
nr
 2

/2
01

9 
IS

SN
 1

42
5-

42
55 MAGAZYN LEKARZY 

KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W TORUNIU

Meritum



2 2/2019 Meritum



32/2019Meritum

OD REDAKTORA

Przedwyborcze 
miraże państwa 
dobrobytu

dr n. med. Sławomir Badurek
meritum@hipokrates.org

Pacta sunt servanda – mówi jedna 
z  podstawowych zasad prawa rzym-
skiego. U nas nie zawsze jest przestrze-
gana. Kończące kilkumiesięczny protest 
lekarzy rezydentów porozumienie prze-
widywało stopniowe dochodzenie do 
osiągnięcia pułapu 6% PKB nakładów 
na ochronę zdrowia z finałem w 2024 
roku. Przypomnę, że owe 6% było wy-
nikiem kompromisu, bo młodzi lekarze 
domagali się zwiększenia w ciągu trzech 
lat wydatków do poziomu europejskiej 
średniej, wynoszącej obecnie 6,8% PKB. 
Sam nie jestem zwolennikiem takiego 
modelu, ale jeśli ochrona zdrowia ma 
być nadal fundowana przez państwo, 
a  tego chcą zarówno politycy niemal 
wszystkich ugrupowań jak i większość 
przepytywanych w  sondażach, po-
stulowany przez rezydentów poziom 
finansowania jest pewnym minimum, 
pozwalającym uniknąć przynajmniej 
rażących niedoborów kadrowych oraz 
w  zakresie procedur diagnostycznych 
i  leczniczych. Minimum, co trzeba ko-
nicznie podkreślić, na teraz, a nie w per-
spektywie dekady, co wynika przede 
wszystkim z  dynamicznego starzenia 
się naszego społeczeństwa.

Tymczasem dla rządu, zawarty 
w  lutym ubiegłego roku, kompromis 
jest i  tak zbyt drogi, by go realizować. 
Rządzący podjęli decyzję, by owszem – 
podnosić nakłady, ale w oparciu o PKB 
sprzed dwóch (!) lat. Twórcze rozwinię-

cie tej metody, która jakimś trafem nie 
jest stosowana np. w  odniesieniu do 
wydatków na obronność, pozwoli już 
wkrótce ogłosić naszą przynależność 
do czołówki krajów, które na ochro-
nę zdrowia łożą najwięcej. Brawo pan 
premier Morawiecki! Brawo, bo ten 
niewinny z  pozoru ruch pozwolił rzą-
dowi zaoszczędzić w  tym roku około 
10 miliardów złotych. Zaoszczędzić je-
dynie na nas, bo pieniądze już zostały 
wydane na przedwyborcze programy 
kupowania głosów. Na przykład na 
trzynastkę dla emerytów, która dla bu-
dżetu oznacza niemal dokładnie taki 
sam wydatek co oszczędności na sys-
temie ochrony zdrowia. Nie mam nic 
przeciwko wyższym emeryturom, ale 
dziwię się, że tak wiele osób, z którymi 
rozmawiam, ciągle wierzy, że rząd ma 
jakieś pieniądze, które komuś dobrotli-
wie rozdaje. Jak powiedziała Margaret 
Thatcher, „Nie ma czegoś takiego jak 
publiczne pieniądze. Jeżeli rząd mówi, 
że komuś coś da, to znaczy, że zabie-
rze tobie, bo rząd nie ma żadnych 
własnych pieniędzy.” Od lat system 
publicznej opieki zdrowotnej, nadal 
skrajnie niedofinansowany, pełni rolę 
rezerwuaru, z  którego zabiera się, by 
rozdać innym. Robi się tak, bo zawsze 
można powiedzieć, że zanim damy to 
najpierw trzeba uszczelnić, a jak komuś 
przytrafi się nieszczęście zwalić winę na 
lekarza, któremu „zabrakło empatii”.  
Rozdawnictwo pieniędzy wychodzi 
rządowi raz lepiej, raz gorzej, a niekie-
dy wręcz groteskowo. Tak jak w  przy-
padku emerytów, którzy są najwięk-

szymi beneficjentami publicznej opieki 
zdrowotnej. Jedną ręką odkręca się im 
kurek z pieniędzmi, a drugą przymyka 
drzwi do kluczowego dla ich zdrowia 
i życia systemu. Skutkiem ma być głos 
i  ponowne zwycięstwo w  jesiennych 
wyborach parlamentarnych.

Obliczone na sukces wyborczy, two-
rzenie miraży państwa dobrobytu ma 
swoje liczne wady. Do najpoważniej-
szych należy rozbudzenie oczekiwań 
kolejnych grup zawodowych. Naj-
świeższym przykładem są strajkujący 
nauczyciele, domagający się dla siebie 
programu 1000+. Nawiasem mówiąc, 
nie pamiętam, by jakakolwiek grupa 
protestowała w  tak bezczelny sposób, 
nie bacząc na krzywdę wyrządzaną in-
nym, w tym wypadku uczniom i ich ro-
dzicom. Jest to skutek nie tylko działań 
cynicznego pana Broniarza i  jego ako-
litów – zawodowych związkowców, ale 
i braku systemowych reform w oświa-
cie po 1989 roku. Gdyby zamiast two-
rzyć, a  potem likwidować gimnazja, 
skupiono się na wprowadzeniu bonu 
oświatowego, dzięki któremu publiczne 
pieniądze trafiałyby wraz z uczniem do 
wybranej szkoły, dobrzy nauczyciele by-
liby przyzwoicie wynagradzani, a słabsi 
mieliby motywację do lepszej pracy.

Przykra to dla nas konstatacja, ale 
obok oświaty jesteśmy drugim wielkim 
bastionem socjalizmu. Jeszcze bardziej 
przykre, że jest tak w trzydzieści lat po 
tym jak ten ustrój miał się od nas nie-
odwołalnie odczepić. Gwarantem miały 
być podobno wolne wybory, a  wcze-
śniej stół – też podobno bez kantów...
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Godziny pracy biura 
KPOIL w Toruniu

poniedziałek 8.00-17.00 
(do godz. 16.00 Dział Finansowy 

i Dział Praktyk Prywatnych)
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-16.00
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i Dział Praktyk Prywatnych)

SPRAWY BIEŻĄCE
Redakcja „Meritum” bardzo prosi wszystkich 

lekarzy o  weryfikowanie adresów do kolportażu 
„Meritum” i  „Gazety Lekarskiej” (zmiany adresu, 
rodziny lekarskie, które nie chcą otrzymywać kil-
ku egzemplarzy pism i  tym podobne). Prosimy 
także o podawanie adresów poczty elektronicznej 
oraz zmian dotyczących Państwa danych groma-
dzonych w komputerowym rejestrze lekarzy (ad-
resy e-mail, zmiany nr telefonów, zmiany nazwisk, 
zmiany miejsc pracy, uzyskanie specjalizacji itp.) 
e-mail: a.zielaskiewicz@hipokrates.org lub a.lis@
hipokrates.org lub tel./fax 56 655 41 60 wewn. 18. 

 Prosimy o uwagi, na podstawie których będziemy 
naszą stronę modelować i dopracowywać. 

Rzecznik Praw Lekarza naszej Izby – 
mec. Krzysztof Izdebski, 

tel. 697 617 763, 
e-mail: izdebski77@gmail.com

Pełnomocnik ds. Zdrowia 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

naszej Izby
dr Jolanta Sobczyk, 

tel. 781 266 546 
e-mail: j.sobczyk@hipokrates.org

www.kpoil.torun.pl

Wydawca: Kujawsko- Pomorska Okręgowa 
Izba Lekarska w Toruniu, 

87-100 Toruń, ul. Danielewskiego 6
tel./fax: 56 655 41 60 i 655 41 61

konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
I/O Toruń 63124040091111000044843364; 

e-mail: meritum@hipokrates.org

Okładka: 
fot. Sławomir Badurek
Krzysztof Komeda 
przegląda kadry ze 
swojego życia – pomnik 
w Poznaniu.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
DLA LEKARZY SENIORÓW

Uprzejmie informujemy, że osobami 
odpowiedzialnymi za kontakty 

ułatwiające dostęp do diagnostyki 
i leczenia dla Lekarzy Seniorów są:

• Toruń i okolice: 
–  Dr Anna Raczyńska, tel. kom. 503 054 
442, pracuje w  Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w  Toruniu, Oddział Kar-
diologii i  Intensywnej Terapii Kardiolo-
gicznej,
– Dr n. med. Jacek Gessek, pracuje 
w  Specjalistycznym Szpitalu Miejskim 
w Toruniu, Oddział Kardiologii i  Inten-
sywnej Opieki  Kardiologicznej, tel. do 
gabinetu lekarskiego 56 61 00 245,
• Włocławek i okolice – Dr Piotr Tyr-
jan,  tel. kom.  604 616 377, pracuje 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym we Włocławku, II Oddział Chorób 
Wewnętrznych, tel. do gabinetu lekar-
skiego 54 41 29 226, 
• Grudziądz i okolice – Dr Ewa Różal-
ska, tel. 56 641 43 59, pracuje w Regional-
nym Szpitalu Specjalistycznym w  Gru-
dziądzu, jest Ordynatorem Oddziału  
Hematologii i Oddziału Wewnętrznego. 
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Odyseja 
kosmiczna 2050

Wojciech Kaatz 
Prezes KPOIL w Toruniu

Z opublikowanych w ostatnim cza-
sie długofalowych rządowych danych, 
założeń i analiz wynika, że 6% PKB na-
kładów na ochronę zdrowia osiągniemy 
w roku 2050… a może nawet w 2070. To 
kpina ze zdrowia Polaków, kpina z leka-
rzy, kpina z zawartego w zeszłym roku 
Porozumienia Rezydentów z Ministrem 
Zdrowia.

Chroniczny brak właściwego finan-
sowania, braki personelu, notoryczne 
balansowanie na granicy ryzyka to 
smutna codzienność we wszystkich pu-
blicznych placówkach – to z  tego po-
wodu rozgrywają się drastyczne i dan-
tejskie sceny choćby na SOR-ach. Jeden 
lekarz na kilkudziesięciu pacjentów, 
najczęściej najmłodszy bez doświad-
czenia, brak personelu pomocniczego 
– ratowników medycznych, pielęgnia-
rek, techników medycznych. Jest za to 
piękny sprzęt i  będą kolorowe opaski 
i… biletomaty.

pilnego zwiększenia ilości środków fi-
nansowych stan zdrowia jamy ustnej, 
i przez to ogólny Polaków, będzie spa-
dał dalej. Nie wykształcimy również 
przyszłych niezbędnych kadr specjali-
stów. Za chwilę już nie będzie miał kto 
szkolić kolejnych pokoleń lekarzy.

Poprzez sprytne, cyniczne i  celowe 
wyliczenia wskaźnika PKB, nie rok do 
roku (jak wszędzie!) tylko w  stosunku 
do dwóch lat wstecz, z systemu wyparo-
wało wedle szacunków tylko w zeszłym 
roku od 7 do 10 miliardów złotych. Każ-
da władza nas ogrywa. Zdrowie nie było 
i nie jest priorytetem. Kraj bez kultury, 
języka, historii i inteligencji jest krajem 
słabym. Dlatego 1 czerwca 2019 roku 
odbędzie się ostrzegawcza manifesta-
cja i protest w Warszawie… Rezydenci 
i związkowcy dają sygnał i  liczą szable. 
1 czerwca to sobota, Dzień Dziecka – 
jeśli nie jesteśmy w stanie mentalnie ani 
fizycznie dołączyć do protestujących – 
dorzućmy chociaż naszą małą cegiełkę 
– 31 maja 2019 roku, w piątek od rana 
wywieśmy na wszystkich naszych ga-
binetach, w poczekalniach, recepcjach 
krótką informację: 

„Robię to dla wszystkich 
naszych dzieci 

– wspieram protest”. 

Niech moc będzie z nami zatem.

OD PREZESA

Panie Ministrze – to niczego nie 
zmieni! W  48-ej godzinie dyżuru sam 
jeden młody lekarz tego „nie ogarnie”…

Sieć szpitali – miała być lekiem na 
całe zło. Ale nie jest. PIENIĘDZY JEST 
ZA MAŁO I LEKARZY JEST ZA MAŁO. 
Swego czasu w Czechach – gdzie sytu-
acja była tragiczna – lekarze w pewnym 
momencie powiedzieli „dość”. Wystar-
czyło, że 25% wszystkich medyków 
złożyło 3-miesięczne wypowiedzenia. 
Akcja nazywała się „dziękujemy, odcho-
dzimy”. Po kilku dniach protestu system 
padł. Załamał się. Rząd pękł. Nagle pie-
niądze się znalazły znikąd. Lekarzy nie 
można było zastąpić.

Wskaźnik finansowania np. stomato-
logii na NFZ nie tylko, że nie uwzględnia 
rosnących geometrycznie kosztów pro-
wadzenia działalności (wymogi prawa 
pracy dla personelu, koszty materiałów, 
wszelkiej maści e-wymogi, separatory 
amalgamatu, RODO…), ale rokrocznie 
spada. Dentobusy – zapowiadany prze-
łom w opiece nad dziećmi i młodzieżą 
– to porażka. Utopione miliony. Nocna 
i  świąteczna stomatologiczna pomoc 
doraźna nie istnieje. Szkolenia specja-
lizacyjne, rezydentury w  stomatologii 
– 60 w  skali kraju (słownie sześćdzie-
siąt!). Wiele publicznych i  finansowa-
nych z NFZ placówek nie bilansuje się 
lub nawet „dokłada do interesu”. Bez 
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W ostatnią sobotę marca obrado-
wał doroczny zjazd lekarzy i lekarzy 
dentystów KPOIL. Tym razem dele-
gaci i  zaproszeni goście spotkali się 
w  zabytkowych wnętrzach siedziby 
Toruńskiego Towarzystwa Naukowe-
go. Mocnym akcentem Zjazdu były 
wystąpienia członków Unii Polskich 
Pisarzy Lekarzy oraz prezentacja naj-
nowszego Almanachu Unii, którego 
wydanie zostało w całości sfinanso-
wane przez naszą Izbę.

Zgodnie z  przyjętym zwyczajem, 
Zjazd jest okazją  do zaproszenia gości 
w różny sposób związanych z naszym 
środowiskiem. W tym roku wyjątkowo 
silna była reprezentacja dyrektorów 
szpitali z  regionu. Nie zabrakło rów-
nież przedstawicieli duchowieństwa 
oraz zaprzyjaźnionych samorządów 

WYDARZENIE

XXXVII Okręgowy Zjazd 
Lekarzy i Lekarzy Dentystów

zawodowych. Mecenas Janusz Bołądź, 
wicedziekan Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Toruniu, wręczył na ręce Pre-
zesa KPOIL, doktora Wojciecha Kaatza, 
pamiątkowy medal z okazji stulecia ad-
wokaury polskiej. Warto zaznaczyć, że 
w bieżącej kadencji zacieśnia się współ-
praca KPOIL z  toruńską ORA. Prezesi 
obydwu samorządów byli inicjatorami 
powołania forum samorządów zaufa-
nia publicznego, do którego przystąpi-
ły również organizacje samorządowe 
radców prawnych oraz pielęgniarek 
i położnych.

Jak stwierdził prezes KPOIL doktor 
Wojciech Kaatz, wybór miejsca Zjaz-
du nie był przypadkowy. We wrześniu 
ubiegłego roku na toruńskiej starówce 
odbyło się Jesienne Sympozjum UPPL. 
Zależało nam, by prezentacja wydane-

go z  tej okazji Almanachu, zaplano-
wana podczas Zjazdu, również miała 
miejsce na Starym Mieście, w miejscu, 
pamiętającym wydarzenia z poprzed-
nich epok – powiedział doktor Woj-
ciech Kaatz. Doktor Jarosław Wanecki, 
członek UPPL, a  zarazem przewodni-
czący Komisji Kultury NRL i wieloletni 
felietonista „Gazety Lekarskiej”, przed-
stawił zebranym historię Unii, a także 
dokonał prezentacji nowego wydaw-
nictwa, powstałego dla upamiętnienia 
jesienego spotkania pisarzy lekarzy. 
Głos zabrał także nasz przedstawiciel 
w  UPPL, dr n. med. Janusz Czarnecki. 
Ten znany w  Toruniu kardiolog i  za-
razem literat nawiązał do toruńskiego 
sympozjum UPPL, kończąc swoją wy-
powiedź słowami szwedzkiego lekarza 
i pisarza Axela Munthe: „Wiedzę może-
my przejmować od innych, lecz mądro-
ści musimy nauczyć się sami”. 

Lekarze, którzy zgodnie z  przyto-
czoną maksymą, zdobyli solidną wie-
dzę, a  przez lata wyróżniającej pracy 
nauczyli się postępować mądrze, mają 
szanse zostać laureatami tytułu i  od-
znaczenia „Pro Gloria Medici”. Podczas 
Zjazdu to najwyższe wyróżnienie na-
szej Izby otrzymali: dr n. med. Artur 
Morawski z  Grudziądza, dr Krzysztof 
Nowak z  Włocławka, oraz dr n. med. 
Andrzej Witkowski z Grudziądza. Do-
pełnieniem uroczystej części XXXVII 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy i  Leka-
rzy Dentystów był wykład profesora 
UMK Radosława Sojaka na temat naj-
ważniejszych wydarzeń związanych 
z odkryciem bakterii. Jak przystało na 
socjologa, profesor Sojak wiele miejsca 

Laureaci tytułu i odznaczenia „Pro Gloria Medici”. 
Od lewej doktorzy: A. Morawski, K. Nowak, A. Witkowski.
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WYDARZENIE

poświęcił społecznym konsekwencjom 
związanym z poznaniem natury powo-
dowanych przez bakterie chorób.

W  roboczej części Zjazdu przyjęto 
sprawozdania organów KPOIL (wybra-
ne prezentujemy w  bieżącym nume-
rze). Delegaci jednomyślnie udzielili 
absolutorium ORL. Głównym tema-
tem zjazdowej dyskusji była realizacja 
podpisanego 8 lutego ubiegłego roku 
porozumienia, kończącego protest 
lekarzy rezydentów. Dane na ten te-
mat przedstawił gość Zjazdu, doktor 
Mikołaj Sinica, jeden z  liderów Poro-
zumienia Rezydentów, członek NRL. 

Profesor Radoslaw Sojak 
mówił o konsekwencjach 

odkrycia bakterii. Prezydium Zjazdu.

Doktor Mikołaj Sinica zaprezento-
wał realizację porozumienia rząd 

– lekarze rezydenci.

W czasie jednego z głosowań.

Wymowa zaprezentowanych faktów 
jest jednoznaczna – strona rządowa nie 
realizuje kluczowych zapisów porozu-
mienia! Jak pamiętamy, najważniejszym 
postulatem podczas prowadzonego 
przez lekarzy rezydentów protestu był 
systematyczny wzrost nakładów na 
ochronę zdrowia, liczony w  stosunku 
do PKB. Rząd chwali się, że realizuje 
ustalenia, ale nie wspomina, że punk-
tem odniesienia jest PKB sprzed dwóch 
lat. Oczywiście przy takiej metodologii 
możemy już za chwilę usłyszeć, że na-
kłady na publiczną ochronę zdrowia 
osiągnęły poziom 6% PKB. Kreatywną 

księgowością nie da się jednak zacza-
rować rzeczywistości. A  ta jest wyjąt-
kowo niełaskawa zwłaszcza dla szpitali 
powiatowych. Na temat ich pogarsza-
jącej się sytuacji finansowej była mowa 
podczas wielu kuluarowych dyskusji. 

Tak jak w  przypadku każdej relacji 
z okręgowego zjazdu lekarzy i  lekarzy 
dentystów podajemy dane na temat 
frekwencji. Tym razem w  obradach 
wzięło udział 67 spośród 101 delega-
tów. Bywało gorzej. Z  drugiej strony 
jest nie do przyjęcia, że co trzeci, pod-
kreślmy – dobrowolnie wybrany – de-
legat nie znalazł czasu, by raz w  roku 
wziąć udział w najważniejszym samo-
rządowym wydarzeniu.

Sławomir Badurek

Podczas Zjazdu uroczyście 
zaprezentowano Almanach 
UPPL, wydany z okazji 
toruńskiego sympozjum 
Unii i sfinansowany 
przez KPOIL.
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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Okręgowej Rady 

Lekarskiej KPOIL
za rok 2018

W  dniu 17 marca 2018 roku odbył się 
Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów, człon-
ków KPOIL. Na Zjeździe wybrano na VIII 
kadencję:
– lekarza dentystę Wojciecha Kaatza na 

Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej,
– lekarza Dorotę Kasztelowicz na Okrę-

gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i  Zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej w liczbie 13 lekarzy i 3 lekarzy den-
tystów,
Na członków Okręgowej Rady Lekar-

skiej w  Toruniu wybrano następujących 
lekarzy:
– dr n. med. Sławomir Badurek,
– dr n. med. Jerzy Beciński,
– lek. Stanisław Hapyn,
– lek. Piotr Hubert,
– lek. Przemysław Jaczun,
– lek. Michał Jonczyk,
– lek. Sławomir Józefowicz,
– lek. Jan Kosior,
– lek. Piotr Kowalski,
– dr n. med. Andrzej Kunkel,
– lek. Maciej Małecki,
– lek. Robert Mielcarek,
– lek. Jan Olejnik,
– lek. Stanisław Sadurski,
– lek. Wiesław Umiński,
– lek. Marcin Walewicz,
– lek. Łukasz Wojnowski,
i lekarzy dentystów:
– lek. dent. Marek Baranowski,
– lek. dent. Krystyna Chrupczak,
– lek. dent. Anna Karpienko,
– lek. dent. Anita Pacholec.

Wybrano także:
Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy:

lekarze:
– dr n. med. Sławomir Badurek,
– lek. Stanisław Hapyn,
– lek. Sławomir Józefowicz,
– dr n. med. Andrzej Kunkel,
– lek. Wiesław Umiński.
– lek. Łukasz Wojnowski
Lekarze dentyści:
– lek. dent. Wojciech Kaatz,
– lek. dent. Anita Pacholec.

– Członków Okręgowego Sądu Lekarskie-
go w liczbie 12 lekarzy i 5 lekarzy denty-
stów,

– Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w liczbie 4 lekarz i 2 lekarzy dentystów,

– Członków Okręgowej Komisji Wybor-
czej w liczbie 8 lekarz i 4 lekarzy denty-
stów.

Na pierwszym posiedzeniu ORL wybra-
no Prezydium ORL w składzie:

Prezes ORL
lek. dent. Wojciech Kaatz
Wiceprezesi ORL
dr n. med. Sławomir Badurek
lek. dent. Marek Baranowski
lek. Stanisław Hapyn
lek. Sławomir Józefowicz
lek. Jan Kosior
dr n. med. Andrzej Kunkel
lek. Łukasz Wojnowski
Sekretarz ORL
lek. Piotr Hubert
Skarbnik ORL
lek. Przemysław Jaczun

Ukonstytuowały się następujące Ko-
misje Problemowe, których Przewod-
niczących i składy przyjęto uchwałami 
ORL, jak następuje:
– Komisja Etyki Lekarskiej – lek. Jan Olej-

nik + 7 członków
– Komisja Doskonalenia Zawodowego 

i Kształcenia – lek. Robert Mielcarek + 
7 członków

– Komisji Praktyk Prywatnych i Rejestracji 
Lekarzy – lek. dent. Krystyna Chrupczak 
+ 5 członków

– Komisja Stomatologiczna – lek. dent. 
Wojciech Kaatz + 11 członków

– Komisja Współpracy z Zagranicą – dr n. 
med. Piotr Raginia + 3 członków

– Komisja Senioratu i Spraw Socjalnych – 
lek. Małgorzata Kędzierska + 13 człon-
ków

– Komisja Historyczna – dr n. med. Ma-
rian Łysiak + 12 członków

- Komisja Młodych Lekarzy – lek. Paweł 
Pobłocki + 6 członków

– Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – 
lek. Aleksander Skop + 4 członków
Wyniki wyborów do składu poszczegól-

nych organów oraz Komisji Problemowych 
KPOIL zostały opublikowane w  Biulety-
nach Informacyjnych MERITUM w 2018 r. 
wydawanym przez Okręgową Radę Lekar-
ską [art. 25 pkt 16 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. Z 2018 
r. poz. 168 ze zm.)]

Z przyjemnością i dumą należy podkre-
ślić, że w uznaniu dotychczasowej pracy 
samorządowej i postawy etycznej delega-
tów na Krajowy i Okręgowy Zjazd Lekarzy, 
w  organach, ośrodkach, komisjach oraz 
ciałach NRL, poniżej wymienieni członko-
wie KPOIL pełnią funkcje:
– lek. dent. Wojciech Kaatz - członek NRL, 

wiceprzewodniczący Konwentu Preze-
sów, członek Krajowej Komisji Wybor-
czej, członek Komisji Stomatologicznej 
NRL i  członek Komisji Stypendialnej 
NRL,

– lek dent. Anita Pacholec – członek NRL, 
członek i  sekretarz Komisji Stomatolo-
gicznej NRL, członek Komisji Legislacyj-
nej NRL,

– lek. dent. Krystyna Chrupczak – członek 
Rady Ośrodka Bioetyki NRL, członek Ko-
misji Stomatologicznej NRL,

– lek. Łukasz Wojnowski – członek NRL, 
członek Komisji Organizacyjnej NRL, 
członek Kapituły Meritus Pro Medici,

– dr n. med. Andrzej Kunkel – członek 
Komisji Etyki Lekarskiej NRL,

– dr n. med. Sławomir Badurek – Sekre-
tarz Rady Programowej Gazety Lekar-
skiej, 

– lek. Liliana Kulesza – członek Komisji ds. 
Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL,

– lek. Aleksander Skop – członek Komisji 
ds. Sportu NRL,

W 2018 r. odbyło się:
– 11 posiedzeń Okręgowej Rady Lekar-

skiej, 
– 2 posiedzenia Prezydium Okręgowej 

Rady Lekarskiej.
Efektem tych posiedzeń było podjęcie:
– 194 uchwał, z których:
• 95 dotyczyło:
– wyborów członków organów i  komisji 

KPOIL
– reprezentowania na zewnątrz środowi-

ska lekarskiego, 
– spraw integrujących środowisko lekar-

skie, 
– spraw bytowych lekarzy (zapomogi 

i  czasowe zawieszenia składek człon-
kowskich),

– kształcenia lekarzy, 
– interwencji w  sprawach zgłaszanych 

przez organy administracji samorządo-
wej, 

– spraw finansowych izby,
– umorzenia decyzji w sprawie niezdolno-

ści lekarza do wykonywania zawodu,
– pomocy dla protestujących lekarzy re-

zydentów.
• 99 dotyczyło rejestracji lekarzy,
– 53 zarządzeń rejestracyjnych,
– 1 stanowiska.

Pomoc prawna
Wzorem lat ubiegłych, Izba wspomaga 

prawnie lekarzy:
a) poprzez czynności Rzecznika Praw 

Lekarza – prawnika po aplikacji prokura-
torskiej; 

w 2018 r., podobnie jak w poprzednich 
latach, problemami zgłaszanymi prze le-
karzy były:

• pomoc prawna lekarzom, ofiar obraź-
liwych, zniesławiających wpisów w  inter-
necie. Udzielone w tym zakresie wsparcie 
obejmuje zazwyczaj działania zmierzające 
do niezwłocznego usunięcia w/w wpisów 

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
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ze stron internetowych oraz informowa-
nie lekarzy o możliwych do wyciągnięcia 
wobec autorów wpisów, konsekwencji 
prawnych – w  sytuacji, gdy lekarz wyra-
żał taką wolę uzyskiwał niezbędną pomoc 
w  tym zakresie. Ciekawym przypadkiem 
takiej pomocy jest doprowadzenie do są-
dowego nakazu przeproszenia w mediach, 
przez autora „mowy nienawiści”, zniesła-
wionego lekarza.

• pomoc prawna skierowana do le-
karzy, stykających się z  agresywnym za-
chowaniem pacjentów (agresja werbal-
na). Wsparcie prawne udzielone w  tym 
zakresie obejmowało kwestię ochrony 
dóbr osobistych lekarza, możliwość wy-
stąpienia do sądu z  prywatnym aktem 
oskarżenia o przestępstwo z art. 212 oraz 
216 kk (zniesławienie, zniewaga) oraz po-
informowanie o możliwości i warunkach 
związanych z odstąpieniem przez lekarza 
od leczenia agresywnego pacjenta (ustawa 
z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, Kodeks Etyki Lekarskiej);

• pomoc prawna w  sytuacjach zwią-
zanych z  postępowaniem karnym, któ-
ra obejmowała w  szczególności kwestie 
uprawnień i  obowiązków procesowych 
świadka oraz praw podejrzanego w postę-
powaniu przygotowawczym i sądowym;

• pomoc prawna skierowana do lekarzy, 
znajdujących się w konflikcie z pracodaw-
cą – zleceniodawcą. Udzielone wsparcie 
dotyczyło głównie problemów z termino-
wością wypłaty wynagrodzenia oraz moż-
liwością rozwiązania umowy z  nierzetel-
nym pracodawcą – zleceniodawcą,

• pomoc prawna w  sprawach o  oskar-
żenie o popełnieniu błędu w sztuce lekar-
skiej,

• lekarze uzyskiwali również wsparcie 
w  kwestii interpretacji obowiązujących 
przepisów prawnych w  zakresie prowa-
dzenia działalności leczniczej oraz kształ-
cenia podyplomowego

• szkoleń o  tematyce wskazywanej 
przez zainteresowanych, prowadzonych 
przez prawników związanych z izbą.

Konsultacje z  Rzecznikiem Praw Leka-
rza, w  zależności od potrzeb, mają for-
mę osobistych spotkań w  siedzibie Izby 
Lekarskiej, kontaktu telefonicznego lub 
opinii czy porady udzielonej pocztą elek-
troniczną. Pomoc udzielona przez Rzecz-
nika Praw Lekarzy polegała na wskazaniu 
uprawnień przysługujących lekarzowi oraz 
efektywnym doradztwie merytorycznym 
– obejmującym m.in. konstruowanie ko-
respondencji okołoprocesowej - cywilnej 
lub karnej. 

b) poprzez współpracę (w  ramach 
umowy abonamentowej) z  kancelarią 
prawną.

Ww. działalność polegała, przede 
wszystkim, na reprezentacji procesowej 
w  sprawach karnych i  cywilnych związa-
nych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Widoczny jest stały wzrost świadomości 
potrzeby i akceptacji możliwości uzyskania 
profesjonalnej opieki prawnej.

Staże podyplomowe
Zaniepokojona utrzymującym się przez 

kolejne lata brakiem możliwości wyboru 
miejsca odbywania stażu podyplomowego 
w  Toruniu, Okręgowa Rada Lekarska, ko-
rzystając ze swych ustawowych uprawnień, 
wielozakresowymi działaniami przywróci-
ła możliwość takiego wyboru i  dokonała 
rozdziału stażystów deklarujących chęć 
szkolenia się w  Toruniu na stażystów od-
delegowanych do obu toruńskich szpitali. 
Dotychczasowa sytuacja mogła negatywnie 
wpływać na jakość kształcenia podyplomo-
wego, możliwości przyszłego zatrudnienia 
oraz groźbę odpływu młodych kadr z  ob-
szaru naszego działania, zwłaszcza w obliczu 
postępującego starzenia się populacji leka-
rzy. Dodatkowo, z  inicjatywy Prezesa ORL, 
powołano Zespół ds. opracowania regulami-
nu, zasad przydziału miejsc stażowych oraz 
jego ankietowania. Jego zadaniem jest m.in. 
działanie na rzecz pozyskania coraz większej 
liczby stażystów do KPOIL oraz utrzymania 
młodych lekarzy wchodzących w zawodo-
we życie w naszej izbie.

Ubezpieczenia
Staraniami ORL i  biura izby lekarskiej 

sfinalizowano ponad roczne negocjacje 
z  Państwowym Zakładem Ubezpieczeń, 
reprezentowanym przez brokera ubezpie-
czeniowego – Mentor S.A. Obecnie leka-
rze mają wybór między dotychczasowym 
ubezpieczycielem – Inter Polska a  PZU. 
Dywersyfikacja ta jest odpowiedzią na 
rosnące potrzeby na rynku ubezpieczeń 
obowiązkowych i  dobrowolnych. Dzięki 
zawieraniu polis poprzez izbę lekarską 
lekarze mają dostęp do tańszych dedyko-
wanych specjalnie dla lekarzy i właściwiej 
skonstruowanych pakietów ubezpieczeń 
niż tych sprzedawanych przez innych 
agentów ubezpieczeniowych. 

Działania te, w  ocenie izby lekarskiej 
mają pozytywny wpływ na wachlarz usług 
oraz wzrost ich jakości. Oba towarzystwa 
ubezpieczeniowe dają możliwość, obok 
tradycyjnych papierowych polis, możli-
wość ich zawierania on-line, dzięki intu-
icyjnym programom stworzonym specjal-
nie na potrzeby lekarzy. 

Działania pro-szczepieniowe izby, 
pomoc, szkolenia, imprezy, event’y
KPOIL włączyła się aktywnie do ogólno-

polskiej obywatelskiej inicjatywy wspartej 

przez wszystkie Okręgowe i Naczelną Izbę 
Lekarską „Szczepimy bo myślimy” mającej 
na celu m.in. uświadomienie dobrodziej-
stwa szczepień ochronnych i  zagrożeń 
w przypadku ich zaniechania.

Formami przyjętymi przez KPOIL było 
plakatowanie, zamieszczenie w prasie in-
formacji o  akcji zbierania pod jej egidą 
podpisów popierających tę ideę, spotów 
na stronie internetowej i  na ekranach 
środków komunikacji miejskiej.

6 lutego zarejestrowano w  Sejmie RP 
Komitet tej inicjatywy obywatelskiej wa-
runkującej przyjęcie dzieci do placówek 
oświatowych od wykonania obowiązko-
wych bądź zalecanych szczepień ochron-
nych. W skali kraju potrzeba 100 tysięcy 
podpisów.

Znaczącą część działalności ORL w To-
runiu stanowi organizacja wszelkiego ro-
dzaju pomocy dla seniorów znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej i  zdro-
wotnej. Wymaga to sprawnego i często ak-
tywnego rozpoznawania tych potrzeb, ich 
zasadności i prób pomocy jednorazowych 
lub cyklicznych.

Zdając sobie sprawę, że lekarze oczeku-
ją od izby stale większej aktywności, czy-
nione są starania rozszerzające corocznie 
kalendarz szkoleń, kursów i  spotkań in-
tegracyjnych. Dotychczas organizowane 
i oczekiwane przez lekarzy, wynikające ze 
zmieniającego się prawa np. RODO czy 
dające uprawnienia do kwalifikowania 
i przeprowadzania szczepień ochronnych 
zostały bardzo pozytywnie odebrane 
przez środowisko lekarzy. Świadczą o tym:
– rosnąca ilość uczestników kolejnych 

edycji,
– zgłaszane z  zewnątrz potrzeby ich po-

wtarzania,
– rozszerzania tematyki o nowe zagadnie-

nia.
Szkolenia będą kontynuowane a ich wa-

chlarz – systematycznie poszerzany.
Kolejny raz KPOIL była współorgani-

zatorem Konferencji Anestezjologicznej 
w  Grudziądzu oraz już trzeciej edycji 
Konferencji Kardiochirurgicznej „Kardio-
regionalia Grudziądz 2018” - skierowane, 
przede wszystkim, do lekarzy medycyny 
rodzinnej, kardiologów, internistów, neu-
rologów, chirurgów i radiologów. 

Zorganizowana została XXIV Ogól-
nopolska Konferencja Stomatologiczna 
EXPODENT 2018 mająca zasięg krajowy. 
Cykliczna organizacja przedsięwzięć na 
taką skalę w KPOIL świadczy o przychyl-
ności władz regionu, dobrej atmosferze 
i aprobacie jej uczestników.

Patronatem Honorowym obejmowane 
są konferencje, sympozja, które, w  uzna-
niu ORL, szczególnie zasługiwały na takie 
wyróżnienie, np. Międzynarodowa Kon-
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ferencja Studentów Medycyny IFMSA. 
Doceniamy i  wspieramy organizacyjnie 
i finansowo aktywność sportową naszych 
koleżanek i kolegów – w lekkiej atletyce, 
piłce nożnej, tenisie ziemnym, brydżu 
sportowym oraz coroczne ogólnopolskie 
zloty motocyklowe MOTO Bridge. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom le-
karzy hołdującym sentencji „Mens sana 
in corpore sano” Izba Lekarska podpisała 
porozumienie z  ogólnopolską siecią OK 
System – oferującą członkowskie karty 
umożliwiające udział w  wydarzeniach 
sportowych, artystycznych oraz kultural-
nych na podstawie wykupionych, dedyko-
wanych dla członków KPOIL abonamen-
tów. Uzyskano znaczną bonifikatę cenową 
w stosunku do cen katalogowych.

Wydarzeniami, które cieszą się stałym 
uczestnictwem lekarzy wszystkich poko-
leń to nasze spotkania integracyjne, jak 
coroczny listopadowy „Wieczór Patrio-
tyczny”, uroczyste wręczenie Praw Wyko-
nywania Zawodu naszym młodym kole-
żankom i kolegom, cykliczne Noworoczne 
spotkania Lekarzy Seniorów, spotkania 
świąteczne w Toruniu, Grudziądzu i Wło-
cławku. Wysoka frekwencja na spotka-
niach niezbicie świadczy o  ich potrzebie 
- nie tylko stricte zawodowych ale także 
tych „po godzinach”. Nowa, bardziej prze-
stronna siedziba, a przede wszystkim, tzw. 
nasza sala konferencyjna jest miejscem 
doskonale nadającym się na wszelkiego 
rodzaju wernisaże i wystawy: malarskie, rę-
kodzieła artystycznego, fotograficzne oraz 
wszelkiego rodzaju prelekcje i wykłady.

W  trakcie uroczystych wydarzeń wy-
różniono dyplomami „Brylantowy Laur 
Medyczny” lekarzy, którzy swój zawód 
wykonują godnie przez minimum 50-lat. 

Jesienią 2018 roku KPOIL miała zaszczyt 
i  przyjemność współorganizować Toruń-
skie Sympozjum Unii Polskich Pisarzy 
Lekarzy – spotkanie twórców literatury 
pięknej z całej Polski.

Efektem tego Sympozjum, poza liczny-
mi spotkaniami uświetnionymi bogatym 
repertuarem artystycznym, jest wydanie 
Almanachu, którego prapremiera odbę-
dzie się na najbliższym Okręgowym Zjeź-
dzie Lekarzy.

Najbliższe zadania
Zadania, (poza statutowymi) na naj-

bliższą przyszłość i będące w toku, to:
– wizyta delegacji Izby Lekarskiej z  Ge-

tyngi,
– wypracowanie przejrzystych, uwzględ-

niających podmiotowe potrzeby staży-
stów, zasad rozdziału miejsc stażowych,

– zachęcenie, poprzez stworzenie atrak-
cyjnych warunków odbywania stażu 
podyplomowego, jak największej rzeszy 
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absolwentów uniwersytetów medycz-
nych do odbywania szkolenia  pody-
plomowego na obszarze działania naszej 
izby,

– stworzenie warunków do pozostania 
stażystów w  KPOIL po odbytym szko-
leniu podyplomowym,

– poszerzanie liczby i  tematyki szkoleń 
organizowanych w  naszej izbie oraz 
zewnętrznych prowadzonych za jej po-
średnictwem,

– zmiana funkcjonalności strony inter-
netowej uwzględniająca zgłaszane 
postulaty (zwiększenie ilości treści 
z  prac komisji, podawanie informacji 
w  sposób chronologiczny – od infor-
macji wstępnej poprzez wykonanie do 
efektów, zaimplementowanie dostępu 
do/ i z portali społecznościowych oraz 
skuteczność jej docierania do benefi-
cjentów), 

– umocnienie pozytywnego wizerunku le-
karzy w środowiskach opiniotwórczych, 
w szczególności mediów,

– nawiązanie, w ramach konieczności sta-
łej i systematycznej współpracy z  inny-
mi samorządami, porozumienia w celu 
stworzenia Forum Samorządów Zaufa-
nia Publicznego w naszym regionie,

– podjęcie prac aranżacyjnych sali klubo-
wej w siedzibie KPOIL,

– udostępnienie pomieszczeń KPOIL non-
-profit dla działalności dydaktycznej 
i integracyjnej środowiska lekarskiego.

2018 – KPOIL W LICZBACH

Rejestr lekarzy prowadzony przez KPOIL 
w Toruniu zawiera dane 3191 lekarzy i le-
karzy dentystów, tj:
• 2498 lekarzy,
• 693 lekarzy dentystów (10 osób posiada 

oba tytuły), a w tym,
• 1406 kobiet lekarzy
• 1092 mężczyzn lekarzy,
• 525 kobiet lekarzy dentystów,
• 168 mężczyzn lekarzy dentystów

W 2018 r.:
– 25 lekarzy i 7 lekarzy dentystów otrzy-

mało prawa wykonywania zawodu na 
czas stażu podyplomowego,

– 38 lekarzy i lekarzy dentystów otrzyma-
ło prawa wykonywania zawodu,

– 26 lekarzy i lekarzy dentystów przenio-
sło się z KPOIL na teren innej izby lekar-
skiej,

– 33 lekarzy i lekarzy dentystów przenio-
sło się na teren działania KPOIL,

– 6 lekarzy i lekarzy dentystów wystąpiło 
z  zamiarem zawodowego wyjazdu za 
granicę (na podstawie ilości złożonych 
wniosków),

– 40 lekarzy odeszło z  izby z  powodu 
śmierci.

Obserwacja trendów na przestrzeni 
ostatnich lat wskazuje na:
– zmniejszającą się liczbę stażystów po-

dejmujących szkolenie podyplomowe 
na terenie KPOIL,

– zmniejszającą się liczbę lekarzy i lekarzy 
dentystów odchodzących z  KPOIL do 
innych izb,

– zmniejszającą się liczbę lekarzy i lekarzy 
dentystów przenoszących się z  innych 
izb do KPOIL,

– zmniejszającą się liczbą lekarzy i lekarzy 
dentystów, członków KPOIL, deklarują-
cych zamiar wyjazdu zawodowego za 
granicę.
W  rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Toruniu zarejestrowanych jest 20 leka-
rzy cudzoziemców: 7 obywateli Ukrainy 
i  po jednym z  Niemiec, Syrii, Chorwacji, 
Jemenu, Tanzanii, Mongolii, Indii, Kolum-
bii, Bułgarii, Bangladeszu, Kenii, Hiszpanii 
i  Rosji. Liczba cudzoziemców – lekarzy 
i  lekarzy dentystów – na terenie KPOIL 
utrzymuje wartość stałą.

Prezes ORL Wojciech Kaatz
Sekretarz ORL Piotr Hubert

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Delegatury KPOIL 

we Włocławku za rok 2018

W okresie między Zjazdami praca Dele-
gatury polegała przede wszystkim na re-
alizacji bieżących spraw lekarzy i  lekarzy 
dentystów miasta Włocławka oraz byłego 
woj. włocławskiego oraz uchwał podejmo-
wanych na posiedzeniach ORL, a także zle-
ceń z biura OIL w Toruniu. 

Dążąc do usprawnienia funkcjonowa-
nia urządzeń nadzoru elektronicznego, 
których imponujący czasokres działania 
uzasadniał niezwłoczną modernizację, 
przeprowadzono wyminę systemu kamer 
i  komputerów służących temu celowi. 
Należy stwierdzić, że dzięki temu w chwili 
obecnej pomieszczenia Delegatury są pra-
widłowo zabezpieczone i monitorowane. 
Korzystając z  prowadzonych procedur 
modernizacyjnych uwolniono pomiesz-
czenia Delegatury od przestarzałych 
i  niskiej jakości informatycznej urządzeń 
komputerowych. 

Należną uwagę poświęcono sprawie 
wywiązywania się lekarzy ze swoich zobo-
wiązań finansowych na rzecz Izby, w tym 
w szczególności kwestii opłacania składek 
członkowskich. 

Tak jak w poprzednim okresie Delega-
tura służyła pomocą lekarzom i lekarzom 
dentystom w  realizacji zapotrzebowania 
na druki receptowe oraz nadzorowała 
procedury nadające lub zapewniające 
lekarzom utrzymanie uprawnień do po-
bierania numerów recept refundowanych. 
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Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH

Podobnie jak w  latach poprzednich 
starano się potwierdzać merytoryczną 
zasadność skarg napływających na adres 
Delegatury, a w przypadku braku owej za-
sadności wskazywać skarżącym właściwy 
tryb postępowania, zaś w innych wypad-
kach przedstawiano skargę do dalszego 
procedowania przez OROZ. Tam, gdzie 
wydawało się to uzasadnione próbowano 
mediacji dla załatwiania skarg w  sposób 
polubowny. W razie niepowodzenia - de-
legowano sprawy do dalszego procedowa-
nia przez OROZ. 

Zgodnie z  powstałą już tradycją orga-
nizowano Spotkania Lekarzy Seniorów 
w okresach wiosennym („powitanie wio-
sny”) oraz zimowym („spotkanie wigilij-
no-opłatkowe”). Wymienione spotkania 
były również okazją do przedstawienia 
zebranym Lekarzy Seniorów uhonorowa-
nych przez ORL Brylantowymi Laurami 
Medycznymi. W upływającym roku laure-
atami tej nagrody byli Koleżanki i Koledzy: 
dr Salomea Antczak, dr Maria Janasik, dr 
Małgorzata Kaczyńska, dr Anna Nita, dr 
Józefa Szumilak-Kraszewska, dr Małgorza-
ta Toruńska, dr Ewa Witczak, dr Edmund 
Antczak, dr n. med. Henryk Brzeziński, dr 
Wiesław Kościński, dr Eugeniusz Marek, 
dr Zbigniew Muszyński, dr Ryszard Tu-
chowski. Ze smutkiem należy zauważyć, 
że wielu uhonorowanym, ze względu na 
nieobecność, nie można było wręczyć oso-
biście przyznanych wyróżnień. 

Jak co roku uroczyście obchodzono 
Dzień Św. Łukasza – Patrona Lekarzy 
poprzez uczestnictwo we mszy św. od-
prawionej w  intencji żyjących i  zmarłych 
członków KPOIL we włocławskiej Farze 
przy Bulwarach im. Józefa Piłsudskiego. 
Novum stanowiło spontanicznie zorga-
nizowane spotkanie przy ciepłej herbacie 
w  gościnnych progach Restauracji Alek-
sander, co o  tej porze roku miało szcze-
gólny walor, potwierdzony liczbą uczest-
ników spotkania. 

Wychodząc na przeciw aktualnym po-
trzebom Koleżanek i  Kolegów w  minio-
nym roku w  Delegaturze zorganizowano 
szkolenia z zakresu ochrony danych oso-
bowych, e-zwolnień oraz instruktarz do-
tyczący problematyki szczepień ochron-
nych. Delegatura zyskała również status 
komiwojażera oferując ubezpieczenia 
z oferty PZU w ramach porozumienia tego 
ubezpieczyciela z OIL w Toruniu, adreso-
wane dla członków KPOIL. 

Ze zmiennym powodzeniem starano się 
reaktywować zwyczaj roboczych spotkań 
Delegatów regionu w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym kolejne posiedzenia ORL. 
Intencją owych spotkań było umożliwie-
nie Delegatom, członkom ORL, przekaza-
nia zagadnień i problemów regionalnych, 

które należałoby przedstawić w  trakcie 
nadchodzącego posiedzenia ORL.

Tak jak od wielu lat do dyspozycji za-
interesowanych Koleżanek i  Kolegów, 
w  ramach współpracy z  Teatrem Im-
presaryjnym we Włocławku, Delegatura 
przedstawia propozycje uczestniczenia 
w spektaklach tego Teatru z możliwością 
nabywania biletów według ulgowej taryfy 
w kasie Teatru. 

Nieodmiennie, co zyskało również ran-
gę tradycji, bardzo aktywnie działało Wło-
cławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomato-
logów na polu zarówno szkoleniowym, jak 
i krajoznawczym, co bardzo często zgrab-
nie łączono ze sobą. Lista odwiedzanych 
dotąd, z inicjatywy Stowarzyszenia, miast 
i krajów ma już imponujący rozmiar. 

Podtrzymywano, zgodnie z  kolejną 
tradycją Delegatury, przyjazne kontakty 
z  uczelniami wyższymi z  terenu miasta 
Włocławka, a oprócz tego życzliwie trak-
towano inicjatywy zorganizowanych przy 
nich oraz z inicjatywy miasta tzw. uniwer-
sytety trzeciego wieku. 

Nieuchronny bieg czasu sprawia, że jak 
co roku odchodzą z naszego grona zarów-
no emerytowani jak i aktywni zawodowo 
Koleżanki i Koledzy. Staraniem Delegatury 
w tych smutnych uroczystościach zawsze 
uczestniczy przedstawiciel naszej Izby Le-
karskiej, żegnając w jej imieniu odchodzą-
ce od nas Koleżanki i Kolegów. 

Tytułem konkluzji należy stwierdzić, że 
w  okresie międzyzjazdowym biuro De-
legatury we Włocławku było zawsze do 
dyspozycji wszystkich członków KPOIL, 
służąc im pomocą w  załatwieniu spraw 
leżących w zakresie możliwości i kompe-
tencji Delegatury. 

Kierujący Delegaturą KPOIL
Andrzej Kunkel

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Delegatury KPOIL 

w Grudziądzu za rok 2018

Praca Delegatury w Grudziądzu polega 
przede wszystkim na codziennej, bieżącej 
pracy administracyjnej, organizacji szko-
leń, statystycznej. Pomagamy lekarzom 
w rozwiązywaniu spraw prawnych, socjal-
nych, a także w następujących kwestiach:
• rejestracja i wymiana dokumentów pra-

wa wykonywania zawodu, w  tym bie-
żącej obsłudze administracyjnej lekarzy 
stażystów,

• rejestracja, aktualizacja praktyk prywat-
nych oraz w podmiotach leczniczych

• aktualizacji teleadresowych
• regulacji składek członkowskich,
• rejestracja podmiotów organizujących 

szkolenia, konferencje, kursy na terenie 
działania delegatury,

• pomocy lekarzom w kontaktach z NFZ, 
głównie w  akualizacjach umów oraz 
przy rejestracji druku recept lekarskich 
dla lekarzy seniorów, bieżące aktualiza-
cje.

• pośredniczenia w kontaktach z Rzeczni-
kiem Praw Lekarza w  sprawach praw-
nych dotyczących lekarzy

• w zależności od kompetencji Delegatury 
na miejscu załatwiamy skargi i zażalenia 
dotyczące naszych lekarzy lub przekazu-
jemy je do Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej w Toruniu 
oraz Rzecznika Praw Lekarza 

• wysyłaniem ostrzeżeń do lekarzy za-
mieszczanych w  prasie, internecie do-
tyczących nielegalnych płatności zwią-
zanych z wpisami ewidencji działalności 
gospodarczej.

• bieżącym wysyłaniem artykułów, informa-
cji prasowych dotyczących spraw środo-
wiska lekarskiego, spraw lokalnych itp.
W bieżącej działalności skupiamy się na 

organizacji szkoleń i konferencji. Wszyst-
kie zostały objęte patronatem Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu.

W  2018 r. byliśmy organizatorami czy 
współorganizatorami:

1. W  pierwszym półroczu 3 szkolenia 
dla wszystkich lekarzy, które dotyczyły 
wprowadzenia zwolnień lekarskich w for-
mie elektronicznej, poprowadzone przez 
przedstawicieli Inspektoratu ZUS w Gru-
dziądzu.

2. Zebranie naukowe w dniu 13 czerwca 
2018 r. - dr n. med. Arkadiusz Migdalski ze 
Szpitala Uniwersyteckiego im. Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy. Temat: Największe 
problemy w diagnostyce, leczeniu i profi-
laktyce ŻchZZ

3. Zebranie naukowe w dniu 21 września 
2018 r. - dr n. med. Małgorzata Malec-Mi-
lewska z Kliniki Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii w Warszawie. Temat: Optymal-
ny wybór leków z  I  i  II szczebla drabiny 
analgetycznej.

4. Zebranie naukowe w  dniu 11 paź-
dziernika 2018 r. – dr Bożena Zięba z Insty-
tutu Kardiologii w Gdańsku. Temat: Dia-
gnostyka i leczenie nadciśnienia płucnego

5. W miesiącu październiku – zorganizo-
waną grupą z Grudziądza uczestniczyliśmy 
we wspólnym wyjazdowym spotkaniu in-
tegracyjnym, jakim był koncert „Muzyczny 
Stop” w  Toruniu naszego kolegi dr Jacka 
Gesska wraz z zespołem.

6. W listopadzie przyłączyliśmy się tak-
że do akcji Obywatelskiej Inicjatwywy 
Ustawodawczej „Szczepimy bo myślimy” 
zmierzającej do przedłożenia pod obrady 
parlamentarne projektu Ustawy o zmianie 
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ustawy Prawo oświatowe i niektórych in-
nych ustaw. To także szeroko rozumiany 
wyraz poparcia idei promowania szcze-
pień ochronnych, jako najskuteczniejszej 
według aktualnej wiedzy medycznej me-
tody ochrony przed chorobami zakaźny-
mi. Za naszym pośrednictwem wszystkie 
jednostki oświatowe na terenie Grudzią-
dza i okolicy zostały o tej inicjatywie po-
wiadomione.

7. Listopad to miesiąc, w którym w spo-
sób szczególny wspominamy osoby, któ-
rych nie ma już wśród nas. W  związku 
z  tym zorganizowaliśmy dla naszych le-
karzy uroczystą Mszę Świętą sprawowaną 
w intencji wszystkich zmarłych, a w szcze-
gólności Tych, którzy odeszli na „Wieczny 
Dyżur” w 2018 roku.

8. XVII Konferencja Anestezjologiczna 
organizowana już od wielu lat przez dr 
Piotra Kowalskiego

9. 15 grudnia 2018 r. patronatem naszej 
Delegatury objęliśmy zebranie-warszta-
ty ultrasonograficzne „Ultrasonografia 
w neonatologii, pediatrii i medycynie ro-
dzinnej – retrospekcja”.

W  związku z  nowymi wyborami 
w 2018 r. do naszego Samorządu wyłoni-
liśmy nowego Przewodniczącego naszej 
Delegatury. Dnia 16 kwietnia 2018 r. Okrę-
gowa Rada Lekarska w Toruniu powołała 
jako kierującego naszą Delegaturą w  ka-
dencji 2018-2022 Pana dr Jana Kosiora. 

Tym samym doniosłym wydarzeniem 
minionego roku było wspólne zorganizo-
wanie oficjalnego, bardzo uroczystego po-
żegnania ustępującego Przewodniczącego 
Delegaturą Pana dr Wiesława Umińskiego; 
pełniącego tę zaszczytną funkcję w  ka-
dencjach I, III, VI i VII. Oprócz najbliższej 
rodziny Pana Doktora w uroczystości tej 
wzięli udział wszyscy, dotychczasowi Pre-
zesi Kujawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu 
oraz przedstawiciele władz Grudziądza. 
Panu dr Wiesławowi Umińskiemu został 
nadany tytuł Honorowego Prezesa Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Toruniu.

W  związku z  wejściem nowych prze-
pisów dotyczących Rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO), 
w maju do wszystkich lekarzy wysłaliśmy 
pakiety wzorcowych dokumentów uła-
twiających zaadaptowanie przepisów 
RODO do charakteru, zakresu i skali pro-
wadzonej działalności (Polityka ochro-
ny danych osobowych w  indywidualnej 
praktyce, instrukcja zarządzania syste-
mem informatycznym, rejestr czynności 
przetwarzania, metoda analizy ryzyka, 
klauzula informacyjna w związku z prze-
twarzaniem dokumentacji medycznej, 
wzór umowy powierzenia).

Corocznie w październiku obchodzimy 
w kalendarzu dzień Św. Łukasza Ewange-
listy, patrona lekarzy. W  związku z  tym 
wydarzeniem zorganizowaliśmy uroczystą 
mszę świętą dla lekarzy i ich rodzin.

Podczas jednego z posiedzeń Okręgowej 
Rady Lekarskiej wyłoniliśmy z naszego śro-
dowiska lekarza, któremu powierzyliśmy 
opiekę nad naszymi Lekarzami Seniorami. 
„Opiekunem” tym została Pani dr Anna 
Różalska - Ordynator Oddziału Chorób 
Wewnętrznych z  pododziałem Hemato-
logii Regionalnego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Inną stroną działalności Delegatury są 
cykliczne spotkania integrujące nasze 
środowisko. Takimi są min. coroczne spo-
tkania opłatkowe dla lekarzy i ich rodzin, 
którym staramy się nadać szczególnie 
podniosły charakter. W roku 2018 po raz 
kolejny spotkaliśmy się w Klubie “Akcent”. 
Wieczór ten jest m.in. okazją do refleksji 
i wspomnień tych, którzy z naszego grona 
już odeszli. 

Przewodniczący Delegatury dr Jan 
Kosior uczestniczy we wszystkich wyda-
rzeniach, zebraniach naukowych, konfe-
rencjach, szkoleniach organizowanych na 
naszym terenie. 

Przewodniczący Delegatury uczest-
niczył w  początkowych ustaleniach 
z  przedstawicielami Urzędu Miasta 
w  Grudziądzu dotyczących zawierania 
nowych umów kontraktowych na kolej-
ne lata oraz został oddelegowany do Ko-
misji ds kontraktów w naszym Regional-
nym Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. 
Biegańskiego w  Grudziądzu. Kolejnym 
etapem negocjacji był udział dr Jana 
Kosiora w  końcowych ustaleniach sta-
wek finansowych nowych umów kon-
traktowych.

Ponadto pracownik biura Delegatury na 
bieżąco kontaktuje się z seniorami oferu-
jąc im wszelką pomoc prawną, socjalną 
i inną. 

O wszystkich sprawach z naszego życia 
zawodowego i korporacyjnego staramy się 
na bieżąco informować naszych kolegów. 
W tym celu korygujemy dane teleadreso-
we. Drogą elektroniczną, teleelektronicz-
ną informujemy o  wszystkich ważnych 
wydarzeniach, szkoleniach, spotkaniach, 
nekrologach oraz informacjach przeka-
zanych z Okręgowej Rady Lekarskiej i Na-
czelnej Rady Lekarskiej. Wszystkie istotne 
informacje, sprawozdania, refleksje przed-
stawiamy Państwu w  każdym numerze 
biuletynu informacyjnego “Meritum”. 
Dodatkowo informacje pilne, nagłe prze-
kazujemy kolegom drogą elektroniczną. 

Kierujący Delegaturą 
Jan Kosior

S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Okręgowego 

Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej KPOIL 

za okres 01.01 - 31.12.2018

W okresie 01.01-31.12.2018 r. do Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Toruniu wpłynęły 73 nowe 
skargi. Z poprzedniego okresu pozostało 
38 spraw. Ogółem w 2018 r. zakończono 
71 spraw, w tym:
– w  22 sprawach odmówiono wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego;
– 22 sprawy zostały umorzone;
– 21 spraw zakończono w inny sposób (np. 

przekazanie wg właściwości do innego 
OROZ)

– skierowano 6 wniosków o  ukaranie do 
OSL (dot. 6 lekarzy);

– przekazano 11 zażaleń na postano-
wienia OROZ do OSL;

– 40 spraw pozostało na następny rok.

Szkolenia i spotkania: 
– w  dniach 09-10.02.2018 r. Okręgowy 

Rzecznik uczestniczył w spotkaniu szko-
leniowym organizowanym przez NROZ 
w Warszawie;

– w dniu 08.06.2018 r. – Okręgowy Rzecz-
nik brał udział w spotkaniu OROZ z Na-
czelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności 
Zawodowej w siedzibie NIL Warszawie;

– w dniach 09-11 listopada 2018 r. Okrę-
gowy Rzecznik uczestniczył Konwencie 
Okręgowych Rzeczników oraz Przewod-
niczących Okręgowych Sądów Lekar-
skich w Rawie Mazowieckiej;

– w  dniach 05.03.2018, 12.04.2018, 
21.06.2018 i  13.12.2018 odbyły się we-
wnętrzne szkolenia Zastępców OROZ 
w siedzibie KPOIL w Toruniu, które pro-
wadził współpracujący z OROZ prokura-
tor Piotra Drozda. 

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

Dorota Kasztelowicz

 S P R A W O Z D A N I E 
z działalności Rzecznika 

Praw Lekarza za rok 2018

Funkcja Rzecznika Praw Lekarza Ku-
jawsko Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej istnieje od roku 2010 r. Głów-
nym zadaniem Rzecznika jest udzielanie 
pomocy prawnej lekarzom i  lekarzom 
dentystom, wymagającym wsparcia 
prawnego, w związku z sytuacjami, do 
których doszło w związku z wykonywa-
niem zawodu lekarza i lekarza dentysty. 

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH
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STATYSTYKA: Zestawienie wg specjalizacji:

SKARGI DOTYCZĄ

RUCH SPRAW
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Anestezjologia i intensywna terapia 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Chirurgia ogólna 5 3 0 2 0 2 0 4 1 0
Chirurgia dziecięca 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Chirurgia plastyczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choroby wewnętrzne 7 17 4 4 2 5 0 15 3 0
Ginekologia 1 5 1 1 0 1 0 3 0 0
Kardiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laryngologia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medycyna pracy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medycyna ratunkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neonatologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurologia 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0
Okulistyka 1 7 0 2 0 3 0 5 1 0
Onkologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patomorfologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatria 3 2 1 2 0 0 0 3 0 0
Położnictwo 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0
Psychiatria 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0
Traumatologia i ortopedia 2 10 4 2 0 4 0 10 1 0
Stomatologia zachowawcza 2 6 1 1 1 2 0 5 1 0
Chirurgia stomatologiczna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protetyka stomatologiczna 3 3 3 1 0 0 0 4 1 0
Ortodoncja 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Biegli sądowi, orzecznicy ZUS 1 4 3 1 0 1 0 5 2 0
Inne 4 8 3 3 1 2 0 9 0 0
Razem 38 73 22 22 6 21 0 71 11 0

Zestawienie wg rodzaju przewinienia:
RODZAJ PRZEWINIENIA

Brak należytej staranności 29 38 9 15 2 14 0 40 5 0
Naruszenie tajemnicy lekarskiej 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0
Nieetyczne zachowanie lekarza 5 19 0 6 3 4 0 17 1 0
Poświadczenie nieprawy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Błąd organizacyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konflikty między lekarzami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przewinienie przeciwko dokumentacji med. 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
Naruszenie prawy chorych psychicznie 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Udział lekarzy w reklamie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naruszenie art. 64 KEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne przyczyny 4 13 7 1 1 3 0 12 3 0
Razem 38 73 22 22 6 21 0 71 11 0
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Do zadań Rzecznika Praw Lekarza 
należy także działalność edukacyjna, ro-
zumiana jako poszerzanie świadomości 
prawnej środowiska lekarskiego. 

Uzyskanie porady prawnej możliwe 
jest poprzez następujące formy kon-
taktu:
• kontakt telefoniczny, 
• za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej (w sprawach mniej skompli-
kowanych) 

• osobiste spotkania w siedzibie Okrę-
gowej Izby Lekarskiej lub siedzibie 
kancelarii adwokackiej – po wcze-
śniejszym uzgodnieniu terminu. 
Tradycyjnie staram się być regularnie 

obecny na łamach biuletynu KPOIL – 
„Meritum”, gdzie publikuję teksty, mają-
ce za zadanie przybliżenie Czytelnikom 
praktycznego wymiaru zagadnień zwią-
zanych z szeroko rozumianym prawem 
medycznym.

W  roku objętym niniejszym spra-
wozdaniem jako Rzecznik Praw Le-
karza udzieliłem łącznie 72 porad 
prawnych. Pomoc prawna dotyczyła 
następujących kategorii spraw:

I. Problemy związane z  agresją, 
kierowaną wobec lekarzy przez pa-
cjentów lub osoby bliskie pacjentów. 
Przeważająca większość omawianych 
przypadków dotyczy agresji werbalnej. 
Przejawia się ona najczęściej poprzez 
kierowanie w stronę lekarzy zniesławia-
jących zarzutów, znieważających słów, 
złośliwym pisaniu skarg – w  których 
przytaczane są nieprawdziwe okolicz-
ności lub obraźliwe zarzuty. Dodatkowa 
dolegliwość tego rodzaju skarg, polega 
na tym, że są one często kierowane 
do zbyt szerokiego grona adresatów, 
co w sposób oczywisty narusza dobra 
osobiste lekarza. 

 Zagadnieniem, wymagającym osob-
nego omówienia jest kwestia zniesła-
wiających lub znieważających lekarzy 
opinii, które pojawiają się w interne-
cie – ze szczególnym uwzględnieniem 
portali rankingowych oraz portalu 
społecznościowego – Facebook. Za-
wsze wtedy, gdy określony wpis na-
rusza dobra osobiste lekarza, należy 
interweniować. Podstawową kwestią 
jest zwrócenie się do wydawcy/admini-
stratora strony internetowej o natych-
miastowe usunięcie obraźliwego wpisu, 
z powołaniem się na ustawę z 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną (Dz.U. z  2013 r., poz. 1422 
ze zm.) – która w  art. 14 przewiduje 
odpowiedzialność odszkodowawczą 

usługodawcy w sytuacji jeśli nie usunie 
z  administrowanej przez siebie stro-
ny internetowej wpisu, co do którego 
otrzyma wiarygodną informację, że jest 
bezprawny.

Podejmowałem także działania. ma-
jące na celu usunięcie zniesławiających 
lekarzy wpisów. Które były zamiesz-
czane na łamach Facebooka. W  po-
wyższych sytuacjach zwracałem się 
z odpowiednim żądaniem zarówno do 
autorów wpisów jak również do admi-
nistratorów danego profilu, na którym 
ukazał się komentarz. Powyższa forma 
interwencji we wszystkich tego typu 
przypadkach była skuteczna i  dopro-
wadzała do usunięcia zniesławiających 
komentarzy.

W  zakresie spraw, związanych 
ze zniesławiającymi komentarzami 
w  internecie – wymierzonymi w  le-
karzy, prowadziłem także sprawy 
sądowe. Były to sprawy karne o prze-
stępstwo zniesławienia, w  których 
w  imieniu lekarza kierowałem do 
Wydziału Karnego Sądu Rejonowego 
w Toruniu prywatny akt oskarżenia. 
Konieczność stawienia się w  Sądzie 
w  charakterze oskarżonego o  prze-
stępstwo, zazwyczaj działa wycho-
wawczo i  otrzeźwiająco na osoby, 
dokonujące zniesławiających wpisów 
w internecie. Sprawy sądowe kończyły 
się uznaniem winy przez oskarżonych 
i  oficjalnymi przeprosinami skiero-
wanymi do lekarza – publikowanymi 
na łamach lokalnych mediów.

II. Kolejna grupa zagadnień, która 
regularnie pojawia się w  działalności 
Rzecznika Praw Lekarza, dotyczy kiero-
wanych przeciwko lekarzom oskarżeń 
o popełnienie błędu w sztuce lekar-
skiej – co może zainicjować zarówno 
postępowanie cywilne jak i karne. 

Udzielona lekarzom w omawianym 
zakresie pomoc polegała na szczegóło-
wym przedstawieniu oraz omówieniu 
możliwych w konkretnej sytuacji spo-
sobów zachowania i  wskazaniu zasad 
postępowania sądowego w  sprawie 
o błąd w sztuce lekarskiej. Zwracający 
się o pomoc lekarze otrzymywali rów-
nież wsparcie w  postaci opracowania 
projektów pism na potrzeby postępo-
wania w sprawach o błąd lekarski.

III. Następna grupa problemów doty-
czy kwestii związanych z postępowa-
niem karnym. Zagadnienia te obejmu-
ją zarówno sytuacje, w których lekarz 
wzywany jest przez organ procesowy 
w charakterze świadka od sytuacji gdzie 

lekarz posiada status podejrzanego (zo-
stały postawione zarzuty popełnienia 
przestępstwa) lub oskarżonego (skiero-
wano do sądu akt oskarżenia). 

W roku 2018 brałem udział w spo-
tkaniach, organizowanych przez kończą-
cego w tym okresie kadencję Rzecznika 
Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej 
– dr. Zbigniewa Brzezina. Spotkania 
te stanowiły istotne forum wymiany 
doświadczeń, wynikających z  prakty-
ki Rzeczników Praw Lekarza, działa-
jących w  izbach lekarskich na terenie 
całego kraju oraz służyły wypracowa-
niu jednolitej metody postępowania/
reakcji w  tożsamych lub podobnych 
sprawach. Spotkanie Rzeczników Praw 
Lekarza, które odbyło się w  kwietniu 
2018 r. w  Częstochowie służyło rów-
nież wypracowaniu projektów uchwał, 
apeli oraz stanowisk, które miały zostać 
następnie przedstawione na forum XIV 
Krajowego Zjazdu Lekarzy – 25-26 maja 
2018 r. Brałem aktywny udział w  tym 
spotkaniu, pracując przy opracowaniu 
zgłoszonych później Krajowemu Zjaz-
dowi Lekarzy projektów uchwał – które 
zostały następnie zaakceptowane przez 
Krajowy Zjazd Lekarzy. Były to następu-
jące uchwały: 

• Uchwała w sprawie zniesienia zaka-
zu kontraktowania z osobą udzielającą 
świadczeń u innego świadczeniodawcy 
związanego umową z  NFZ – art. 132 
ust. 3 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych, 
Uchwała numer: 12 z dnia 26-05-2018

• Uchwała w sprawie wprowadzenia 
ustawowego obowiązku publikacji tek-
stów jednolitych zarządzeń Prezesa NFZ, 
Uchwała numer: 11 z dnia 26-05-2018

Na zakończenie, należy zauważyć, iż 
lekarze, zrzeszeni w tutejszej Okręgowej 
Izbie Lekarskiej są świadomi istnienia 
funkcji Rzecznika Praw Lekarza i w co-
raz większej liczbie korzystają z ofero-
wanego wsparcia prawnego. 

Grupy problemów, którymi najczę-
ściej zajmuje się Rzecznik Praw Lekarza 
cechuje pewna stałość, można jednak 
zauważyć – na przestrzeni kolejnych 
lat – zwiększenie intensywności wy-
stępowania liczby przypadków agresji 
pacjentów skierowana wobec lekarzy 
oraz wysuwane w stosunku do lekarzy 
zarzuty popełnienia błędu w sztuce le-
karskiej. .

Rzecznik Praw Lekarza
Krzysztof Izdebski  

Z MATERIAŁÓW ZJAZDOWYCH



152/2019Meritum

UCHWAŁA Nr 7/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie skierowania lekarza do od-
bycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2018 r. poz. 168 ze zm.), art. 15 
ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje z dniem 01 marca 2019 r. do od-
bycia stażu podyplomowego w Regional-
nym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. 
Biegańskiego w Grudziądzu Panią YULIIĘ 
LEHKA, obywatelkę Ukrainy, posiadającą 
Kartę Polaka, absolwentkę Tarnopolskiego 
Państwowego Uniwersytetu Medyczne-
go  im. I. J. Horbaczewskiego, posiadają-
cą prawo wykonywania zawodu lekarza 
w celu odbycia stażu podyplomowego nr 
3370049 wydane w dniu 12 lutego 2019 r. 
przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę 
Lekarską w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 8/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie skierowania lekarza do od-
bycia stażu podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z  2018 r. poz. 168 ze zm.), art. 15 
ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) oraz § 4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje z dniem 01 marca 2019 r. do od-
bycia stażu podyplomowego w  Specja-
listycznym Szpitalu Miejski im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu Panią MAGDALENĘ 
TWORKIEWICZ, obywatelkę RP, absol-
wentkę Uniwersytetu Medycznego w Po-
znaniu, posiadającą prawo wykonywania 
zawodu lekarza w celu odbycia stażu po-
dyplomowego nr 3370038 wydane w dniu 
12 lutego 2019 r. przez Kujawsko-Pomor-
ską Okręgową Izbę Lekarską w Toruniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 
marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 9/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w  sprawie wyznaczenia p.o. koor-
dynatora szkolenia stażystów w  Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 
Włocławku

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 roku o  izbach le-
karskich (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 168 ze 
zm.) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie stażu podyplomowego lekarza 
i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 
474 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska powołuje, na 

czas nieobecności Pani Dr Barbary Derę-
gowskiej, Pana Dra Marka Suskiego-Hau-
snera na p.o. koordynatora szkolenia le-
karzy stażystów w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym we Włocławku. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 10/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczą-
cej kandydatów do pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego

Na podstawie art. 5 pkt. 10 i art. 25 pkt 
10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze 
zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska pozytywnie 

opiniuje niżej wymienione kandydatury 
do pełnienia funkcji konsultantów woje-
wódzkich:
1. Dr hab. n. med. Dariusz Grzanka – pa-

tomorfologia;
2. Dr n. med. Elżbieta Sokólska – radiolo-

gia i diagnostyka obrazowa;

3. Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska 
– psychologia kliniczna;

4. Prof. dr hab. n. med. Jacek Klawe – 
zdrowie publiczne;

5. Dr n. med. Karol Suppan – angiologia,
6. Dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz – au-

diologia i foniatria;
7. Dr n. med. Zofia Ruprecht – diabeto-

logia;
8. Prof. dr hab. n. med. Roman Junik – en-

dokrynologia;
9. Prof. dr hab. n. med. Olga Haus – gene-

tyka kliniczna;
10. Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-

-Kornatowska – geriatria;
11. Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan – immu-

nologia kliniczna;
12. Dr hab. n. med. Lech Anisimowicz – 

kardiochirurgia;
13. Dr n. med. Stanisław Pilecki – medycy-

na nuklearna;
14. Lek. med. Ewa Kaczanowska-Burker – 

medycyna pracy;
15. Dr n. med. Przemysław Paciorek – me-

dycyna ratunkowa;
16. Dr n. med. Elżbieta Bloch-Bogusławska 

– medycyna sądowa;
17. Prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius – 

nefrologia;
18. Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki 

– onkologia i hematologia dziecięca;
19. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Arasz-

kiewicz – psychiatria;
20. Lek. med. Hanna Wojnerowicz-Małec-

ka – transfuzjologia kliniczna;
21. Dr n. med. Bartłomiej Wolski – seksu-

ologia;
22. Dr hab. n. med. Maria Kłopocka – ga-

stroenterologia;
23. Dr n. med. Piotr Winiarski – otoryno-

laryngologia. 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UCHWAŁA Nr 11/VII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w  sprawie przyznania zapomogi fi-
nansowej

Na podstawie 5 pkt. 19 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) oraz 
Uchwały 7/XXXIII/2015 Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy z dnia 11 kwietnia 2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
finansowej z  izby lekarskiej, uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu, po 

zapoznaniu się z trudną sytuacją zdrowot-
ną i  materialną Pani Dr Wandy Kozłow-

UCHWAŁY ORL
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UCHWAŁY ORL

skiej z  Włocławka, postanawia przyznać 
zapomogę finansową w  kwocie 200,00 
PLN (słownie: dwieście zł 00/100) mie-
sięcznie, płatną w okresie od lutego 2019 
r. do stycznia 2020 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 12/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania składu Komisji 
ds. Współpracy z Zagranicą KPOIL w ka-
dencji 2018-2022

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska powołuje na 

czas kadencji 2018-2022 skład Komisji ds. 
Współpracy z Zagranicą:

1. Piotr Raginia – Przewodniczący 
2. Kazimierz Bryndal  
3. Lucyna Hotloś 
4. Małgorzata Łysiak-Seichter 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 13/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia 
warunków kształcenia podyplomowego 
lekarzy i  lekarzy dentystów i wpisu or-
ganizatora kształcenia do rejestru pod-
miotów uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy 
i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168, ze zm.), rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006, 
poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. po rozpatrze-
niu wystąpienia Polskiego Stowarzyszenia 
Soczewek Kontaktowych o  potwierdze-
nie spełniania warunków do prowadze-
nia kształcenia podyplomowego lekarzy 
i wniosku o wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i  lekarzy dentystów, uchwala się, 
co następuje:

§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia 

kształcenia podyplomowego lekarzy okre-

ślone w art. 19 ust. 1-4 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 
1996 r. (Dz.U. z  2018 r., poz 617 ze zm.) 
w okresie od 01.04.2019 do 01.04.2024, na 
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Toruniu, w  przedmio-
cie i  zakresie obejmującym: Okulistyka, 
Optometria, Ortoptyka - Diagnostyka 
kliniczna, stożek rogówki, kantaktologia. 
Postępowanie i  metody terapeutyczne 
w zaburzeniach widzenia jedno i obuocz-
nego – konferencje, szkolenia, seminaria, 
wykłady oraz warsztaty praktyczne, na 
podstawie przedłożonego planu (progra-
mu) kształcenia, realizowanego w określo-
nych planem formach i trybie kształcenia, 
przez osoby stanowiące planowaną kadrę 
dydaktyczną, prowadzonego we wska-
zanej, posiadanej bazie do prowadzenia 
kształcenia, oraz podlegającego, po jego 
zrealizowaniu, ocenie w ramach posiada-
nego wewnętrznego systemu oceny jako-
ści kształcenia - przez Polskie Stowarzysze-
nie Soczewek Kontaktowych.

§ 2.
Wpisuje się organizatora kształcenia - 

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontak-
towych do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, pod 
numerem 67-000064-001-0001.

§ 3.
Wydaje się zaświadczenie o  wpisie 

do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i  leka-
rzy dentystów oznaczone numerem wy-
mienionym w § 2.

§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do Na-
czelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu w terminie 14 dni od 
jej otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a  or-
gan odstąpił od sporządzania uzasadnie-
nia uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 14/VII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia 
warunków kształcenia podyplomowego 
lekarzy dentystów i  wpisu organizato-
ra kształcenia do rejestru podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia kształ-
cenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 
dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168, ze zm.), rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006, 
poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. - po roz-
patrzeniu wystąpienia Marku-Dental sp. 
z o.o. sp. k. o potwierdzenie spełniania wa-
runków do prowadzenia kształcenia po-
dyplomowego lekarzy dentystów, uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Potwierdza się warunki do prowadzenia 

kształcenia podyplomowego lekarzy okre-
ślone w art. 19 ust. 1-4 ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 
1996 r. (Dz.U. z  2018 r., poz 617 ze zm.) 
w okresie od 08.03.2019 do 08.03.2019, na 
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w  Toruniu, w  przedmio-
cie i  zakresie obejmującym: Uczestnicy 
szkolenia zapoznają się z  informacjami 
dotyczącymi stomatologii estetycznej 
w zakresie wykonywania licówek metodą 
nieinwazyjną, na podstawie przedłożone-
go planu (programu) kształcenia, realizo-
wanego w  określonych planem formach 
i trybie kształcenia, przez osoby stanowią-
ce planowaną kadrę dydaktyczną, prowa-
dzonego we wskazanej, posiadanej bazie 
do prowadzenia kształcenia, oraz podle-
gającego, po jego zrealizowaniu, ocenie 
w  ramach posiadanego wewnętrznego 
systemu oceny jakości kształcenia - przez 
Marku-Dental sp. z o.o. sp. k.

§ 2.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do Na-
czelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem 
Okręgowej Rady Lekarskiej w  Toruniu 
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. or-
gan odstąpił od sporządzania uzasadnie-
nia uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 15/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie projektu porządku obrad 
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów KPOIL w Toruniu

Na podst. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) uchwala, 
co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się projekt porządku obrad 

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy i Le-
karzy Dentystów KPOIL w Toruniu:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Pożegnanie zmarłych lekarzy.
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3. Przemówienia Gości.
4. Wręczenie dyplomów/odznaczeń.
5. Komemoracja Toruńskiego Sympo-

zjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
– premiera i  prezentacja Almanachu 
wydanego przez KPOIL pod patrona-
tem Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta 
Torunia, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy 
i  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu.

6. Wybór Komisji Mandatowej.
7. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, 

jego Zastępców i Sekretarzy.
8. Przyjęcie porządku obrad zjazdu.
9. Wybór komisji zjazdowych:

a) Uchwał i Wniosków,
b) Regulaminowej,

10. Komunikat Komisji Mandatowej.
11. Sprawozdanie z  działalności Okręgo-

wej Rady Lekarskiej, Prezes ORL, dr 
Wojciech Kaatz – dyskusja.

12. Sprawozdanie finansowe, Skarbnik 
ORL, dr Przemysław Jaczun – dyskusja.

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący OKR, dr January Dzia-
dek – dyskusja.

14. Informacje Komisji Uchwał i  Wnio-
sków.

15. Sprawozdanie Przewodniczącego 
Okręgowego Sądu Lekarskiego, dr Ja-
rosław Lis – dyskusja.

16. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, dr 
Dorota Kasztelowicz – dyskusja.

17. Sprawozdanie Rzecznika Praw Leka-
rza, mec. Krzysztof Izdebski – dysku-
sja.

18. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Zdro-
wia Lekarzy, dr Jolanta Sobczyk – dys-
kusja. 

19. Komunikat Komisji Mandatowej.
20. Przedstawienie wykonania budżetu za 

rok 2018 – dyskusja.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium dla ORL i zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego za 2018 
rok.

22. Przedstawienie preliminarza budżeto-
wego na rok 2019 – podjęcie uchwały.

23. Dyskusja zjazdowa.
24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wnio-

sków.
25. Zakończenie Okręgowego Zjazdu Le-

karzy. LUNCH.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

UHWAŁA Nr 15/1/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w  sprawie miejsca obrad XXXVII 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy i  Lekarzy 
Dentystów KPOIL w Toruniu

Na podst. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze. zm.), uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

wskazuje siedzibę Towarzystwa Naukowe-
go w Toruniu, ul. Wysoka 16 jako miejsce 
obrad XXXVII Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy i Lekarzy Dentystów Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji orzeka-
jącej w przedmiocie niezdolności leka-
rza dentysty do wykonywania zawodu

TREŚĆ POUFNA

STANOWISKO Nr 1/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 lutego 2019 r.

w  sprawie protestów płacowych 
i zwolnień L-4

Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 
w pełni popiera i wyraża tożsamy pogląd 
dla stanowisk niżej wymienionych izb 
lekarskich w  sprawach protestów płaco-
wych organizowanych rzekomo w ramach 
lekarskich zwolnień L-4, tj:
1. Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej 

w  Gdańsku z  dnia 10 stycznia 2019 
roku w sprawie wystawiania zwolnień 
lekarskich,

2. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Lublinie z  dnia 22 stycznia 2019 
roku w sprawie protestów płacowych 
i zwolnień L-4,

3. Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej z  dnia 5 lutego 2019 
roku w sprawie wykorzystywania zwol-
nienia lekarskiego z związku z protesta-
mi różnych grup zawodowych.

UCHWAŁA Nr 17/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie desygnowania przedstawi-
ciela do komisji konkursowej

Na podstawie art. 5 pkt. 9 i art. 25 pkt 
10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 

lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze 
zm.) w związku rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  pod-
miocie niebędącym przedsiębiorcą (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.), uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na 

stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecz-
nictwa w  Regionalnym Szpitalu Specja-
listycznym im. dra Władysława Biegań-
skiego w  Grudziądzu – Okręgowa Rada 
Lekarska w  Toruniu desygnuje Pana dra 
Jana Kosiora.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

 w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie desygnowania przedstawi-
ciela do komisji konkursowej

Na podstawie art. 5 pkt. 9 i art. 25 pkt 
10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach 
lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze 
zm.) w związku rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  pod-
miocie niebędącym przedsiębiorcą (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.), uchwala 
się, co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na sta-

nowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecz-
nictwa w SP ZOZ w Brodnicy - Okręgowa 
Rada Lekarska w Toruniu desygnuje Pana 
dra Wiesława Umińskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w  sprawie dokonania zmiany wpisu 
w  rejestrze podmiotów uprawnionych 
do prowadzenia kształcenia podyplo-
mowego lekarzy i  lekarzy dentystów 
w zakresie dotyczącym okresu planowa-
nego kształcenia podyplomowego przez 
organizatora kształcenia wpisanego do 
rejestru 

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168, ze zm.), rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów 
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prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i  lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006, 
poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. po rozpatrze-
niu wystąpienia organizatora kształcenia 
– Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrun-
kowych S.A. NZOZ Szpital Specjalistyczny 
MATOPAT wpisanego do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie pody-
plomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod 
numerem 67-000055-001-0003 o  zmianie 
terminu kształcenia podyplomowego 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Potwierdza się nowy termin prowa-

dzenia kształcenia podyplomowego le-
karzy prowadzonego przez Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. 
NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT 
w okresie od 01.03.2019 do 31.12.2024, na 
obszarze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu, w przedmiocie 
i zakresie obejmującym: Praktyczne warsz-
taty dla lekarzy specjalistów lub w trakcie 
specjalizacji (rezydentury) w zakresie chi-
rurgii ogólnej. W  ich trakcie zaprezento-
wane zostaną teoretyczne podstawy ana-
tomii i  zaopatrzenia patologii przedniej 
ściany jamy brzusznej. Niezbędna wiedza 
o  metodach operacyjnych i  materiałach 
syntetycznych używanych podczas za-
biegu (siatki tytanizowane i systemy mo-
cujące). W  trakcie części praktycznej za 
pomocą wideotransmisji przedstawione 
zostaną metody zaopatrywania przepu-
klin - wpisanego do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 
67-000055-001-0003.

§ 2.
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze 

podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i  lekarzy denty-
stów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu, w zakresie da-
nych, o  których mowa w  art. 19c ust. 3 
pkt 1, 6 i  9 ustawy o  zawodach lekarza 
i  lekarza dentysty, oraz oznacza się ko-
lejnym numerem 0004 - czterocyfrowe 
oznaczenie zmiany wpisu organizatora do 
rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 
4) rozporządzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów.

§ 3.
Wydaje się ponownie dotychczasowe 

zaświadczenie o  wpisie do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe lekarzy i  lekarzy dentystów 
oznaczone zmienionym numerem, okre-
ślonym w § 2.

§ 4.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do 

Naczelnej Rady Lekarskiej za pośred-
nictwem Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Toruniu w  terminie 14 dni od jej 
otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia 
uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 20/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wpisu organizatora kształ-
cenia do rejestru podmiotów uprawnio-
nych do prowadzenia kształcenia pody-
plomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 15 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168, ze zm.), rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grud-
nia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006, 
poz. 1739) oraz art. 107 k.p.a. po rozpa-
trzeniu wystąpienia o  wpis do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy i  lekarzy denty-
stów, złożonego przez - Indywidualna 
Praktyka Lekarska Dentystyczna Artsiom 
Skrypko Dental Vision, oraz uchwały Nr 
42/KKM/19/P-VIII Prezydium Naczelnej 
Rady Lekarskiej w  Warszawie z  dnia 8 
lutego 2019 r. w  sprawie potwierdzenia 
spełnienia warunków kształcenia pody-
plomowego lekarzy i  lekarzy dentystów, 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wpisuje się organizatora kształcenia 

– Indywidualna Praktyka Lekarska Denty-
styczna Artsiom Skrypko Dental Vision do 
rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe lekarzy i lekarzy den-
tystów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Toruniu, pod numerem 
67-000065-003-0001.

§ 2.
Wydaje się zaświadczenie o  wpisie 

do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i  leka-
rzy dentystów oznaczone numerem wy-
mienionym w § 1.

§ 3.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do 
Naczelnej Rady Lekarskiej za pośred-
nictwem Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Toruniu w  terminie 14 dni od jej 
otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ 
odstąpił od sporządzania uzasadnienia 
uchwały jako uwzględniającej żądanie 
strony w całości.

UCHWAŁA Nr 21/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w  sprawie wyboru Kanclerza Kapi-
tuły Odznaczenia i  Tytułu „Pro Gloria 
Medici”

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy 
z dnia 02 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) 
oraz pkt 7 Załącznika do Uchwały ORL Nr 
93/VI/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w spra-
wie zmian w zakresie zasad przyznawania 
Odznaczenia i  Tytułu Pro Gloria Medici, 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Dokonuje się wyboru Kanclerza Kapi-

tuły Odznaczenia i  Tytułu Pro Gloria 
Medici powierzając jego funkcję dr. n. 
med. Andrzejowi Kunklowi – dotych-
czasowemu członkowi Kapituły.

2. Kadencja Kanclerza Kapituły Odzna-
czenia i  Tytułu Pro Gloria Medici wy-
gasa z upływem VIII kadencji. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

UCHWAŁA Nr 22/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w  sprawie przyznania Odznaczenia 
i Tytułu Pro Gloria Medici

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 roku o  izbach le-
karskich (t.j. Dz.U. z  2018 r. poz. 168 ze 
zm.) oraz Regulaminu przyznawania Od-
znaczenia i Tytułu PRO GLORIA MEDICI 
z dnia 27 maja 2010 r.

uchwala się, co następuje:

§ 1.
Uwzględniając wniosek Kapituły Od-

znaczenia i  Tytułu Pro Gloria Medici, 
Okręgowa Rada Lekarska przyznaje Od-
znaczenia i Tytuł Pro Gloria Medici:

• Panu dr. Krzysztofowi Marii Nowakowi 
z Włocławka,

• Panu dr. n. med. Arturowi Morawskie-
mu z Grudziądza,

• Panu dr. n. med. Adamowi Zaborow-
skiemu z Grudziądza,

• Panu dr. n. med. Andrzejowi Witkow-
skiemu z Grudziądza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.
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UCHWAŁY ORL

UHWAŁA Nr 23/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w  sprawie powołania Komisji do 
wydania orzeczenia w  przedmiocie 
niezdolności lekarza do wykonywania 
zawodu albo ograniczenia w  wykony-
waniu ściśle określonych czynności me-
dycznych ze względu na stan zdrowia

TREŚĆ POUFNA

UCHWAŁA Nr 24/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 12 marca 2019 r.

w  sprawie powołania Komisji do 
wydania orzeczenia w  przedmiocie 
niezdolności lekarza do wykonywania 
zawodu albo ograniczenia w  wykony-
waniu ściśle określonych czynności me-
dycznych ze względu na stan zdrowia

TREŚĆ POUFNA

UCHWAŁA Nr 25/VIII/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 26 marca 2019 r.

w  sprawie pomocy dla Lekarzy Se-
niorów

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska wskazuje 

Pana dr. n. med. Jacka Gesska ze Specja-
listycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu 
do kontaktów ułatwiających Lekarzom 
Seniorom, członkom KPOIL, dostęp do 
diagnostyki i leczenia w publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej na terenie działa-
nia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

KALENDARIUM Okręgowej Rady Lekarskiej
KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W TORUNIU

marzec – kwiecień 2019

L.p. Data Wydarzenie Miejsce Uczestnicy

1. 30.03.2019 r. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy
i Lekarzy Dentystów KPOIL Toruń Delegaci 

i zaproszeni goście

2.. 05.04.2019 r. Światowe Dni Zdrowia Dwór Artusa 
Toruń W. Kaatz

3.. 06.04.2019 r. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku Płock W. Kaatz

4.. 17.04.2019 r. Zespół Prezydium NRL 
ds. Świadczeń z Zespołem NFZ

NIL
Warszawa A. Pacholec

5.
25-28.

04.2019 r.
Wizyta Delegacji z Getyngi Toruń Członkowie ORL 

i zaproszeni goście

KALENDARIUM

UBEZPIECZENIA
Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Toruniu, ul. Danielewskiego 6 mogą Państwo zawierać wszel-
kiego rodzaju polisy z nowym ubezpieczycielem współpracującym z Izbą Le-
karską, tj PZU S.A.

Kontakt w sprawie polis – P. Agnieszka Lis, Izba Lekarska, tel. 56 655 41 60 
w. 18. Ceny polis oferowane przez PZU w ramach współpracy z Kujawsko-
-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską są atrakcyjniejsze niż obejmujące ten sam 
zakres oferowany przez PZU S.A. na wolnym rynku.

Więcej informacji w załączonej do niniejszego wydania biuletynu ulotce.
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Pięćdziesiąt lat temu, w warszaw-
skiej klinice neurochirurgii przy ulicy 
Oczki, zmarł Krzysztof Komeda. Od-
szedł cztery dni przed 38. urodzina-
mi. Biorąc pod uwagę okoliczności, 
które doprowadziły do zdecydowa-
nie przedwczesnej śmierci znakomi-
tego muzyka, można powiedzieć, że 
Komeda padł ofiarą lekkomyślności. 
Tylko w  niewielkim stopniu była to 
jego lekkomyślność.

Naprawdę nazywał się Krzysztof 
Trzciński. Nie do końca wiadomo skąd 
wziął się słynny pseudonim, który 
szybko zastąpił nazwisko. Jedna z wer-
sji mówi, że podczas zabawy w wojsko 
w mieszkaniu rodziców Krzysztof urzą-
dził w  korytarzu kwaterę, wypisując 
na drzwiach spiżarni słowo KOMEDA 
zamiast komenda. Urodził się w  1931 
roku w Poznaniu, ale dorastał w Często-
chowie, potem przez króki czas w Wał-
brzychu, by przenieść się do Ostrowa 
Wielkopolskiego, gdzie jego ojciec zo-
stał dyrektorem oddziału Narodowego 
Banku Polskiego. Od wczesnych lat in-
teresuje się muzyką. W Ostrowie uczy 
się w skole muzycznej gry fortepianie, 
nocami szuka w radiu stacji nadających 
jazz i próbuje grać ze słuchu na domo-
wym pianinie to co usłyszał. W szkole 
średniej zakłada zespół Carioca, który 
gra muzykę rozrywkową na szkolnych 
akademiach, potańcówkach i  powia-
towych imprezach. Czas poświęcony 
muzyce nie pozostaje bez wpływu na 
oceny. Komeda uczy się słabo. Dość 

POSTACIE

Wielki jazzman, 
nieznany laryngolog
powiedzieć, że musi powtarzać klasę 
maturalną. Niewiele brakowało, by i za 
drugim razem nie został dopuszczony 
do matury. Jeszcze na pierwsze półro-
cze miał dwóję z matematyki. Na szczę-
ście udaje mu się dostać na koniec roku 
ocenę dostateczną.

Matura jawi się Krzysztofowi jako 
przeszkoda wprost nie do przejścia. 
Przysięga kolegom, że jeśli zda, zejdzie 
ze szkolnych schodów na czworakach 
głową do przodu. Kilka tygodni póź-
niej, po skończonych egzaminach, tak 
się staje. Skąd decyzja o  pójściu na 
medycynę? Bardzo prawdopodobne, 
że był to efekt podpowiedzi rodziców, 
którzy chcieli, by syn miał „porządny 
zawód”. Być może pewien wpływ mia-
ła choroba Krzysztofa. W dzieciństwie 
przeszedł polio, chorobę, która dzie-
siątkowała wówczas kalectwem młode 
pokolenie. U Komedy polio doprowa-
dziło do porażenia nogi, która mimo 
rehabilitacji, nigdy nie odzyskała pełnej 
sprawności. Być może rodzice, a niewy-
kluczone, że i  sam Krzysztof zakładali, 
że bycie lekarzem otworzy drogę do 
skutecznych terapii? Można tylko snuć 
domysły. Nie bez kłopotów zostaje stu-
dentem Akademii Medycznej w Pozna-
niu. Z egzaminów dosteje trójkę i dwie 
czwórki, ale nie zostaje przyjęty „z bra-
ku miejsc”. Indeks Krzysztof Trzciński 
otrzymuje z  odwołania. Wiemy, że 
była w  tym wielka zasluga matki, ko-
biety „obrotnej i  przedsiębiorczej”. Na 
studiach nie błyszczy, ale prędzej czy 

później zdaje egzaminy i zalicza kolej-
ne lata. To świetny wynik, biorąc pod 
uwagę jak bardzo pochłania go muzy-
ka. Koncertuje nie tylko w  Poznaniu, 
ale i  w  Krakowie, Łodzi, Zakopanem, 
na Wybrzeżu... Poznaje Trzaskowskie-
go, Ptaszyna Wróblewskiego, Dudusia 
Matuszkiewicza, Tyrmanda, Gruzę... 
Wrasta w środowisko artystyczne jako 
lider grupy „Melomani”. 

Kończy studia z  zaledwie kilkoma 
piątkami w  indeksie. Jedną z  nich do-
staje z  laryngologii. I  w  tej dziedzinie 
postanawia się specjalizować. Rozpo-
czyna wolontariat w  poznańskiej kli-
nice, kierowanej przez profesora Alek-
sandra Zakrzewskiego. Radzi sobie jako 
lekarz na tyle dobrze, że ma propozycję 
stypendium w Pradze i robienia dokto-
ratu. Ale górę bierze jazz. W maju 1956 
roku zdaje „jedynkę” z laryngologii. Kil-
ka miesięcy później przestaje pracować 
w pozńskiej klinice. Po przeprowadzce 
do Krakowa przemyśliwuje jeszcze 
o dorabianiu jako lekarz, ale nic z tego 
nie wychodzi. Ścieżki Komedy z medy-
cyną rozchodzą się. Kilkanaście lat póź-
niej znów się do niej zbliży. Tym razem 
jako pacjent...

Nim to się staje, w  pełni odda-
je się jazzowi. Okazuje sie, że jeśli 
ma się wielki talent i  pracowitość, 
da się z  tego wyżyć mimo, że więk-
szość pieniędzy z  koncertów zabiera 
Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez 
Estradowych. W  niewielkim mieszka-
niu w  Warszawie żona Zofia chodzi 

Zofia i Krzysztof Komedowie
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na palcach, by nie przeszkadzać mu 
w  komponowaniu. Zostali parą na 
przekór rodzinie Krzysztofa. Rodzicom 
marzyła się inna synowa niż starsza od 
ich syna rozwódka, w dodatku z dziec-
kiem. Komeda nie chce mieć własnych 
dzieci. Wystarczy mu syn Zofii. Tomasz 
Lach, który po śmierci ojczyma zosta-
nie strażnikiem jego pamięci. W  jed-
nym z  wywiadów przyzna: „Nigdy do 
końca nie poczułem, że Komeda jest 
moim ojcem”. Z  roku na rok, znany 
już nie tylko w  Polsce muzyk, dosta-
je coraz więcej propozycji. Zaczyna 
się specjalizować w muzyce filmowej. 
Precyzyjne i  jednocześnie efektow-
ne zgranie dźwięku i  obrazu wyma-
ga wyczucia. I  Komeda je ma. Tworzy 
muzykę do 65 filmów. Współpracuje 
z Wajdą, Morgensternem, Nesfeterem, 
Carlsenem, Hoffmanem. Ten ostatni 
zaprasza go w 1964 do Torunia na plan 
rozgrywającego się na Ziemiach Odzy-
skanych filmu „Prawo i  pięść”. Drogę 
z  Warszawy pokonuje swoim „garbu-
sem” w towarzystwie Agnieszki Osiec-
kiej. Osiecka powie później, że Komeda 
nie odezwał się do niej nawet słowem. 
Takim był mrukiem! Nie przeszkadza 
to im wspólnie napisać tytułową pio-
senkę z filmu fenomenalnie zaśpiewaną 
przez Edmunda Fettinga. Z  reżyserów 
najlepiej współpracuje się Komedzie 
ze swoim rówieśniekiem Polańskim. 
Panowie poznają się latem 1957 w So-
pocie, gdzie Polański kręci etiudę „Dwaj 
ludzie z szafą”. W 1962 Polański reżyse-
ruje swój ostatni film przed wyjazdem 
z Polski. „Nóż w wodzie” trzyma w na-
pięciu, w  czym duża zasługa muzyki 
Krzysztofa Komedy. W połowie lat 60. 
Stopa życiowa Komedów jest jak na 
polskie warunki wysoka. Kompozytor, 
który wiele czasu spędza poza domem 
woli zarobione pieniądze przezna-
cza na kupno nowych samochodów. 
Dzięki przyjaciółce mieszkającej Mo-
nachium kupuje wprost z fabryki czer-
wone BMW tII lux. Lubi szybką jazdę. 

Podczas jednej eskapad do Zakopanego 
jazzman wjeżdża autem w zaprzęg kon-
ny. Dyszel wozu wybija przednią szybę 
i uszkadza podsufitkę. Komeda wycho-
dzi z wypadku bez szwanku. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem 1967 Krzysztof 
Komeda wyjeżdża na zaproszenie Ro-
mana Polańskiego do Los Angeles. Ma 
skomponować muzykę do najnowszej 
produkcji reżysera „Dziecko Rosemary”. 
Film i muzyka okazują się wielkim suk-
cesem komercyjnym. Z  drugiej strony 
dla Komedy stanowią tragiczne fatum. 
Do Stanów wylatuje sam, żona Zofia 
dojeżdża z  opóźnieniem i  na miejscu 
nie bardzo wie, co ma ze sobą robić. 
Komeda większość czasu spędza albo 
w studiu, a po pracy spotyka się z po-
znaną w Los Angeles izraelską aktorką 
Elaną Cooper. Małżeństwo Komedów 
trwa, ale tylko formalnie. 

Po powrocie Zofii do Polski Elana 
wprowadza się do Krzysztofa. Miesz-
kają w wynajętej willi. Do kompozyto-
ra, który odniósl sukces lgną znajomi, 
wśród nich ci, którym „za wielką wodą” 
się nie widzie. Tak jak Marek Hłasko. Ko-
meda traktuje go jak przyjaciela. Zdarza 
się, że gawędzą do późnej nocy, pijąc 
alkohol, śpiewając (Hłasko) i grając na 
fortepianie (Komeda). Hłasko jest am-
biwalentny w stosunku do Krzysztofa – 
uwielbia go, ale bywa, że mu zazdrości. 
To było późnym wieczorem w  sobotę 
12 paździenika 1968. W domu Kome-
dy kończyła się impreza towarzyska. 
Na zewnątrz domu Wojciech Frykowski 
(producent filmowy) zarzucił Hłasce, że 
jest pasożytem. Hłasko wpadł w  szał. 
Zaczęła się ostra sprzeczka. Komeda 
wstał z leżaka i ruszył przed siebie, by 
ich rozdzielić. W  pewnym momencie 
Hłasko chciał objąć Komedę, ale ten 
zrobił unik i  zniknął. Spadł ze skarpy. 
Hłasko, znacznie wyższy i  mocniej 
zbudowany niż Komeda podążył przy-
jacielowi na pomoc. Najbardziej praw-
dopodobna wersja mówi, że wspinając 
się z  Komedą na plecach po skarpie 

stracił równowagę i upadł, przygniata-
jąc przyjaciela...

Komedę zaczyna boleć głowa, ma 
krwiaki pod oczami. Roman Polański 
zapamięta, że kompozytor wygląda jak 
miś panda. W tym czasie panuje global-
na epidemia grypy hongkońskiej. Taką 
diagnozę swoich dolegliwości stawia 
sam Komeda. Tak jest wygodniej. Jest 
nieubezpieczony, a grypa przecież sama 
minie. Ale nie mija. Przed Bożym Naro-
dzeniem jazzman jest bardzo osłabiony, 
w towarzystwie przyjaciela Marka Niziń-
skiego, niemal traci przytomność. Zo-
staje zawieziony do szpitala. Nie mówi 
lekarzowi, co się stało w  październiku. 
Wychodzi z gabinetu, ale po chwili znów 
słabnie. Odbywa się operacja, która po-
winna mieć miejsce ponad dwa miesią-
ce wcześniej. Po trepanacji i  ewakuacji 
masywnego krwiaka jego stan stabili-
zuje się, ale na powrót do sprawności 
nie ma szans. W styczniu przylatuje do 
niego z Polski żona. Tymczasem leczenie 
szybko pochłania oszczędności kompo-
zytora. Dzięki staraniom Zofii, z  wiel-
kim trudem, udaje się zorganizować 
transport Komedy do Polski. W podró-
ży z Los Angeles do Londynu leżącemu 
na noszach kompozytorowi towarzyszy 
pielęgniarka. Podczas przesiadki w Lon-
dynie zmienia ją przysłany z Warszawy 
przez Ministerstwo Zdrowia neurochi-
rurg Witold Mazurowski. Stan Komedy 
pogarsza się. Lekarz lotniskowy nie wy-
raża zgody na dalszą podróż do Warsza-
wy. Ma ona miejsce nazajutrz. Jazzman 
zostaje przetransportowany do kliniki 
neurochirurgii na Oczki. Nikt z bliskich 
nie łudzi się, że jego stan się pooprawi.

Sławomir Badurek

Korzystałem z  książki Magdaleny 
Grzebałkowskiej „Komeda. Osobiste 
życie jazzu” oraz z  filmu „Czas Kome-
dy”. Zdjęcie Zofii i Krzysztofa Komedów 
pochodzi z  archiwum Zofii Komedo-
wej i  zostało zamieszczone na stronie 
https://opinie.wp.pl.
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Minął już ponad rok od podpisania 
porozumienia między przedstawicie-
lami lekarzy rezydentów a  Ministrem 
Zdrowia, które miało choć częściowo 
odmienić ochronę zdrowia w  Polsce. 
Czy tak się stało? Zapewne większość 
z nas dostrzega, że niekoniecznie. Oto 
podsumowanie realizacji porozumienia 
ze stanem na 10 kwietnia 2019 r..

Spełnione obietnice
Pierwszym ze spełnionych przez 

ministerstwo punktów były podwyżki 
dla lekarzy rezydentów. Obecnie zara-
biają oni od 4000 zł brutto (dla leka-
rzy specjalizujących się w  dziedzinach 
niepriorytetowych w  czasie 1-2 roku 
specjalizacji) do 6000 zł (dla lekarzy 
specjalizujących się w  dziedzinach 
priorytetowych od 3. roku specjaliza-
cji, którzy podpisali deklarację, że po 
zakończeniu specjalizacji pozostaną 
w Polsce i będą pracować w zawodzie 
przez okres 2 lat z 5 następujących po 
ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, 
tzw. „bon patriotyczny”). Nadal są to 
kwoty dalekie od wieloletnich postula-
tów samorządu lekarskiego (2 średnie 
krajowe dla lekarza bez specjalizacji, 3 
średnie krajowe dla specjalisty), jednak 

w porównaniu z wcześniejszymi wyna-
grodzeniami jest to krok do przodu.

Kolejną zrealizowaną obietnicą za-
wartą w  porozumieniu jest nadanie 
lekarzom ochrony prawnej przysługu-
jącej funkcjonariuszom publicznym. 
Dzięki wprowadzeniu takiego zapisu 
w  ustawie o  działalności leczniczej le-
karz pracujący w placówce finansowa-
nej ze środków publicznych jest chro-
niony prawnie w  przypadku agresji 
ze strony pacjenta. Napaść na lekarza 
w takiej sytuacji jest obecnie przestęp-
stwem ściganym z  urzędu. W  dobie 
roszczeniowości i  agresywnych zacho-
wań niektórych pacjentów jest to bar-
dzo ważne osiągnięcie.

Ponadto zgodnie z  porozumieniem 
zostały zwiększone nabory na studia 
lekarskie w  Polsce. Z  jednej strony 
zwiększono limity przyjęć, z  drugiej 
kolejne uczelnie otwierają kierunek 
lekarski w  ramach swojej struktury. 
Przy tak znacznym niedoborze kadry 
lekarskiej w  Polsce zwiększanie liczby 
studentów kierunku lekarskiego jest 
podstawowym sposobem przeciwdzia-
łania pogarszaniu się sytuacji w ochro-
nie zdrowia. Czy jakość nauczania przy 
zwiększonym naborze na konkretnej 
uczelni lub na kompletnie nowym kie-
runku jest odpowiednia? To już dysku-
sja przekraczająca ramy tego artykułu. 

Daleko od ideału
Czytając początek tego tekstu mo-

głoby się wydawać, że udało się zreali-
zować ważne punkty porozumienia, 

jednak w rzeczywistości zdecydowana 
większość zrealizowana została tylko 
częściowo. Chociażby „bony patrio-
tyczne” – lekarze dentyści zostali z ich 
otrzymania wykluczeni w  związku 
z  kontrowersyjną interpretacją zapisu 
ustawowego uprawniającego „lekarzy” 
do ich otrzymania. Czy ustawodawca 
zapomniał, że zgodnie z ustawą, gdy nie 
precyzuje się, że dany przepis nie doty-
czy lekarzy dentystów, „lekarz” oznacza 
również lekarza dentystę? Najwyraźniej 
interpretacja została dokonana tak, jak 
było wygodniej, przez co ucierpiało 
w  skali kraju tylko/aż ok. 100 lekarzy 
dentystów rezydentów.

Porozumienie przewidywało po-
nadto 6 dni urlopu szkoleniowego dla 
wszystkich lekarzy. Do tej pory docze-
kali się tego tylko lekarze w  trakcie 
specjalizacji (zapis wprowadzono do 
programów specjalizacji). Specjaliści 
niestety zostali pominięcie. Pominię-
to również specjalistów pracujących 
w AOS w temacie podwyżek zagwaran-
towanych, zgodnie z  porozumieniem, 
wszystkim specjalistom do minimum 
6750 zł brutto w  przypadku deklara-
cji pracy wyłącznie w jednym miejscu. 
Czym różni się specjalista pracujący 
w  poradni od specjalisty z  oddziału? 
Zastanawiam się, czy Minister Zdrowia 
umiałby na to pytanie odpowiedzieć 
i uzasadnić taką decyzję…

Kolejnym punktem zawartym w po-
rozumieniu było przeprowadzenie roz-
mów pomiędzy ministerstwem a inny-
mi grupami zawodowymi w  ochronie 
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(Nie)porozumienie 
z Ministrem Zdrowia – 
co dalej po roku 
od porozumienia?

Jakub Bajer 
– wiceprzewodniczący 

Porozumienia Rezydentów OZZL, 
Rezydent radioterapii onkologiczej 

w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
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zdrowia. Rozmowy te wprawdzie się 
odbyły, jednak ministerstwo nie miało 
dla nich żadnej propozycji godnej roz-
ważenia. Punkt ten więc w teorii został 
zrealizowany, z punktu widzenia mini-
sterstwa, jednak problem warunków 
pracy wszystkich zawodów medycz-
nych, którego rozwiązanie przyświeca-
ło temu punktowi porozumienia, nadal 
pozostaje aktualny.

W swoich zapisach porozumienie za-
wierało również informatyzację ochro-
ny zdrowia. Sposób wejścia w życie e-
-zwolnień jest chyba wszystkim znany 
i  najlepiej pozostawić ten temat bez 
komentarza. Wprowadzenie pilotażu 
e-recept od 2019 roku spowodowało 
liczne problemy w realizacji recept pro 
auctore. E-skierowania czy e-zlecenia to 
na razie melodia przyszłości. Zdecydo-
wanie realizacja porozumienia w  tym 
zakresie odbiega od założeń.

Nie mam pana płaszcza 
i co mi pan zrobi?

Ministerstwo Zdrowia kilka punktów 
porozumienia uznało za kompletnie 
nieistotne i nie zajęło się ich realizacją 
lub, wręcz przeciwnie, wykonało ruchy 
mające na celu wprowadzenie rozwią-
zań kompletnie sprzecznych z porozu-
mieniem. Mowa tutaj o  planowanym 
zniesieniu obowiązku określania refun-
dacji z  lekarzy poprzez wprowadzenie 
e-recept. Niestety, pomimo obietnicy 
przygotowania do końca 2018 roku 
projektu ustawy mającego znosić ten 
obowiązek, nie doczekaliśmy się go. Co 
więcej, w  marcu 2019 r. przyjęto roz-
wiązania zaostrzające kary za błędnie 
przyznaną pacjentowi refundację. Jest 
to jawne złamanie zapisów porozumie-
nia przez stronę rządową i najbardziej 
skrajny przykład poczucia bezkarności 
w sprawie realizacji porozumienia. 

Do niezrealizowanych punktów 
porozumienia należy również niewy-
konanie ewaluacji świadczeń refundo-
wanych ze środków publicznych (tzw. 
koszyka świadczeń) i  ich urealnienie 
– czas na to minął w  styczniu 2019. 
Według relacji z  ministerstwa prace 

nad tym punktem trwają. Czy można 
jednak wierzyć w te zapewnienia, sko-
ro minął już ponad kwartał od chwili, 
gdy punkt ten miał wejść w życie? Po-
dobnie sytuacja wygląda z  przedsta-
wieniem przez MZ Radzie Ministrów 
projektu zmiany ustawy o zawodzie le-
karza i  lekarza dentysty. Projekt został 
przygotowany przez zespół powołany 
przez ministra, któremu przewodni-
czył dr Jarosław Biliński i przedstawio-
ny ministerstwu w styczniu. Zawierał on 
konkretne zmiany w  ustawie, a  nawet 
projekty rozporządzeń. Co z tego, sko-
ro ministerstwo, mając czas do końca 
marca, by przedstawić go Radzie Mi-
nistrów, do tej pory jedynie mówi, że 
działa w tej sprawie? 

Jak liczyć PKB, żeby 
budżet się dopiął?

Na samym końcu chciałbym omó-
wić najbardziej istotny punkt porozu-
mienia, tj. nakłady na ochronę zdrowia 
w  Polsce. Zgodnie z  porozumieniem 
udało się wywalczyć, że na ochronę 
zdrowia będzie przekazywane 6% PKB 
od 2024 r. Faktycznie, patrząc wyłącz-
nie na wartości bezwzględne, środki na 
ochronę zdrowia rosną z roku na rok. 
Wydawało się jednak oczywistym, że 
zapis ten ma dotyczyć PKB na dany rok 
(prognozowanego), gdyż wszystkie wy-
datki planowane w budżecie względem 
odsetka PKB są właśnie w ten sposób 
liczone. Niestety ochrona zdrowia tak-
że w  tym przypadku okazała się nie-
chlubnym wyjątkiem – postanowiono 
bowiem, że zdrowie jest mniej ważne 
od np. obronności i  środki przekazy-
wane na ochronę zdrowia są liczone 
zgodnie z PKB podanym rok wcześniej 
przez GUS. W  skrócie oznacza to, że 
środki na 2019 r. są liczone na pod-
stawie PKB z 2017 r. Tylko w tym roku 
jest to strata dla pacjentów i pracow-
ników ochrony zdrowia na poziomie 
7,5 miliarda złotych, a  współczynnik 
PKB zamiast wynieść 4,86% kształtuje 
się na poziomie 4,51%… Jest to dobrze 
przemyślany manewr – taki sposób 
liczenia, mimo że niestosowany w  in-

nych przypadkach, jest w pełni zgodny 
z obowiązującym prawem. Stanowi to 
jednak niezbity dowód, że ochrona 
zdrowia nigdy nie była, i  bez naszej 
interwencji nie będzie dla żadnej par-
tii rządzącej, priorytetem, skoro jako 
jedyna traktowana jest przez budżet 
państwa w ten sposób.

Co możemy z tym zrobić?
W  powyższym tekście pominąłem 

kwestie związane z  lokalnymi proble-
mami – opóźnieniem wypłaty podwy-
żek, mydleniem oczu przez dyrekcje, że 
pieniędzy z ministerstwa nie otrzymali 
(choć opóźnienia w tym zakresie były 
i  wielu lekarzy swoje pieniądze zoba-
czyło na koncie z półrocznym lub na-
wet dłuższym opóźnieniem, mimo że 
dyrekcje nie mają do tego prawa), więc 
podwyżek nie wypłacą, kreatywną księ-
gowość w  zakresie tzw. zabierania za 
zejścia i  innych aspektów związanych 
z prawem pracy – na ten temat moż-
na by napisać osobny artykuł. Nawet 
bez tego widać jak na dłoni, że strona 
rządowa nie liczy się z podpisanymi zo-
bowiązaniami i  nadzieje na polubow-
ne rozstrzygnięcie tego sporu prysnęły. 
Dlatego Ogólnopolski Związek Zawo-
dowy Lekarzy, wraz z  Porozumieniem 
Rezydentów OZZL, podjął decyzję 
o  organizacji manifestacji wyrażającej 
nasz sprzeciw wobec takiego trakto-
wania środowiska lekarskiego przez 
rządzących. Manifestacja odbędzie się 
1 czerwca 2019 r. w Warszawie.

Manifestacja ma być jedynie wstę-
pem do dalszych działań, o  których 
będziemy informować na bieżąco. Ma 
również być formą nacisku na rządzą-
cych, by renegocjować porozumienie 
jeszcze w  tym roku. By to się udało, 
musimy być solidarni i działać wspólnie. 
Już teraz zachęcam, by w  okresie wa-
kacyjnym i  jesienią spędzić więcej cza-
su z rodziną, nie pracować ponad siły. 
Zadbajmy o własne zdrowie, o naszych 
bliskich – pracujmy na jednym etacie, 
zgodnie z Kodeksem pracy. Zawalczmy 
w  ten sposób wspólnie o  lepsze jutro 
ochrony zdrowia w Polsce!



24 2/2019 Meritum

WSPOMNIENIA

Akademia Medyczna w Białymstoku 
został utworzona w 1950 roku. My byli-
śmy trzecim z kolei rokiem. Większość 
stanowili studenci z całej Polski. W cza-
sie pięciu lat studiów naturalną koleją 
rzeczy wykrystalizowały się kolektywy 
związane wspólnymi zainteresowania-
mi, nauką, rozrywką, sportem. Jedna 
z  takich „paczek” jest bohaterką ni-
niejszego opowiadania. Przedstawiam 
zdjęcie na którym są wszyscy (od strony 
lewej): Leon Żółciński z  Częstochowy, 
Heniek Nowakowski z Ełku, Waldemar 
Jędrzejczyk ze Skarżyska-Kamiennej, 
Michał Jóźwik z  Bytomia, Sławomir 
Hans z  Pabianic, Stanisław Januszko 
z Warszawy, Jan Kruszyński w Bytomia 
i  Janusz Strusiewicz z  Bydgoszczy. Po 
ukończeniu studiów postanowiliśmy, 
na wniosek Staszka, podtrzymywania 
koleżeńskich więzów. Zebrana dziewiąt-
ka z entuzjazmem przyjęła projekt, po 
czym nastąpiło „zaprzysiężenie”, moc-
no niecenzuralne w  formie, ale w  tre-
ści pełne zapału i  żarliwości. Wszyscy 
deklarowali stawić się na pierwszym 
zjeździe w Warszawie. Trzy lata przebie-
gły „jak z bicza strzelił” i oto nadszedł 
pierwszy piątek 1959 roku. Punktualnie 
o godzinie 12 pod kolumną Zygmunta 
zjawili się wszyscy. Radość była wielka, 
pocałunki siarczyste, odezwania jędrne 
i  czułe. Król Zygmunt zaniepokojony 

zerkał w dół, czy mu aby znów nie zwa-
lą kolumny. Kiedy opadła pierwsza fala 
radości do ogółu doszły odczucia nieco 
bardziej przyziemne, mianowicie głód. 
Zaspokoiliśmy go w  pobliskiej restau-
racji na Starym Mieście. Każdy złożył 
krótkie sprawozdanie z minionych lat, 
z  uwzględnieniem głodowej gaży jaką 
otrzymaliśmy od pracodawcy. Później 
zamieszkaliśmy w  obskurnym hotelu 
„Praga”. Wieczorem byliśmy w  teatrze 
na sztuce „Biedermann i  podpalacze”, 
awangardowej w  formie satyrze na 
wady mieszczańskie. Wieczór spędzony 
w hotelu przeciągnął się, siłą rzeczy do 
wczesnych godzin rannych i przebiegał 
wśród dyskusyjnych sporów brydżo-
wych i wspomnień z minionego czasu, 
zakrapianych kieliszkami wódki. Na-
zajutrz zwiedzaliśmy Warszawę i  pły-
waliśmy w  basenie Legii. Wieczorem 
odbył się uroczysty bankiet (co będzie 
tradycją). Przez kilka godzin dyskuto-
waliśmy na różne tematy, wznosząc od 
czasu do czasu toasty okolicznościowe. 
Postanowiliśmy, że następne spotkanie 
odbędzie się w Bydgoszczy, a gospoda-
rzem będzie Janusz. Zjazd zakończył się 
koncertem w Filharmonii, gdzie wysłu-
chaliśmy koncertu wspaniałych muzy-
ków jazzowych i zapowiedzi wypowia-
danych przez słynnego znawcę tego 
rodzaju muzyki, Williama Conowera. 

Nawiasem mówiąc, do dnia dzisiejsze-
go pamiętam Jego słynne powiedzenie 
w  czasie audycji jazzowych z  amery-
kańskiego radia: „this is music USA”. Te 
ostatnie zdania są przykładem sprawoz-
dań zjazdowych, które pisał gospodarz, 
lub Sławek, który miał najlepsze „pióro” 
z  nas wszystkich. To zaowocowało po 
latach napisaniem książki pt. „Kronika 
lekarskiej przyjaźni”. Została opubli-
kowana w  2009 roku przez toruńskie 
wydawnictwo Adama Marszałka. Re-
cenzent red. Zefirym Jędrzyński napi-
sał, że jest to forma literacka raptula-
rza lekarskiego. Cały tekst jest w swojej 
wymowie peanem na cześć przyjaźni. 
Na jednym ze zjazdów dał o sobie znać 
jako talent poetycki – Staszek. Przyta-
czam jeden z  wygłoszonych tekstów 
(fragment): „Na spotkaniach nastrój 
szczery, chociaż różne charaktery. Ta-
dzio, Michał, Jaś i Janusz, Waldek i Staś, 
Sławek, Heniek i Leon, to przed laty się 
zaczęło, oby jeszcze długo trwało, no 
i zdrowie dopisało”. „Ciepło przyjęciśmy 
byli i w społeczność się wcielili. Mimo 
PRL-lowskiego rygoru, nie brakło nam 
nigdy humoru. Nasze związki przetrwa-
ły. I w sercach pielęgnujemy okres cały”. 

Nasze zjazdy odbywały się w różnych 
miastach kraju, chociaż niektóre miej-
sca były wyróżniane dotyczy to Gaw-
rych Rudy (koło Suwałk), gdzie letnią 

60 lat lekarskiej przyjaźni
„Prawdziwa przyjaźń jest w stanie pokonać czas, odległość i milczenie”

Izabel Allende

Tadeusz Jóźwik Michał Jóźwik Leon Żółciński Stanisław Januszko Janusz Strusiewicz
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rezydencję posiadał Michał. Dzikowo 
koło Torunia, gdzie podejmował gości 
Waldek w swojej posiadłości oraz Kule 
koło Częstochowy, gdzie znajomych 
w ośrodku wczasowym miał Leon. Nie 
zawsze spotykaliśmy się w pełnym skła-
dzie z różnych powodów np. 20-letnia 
praca Staszka w  Afryce, 3-letnia pra-
ca Waldka w  Libii, a  także choroby. 
Pozaprogramowy był wypad zimowy 
do Zakopanego (foto). Frajda była dla 
narciarzy (Staszka, Michała, Sławka, Ja-
sia i  Leona). Nasza wspaniała „górka” 
– Kasprowy Wierch – była nawiedzana 
przez nas codziennie. 

PRZYJACIELE
Lek. med. Sławomir Hans , ur. 1932 

w  Pabianicach. Specjalista medycyny 
przemysłowej. Z powodu, że pochodził 
z inteligenckiej rodziny na studia dostał 
się za trzecim razem. Zresztą pomógł 
mu w  tym Rektor Prof. Kielanowski, 
który wysłuchał zwierzeń pokrzywdzo-
nego kandydata na studia medyczne 
i  oświadczył: „jeśli zdasz egzamin to 
moja w  tym głowa byś dostał się na 
naszą uczelnię”. Słowa dotrzymał. Żona 
Danuta lek. med. Dwie córki. Sławek był 
i  jest głównym naszym kronikarzem. 
Oto Jego jedno zdanie: „Oto jeden dro-
biazg - od 1952 roku trwa równolegle, 
ale chyba jakby w czwartym wymiarze 
moje życie w gronie przyjaciół”. 

Lek. med. Leon Żółciński ur. w 1933 
w  Częstochowie. Ordynator Oddziału 
Laryngologicznego w  Częstochowie. 
Piastował również takie stanowisko 
w szpitalu w Giżycku. Żona Bogumiła, 
mgr. pielęgniarstwa. Jedna córka. Pisze 
o  sobie: „Okres 1952-1958 odbieram 
jako najpiękniejszy i nierzeczywisty sen 

w moim życiu. Nie dość, że zdobyłem 
tytuł lekarza, to tam spotkałem moich 
serdecznych przyjaciół. To właśnie nie 
kto inny ale oni nauczyli mnie abso-
lutnej kindersztuby”. Przed kilku laty 
Leon poinformował nas, że rozpozna-
no u niego raka prostaty, był operowa-
ny. Po zabiegu czuł się w miarę dobrze 
(problem z  nietrzymaniem moczu). 
W ubiegłym roku pojawiły się przerzuty 
i to doprowadziło do odejścia naszego 
przyjaciela. Michał, Tadeusz i ja-byliśmy 
na pogrzebie w Częstochowie. Wygłosi-
łem mowę pożegnalną. 

Lek. med. Janusz Strusiewicz, ur. 
w 1932 roku w Kaliszu, specjalista- ra-
diolog, długoletni kierownik zakładu 
radiologii w  Wojewódzkim Szpitalu 
w  Toruniu. Wieloletni konsultant wo-
jewódzki. Żona Danuta, lekarz pediatra. 
Dwoje dzieci (syn i córka). Z Januszem 
znałem się najdłużej. Poznaliśmy się w 
pociągu jadąc na egzamin wstępny do 
Białegostoku. W czasie studiów miesz-
kaliśmy w jednym pokoju z Jóźwikami. 
Graliśmy przez wiele lat w AZSie w ko-
szykówkę i siatkówkę, chociaż Janusz był 
najlepszy w piłce ręcznej, której drużyny 
był kapitanem. W czasie wakacji wielo-
krotnie bywaliśmy u siebie (Skarżysko, 
Bydgoszcz). Janusza zaraz po studiach 
wcielili do wojska, po powrocie praco-
wał jako asystent w zakładzie Radiologii 
w Bydgoszczy, potem w Nakle. Kolejną 
placówką był Toruń. W Toruniu stano-
wiliśmy grono rodzinne. Po przejściu na 
emeryturę zaczął chorować na POCHP. 
Progres choroby był niesamowicie szyb-
ki. Mimo intensywnego leczenia zmarł 
w 2009 roku. 

Prof. dr hab. n. med. Michał Jóź-
wik ur. w 1934 roku w Gnieźnie. Prof. 

zw. w Klinice Ginekologii i Położnictwa 
w Uniwersytecie Medycznym w Białym-
stoku. Z żoną był w separacji od 30 lat. 
Synowie: Maciej i Tomasz profesorowie 
ginekolodzy w Białymstoku i Olsztynie. 
Michał zajmował się naukowo bada-
niem metabolizmu aminocukrów w ło-
żysku ludzkim a także transportem róż-
nych substancji przez łożysko od matki 
do płodu-ważne do dnia dzisiejszego. 
Mieszkaliśmy w  tym samym pokoju 
przez całe studia. Wybudował piękny 
dom w Gawrych Rudzie nad Wigrami. 
Gościł nas tam w czasie zjazdów. Jako 
zapalony wędkarz i żeglarz pokazywał 
niuanse tego hobby. Kilka lat temu 
dowiedzieliśmy się w tajemnicy, że wy-
kryto u niego raka prostaty. Postanowił 
leczyć się zachowawczo. Niestety prze-
rzuty dały o sobie znać, w czasie ostat-
niego zjazdu w Dzikowie skarżył się na 
uporczywe bóle kręgosłupa, tłumacząc 
nam, że przyczyną są zmiany zwyrod-
nieniowe. Utrzymywał więc ciągle ta-
jemnicę swojej nieuleczalnej choroby 
(foto). Pod koniec roku 2018 otrzymali-
śmy wiadomość o zgonie. Byłem na po-
grzebie z moimi żyjącymi przyjaciółmi. 
Wygłosiłem mowę pożegnalną. 

Lek. med. Jan Kruszyński ur. 
W 1934 roku we Lwowie. Żona Zdzisła-
wa – lekarz. Córka Anita mgr biologii, 
2 wnuków. Po wojnie został wysiedlo-
ny z  rodzinnego miasta i  zamieszkał 
w Bytomiu. Razem z kolegą Michałem 
postanowili studiować w Białymstoku. 
I  to się im udało. Jaś był pełen lwow-
skiego humoru i nie pozbył się uroczego 
slangu nabytego, jako baciar. W czasie 
studiów okazało się, że posiada talent 
wokalny. Brał udział, jako śpiewak, na 
licznych spotkaniach, nawet tych uro-
czystych. Jako były chórzysta opery by-
tomskiej, śpiewał wspaniale arie i aktu-
alne przeboje. Rektor Prof. Kielanowski 
– meloman – uczestniczył w tych jego 
popisach i  pewnego dnia zaprosił na 
rozmowę. Jaś pełen strachu zjawił się 
u  magnificencji. Rozmowa dotyczy-
ła śpiewu Jasia. Rektor zaproponował 
mu by rozpoczął studia wokalne, bo 

Sławomir Hans Jan Kruszyński Waldemar Jędrzejczyk Henryk Nowakowski
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nie można zmarnować takiego talen-
tu (głęboki baryton). Jaś nie skorzystał 
z propozycji, nawet z finansowania stu-
diów przez władze uczelni. Śpiewał nie 
tylko na imprezach ale także nam na 
zjazdach, urozmaicając kawałami lwow-
skimi, których także był mistrzem. Po 
studiach pracował na chirurgii w Ząb-
kowicach Śląskich. W  1971 zapro-
ponowałem mu stanowisko mojego 
zastępcy w  nowo powstałym szpitalu 
na Bielanach. Przyjął to z zapałem. Pra-
cowaliśmy razem przez wiele lat. Spra-
wował też funkcję zastępcy dyrektora 
naszego szpitala. Córka pisze: „lata 90 
były dla ojca ciężkie, śmierć ojca, brata 
i żony były tego przyczyną”, ale nie tyl-
ko. Wykryliśmy u  niego raka żołądka. 
Operowaliśmy (gastrektomia z rozległą 
lymfadenektomią). Po latach wznowa. 
Ponowna laparotomia z wycięciem ze-
spolenia przełykowo - jelitowego. Nie 
była to operacja lecznicza sensu stric-
te. Rok po operacji wystąpiły przerzuty 
do mózgu. Zmarł nieprzytomny w 2004 
roku. Miał drugą żonę Barbarę. 

Dr n. med. Tadeusz Jóźwik ur. 
w  1931 roku we wsi Zysk Polski koło 
Płocka. żona Maria, dzieci: Joanna i Pa-
weł. Jeden wnuk. Pracował na stanowi-
sku adiunkta w  Zakładzie Medycyny 
Sądowej w Białymstoku. W trakcie jego 
pracy zdarzył się szczególny przypadek. 
Otóż w 1984 roku został zamordowa-
ny ksiądz Jerzy Popiełuszko. Badanie 
pośmiertne powierzono Prof. Byrdy 
a  ona z  kolei swojemu asystentowi dr 

T. Jóźwikowi. Ustalono, że od chwili 
uprowadzenia księdza do momentu 
wrzucenia go do Wisły upłynęło dwie 
godziny. Przez ten czas był bity pałką, 
pięściami i  kneblowany, zwłoki prze-
bywały w  wodzie o  temperaturze 6-8 
stopni, na głębokości 4 m. Wydano 
wyniki badań sekcyjnych. Po tym fakcie 
Tadeusz przez kilkadziesiąt lat analizo-
wał niuanse dotyczące protokołu. Ak-
tualnie jest na etapie ujawnienia swoich 
wątpliwości dotyczących śmierci księ-
dza. Ma przygotowaną książkę dotyczą 
tej sprawy. Uzyskał zgodę na publika-
cję rodziny księdza i Episkopatu Polski. 
Wcześniej na naszych zjazdach inda-
gowany przez nas (szczególnie Leona) 
opowiadał o  ciekawych szczegółach 
dotyczących wniosków z  przeprowa-
dzonej sekcji zwłok. Tadeusz ma talent 
do opowiadania. Jego opowiadania są 
zawsze bardzo interesujące, a  czasem 
wspomagane grą na gitarze (mistrz, grał 
w orkiestrze symfonicznej) wzbogacały 
opowieści z  zakresu mało znanej nam 
medycyny sądowej. Tadeusz miał też 
inne hobby, żeglarstwo. Uzyskał sto-
pień sternika morskiego. Pełnił funkcje 
oficerskie na statkach: „Generał Zaru-
ski”, „Chrobry”, ”Boliński” – zwiedzając 
liczne porty Bałtyku. 

Lek. med. Stanisław Januszko ur. 
w 1931 roku w Warszawie. Żona Anita 
– anglista. Dzieci: Katarzyna i Grzegorz. 
Po studiach pracował jako asystent 
w  Klinice w  Warszawie, gdzie uzyskał 
specjalizację z  zakresu położnictwa 

i  ginekologii. W  1967 roku wyjechał 
do pracy w  Anglii. Po trzech latach – 
najpierw do Tanzanii, Szpital w Dar es 
Salaam był ogromny. Miesięcznie odby-
wało się tam 2000 porodów, a rocznie 
20 000. Przykładowo w Klinice w War-
szawie 1 tysiąc. W  czasie dobowego 
dyżuru wykonywał 8 cięć cesarskich. 
W  czasie urlopu udało mu się wspiąć 
na Kilimandżaro (6000 m.n.p.m ). Póź-
niej pracował w Zambii i RPA, w ostat-
nim kraju był szefem dużego oddziału, 
w  którym pracowało 8 lekarzy. Po 25 
latach wrócił do Polski (1995). Przyjęli-
śmy go bardzo gorąco. Współczuliśmy 
mu z powodu zgonu żony. Po jej śmierci 
nie mógł dojść do siebie. Wystąpiły za-
burzenia neurologiczne, które niestety 
z  czasem pogłębiały się. Obecnie re-
zyduje w  Domu Opieki w  Warszawie. 
Odwiedzamy go. 

Dr n. med. Henryk Nowakowski, ur, 
w 1931 roku w Suwałkach, żona Barba-
ra – pedagog, dwoje dzieci (syn i cór-
ka), pięcioro wnucząt. W okresie PRL-u 
w  dostaniu się na studia nie decydo-
wała wiedza, czego doświadczył Heniek. 
W 1951 roku, mimo zdanego egzaminu 
nie został przyjęty do Akademii Me-
dycznej bo ojciec był oficerem w wojsku 
sanacyjnym. Ale dzięki Rektorowi Kie-
lanowskiemu zaakceptowano przyjęcie. 
Jednak w  czasie studiów, donosiciele 
z  ZMP oświadczyli, że jest wroga gru-
pa tzw. Wolni Kozacy, do której należy 
Henryk. Zwolniono więc wszystkich. 
Odwołanie poszkodowanych zostało 

WSPOMNIENIE

Dzikowo 2001 r. Od lewej Leon Żółciński, 
Tadeusz Jóźwik, Waldemar Jędrzejczyk.

Zakopane 1984 r. Od lewej Jan Kruszyński, 
Sławomir Hansa, Waldemar Jędrzejczyk.
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cofnięte przez Ministra Zdrowia. Ale 
trwało to zbyt długo, w związku w tym 
rok był stracony. Tak więc Heniek za-
czął studia w 1952 roku, Powołano go 
wojska w 1960r. w którym pracował na 
różnych stanowiskach m. in.: kierownik 
politechniki, Przewodniczący Wojew. 
Kom. Lek. MSW. Jest specjalistą derma-
tologiem, Był współtwórcą II w Polsce 
leczenia łuszczycy skóry (1978). Byłem 
z  Januszem na jego pierwszym ślubie 
w Łapach. Małżonką była koleżanka ze 
studiów Wiesława Bitner. Co to był za 
ślub? – chciałoby się powiedzieć. Nie-
stety związek nie trwał długo. 

Prof. dr hab. n. med. Waldemar 
Jędrzejczyk. ur. w 1933 roku w Skarży-
sku-Kamiennej, żona Danuta – lekarz 
medycyny, dzieci: Marek i Anna, wnuki: 
Katarzyna, Jakub i  Agata, dwóch pra-
wnuków: Henryk i Jan. Na studia dosta-
łem się do Akademii Medycznej w Bia-
łymstoku w  1952 r. Byłem czynnym 
sportowcem (koszykówka, siatkówka, 
ping-pong). Na studiach poznałem 
żonę Danutę, z  którą obchodziliśmy 
niedawno 60-lecie małżeństwa. Poza 
sukcesami odnieśliśmy wielki dramat, 
nasz 36 letni syn Marek zginął śmier-
cią tragiczną. Był chirurgiem z dużymi 
perspektywami rozwoju naukowego. 
To niepowetowana strata dla nas, jego 
żony – Anny i córki Kasi. Od przeszło 60 
lat jesteśmy toruniakami. Ja zacząłem 
pracę w  Szpitalu Miejskim w  Toruniu. 
Później byłem ordynatorem i kierowni-
kiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
Gastroenterologicznej i Onkologicznej 
Szpitala na Bielanach. Byłem członkiem 
założycielem Akademii Medycznej 
w Bydgoszczy i  jej docentem, profeso-
rem nadzwyczajnym i zwyczajnym, pro-
dziekanem (2 kadencje). W 1992 roku 
Prezydent Polski Lech Wałęsa wręczył 
mi , w Belwederze, tytuł profesora. Od-
byłem liczne staże zagraniczne: Rzym, 
Neapol, Londyn, Birmingham, Buda-
peszt, Getynga, USA. Ciekawe doświad-
czenie były zdobyte w  czasie 3-letniej 
pracy w Libii. Byłem szefem lekarzy z 7 
różnych krajów świata. Operowałem 70 

chorych z bąblowcami wątroby. Przeży-
łem niezwykle niebezpieczną przygodę 
na pustyni Sahara w  czasie szukania 
„jezior komarowych” położonych bli-
sko Czadu. Dla statystyki: ponad 300 
publikacji, promotor 17 doktorskich, 
32 specjalizacji, 2-ch profesorów. Czło-
nek honorowy: TCHP, PTL, TNT. Toru-
niacy, Convallaria Copernicana - UMK. 
W wydawnictwie Churchill Livingstone: 
Basic Surgical Techniques wymieniony 
jako jedyny Polak-inspirator wśród 11 
światowej klasy chirurgów. 

W sumie odbyło się ponad 50 zjaz-
dów. Każdy z nich był inny. Zawsze we-
soły. Ostatnie były smutne z  powodu 
odejścia z tego świata naszych czterech 
przyjaciół, a także ubytku zdrowotnego 
u pozostałych 80-latków. Ostatnie na-
sze spotkanie było w Dzikowie, uczest-
niczył w nim jeszcze Michał. Przyjechał 
pociągiem z Tadeuszem. Był w złym sta-
nie i  stało się – w grudniu 2018 roku 
zmarł. 

Postanowiliśmy spotkać się 
w  2019  roku w  Warszawie u  Heńka. 
Będzie możliwość odwiedzenia Staszka. 

Na zakończenie przytoczę zdania na-
pisane przez recenzenta naszej książki 
red. Zefiryna Jedrzyńskiego: „Z zapisów 
koleżeńskich i przyjaznych spotkań wy-
łania się oczywiście świadectwo czasów. 
Zmieniały się one i z nimi bohaterowie 
tych relacji. Pozostawała przyjaźń, nie-
kiedy słabnąca, ale zawsze obecna. Wła-
ściwie to cały tekst jest w swojej wymo-
wie peanem na cześć przyjaźni”.

Waldemar Jędrzejczyk

Piśmiennictwo 
1. Sławomir Hans, Stanisław Januszko, Wal-

demar Jędrzejczyk: Kronika Lekarskiej Przyjaźni. 
Wyd. Adam Marszałek Toruń 2009, 140 str. 

2. Krzysztof Nierzwicki: Opowieść chirurga. 
Wywiad rzeka z Profesorem Waldemarem Jędrzej-
czykiem. UMK Toruń 2016 386 stron. 

3. Lech Bieganowski, Waldemar Jędrzejczyk. 
Zasłużeni Lekarze Toruńscy We Wspomnieniach. 
Wyd. Adam Marszałek 2016 r, str. 402.

WSPOMNIENIA

Być lekarzem 
doskonałym

Ostry brzuch chirurgiczny rozpoznaje 
się, gdy dobry chirurg mówi, że jest to 
ostry brzuch chirurgiczny. Nie ma tu 

innego sposobu rozpoznania.

&
Problem, o którym pacjent mówi 

z łatwością prawdopodobnie nie jest 
jego prawdziwym problemem.

&
Istnieją trzy rodzaje pacjentów:
1. Tacy, którzy wierzą w każde Twoje 

słowo i wykonują wszystko co im zale-
cisz. 

Uważaj na to co mówisz i co zale-
casz.

2. Tacy, którzy rozważają to, co po-
wiedziałeś, zastanawiają się, dlaczego to 
powiedziałeś, zadają ci pytania, a po-
tem podejmują decyzję, co zrobią.

Odpowiedz na wszystkie ich pytania
3. Tacy, którzy zaprzeczają każdemu 

twojemu słowu, sprzeciwiają się każde-
mu zaleceniu i twierdzą, że nic im nie 
pomoże. 

Poprzedź każde zalecenie stwierdze-
niem, że nie sądzisz, aby proponowa-
ne leczenie zadziałało. Doprowadź do 
tego, żeby kłocili się, że leczenie zadziała 
– i zadziała.

Naucz się radzić sobie z wszystkimi 
trzema rodzajami pacjentów.

&
Ucz pacjenta jak być zdrowym, a nie 

jak chorować.

&
Jeśli złapiesz się na myśli, że pacjent 

ma albo nadczynność albo niedoczyn-
ność tarczycy, to pacjent nie ma żadne-
go z tych zaburzeń.

Źródło: Clifton K. Meador. „Lekarz 
doskonały”, Sanmedica 1995.
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Właściwa państwom o ugruntowa-
nej kulturze prawnej zasada pewno-
ści prawa wciąż jest w  naszym kraju 
niestety jedynie „ziemią obiecaną”, 
do której droga prowadzi kręta i  wy-
boista. Zmieniają się zatem przepisy 
prawne w tempie iście zastraszającym. 
Trudno nadążyć za pojawiającymi się 
ciągle nowelizacjami i  nowelizacjami 
tych nowelizacji. W  ostatnim czasie 
wiatr zmian powiał w obszarze, zwią-
zanym z tajemnicą lekarską po śmierci 
pacjenta oraz dostępem do dokumen-
tacji medycznej po śmierci pacjenta. 
Są to na tyle istotne zmiany, że warto 
napisać o nich kilka słów.

Zarówno kwestia dostępu do do-
kumentacji medycznej po śmierci 
pacjenta jak i  zachowania tajemnicy 
lekarskiej po śmierci pacjenta, została 
uregulowana (w  podlegających zmia-
nom obszarze) w  oparciu o  taki sam 
schemat. Przedstawię zatem zmiany na 
przykładzie przepisów o dokumentacji 
medycznej.

Ustawą z  dnia 6 grudnia 2018 r. 
o  zmianie ustawy o  zawodach lekarza 
i lekarza dentysty oraz niektórych innych 
ustaw, wprowadzono istotne zmiany 
w zakresie udostępniania dokumentacji 
medycznej po śmieci pacjenta. Noweli-
zacja ta posiada już moc obowiązującą, 
ponieważ weszła w życie 9 lutego br. 

W oparciu o dotychczasowe przepi-
sy, po śmierci pacjenta dokumentacja 

PRAWO I MEDYCYNA

Zmiany, zmiany, 
zmiany...

mec. Krzysztof Izdebski
Rzecznik Praw Lekarza KPOIL

medyczna mogła być udostępniana 
jedynie osobie upoważnionej przez 
pacjenta za życia lub osobie, która 
w  chwili zgonu pacjenta była jego 
przedstawicielem ustawowym. Od 
dnia wejścia w  życie nowych przepi-
sów, dostęp do dokumentacji medycz-
nej może uzyskać także osoba bliska 
zmarłego pacjenta, chyba że udostęp-
nieniu sprzeciwi się inna osoba bli-
ska lub sprzeciwił się temu pacjent 
za życia.

W  tym miejscu od razu należy za-
znaczyć, że w  znowelizowanej usta-
wie o  prawach pacjenta pojawiła się 
również nowa definicja osoby bliskiej. 
I tak, zgodnie z aktualnym brzmieniem 
przepisu osobą bliską pacjenta jest 
jego: małżonek, krewny do drugiego 
stopnia lub powinowaty do drugiego 
stopnia w  linii prostej, przedstawi-
cie ustawowy, osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu lub osoba wskaza-
na przez pacjenta.

Spór pomiędzy osobami bliskimi 
będzie rozstrzygał sąd w  postępowa-
niu nieprocesowym. Zainicjować takie 
postępowanie będzie mogła zaintereso-
wana osoba bliska, ale (co istotne) tak-
że osoba wykonująca zawód medyczny. 

Osoba wykonująca zawód medycz-
ny posiada – zgodnie z nowymi prze-
pisami – uprawnienie do wystąpienia 
z wnioskiem do sądu również w przy-
padku uzasadnionych wątpliwości czy 
osoba występująca o  udostępnienie 
dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej 
udostępnieniu jest osobą bliską.

Sprzeciw pacjenta co do udostępnia-
nia dokumentacji medycznej po jego 

śmierci będzie mógł zostać przełama-
ny w dwóch sytuacjach – jeżeli jest to 
niezbędne:
1. w celu dochodzenia odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, z tytułu śmier-
ci pacjenta;

2. dla ochrony życia lub zdrowia osoby 
bliskiej.
O  powyższym także zadecyduje 

sąd w  postępowaniu nieprocesowym 
(na wniosek osoby bliskiej). Sąd może 
wyrazić zgodę na udostępnienie doku-
mentacji medycznej i określić zakres jej 
udostępnienia.

Czy upoważnienie do dostępu 
do dokumentacji medycznej 

jedynie na piśmie?

Przy okazji dostępu pacjenta (lub 
innych uprawnionych osób) warto 
przypomnieć, kilka zasad, związanych 
z udostępnianiem dokumentacji – kwe-
stie te, jak wynika z  analizy sprawoz-
dań Rzecznika Praw Pacjenta, często są 
przedmiotem skarg, kierowanych do 
Rzecznika.

Podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych nie mogą wymagać od 
pacjentów złożenia upoważnienia do 
dokumentacji medycznej dla innej oso-
by jedynie w formie pisemnej. 

Zgodnie z brzmieniem § 8 ust. 1 pkt 
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z  dnia 9 listopada 2015 r. w  sprawie 
rodzajów, zakresu i  wzorów dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania, w dokumentacji medycznej 
wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza 
do niej oświadczenie pacjenta o  upo-
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ważnieniu do uzyskiwania dokumen-
tacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska 
osoby upoważnionej. 

W przypadku gdy pacjent nie złożył 
oświadczenia, adnotację o tym zamiesz-
cza się w dokumentacji indywidualnej 
wewnętrznej. 

Należy zatem podkreślić, iż przepi-
sy prawa nie ograniczają możliwości 
przyjmowania upoważnień do dostę-
pu dokumentacji medycznej jedynie 
w  formie pisemnej. Jeżeli pacjent pi-
semnie upoważnił inne osoby do do-
stępu do jego dokumentacji medycznej 
takie oświadczenie należy dołączyć do 
jego dokumentacji. Pacjent może jed-
nak złożyć takie oświadczenie również 
ustnie – wówczas, przyjmując takie 
oświadczenie, odnotowujemy ten fakt 
w dokumentacji medycznej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie w wyrok z dnia 1 września 
2015 r. (sygn. alt VII SA/Wa 1189/14): 
„ustawa o prawach pacjenta i Rzeczni-
ku Praw Pacjenta nie uzależnia waż-
ności lub skuteczności upoważnienia do 
dokumentacji medycznej od wymogu 
innej formy szczególnej, a  nawet wy-
mogu formy pisemnej. Oznacza to, że 
przedmiotowe upoważnienie może być 
udzielone nawet ustnie np. w obecności 
lekarza. Negowanie ważności pisemne-
go upoważnienia do dokumentacji me-
dycznej i stawianie wymogu formy aktu 
notarialnego wbrew brzmieniu ustawy 
jest bezzasadne i niedopuszczalne”.

Pacjent (lub inna uprawniona 
osoba) nie musi uzasadniać 
do jakich celów potrzebuje 

dokumentację
Udostępniając dokumentację me-

dyczną osobom uprawnionym nie mo-
żemy żądać wskazania przez te osoby 
powodu uzasadniającego udostępnie-
nie dokumentacji. 

Przepisy ustawy z  dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta nie zobowiązują pacjen-
ta do podania celu, dla którego ubie-
ga się on o  dostęp do dokumentacji 

medycznej. Jak wynika z orzecznictwa 
sądowego, nieprawidłową praktyką jest 
uzależnianie wydania dokumentacji od 
tego, czy pacjent wskaże, jaki jest cel 
jego wniosku – podmiot udzielający 
świadczeń zdrowotnych jest zobowią-
zany wydać dokumentację na mocy 
przepisów ustawy i  nie może regulo-
wać wskazanej kwestii w  regulaminie 
organizacyjnym. 

Należy także pamiętać, aby we wzo-
rach wniosków o  udostępnianie do-
kumentacji medycznej nie znalazły się 
rubryki dotycząca celu wnioskowania 
o  dostęp do dokumentacji, ponieważ 
taka praktyka może zostać uznana za 
naruszająca prawa pacjenta.

Przychodzi lekarz 
do prawnika i pyta…

Mój pacjent upoważnił 10 osób do 
uzyskania informacji na temat jego sta-
nu zdrowia. Osoby te przychodzą do 
mnie co chwilę, żądają informacji – co 
mocno utrudnia mi pracę. Czy mogę 
odmówić udzielenia informacji kolejnej 
zgłaszającej się do mnie osobie i  ode-
słać ją np. do samego pacjenta?

Odpowiedź:
Wskazanie przez pacjenta osoby, 

która będzie mogła pozyskiwać infor-
macje na jego temat, jest prawem, a nie 

obowiązkiem pacjenta. Osoba upoważ-
niona przez pacjenta może wejść w po-
siadanie wszelkich informacji związa-
nych z procesem udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Pacjent ma prawo – po-
przez wyraźne oświadczenie – wyrazić 
wolę, by zakres ten został ograniczony 
np. może zastrzec, że nie chce aby inne 
osoby były informowane o rokowaniu. 
Należy pamiętać, że przepisy prawa nie 
ustanawiają limitu osób, których pa-
cjent może upoważnić do dostępu do 
informacji o stanie jego zdrowia. Każda 
z upoważnionych osób ma prawo uzy-
skać od lekarza takie informacje. 

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że 
sam proces udzielania informacji o sta-
nie zdrowia pacjenta, nie może zaburzać 
pracy lekarza - i  tym samym narażać 
na niebezpieczeństwo pacjentów, znaj-
dujących się pod lekarską opieką. Jeśli 
zatem, pacjent upoważni dużą liczbę 
osób do dostępu do informacji i osoby 
te będą kolejno pojawiać się u  lekarza 
aby te informacje uzyskać (poważnie 
zaburzając jego pracę), warto rozważyć 
rozmowę z pacjentem i przekonanie go 
do zmniejszenia liczby upoważnionych 
osób. Można także – co ważne: nie 
odmawiając upoważnionym osobom 
realizacji prawa dostępu do informa-
cji – wyznaczyć inny, bardziej dogodny 
(pod względem obciążenia pracą) ter-
min rozmowy z  osobą upoważnioną 
przez pacjenta do uzyskania informacji 
na temat jego stanu zdrowia.
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Panu Doktorowi 
Jerzemu Szyjkowskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ŻONY 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Agnieszce 

Szyjkowskiej-Polachowskiej 
i Panu Doktorowi 

Dariuszowi Polachowskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Panu Doktorowi
Jarosławowi Bieńkowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Przyjmiemy do współpracy 
ginekologa, 

lekarza rodzinnego 
i pediatrę. 

Kontakt tel. 56 621 95 82.

PRACA

Szanowni Lekarze 
i Lekarze Dentyści

Informujemy Państwa, że od 
1  maja 2019 r. delegatury Izby 
Lekarskiej w Grudziądzu i we 
Włocławku nie będą przyjmować 
żadnych wpłat gotówkowych np. 
z tytułu składek członkowskich, 
prywatnych praktyk lekarskich etc.

Jedynym wyjątkiem są ewen-
tualne wpłaty z tytułu zawierania 
polis ubezpieczeniowych.

Skarbnik
Przemysław Jaczun

KĄCIK SENIORA     Informacja dla lekarzy seniorów.
Komisja Senioratu i  Spraw Socjalnych informuje, że istnieje możliwości 

skorzystania z  bezpłatnych szczepień przeciw infekcjom pneumokokowym, 
z  bezpłatnych badań densytometrycznych i  z  finansowej pomocy dla osób 
potrzebujących wsparcia przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny. 

Prosimy zgłaszać się do Pani Agnieszki Lis. Po rozpoznaniu skali problemu, 
liczby chętnych będziemy działać, by te świadczenia Państwu załatwić. 

Będziemy korzystać ze środków finansowych Lekarskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Seniorów, które po rozwiązaniu przekazało finanse do naszej dyspozy-
cji w myśl ustalonego wspólnie regulaminu. I tak z większej pomocy finanso-
wej np. dotyczącej wyjazdu rehabilitacyjnego można skorzystać jednorazowo. 
Zapraszamy do współpracy.

Przewodnicząca Komisji Senioratu i Spraw Socjalnych
Małgorzata Kędzierska

Szanowni Lekarze Seniorzy
Z przyjemnością Państwa informujemy, że od 1 maja 2019 r. recepty Pro 

Auctore i Pro Familiae będą w siedzibie Izby Lekarskiej oraz jej delegaturach 
drukowane bezpłatnie w liczbie do 60 sztuk kwartalnie.

Skarbnik
Przemysław Jaczun

KOMUNIKATY

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Reklamuj się w Meritum i na stronie Izby.
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu przyjmuje re-

klamy do zamieszczenia na stronie internetowej Izby oraz w Biuletynie 
Informacyjnym MERITUM. Warunki, zakres i cennik zamieszczanych treści 
dostępne są pod nr telefonów:

· Strona internetowa – 56 655 41 62
· Biuletyn Informacyjny MERITUM – 601 651 040



332/2019Meritum

Panu Doktorowi
Jarosławowi Bieńkowi 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
Pani Dr Marii Bieniek

składa Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów

Panu Doktorowi
Stanisławowi Sadurskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor
Dagmarze Krzyżanowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Panu Doktorowi
Arkadiuszowi Szmańdzie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Panu Doktorowi 
Łukaszowi Wojnowskiemu 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 7 kwietnia 2019 r. 

zmarła Pani Doktor

Wiesława Dzikowska
63 lat

Lekarz pediatra. Absolwentka rocznika 1982 AM
 w Poznaniu. Wieloletni pracownik Centrum 

Medycznego OLK-MED w Toruniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 4 kwietnia 2019 r. 

zmarła Pani Doktor

 Dorota Seredyńska-
-Szyjkowska

65 lat
Lekarz dermatologii i wenerologii oraz specjalista 
anestezjologii i intensywnej terapii. Absolwentka 

rocznika 1978 AM w Warszawie. 
Ostatnio zatrudniona w Szpitalu w Lipnie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 18 marca 2019 r. 

zmarł Pan Doktor

Jerzy Daroszewski
85 lat

Emerytowany specjalista chorób wewnętrznych 
z Grudziądza. Absolwent rocznika 1970 WAM w Łodzi. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 31 marca 2019 r. 

zmarła Pani Doktor

Maria Bieniek
76 lat

Emerytowana lekarz stomatolog z Włocławka. 
Absolwentka rocznika 1967 AM w Warszawie. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 marca 2019 r. 

zmarł Pan Doktor

Stanisław Perliński
97 lat

Emerytowany specjalista chorób zakaźnych z Torunia. 
Absolwent rocznika 1952 AM w Warszawie. Uhonorowany 

Tytułem i Odznaczeniem „Pro Gloria Medici”.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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W  dniach 14-17 marca 2019 r. pod 
egidą Polskiego Stowarzyszenia Teniso-
wego Lekarzy (PSTL) w  Stalowej Woli 
odbyły się XXII Halowe Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w  Tenisie, w  których 
uczestniczyło 76 lekarzy i  dentystów 
z  całej Polski. Turniej odbył się na na-
wierzchni twardej typu hard w  hali 
tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowe-
go przy ul. Wyszyńskiego 1. Medycy 
rywalizowali w  singlu, deblu i  mikście 
w  różnych kategoriach wiekowych. 
Rozegrany został także turniej pocie-
szenia. Nad sprawnym przebiegiem 
turnieju czuwali sędziowie: Filip Stypa 
i Włodzimierz Pikulski. Sponsorami za-
wodów byli m.in.: Naczelna Izba Lekar-
ska w Warszawie, Okręgowa Izba Lekar-
ska w Rzeszowie, Getin Bank Placówka 
Franczyzowa – Nisko, Urząd Miasta 
Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego, Maraton Sklep Spor-
towy, Konesso kawa, Kossta Poligrafia, 
M. H. Motors Sp.j., Audi Autorud Rze-
szów oraz Pacyfic Polska.

W  piątek odbyła się konferencja 
naukowa, na której prof. Jan Józefczuk 
wygłosił wykład pod tytułem „Grasi-
ca a  choroby autoimmunologiczne”. 
Po wykładzie lekarze integrowali się 
podczas bankietu w  hotelu Hutnik, 
na którym wszyscy wspólnie oglądali 
Huberta Hurkacza w  meczu z  Fede-
rerm oraz Łukasza Kubota w półfinale 

SPORT

Halowe 
Mistrzostwa 
Polski w tenisie

debla w turnieju w Indian Wells. Głów-
ną atrakcją turnieju była profesjonalna 
transmisja z kortu nr 1 przeprowadzo-
na przez firmę Podkarpacie Live, dzięki 
czemu można było obejrzeć w serwisie 
YouTube na żywo wiele ciekawych me-
czy z udziałem lekarzy. Spotkania teni-
sowe były komentowane nawet przez 
samych uczestników, m.in. przez Aga-
tę Wojciuk, Marcina Pokrzywnickiego, 
Alfreda Micała i  Wojciecha Pietrzaka. 
Transmisja obejmowała nawet wy-
wiady przeprowadzaone z  lekarzami 
po ich spotkaniach. Każdy z  uczestni-
ków otrzymał pamiątkową koszulkę 
a pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii 
były nagradzane pięknymi pucharami, 
medalami i dyplomami. Czas spędzony 
na turnieju umilał wszystkim pyszny 
catering.

Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską 
w  Toruniu reprezentowali: Ignacy Lu-
biński (złoty medal w singlu w kategorii 
+70, srebro w  deblu w  kategorii +65) 
i Aleksander Skop (brąz w deblu w ka-
tegorii +55).

Kolejny turniej PSTL odbędzie się od 
17 do 19 maja 2019 we Wrocławiu na 
kortach otwartych z  mączki ceglanej 
na terenie Olimpijski Club. Już teraz 
serdecznie zapraszamy wszystkich do 
udziału. Więcej informacji na stronie 
www.pstl.org.

Marcin Pokrzywnicki 
Sekretarz PSTL

Od lewej: Aleksander Skop

Od prawej: Ignacy Lubiński
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