
lekarz

Iwona Jodkowska

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Dermatologia i wenerologia

1981

iwona.jodkowska@wp.pl



lekarz

Mirosław Pietrzak

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Choroby wewnętrzne, Hipertensjologia, Medycyna paliatywna

1989

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, ul. Dickmana 681-372 Gdynia

KSLP, Ruch Hospicyjny

(58) 6651906, 603851772

pietrzakmr@wp.pl



lekarz

Hanna Karnicka-Młodkowska

Rok rozpoczęcia pracy w zawodzie

telefon

e-mail

Stopień naukowy

Tytuł naukowy

Obecne podstawowe miejsce pracy

Przynależność do towarzystw
naukowych

Pełnione w przeszłości lub obecnie
funkcje w towarzystwach naukowych

Osiągnięcia zawodowe

Aktywność pozazawodowa w 
zakresie działalności publicznej

Funkcje pełnione dotychczas
w samorządzie lekarskim

Specjalizacja wykonywana

Inne kwalifikacje zawodowe

DANE DO KONTAKTU DLA WYBORCÓW

Problemy, którymi chcę się zająć jako
delegat na okręgowy zjazd lekarzy

Chemioterapia nowotworów, Radioterapia onkologiczna

1960

Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 7 (2013-11-23 -
2017-11-23),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 2 (1993-10-23 - 1997-10-24),
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 2 (1993-10-23 - 1997-10-24),
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 2 (1993-10-23 -
1997-10-24),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 3 (1997-10-25 - 2001-10-12),
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja 3 (1997-10-25 - 2001-10-12)

h.karnicka@gd.pl


