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Osoby zainteresowane 
prosimy o przesłanie 

swojego CV 
z listem motywacyjnym 

na adres 

lukasz.przeracki@maszewski.com 
lub 

721 096 550

W związku z dynamicznym rozwojem naszych placówek stomatologicznych 

MASZEWSKI i PERFEKT SMILE 
mieszczących się w Grudziądzu i Brodnicy, 

oferujemy pracę dla LEKARZY DENTYSTÓW. 
Nasz zespół ekspertów jest gotowy do pracy właśnie z Tobą.

OFERTA PRACY

ZAPEWNIAMY:
1. Elastyczny czas pracy.
2. Pracę z wykwalifikowanym zespołem, składający się z lekarzy specjalistów, 
 dyplomowanych higienistów i asystentek pracujących na ,,4’’ i ,,6’’ rąk.
3. Nowocześnie wyposażone gabinety stomatologiczne – skanery cyfrowe 
 Primescan Dentsply Sirona, Mikroskop Carl Zeiss Extaro 300, Wirówka 
 Intraspin, Endomotory Reciproc Gold VDW, nowoczesne Endometry, 
 Unity A-DEC 500, Tomograf 3D Kodak Carestream i wiele innych.
4. Możliwość sfinansowania indywidualnie dopasowanej lupy stomatologicznej.
5. Materiały stomatologiczne najwyższej jakości zamawiane przez nasze 
 gabinety. 
6. Ergonomiczne gabinety stomatologiczne.
7. Bardzo duża baza pacjentów, na 5 dni w tygodniu w oparciu o prywatną 
 praktykę stomatologiczną (nie pracujemy w weekend).
8. Atrakcyjne wynagrodzenie.
9. Wspólne przerwy na lunch.

10. Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
 wewnętrznych i zewnętrznych.
11. Doskonała lokalizacja – godzina drogi z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, 
 Włocławka, Iławy.
12. Dla osób planujących stałą współpracę, oferujemy mieszkanie.

PLACÓWKA
STOMATOLOGICZNA

PLACÓWKA STOMATOLOGICZNA
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OD REDAKTORA

Zima gorących tematów

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

Najstarsi mieszkańcy Pomorza i Ku-
jaw nie pamietają tak łagodnej zimy. 
Piszę te słowa w połowie lutego, a w To-
runiu nie było nawet doby z  leżącym 
śniegiem. Zimowego tematu do zdjęcia 
na okładce musiałem szukać w górach. 
I  pomyśleć, że całkiem niedawno, bo 
w  lutym 2012 roku, Wisła w  Toruniu 
była skuta lodem... Także temperatu-
ra toczących się w  mediach dyskusji, 
związanych z ochroną zdrowia, była tej 
zimy wyjątkowo gorąca. Temat numer 
jeden to tajemniczy koronawirus z Wu-
han. Dużo o nim już wiemy, ale wciąż 
jest wiele niewiadomych. A  to otwie-
ra pole do spekulacji. Czy do zakażeń 
doszło w  sposób naturalny, czy wirus 
wymknął się spod kontroli lub celowo 
opuścił wojskowe laboratorium? Jak 
będzie rozprzestrzeniać się epidemia? 
Czy Chińczycy nie zakłamują statystyk 
na temat śmiertelności? Ile będzie ofiar 
na świecie? Kiedy uda się zsyntetyzo-
wać szczepionkę? Na szczęście wirus 
o  kryptonimie 2019-nCoV okazał się 
dla nas, przynajmniej na razie, łaskawy. 
To bardzo szczęśliwy traf zważywszy, 
że w  latach 90. rozpoczął się w Polsce 
demontaż szpitali i oddziałów chorób 
zakaźnych. Początkowo motywem były 
oszczędności, z czasem, gdy zdano so-
bie sprawę, że „zakaźnicy” są jednak po-
trzebni, po prostu ich zabrakło. Łatwe 
to było do przewidzenia, ale budzenie 

się z ręką w nocniku (pełnym materia-
łu zakaźnego!) to nasza polska specjal-
ność. Niestety, demontaż zakaźnictwa 
dotknął także nasz region i oby nie było 
nam dane boleśnie doświadczyć skut-
ków tej głupoty.

W  analizie wybranych gorących 
tematów tegorocznej zimy zejdźmy 
szczebel niżej. Krajowe podwórko roz-
grzewał spór o winę i niewinność mar-
szałka Tomasza Grodzkiego. Nie trzeba 
nikogo przekonywać, że gdyby profesor 
Grodzki nadal chciał być zwykłym sena-
torem, mało kto wiedziałby o  jego ist-
nieniu. Teraz wiedzą już wszyscy, przy 
czym jedni twierdzą, że to człowiek 
o  krystalicznym, a  drudzy splamio-
nym życiorysie. Po obydwu stronach 
sporu o  marszałka dominują reakcje 
emocjonalne, a wręcz histeryczne. Nie 
mam nic przeciwko prześwietlaniu 
przeszłości kluczowych polityków, bo 
to standard w cywilizowanym świecie, 
ale nie podoba mi się, że za pomocą 
aparatu śledczego, pisze się Tomaszo-
wi Grodzkiemu życiorys, dołączając do 
zarzutów również czyny, które dawno 
się przedawniły. W  kontrze do obrzu-
cania błotem profesora Grodzkiego, 
oberwało się także byłemu marszałkowi 
senatu. Wbrew atmosferze kreowanej 
w kręgach tzw. totalnej opozycji, dyżury 
w szpitalu, rzeczywiście pełnione i wy-
nagradzane według średnich stawek na 
rynku, to żadne przestępstwo. Z drugiej 
strony jako szary obywatel, oczekujący 
pełnego zaangażowania od polityków 
pełniących najwyższe urzędy w  pań-
stwie, nie mogę pojąć, jak marszałek 
senatu znajdował czas na obciążające 
dyżury! Jeden dyżur to przecież dwa dni 
z głowy. To zbyt duża strata czasu dla 
kogoś, kto powinien w  pełni poświę-
cić się pracy na jednym z kluczowych 

stanowisk w państwie. Z której strony 
by nie spojrzeć, spór o marszałków jest 
dla nas bardzo niekorzystny. Ci, którzy 
wielbią lekarza Karczewskiego, nie lubią 
lekarza Grodzkiego i na odwrót...

Na szczeblu lokalnym rozhuśtać 
emocje próbował były parlamentarzy-
sta, doktor Zbigniew Pawłowicz, który 
podjął kolejną próbę odbicia z wrogich 
toruńskich rąk, zawłaszczonej podstę-
pem i wybudowanej ogromnym wysił-
kiem pokoleń bydgoszczan, tamtejszej 
Akademii Medycznej. Zdaję sobie spra-
wę, że użyta przeze mnie retoryka może 
budzić śmiech, zdziwienie lub wprawiać 
w osłupienie, ale taki przekaz jest bar-
dzo popularny i  zarazem przychylnie 
przyjmowany przez wielu mieszkańców 
Bydgoszczy. Dowodem, mające postać 
hejterskich komentarzy razy, wymie-
rzone profesorowi Zbigniewowi Wło-
darczykowi, który jako Dziekan Wy-
działu Lekarskiego, bronił pod koniec 
grudnia w bydgoskiej „Gazecie Wybor-
czej”, przynależności CM do struktur 
UMK. Nie dość przypominania, że to 
Senat AM w Bydgoszczy w październi-
ku 2003 roku jednogłośnie zdecydował 
o woli fuzji z UMK, widząc w tym szan-
sę „nie tylko na przywrócenie struktury 
uniwersyteckiej w  tradycyjnej formie 
wszechnicy, ale też pozwalającej na speł-
nienie uniwersalności zainteresowań na-
ukowych obu środowisk oraz stworzenia 
szerokiej korporacji uczących i uczonych 
między naszymi ośrodkami i miastami”. 
Po ponad 16 latach widać, że był to głos 
rozsądku. W ubiegłym roku UMK zna-
lazł się w elitarnym gronie uczelni ba-
dawczych. Daje to Collegium Medicum 
perspektywy, których na pewno by nie 
miało, jako samodzielna uczelnia lub 
w wchodząc w skład innych bydgoskich 
uniwersytetów.
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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
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-13.00

(do godz. 14.00 Dział Finansowy 
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

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 Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
we Włocławku, II Oddział Chorób We-
wnętrznych, tel. do gabinetu lekarskiego 
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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Dentyści mówią 
„STOP”

Wojciech Kaatz 
Prezes KPOIL w Toruniu

SŁOWO PREZESA

Ruszyła ogólnopolska akcja składa-
nia wniosków przez lekarzy dentystów 
pracujących w ramach umów z NFZ. Jej 
celem jest zwiększenie (nareszcie!) wy-
ceny od lat niedofinansowanych świad-
czeń stomatologicznych. Z  inicjatywy 
Komisji Stomatologicznej Naczelnej 
Rady Lekarskiej (NRL) i Prezydium NRL, 
przy współpracy wszystkich okręgowych 
komisji stomatologicznych oraz izb le-
karskich podjęto: stanowisko, wezwanie 
i  uchwałę w  tej kwestii. Przygotowano 
kompleksową dokumentację (gotowe 
wnioski, instrukcje), z której winni sko-
rzystać lekarze dentyści (patrz: strona 
www izby lekarskiej). Cała procedura 
sprowadza się do pobrania wniosku, 
uzupełnienia danymi swojej praktyki 
i  złożenia go we właściwym Oddziale 
Wojewódzkim NFZ.

Akcja posiada pełne wsparcie izb le-
karskich – właściwe komisje stomato-
logiczne oraz biuro KPOIL służy wspar-
ciem i  pomocą w  tej sprawie. Gorąco 
namawiam do podjęcia tego działania 
– tylko masowa aktywność w skali kraju 
może skłonić monopolistycznego płat-
nika do zmian wycen niezmienionych 
w umowach od kilkunastu lat.

Biorąc pod uwagę rosnące kosz-
ty pracy, w  tym – pensje minimalne 
ustawowo zwiększane, koszty najmu 
i  mediów, np. prądu, koszty materia-
łów stomatologicznych, koszty pracow-
ni i  laboratorium etc., stomatolodzy 
współpracujący z  publicznym płatni-
kiem funkcjonują w tej chwili na granicy 
jakiejkolwiek opłacalności. Już czas, aby 
powiedzieć „STOP” utrzymywaniu pu-
blicznych gabinetów z prywatnych pie-
niędzy praktyk – bo tak to w tej chwili 
wygląda. Praktyki funkcjonujące na pry-
watnym rynku mają się dobrze. Koledzy, 
a jest ich wielu, którzy pracują wyłącznie 
w ramach umowy z NFZ zarabiają real-
nie tyle co lekarze stażyści. Skandal.

7 stycznia 2020 roku, po długim okre-
sie „zalegania” dokumentu, rząd przyjął 
projekt ustawy o zmianie ustawy o za-
wodach lekarza i  lekarza dentysty oraz 
niektórych innych ustaw przedłożony 
przez ministra zdrowia, a  przygotowa-
ny wcześniej przez ministerialny zespół, 
w którego skład i trzon wchodzili przed-
stawiciele NRL i Porozumienia Rezyden-
tów. Następnie, 15 stycznia 2020 roku 
projekt skierowany został do Sejmu. 
Niestety, z ustaleń zespołu (opinii i po-
prawek NRL) zostało niewiele.

Skoncentrowano się głównie na uła-
twieniach dostępu do zawodu lekarzom 
zza wschodniej granicy… Nowe przepisy 
mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 roku.

Olbrzymim sukcesem samorządu 
lekarskiego była pisemna deklaracja 
ministra Cieszyńskiego dopuszczają-
ca równoległe funkcjonowanie recept 

elektronicznych i tradycyjnych, których 
możliwość wystawiania pozostawiono 
w  przypadku braku dostępu do inter-
netu oraz jako „pro auctore” i  „pro fa-
miliae”.

17 i 18 kwietnia br. w ramach obcho-
dów Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego 
Samorządu Lekarskiego KPOIL odbędzie 
się w  Toruniu szereg wydarzeń samo-
rządowych i  kulturalnych. Uroczystość 
odbywa się pod patronatem wojewo-
dy kujawsko-pomorskiego, marszałka 
województwa kujawsko-pomorskiego 
i prezydenta miasta Torunia. Będziemy 
gościć w Toruniu prezesa NRL, prof. An-
drzeja Matyję oraz całą NRL, wszystkich 
prezesów izb lekarskich w  Polsce i  Ko-
misję Stomatologiczną NRL. Odbędą 
się posiedzenia: Prezydium NRL i  NRL, 
Konwentu Prezesów OIL i Komisji Sto-
matologicznej NRL.

Kulminacyjnym punktem obchodów 
będzie Gala 30-lecia, rozpoczynająca ju-
bileuszowy zjazd lekarzy i  lekarzy den-
tystów. Czas i miejsce: 18 kwietnia 2020 
roku, godz 12.00, Centrum Kulturalno-
-Kongresowe Jordanki. W  ramach tej 
uroczystości zostanie Nadany Sztandar 
KPOIL, który został ufundowany przez 
członków ORL obecnej kadencji.

Serdecznie zapraszam wszystkich le-
karzy i  lekarzy dentystów – członków 
KPOIL na to podniosłe wydarzenie. 
Program obchodów znajduje się w tym 
wydaniu „Meritum”. Będzie zaszczytem, 
jeśli zechcą Państwo towarzyszyć nam 
w  tym wydarzeniu, podczas którego 
uhonorujemy 30 letnią historię Odro-
dzonego Samorządu Lekarskiego.
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NASI WŚRÓD LIDERÓW

W  rankingu Fundacji Rodzić po 
Ludzku kobiety oceniły porodówkę 
w  Chełmnie niemal tak samo wyso-
ko jak prywatną klinikę warszawską, 
gdzie porody w luksusowym pakiecie 
kosztują 18 tys. zł. Wynik podobno 
niespecjalnie państwa zaskoczył? 

Dr Piotr Piekarski: Zabrzmi to może 
nieskromnie, ale głosy kobiet zebrane 
w rankingu Fundacji nie są dla nas za-
skoczeniem, ponieważ pacjentki chwalą 
nas od lat. Pracowaliśmy na taki wynik, 
ranking tylko potwierdza, że wybrali-
śmy dobry kierunek. 

Mgr Beata Durawa: Oczywiście 
cieszymy się, choć nie wydaje nam się 
żebyśmy robili coś szczególnego. Trochę 
nas to zamieszanie zaskakuje. 

Jak z małego oddziału w powiato-
wym szpitalu zrobić najlepszą poro-
dówkę w regionie i trzecią w Polsce?

PP: Dochodziliśmy do tego przez wie-
le lat, małymi krokami. To przy naszym 
Oddziale powstała pierwsza szkoła ro-
dzenia w województwie i nasz Oddział 
dostał jako pierwszy tytuł „Szpital przy-
jazny dziecku” od niezależnej komisji 
z WHO i UNICEF. Wizytatorzy byli u nas 
przez kilka dni, obserwując jak wygląda 
codzienność – jakie metody stosujemy, 

Porodówka w Chełmnie, 
tutaj rodzi się najlepiej
Z dr. Piotrem Piekarskim – ordynatorem oraz 
mgr Beatą Durawą – położną oddziałową
z Oddziału Położniczo Ginekologicznego w Chełmnie, 
uznanym przez rodzące za najlepszą porodówką w regionie i 3. w kraju 
rozmawia Alicja Cichocka-Bielicka 

Doktor Piotr Piekarski Mgr Beata Durawa

jak traktujemy pacjentki. Mieliśmy już 
wypracowaną reputację i niezłą pozycję 
w  regionie, gdy kilka lat temu wygrali-
śmy grant, który przeniósł nas z  w  zu-
pełnie nową rzeczywistość. Za 1 milion 
złotych gruntownie wyremontowaliśmy 
Oddział, oferując rodzącym komfortowe 
warunki. Nadal prowadzimy przyszpital-
ną szkołę rodzenia. Zainteresowanie jest 
tak duże, że zajęcia trzeba prowadzić 
w dwóch turach. 

BD: Dzięki szkole rodzenia poród nie 
jest incydentalnym kontaktem z  Od-
działem, tylko efektem wieloetapowej 

współpracy. Pacjentka od początku cią-
ży jest pod naszą opieką. Przyszłe mamy 
edukujemy i ustalamy z nimi plan po-
rodu, który u nas nie jest tylko formal-
nością, ale wspólnym planem działania. 
Szanujemy wybory rodzących, dbamy 
żeby poród nie był nadmiernie zme-
dykalizowany, a  kobiety mogły rodzić 
bez bólu. Oferujemy zarówno farma-
kologiczne, jak i  niefarmakologiczne 
sposoby jego łagodzenia. Przyjmujemy 
również panie, które ronią. Otaczamy 
je szczególną opieką, troszcząc się, żeby 
w  tym trudnym czasie leżały w  osob-
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nych salach. Oferujemy im konsultacje 
psychologiczną oraz wskazujemy miej-
sce, gdzie mogą po wypisie z takiej sko-
rzystać. Wyjaśniamy, jakie mają prawa 
i  jakie badania mogą wykonać, żeby 
uniknąć kolejnego poronienia. 

 
Doskonale wpisaliście się w panu-

jący trend – rodzące poszukują ka-
meralnych, rodzinnych porodówek. 

BD: Serdeczność i domowa atmosfe-
ra na oddziale to coś, co nasze pacjentki 
rzeczywiście bardzo doceniają. Nie bez 
znaczenia są tu relacje pomiędzy per-
sonelem. Podchodzimy do siebie po 
partnersku. Tworzymy z lekarzami zgra-
ny zespół, co przekłada się na ogólną 
atmosferę.

O  co najczęściej pytają ciężarne, 
które po raz pierwszy do Was trafia-
ją? 

BD: Co zabrać ze sobą do porodu 
i są bardzo zdziwione, gdy odpowiada-
my, że nic. Oprócz rzeczy osobistych 
nie potrzebują ubrań dla dziecka, 
pampersów, podkładów, podpasek. 
Funkcjonujemy na sprzęcie jednorazo-
wym – mamy zestawy do porodu i dla 
noworodka, oferujemy także ubranka 
dla dziecka. Drugie pytanie dotyczy 
zazwyczaj obecności męża przy poro-
dzie, co u  nas od lat jest standardem, 
także w  przypadku cesarskiego cięcia. 
Ojcowie czekają oczywiście przed salą 
cięć cesarskich, gotowi do „kanguro-
wania” noworodka. Dla nas nie jest 
problemem wizyta na oddziale przed 
porodem. Kobiety pytają też o  poród 
bez bólu. Oferujemy znieczulenie ze-
wnątrzoponowe, pod warunkiem, że 
jest dostępny anestezjolog, a także tzw. 
gaz rozweselający czy dożylne środki 
przeciwbólowe.

Podobno, żeby urodzić właśnie 
u  Was pacjentki są gotowe jechać 
z drugiego końca województwa, skąd 
konkretnie przyjeżdżają? 

BD: Mamy pacjentki ze Świecia, Gru-
dziądza, ale też z  odleglejszej Tucholi, 
Inowrocławia, Torunia czy Bydgoszczy. 

PP: Gdy rozmawiamy czekamy na 
pacjentkę, która zaczęła rodzić i  jedzie 
właśnie do nas z Ciechocinka.

Koledzy po fachu winszowali Panu 
krajowego wyróżnienia?

PP: Najczęściej spotykamy się na 
dużych kongresach, w  listopadzie na 
zjeździe specjalistów ginekologii prak-
tycznej dostałem sporo gratulacji od 
kolegów z innych województw. Ranking 
odbił się dość dużym echem. 

Czy jego wyniki przełożyły się na 
popularność porodówki, pracy jest 
więcej? 

PP: Liczba telefonów od ciężarnych 
rzeczywiście jest ogromna. Jest jednak 
zbyt wcześnie, żeby mówić o  trwałym 
efekcie popularności. Końcówkę roku 
mieliśmy bardzo pracowitą, gdyby licz-
ba porodów z  tego okresu utrzymała 
się, to nasz standard ok. 430 w  roku 
zwiększylibyśmy do ok. 500, ale o wy-
nikach będziemy mogli powiedzieć 
dopiero za rok. Wiemy, że popularność 
łatwo stracić. Położnictwo to taka gałąź 

medycyny, w której nie zawsze dwa plus 
dwa daje cztery, tylko z  reguły około 
cztery. Pytała pani o oczekiwania i ma-
rzenia, otóż mamy jedno.

Proszę zdradzić.
PP: Poród w prywatnej warszawskiej 

klinice, z którą jak się okazuje możemy 
się porównywać, kosztuje 18 tys. zło-
tych. Tymczasem NFZ wycenia obecnie 
procedurę porodu, bo tak to się nazywa 
w nomenklaturze Funduszu, na 2271 zł 
i 60 groszy. Środowisko od dawna mówi, 
że stawka nijak ma się do realiów. 

Rzeczywiście różnica jest szoku-
jąca

PP: Co więcej, za poród naturalny jak 
i  cięcie cesarskie NFZ płaci tyle samo. 
Tymczasem to ostatnie jest wykony-
wane w  warunkach sali operacyjnej, 
o  odpowiednim reżimie, którą trzeba 
przygotować, potem sprzątnąć, opłacić 
np. anestezjologa. Pokrycie rzeczywi-
stych kosztów wymagałoby zwiększenia 
stawki co najmniej dwukrotnie. I to jest 
nasze marzenie. Obecna odpowiada 
standardom sprzed co najmniej kilku-
nastu lat, a więc czasom na porodów-
kach, do których nie ma już powrotu. 

Zespół Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Chełmnie
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Jubileusz Doktora Kazimierza Bryndala

WYRÓŻNIENIA

Dziewięćdziesiąte urodziny Doktora 
Kazimierza Bryndala, byłego prezesa 
KPOIL i zarazem jednego z najbardziej 
znanych (szanowanych i  lubianych!) 
lekarzy naszej Izby zostały w specjalny 
sposób upamiętnione podczas spota-
kania opłatkowego, które miało miej-
sce w siedzibie KPOIL 10 grudnia 2019 
roku. Oprócz kwiatów i  życzeń Pan 

Dr n. med. Andrzej Kunkel został 
uhonorowany odznaczeniem Meritus 
Pro Medicis podczas uroczystych ob-
chodów 30-lecia odrodzenia izb lekar-
skich w Warszawie, w dniu 7.12.2019 r. 
Odznaczenie przyznawane jest leka-
rzom oraz innym osobom szczególnie 
zasłużonym dla samorządu lekarskiego. 
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Doktor otrzymał od naszej Izby bon 
na turnus rehabilitacyjny w  jednym 
z  ciechocińskich sanatoriów. Jak przy-
stało na urodziny, nie zabrakło rodziny 
dostojnego Jubilata. Obecna była żona 
oraz dwaj synowie – Jacek i  Rafał. Za 
przyczyną tych ostatnich pałacyk przy 
Danielewskiego zamienił się na dłuższą 
chwilę w  salę koncertową. Wraz z  Ju-

bilatem mogliśmy posłuchać znanych 
przebojów „Atrakcyjnego Kazimierza” 
– grupy powstałej w 1989 roku na cześć 
Doktora.

Panu Doktorowi Kazimierzowi Bryn-
dalowi życzymy długich lat w zdrowiu 
i obecnej, bardzo dobrej kondycji!

Tekst i zdjęcia: Sławomir Badurek

Doktor Andrzej Kunkel uhonorowany najwyższym 
odznaczeniem 
samorządu 
lekarskiego!

Jubilat w towarzystwie żony i Prezesa KPOIL. Rafał i Jacek Bryndalowie zamienili siedzibę Izby w salę koncertową.

Doktor Andrzej Kunkel wśrod wyróżnionych.
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KALENDARIUM Okręgowej Rady Lekarskiej KPOIL W TORUNIU
grudzień 2019 - luty 2020

L.p. Data Wydarzenie Miejsce Uczestnicy

1. 10.12.2019 Posiedzenie ORL ze Spotkaniem Wigilijnym KPOIL Toruń Członkowie ORL 
i zaproszeni goście

2. 14.12.2019 Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci KPOIL Toruń Członkowie KPOIL

3. 19.12.2019 Spotkanie Wigilijne Delegatury w Grudziądzu Hotel RAD 
Grudziądz Członkowie KPOIL 

4. 19.12.2019
Opłatek Maltański – spotkania wigilijne 
dla ubogich rodzin wielodzietnych, 
osób samotnych i niepełnosprawnych

Hotel BULWAR 
Toruń W. Kaatz

5. 09.01.2020 Posiedzenie Rady Programowej Gazety Lekarskiej Warszawa S. Badurek

6. 11.01.2020 Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Wyborczej NRL NIL Warszawa W. Kaatz

7. 11.01.2020
Pogrzeb Pani dr Marii Skrzypek – Warta Honorowa 
przy trumnie, msza, pogrzeb

Toruń
S. Hapyn, P. Hubert,

Ł. Wojnowski

8. 14.01.2020
Posiedzenie ORL i wernisaż wystawy – Architektura 
Toruńska w pracach studentów Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu

KPOIL Toruń Członkowie ORL 
i zaproszeni goście

9. 14.01.2020 Posiedzenie Komisji Bioetycznej KPOIL KPOIL Toruń P. Hubert

10. 17.01.2010 Noworoczne Spotkanie Lekarzy Seniorów KPOIL Toruń W. Kaatz

11. 30.01.2020 Spotkanie Konwentu Prezesów OIL NIL Warszawa W. Kaatz

12. 31.01.2020 XX-lecie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Toruniu

Ratusz Staromiejski 
Toruń S. Hapyn, S. Józefowicz

13. 31.01.2020 Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej NIL Warszawa A. Pacholec, W. Kaatz, 
Ł. Wojnowski

14. 31.01.2020 Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL NIL Warszawa K. Chrupczak, A. Pacholec, 
W. Kaatz

15. 31.01-
01.02.2020 Posiedzenie Komisji Wyborczej NRL NIL Warszawa W. Kaatz

16. 11.02.2020 Posiedzenie ORL KPOIL Toruń Członkowie ORL

17. 11.02.2020 Posiedzenie Komisji Bioetycznej KPOIL KPOIL Toruń P. Hubert

18. 18.02.2020 Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
Urząd Wojewódzki 

Bydgoszcz
 W.Kaatz

19. 20.02.2020
Posiedzenie Komisji Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego

Toruń P. Jaczun, S. Józefowicz

KALENDARIUM

XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu 

odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w CKK JORDANKI w Toruniu.
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PRAWO I MEDYCYNA

Permanentny 
stan wyjątkowy

mec. Krzysztof Izdebski
Rzecznik Praw Lekarza KPOIL

Sytuacja, jakich niestety coraz 
więcej – lekarz (najczęściej jest to le-
karz rezydent), skarży się, że zatrud-
niający go szpital rzuca nim niczym 
przysłowiowym workiem ziemnia-
ków pomiędzy kolejnymi oddziałami, 
izbami przyjęć, jednostkami nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej – de 
facto zmuszając go do dyżurowania 
w  tych miejscach niezgodnie z  har-
monogramem, programem specjali-
zacji itp. Szpital oczywiście posiada 
swoją argumentację – jest to niczym 
w  słynnym „Dniu świra” Marka Ko-
terskiego: „racja najmojsza”. Braki 
kadrowe. Nie ma lekarzy, nie ma kim 
obsadzić dyżuru, nie ma kto praco-
wać w ramach SORu itp. 

Młodzi lekarze są często postawie-
ni w  sytuacji, która faktycznie mocno 
ich zniechęca do bycia asertywnym. Są 
w trakcie specjalizacji. Komu potrzebny 
jest problem? Czy warto iść na wojnę 
z  dyrekcją? Odpowiedzi na tak posta-
wione pytania, często są jednoznaczne 
i  oczywiste. Parafrazując nieco słowa, 
wypowiedziane przez serialowego go-
spodarza domu w  „Alternatywach 4”: 
„aparat potrafi sobie radzić z niepokor-
nymi jednostkami”. Dochodzimy w ten 
sposób do bardzo poważnego proble-
mu. Młodzi lekarze nauczą się i utrwa-
lą w sobie postawę, która ciążyć będzie 
na ich późniejszym życiu zawodowym. 
Będą oni postrzegać relacje lekarz – dy-
rekcja, jako relację my – oni. Dwie dru-

żyny, dwa światy, dwie barykady – rze-
czywistość niczym z „Chłopców z Placu 
Broni” Ferenca Molnára. 

Niestety, okoliczności, opisane przed 
momentem, dadzą pewnie też o sobie 
znać w  sytuacji, w  której lekarzowi – 
kolokwialnie rzecz ujmując – powinie 
się noga i zostanie posądzony o popeł-
nienie błędu w  sztuce medycznej. Co 
usłyszy, gdy zgłosi się do szeroko rozu-
mianej administracji placówki, w  któ-
rej wykonuje swój zawód? Cóż, z dużą 
dozą prawdopodobieństwa założyć 
można, że usłyszy słowa: „nie nasz pro-
blem, pan doktor sobie wynajmie ad-
wokata, to pana sprawa”. Obdarzony 
takim „wsparciem” lekarz z pewnością 
nie będzie przez kolejne dni chodzić 
do pracy z  uczuciem ekscytacji. Tej 
pozytywnej. Normalną koleją rzeczy, 
pojawią się szybciej niż później tacy 
towarzysze niedoli jak: frustracja czy 
wypalenie zawodowe. 

W dzisiejszych czasach, coraz więk-
szą rolę – jeśli chodzi o  atrakcyjność 
danego miejsca pracy dla lekarza – 
odgrywają kwestie takie jak dobra or-
ganizacja pracy, czy poczucie bezpie-
czeństwa, związanego z  wykonywaną 
pracą. Bezpieczeństwo rozumieć należy 
tutaj szeroko: chodzi nie tylko o poczu-
cie bezpieczeństwa fizycznego (co nie 
zawsze da się zagwarantować z  uwagi 
na specyfikę pracy, lecz można ograni-
czać ryzyko wystąpienia przypadków 
fizycznej agresji), istotne jest również 
bezpieczeństwo prawne. Lekarz, pracu-
jący w danym podmiocie medycznym 
powinien mieć poczucie, że w  razie 

kłopotów (co niekoniecznie wcale musi 
oznaczać, że dopuścił się błędu w sztu-
ce medycznej – często bywa przecież 
tak, że pacjent poczytuje za błąd leka-
rza, każde uczucie dyskomfortu, które 
związane jest z  procesem leczenia), 
nie zostanie zostawiony sam sobie. 
Lekarz powinien mieć świadomość, że 
jego problem będzie także problemem 
podmiotu, w którym pracuje, że będzie 
mógł skorzystać ze wsparcia prawnego 
(zapewnionego przez pracodawcę), je-
śli będzie istniała ku temu potrzeba.

Często zatem o  decyzji lekarza czy 
pracować w  miejscu A  czy miejscu B 
decydują inne czynniki niż tylko sama 
wysokość wynagrodzenia, na którą li-
czyć można w comiesięcznych przele-
wach. Biorąc pod uwagę permanentne 
braki kadrowe, jest to informacja, którą 
warto mieć na sercu przy zarządzaniu 
podmiotem leczniczym.

Wracając do kwestii organizacji 
pracy, warto przytoczyć stosunkowo 
świeży wyrok Sądu, w  uzasadnieniu 
którego stwierdzono, rzecz wydawało-
by się oczywistą – lecz ta oczywistość 
nabiera dodatkowego wyrazu w  mo-
mencie, kiedy zyskuje stempel sądowy 
– pracownik nie jest od tego, żeby 
rozwiązywać problemy organizacyj-
no-kadrowe swojego pracodawcy. 
Orzeczenie, które poniżej krótko omó-
wię, dotyczy co prawda osoby, wyko-
nującej zawód pielęgniarki, nie lekarza, 
lecz ta okoliczność ma tutaj znaczenie 
drugorzędne. Istotna jest bowiem ujaw-
niona w treści uzasadnienia argumen-
tacja, którą posłużył się w  tej sprawie 
Sąd. Powódka – Bożena B., świadczyła 
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pracę na stanowisku specjalisty pielę-
gniarki w  Klinice X z  Pododdziałem 
Intensywniej Terapii. Na oddziale były 
4 sale, na których leżeli pacjenci – 
w trzech było po 5 łóżek, natomiast na 
czwartej były 4 łóżka. Trzema salami 
pięcioosobowymi zawsze opiekowały 
się 2 pielęgniarki, natomiast zdarzały 
się sytuacje, gdzie salą czteroosobową 
zajmowała się tylko jedna pielęgniarka. 
Podział sal pomiędzy personel odbywał 
się w drodze losowania.

Jednego dnia w  lutym 2018 r. Boże-
na B. stawiła się w pracy wraz z cztere-
ma innymi pielęgniarkami. Było rzeczą 
oczywistą, że pielęgniarka, która wylosu-
je salę nr 4 będzie sama opiekować się, 
przebywającymi tam pacjentami. Pielę-
gniarka jeszcze przed losowaniem zate-
lefonowała do pielęgniarki oddziałowej 
i  poinformowała, że jeżeli wylosuje do 
opieki salę nr 4, to nie podejmie dyżuru, 
gdyż znajduje się na niej czworo pacjen-
tów w ciężkim stanie. Powódka ostatecz-
nie wylosowała salę nr 4, wobec czego 
ponownie zatelefonowała do przełożo-
nej, aby ją o tym fakcie poinformować. 
Podczas rozmowy zagroziła, że nie po-
dejmie pracy do czasu, gdy nie stawi 
się do pracy jeszcze jedna pielęgniarka. 
Ostatecznie, po zakończonej rozmowie 
telefonicznej, powódka przystąpiła do 
pracy o  właściwej godzinie (ok.7.00), 
oraz poprosiła inną pielęgniarkę, która 
kończyła nocny dyżur na sali nr 4, aby 
została dłużej w pracy do czasu przyjaz-
du przełożonej pielęgniarki. W związku 
z całą tą sytuacją, Bożena B. otrzymała 
oświadczenie pracodawcy o  rozwiąza-
niu umowy o pracę z zachowaniem trzy-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Jako przyczynę wypowiedzenia umowy 
o pracę wskazano:

• ciężkie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych pole-
gające na odmowie podjęcia pracy, 
co mogło być powodem narażenia 
zdrowia i życia pacjentów;

• dezorganizację pracy w  oddziale 
(konieczność wydłużenia pracy in-
nej pielęgniarki, która pełniła dyżur 
nocny oraz konieczność wezwania 
do pracy innej osoby, dla której 
dzień ten był dniem wolnym wyni-
kającym z harmonogramu pracy);

• odmowa wykonania polecenia służ-
bowego.

Sąd II instancji prawomocnym orze-
czeniem stanął po stronie zwolnionej 
pielęgniarki.

W uzasadnieniu wydanego wyroku, 
możemy przeczytać, że Bożena B. dzia-
łała dla dobra pacjentów. Nie budziło 
wątpliwości Sądu Okręgowego, że po-
wódka zareagowała zbyt impulsywnie 
telefonując do przełożonej i  stosując 
swoisty szantaż twierdzeniem, że nie 
przystąpi do pracy, gdy nie otrzyma 
wsparcia kolejnej pielęgniarki. Jednak-
że nie można tu doszukać się rażącego 
naruszenia obowiązków pracowniczych 
poprzez odmowę podjęcia pracy: albo-
wiem powódka przystąpiła do pracy 
i uczyniła nawet więcej - zorganizowała 
pomoc w opiece w osobie innej pielę-
gniarki. Sąd wskazał, że w  takich oko-
licznościach trudno uznać za zasadne 
twierdzenie, że mogła narazić swoim 
zachowaniem pacjentów na utratę ży-
cia lub zdrowia.

Sąd podkreślił, iż zbyt mała obsada 
pielęgniarska jest przede wszystkim 
problemem pracodawcy, który po-
winien tak zorganizować pracę swoje-
go personelu, żeby nie dochodziło do 
sytuacji, w których do opieki nad salą 
z czterema pacjentami jest wyznaczona 
tylko jedna pielęgniarka. Sąd zaznaczył 
także, iż rozumie problemy kadrowe 
szpitali, jednak nie mogą one w  ża-
den sposób obciążać w  takiej sytu-
acji jak niniejsza pielęgniarki, która 
chce zapewnić pacjentom właściwą 
opiekę. 

Oczywiście – jak podkreślił Sąd – za-
chowania takie jak powódki, nie powin-

ny mieć miejsca, ale nie mogą być one 
również uznane za rażąco naruszające 
zasady współżycia społecznego. To pra-
codawca winien zapewnić właściwą 
obsadę pielęgniarską i nie wydaje się 
dziwnym zdenerwowanie powódki 
w opisanej sytuacji. Trudno też nie za-
uważyć, że powódka kierowała się do-
brem pacjentów – bowiem próbowała 
zwrócić uwagę swojego pracodawcy 
na kwestie niedoboru kadry medycz-
nej w  Klinice, ostrzegając, że sytuacja 
taka może skutkować narażeniem życia 
i zdrowia pacjentów, które jest niewąt-
pliwie dobrem nadrzędnym w tej sytu-
acji (Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi 
z dnia 1 października 2019 r. sygn. akt 
VIII Pa 92/19) 

Z  cytowanego orzeczenia sądowe-
go płynie wniosek, że lekarz nie jest 
tą osobą, która (jeśli nie pełni funk-
cji kierowniczo-administracyjnych) 
powinien rozwiązywać problemy ka-
drowe podmiotu, gdzie pracuje. Do 
takich działań powołane są osoby 
kierujące daną jednostką i  odpowia-
dają za jej właściwe funkcjonowanie. 
Trudno mówić więc o  winie lekarza, 
który odmawia podejmowania się 
kolejnych zadań, zwłaszcza przekra-
czających jego fizyczne możliwości 
świadczenia pracy na właściwym po-
ziomie. Poziomie bezpiecznym dla 
pacjentów – w  szczególności, gdy na 
problem braku obsady i  konsekwen-
cji z  tego wynikających, zwracał już 
uwagę osobom odpowiedzialnym za 
prawidłowe funkcjonowanie podmio-
tu leczniczego. Sytuacje nakładania na 
lekarzy czy innych członków perso-
nelu medycznego niezaplanowanych 
wcześniej, dodatkowych obowiązków 
mogą mieć miejsce w  sytuacjach wy-
jątkowych, gdzie nie jest możliwe, aby 
w  danej chwili inaczej zorganizować 
pracę danego podmiotu. Nie można 
jednak zgodzić się na tworzenie per-
manentnego stanu wyjątkowego.
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UCHWAŁA Nr 106/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 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 lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965ze zm.), 
art. 15 ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) 
oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza denty-
-sty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje, z  dniem 4 stycznia 2020 r., do 
odbycia dalszej części stażu podyplomo-
wego w  Regionalnym Szpitalu Specjali-
stycznym im. dr. Władysława Biegańskie-
go w Grudziądzu, lekarza posiadającego 
prawo wykonywania zawodu lekarza 
w  celu odbycia stażu podyplomowego 
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 
4 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 107/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 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 (Dz.U. z  2019r., poz. 
965) w związku rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsię-
biorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na 

stanowiska kierownicze w  Regionalnym 
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Włady-
sława Biegańskiego w Grudziądzu:
1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2. Naczelnej Pielęgniarki 
Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu de-

sygnuje Pana dr. Jana Kosiora.
§ 2.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 108/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 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 (Dz.U. z  2019r., poz.  965) 
w  związku rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsię-
biorcą (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 Samodzielnym Publicznym Ze-
spole Przychodni Specjalistycznych we 
Włocławku – Okręgowa Rada Lekarska 
w  Toruniu desygnuje Pana dra Marcina 
Walewicza.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 109/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 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 (Dz.U. z  2019r., poz.  965) 
w  związku rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsię-
biorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 393 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Do składu komisji konkursowej na sta-

nowisko Kierownika SP ZOZ w Dębowej 
Łące – Okręgowa Rada Lekarska w Toru-
niu desygnuje Pana dra Jana Olejnika.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 110/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w  sprawie wydania zgody na udział 
w konsylium i wykonanie zabiegów wy-
nikających z tego konsylium

Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 

(tj. Dz.U. z  2019 r. poz. 965) w  związku 
z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i  lekarza 
dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze 
zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgo-

dę na udział lekarza posiadającego stałe 
zatrudnienie w  szpitalu w  Niemczech, 
w konsylium i wykonanie zabiegów wyni-
kających z tego konsylium w Szpitalu Cito-
Care Lecznic Citomed Sp. z o.o. w Toruniu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 111/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie objęcia patronatem hono-
rowym

Na podst. art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2019r. poz. 965), uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska postanawia 

objąć patronatem honorowym konferen-
cje organizowane w  2020 r. przez Cen-
trum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE 
w Toruniu:

1. XX Ogólnopolska Konferencja Medy-
cyny Paliatywnej „HOSPICJUM 2020” 
i XVII Ogólnopolskie Forum Onkolo-
gii i Psychoonkologii oraz II Forum Ra-
townictwa Medycznego i  Pielęgniar-
stwa Ratunkowego, 22-23.05.2020 r.,

2. XXIV Ogólnopolskie Sympozjum 
Diabetologiczne „DIABETICA EXPO 
2020” i  XVIII Ogólnopolskie Forum 
Profilaktyki i  Leczenia Otyłości, 18-
19.09.2020 r.,

3. XXVI Ogólnopolska Konferencja Sto-
matologiczna „EXPODENT 2020”, 16-
17.10. 2020 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 112/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie dofinansowania Spotkania 
Noworocznego Lekarzy Seniorów

Na podstawie 25 pkt 10 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 roku o  izbach lekarskich 
(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 965), uchwala się, 
co następuje:
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§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska wyraża zgodę 

na dofinansowanie w kwocie 4.000,00 zł 
(słownie złotych: cztery tysiące 00/100) 
Spotkania Noworocznego Lekarzy Senio-
rów organizowanego w Toruniu, w dniu 
17 stycznia 2020 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 113/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie wyboru mediatora w Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Le-
karskiej

Na podst. art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(Dz.U. z 2019r., poz. 965), uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Dokonuje się wyboru Pana dra Jana 

Olejnika do pełnienia funkcji mediatora 
w Kujawsko-Pomorskiej okręgowej Izbie 
Lekarskiej w Toruniu - na okres kadencji 
2018-2022.

§ 2.
Traci moc uchwała nr 17/VII/2014 

z dnia 17 lutego 2014 r. 
§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 
podjęcia.

UCHWAŁA Nr 114/VIII/2019
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w  sprawie sztandaru Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Lekarskiej

Na podst. art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 
02 grudnia 2009 r. o  izbach lekarskich 
(Dz.U. z 2019r., poz. 965), uchwala się, co 
następuje:

§ 1.
Postanawia się ufundować sztandar 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Toruniu.

§ 2.
Całość kosztów wykonania sztandaru 

Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Toruniu pokryją członkowie 
Okręgowej Rady Lekarskiej, obecnej ka-
dencji, z własnych środków. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 1/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 14 stycznia 2020 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 lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), 
art. 15 ust. 6a ustawy z  dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) 
oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza denty-
-sty (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

kieruje, z dniem 1 lutego 2020 r., do od-
bycia dalszej części stażu podyplomowe-
go w Regionalnym Centrum Stomatolo-
gii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. L. Rydygiera w Toruniu, lekarza den-
tystę posiadającego prawo wykonywania 
zawodu lekarza dentysty w celu odbycia 
stażu podyplomowego wydane przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Se-

kretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 
1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 2/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 14 stycznia 2020 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 lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965, ze zm.), 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe lekarzy i  lekarzy dentystów 
(Dz.U. z  2006, poz. 1739) oraz art. 107 
k.p.a. po rozpatrzeniu wystąpienia o wpis 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i  le-
karzy dentystów, złożonego przez orga-
nizatora kształcenia - Praktyka i  Szkole-
nia Stomatologiczne TOOTH ON FIRE 
Marcin Piotr Gajkowski uchwala się, co 
następuje:

§ 1
Wpisuje się organizatora kształcenia 

– Praktyka i  Szkolenia Stomatologiczne 

TOOTH ON FIRE Marcin Piotr Gajkow-
ski do rejestru podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, pod 
numerem 67-000067-002-0001.

§ 2.
Wydaje się zaświadczenie o  wpisie 

do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe lekarzy i  le-
karzy dentystów oznaczone numerem 
wymienionym w § 1.

§ 3.
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od uchwały do 
Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednic-
twem Okręgowej Rady Lekarskiej w Toru-
niu 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 3/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie zaktualizowania logo Ku-
jawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Toruniu

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o  Izbach Lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu 

zdecydowała o zaktualizowaniu dotych-
czasowego logo Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej

KPOIL w Toruniu
z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia odznaczenia 
pamiątkowego

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy 
z  dnia 2 grudnia 2009 r. o  izbach lekar-
skich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 ze zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Toruniu, 

w  związku z  rocznicą 30-lecia istnienia 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Toruniu, ustanawia odzna-
czenie pamiątkowe.

§ 2.
Uchwała wchodzi w  życie z  dniem 

podjęcia.
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Kalejdoskop           naukowy
Lefamulina w leczeniu 

pozaszpitalnego zapalenia płuc
Lefamulina to nowy antybiotyk o  odmiennym od 

przedstawicieli innych grup mechanizmie działania, ak-
tywny wobec wielu patogenów powodujących pozasz-
pitalne zapalenie płuc, wliczając Streptococcus pneu-
moniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Staphylococcus aureus oraz bakterie atypowe. Lek został 
niedawno zaaprobowany przez FDA na podstawie wyni-
ków dwóch randomizowanych badań. W jednym z nich, 
obejmującym ponad 550 chorych ze wskaźnikiem ciężko-
ści zapalenia płuc ≥ III, stwierdzono podobną odpowiedź 
na lefamulinę jak na moxifloksacynę. Te dwa antybiotyki 
okazały się również tak samo skuteczne w  drugim ba-
daniu, przy czym czas leczenia lefamuliną wynosił 5 dni, 
a  moxyfloksacyną 7 dni. Podobna była także częstość 
działań niepożądanych, zmuszjących do przerwania le-
czenia, z wyjątkiem biegunki, częściej występującej u le-
czonych lefamiliną. Rekomenduje się leczenie lefamuliną 
w  przypadku pozaszpitalnego zapalenia płuc z  nieto-
lerancją beta-laktamów oraz w  celu uniknięcia działań 
niepożądanych flurochinolonów.

Źródło: Clin Infect Dis. 2019; 69:1856-1867

Transfer flory jelitowej a infekcje
krwiopochodne w przebiegu CDI

Zakażenie powodowane przez Clostridioides difficile 
(CDI) może powodować infekcje drogą krwiopochodną. 
Badanie prawie 300 chorych z nawracającym CDI wyka-
zało, że transfer flory jelitowej (FMT) wiązał się ze zmniej-
szeniem ryzyka infekcji krwiopochodnej w porównaniu 
z grupą, u której stosowano antybiotykoterapię. W gru-
pie FMT odnotowano również krótsze hospitalizacje oraz 
zwiększone przeżycie. Z uwagi na odmienności między 
porównywanymi grupami wskazuje się na konieczność 
wykonania kolejnych badań w celu walidacji uzyskanych 
wyników.

Źródło: Ann Intern Med, Nov. 2019, doi: 10.7326/M18-3635

Ryzyko nowotworów złośliwych
u chorych na łuszczycę

Pierwsza metaanaliza wieloośrodkowych badań ko-
hortowych oraz kliniczno-kontrolnych wykazała, że 
chorzy na łuszczycę mają podwyższone ryzyko raka oraz 
śmiertelności z tego powodu. Za charakterystyczne dla 
łuszczycy uznano m.in. nowotwory złośliwe szyi, chłonia-
ki oraz raka jelita grubego. Wyniki badania uzasadniają, 
że w przypadku chorych na łuszczycę czujność onkolo-
giczna powinna być zwiększona.

Źródło: JAMA Dermatol. 2019 Oct 16. 

doi: 10.1001/jamadermatol.2019.3056

Opracował: dr n. med. Sławomir Badurek

Dabigatran vs warfaryna w zapobieganiu
nawracającej zakrzepicy żylnej mózgu
Wyniki badania RE-SPECT CVT, przeprowadzonego 

w  grupie 120 chorych z  zakrzepicą żylną mózgu (CVT) 
wykazały, że trwające 24 tygodnie leczenie dabigatranem 
okazało się tak samo skuteczne i bezpieczne jak terapia 
warfaryną w  zapobieganiu nawrotów CVT. W  obydwu 
grupach nie odnotowano żadnego przypadku nawrotu 
zakrzepicy, a poważne krwawienie wystąpiło u  jednego 
pacjenta leczonego dabigatranem i  dwóch pacjentów 
przyjmujących warfarynę. W  oparciu o  wyniki wspo-
mnianego badania stwierdzono, że leczenie dabigatranem 
powinno być preferowane w przypadku CVT z uwagi na 
brak obciążenia systematycznymi badaniami krwi, mniej-
szą liczbą interakcji lekowych oraz brakiem konieczności 
stosowania ograniczeń w  zakresie diety w  porównaniu 
z warfaryną.

Źródło: JAMA Neurol. 2019 Sep 3. 

doi: 10.1001/jamaneurol.2019.2764
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PRASÓWKACYTATY

Być lekarzem 
doskonałym

Prawdopodobieństwo działań ubocznych 
rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem licz-
by stosowanych leków.

&
Jeśli pacjent jest mężczyzną, a w jego po-
koju, w  chwili, gdy otwierasz drzwi, jest 
wiele kobiet – nigdy nie próbuj zgadnąć, 
która z nich jest żoną. Nigdy też nie próbuj 
zgadnąć, czy jedna z nich jest jego matką. 
Może się okazać, że to właśnie żona.

&
Niektórzy pacjenci chcą być chorzy.
Nie odmawiaj im tego.

&
Objawy fizyczne choroby nasilają się albo 
ustępują. Objawy fizyczne pochodzenia 
psychicznego niewiele zmieniają się w cza-
sie.

&
Nie przejmuj się przegapieniem rozpozna-
nia choroby, której i tak nie da się leczyć.

&
Jeśli u mężczyzny w średnim wieku nagle 
występuje zmiana charakteru albo zabu-
rzenia mowy, albo jakieś nowe zachowania 
– to jest to guz mózgu, chyba że udowod-
niono inną przyczynę.

&
Objaw jest „obecny” albo „nieobecny”. Ob-
jawy nigdy nie są „dodatnie” ani „ujemne”.

&
Bądź ekspertem w  sprawie, czym jest 
i czym nie jest objaw Babińskiego. Dobrze 
ci się to przysłuży.

Źródło: Clifton K. Meador „Lekarz do-
skonały”, Sanmedica 1995.

Cefidecorol w leczeniu infekcji powodowanych
przez wielolekooporne bakterie gram-ujemne

Cefidecorol to nowa cefalosporyna do stosowania dożylnego, aktywna 
wobec wielolekoopornych bakterii gram-ujemnych, włączając organizmy 
wytwarzające karpapenemazę oraz szczepy Pseudomonas aeruginosa 
oporne na inne beta-laktamy. Lek został ostatnio zaaprobowany przez 
FDA do leczenia powikłanych zakażeń układu moczowego u dorosłych 
oraz odmiedniczkowego zapalenia nerek spowodowanego przez wysoce 
oporne bakterie gram-ujemne. Ponadto, na podstawie danych zebra-
nychod około 120 chorych z  zapaleniem płuc, powikłanym zkażeniem 
układu moczowego lub krwiopochodnymi zakażeniami, powodowanymi 
przez bakterie oporne na karbapenemy leczenie cefidecorolem okazało 
się tak samo skuteczne jak terapie z zastosowaniem kolistyny. 

Źródło: US Food and Drug Administration, 25.11.2019

KALEJDOSKOP NAUKOWY

NEWS Zadośćuczynienie 
za niedostateczną 

informację medyczną
Szpital musi prowadzić terapię i  rehabilitację chorego możliwie naj-

lepszymi metodami, a  gdy są one w  nim niedostępne, powinien rze-
telnie i w sposób zrozumiały poinformować pacjenta lub jego rodzinę. 
Zaniedbania powodują konieczność zapłaty zadośćuczynienia dla cho-
rego – orzekł Sąd Najwyższy. Źródłem sprawy było tragiczne wydarzenie 
podczas biegu sylwestrowego w Krakowie w 2004 r. Jeden z jego uczest-
ników, 15-letni wówczas Krzysztof G., zasłabł po dobiegnięciu do mety. 
W szpitalu okazało się, że doznał ciężkiego udaru mózgu, czego efektem 
było porażenie znacznej części ciała i afazja (utrata mowy i zdolności ru-
chu). Mimo wdrożenia przez szpital specjalistycznego leczenia i rehabili-
tacji rodzina chłopca pozwała Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, gdzie był 
leczony. Żądała 400 tys. zł za – jak to określono w pozwie – nienależyte 
leczenie i  rehabilitację (zarzucono zbyt późną i niedostatecznie szybką 
diagnostykę oraz błędy w leczeniu i rehabilitacji) oraz 300 tys. zł z tytułu 
naruszenia praw pacjenta. W  tym drugim przypadku zarzuty dotyczy-
ły przede wszystkim kwestii niedostatecznej – zdaniem pozywających 
– rehabilitacji neurologicznej i braku należytego poinformowania rodziny 
pacjenta o  tym, że szpital nie jest w  stanie przeprowadzić rehabilitacji 
w możliwie najlepszy dla chorego sposób. Rodzice podnosili, że ich syn 
uzyskał od szpitala świadczenie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. 
Sprawa była rozpatrywana przez Sąd I i II instancji, który oddalił w całości 
roszczenia. Ten wyrok uchylił jednak Sąd Najwyższy, co sprawia, że spra-
wą ponownie zajmie się sąd apelacyjny. SN nie wykluczył, że być może 
konieczne będzie zasądzenie zadośćuczynienia, jeżeli okaże się, że szpital 
nie przeprowadził rehabilitacji w najlepszy możliwy sposób i  zaniedbał 
właściwego przekazywania informacji.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”
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Z DR. N. MED. JACKIEM GESSKIEM 
– KARDIOLOGIEM I MUZYKIEM, 
ROZMAWIA SŁAWOMIR BADUREK

Bardzo często muzyczne pasje ro-
dzą sie w domu przesiąkniętym mu-
zyką. Jak było w Twoim przypadku?

Nie wiem, czy moja rodzina zasługuje 
na miano muzykującej, ale mój dziadek 
grał na skrzypcach, a tata na gitarze i to 
właśnie na jego gitarze zacząłem grać, 
a  jak opanowałem podstawy techniki, 
zacząłem komponować piosenki. Po-
czątkowo dla siebie i  rodziny. To było 
jeszcze w  szkole podstawowej. Utwór, 
który uważam za debiut to skompo-
nowana w liceum „Żeglarska przygoda”. 
Należałem wtedy do wodnej drużyny 
harcerskiej w toruńskiej „piątce”.

Wspomniałeś o tacie i jego gitaro-
wej pasji. Czy tata był muzykiem?

Tata był chemikiem, pracował na 
UMK, był autorem podręczników 
z  chemii do liceum, z  których pewnie 
sie uczyłeś, bo były przez wiele lat wzna-
wiane. Grał na gitarze dla przyjemności. 
Niestety, tata nie zdążył mi przekazać 
wszystkich znanych mu tajników gry na 
tym instrumencie. Zmarł w wieku 43 lat 
z powodu szpiczaka mnogiego. Wtedy, 
tj. w 1974 roku była to choroba, której 
biegu w żaden sposób nie można było 
powstrzymać. Byłem wówczas w  dru-
giej klasie liceum i  podjąłem decyzję, 
że zostanę lekarzem, a nie muzykiem.

Z  pewnością to był dobry wybór. 
Kierujesz szpitalnym oddziałem 
i  pomogłeś wielu chorym. Z  drugiej 
strony nikt nie zabrania być muzy-
kującym kardiologiem. Z  tego co 
wiem, nie jesteś w  tej specjalności 
wyjątkiem.

Bardzo się cieszę, że wśród kardiolo-
gów są pasjonaci muzykowania. Z kil-
korgiem z nich od lat się spotykam i jak 
jest okazja, to razem gramy w ramach 
tzw. Ulotnej Formacji Okolicznościo-
wej (UFO) – Holters. W czasie wolnym 
podczas konferencji kardiologicznych, 
czasem na koncertach. Ostatnio pod-
czas finału WOŚP w  Warszawie. Cho-
ciaż akurat podczas tego występu by-
łem mocno przeziębiony i  przy tym 
zachrypnięty, bawiliśmy się znakomicie.

Otwarte dla publiczności kon-
certy, trzy wydane płyty to wyrazy 
muzycznej profesjonalizacji. Kiedy 
zdecydowałeś się wyjść z gitarą poza 
grono rodziny i przyjaciół?

Kilka lat temu postanowiłem popra-
wić technikę gry. Szukałem muzyczne-
go korepetytora i trafiłem na Mateusza 
Kurka, który gitarowe szlify zdobywał 

PO GODZINACH

Gitara 
pozwala 

złapać 

równowagę
 fot. S. Badurek
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na Wydziale Jazzu i  Muzyki Rozryw-
kowej Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w  Katowicach. Tak 
się szczęśliwie złożyło, że Mateusz to 
nie tylko nauczyciel, ale i  producent 
muzyczny, dysponujący własnym stu-
diem nagrań. Po pewnym czasie razem 
uznaliśmy, że moje pomysły na piosenki 
mogą być materiałem na płytę. 

Twoja pierwsza płyta „Serce 
w usterce” ma tematykę stricte kar-
diologiczną.

Tak jak kiedyś powiedziałem, muzy-
ka zamknięta w sercach moich pacjen-
tów po latach wydobyła się z  mojego 
serca. Co dla mnie bardzo ważne, moi 
pacjenci są odbiorcami tworzonej prze-
ze mnie muzyki. Od kilku lat spotykam 
się z nimi w ramach „Akademii Pacjen-
ta”. Najpierw są wykłady zaproszonych 
specjalistów na tematy związane z cho-
robami układu krążenia, potem moje 
muzykowanie. „Akademia” za każdym 
razem cieszy się sporym zainteresowa-
niem. Kolejna, szósta edycja już w maju 
w siedzibie naszej Izby. Zapraszam. 

Jest też na tej płycie odniesienie 
do Twojego zawodowego środowiska.

Na dobrą sprawę od tego się za-
częło. Kilka lat temu władze Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego ogłosiły 
konkurs na polski odpowiednik angiel-
skiego terminu heart team. Zapropono-
wałem określenie kardiogrupa, które się 
przyjęło. Nawiązując do tytułu piosenki, 
prezentowanej zresztą podczas zjazdu 
PTK w  2014 roku, swoją propozycję 
przedstawiłem śpiewająco. 

Na pierwszej płycie stawiasz dia-
gnozy, podczas gdy na dwóch kolej-
nych radzisz jak żyć, proponując by 
zwolnić, cieszyć się codziennością 
i  nie uczestniczyć w  często bezsen-
sownym wyścigu. Śpiewasz o  życio-
wym niepewniaku i człowieku, który 
ma słabą silną wolę. Na ile w Twoich 
piosenkach sam jesteś obecny?

To naturalne, że w  swoich kompo-
zycjach nawiązuję do tego, jaki sam 
jestem i  jak postrzegam świat. Myślę, 
że nam lekarzom brakuje na co dzień 
słowa „stop”. Większość z nas dużo pra-
cuje przede wszystkim dlatego, że lubi 
to co robi, ale naprawdę warto, choćby 
na moment, zatrzymać się i zająć czymś 
innym niż medycyna. Hobby idealnie 
nadaje się na taki przystanek. Sprzyja, 
by jak śpiewam w jednej z piosenek, żyć 
w sam raz.

Zawsze mnie ciekawiło, jak to się 
dzieje, że powstaje utwór muzyczny. 
Czy najpierw piszesz słowa, a potem 
muzykę, czy też jest odwrotnie?

Nie ma reguły, co jest pierwsze. Cza-
sami przychodzą mi do głowy jakieś 
wersy, które uznaję za ciekawe i dopie-
ro później pojawia się muzyka. Innym 
razem pierwsze są dźwięki. Niezależnie 

PO GODZINACH

od tego, co jest na początku, materiał 
trzeba zapisać. W  przypadku dźwięku 
korzystam z  przeznaczonego do tego 
celu rejestratora, a jeśli nie mam go aku-
rat pod ręką, z dyktafonu w smartfonie.

Ile czasu powstaje piosenka?
Bywa, że szybko, w jeden wieczór, ale 

też są to dni, a  niekiedy tygodnie lub 
miesiące. Płyta to już długie miesiące, 
w praktyce rok lub dwa. Zwłaszcza, że 
trzeba opracować aranżację, zaprosić 
do współpracy innych wykonawców, 
poszukać sponsorów.

Czego słuchasz i kim się inspirujesz 
Bardzo lubię takich wirtuozów gita-

ry jak Paco de Lucia, Al Di Meola i Pat 
Metheny. Mam wielką przyjemność 
w  słuchaniu Bacha. Lubię rytmy laty-
noskie, co słychać na moich płytach. 
Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki 
i oczywiście bez gitary.

Ile gitar ma Jacek Gessek?
Mam sześć. I  wcale nie jest to tak 

dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że są 
trzy podstawowe rodzaje gitar, tj. kla-
syczna, akustyczna i elektryczna. Wśród 
moich instrumentów jest też gitara bez 
pudła, którą można złożyć i zabrać np. 
na wczasy. Można ten instrument pod-
łączyć do wzmacniacza lub założyć na 
uszy słuchawki i samemu cieszyć sie grą 
nikomu nie przeszkadzając. 

Gitara to popularny instrument. 
Wielu uczyło się grać, zapewnie rów-
nie wielu chciałoby sie nauczyć tylko 
obawiają się, że jest na to za późno.

Jeśli ktoś chce, to na gitarę nigdy nie 
jest za późno. Zawsze można się na-
uczyć, choćby podstaw, a te wystarczą, 
by zagrać przy ognisku lub w czasie ro-
dzinnej imprezy. Naprawdę warto, bo 
muzykowanie to bardzo dobry sposób 
na codzienne stresy.

Dziękuję za rozmowę.
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Z IZBY LEKARSKIEJ

7 stycznia br., w  siedzibie KPOIL, odbył się wernisaż 
wystawy prac studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. 
W reprezentacyjnej sali pałacyku przy ulicy Danielewskiego 
wyeksponowano kilkadziesiąt prac, nawiązujących do archi-
tektury Torunia i wykonanych różnymi technikami. Wystawa 
jest dostępna w godzinach pracy KPOIL. 

fot: Sławomir Badurek

Wernisaż prac studentów 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK

Wszyscy autorzy prac otrzymali podziękowania i upominki od KPOIL Naukową opiekę nad studentami pełnią prof. Iwona Szpak-Pawłowska 
(z lewej) oraz prof. Anna Wysocka

Praca Natalii Augustyn

Praca Niny Drab

Praca Aleksandry MłynarskiejPraca Beaty TylochPraca Michała Palusińskiego
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W sobotę 14 grudnia br. odbyło się w siedzibie Izby w To-
runiu Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, podczas którego 
ogłoszone zostały wyniki konkursu na najładniejszy projekt 
kartki bożonarodzeniowej. Prezes Izby wręczył nagrody i dy-
plomy. W konkursie wzięło udział 22 dzieci. Decyzją konkur-
sowego jury przyznano dwie pierwsze nagrody i dwa wyróż-
nienia w II grupach wiekowych – do 7 lat i od 8 lat. W grupie 

Z IZBY LEKARSKIEJ

Zaprzęg św. Mikołaja w interpretacji Łucji WładeckiejŚwięta Rodzina według Zosi Rutkowskiej

Mikołajki w Izbie Lekarskiej

wiekowej do lat 7 I nagrodę przyznano Zosi Rutkowskiej, 
lat 5, a wyróżnienie Hani Jarno, lat 7 (praca Hani była pre-
zentowana na okładce poprzedniego numeru „Meritum). 
W grupie wiekowej od lat 8 I nagroda przypadła Łucji Wła-
deckiej, lat 13, a wyróżnienie Julii Hoffman, lat 8.

Fot. Sławomir Badurek
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LEKARSKI SPORT

Pod egidą Polskiego Stowarzyszenia 
Tenisowego Lekarzy w dniach 4-6 stycz-
nia 2020 r. w  Częstochowie odbył się 
turniej „Trzech Króli”, tj. XIX Ogólnopol-
ski Turniej Tenisowy Lekarzy. Organiza-
torem była Komisja Sportu i Rekreacji 
tamtejszej OIL, w  osobach Pani Rity 
Idziak oraz dr. Lesława Rudzińskiego. 

Turniej zorganizowano w  pięknej 
hali tenisowej Hotelu Scout w Często-
chowie, w kategoriach wiekowych Pań 
i Panów, w singlu i deblu. W dniach 4 i 5 
stycznia rozgrywano gry eliminacyjne, 
finały w  dniu 6 stycznia. Atmosferę 
rywalizacji sportowej organizatorzy 
przekształcili wieczorami w  spotkania 
karnawałowe – 4 stycznia kolację prze-
bierańców (organizatorzy zapewnili fir-
mę profesjonalną z kostiumami ) z mu-
zyką i  tańcami, 5 stycznia rywalizację 
na kręgielni. Z okręgu KPOIL w turnieju 
udział wzięli – z sukcesami: Aleksander 
Skop – II miejsce w  deblu (kat. +55) 
oraz Ignacy Lubiński – II miejsce w sin-
glu (kat. +70). W  imprezach wieczor-
nych – bez sukcesów.

Więcej informacji tenisowych na 
stronie www.pstl.org

Ignacy Lubiński – PSTL 

Najlepsze wśród Pań – Anetta Soroczyńska-Wrzyszcz 
(z lewej) i Hanna Mackiewicz-Nartowicz.

Doktor Ignacy Lubiński (z prawej) cieszył się 
z drugiego miejsca w kategorii +70.

Odwieczni rywale – Piotr Danielewicz (z lewej) i Aleksander Skop.

Już po raz 9 odbyły się w Bydgoszczy 
Halowe Mistrzostwa Lekarzy Pomorza 
i Kujaw w tenisie ziemnym. Zawody od-
były się pod honorowym patronatem 
prezesów Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
i Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej. 
Na 4 kortach grało w  grupach po 4 
lekarzy. Zwycięzcy grup spotkali się 
w finale. Mistrzem został dr Piotr Da-
nielewicz, kardiolog z Grudziądza, który 
wygrał z  dr Aleksandrem Skopem, gi-
nekologiem z Torunia. Trzecie miejsce 
zdobył dr Marcin Chmielewski. Najlep-
szy z Bydgoszczan był dr Andrzej Służa-

lec. W kategorii Pań mistrzynią została 
dr Anetta Soroczyńska-Wrzyszcz, która 
po zaciętej walce pokonała dr Hannę 
Mackiewicz-Nartowicz. Bardzo cieszyła 
dobra frekwencja, duże umiejętności 
i kondycja uczestników. Nie zapominaj-
my, że wysiłek fizyczny i czas spędzony 
w grupie ludzi z pasją jest naszym naj-
lepszym przyjacielem. W  ostatnią so-
botę września 2020 roku zapraszamy 
na XX Mistrzostwa Lekarzy Pomorza 
i Kujaw w tenisie ziemnym do Torunia. 

Zbigniew Kula i Aleksander Skop

Turniej 
„Trzech Króli” 

Więcej niż sport
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P R Z Y P O M I N A M Y
Sprawozdawczość statystyczna z zakresu 

ochrony zdrowia za rok 2019
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 
Wydziału Zdrowia – Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Zdrowia Publicznego
Szanowni Państwo,
przypominamy Państwu o  obowiązku statystycznym, który na 

wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą nakłada Ustawa 
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 
ze zm.) oraz coroczny program badań statystycznych statystyki publicznej 
w części „zdrowie i ochrona zdrowia”.

Obowiązek polega na sporządzeniu i  przekazaniu sprawozdań 
statystycznych na formularzach sprawozdawczych do badań staty-
stycznych prowadzonych m.in. przez Ministra Zdrowia (sprawozdania 
o symbolu MZ).

Obowiązek ten dotyczy również indywidualnych, indywidualnych 
specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich i lekarzy dentystów, 
także tych nie posiadających kontraktu z NFZ.

Zgodnie z informacją na stronie startowej Systemu Statystyki w Ochro-
nie Zdrowia (SSOZ), sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawo-
dowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Jako podmiot koordynujący na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego wybrane badania statystyczne prowadzone przez Ministra 
Zdrowia, przypominamy o obowiązku przekazania danych statystycznych 
za 2019 r. zgodnie z wzorami formularzy sprawozdawczych o symbolu MZ 
odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Szczegółowe informacje zawierające zakres podmiotowy, przedmio-
towy, terminy i  formy przekazania danych sprawozdawczych zawierają 
komunikaty umieszczone w: 

Biuletynie Informacji Publicznej K-PUW: https://bit.ly/2QWgpaK 
oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w  Warsza-
wie: www.csioz.gov.pl.

Z IZBY LEKARSKIEJ

PODZIĘKOWANIA
Pani Doktor Marii Załuskiej-Rosińskiej składamy serdeczne po-

dziękowania za przekazanie Izbie prac malarskich o tematyce związa-
nej z toruńską starówką, których autorką jest Pani Doktor.
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Z IZBY LEKARSKIEJ

Osoby zainteresowane uczestnictwem w koncercie i/lub zwiedzaniem Torunia z przewodnikiem proszeni są o kontakt 
z Panią Agnieszką Lis, tel. 56 655 41 60 wew. 18, mob. 601 651 040. między 15 a 30 marca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM:
WYDARZENIA SAMORZĄDOWE
PIĄTEK, 17.04.2020
•	10.00-10.45	–	posiedzenie	Komisji	Stomatologicznej	KPOIL	–	hotel	Mercure,	ul.	J.I.	Kraszewskiego	1-3,	Toruń
• 11.00-13.00 – posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej (dalej NRL) – hotel Mercure, ul. J.I. 
Kraszewskiego	1-3,	Toruń

• przerwa cateringowa
•	13.30-15.30	–	posiedzenie	Prezydium	NRL	(połączone	z	Prezydium	KPOIL)	–	Hotel	BULWAR,	ul.	Bulwar	
Filadelfijski	18,	Toruń	

• przerwa cateringowa
•	16.00-18.00	–	posiedzenie	Konwentu	Prezesów	Izb	Lekarskich	–	Hotel	BULWAR,	ul.	Bulwar	Filadelfijski	18,	Toruń

WYDARZENIA JUBILEUSZU 30-LECIA ODRODZONEGO SAMORZĄDU LEKARSKIEGO 
PIĄTEK, 17.04.2020
•	19.00-21.00	–	koncert	galowy	jubileuszowy	„Sax,	film	i	Beethoven”,	wykonanie	Toruńska	Orkiestra	Symfoniczna,	

sponsor: Mentor S.A. – Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI, 
	 Al.	Solidarności	1-3,	Toruń
•	21.30	–	uroczysta	kolacja	–	Hotel	BULWAR,	ul.	Bulwar	Filadelfijski	18,	Toruń

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE
SOBOTA, 18.04.2020
•	9.00-11.30	–	posiedzenie	NRL	–	sala	kameralna	Centrum	Kulturalno-Kongresowe	JORDANKI,	Al.	Solidarności	1-3,	
Toruń

• przerwa kawowa

WYDARZENIA JUBILEUSZU 30-LECIA ODRODZONEGO SAMORZĄDU LEKARSKIEGO
SOBOTA, 18.04.2020
•	12.00-13.00	–	uroczyste	otwarcie	XXXVIII	Jubileuszowego	Okręgowego	Zjazdu	Lekarzy	
	 i	Lekarzy	Dentystów	KPOIL	–	część	Galowa	Zjazdu	Jubileusz	30-lecia	Odrodzonego	Samorządu	Lekarskiego	–	sala	
kameralna	Centrum	Kulturalno-Kongresowe	JORDANKI,	Al.	Solidarności	1-3,	Toruń

• przerwa cateringowa
•	14.00	–	zwiedzanie	Starówki	Torunia	„Gotyk	na	Dotyk”	dla	chętnych	Gości,	z	przewodnikiem

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE
SOBOTA, 18.04.2020
•	14.00-15.30	–	część	plenarna	XXXVIII	Okręgowego	Zjazdu	Lekarzy	i	Lekarzy	Dentystów	KPOIL	w	Toruniu	–	sala	
kameralna	Centrum	Kulturalno-Kongresowe	JORDANKI,	Al.	Solidarności	1-3,	Toruń

22 1/2020 Meritum

Program Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Samorządu Lekarskiego KPOIL w Toruniu
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Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zatrudni 
lekarza do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece 

Zdrowotnej  oraz specjalistę lub osobę przygotowującą się 
do specjalizacji do pracy w oddziale pediatrycznym.

Informacje pod numerem 56 677 26 07

NZOZ INTERMED w Lubaniu zatrudni 
lekarza do pracy w Poradni POZ 

na pełen etat. Kontakt 
Pani dr Hanna Zgorzelak

tel. 500 18 80 85. 

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży 
zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie: 

anestezjologii i intensywnej terapii, 
ginekologii i położnictwa oraz pediatrii. 

Kontakt tel.: 56 63 92 234 lub 696 493 580, 
e-mail: sekretariat@szpitalchelmza.pl.

NZOZ Przychodnia Osiedlowa RUBINKOWO,
ul. Dziewulskiego 12 w Toruniu, zatrudni lekarza 

rodzinnego, specjalistę chorób wewnętrznych lub 
lekarza w trakcie specjalizacji do pracy w POZ (poradnia 

dla dorosłych). Dowolne warunki zatrudnienia, warunki 
finansowe do uzgodnienia. tel. 503 767 272  

lub 56 650 80 02 e-mail: nzoz.rubinkowo@wp.pl

PRACA

POMOC DLA DOKTORA PAWŁA DROJECKIEGO
Mija rok od kiedy u dr. n. med. Pawła Drojeckiego, przez wiele lat pracującego 

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, zdiagnozowano  stwardnie-
nie zanikowe boczne. Nagle z lekarza, chirurga naczyniowego stał się pacjentem. 
Dzięki ofiarności wielu tysięcy osób będzie możliwe podjęcie u Pana doktora 
niezwykle kosztownej terapii komórkami macierzystymi. Leczenie ma charakter 
eksperymentalny, nie wiadomo dokładnie, jakie będą jego całkowite koszty, jak 
też koszty rehabilitacji, która u doktora Pawła Drojeckiego musi być prowadzona 
codziennie. Dlatego gorąco zachęcamy do kontynuowania pomocy finansowej 
na rzecz leczenia doktora Drojeckiego.

Pomóc można: – wpłacając pieniądze na konto FUNDACJI KALIPSO nr: 96 1020 
5011 0000 9802 0340 1908 ul. Szewska 2, 87-100 Toruń – przekazując 1% podatku:

• KRS 0000396361, cel szczegółowy 1%: 0057232 Paweł,
• KRS 0000270809, cel szczegółowy 1%: Drojecki 10847.

INVICTA Sp. z o.o. do Oddziałów w Warszawie, Bydgoszczy i we Wrocławiu poszukuje: 

lekarzy specjalistów ginekologii i położnictwa

Zainteresowanych:

www.kobieta.invicta.pl

www.klinikainvicta.pl

Rozwojem w zakresie diagnostyki  
i leczenia niepłodności

Zainteresowanych:

Diagnostyką prenatalną  
i/lub opieką nad pacjentką ciężarną

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• przyjazną atmosferę w pracy
•  zatrudnienie w ramach umowy 

cywilno–prawnej

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres e–mail: rekrutacja@invicta.pl  
(podając w temacie maila lekarz ginekolog) lub kontakt telefoniczny pod nr +48 609 808 468.

Klinika Leczenia Niepłodności 
nr 1 w Polsce!

Oferujemy:
•  kompleksowe szkolenie w zakresie zabiegów i procedur 

leczenia niepłodności 
•  możliwość otwarcia specjalizacji w zakresie endokrynologii 

ginekologicznej i rozrodczości
•  atrakcyjne wynagrodzenie godzinowe z możliwością 

szybkiego wzrostu zależnie od kolejnych etapów 
samodzielności

•  zatrudnienie w ramach kontraktu od 3 dni w tygodniu plus 
1–2 soboty w m–cu; chętnie szerszy harmonogram

•  przyjazną atmosferę w pracy

Zapraszamy także lekarzy na końcu specjalizacji

G R A T U L A C J E
Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Toruniu ser-
decznie gratuluje 

Panu dr. hab. n. med. 
Rafałowi Donderskiemu 

uzyskania stopnia naukowego dok-
tora habilitowanego nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne nadanego w  dniu 
15 stycznia 2020 r. przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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NEWS Badania kliniczne mają być 
tańsze i bezpieczniejsze

Mniejsze koszty, bardziej transparentne finasowanie i większe bezpieczeństwo pacjentów – taki ma być efekt zmian 
wprowadzonych przez nową ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych, której projekt zaprezentowała 
Agencja Badań Medycznych (ABM). Radosław Sierpiński, p.o. prezesa ABM, liczy na to, że ustawa trafi do parlamentu 
jeszcze w tym roku. Jedną z najważniejszych nowości, które przewiduje, jest fundusz gwarancyjny, z którego będą wypła-
cane ewentualne świadczenia dla pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych. Zasilany ma być głównie przez 
składki płacone przez sponsorów badania. Do rozpatrywania konkretnych roszczeń pacjentów każdorazowo będzie 
powoływana komisja składająca się m.in. z ekspertów medycznych i prawników, która ustali, czy szkoda uczestnika 
powstała w wyniku badania klinicznego, oraz zaproponuje wysokość świadczenia. Sprawy rozpatrywane będą w ciągu 
maksymalnie czterech miesięcy. Choć na sponsorów nałożone zostaną dodatkowe obciążenia związane z partycypacją 
w funduszu, koszty prowadzenia badań mają się zmniejszyć, m.in. dzięki obniżeniu minimalnej sumy gwarancyjnej OC. 
Obecnie, bez względu na rodzaj badania, koszty polis są bardzo wysokie, sięgając kilkuset tysięcy złotych. Przy ABM 
ma też powstać naczelna komisja bioetyczna, która będzie rozpatrywać wszystkie wnioski.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”

Kara za niestawienie się na wizytę
Będą opłaty od pacjentów, którzy nie odwołują umówionych wcześniej wizyt? Rząd poważnie rozważa taką możli-

wość. Niestawianie się u lekarza specjalisty to poważny problem – poinformował „Fakt”. Jak podałaje gazeta, powołując 
się na najnowsze dane Narodowego Funduszu Zdrowia, w ub.r. z powodu niestawiania się u specjalisty lekarze nie 
udzielili 17 milionów porad, czyli „pół Polski niepotrzebnie czekało w kolejce do lekarza”. Największy problem dotyczy 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli świadczeń realizowanych przez lekarzy specjalistów, do których obecnie 
kolejki są najdłuższe. Ale zdarza się także, że pacjenci nie stawiają się na umówioną operację” – powiedziała Renata 
Jażdż-Zaleska, prezes Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju. I – jak podkre-
śla – „Polska wzorem innych krajów powinna wprowadzić przepisy dyscyplinujące pacjentów, np. kary finansowe”. 
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przyznał, że placówki medyczne zgłaszają resortowi problem niestawiania się 
na wizyty u specjalisty.” Jednym z rozwiązań, jakie postulują, jest wprowadzenie pewnej formy odpłatności za niesta-
wienie się u specjalisty” – mówi. „Rozważamy różne możliwości rozwiązania tego problemu, tak by na tym rozwiązaniu 
skorzystało jak najwięcej pacjentów”. Jak ustalił „Fakt”, gdyby pacjent nie stawił się na wizytę i chciał ponownie wpisać 
do kolejki, musiałby zapłacić 20-50 złotych.

Źródło: „Fakt”

Wirus HPV, czyli co ma seks do raka szyjki macicy
Już prawie sto lat temu naukowcy zdali sobie sprawę z tego, że rak szyjki macicy musi być w jakiś sposób związany 

z seksem. Epidemiolodzy dostrzegali wówczas, że choroba jest bardzo powszechna wśród prostytutek, a prawie nie 
atakuje zakonnic. Raka szyjki macicy częściej również rozpoznawano u kobiet wychodzących za mąż za wdowców, 
których pierwsze żony zmarły z powodu tego nowotworu. Co jednak powodowało raka szyjki – tego nie wiedziano. 
Obecnie uważa się, że wszystkie przypadki raka szyjki macicy są poprzedzone przewlekłą infekcją HPV. Zur Hausen 
za swoje odkrycie w 2008 r. dostał Nobla. Oprócz raka szyjki macicy wirus przyczynia się też do raka sromu, penisa, 
odbytu i jamy ustnej. To najczęstszy wirus przenoszony drogą płciową – zakażone nim jest aż od 50 do 80% populacji 
(do zakażenia dochodzi najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej). Przed wirusem 
odpowiedzialnym za 95% zachorowań na raka szyjki macicy można się chronić szczepionką. Coraz więcej krajów 
decyduje się na masowe szczepienia dziewcząt, a niektóre – np. Wielka Brytania – również chłopców.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”
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Pani Doktor 
Marii Wojtal 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Dorocie Przybył 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Koleżance Doktor 
Katarzynie Duczmańskiej 

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składają Koleżanki i Koledzy z Włocławskiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

PRASÓWKA

Panu Doktorowi 
Dariuszowi Grajkowskiemu, 

Pani Doktor Krystynie Grajkowskiej, 
Panu Doktorowi Jerzemu Grajkowskiemu, 

Panu Doktorowi Marcinowi Grajkowskiemu 
i Pani Doktor Jagodzie Grajkowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

CÓRKI, WNUCZKI I BRATANICY 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Czy podkomisja rozwieje wątpliwości?
Sejmowa komisja zdrowia wyłoniła 11 lutego podkomisję, która zajmie się dalszymi pracami nad rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i  lekarza dentysty. – Projekt zawiera wiele pozytywnych 
rozwiązań, ale też grozi wprowadzeniem de facto lekarzy dwóch kategorii – ostrzega wielu przedstawicieli środo-
wiska medycznego. Przewodniczącym 11-osobowej podkomisji został poseł Bolesław Piecha (PiS). Jej zadaniem 
będzie przedstawienie sprawozdania komisji zdrowia. Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 
roku, o ile zakończy się do tego czasu proces legislacyjny. Według Ministerstwa Zdrowia ten projekt powstał przy 
bardzo dużym udziale lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, w szczególności lekarzy rezydentów. Projekt 
tej ustawy zakłada istotne zmiany w procesie kształcenia podyplomowego i egzaminów medycznych. Wprowadza 
nowe zasady przeprowadzenia LEK-u  i  LDEK-u, a  mianowicie zakłada się dopuszczenie do tych egzaminów stu-
dentów, którzy ukończyli co najmniej 10 semestrów z 6-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarskim oraz 
studentów, którzy ukończyli 8 semestrów z  5-letnich jednolitych studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. 
Daje to możliwość dodatkowego podejścia do egzaminu jeszcze w trakcie studiów – wskazała wiceminister zdrowia 
Józefa Szczurek-Żelazko. Wprowadza się bazy pytań egzaminacyjnych i ustala zasadę, że każdy lekarski czy lekarsko-
-dentystyczny egzamin końcowy składał się będzie w 70% z pytań w pochodzących z tej otwartej bazy, a w 30% 
z pytań nowych, wcześniej niepublikowanych. Projekt dopuszcza także drugie nieodpłatne podejście do egzaminu 
w przypadku niepowodzenia za pierwszym razem. Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy, szczegól-
nie dotyczące uznawania kwalifikacji lekarzy spoza UE, wzbudziły poważne zastrzeżenia ze strony NRL. Prezes NRL 
wyraził zdziwienie, że tak ważna ustawa nie była konsultowana ze środowiskiem lekarskim w tym zakresie, w jakim 
została przedstawiona. W obecnej wersji są zapisy wymagające dokładnego doprecyzowania, ponieważ mogą sta-
nowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów.

Źródło: „Rynek Zdrowia”
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Panu Dr. n. med. 
Lechowi Grodzkiemu 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Panu Dr. 
Markowi Woźniakowi 

i Pani Dr Dorocie Woźniak
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY I TEŚCIA
składa personel Oddziału 

Chorób Wewnętrznych SP ZOZ Chełmno

Państwu Dr Dr 
Monice i Tomaszowi Gadomskim 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Katarzynie Duczmańskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Panu Doktorowi 
Janowi Mazurowi 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składa Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor 
Danucie Żabie 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 31 stycznia 2020 r.

zmarła Pani Doktor

Halina 
Kandyba-Mellerowicz

94 lata

Absolwentka rocznika 1953 Akademii Medycznej w Łodzi. 
Emerytowana specjalistka chorób wewnętrznych i reumatologii 

z Torunia. Uhonorowana Tytułem i Odznaczeniem 
PRO GLORIA MEDICI,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 10 lutego 2020 r.

zmarła Pani Doktor

Alina Bilczuk
89 lat

Absolwentka rocznika 1957 Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Emerytowana specjalistka pediatrii z Torunia.

Państwu Dr Dr 
Markowi i Dorocie Woźniak

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA I TEŚCIA 
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

Pani Doktor
Ewie Antoniak-Hałat 

i Panu Dr. Cezaremu Hałatowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MATKI I TEŚCIOWEJ
składa Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 30 stycznia 2020 r.

zmarła Pani Doktor

Alicja Ziółkowska
83 lata

Absolwentka rocznika 1963 Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Emerytowana lekarz pediatra. Wiele lat zawodowo związana 

z Przychodnią Lekarską przy ul. Fredry w Toruniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 29 stycznia 2020 r.

w Szpitalu w Otwocku
zmarła Pani Doktor

Wanda Niemiro
95 lat

Absolwentka rocznika 1952 Akademii Medycznej w Łodzi. 
Emerytowana lekarz chorób wewnętrznych z Torunia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 30 grudnia 2019 r.

zmarła Pani Doktor

Bogdana Sosnowska
86 lat

Absolwentka rocznika 1955 Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Emerytowana specjalistka protetyki stomatologicznej z Torunia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 13 grudnia 2019 r.

zmarła Pani Doktor

Teresa 
Majchrzycka-Ryłek

89 lat

Absolwentka rocznika 1955 Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Emerytowana lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka 

reumatologii z Włocławka.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 2 grudnia 2019 r.

zmarł Pan Doktor

Witold 
Ursyn-Niemcewicz

92 lata

Absolwent rocznika 1956 Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. 
Specjalista chorób płuc. Były Ordynator Oddziału Chorób Płuc 

i Gruźlicy oraz wieloletni pracownik Szpitala Powiatowego 
w Golubiu-Dobrzyniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 16 grudnia 2019 r. 

zmarł Pan Doktor

Andrzej Ziaja
69 lat

Absolwent rocznika 1974 Akademii Medycznej w Gdańsku.
Emerytowany lekarz chorób wewnętrznych z Chełmna

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 7 stycznia 2020 r. 

zmarł Pan Doktor

Jacek Wojtal
73 lata

Absolwent rocznika 1972 Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej. 

Właściciel NZOZ-u REMEDIUM w Skępem.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 3 stycznia 2020 r.

zmarła Pani Doktor

Maria Skrzypek
84 lata

Absolwentka rocznika 1958 Akademii Medycznej w Warszawie. 
Emerytowana specjalistka chorób wewnętrznych i kardiologii 
z Torunia. Zawodowo związana z Specjalistycznym Szpitalem 

Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu.




