
lekarz

Rafał Jurago

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

2012



lekarz

Hakim Aurang

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

Anestezjologia i intensywna terapia, Medycyna ratunkowa

1992

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka, ul. Prof. Lotha
2676-200 Słupsk

Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 4 (2001-10-13 - 2005-10-21),
Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego - kadencja 6 (2009-11-28 -
2013-11-28),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 6 (2009-11-28 - 2013-11-28),
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - kadencja 5 (2005-10-22 - 2009-10-22)

509693963, 501108881, (59) 8428471

haki2004@wp.pl



lekarz

Renata Duszkiewicz

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

1993

 - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
 - kadencja 7 (2013-11-23 - 2017-11-23),
 - kadencja 7 (2013-12-12 - 2017-11-23)



lekarz

Aldona Kwaśkiewicz

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


