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Od Redakcji Spis treści
Witam wszystkich Czytelników po długiej 

i niespodziewanej przerwie.
Ostatni numer do druku podpisałam pod 

koniec maja, zatem równo 4 miesiące temu…
Powodem przerwy w wydawaniu PML był 

fakt, że w uchwalonym na ostatnim Zjeździe 
budżecie zaplanowano kwotę na wydawanie 
PML zbliżoną do ubiegłorocznej.

Tymczasem okazało się, że umowa 
z dotychczasowym wydawcą się koń-
czy,  kolejna będzie oczywiście droższa 
– bo przez kilka ostatnich lat wzrosły płace, koszty 
papieru, energii itp. Postanowiono szukać alternatywy i latem tego roku 
podpisano umowę na skład i druk PML z pelplińskim Wydawnictwem 
Bernardinum.

Dziękuję moim dotychczasowym współpracownikom z Via Medica za 
lata owocnej współpracy, za zrozumienie i wyrozumiałość w trudnym 
procesie pracy nad naszym Magazynem. Mam nadzieję, że współpraca 
z Bernardinum będzie układać się pomyślnie, musimy się siebie nauczyć, 
to musi potrwać.

W tym numerze zamieszczamy teksty, które długo czekały na publikację. 
Przepraszamy, mam nadzieję, że treści tam zawarte nadal są aktualne. 
W numerze dużo nekrologów i wspomnień pośmiertnych, ale to efekt 
czteromiesięcznej przerwy. Mamy nieco zmienioną szatę graficzną  
– jak się Państwu podoba ta zmiana? Wszelkie uwagi co do treści i formy 
graficznej proszę zgłaszać na mój adres mailowy. Mam nadzieję, że teraz 
PML będzie ukazywał się regularnie.

Wiesława Klemens 
redakcja@oilgdansk.pl
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Kalendarium: maj 2022 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella

 5  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 5  –  przewodniczenie spotkaniu Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
 9  –   spotkanie z Prezesem Wydawnictwa Via Medica sp. z o.o. sp.k. Januszem Popaszkiewiczem – opracowanie 

i druk Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
 9  –   spotkanie z władzami Miasta Gdańska: Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, Zastępcą Prezydent ds. inwe-

stycji Alanem Aleksandrowiczem i Architektem Miasta Pawłem Lorensem – budowa Ośrodka Naukowo-
-Szkoleniowego

 12–14  –  Krajowy Zjazd Lekarzy – Warszawa
 16  –  spotkanie z Okręgową Komisją Rewizyjną
 19  –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 26  –  uroczysta prezentacja nowej siedziby Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 30  –  uroczystości pogrzebowe śp. Eleonory i Kazimierza Bryndal – Toruń

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby

Kalendarium: czerwiec 2022 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella

 3  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa
 9  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 23  –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 25  –  koncert jubileuszowy z okazji 5-lecia Gdańskiego Chóru Lekarzy
 27  –  spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafałem Terleckim 
 27  –   praca Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego; z ramienia Izby w spotkaniu uczestniczył  

Wojciech Mokwa, przewodniczący Zespołu 
 30  –  posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby

Kalendarium: lipiec 2022 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella

 14  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
   –  spotkanie z radną dzielnicy Aniołki p. Anną Pszczolińską – dalsza współpraca
 21  –   spotkanie z dziekan Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku mec. Magdaleną Witkowską – praca 

Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby
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Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Obradom 
przewodniczył prezes ORL w Gdańsku – dr Dariusz Kutella 

Prezes dr Dariusz Kutella wręczył nagrodę Pro Bono 
Societatis Medicorum Pomeraniae dr Alicji Zalewskiej-
Juzwie. Następnie wręczył odznaczenie Meritus Pro Medicis 
dr Marioli Łyczewskiej oraz pogratulował dr. Krzysztofowi 
Wójcikiewiczowi, który również otrzymał odznaczenie 
Meritus Pro Medicis. 

Pani mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska zakończyła 
26-letnią współpracę z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku. 
Prezes dr Dariusz Kutella uroczyście podziękował jej za wie-
loletnią pracę na rzecz samorządu lekarskiego, wręczając 
kwiaty i upominek. 

LEKARZE CUDZOZIEMCY
Odbyła się dyskusja dotycząca warunkowych praw wyko-

nywania zawodu dla lekarzy cudzoziemców. Doktor Roman 
Budziński w podsumowaniu zaproponował, aby wszystkim 
tym lekarzom, którzy dostali już warunkowe prawo wyko-
nywania zawodu na podstawie przepisów wydanych przez 
Ministra Zdrowia na czas epidemii i w związku z wojną na 
Ukrainie, niezależnie od narodowości, przedłużyć prawo wy-

Sprawozdanie z obrad  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 

19 maja 2022 roku

konywania zawodu na 1 rok, z zobowiązaniem, że w ciągu 
roku obowiązkowo przedstawią nostryfikację. Jest to próba 
powrotu do dotychczasowych zasad. 

SPRAWY DELEGATUR
Delegatura Elbląska 

Doktor Danuta Podjacka przedstawiła wniosek o nadanie 
odznaki honorowej Ministra Zdrowia za zasługi dla ochro-
ny zdrowia dla dr Marii Toczyskiej, która pracuje w NZOZ 
w Braniewie. W imieniu Delegatury poprosiła o rekomendację 
Rady i wystąpienie z tym wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia. 
Wniosek został poparty.

Delegatura Słupska 
Doktor Konrad Kiersnowski poinformował, że uzyskał 

potwierdzenie przekształcenia statusu siedziby delegatury 
z mieszkaniowego na lokal usługowo-biurowy. 

SPRAWY KOMISJI I ZESPOŁÓW PROBLEMOWYCH
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy 

Doktor K. Wójcikiewicz poinformował obecnych, że dwie 
osoby przeniosły się na teren innej izby lekarskiej, a aktual-

Kalendarium: sierpień 2022 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella

 18  –  przewodniczenie obradom Stałej Komisji ds. architektoniczno-budowlanych
  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 22  –   spotkanie z kierownikiem Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego prof. Romanem Nowickim oraz prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Michałem 
Kierskim – praca Zespołu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby
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ny stan Rejestru OIL w Gdańsku to 13 734 lekarzy i lekarzy 
dentystów. 

Do pracy w Komisji zgłosili się dr Izabela Łebek, dr 
Joanna Skonecka, dr Roman Budziński i dr Łukasz 
Szmygel. Wszyscy kandydaci zostali powołani do pracy 
zgodnie z treścią uchwały. 

Komisja ds. Etyki Lekarskiej 
Przewodnicząca komisji dr M. Mazur wspomniała o tym, że 

była propozycja spotkania wszystkich komisji etyki lekarskiej. 
Chciałaby takie spotkanie zorganizować na ok. 100 osób 
w pierwszym lub drugim tygodniu października 2022 r. 
Tematyka spotkania będzie ustalona przez NIL. 

Prezes przedstawił listę kandydatów na członków: dr 
Janina Śramkiewicz, Bożena Katarzyna Rydecka, dr 
Danuta Podjacka, dr Józef Dobrecki, którzy zgłosili chęć 
pracy w komisji, następnie dr M. Mazur wskazała dodatko-
wo dr Patrycję Rogowską, dr Iwonę Strzałkowską, dr. 
Tomasza Gorczyńskiego. Zgłosił się również dr Łukasz 
Szmygel. Wszyscy kandydaci zostali powołani do pracy.

Komisja ds. Praktyk Lekarskich  
i Rejestracji Praktyk 

Prezes D. Kutella przedstawił kandydatów na członków 
Komisji ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji. Przewodnicząca 
Komisji ds. Stomatologii w sprawie kooperacji z Komisją 
Praktyk chciała rozdzielić spotkania obu Komisji. Wyraziła 
również wątpliwość, że mogą być osoby, które w swoich 
deklaracjach składały, że chcą uczestniczyć w Komisji ds. 
Stomatologii, ale nie będą chciały uczestniczyć w Komisji 
ds. Praktyk. Po dyskusji z przewodniczącym Komisji dr. 
Wojciechem Grabe oraz sprawdzeniu deklaracji wykreślono 
z listy kandydatów jedno nazwisko. Doktor Gwiazdowska 
podjęła się pracy także w Komisji ds. Praktyk.

W dyskusji zabrał głos jeszcze dr R. Budziński, który wspo-
mniał, że ze względu na pracę w praktykach prywatnych 
zwyczajowo szef Komisji ds. Praktyk był członkiem Komisji 
ds. Stomatologii, jeżeli był lekarzem dentystą, i na odwrót 
przewodniczący/a Komisji ds. Stomatologii był/a członkiem 
Komisji ds. Praktyk.

Doktor W. Grabe przedstawił komunikat dotyczący odro-
czenia obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty 
płatnicze z kasami fiskalnymi. Informacja z Ministerstwa, że 
na wniosek podatników i dialogu z biznesem Ministerstwo 
Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi 
o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorstwa 
we współpracy kas rejestrujących online z terminalami 
płatniczymi. Przenosi ten termin na 1 stycznia 2025 r., do 
końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna 

w wysokości 5000 zł wobec przedsiębiorców, którzy nie 
zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami 
płatniczymi. 

Następnie przedstawił statystykę wpisów do Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w okre-
sie od 21  kwietnia 2022  do 19  maja 2022  r. Następnie 
jednogłośnie, podjęto 4 uchwały w sprawie wykreślenia 
działalności leczniczej. Poinformował również, że przyjęto 
13 dokumentacji medycznych po zmarłym lekarzu. 

Komisja ds. Konkursów 
Prezes przedstawił kandydatów na członków Komisji ds. 

Konkursów: dr Jarosław Feszak, dr Marcin Nowiński, dr Natalia 
Zblewska, następnie przewodniczący Komisji dr Bogusław 
Lipka poprosił o dopisanie dr. Mirosława Dudziaka.

Komisja ds. Socjalnych 
Przewodnicząca Komisji dr Izabela Łebek zawnioskowała 

o zatwierdzenie składu Komisji, której skład i listę kandydatów 
na członków Komisji ds. Socjalnych przedstawił dr D. Kutella:

– zespół gdański: kol. Marzena Mazur, kol. Ewa Siewierska-
Chomeniuk, kol. Elżbieta Witkowska, kol. Jadwiga Szarstuk;

– zespół elbląski: kol. Bożena Katarzyna Rydecka, kol. 
Danuta Podjacka, kol. Maria Szczęsny;

– zespół słupski: kol. Renata Duszkiewicz, kol. Konrad 
Kiersnowski, kol. Agnieszka Koczerga, kol. Daniel Turczański, 
kol. Krzysztof Wasilewski. 

Doktor I. Łebek poinformowała, że Komisja zbierze się pod 
koniec maja. Do tej pory do Komisji wpłynęły dwa wnioski. 

Komisja ds. Stomatologii 
Przewodnicząca Komisji dr Agnieszka Gwiazdowska 

przedstawiła liczny skład kandydatów do Komisji. Przekazała 
również, że Komisja spotka się na początku czerwca oraz że 
z całej Polski spływają do NRL apele dotyczące zwiększania 
finansowania świadczeń stomatologicznych i nasza Komisja 
też powinna się do tych apeli podłączyć i ustosunkować, 
co zostanie ustalone na pierwszym spotkaniu. Następnie 
przegłosowano skład Komisji ds. Stomatologii, który jest 
dostępny na stronie oilgdansk.pl. 

Komisja ds. Kształcenia Medycznego 
Przewodniczący Komisji dr Roman Budziński przedstawił 

listę kandydatów, a następnie zawnioskował o powołanie 
składu Komisji ds. Kształcenia Medycznego. Prezes popro-
sił o dopisanie jako kandydata na członka Komisji, gdyż już 
wcześniej w niej pracował i nadal chciałby w niej uczestniczyć. 
Skład Komisji: kol. Michał Brzeziński, kol. Jakub Byczkowski, kol. 
Jakub Glich, kol. Karolina Górska, kol. Agnieszka Gwiazdowska, 
kol. Ewa Hałkowska-Kmiecik, kol. Zbigniew Heleniak, kol. 
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Wojciech Homenda, kol. Anna Ingielewicz, kol. Aida Kusiak, kol. 
Dariusz Kutella, kol. Marzena Mazur, kol. Marcin Nowiński, kol. 
Maria Prośba-Mackiewicz, kol. Małgorzata Sawka-Pomierska, 
kol. Katarzyna Schultz, kol. Rita Sharma, kol. Joanna Skonecka, 
kol. Tomasz Smiatacz, kol. Iwona Strzałkowska, kol. Łukasz 
Szmygel, kol. Janina Śramkiewicz, kol. Magdalena Wlazło-Tusk, 
kol. Elżbieta Witkowska. 

Przewodniczący Komisji dr Roman Budziński przedstawił 
wnioski KKM: jednogłośnie podjęto uchwałę nr 57/22/Rd/KKM 
w sprawie wystąpienia o potwierdzenia spełnienia warunków 
kształcenia podyplomowego lekarzy przez konferencje edu-
kacyjne, stacjonarne i online (7 tematów – zgodnie z wnio-
skiem). Podjęto 5 uchwał na wniosek Przewodniczącego 
Komisji w sprawie skierowania pięciu lekarek i lekarzy na 
staż podyplomowy w innym terminie niż ustawowy, jedną 
uchwałę w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia lek. 
GG zgodnie z programem uchwały i jedną uchwałę w sprawie 
zobowiązania lek. AT do odbycia przeszkolenia teoretycznego 
na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Komisja ds. Sportu i Rekreacji 
Przewodniczący Komisji dr Marcin Szczęśniak przedsta-

wił listę kandydatów na 21 członków Komisji ds. Sportu 
i Rekreacji, którzy zostali ujęci w treści uchwały. Do prac 
w Komisji zgłosiła się również dr Joanna Skonecka. Skład 
Komisji: kol. Natalia Borof, kol. Damian Borof, kol. Ewa 
Greczyło, kol. Mateusz Czajkowski, kol. Danuta Gojlik, kol. Ewa 
Hałkowska-Kmiecik, kol. Adam Chmiel, kol. Anna Ingielewicz, 
kol. Mateusz Koberda, kol. Leszek Lewandowski, kol. Łukasz 
Mohr, kol. Maciej Niedźwiedzki, kol. Marta Niska, kol. Edward 
Pokorny, kol. Łukasz Skorupa, kol. Joanna Skonecka, kol. 
Hubert Stein, kol. Marzena Szarafińska, kol. Beata Warzecha, 
kol. Tomasz Zwierski. 

Doktor M. Szczęśniak poinformował, że w zeszłą niedzielę 
odbyła się XII edycja biegu lekarzy, w której udział wzięło ok. 
70 uczestników. W weekend 28/29 maja odbyły się XIII regaty 
w Pucku. Kolejną imprezą, która jest współorganizowana to 
Mistrzostwa Lekarzy w Triathlonie.

Komisja ds. Kultury 
Brak przewodniczącego dr. Marcina Nowińskiego na 

posiedzeniu. Doktor D. Kutella przedstawił kandydatów na 
członków Komisji ds. Kultury. Powołano Komisję w składzie: 
kol. Anna Adrianowska-Piskulak, kol. Anna Chomicz, kol. Józef 
Dobrecki, kol. Anna Ingielewicz, kol. Klaudiusz Rogalski, kol. 
Monika Stołyhwo-Gofron, kol. Łukasz Szmygel.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów 
Przewodniczący Komisji dr Jacek Drozdowski przeka-

zał, że pierwsze spotkanie odbędzie się w kolejny czwar-
tek, w związku z powyższym chciałby powołanie członków 
Komisji odłożyć do następnego posiedzenia Rady. 

Komisja Legislacyjna 
Przewodniczący Komisji dr Paweł Figarski przed-

stawił kandydatów na członków Komisji Legislacyjnej:  
dr Anna Sobieszek-Kundro, dr Tomasz Gorczyński, dr Danuta 
Podjacka, którzy zostali ujęci w uchwale. Do Komisji zgłosiła 
się również dr Bożena K. Rydecka. 

Doktor P. Figarski poinformował, że wpłynęło kilka 
projektów zmian rozporządzeń, natomiast nie są one na tyle 
istotne, aby przedstawić je członkom ORL. 

Komisja ds. Kontaktów z NFZ 
Przewodnicząca Komisji dr Joanna Skonecka przedstawiła 

kandydatów na członków do Komisji ds. Kontaktów z NFZ. 
Powołano: kol. Jarosława Feszaka, kol. Mirosława Marszlucha, 
kol. Barbarę Burny, kol. Bożenę K. Rydecką, kol. Katarzynę 
Schultz. Skład Komisji powołano.

Komisja ds. Młodych Lekarzy 
Przewodnicząca Komisji dr Rita Sharma przedstawiła 

kandydatów na członków Komisji ds. Młodych Lekarzy. 
Powołany skład Komisji: kol. Adam Baranowski, kol. Jakub 
Byczkowski, kol. Konrad Chojnowski, kol. Aleksandra 
Gramann, kol. Ewa Hałkowska-Kmiecik, kol. Filip Kaczyński, 
kol. Łukasz Mohr, kol. Damian Palus, kol. Karolina Pilarska, kol. 
Alicja Weiszewska, kol. Szymon Zdanowski, kol. Piotr Zieliński.

Komisja Organizacyjna 
Przewodnicząca komisji dr Anna Ingielewicz nieobecna 

na posiedzeniu. Prezes przedstawił kandydatów na członków 
do Komisji Organizacyjnej: kol. Marzena Mazur, kol. Roman 
Budziński, kol. Alicja Weiszewska, kol. Joanna Skonecka, kol. 
Maria Kałas, kol. Juztyna Piaskowska-Cała, kol. Małgorzata 
Zardzewiała, kol. Marta Emerich, kol. Marcelina Drucis, kol. 
Joanna Szafran-Dobrowolska, kol. Wojciech Ratajczak, kol. 
Agnieszka Gwiazdowska, kol. Jakub Byczkowski.

Stała Komisja ds. Architektoniczno-Budowlanych 
Prezes D. Kutella zaproponował, aby skład Komisji 

Architektoniczno-Budowlanej został taki, jaki był dotych-
czas, ponieważ osoby te pracowały całą poprzednią kadencję 
i część z tych osób zmieniła swój status w Izbie i mają inne 
obowiązki. Zaproponował, aby poprawić to uchwałą. 
Następnie przedstawił zmiany, które ujęto w uchwale.
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Zespół ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego 
Przewodniczący Zespołu dr Wojciech Mokwa poinformo-

wał, że z uwagi na coraz większą liczbę spraw, która wpływa 
do Zespołu, poprosił o pomoc jako swoich zastępców: dr. 
Krzysztofa Kasperowicza – w zakresie chirurgii i specjalizacji 
pokrewnych, dr Janinę Śramkiewicz – w zakresie stomato-
logii oraz dr Annę Michońską – w zakresie pediatrii, interny 
i specjalizacji pokrewnych. 

Skarbnik 
Dr Jacek Drozdowski poprosił o ostrożne podchodzenie 

do rezerwy budżetowej z uwagi na różne zmiany związane 
z galopującą inflacją, o racjonalizowanie pomysłów bądź 
przekładanie ich na kolejny rok. Wywiązała się dyskusja 
dotycząca rezerwy budżetowej, składki na Naczelną Izbę 
Lekarską, w której udział wzięli dr D. Kutella, dr M. Szczęśniak,  
dr J. Drozdowski. Doktor K. Wójcikiewicz, który przekazał, że 
ustalonego budżetu nie można zmienić. Zmienić może go 
tylko Zjazd. 

Sekretarz 
Doktor K. Wójcikiewicz przekazał, że odbył się Krajowy 

Zjazd Lekarzy, cieszy się z wyników, które zostały osiągnięte 
na KZL. Doktor D. Kutella wskazał, że wydaje się słuszną 
decyzją, że został obniżony odpis na NIL. 

Ze spraw bieżących:
– Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przy jednym 

głosie wstrzymującym się zarekomendowała lek. Bartosza 
Trzeciaka na stanowisko konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie medycyny rodzinnej; 

– Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przy dwóch 
głosach wstrzymujących się nie zgłasza zastrzeżeń dla 
kandydatury lek. dent. Radosława Nowaka na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stoma-
tologicznej dla województwa warmińsko-mazurskiego; 

– dr D. Kutella przekazał, że Okręgowy Zjazd Lekarzy 
zobowiązał ORL do ustanowienia stanowiska Rzecznika 
Praw Lekarza. Przedstawił projekt regulaminu, który 
przygotowała mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska, 
następnie przedstawił swoje propozycje do tego regula-
minu. Rzecznikiem Praw Lekarza może być lekarz – członek 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; 

– mec. Karol Kolankiewicz poinformował, że wraz mec. 
I. Kaczorowską-Kossowską przejrzeli regulaminy w in-
nych Izbach i kwestią do zastanowienia jest, jaki kształt 
ma mieć zakres działania rzecznika. Wywiązała się dys-
kusja, w której udział wzięli dr D. Kutella, dr J. Skonecka,  

dr J. Drozdowski, dr Ł. Szmygel, dr B. Sarankiewicz-Konopka, 
dr K. Wójcikiewicz, dr W. Mokwa, mec. K. Kolankiewicz,  
dr R. Budziński, która dotyczyła kwestii tego, jakimi spra-
wami miałby zajmować się rzecznik, jaki miałby być re-
gulamin, czy miałaby być to jedna osoba, czy też zespół. 
Ustalono, że należałoby rozeznać się w kwestii problemów, 
jakie rozwiązują inne Izby, gdzie już działają rzecznicy praw 
lekarza. Dr Łukasz Szmygel zaproponował swoją osobę 
jako kandydata na rzecznika praw lekarza. Okręgowa Rada 
Lekarska w Gdańsku jednogłośnie powołała na rzecznika 
praw lekarza dr. Łukasza Szmygla; 

– prezes D. Kutella przedstawił kandydatury dr. 
Wojciecha Ratajczaka oraz dr. Krzysztofa Wójcikiewicza na 
członków Kapituły Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae, których wybór podjęto jednogłośnie; 

– Prezes przedstawił wiadomość dr. M. Bogdańskiego 
o rezygnacji z diety, którą przekaże do księgowości, po 
ukonstytuowaniu Komisji Rewizyjnej. Prezes przekazał, 
że następną sprawą, jaka powinna być zrealizowana, to 
powołanie mediatora ORL na kadencję 2022–2026, ale 
nikt się nie zgłosił; 

– Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Prezesa 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do wystąpienia 
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z wnio-
skiem do Naczelnej Izby Lekarskiej o przyznanie dotacji 
na organizację doskonalenia zawodowego prowadzonego 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku; 

– Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku odrzuciła wnio-
sek dr. Jakuba Okoniewskiego dotyczący dystrybucji 
materiałów „Kompendium dla lekarzy i farmaceutów” na 
temat konopi medycznych; 

– dr Joanna Skonecka przekazała informacje na temat 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, że zarząd ma pro-
blem z uzyskaniem dokumentacji księgowej, a bilans, który 
zrobiła księgowa, zawierał błędy i nowe biuro rachunkowe 
nie może zacząć pracy, bo nie ma bilansu zamknięcia za 
2021 r. Mecenas D. Konieczny przygotował pismo do Biura 
Rachunkowego. 

 ✍ Łukasz Szmygel
na podstawie protokołu sporządzonego  

przez Izabelę Krywuc

Śródtytuły od Redakcji PML 
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Sukces uderza do głów jak młode wino! W dniu 28 maja 2022 r. chór Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pod dyrekcją Michała Kozorysa zdobył 
Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Dorosłych – Muzyka Świecka i Ludowa. 

XVIII Międzynarodowy Konkurs Chóralny Mundus Cantat 2022 gościł zespoły 
z różnych stron świata. Oprócz licznej reprezentacji chórów polskich, zarówno 
akademickich, dorosłych, dziecięcych, jak i młodzieżowych, przybyły też chóry 
z Filipin, Litwy. Zespoły mogły się mierzyć w ośmiu kategoriach. To świadczy 
o wysokiej randze i różnorodności prezentowanych programów artystycznych. 
Konkursowi towarzyszy cykl imprez towarzyszących – koncerty plenerowe, 
warsztaty muzyczne, panele dyskusyjne dla dyrygentów, parada Monciakiem.

W tym roku Dyrektor Festiwalu Joanna Stankowska zaproponowała 
Gdańskiemu Chórowi Lekarzy udział w Koncercie „Muzyczne Podróże” w Teatrze 
Atelier w Sopocie, wespół z Chórem Mieszanym Good Christian Ensamble 
z Filipin. Dnia 26 maja 2022 r. licznie zgromadzona publiczność nagrodziła ten 
występ gromkimi brawami. 

Gdański Chór Lekarzy zdobywa  
Srebrne Trofeum  
na XVIII Międzynarodowym Konkursie 
Chóralnym Mundus Cantat 2022
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W sopockim Kościele „Gwiazda Morza” 28 maja 2022 r. od-

były się przesłuchania konkursowe. Międzynarodowe Jury 

doceniło kunszt śpiewających Medyków, przyznając Srebrne 

Trofeum w kategorii Muzyka Świecka i Ludowa. Gala finałowa 

i rozdanie nagród oraz koncert finalistów odbył się w auli 

Wydziału Ekonomicznego UG w Sopocie. Wzruszającym ak-

centem było wspólne wykonanie przez kilkuset śpiewaków 

utworu „Modlitwa za Ukrainę” Mikoły Lisenki w hołdzie gi-

nącym w wyniku rosyjskiej agresji. 

Dla chóru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i dy-

rygenta Michała Kozorysa jest to ogromny sukces i uho-

norowanie ponad 5-letniej działalności. Smak zwycięstwa 

jest wspaniały. Jednocześnie zespół nie osiada na lau-

rach. Koncert jubileuszowy odbył się 25 czerwca 2022 r. 

w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. 

 ✍ lek. dent. Danuta Tomczak 
Fotografie: Andrzej Zięba
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Nowa siedziba Delegatury Słupskiej naszej Izby w dniu 
26 maja 2022 r. została uroczyście zaprezentowana wła-
dzom miasta Słupska i ościennych gmin oraz dyrektorom 
największych podmiotów leczniczych z terenu działania 
Delegatury. 

Zaproszonych gości powitali gospodarze siedziby: 
kol. Konrad Kiersnowski, Wiceprezes ORL i jednocze-
śnie Przewodniczący Delegatury Słupskiej, a następnie 
kol. Dariusz Kutella, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku. Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyna 
Danilecka-Wojewódzka w swoim wystąpieniu podkreśla-
ła dobrą współpracę oraz przychylność władz miasta dla 
samorządu lekarskiego. Zgromadzeni goście, po obejrze-
niu siedziby, nie szczędzili słów uznania dla pracy i wysiłku 
włożonych w stworzenie tak funkcjonalnego, przestronne-
go i estetycznego obiektu dla potrzeb naszej społeczności 
lekarskiej. Spotkanie zakończyło się degustacją okoliczno-
ściowego tortu ozdobionego logo Izby Lekarskiej.

 ✍ Konrad Kiersnowski
Fot.: Aleksandra Szczepańska

Nowa siedziba  
w Słupsku
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Po 51 latach od ukończenia Akademii Medycznej w Gdań-
sku ponownie spotkaliśmy się 27 maja 2022 roku w Au-
ditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum 
Gedanense Novum, czyli w tzw. „starej anatomii”, przy 
al. Zwycięstwa 41/42, a wcześniej uczestniczyliśmy we 
mszy św. odprawionej w Kościele o. Pallotynów, parafii 
pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. 
M. Curie -Skłodowskiej 3B w intencji naszych Profesorów, 
Koleżanek i Kolegów, których już z nami nie ma. 

Nasz wspaniały JUBILEUSZ rozpoczął chór GUM hym-
nem państwowym, a następnie Pan Dziekan Wydziału 
Lekarskiego – prof. dr hab. Radosław Owczuk powitał przed-
stawicieli Senatu, Rady Wydziału, przybyłych na uroczystość 
Honorowych Gości: lek. dent. Ewę Siewierską-Chomeniuk  
– członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, 
prof. dr. hab. Piotra Szefera – przedstawiciela Stowarzyszenia 
Absolwentów, osoby nam towarzyszące i nas Jubilatów. 
W bardzo ciepłych słowach również zwróciła się do nas 
Pani Prorektor ds. Jakości Kształcenia dr hab. Agnieszka 
Zimmermann – prof. uczelni. Po bardzo wzruszającym wy-
stąpieniu Pani Prorektor, Pan Dziekan odczytał nam treść 
dyplomu lekarza medycyny (w j. łacińskim), który mieliśmy 
otrzymać w dalszej części uroczystości, a Jego treść wysłu-
chaliśmy na stojąco.

Odnowiony Dyplom Lekarza wręczali nam (w kolejności 
alfabetycznej) – również w bardzo miłej, serdecznej atmos-
ferze – Pan Dziekan, Pani Prorektor i Pan Prorektor ds. nauki 
– prof. dr hab. Michał Markuszewski, a Pan fotograf doku-
mentował każdego z nas zdjęciem.

Po tym najważniejszym momencie Jubileuszu chór od-
śpiewał Gaude Mater Polonia, następnie życzenia złożyli 
nam Goście Honorowi, a na koniec w imieniu Jubilatów głos 
zabrała Starościna Roku, która w swoim wystąpieniu wspo-
mniała historię naszego zawodu, która na tej sali zatoczyła 
koło – zaczęła się w 1965 roku pisaniem egzaminu wstęp-
nego na AMG, wręczeniem indeksów studenckich, potem 
w 1971 roku – wręczeniem dyplomów lekarskich, a obecnie – 
po 51 latach – otrzymaniem odnowionych dyplomów lekarza 

Zjazd absolwentów AMG 
Wydziału Lekarskiego w latach 1965–1971  
połączony z odnowieniem Dyplomów Lekarzy

medycyny. Aula wówczas wyglądała inaczej, jak to mówimy 
– miała „duszę”, a teraz jest inna, nowoczesna, a jej patronem 
jest nasz ulubiony profesor, ten, który jako pierwszy rozpo-
czął z nami naukę o człowieku (anatomię prawidłową), był 
to nasz pierwszy krok w edukacji zawodu lekarza. 

Na studiach uczyliśmy się pilnie, ale też korzystaliśmy 
z uroków życia studenckiego, był czas na naukę i zabawę, 
kończąc studia w 1971 roku, byliśmy młodzi, piękni i pełni 
zapału, wybraliśmy chyba najpiękniejszy zawód na świecie, 
mogąc nieść pomoc drugiemu człowiekowi, choremu czło-
wiekowi i nie tylko…

Rozjechaliśmy się nie tylko po Polsce, ale też po świe-
cie, wybieraliśmy różne kierunki i drogi kariery zawodowej, 
pracowaliśmy w dużych i małych miasteczkach, na wsiach, 
w szpitalach, klinikach i lecznictwie otwartym, każde z nas 
miało większe i mniejsze sukcesy, część z nas poświęciła się 
pracy naukowej, w naszym gronie mamy profesorów, dok-
torów medycyny, ale większość z nas pracowała lub jeszcze 
pracuje – bo ciężko się rozstać z naszym zawodem, na pierw-
szej linii frontu, czyli w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. 
Zakładaliśmy rodziny, ale zawsze znajdowaliśmy czas, żeby 
znowu się spotkać i pobyć chociaż przez chwilę ze sobą, 
tych spotkań było wiele: 6 dużych zjazdów: 10-, 20-, 25-, 
30-, 35- i 40-lecia, oraz 6 spotkań tzw. międzyzjazdowych 
w latach: 1999, 2004, 2013, 2015, 2017 i 2019, a szczególnie 
ostatnio bardzo uroczyście świętowaliśmy wspólnie przez 
3 dni nasze 70. urodziny. 

Czujemy się dalej młodo, bo starość następuje, w mo-
mencie gdy się traci zaciekawienie światem, a my jesteśmy 
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ciągle zaciekawieni… mamy jeszcze mnóstwo marzeń, bo 
wiek marszczy skórę, ale marzeń nie zabija.

Niestety nie wszystkie nasze Koleżanki i Koledzy mogą 
dzisiaj uczestniczyć w naszym święcie – jubileuszu odnowie-
nia dyplomów lekarskich, w większości ze względów zdro-
wotnych, a pozostałych już nie ma razem z nami, odeszły na 
wieczny dyżur, wśród Nich były osoby, które uczestniczyły 
we wszystkich naszych spotkaniach.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli... 
oraz pieśnią „ŻEGNAJCIE Przyjaciele” w wykonaniu Grażyny 
Brodzińskiej i Bogusława Morki.

Dziękujemy władzom uczelni Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego za możliwość spotkania się dzisiaj w murach 
naszej Alma Mater i zorganizowanie tej pięknej uroczysto-
ści, a w szczególności Paniom z Administracji Dziekanatu 
Wydziału lekarskiego. Nasi Goście otrzymali czerwone róże, 
które symbolizują konkurs „czerwonej róży” promujący naj-
lepszych studentów w nauce (na sali było wielu laureatów 
tego konkursu).

Dziękujemy chórowi GUM za uświetnienie Akademii swo-
im wspaniałym występem, który na zakończenie odśpiewał 
Gaudeamus Igitur, a po części oficjalnej dał krótki recital 
swoich utworów.

Przede wszystkim dziękuję Wam, Drogie Koleżanki 
i Koledzy, za przybycie na nasz Zjazd odnowienia dyplo-
mów lekarskich mimo wielu różnych przeszkód, których jest 
niestety znowu coraz więcej, bo mamy kolejne „ciężkie” czasy.

Po wspólnym zdjęciu udaliśmy się na kawę, herbatę 
i ciasto, a potem na Gdańską Starówkę na obiad i na dalsze 
świętowanie jubileuszu w Restauracji „Cała Naprzód” nad 
Motławą, Długie Pobrzeże z przepięknym widokiem na przy-
stań jachtową Marinę, Wyspę Spichrzów, gdzie biesiadowa-
liśmy do późnych godzin wieczornych, wspominając lata 
studenckie i te późniejsze już w pracy zawodowej.

Każdy został obdarowany prezentacją multimedialną 
z 426 slajdami z naszej wspaniałej znajomości od 57 lat.

 ✍ Hanna Lubowska-Piotrowska 
Starościna Roku

Fot.: Archium Zjazdu
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Mianem „czarnego łabędzia” określamy sytuację nagłą, 
zaskakującą, a przy tym rujnującą pewien znany i da-
jący poczucie bezpieczeństwa porządek rzeczy. Czasa-
mi słyszymy lub czytamy o takich wydarzeniach, które 
przytrafiają się nieznanym nam pechowcom żyjącym 
w bardzo odległej od nas rzeczywistości. Żyjąc z dnia na 
dzień, zdajemy sobie sprawę z faktu ich istnienia, lecz 
uważamy, że nas nie dotyczą, a wręcz nie przewiduje-
my, żeby miały nas kiedykolwiek dotyczyć. Oczywiście 
bardzo współczujemy tym, których taki „czarny łabędź” 
nawiedził, czasem nawet ich wspieramy, niemniej szybko 
o tym zapominamy i ponownie skupiamy się na własnych 
sprawach życia codziennego.

Zaczynając przygodę z przychodnią, przewidywałyśmy 
różne trudności: ze strony NFZ, administracji publicznej, 
Sanepidu czy innych instytucji rządowych. Zdawałyśmy sobie 
sprawę z takich wyzwań, jak znalezienie właściwego lokalu, 
zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, zarządzanie 
specyficznym podmiotem, jakim jest podmiot medyczny, 
oraz z wielu innych przeszkód. Te trudności nas spotykały, 
radziłyśmy sobie z nimi lepiej lub gorzej, popełniałyśmy błę-
dy, potem je naprawiałyśmy, ale pchałyśmy solidarnie ten 
wóz zwany „Przychodnią Trident” do przodu. Tak jak wszyscy 
wykupiłyśmy polisę ubezpieczeniową – „na wszelki wypa-
dek”. Tylko czym tak naprawdę kierujemy się, zawierając taką 
umowę? Przecież żadna z nas nie wierzyła w realność takiego 
zdarzenia. Prawdopodobieństwo zajścia takiego wypadku 
jest tak niewielkie, że musiałybyśmy mieć strasznego pecha, 
żeby coś takiego nam się przytrafiło. Z tego powodu, przy 
podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej, nikt nie wpadł na 
to, żeby zapytać, jak wygląda procedura odszkodowawcza 
krok po kroku. Polisa jest – bo być powinna – tak dla więk-
szego poczucia bezpieczeństwa, ale bez wiary i przekonania 
w jej niezbędność.

Dopiero po czasie dowiedziałyśmy się, że i tak nikt by nie 
odpowiedział na to pytanie – sprzedawcy polis są tylko sprze-
dawcami i nie mają pojęcia, jak naprawdę wygląda proces 
odszkodowawczy. Może to i dla nich lepiej, gdyż część z nich 
szukałaby wówczas innego zajęcia niż sprzedawanie umów 
z pięknie wytłuszczonymi (niestety wyłącznie na papierze) 
zaletami. 

Pewnego wiosennego poranka, kiedy przyroda budziła się 
po zimie do życia, kwitły zawilce białymi dywanami, pąki na 
drzewach pękały, nadleciał „Czarny Łabędź” w swej groźnej 
okazałości i rozpostarł czarne skrzydła nad naszą przychod-
nią. Spowodował, że w ciągu parudziesięciu minut 14 osób 
straciło swoje miejsce pracy. Poderwał nas wszystkich, spo-
wodował niedowierzanie, łzy, wzbudził strach, pojawiło się 
pytanie: dlaczego nasza przychodnia, a w ogóle to, co się 
stało i skąd ten ogień na dachu i dlaczego na dachu, przecież 
to nielogiczne!

„Czarny łabędź”

Pewnego wiosennego poranka, 
nadleciał „czarny łabędź” w swej 
groźnej okazałości i rozpostarł czarne 
skrzydła nad naszą przychodnią. 
Spowodował, że w ciągu 
parudziesięciu minut 14 osób straciło 
swoje miejsce pracy. 

„Czarny łabędź” nie pozostaje długo w jednym miejscu. 
Chociaż odleciał już parę dobrych miesięcy temu, do dziś 
pozostaje z nami cień jego czarnych skrzydeł. Ten cień to 
zgliszcza po pożarze, zapach spalenizny, woda kapiąca z su-
fitu po akcji gaśniczej na wszystkie sprzęty i urządzenia z ta-
kim trudem gromadzone w przychodni. Panowie Strażacy 
dzielnie walczący z żywiołem pocieszali nas, że wszystko 
będzie dobrze, bo przecież mamy ubezpieczenie, a my w to 
wierzyłyśmy – bo chciałyśmy w to wierzyć.

Pod koniec akcji gaśniczej strażacy wręczyli jednej z nas 
dokument do podpisania mówiący o wykonaniu akcji gaśni-
czej. Następnie pojawiła się na miejscu policja kryminalna. 
Dwaj panowie przesłuchali świadków zdarzenia i zaplom-
bowali lokal przychodni do czasu ustalenia przyczyn poża-
ru. Okazało się jednak, że to dopiero początek problemów. 
Biegły sądowy do spraw ustalania przyczyn pożarów miał aż 
30 dni na sporządzenie raportu z oględzin. Spowodowało 
to wydłużenie czasu na ustalenie wyniku śledztwa, co do 
przyczyny wypadku (okazało się, że był to wypadek loso-
wy). Ten wynik był niezbędny dla ubezpieczyciela naszej 



12

TO WARTO WIEDZIEĆ

POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 9/10.2022

przychodni. Wysłałyśmy pismo o wyniku śledztwa do naszej 
ubezpieczalni z nadzieją na szybkie zakończenie sprawy. Tak 
się jednak nie stało, gdyż firma ta, działając w swoim interesie, 
próbowała mimo wszystko szukać winy pożaru po stronie 
właściciela przychodni, aby mieć powód do niewypłacenia 
odszkodowania. Do dnia powstania tego artykułu nie ma 
decyzji ubezpieczyciela w tej sprawie, chociaż minęły już 
trzy miesiące od zdarzenia.

Zgodnie z raportem biegłego sądowego pożar powstał 
w konstrukcji dachu, czyli w części wspólnej budynku han-
dlowo-usługowego, w którym mieści się nasza przychodnia. 
I tu zaczęły się schody. Część wspólna, czyli dach, zawiady-
wana przez Administratora Wspólnoty posiada osobną polisę 
ubezpieczeniową u innego ubezpieczyciela. Ten ubezpieczy-
ciel, zgodnie z wynikiem śledztwa, powinien wypłacić od-
szkodowanie za naprawę zniszczonej konstrukcji dachowej 
i naszego lokalu, pojawiła się więc kwestia rozgrywki między 
dwiema firmami ubezpieczeniowymi. Nasz ubezpieczyciel 
zażądał regresu kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela 
Wspólnoty. Decyzja o wypłacie odszkodowania jest więc 

uzależniona od ustaleń wewnętrznych obu ubezpieczycieli. 
Ta sytuacja była też trudna do przewidzenia.

Efekt jest taki, że my jako poszkodowane, nieprowadzące 
działalności gospodarczej od trzech miesięcy, a więc i nieza-
rabiające, możemy tylko oczekiwać na wynik walki dwóch 
gigantów. Wydawać by się mogło, że w obliczu tak niefor-
tunnej, lecz losowej sytuacji powinnyśmy otrzymać wszelką 
niezbędną pomoc – a tak się jednak nie dzieje. Wyjątkiem 
jest tutaj Kancelaria Prawna, która zaoferowała nam bez-
płatną pomoc w dochodzeniu naszych praw, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczne.

Nadal pozostajemy w cieniu skrzydeł „czarnego łabę-
dzia” i nikt nie wie, jak długo w tym cieniu pozostaniemy. 
Szkoda tylko kilku tysięcy naszych pacjentów, którzy ko-
rzystali z pomocy naszej Przychodni w ramach świadczeń 
gwarantowanych.

 ✍ lek. dent. Iwona Karczyńska 
współwłaścicielka przychodni  

stomatologicznej „Trident” w Pucku 
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Aler-
gologicznego, Katedra i Klinika Dermatologii Wenerolo-
gii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
oraz Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Dermatolo-
gicznego już po raz osiemnasty w dniach 11–13 lutego 
2022 roku byli organizatorami Międzynarodowej Aka-
demii Dermatologii i Alergologii (18ADA). 

To wydarzenie naukowe miało charakter interdyscypli-
narny i było adresowane do lekarzy reprezentujących różne 
specjalizacje, którzy pragną uaktualnić i poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie chorób alergicznych oraz najczęściej roz-
poznawanych dermatoz. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników 9 sesji na-
ukowo-szkoleniowych, 6 warsztatów szkoleniowych, gorący 
temat (Hot Topic) oraz specjalną sesję niedzielną, zorganizo-
waną z okazji XXX Światowego Dnia Chorego. 

18. Międzynarodowa Akademia 
Dermatologii i Alergologii – Gdynia 2022

prof. Oleg Pankratov (Mińsk)
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W spotkaniu stacjonarnym wzięło udział około 150 le-
karzy z całego kraju, a ponad 300 osób śledziło przebieg 
konferencji online. Wśród wykładowców znaleźli się zarówno 
profesorowie z wielu ośrodków akademickich w Polsce, jak 
i znakomici Goście i Przyjaciele z USA, Niemiec, Białorusi, 
Łotwy, Rosji i Ukrainy.

Oficjalne otwarcie konferencji, poprzedziło 6 praktycz-
nych warsztatów szkoleniowych, obejmujących zagadnienia 
z zakresu diagnostyki alergologicznej, obrzęku naczynio-
ruchowego, dermoskopii pediatrycznej, leków recepturo-
wych, dermatologii estetycznej i leczenia ran przewlekłych. 
Podobnie, jak w latach poprzednich, sale warsztatowe 
okazały się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich chętnych 
uczestników. 

Pierwszego dnia 18ADA powołano Prezydium Koalicji na 
Rzecz Leczenia AZS. Koalicja to wspólna inicjatywa przed-
stawicieli środowisk klinicystów, specjalistów dermatologów, 
alergologów oraz pacjentów pod patronatami PTA i PTD. 
Koalicja jest transparentnym, otwartym, niezależnym zrze-
szeniem, w ramach którego podejmowane będą aktywności 
na rzecz poprawy dostępu do nowych, innowacyjnych tera-
pii lekowych, diagnostyki i leczenia AZS w Polsce. Działania 
podejmowane przez Koalicję obejmować będą aktywności: 
edukacyjne, komunikacyjne i opiniotwórcze.

Bezpośrednio przed inauguracją odbyła się specjalna se-
sja: DERMATOLOGIA I ALERGOLOGIA BEZ GRANIC, którą 
zdominowali goście zza naszej wschodniej granicy, od wie-

lu lat związani z tym wydarzeniem. Duże zainteresowanie 
wzbudził w tej sesji wykład na temat nowej klasyfikacji der-
matoz specyficznych dla kobiet ciężarnych, który wygłosił 
prof. Oleg Pankratov z Mińska.

Szczególnym gościem sesji był znany amerykański der-
matolog, prof. Robert A. Schwartz, pionier w zakresie ba-
dań zespołów paraneoplastycznych i nowotworów skóry, 
który połączył się z uczestnikami konferencji drogą trans-
misji online z New Jersey, przypomniał o swoich związkach 
z Gdańskiem, szczególnie z prof. Henrykiem Szarmachem 
i opowiedział o najcięższej pęcherzowej reakcji polekowej, 
jaką jest toksyczna nekroliza naskórka. 

Po tej wstępnej sesji, nastąpiło oficjalne otwarcie Akademii. 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego 
18ADA prof. Roman J. Nowicki powitał wszystkich gości, 
wykładowców oraz uczestników konferencji zgromadzonych 
na sali i przed ekranami komputerów. W otwarciu uczestni-
czyli również: wiceprezydent Gdyni oraz Prezes Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku. 

Sesja inauguracyjna obejmowała 5 bardzo interesują-
cych wykładów. Prof. Lidia Rudnicka – prezes Polskiego 
Towarzystwa Naukowego przedstawiła ciągle mało znaną 
grupę leków immunosupresyjnych (inhibitory JAK), które 
znajdują coraz szersze zastosowanie w dermatologii. Profesor 
Marcin Moniuszko – szef programu, w ramach którego pro-
wadzone są badania profilu genetycznego zwiększającego 
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, dokonał zestawienia 

prof. Roman J. Nowicki otwiera 18. ADA
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istotności najważniejszych czynników ryzyka w tej chorobie 
dla populacji polskiej z uwzględnieniem oceny czynnika ge-
netycznego. Profesor Maciej Kupczyk – prezydent Polskiego 
Towarzystwa Alergologicznego, omówił nowy konsensus 
terapii przewlekłej pokrzywki oraz podkreślił rolę leków bio-
logicznych w leczeniu ciężkich postaci tej choroby – omalizu-
mabu, który jest już dostępny w Polsce w ramach programu 
terapeutycznego oraz ligelizumabu, który wkrótce wejdzie 
do standardów leczenia pokrzywki. Profesor Tomasz Bączek  
w swoim znakomitym wykładzie uświadomił słuchaczom 
ogromny problem ekologiczny wynikający ze stosowania 
jednorazowych pieluszek, które w krajach wysokorozwinię-
tych są trzecim pod względem wielkości źródłem odpadów, 
tuż po opakowaniach na żywność i gazetach, a ich rozkład 
wynosi średnio czterysta lat. Zagadnienia związane z moż-
liwością rozwiązania tego problemu, jak również spojrzenie 
na pieluszkę jako nowoczesny materiał o wybitnie wyróżnia-
jących się właściwościach sorpcyjnych, mogą być inspiracją 
naukową dla badaczy licznych, współpracujących ze sobą 
dyscyplin. Na zakończenie sesji inauguracyjnej prof. Jerzy 
Kruszewski, wieloletni krajowy konsultant w dziedzinie aler-
gologii, stały wykładowca i gość konferencji, przypomniał 
mijające w minionym i bieżącym roku „okrągłe” rocznice waż-
nych dla alergologii wydarzeń, a wśród nich powołanie 40 lat 
temu, w 1982 r. Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, 
które pozostaje do dziś organizacją skutecznie realizującą 
swoje cele statutowe, pełniąc między innymi funkcję inte-
grującą alergologów w naszym kraju.

Sobotni dzień konferencji był wypełniony od rana do 
późnego wieczoru. Punktualnie o godz. 8.00 rozpoczęła się 
sesja przypadków klinicznych, w której zademonstrowano 
12 bardzo interesujących i zróżnicowanych przypadków. Jak 
zwykle, pomimo wczesnej pory, frekwencja była wysoka, co 
potwierdza fakt, że demonstracja przypadków nieodmiennie 
budzi największe zainteresowanie.

Sesja: HOT TOPICS była poświęcona łuszczycy. Profesor 
Lidia Rudnicka omówiła w swojej prezentacji rekomendacje 
diagnostyki i leczenia tego schorzenia. Duża część wykładu 
dotyczyła leczenia łuszczycy w trudnych lokalizacjach, głów-
nie płytek paznokciowych i skóry owłosionej głowy, gdzie 
przy braku skuteczności leczenia miejscowego, najlepszą 
kontrolę zapewniają inhibitory interleukiny 17 (IL-17) – ikse-
kizumab, sekukinumab, brodalumab i inhibitory interleukiny 
23 (IL-23) – rizankizumab, guzelkumab.

Kolejna sesja: ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY 
INTERDYSCYPLINARNIE była poświęcona diagnostyce i te-
rapii tej najczęstszej dermatozy zapalnej. Gościem specjal-
nym sesji był znany niemiecki dermatolog z Uniwersyteckiej 
Kliniki Monachijskiej, prof. Andreas Wollenberg, twórca 

terapii proaktywnej z zastosowaniem takrolimusu, który 
przedstawił zasady leczenia atopowego zapalenia skóry 
w erze terapii biologicznej. W wykładzie inaugurującym 
sesję prof. Roman J. Nowicki przedstawił rolę ekspozo-
mu środowiskowego w etiologii AZS oraz omówił liczne 
choroby towarzyszące tej dermatozie. Szerokie spektrum 
różnych schorzeń występujących w połączeniu z AZS 
wymaga od lekarzy interdyscyplinarnego podejścia do 
leczenia pacjentów. Stąd też aktualne rekomendacje 
diagnostyczno-terapeutyczne zostały opracowane przez 
specjalistów 4 polskich towarzystw: dermatologicznego, 
alergologicznego, pediatrycznego i medycyny rodzinnej. 
Profesor Magdalena Trzeciak omówiła zasady kwalifikacji 
pacjentów do leczenia dupilumabem – pierwszym lekiem 
biologicznym zarejestrowanym w Polsce do leczenia cho-
rych z ciężką postacią AZS. Zgodnie z decyzją Ministerstwa 
Zdrowia, leczenie to zostało objęte refundacją w ramach 
programu lekowego: „Dupixent w ciężkiej postaci AZS u osób 
dorosłych”. W związku z tym, że lek ten jest już zarejestro-
wany w UE do stosowania u dzieci z ciężką postacią AZS od 
6. roku życia oraz z umiarkowaną i ciężką postacią AZS od 
12. roku życia, należy mieć nadzieję, że programy lekowe dla 
tej grupy wiekowej będą niebawem również dostępne dla 
polskich pacjentów.

Popołudniowe obrady drugiego dnia konferencji rozpo-
częły się od sesji: POKRZYWKA.

Rolę leków przeciwhistaminowych w pokrzywce omówił 
również prof. Jerzy Kruszewski. Zdaniem wykładowcy, nie 
wyczerpano jeszcze wszystkich możliwości leków tej grupy. 
Pewne możliwości tkwią w wykorzystaniu innych niż tylko 
receptor H1 dla histaminy, jak również w cząsteczkach, któ-
re obok blokowania receptora H1 dla histaminy blokowały 
też inne mediatory mające znaczenie w przewlekłych po-
krzywkach. Organizator i gospodarz konferencji, prof. Roman 
J. Nowicki w swoim wykładzie podsumował aktualne re-
komendacje leczenia pokrzywki przewlekłej (CU, chronic 
urticaria). Obecnie, dzięki dostępności w Polsce programu 
lekowego, u chorych niereagujących na zwiększoną dawkę 
leków przeciwhistaminowych, już w drugiej linii terapii CU 
możliwe jest, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, 
dołączenie omalizumabu w dawce 300 mg co cztery tygo-
dnie. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed 
ma też swoje doświadczenia w leczeniu tym lekiem biologicz-
nym, gdyż od stycznia 2021 r. prowadzone jest tu leczenie 
omalizumabem w ramach programu lekowego: „Leczenie 
pokrzywki przewlekłej spontanicznej”. 

Bezpośrednio z tematem pokrzywki wiązała się kolejna 
sesja: OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY. Przewodniczący 
Sekcji Wrodzonego Obrzęku Naczyniowego PTA dr Tomasz 
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Matuszewski przedstawił aktualną klasyfikację izolowanego 
obrzęku naczynioruchowego. Obecnie wyróżniamy 4 odmia-
ny obrzęku nabytego oraz 7 typów obrzęku wrodzonego. 
W diagnostyce należy opierać się zarówno na skrupulatnie 
zebranym wywiadzie, ocenie czynników zewnętrznych, jak 
i na typowych wynikach badań laboratoryjnych dla poszcze-
gólnych odmian obrzęku. W nawiązaniu do tego tematu 
prof. Grzegorz Porębski przedstawił nowości w diagnostyce 
i leczeniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (HAE). 
Choroba ta jest rzadkim i powodującym niepełnospraw-
ność schorzeniem, w przypadku którego wczesna diagnoza 
i skuteczna terapia mają kluczowe znaczenie. Dostępność 
nowoczesnych metod leczenia poprawiająca się w ciągu 
ostatniej dekady sprawia, że pełna kontrola nad HAE jest 
realną możliwością dla większości pacjentów.

Sesja VII konferencji: WYPRYSK została wypełniona w ca-
łości przez prof. Radosława Śpiewaka, współautora między-
narodowych wytycznych na temat diagnostyki, profilaktyki 
i leczenia wyprysku rąk. W niedzielę, 13 lutego 2022 r. orga-
nizatorzy i goście 18. ADA tradycyjnie obchodzili Światowy 
Dzień Chorego podczas specjalnej, interdyscyplinarnej sesji 
niedzielnej, pod hasłem: „Radość dawania innym”, w której 
uczestniczył Metropolita Gdański ks. abp. Tadeusz WOJDA. 

Na zakończenie profesor Roman Nowicki, podsumowując 
18ADA, podziękował wykładowcom, sponsorom i patro-
nom za udział w konferencji i zaprosił wszystkich do udziału  
w 19. Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii, 
która planowana jest w dniach 10–12 lutego 2023 r. 

 ✍ Elżbieta Grubska-Suchanek, Roman J. Nowicki

Walka z HCV  
w dobie pandemii  
COVID-19

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV, hepatitis C virus) 
o pojedynczej nici kwasu rybonukleinowego (RNA) i masie 
9600 kb należy do rodziny flawiwirusów. Wyróżnia się 
7 genotypów HCV i liczne podtypy. 

Podatna na błędy replikacja wirusa prowadzi do różnico-
wania i powstawania odmiennych, blisko spokrewnionych 
jego wariantów, tzw. quasispecies (pseudo-gatunki). Wirus in-
fekuje hepatocyt przez receptor dla LDL, a następnie tworzy 
skomplikowaną, bogatą w lipidy, błonową platformę replika-
cyjną. Powstająca poliproteina HCV jest cięta na trzy białka 
strukturalne (rdzeń, E1 i E2) i siedem białek niestrukturalnych 
(p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A i NS5B). Enzymy wirusa są 
celem dla nowoczesnych leków przeciwwirusowych (DAA), 
które dzielimy na trzy grupy inhibitorów: NS3/4A (proteaza), 
NS5A oraz NS5B (polimeraza).

PREWALENCJA, DROGI ZAKAŻENIA I OBJAWY
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

około 2,8% populacji świata jest zakażonych HCV, a czynnie 

replikuje wirusa 71 milionów. W Polsce z pWZW C żyje około 
150 tysięcy osób dorosłych, przy czym aż 90% z nich o tym 
nie wie. Liczba zgonów na świecie w następstwie zakażenia 
HCV szacowana była na 300 000 rocznie. W naszym kraju 
z powodu chorób wątroby (w tym zakażenia HCV) umiera 
w ciągu roku średnio około 12 000 osób.

Wirus przenosi się przez zabiegi z naruszeniem ciągłości 
powłok, kontakty seksualne i wertykalnie (matka–dziecko). 
Ostra infekcja jest na ogół bezobjawowa, wykrywalna już 
2 tygodnie po zakażeniu poprzez oznaczenie w surowicy 
HCV RNA, a następnie przeciwciał.

Po 24  tygodniach od początku choroby rozpoznaje 
się przewlekłe zapalenie wątroby, którego konsekwencją 
może być marskość wątroby czy rak wątrobowokomórkowy. 
Zakażenie HCV może także prowadzić do rozwoju patologii 
pozawątrobowej przy niewielkim uszkodzeniu wątroby, a do 
poważnych jej następstw należą m.in. przewlekła niewydol-
ność nerek, przewlekłe choroby skóry, stawów, cukrzyca, 
a także chłoniak indukowany zakażeniem HCV.

TERAPIA
Od 1991 roku podjęto próby leczenia pacjentów z HCV 

interferonem alfa, a od 1998 roku dodatkowo rybawiryną. 
Skuteczność tych terapii w najczęstszym w Polsce genotypie 
HCV1b wynosiła poniżej 30%. Od 2001 roku udostępnio-
ne zostało leczenie pegylowanym interferonem alfa, a od 
2011 roku dołączono do niego pierwszej generacji inhibitory 
NS3/4A (boceprewir, telaprewir). W następnych latach reje-
strowano kolejne grupy leków: inhibitory NS5A (daklataswir, 
ledipaswir, elbaswir, welpataswir, pibrentaswir), inhibitory 
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NS5B (sofosbuwir, dazabuwir) oraz nowe inhibitory NS3/4A 
(symeprewir, paratyprewir, grazoprewir, woksylaprewir).

Era leczenia lekami doustnymi – DAA rozpoczęła się na 
dobre w 2014 roku od 12-tygodniowej terapii daklataswir 
z sofosbuwirem o skuteczności > 95%. Od tej pory schematy 
były systematycznie upraszczane, a leki coraz lepiej tolero-
wane. Aktualnie najczęściej stosowane są terapie pangeno-
typowe sofosbuwir/welpataswir i glekaprewir/pibrentaswir 
– skuteczne w prawie 100% we wszystkich genotypach HCV.

STRATEGIA ELIMINACJI HCV
W maju 2016  roku WHO przyjęła pierwszą globalną 

strategię dotyczącą wirusowego zapalenia wątroby na lata 
2016–2021. Miała ona na celu wyeliminowanie wirusowego 
zapalenia wątroby jako problemu zdrowia publicznego po-
przez zmniejszenie liczby nowych infekcji HCV o 90% i ogra-
niczenie liczby zgonów z powodu wirusowego zapalenia 
wątroby o 65% do 2030 roku.

W ocenie prof. Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, 
aby spełnić cele WHO, należałoby w Polsce co roku leczyć 
około 12 000 pacjentów. W tym celu konieczne byłoby wyko-
nanie rocznie 2,5–3 mln testów w kierunku HCV. Tymczasem, 

zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, 
w 2019 r. zarejestrowano tylko 3343 nowe przypadki zakażeń 
HCV, a w 2020 r. – 955.

Świadczy to o zapaści diagnostycznej w trakcie pandemii 
COVID-19 w Polsce. Prawdopodobną przyczyną zmniejsze-
nia liczby wykrytych zakażeń HCV jest pogorszenie dostęp-
ności świadczeń medycznych w tym okresie. Teleporady, 
które ograniczyły bezpośredni kontakt chorego z lekarzem, 
oraz unikanie przez obawiających się zakażenia SARS-
CoV-2 pacjentów kontaktu z placówkami ochrony zdrowia 
zmniejszyły liczbę procedur medycznych, w tym skriningu 
zakażeń HBV i HCV.

W celu realizacji strategii eliminacji zakażenia HCV uru-
chamiane są bezpłatne badania przesiewowe w kierunku 
zakażenia HCV finansowane między innymi przez firmy far-
maceutyczne. NIZP-PZH-PIB realizuje ponadto, przy wsparciu 
finansowym EU, „Pilotażowy program profilaktyki nowotwo-
rów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych za-
każeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”, w ramach 
którego poza szybkim testem na zakażenie HCV odbywa się 
konsultacja lekarska. Kolejnym ogólnopolskim programem 
jest „Zdrowa wątroba” prowadzona w systemie podstawo-
wej opieki medycznej. Polska Grupa Ekspertów HCV wraz 
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z Państwową Inspekcją Sanitarną realizowała także program 
profilaktyki zakażeń HCV „Stop HCV”. Od wielu lat Polskie 
Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych 
oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne lobbuje za urucho-
mieniem ogólnopolskiego programu zwalczania zakażenia 
HCV. Na razie bezskutecznie.

OPIS PRZYPADKU
Konsekwencje widzimy na co dzień. Przykładem jest 

pacjent, lat 66, z wykrytym zakażeniem HCV w trakcie 
hospitalizacji na oddziale reumatologicznym. Był leczony 
ambulatoryjnie glikokortykosteroidami od 20 lat z powo-
du choroby Ormonda. Z powodu ogniska SARS-CoV-2 na 
oddziale został wypisany przed zakończeniem diagnostyki 

zakażenia HCV, a następnie w trybie pilnym przyjęty do po-
radni chorób zakaźnych, gdzie potwierdzono replikację HCV 
genotyp 1b. Chory oczekuje na włączenie leczenia po ustą-
pieniu objawów COVID-19. Z uwagi na potencjalny wpływ in-
fekcji HCV na nasilenie choroby Ormonda decyzja o leczeniu 
immunosupresyjnym została odroczona do czasu eradykacji 
HCV. Objawy tego pacjenta mogły być manifestacją poza-
wątrobową infekcji HCV. Po podawanych lekach pojawiły 
się liczne powikłania, np. cukrzyca oraz choroba wieńcowa.

 ✍ Tekst: dr Piotr Stalke 
 ✍ Infografika: prof. Robert Flisiak 

PL-UNB-0122 Data przygotowania: 01.2022 
Artykuł przygotowany we współpracy  

z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Odroczenie obowiązku integracji terminali 
płatniczych z kasami fiskalnymi do 2025 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. miały wejść w życie kolejne prze-
pisy ustawy – Prawo przedsiębiorców, które nakładały 
na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia współ-

pracy kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Przepis 
ten nie wprowadzał wprost obowiązku posiadania terminala 
płatniczego przez przedsiębiorców, a jedynie integrację już 
posiadanego terminala z kasą online. W wielu przypadkach 
mogło to jednak skutkować koniecznością wymiany dotych-
czas używanego terminala lub kasy, gdyż nie były one ze 
sobą kompatybilne. Minister Finansów w oficjalnym komu-
nikacie poinformował, że wprowadzenie tego obowiązku 
zostanie przesunięte na dzień 1 stycznia 2025 r. Niestety 
projekt nowelizacji ustawy w tym zakresie nie został jeszcze 
skierowany do Sejmu, ale zgodnie z deklaracją Ministra po-
winna ona zostać uchwalona do końca czerwca.

Przypominamy jednocześnie, że od 1 stycznia 2022 r. 
wszedł w życie inny obowiązek związany z przyjmowaniem 
płatności bezgotówkowych przez przedsiębiorców. Zgodnie 
z art. 19a ust. 1 ustawy, każdy przedsiębiorca powinien umoż-
liwić klientowi dokonywanie zapłaty przy użyciu tzw. instru-
mentu płatniczego. Pojęcie to obejmuje swoim zakresem 
bardzo zróżnicowane formy płatności, jak terminal płatniczy, 

przelew na rachunek bankowy, przelew na numer telefonu, 
przelew typu BLIK, płatność zbliżeniową itp. Za wystarczające 
należy uznać zapewnienie pacjentom co najmniej możliwości 
płatności za usługi w formie przelewu na rachunek bankowy 
przedsiębiorcy. 

 ✍ adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

PORADY PRAWNE

§
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Po długich konsultacjach społecznych, licznych uwagach 
do projektu, ostatecznie 23 czerwca 2022 r. Sejm odrzucił 
wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o spo-

sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych. Nowelizacja została już ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Nowe współczynniki pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów 
przedstawiają się następująco (tab.):

Wzrosty wynagrodzeń pracowników 
podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.

Grupy zawodowe według kwalifikacji 
wymaganych na zajmowanym stanowisku

Obecny 
współczynnik 

pracy

Obecne najniższe 
wynagrodzenia 

zasadnicze

Nowy 
współczynnik

Najniższe 
wynagrodzenia 

zasadnicze  
na 1 lipca 2022 r.

Wzrost 
wynagrodzenia

Lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją  
II stopnia lub tytułem specjalisty
Lekarz, lekarz dentysta z I stopniem specjalizacji

1,31

1,2

6 769,39

6 200,96

1,45 8 210,67 +1 441,28

+2 009,70

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,06 5 477,52 1,19 6 738,41 +1 260,89

Lekarz stażysta lub lekarz dentysta stażysta 0,81 4 185,65 0,95 5 379,40 +1 193,75

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 
w 2021 r. – 5 662,53 zł. W przypadku stażystów i rezydentów 
ostateczna wysokość wynagrodzenia zasadniczego zostanie 
określona we właściwych rozporządzeniach i obwieszcze-
niach Ministra Zdrowia, przy czym nie będzie ona niższa od 
wskaźników wynikających z ustawy.

Należy pamiętać, że wzrost wynagrodzenia zasadniczego 
będzie się przekładał również na wzrost świadczeń pochod-
nych – wynagrodzenia za dyżury medyczne, wynagrodzenia 
urlopowego i chorobowego, dodatku za wysługę lat itp.

ZASZEREGOWANIE W UMOWIE O PRACĘ
Nowelizacja przewiduje, że w każdej umowie o pracę leka-

rza i lekarza dentysty pracującego w podmiocie leczniczym 
powinno znaleźć się zaszeregowanie do właściwej grupy 
określonej w ustawie. Na dostosowanie do tego wymogu 
(np. poprzez zawarcie aneksów do umów), pracodawcy będą 
mieć 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

NOWE POROZUMIENIE
Nowelizacja wymaga od pracodawcy podjęcia próby 

zawarcia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami 
pracowników nowego porozumienia regulującego wzro-
sty wynagrodzeń pracowników według nowych zasad. 
Porozumienie takie powinno zostać zawarte w terminie 14 dni 
od dnia wejścia w życie nowelizacji. Będzie ono regulowało 

z mocą wsteczną wynagrodzenia pracowników od dnia 1 lipca 

2022 r. Należy pamiętać, że ustawa reguluje wartości najniższe-

go wynagrodzenia, a na gruncie porozumienia strony mogą 

ustalić bardziej korzystne zasady wynagradzania pracowni-

ków. W wypadku niezawarcia porozumienia sposób podwyż-

szania wynagrodzenia będzie – tak jak dotychczas – ustalany 

jednostronnie przez pracodawcę w drodze zarządzenia.

SKĄD FINANSOWANIE WZROSTÓW WYNAGRODZEŃ?
Ustawa nie zawiera żadnych regulacji dotyczących refi-

nansowania pracodawcom wzrostu wynagrodzeń pracow-
ników wynikających z nowelizacji. W zakresie świadczeń 
finansowanych z NFZ przewidziano jedynie, że Prezes 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przed-
stawi Ministrowi Zdrowia – dopiero po wejściu w życie 
nowelizacji – rekomendacje co do podniesienia wycen po-
szczególnych świadczeń finansowanych ze środków publicz-
nych. Koszty te będą olbrzymie – jak oceniało Ministerstwo 
na etapie legislacyjnym – nowelizacja może spowodować 
wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie 
7,2 mld zł i to tylko w drugim półroczu 2022 r. w zakresie 
pracowników objętych podwyżkami. Projektodawcy nie 
próbowali nawet wyceniać wpływu nowelizacji na placówki 
udzielające świadczeń komercyjnych, a ten również będzie 
znaczący – przy czym w żadnym zakresie nie będzie on re-
finansowany przez NFZ.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1352) – usta-
wa weszła w życie z dniem 29 czerwca 2022 r.

 ✍ adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000135201.pdf
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Pandemia udaremniła dr. Wojciechowi Bielowi (Czerne-
mu ze Szczecina) organizację Zlotów Otwarcia w latach 
2020 i 2021. No, ale do trzech razy sztuka i w końcu 
się udało.

W dniach 19–22 maja 2022 r. spotkaliśmy się w Szczecinie 
na Uroczystym Otwarciu Sezonu Motocyklowego 
DoctoRRiders 2022. Naszą bazą był Hotel Silver położony przy 
wjeździe do Szczecina, ale za to z torem cartingowym. Ależ 
to była zabawa! Natychmiast włączył się nam gen rywalizacji 
i po każdym wyścigu poprawialiśmy nasze czasy – 43 sekun-
dy, 41, 39, 38, i w końcu najlepsi z nas dumnie prezentowali 
karty z wynikiem 36 sekund…, a potem przyszedł taki jeden 
nastolatek (trenuje na tym torze) i na rozgrzewce na zimnych 
oponach wykręcił 34 sekundy… ha, ha. 

Piątek rano już o 8.30 ruszamy na zwiedzanie Szczecina, 
miasto jest rozkopane i przez to tak zatłoczone, że Organizator 
zdecydował się na zwiedzanie autokarowe z przewodnika-
mi. To był super pomysł, gdyż dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych rzeczy o miejscach, które tylko mijaliśmy, a warte 
są wspomnienia, jak na przykład szczecińska Nekropolia – 
trzecia pod względem wielkości w Europie po Hamburgu 
i Brookwood w UK. Cmentarz zajmuje powierzchnię 173 ha, 
ma charakter parkowy, rośnie na nim ponad 415 gatunków 
drzew i krzewów i „zamieszkuje” go ponad 300 tys. osób.

Zwiedziliśmy Stocznię Vulcan, z której to pochodziły 
słynne na cały świat „czterofajkowce” – statki, które skróciły 
czas podróży z Europy do Ameryki z 12 do niecałych 6 dni. 
W pierwszych latach XX w. były synonimem nowoczesności, 
szybkości i tak rozpoznawalne, że konstruktorzy Titanica 

Do trzech razy sztuka… 
czyli Szczecin po raz trzeci

zdecydowali się dobudować atrapę 4. komina tylko po to, 
by jego sylwetka przypominała słynne szczecińskie czte-
rofajkowce. Na treningowym basenie, na terenie Stoczni 
Vulcan, uczestniczyliśmy w pokazie technik ratowania się 
z tonącego śmigłowca. To wcale nie jest takie proste, gdyż 
helikopter, mając silniki na górze kadłuba, po wpadnięciu do 
wody natychmiast obraca się „kołami do góry”.

Odwiedziliśmy także Muzeum Motoryzacji z największą na 
świecie kolekcją produkowanych w Szczecinie samochodów 
Stoewer. 

W sobotę rano, tym razem zabytkowym przegubo-
wym Ikarusem, pojechaliśmy na spotkanie z Prezydentem 
Szczecina, Panem Piotrem Krzystkiem. Było to bardzo miłe 
spotkanie na tle pięknie odrestaurowanych budynków 
Urzędu Miasta, spacer po Jasnych Błoniach, chwila rozmo-
wy i ruszyliśmy dalej w drogę. Przy Wałach Chrobrego cze-
kał już na nas statek wycieczkowy Odra Queen i ruszyliśmy 



UWAGA ABSOLWENCI ROCZNIKA 1979/85 WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AMG
Z okazji 35. rocznicy ukończenia studiów nasze spotkanie (kolacja z tańcami) odbędzie się  

w dniu 19 listopada 2022 r. o godz. 19 w restauracji „Piwnica Rajców” w Gdańsku przy ul. Długi Targ 44.  
Koszt imprezy: 400 zł. Prosimy o wpłatę do końca września 2022 r.  

na konto: 82 1090 1102 0000 0001 5089 4737
Dorota Karpowicz

Organizatorzy: 
Dorota Karcz Karpowicz – tel. 604 411 226, e-mail: dorora.karpowicz@o2.pl

Beata Paszkiewicz Przytarska – tel. 600 054 505, e-mail: bmprzytarska@wp.pl
Andrzej Zapaśnik – tel. 501 745 880, e-mail: azapasnik@baltimed.pl
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w rejs po Jeziorze Bąbie i Odrze Zachodniej. Oglądaliśmy 
port i stocznię od strony wody. Po drodze wpadliśmy jeszcze 
z krótką wizytą do domu rodzinnego pewnej szczecinianki, 
Zofii Augusty Fryderyki von Anhalt-Zerbst, bardziej znanej 
jako Caryca Katarzyna II Wielka.

Wróciliśmy do hotelu także Ikarusem, i tu dwie moje 
refleksje: pierwsza taka, że mogłem już kiedyś jechać tym 
konkretnym autobusem, gdyż w latach 1989–2009 jeździł on 
po Trójmieście. Druga jest taka, że po jeździe tym zabytkiem 
i spalinach w kabinie (kto kiedyś takimi jeździł, wie co mam 
na myśli), wszyscy byliśmy zgodni, że z tymi normami emisji 
spalin Euro 5 itd. to wcale nie jest taka głupia sprawa…

Każdego dnia, przed hotelem czekały na nas motocykle 
testowe, tym razem BMW oddało do naszej dyspozycji całą 
rodzinę R18, od Trancontinentala po Classica.

Wieczorem, jak zawsze była uroczysta kolacja, ale przed 
nią, jeszcze wystąp aktorów Teatru Kameralnego Pana 
Michała Janickiego z fragmentami musicalów z desek Jego 
Teatru. Kolacja jak zawsze do północy, bo przecież w niedzielę 
rano czeka nas droga, dla mnie to tylko spacerek – 360 km, 
ale dla rekordzisty to już ponad 860 km…

Z motocyklowym pozdrowieniem,
 ✍ Piotr „Margol” Markowski

P.S. Jakby ktoś z Was poczuł nagle zew motocyklizmu 
i przygody – zapraszamy (www.doctorriders.pl).

KOMUNIKATY

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Komisja ds. Kultury ORL w Gdańsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie 

projektu kartki o tematyce  świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. 
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów 
prawnych jest członkiem OIL w Gdańsku. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie projektu 
kartki nie większej niż format A4 i dostarczenie do 14 listopada 2022 r. do siedziby OIL w Gdańsku. W przypadku 

przesłania drogą korespondencyjną liczy się data stempla pocztowego. Technika wykonania projektu jest dowolna. 
Na autorów zwycięskich kartek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu oraz wymagane oświadczenia są dostępne na stronie internetowej www.oilgdansk.pl oraz 
w Sekretariacie Izby oraz Delegaturach.
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BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 

ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, e-mail: oil@oilgdansk.pl 

tel.: 58 524 32 00; faks: 58 524 32 01

Biuro Izby czynne: 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00  

(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00 (kasa czynna do godz. 17.30)

Konto: Santander Bank Polska S.A.  
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 

BIURO PRAWNE
Referent mgr Izabela Krywuć, tel. 58 524 32 20

poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 11:00–16:00,  
czwartki: 11:00-18:00

Udzielanie porad prawnych odbywa się po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Referentem Biura Prawnego.

r.pr. Elżbieta Czarnecka; 

r.pr. Aleksandra Kosiorek

adw. Karol Kolankiewicz; adw. Damian Konieczny

KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22

KASA – SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17

SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10; faks: 58 524 32 12

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki w godz. 
15.00–17.00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11; faks: 58 524 32 12; 
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują: 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Michał Kaliszan przyjmuje w czwartki  
w godzinach 14.00–16.00 (po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym)

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego 
dr n. med. Anna Kobierska przyjmuje w piątek co drugi 
 tydzień w godzinach 10.00–12.00 (po uprzednim uzgodnie-
niu telefonicznym) lek. dent. Elżbieta Petruczynik przyjmuje 
w środy co drugi tydzień w godzinach 10.00–12.00  
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)

DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25; e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00; wt.– pt. 10.30–15.00

DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Jodłowa 55 A, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55; e-mail: oilsl@oilgdansk.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk  
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: 
pon. w godz. 9.00–18.00; wt., czw. w godz. 9.00–16.00; 
śr., pt. w godz. 8.00–15.00

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY  
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU

PREZES 
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka 
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Marcin Nowiński
SEKRETARZ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
ZASTĘPCA SEKRETARZA
dr n. med. Łukasz Szmygel
SKARBNIK
dr n. med. Jacek Drozdowski
CZŁONKOWIE PREZYDIUM
lek. Izabela Łebek
lek. Danuta Podjacka
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU

Wysokość składki podstawowej na mocy Uchwały  
nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli ustaloną 
miesięczną wysokość składki w ww. kwocie (10 zł) na czas 
nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 lat, są zwol-
nieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej od pierw-
szego dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
 osiągnęli ww. wiek. Wpłaty składek należy dokonywać 
na indywidualne rachunki bankowe (numery można 
ustalić na stronie internetowej Izby).
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, opłaty za 
szkolenia: Santander Bank Polska S.A.
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl

PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów  
lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje w Izbie w każdy 

pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 

 poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu  
telefonicznym: 504 894 959

KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 

e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 

Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 10.00–15.00 

KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący – lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodnicząca – lek. Marzena Mazur
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący – lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący – lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca – lek. Izabela Łebek
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca – lek. dent. Agnieszka Gwiazdowska
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący – dr n. med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. KULTURY 
przewodniczący – lek. Marcin Nowiński
tel. 58 524 32 00

KOMISJA DS. SPORTU I REKREACJI
przewodniczący – lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodniczący – lek. Jacek Drozdowski
tel. 58 524 32 00
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący – lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 20
KOMISJA DS. KONTAKTÓW Z NFZ
przewodnicząca – lek. dent. Joanna Skonecka
tel. 58 524 32 20
KOMISJA ORGANIZACYJNA 
przewodnicząca – lek. Anna Ingielewicz
tel. 58 524 32 50
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodnicząca – lek. Rita Sharma
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 51
ZESPÓŁ DS. WSPARCIA LEKARZY IMIGRANTÓW, 
przewodniczący – lek. Sergii Girnyi
tel. 58 524 32 20
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CMKP INFORMUJE
ZMIANY W REGULAMINIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY I NOCLEGU 

PODCZAS STAŻY SPECJALIZACYJNYCH
Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2022 r. zmianie uległy zapisy Regulaminu dofinansowania kosztów 
podróży i noclegu podczas staży specjalizacyjnych.
Najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu limitu dofinansowania za 1 staż:
• 20 tys. – staż podstawowy;
• 10 tys. za każdy kolejny staż kierunkowy/fakultatywny.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nowymi zasadami. Link do Regulaminu: https://www.cmkp.edu.pl/pro-
jekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-stazy 
Przypominam także o dodatkowych formach wsparcia, jakie możecie Państwo uzyskać w ramach projektu:
1. 650 $ – kwota przeznaczona na sfinansowanie rocznego dostępu do bazy medycznej Up To Date 
Regulamin: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/roczny-dostep-
-do-bazy-uptodate 
2. 3 000 zł – kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów opłat wpisowych, podróży i noclegu w dodat-
kowych formach samodoskonalenia (kursy doskonalące, konferencje, sympozja krajowe i zagraniczne)
Regulamin: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/otrzymaj-grant-
szkoleniowy-na-platne-formy-samoksztalcenia 
1. 350 zł/dzień – kwota przeznaczona na sfinansowanie udziału lekarza w kursach specjalizacyjnych, 
realizowanych w formie stacjonarnej – na sfinansowanie kosztów podróży i noclegu  
Regulamin: https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/rozwoj-ksztalcenia-specjalizacyjnego-lekarzy/dofinansowanie-
udzialu-w-kursach-specjalizacyjnych
Jednocześnie informuję, że projekt kończy się w ostatnim kwartale 2023 r. Ostateczny termin złożenia wszelkich 
dokumentów rozliczeniowych upływa 30 września 2023 r.

MEDI OLD CAR 2022
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Śląskiej Izby Lekarskiej Przemysław Rosak

serdecznie zaprasza na:
I Ogólnopolski Zlot Pojazdów Zabytkowych MEDI OLD CAR 2022

(wrzesień lub październik)
Kontakt: Artur Pietrusa – tel. 606 213 444, e-mail: pietrusa.uro@gmail.com

Grzegorz Boryczka – tel. 604 836 246,  
e-mail: grzegorzboryczka@op.pl

OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 2023
XLII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku  

odbędzie się 18 marca 2023 roku
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KURSY I SZKOLENIA

OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE. WARUNKIEM 
UCZESTNICTWA JEST POSIADANIE SPECJALIZACJI  

– DOT. LEKARZY
Termin: Szkolenie odbywa się w czterech blokach w dniach 
08.10.2022 r., 22.10.2022 r.,12.11.2022 r., 26.11.2022 r.
Godzina: 9.00–15.30
Liczba punktów edukacyjnych: 25
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 30
Program szkolenia
Pierwszy blok wykładowy – 08.10.2022 r.
Lekarz jako biegły sądowy z punktu widzenia sądu – pod-
stawowe wiadomości
9.00–11.15 • Biegły w opiniowaniu sądowo-lekarskim: prawa 
i obowiązki w świetle przepisów prawa • Zarys funkcjono-
wania sądu • Komunikacja z sądem i sędzią • Oczekiwania 
wobec biegłego (na przykładach) • Prezes SSA Rafał Terlecki
Przerwa
Opiniowanie na potrzeby organów odpowiedzialno-
ści zawodowej Izb Lekarskich 11.30–12.00 • Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej • adw. Damian Konieczny 
(OIL) 12.00–13.00 • Sąd Lekarski • Omówienie przykładowych 
opinii • Adw. Damian Konieczny (OIL) Przerwa
13.15–14.15 • Praktyczno-prawne problemy i uwagi na te-
mat opiniowania lekarskiego z perspektywy pełnomocnika 
i obrońcy • Adw. dr Paweł Brzezicki (PIA)
14.15–15.30 • Maltretowanie małoletnich • Psycholog 
Mateusz Lammek
Drugi blok wykładowy – 22.10.2022 r.
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych 9.00–
10.45 • Procedura karna (KPK) – co biegły wiedzieć powinien 
• SSA Wojciech Andruszkiewicz Przerwa
11.00–12.00 • Opiniowanie w sprawach rodzinnych • 
Podstawy prawne • Metodologia • Omówienie przykłado-
wych opinii • SSO Krystyna Mizak Przerwa
12.15–13.00 • Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach 
karnych i cywilnych z perspektywy oczekiwań i własnych 

doświadczeń prokuratora • prok. Ewa Burdzińska 13.00–14.45 
• Rola lekarza w przeciwdziałaniu przemocy domowej i seksu-
alnej-aspekty prawne i psychologiczne • psycholog Mateusz 
Lammek • prok. Agnieszka Gorczyńska
Trzeci blok wykładowy – 12.11.2022 r.
Zasady dokumentowania i wynagradzania pracy biegłego. 
9.00–10.00 • Zasady rozliczania się i prowadzenia karty pracy, 
koszta sądowe, przepisy regulujące pracę biegłego • SSO 
Hanna Langa-Bieszki Przerwa
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach cywilnych 
10.15–11.30  • Procedura cywilna (KPC) – co biegły wiedzieć 
powinien • Specyfika opiniowania w sprawach cywilnych 
z perspektywy Sędziego • SSO Hanna Langa-Bieszki Przerwa
11.45–14.15 Rola lekarza w postępowaniu karnym w spra-
wach przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich • prok. 
Agnieszka Gorczyńska 14.15–15.00 • Pion odpowiedzialności 
zawodowej w Izbie Lekarskiej • dr n. med. Roman Budziński 
(OIL)
Czwarty blok wykładowy – 26.11.2022 r.
Opiniowanie sądowo-lekarskie w zakresie prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych 9.00–10.30 • Podstawy prawne 
• Metodologia • Omówienie przykładowych opinii • SSO 
Katarzyna Antoniewicz Przerwa 10.45–12.15 • Specyfika 
opiniowania w sprawach karnych z perspektywy sędziego  
• SSO dr Marek Skwarcow Przerwa Metodologia pracy leka-
rza w opiniowaniu sądowo-lekarskim 12.30–15.30  • Ogólne 
zasady i metodologia opracowania materiału dowodowego 
• Procedury w opiniowaniu sądowo lekarskim • prof. dr. hab. 
n. med. Michał Kaliszan • dr n. med. Dorota Pieśniak

KURS DOSKONALĄCY ZGODNY Z PROGRAMEM 
SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE MEDYCYNY PALIATYWNEJ 

-CMKP- 05-750/0-00-015-2022
Termin: 14–15.10.2022 r.
Godzina: 9.00–20.00
Wykładowca: Kierownik naukowy kursu: dr n. med. 
Aleksandra Modlinska
Liczba punktów edukacyjnych: 24

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe

Zapisy przez stronę internetową OIL https://oilgdansk.pl/szkolenia/szkolenia-oil/
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Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 30
Program szkolenia
Piątek, 14.10.2022 r.
12.00–12.45 Podstawowe zasady organizacji opieki pa-
liatywnej – dr n. med. Aleksandra Modlinska 12.45–14.15 
Opieka paliatywna nad dziećmi – lek. Katarzyna Żak-Jasińska 
14.30–16.45 Postępowanie w duszności i innych stanach 
nagłych – 3 godz. (z przerwą do decyzji wykładowcy)  
– dr n. med. Agnieszka Gorzewska 16.45–18.15 Leczenie od-
leżyn i owrzodzeń nowotworowych. Opieka nad chorym ze 
stomią – mgr Aleksandra Sukalowska 18.30–20.00 Problemy 
prawne w opiece nad chorym w terminalnej fazie chorób 
przewlekłych/zasady informowania, zgoda na objęcie opieką 
(r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska)
Sobota, 15.10.2022 r.
9.00–11.15 Problemy psychologiczne chorych przewlekle 
i ich rodzin – 3 godz. (z przerwą do decyzji wykładowcy)  
– dr Justyna Janiszewska 11.30–13.45 Podstawowe zasa-
dy komunikacji w obliczu nieuleczalnej choroby – 3 godz. 
(z przerwą do decyzji wykładowcy) – dr Anna Wyszadko 
14.15–15.45 Postępowanie w objawach ze strony prze-
wodu pokarmowego – dr n. med. Magdalena Osowicka 
16.00–18.15 Leczenie bólu – 3 godz. (z przerwą do decyzji 
wykładowcy) – dr n. med. Aleksandra Modlinska

PRACA Z PACJENTEM W PRAKTYCE LEKARSKIEJ  
W UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM

Termin: 22.10.2022 r.
Godzina: 9.00–15.00
Wykładowca: mgr Katarzyna Milska-Musa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia
1. Komunikacja werbalna z pacjentem oraz jego bliskimi: 
– bariery komunikacyjne – dystraktory – istota precyzji wy-
powiedzi – techniki „aktywnego słuchania”, np.: • parafrazo-
wanie • precyzowanie • klaryfikacja • podsumowanie – efekt 
pierwszeństwa i efekt świeżości w komunikacji z pacjentem 
– informacja zwrotna a efektywność procesu leczenia
2. Komunikacja niewerbalna: – mowa ciała-kineza – sposób 
‘mówienia’ w komunikacji niewerbalnej – rola komunikatów 
niewerbalnych – dystans interpersonalny – różnice między-
kulturowe

3. Rozwój człowieka: – dziecko, nastolatek, dorosły w średnim 
wieku, senior – potrzeby rozwojowe na każdym z wymienio-
nych etapów oraz ich możliwy wpływ na proces leczenia – 
istotne elementy pracy z pacjentem z uwzględnieniem jego 
wieku oraz sytuacji życiowej (dziecko, nastolatek, dorosły 
w średnim wieku, senior) – praca z pacjentem niepełnospraw-
nym: niepełnosprawność sensoryczna (zaburzenia percepcji 
wzrokowej, słuchowej) oraz fizyczna (osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu)
4. Psychologiczne aspekty pracy z pacjentem: – konflikto-
wym, agresywnym, manipulującym, pacjentem z zaburze-
niami psychicznymi oraz pacjentem terminalnie chorym: 
• przyczyny „trudnych” sytuacji • sposoby postępowania 
w „trudnych” sytuacjach • istota pracy zespołowej
5. Konflikt: – konflikt w środowisku zawodowym (relacje 
między współpracownikami) – przyczyny konfliktów – po-
stępowanie w obliczu konfliktu – cykl konfliktu – struktura 
konfliktu (koło konfliktu Moore’a) – sposoby rozwiązywania 
konfliktu – strategie rozwiązywania problemu z podziałem 
na etapy
6. Zachowania asertywne w życiu codziennym oraz praktyce 
lekarskiej jako istotny czynnik zapobiegający wypaleniu zawo-
dowemu: – różnicowanie zachowań asertywnych, agresywnych 
i uległych; – asertywna ochrona granic; – asertywna odmowa.
7. Wypalenie zawodowe: – charakterystyka – przyczyny – 
konsekwencje – zapobieganie 

BIOLOGICZNE METODY LECZENIA ZĘBÓW  
Z NIEZAKOŃCZONYM ROZWOJEM KORZENI.  

METODY AMPUTACYJNE LECZENIA ZĘBÓW MLECZNYCH 
I STAŁYCH. JAK PRZYGOTOWAĆ ZĄB PODCZAS WIZYTY 

AWARYJNEJ, ABY UMOŻLIWIĆ SPECJALIŚCIE  
DALSZE LECZENIE BIOLOGICZNE

Termin: 29.10.2022 r.
Godzina: 10.00–14.00
Wykładowca: dr Dominika Szczepanek
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 30
Program szkolenia:
1. Metody leczenia próchnicy zębów stałych niedojrzałych. 
2. Leczenie endodontyczne zębów stałych niedojrzałych: 
– przyżyciowe metody leczenia – pośrednie pokrycie mia-
zgi – bezpośrednie pokrycie miazgi – częściowa amputacja 
przyżyciowa – leczenie moralne – tradycyjna apeksyfikacja 
z zastosowaniem wodorotlenku wapnia – apeksyfikacja jed-
noetapowa – rewaskularyzacja
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PODSTAWY LOGOPEDII DLA LEKARZY
Termin: 29.10.2022 r.
Godzina: 9.00–15.00
Wykładowca: mgr Beata Rzewnicka
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia:
1. Przedmiot, zakres zainteresowań logopedii  
2. Interdyscyplinarność logopedii i jej miejsce wśród innych 
nauk 3. Podmiot i zadania logopedii 4. Opieka logopedyczna 
w Polsce 5. Profilaktyka logopedyczna 6. Ontogeneza mowy 
dziecka 7. Kamienie milowe w rozwoju mowy i ich zależność 
z rozwojem OUN 8. Zaburzenia głosu i mowy. Przyczyny i zna-
czenie w rozwoju dziecka i dorosłego 9. Klasyfikacje zaburzeń 
mowy 10. Metodyka postępowania logoterapeutycznego  
11. Przegląd ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i odde-
chowych 12. Etyka pracy logopedy

NOWE NARKOTYKI – PRAWDZIWA TWARZ PROBLEMU 
SPOŁECZNEGO

Termin: 05.11.2022 r.
Godzina: 10.00–13.00
Wykładowca: mgr Radosław Gruss
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia
• „Nowe narkotyki” jako produkty (charakterystyka różnorod-
ność opakowań, skład, informacje zawarte na opakowaniu, 
instrukcje użytkowania, gadżety służące do ich użytkowania)
• Formy „nowych narkotyków” (susz, proszek, kryształy, pyłki, 
c-płyny, amulety, wyroby modelarskie, bentley, GBL)
• Bitcoin, czyli waluta, za którą można kupić wszystko
• Objawy i konsekwencje zdrowotne zażywania „nowych 
narkotyków”
• Skala zjawiska
• Nowe trendy w zakresie zażywania „nowych narkotyków” 
– e-narkotyki (dosy)
• Chemsex
• Dialog zamiast monologu, czyli jak należy rozmawiać o „no-
wych narkotykach”

CBCT W CODZIENNEJ PRAKTYCE – CZEGO SZUKAĆ  
W OBRAZOWANIU 3D I JAK PRZENIEŚĆ POMIARY DO JAMY 

USTNEJ PODCZAS ZABIEGU.
Termin: 19.11.2022 r.
Godzina: 10.00–14.00

Wykładowca: dr n. med. Marek Olejniczak
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 30
Program szkolenia
CBCT w codziennej praktyce – czego szukać w obrazowaniu 
3D i jak przenieść pomiary do jamy ustnej podczas zabiegu:
– przegląd nowoczesnych technik rejestracji obrazu RVG
– podstawy wykonywania badań RVG w obrębie stomatologii
– możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy 
i jakie badanie należy zlecić pamiętając o zasadzie ALARA
– oprogramowanie do przeglądania, nawigacji i diagnosty-
ki 3D. Jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w po-
szczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, implantologii, 
endodoncji, etc.
– poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek 
oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania 
w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekonstruk-
cji badań 2D
– prawidłowe odczytywanie interpretacji badań CBCT, wy-
korzystanie tego badania jako standard diagnostyki
– dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszcze-
pów implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, 
zębów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne 
spotykane na co dzień w praktyce stomatologa 
– zwiększenie efektywności i przewidywalności leczenia
– analiza przypadków 

PODSTAWY DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA AUTYSTYCZNEGO
Termin: 19.11.2022 r.
Godzina: 9.00–14.00
Wykładowca: mgr Beata Rzewnicka
Liczba punktów edukacyjnych: 5
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia
1. Definicje autyzmu na przestrzeni lat.
2. Mity i stereotypy na temat autyzmu.
3. Etiologia autyzmu. ICD
4. Obszary terapii dziecka autystycznego.
5. Diagnoza i wybór terapii.
6. Rodzaje terapii dla dzieci z autyzmem. Cele terapii.
7. Charakterystyka dziecka [i dorosłego] z autyzmem.
8. Zachowania trudne i sposoby radzenia sobie z nimi.
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9. Wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem.
10. Prośby dziecka autystycznego.
11. Przykłady ćwiczeń edukacyjno-rozwojowych dla dzieci 
ze specktrum.

BONDING – MODA I PÓŁŚRODEK CZY RACJONALNA  
I ESTETYCZNA METODA LECZENIA?

Termin: 10.12.2022 r.
Godzina: 10.00–14.00
Wykładowca: lek. stom. Agnieszka Gwiazdowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 30

Program szkolenia

1. Kwalifikacja do zabiegu.

2. Przegląd materiałów stosowanych podczas wykonywania 

licówek oraz do indywidualnej charakteryzacji.

3. Pułapki podczas zabiegu: jak nie zostać zaskoczonym efek-

tem pracy w trakcie polerowania.

4. Wykończenie i polerowanie – ile czasu potrzeba i jak po-

prawnie wykonać procedurę.

5. Jak dbać o licówki w domu i w gabinecie, aby cieszyć się 

pięknym uśmiechem wiele lat. 

6. Analiza przypadków, porównanie efektów. 

KURSY I SZKOLENIA

27.10.2022 r., czwartek, godz. 13.00
Uzależnienia od narkotyków: przyczyny, objawy, metody diagnostyczne, leczenie
Wykładowca: mgr Małgorzata Zakrzewska, psycholog orzecznik, terapeuta uzależnień Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny w Pracy w Gdańsku

24.11.2022 r., czwartek, godzina 13.00
Trudności orzecznicze przy zatrudnianiu osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Wykładowca: lek. Dorota Szaudel-Boruta, Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w Gdańsku

15.12.2022 r., czwartek, godz. 13.00
SARS-CoV-2, COVID-19 – co wiemy na obecnym etapie epidemii: epidemiologia,
diagnostyka, leczenie, zapobieganie?
Wykładowca: lek. Aneta Bardon-Błaszkowska Oddział Przeciwepidemiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku

Uwaga!!! Wykłady będą odbywały się w formie szkolenia internetowego online, informacje z adresem szkolenia 
zostaną przesłane na adresy mailowe lekarzy, pielęgniarek i jednostek służby medycyny pracy w województwie 
pomorskim.
Do końca stanu epidemii zawieszone pozostają szkolenia stacjonarne w sali konferencyjnej Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku przy ul. Okrąg 1B

Serdecznie zapraszamy!
Uwaga: każdorazowo za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym lekarzowi członkowi Oddziału 

Gdańskiego PTMP są przyznawane po 3 punkty edukacyjne.

Plan szkoleń z zakresu medycyny pracy dla lekarzy i pielęgniarek  
z województwa pomorskiego na rok 2022 organizowanych przez Oddział Gdański  

Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Medycyny Pracy w Gdańsku oraz Portalem Medycyna Pracy
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SREBRNE STRONY

Pierwszego dnia lata, pierwszy raz po zakończeniu pandemii, pierwszy raz w nowej kadencji i po raz pierwszy w nowej 
siedzibie spotkali się Seniorzy naszej Delegatury. Na spotkaniu gościliśmy Zespół Wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„ŻYJ KOLOROWO” z Ustki z jego opiekunem Panem Adamem Wrońskim.

Licznie zebranych Seniorów i Gości przywitał Przewodniczący Delegatury dr Konrad Kiersnowski, życząc wszystkim 
dobrej zabawy i zapraszając do obejrzenia nowej siedziby. Następnie ujmująco miłe Panie z zespołu wokalnego, śpiewa-
jącego pod hasłem „Żyj kolorowo”, przedstawiły swój repertuar. Poza piosenkami przeważnie o tematyce marynistycznej 
(wiadomo, Ustka!) występowały solistki i deklamatorki. Zachęconym do wspólnego śpiewania zebranym udało się całkiem 
nieźle wykonać piosenkę „Serwus Panie Chief”.

Paniom „żyjącym kolorowo” podziękowano oklaskami i zaproszono do wspólnego biesiadowania. Po występach zwie-
dziliśmy nową siedzibę, która wszystkim bardzo się podobała.

W miłej atmosferze, z pewnym ociąganiem, rozeszliśmy się do domu. 
Do następnego razu! 

 ✍ J.J. Dobrecki 
Autorka zdjęć: Aleksandra Szczepańska

Żyj kolorowo
spotkanie seniorów delegatury słupskiej
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Dnia 19 maja 2022 r. w siedzibie  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  

uroczyście wręczono 

kol. Alicji Zalewskiej-Juzwie 
nagrodę  

Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku  
w 2005 roku ustanowiła Nagrodę  

Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.  
Nagroda nadawana jest osobom zasłużonym dla 

środowiska lekarskiego  
i samorządu na terenie działania Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Gdańsku. 

 ✍ Dariusz Kutella 
Kanclerz Kapituły

NAGRODA PRO BONO SOCIETATIS MEDICORUM POMERANIAE

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA

   Podziękowanie
W dniu 19 maja 2022 zostałam uhonorowana nagrodą 

– medalem Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae 
za wieloletnią pracę jako sędzia w Okręgowym Sądzie 
Lekarskim w Gdańsku.

Na ręce Pana Prezesa, dr. Dariusza Kutelli, składam wyrazy 
najserdeczniejszych podziękowań Kapitule za przyznanie mi 
tej nagrody. Wyróżnienie to postrzegam jako potwierdzenie 
sensu naszego działania w samorządzie lekarskim. Dziękuję 
zespołowi lekarzy, prawników i kadrze administracyjnej. Bez 
inspirującej współpracy z Wami nie byłoby tej nagrody.

Alicja Zalewska-Juzwa

    Podziękowanie
Lekarzom, Pielęgniarkom  

i Personelowi Pomocniczemu  
Kliniki Chorób Zawodowych i Wewnętrznych 

Uniwersyteckiego Centrum  
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 

dziękuję za pomoc  
i umożliwienie towarzyszenia w procesie leczenia  

mojego męża, Marka Zielińskiego.

Lek. pediatra Jadwiga Zielińska
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STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO 
W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
Data nadania 26.05.2022 r.

Dr n. med. Tomasz MARJAŃSKI – adiunkt Katedry i Kliniki 
Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed, praca pt. „Rola wyniku testu 
6-minutowego chodu w przewidywaniu powikłań pooperacyj-
nych i wyników odległych po leczeniu operacyjnym z powodu raka 
płuca”, Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła uchwałę 
o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Dr n. med. Agnieszka PIEKARSKA – adiunkt Katedry i Kliniki 
Hematologii i Transplantologii GUMed, praca pt. „Wybrane czyn-
niki wpływające na wynik transplantologii alogennych komórek 
krwiotwórczych”, Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła 
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU W DYSCYPLINIE  
NAUKI MEDYCZNE
Data nadania 26.05.2022 r.

Lek. Martyna BYKOWSKA-TUMASZ – doktorant Studiów 
Doktoranckich Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii Katedra 
Medycyny Tropikalnej i Parazytologii – Krajowy Ośrodek Medycyny 
Tropikalnej IMMiT GUMed, praca pt.: „Analiza epidemiologiczna 
i kliniczna zachorowań u osób powracających do Polski ze strefy 
tropikalnej i subtropikalnej”, promotor – dr hab. Katarzyna Sikorska 
prof. uczelni, Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła 
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Katarzyna GWOŹDZIEWICZ – asystent Zakład Radiologii 
GUMed, praca pt.: „Ocena przydatności biopsji w diagnostyce gu-
zów trzustki”, promotor – prof. dr hab. Michał Studniarek, Rada 

Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Adam KAŁUŻNY – lekarz na kontrakcie Katedra i Klinika 
Urologii GUMed, praca pt.: „Wpływ operacji plastyki cewki moczowej 
na występowanie zaburzeń seksualnych u  pacjentów ze zwężeniem 
cewki”, promotor – prof. dr hab. Marcin Janusz Matuszewski, Rada 
Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medycznych

Lek. Izabela Maria KARWACKA – asystent Katedra i Klinika 
Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, praca pt.: „Ocena 
układu sercowo-naczyniowego u chorych z pierwotną nadczyn-
nością przytarczyc z uwzględnieniem roli aldosteronu”, promotor 
– prof. dr hab. Krzysztof Sworczak, promotor pomocniczy – dr n. 
med. Sonia Kaniuka-Jakubowska, Rada Nauk Medycznych 26 maja 
2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne

Lek. Marcela NOWAK – doktorant  Pierwszej Szkoły Doktorskiej 
GUMed, praca pt.: „Assessment of public awareness of chronic ve-
nous insufficiency and analysis of the effectiveness of various ve-
nous ulcer treatment methods”, promotor – prof. dr hab. Wioletta 
Barańska-Rybak, Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła 
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Joanna SZAFRAN-DOBROWOLSKA – doktorant Studiów 
Doktoranckich Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych 
i Wewnętrznych GUMed, praca pt.: „Analiza częstości występowa-
nia czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u maryna-
rzy”, promotor – prof. dr hab. Marcin Renke, promotor pomocniczy  
– dr Maria Jeżewska Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku pod-
jęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Michał Wojciech SZYMAŃSKI – doktorant Studiów 
Doktoranckich Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej Katedry Chirurgii Ogólnej GUMed, praca pt.: 
„Rola badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem  

Podziękowanie
Ukłon w stronę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Gdańsku ul. Kartuska 46 – do Pana Ordynatora Dariusza Dymeckiego, dr. nauk medycznych, specjalisty chirurgii ogólnej 
i Pani dr Małgorzaty Czerniak towarzyszącej przy zabiegu za wielką wolę walki o moje życie i zdrowie. Wielkie słowa uznania, 
bardzo dziękuję.

Podziękowania także do grona lekarzy: Pana Wojciecha Magonia specjalisty chorób wewnętrznych i kardiologii,  
Pana dr. Krzysztofa Ratnickiego specjalisty chirurgii ogólnej, lekarza prowadzącego Pani Annie Wróbel oraz pracowitemu 
i życzliwemu Zespołowi Pielęgniarek, całemu personelowi medycznemu za profesjonalną pomoc medyczną i wsparcie w tak 
ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

Bardzo dziękuję.
Z szacunkiem pacjent Krzysztof Wiater
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endoskopii w ocenie ryzyka i leczeniu powikłań w grupie pacjentów 
operowanych z powodu otyłości chorobliwej”, promotor – dr hab. 
Monika Anna Proczko-Stepaniak, Rada Nauk Medycznych 26 maja 
2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne

Lek. Jacek SZYPENBEJL – asystent Katedra i Klinika Medycyny 
Ratunkowej GUMed, praca pt.: „Rola doraźnego pomiaru ciśnienia 
tętniczego w oddziale ratunkowym w procesie diagnostycznym 
nadciśnienia tętniczego”, promotor – dr hab. Mariusz Siemiński, 
Rada Nauk Medycznych 26 maja 2022 roku podjęła uchwałę o nada-
niu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO 
W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU 
W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
Data nadania 23.06.2022 r.

Dr n. med. Katarzyna SZNURKOWSKA – adiunkt Katedra 
i Klinika Pediatrii, Alergologii i Żywienia Dzieci GUMed, praca pt.: 
„Udział immunoregulacji w przewlekłych chorobach zapalnych 
u dzieci”, Rada Nauk Medycznych 23 czerwca 2022 roku podjęła 
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA W DZIEDZINIE NAUK 
MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU W DYSCYPLINIE  
NAUKI MEDYCZNE
Data nadania 23.06.2022 r.

Lek. Jolanta Dorota CYLWIK – starszy asystent Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowiecki Szpital Wojewódzki 
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o.o., praca pt.: „Ultrasonografia 
płuc w monitorowaniu śródoperacyjnych manewrów rekrutacyj-
nych”, promotor – dr hab. Wojciech Jerzy Kosiak prof. uczelni, Rada 
Nauk Medycznych 23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Mateusz Kazimierz CZAJKOWSKI – doktorant Studiów  
Doktoranckich Katedra i Klinika Urologii GUMed, praca pt.: „Liszaj 
twardzinowy u pacjentów poddanych obrzezaniu z powodu stulejki 
– ocena częstości występowania oraz wpływu okluzji i drażniącego 
działania moczu na powstawanie liszaja twardzinowego prącia 
u mężczyzn”, promotor – prof. dr hab. Marcin Janusz Matuszewski, 
Rada Nauk Medycznych 23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę 
o nadaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

Lek. Izabella Anna KUŹMIUK-GLEMBIN – doktorant Studiów 
Doktoranckich Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych GUMed, praca pt.: „Analiza stosowania w praktyce 
klinicznej farmakologicznej blokady układu renina–angiotensyna– 
–aldosteron u chorych po przeszczepieniu nerki oraz jej wpływ na 
ryzyko sercowo-naczyniowe i uszkodzenie graftu”, promotor – prof. 
dr hab. Leszek Piotr Tylicki, Rada Nauk Medycznych 23 czerwca 
2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora 
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne

Lek. Anna Natalia WOŁOSZYN-DURKIEWICZ – asystent Katedra 
i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed, praca pt.: 
„Wybrane cytokiny w diagnostyce prognostycznej powikłań na-
czyniowych u pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 1 oraz 
odniesienie stopnia nasilenia powikłań do sposobu leczenia”, pro-
motor – prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Rada Nauk Medycznych 
23 czerwca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu stopnia nauko-
wego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
w dyscyplinie nauki medyczne  

OGŁOSZENIA

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA

Przychodnia KRIS-MED w Szemudzie ul. Wejherowska 17 
wynajmie pomieszczenie stomatologiczne z wszystkimi odbiorami oraz całą infrastrukturą  

o powierzchni 68 m kw. w cenie 2 000 zł netto miesięcznie.
Wcześniej, w tym miejscu przez 8 laty, był dobrze prosperujący gabinet dentystyczny.
Na terenie miejscowości Szemud nie ma żadnego innego gabinetu o takiej profesji.

Wynajmę także gabinety pod usługi prywatne specjalistyczne przez cztery dni w tygodniu po godzinie 16.
Dojazd do miejscowości Szemud – trasą S6 , przychodnia zlokalizowana jest 400 m od zjazdu.

Numer kontaktowy: 885 033 442

MERITUS PRO MEDICIS DLA GDAŃSKICH LEKARZY
Odznaczenie Meritus Pro Medicis zostało ustanowione 

uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 18 czerwca 2004 r., 
jest przyznawane jest lekarzom oraz innym osobom szcze-
gólnie zasłużonym dla środowiska samorządu lekarskiego. 
Obecnie 150 osób w Polsce zostało wyróżnionych w ten sposób.

Na Krajowym Zjeździe Lekarzy w maju 2022 otrzymali 
je kol. Mariola Łyczewska i kol. Krzysztof Wójcikiewicz. 
Gratulujemy!

W. K.
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Pani Beacie Piotrowskiej
Głównej Lekarz Orzecznik w Oddziale ZUS w Elblągu 

wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci

Taty
składa Karina Podlaszewska  

Dyrektor Oddziału ZUS w Elblągu 
wraz ze współpracownikami

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 maja 2022 r. 
w wypadku samochodowym  

zginęła nasza Koleżanka 

Teresa Konieczna z d. Robaszkiewicz 
– pediatra (l. 73)

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
Koleżanki z roku 1973.

Koledze Tomaszowi Goryckiemu 
wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

Taty 
składają koleżanki i koledzy z Zakładu Radiologii UCK

CI, CO ODCHODZĄ – SĄ OBOK NAS NA ZAWSZE
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy  
że 30 maja 2022 roku odszedł od nas

S .P. Komandor Lekarz Medycyny Morskiej

Czesław Żebryk
urodzony w Nowej Wilejce 28 kwietnia 1922 roku
Był człowiekiem o wielkiej wrażliwości, otwartości 
i pogodzie ducha. Zawsze oddany swojej Rodzinie, 

swoim pacjentom i przyjaciołom.  
Pełen milości, życzliwosci i cierpliwości;  

z pasją podróżowania i poznawania nowych zakątków 
i w świecie i w... medycynie. 

Gorący patriota.  
Pracowity, skromny i zaangażowany, mimo własnych, 

trudnych doświadczeń i problemów zdrowotnych. 
PRZEŻYŁ z nami 100 LAT!

Pozostanie na zawsze w sercach i myślach naszych.
Requiescat in pace

NIE UMIERA TEN, KTO TRWA W PAMIECI ŻYWYCH!

córki z Rodzinami, Krewni i Przyjaciele

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
lek. dent. Katarzynie Roman 

z powodu śmierci 

MAMY lek. Emilii Klimowicz-Żuralskiej
składają lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej 

 Izby Lekarskiej w Gdańsku

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 5 czerwca 2022 r. odeszła od nas  

lekarz chorób wewnętrznych 

Emilia Klimowicz-Żuralska 
Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie, emerytowany, wieloletni kierownik 
Ośrodków Zdrowia w Łupawie i Stowięcinie 

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają 
lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Gdańsku

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci lekarza 

Waldemara Goliana
Absolwenta Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie, specjalisty  
w dziedzinie patomorfologii i wieloletniego 

Kierownika Zakładu Patomorfologii  
Szpitala w Słupsku. 

Wyrazy szczerego współczucia Bliskim Zmarłego  
składają lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Gdańsku
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Wyrazy współczucia dla Pani  
Prof. dr hab. n. med. Jolanty Wierzby

z powodu śmierci Męża
składają koleżanki i koledzy  

z Polskiego Towarzystwa Fenyloketonurii

Klaudiusz Pobłocki 
urodził się 28 grudnia 1973 w Gdańsku. 

Studia ukończył na wydziale lekarskim Akademii 
Medycznej w Gdańsku w 1999 roku. 

Po szkoleniu specjalizacyjnym został zatrudniony 
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu GUM. Początkowo interesował się 
spondyloortopedią i traumatologią, jednak z czasem 

skupił się na chirurgii ręki, gdzie pracował od 
2010 roku. 

Był jednym z pionierów rozwoju artroskopii 
nadgarstka w Klinice, wprowadził wiele modyfikacji 

w stosowanych technikach operacyjnych. Bardzo dużo 
czasu poświęcał na rozwój z zakresu chirurgii ręki, 
był uczestnikiem wielu szkoleń w Polsce i Europie. 

Należał do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego 
i Traumatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa 

Chirurgii Ręki. 
W pracy był zawsze pogodny, uśmiechnięty 

emanowała od niego pozytywna energia. Fascynowała 
go turystyka i narciarstwo.  

Był znawcą kultury i kuchni włoskiej. 
Na Klaudiuszu można było zawsze polegać. Żegnamy 

kolegę, przyjaciela i nauczyciela.

Koleżanki i Koledzy z Katedry i Kliniki Ortopedii  
i Traumatologii Narządu Ruchu GUM”

Koleżance Dr n. med. Marii Janiak 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach

po stracie Mamy
składają Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego  

w Gdańsku wraz z Zespołem Sędziów

Płynące z głębi serc wyrazy współczucia
Prof. dr hab. Dominice Szalewskiej

z powodu śmierci 

Taty 
– Antoniego Zielińskiego

składają pracownicy Kliniki  
Rehabilitacji GUMed i UCK

Z wielkim smutkiem żegnamy  
naszego kolegę i nauczyciela 

dr Klaudiusza Pobłockiego
Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie.

Przyjaciele z Kliniki Ortopedii Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego  
dnia 2 czerwca 2022 r. naszego kolegę 

Dr med. Dimitrisa Chadzypanagiotisa,
specjalistę otolaryngologii.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia.  
Koleżanki i koledzy  

z AMG rocznik 1959–1965

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła  
nasza Droga Koleżanka

 Ś.P.  Albina Zaleska – lek. dentysta
Wspaniały Człowiek. Całym sercem  

oddana pacjentom.

W szczerym żalu łączymy się z Rodziną 
 lekarze dentyści z byłego ZOZu nr 1  

w Gdańsku Wrzeszczu.
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Najszczersze kondolencje dla Pana  
Profesora Jacka Górskiego  

z powodu śmierci 

Syna 

składa zespół Invivo Medical Clinic

Wyrazy głębokiego współczucia  
lek. Marii Szachowskiej-Surmacz 

z powodu śmierci 

Męża 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej  

Izby Lekarskiej w Gdańsku

Wyrazy współczucia rodzinie  
z powodu śmierci 

Dr Skibniewskiej-Domańskiej
składają koleżanki i koledzy z studiów

Wyrazy serdecznego współczucia 
i słowa otuchy

dla Dr Jadwigi Zielińskiej

z powodu śmierci Męża
składają Zarząd i pracownicy Przychodni Orłowo

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że  
15 lipca 2022 roku zmarł chirurg 

Marek Zieliński
absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku,  

w czasie wolnym – podróżnik, sportowiec i miłośnik 
muzyki. Ukochany mąż, ojciec, dziadek.

Żona z dziećmi

Dnia 7 czerwca 2022 r. serce przestało bić,  
zatrzymało się w pełnym biegu, serce naszego 

Drogiego Przyjaciela, lat 64
Ś. P. 

Tomasza Wierzby
Dr. hab. n. med.

Wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletniego 

Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Fizjologicznego, członka wielu 

Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej, 

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, 

Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,  
a także Komisji Krążenia P. A. N.

Wybitny naukowiec i dydaktyk, nauczyciel sposobu 
myślenia i stosunku do świata. Wymagający 
w stosunku do studentów, ale sprawiedliwy 

 i serdeczny. Człowiek niezwykły. 

Odszedł tak jak żył, w pełni sił twórczych, za sprawą 
gorącego serca, któremu poświęcił się bez reszty. 

Kochał ludzi, przyrodę, góry, piękne chmury, 
krajobrazy, serdeczny uśmiech, pogodę ducha, 

muzykę, wycieczki, kajaki.

Najbardziej na świecie kochał rodzinę.  
Chciał, żeby zawsze była szczęśliwa.

Żegnaj Tomku,  
Kochany Przyjacielu  

zawsze będziesz z nami.

Przyjaciele

Wyrazy współczucia rodzinie  
z powodu śmierci 

lek. Marcina Kuriaty
składa zespół Oddziału Chirurgii Onkologicznej  

Gdyńskiego Centrum Onkologii
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Lista zmarłych 
Danuta Orłowska-Zadrożna – stomatologia zachowawcza 
II st.
Magdalena Tyszkiewicz – psychiatria II st.
Czesław Żebryk – choroby wewnętrzne I st.,  
medycyna morska II st.
Ryszard Lewandowski – lek. dent. bez specjalizacji
Tomasz Wierzba – choroby wewnętrzne I st.
Dimitris Chadzypanagiotis – laryngologia I st.
Emilia Klimowicz-Żuralska – choroby wewnętrzne I st.
Barbara Eysymontt-Góral – medycyna społeczna I st.,  
pediatria II st.
Eugeniusz Jesionek – radiodiagnostyka II st.
Klaudiusz Pobłocki – ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu
Irena Symonowicz-Tokarczyk – choroby wewnętrzne II st., 
reumatologia II st.
Karina Bartłomiejczyk – choroby wewnętrzne II st.
Jan Niżnikiewicz – neurologia II st.
Teresa Adrianowska
Renata Ciołek-Poniatowska – stomatologia ogólna st. I
Elżbieta Daraszkiewicz – okulistyka st. II, okulistyka st. I
Halina Imielińska – choroby zakaźne st. II, choroby  
zakaźne st. I
Anna Klonecka-Keslinka – stomatologia dziecięca st. II
Ewa Tokarczyk-Kaczyńska – choroby wewnętrzne
Hanna Trocha – choroby zakaźne st. I, neurologia st. I, 
choroby zakaźne st. II

C z e ś ć  i c h  p a m i ę c i !

Naszej drogiej przyjaciółce
lek. dent Teresie Owczarskiej
serdeczne wyrazy współczucia 

po śmierci Brata
składa grono przyjaciół i koleżanek

Naszej koleżance lek. Halinie Pokrzywa oraz  
lek. Aleksandrze I lek. Maciejowi Pokrzywa 

składamy najszczersze kondolencje 
 w związku ze śmiercią 

Mamy i Babci
– koleżanki z Malborka, Sztumu i Elbląga

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że 19.08.2022 roku zmarła

lek. Joanna Sztejn-Królikowska
specjalistka psychiatrii, urodzona w Wilnie 19.04.1933 r.  

Studia rozpoczęła w 1952 r. na Śląskiej Akademii 
Medycznej w Rokitnicy Bytomskiej, po zaliczeniu  

IV semestru przeniosła się na Wydział Lekarski AMG, by 
kształcić się pod kierunkiem profesorów Uniwersytetu 

Stefana Batorego z Wilna. 

Studia ukończyła w 1961 r., pracę podjęła najpierw 
w Klinice Chorób Psychicznych kierowanej przez prof. 

T. Bilikiewicza, potem przeniosła się do Sanatorium 
dla Nerwowo Chorych we Fromborku, kontynuując 

dokształcanie w Klinice w Gdańsku, następnie 
zatrudniona była w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych Kocborowo w Starogardzie Gdańskim. 

Po uzyskaniu specjalizacji otrzymała stanowisko 
ordynatora. Równolegle z pracą w Szpitalu była biegłym 
sądowym oraz lekarzem w DPS dla Dzieci w Bielawkach. 

Na emeryturę przeszła w 2001 roku.

Rodzinie zmarłej składamy  
serdeczne wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z rocznika 1953–1958

Drogiej Koleżance 
 Dr n. med. Halinie Kwapisz 

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy  
w trudnych chwilach  

z powodu odejścia 

Męża 
Prof. dr hab. Mariana Kwapisza 

 składają: Iza, Mirka, Alicja, Magda, Kasia i Janka

Doktor Ligii Marzjan
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu 

śmierci Mamy
składają koleżanki i koledzy lekarze  

z Oddziału Noworodka WSZ w Elblągu
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Pożegnanie
W sobotę, 18 czerwca 2022 r. na cmentarzu Marynarki 
Wojennej RP w Gdyni-Oksywiu w uroczystej asyście woj-
skowej, w obrządku rzymsko-katolickim ze sztandarem 
Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, poże-
gnaliśmy, Komandora lek. Czesława ŻEBRYKA, 100-let-
niego seniora, członka Koła Lekarzy i Farmaceutów  
MW RP w Gdyni. Uroczystości pogrzebowej przewodni-
czył Ks. kmdr ppor Artur Samsel. Wspomnienie o zmar-
łym wygłosił prezes Koła; Kmdr w stanie spoczynku  
lek. Zbigniew Jabłoński 

Komandor lek. Czesław Żebryk urodził się 28 kwiet-
nia 1922  r., jak wspominał podczas wizyty delegacji 
Stowarzyszenia Oficerów MW RP w jubileusz swojego 100-le-
cia niecałe dwa miesiące temu: Urodziłem się w szpitalu we 
Wilnie przy ulicy Wilcza łapa jako pierwszy syn.

W tym mieście ukończył Szkołę Podstawową. Naukę 
w gimnazjum ogólnokształcącym rozpoczął w Nowej Wilejce, 
następnie kontynuował ją w Liceum im. Śniadeckich przy 
Uniwersytecie Stefana Batorego. Maturę uzyskał na tajnych 
kompletach polskich w Wilnie. 
W 1940  r. rozpoczął naukę na 
Wydziale Medycznym Uniwersytetu 
Wileńskiego przerwaną wybu-
chem wojny sowiecko-niemieckiej. 
Okupację przeżył w Nowej Wilejce, 
pracując jako robotnik kolejowy. 
Po wstąpieniu w szeregi Armii 
Krajowej, brał udział w działalności 
informacyjnej na kolei oraz tajnym 
nauczaniu i kolportażu prasy pod-
ziemnej. Po zakończeniu działań wo-
jennych, w ramach repatriacji trafił 
do Bydgoszczy, gdzie pracował w Urzędzie Repatriacyjnym. 
Następnie wyjechał do Poznania, aby studiować medycynę. 
Jednakże studia przerwał ze względów życiowych i podjął 
pracę sanitariusza w pociągu PCK, który ewakuował rannych 
i chorych Polaków z Niemiec do Polski. Pełne studia lekar-
skie odbył w AM w Gdańsku w latach 1945–1950. Dyplom 
Lekarski uzyskał w 1951 r. Na początku 1950 r. pracował jako 
młodszy asystent w III Klinice Chorób Wewnętrznych prof. 
Pensona. 

Jesienią 1951 r. został powołany do zawodowej służby 
wojskowej. Po przeszkoleniu wojskowym w KPO w Łodzi 
został awansowany do stopnia porucznika i skierowany do 
JW. 1223 w Koszalinie. Stamtąd trafił na Oddział Chorób 

Wewnętrznych 118 Wojskowego Szpitala Garnizonowego 
w Koszalinie. W 1956 r. po rozformowaniu Szpitala został 
przeniesiony do 7 Szpitala Marynarki Wojennej, na etat star-
szego asystenta Oddziału chorób Wewnętrznych. W między-
czasie odbył półroczny staż jako lekarz okrętowy w Brygadzie 
Kutrów Torpedowych w Gdyni. W 1956 r. awansował do stop-
nia kapitana, a 1959 r. do stopnia kmdr ppor. W 1963 r. został 
na własną prośbę skierowany do Wojskowej Morskiej Komisji 
Lekarskiej na stanowisko zastępcy przewodniczącego, a na-
stępnie został jej przewodniczącym.

Do stopnia kmdr por. awansował w 1967 r., a komando-
ra w 1981 r. Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskał 
w 1955 r. I stopnia z Medycyny Morskiej zdobył w 1955 r., 
zaś II stopnia – w 1968 r. Ponadto ukończył liczne kursy m.in. 
Wyższy Kurs Lekarski Obrony Przeciwatomowej w Instytucie 
Jądrowym PAN, kursy specjalistyczne w Klinice Zakaźnej AMG 
oraz kurs z medycyny tropikalnej w Instytucie Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Corocznie uczestniczył 
w wielu rejsach szkoleniowych na okrętach MW m.in. inny-

mi do Archangielska, 
Murmańska, Rygi oraz 
na statkach Polskich 
Linii Oceanicznych 
na Morze Czarne, 
Śródziemne oraz na 
„Stefanie Batorym” 
przez Atlantyk. 

Wielokrotnie brał 
udział w sympo-
zjach szkoleniowych 
poświęconych pro-
blemom medycyny 

morskiej m.in. w Piotrogrodzie, Warnie, Rostoku, gdzie przed-
stawiał problemy orzecznictwa wojskowego w Marynarce 
Wojennej. Brał udział w licznych konferencjach Krajowych 
i poza granicami. Ogółem opublikował ponad 50 prac na ła-
mach Lekarza Wojskowego, Polskiego Tygodnika Lekarskiego, 
Przeglądu Morskiego. Przez wiele lat jako internista pracował 
w Spółdzielni Lekarskiej W Gdyni, gdzie cieszył się wielkim 
uznaniem pacjentów.

Po 32 latach służby przeszedł w stan spoczynku w 1983 r.
Nigdy nie należał do żadnej partii. Udzielał się w licznych 

organizacjach zawodowych i społecznych. Od wielu lat ak-
tywnie udzielał się w Stowarzyszeniu Oficerów Marynarki 
Wojennej. Za swą wieloletnią pracę lekarską i służbę wojskową  

Kiedy oficerskie serce bić przestaje 
To odchodzi tylko pełnić Wieczną 
Wachtę w innym wymiarze. U tych, 
w których piersiach jeszcze żyje, 
zostawia pamięć. NON OMNIS 
MORIAR – nie wszystko umiera… 
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odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. Odznakami: Zasłużony Pracownik Morza i Służby 
Zdrowia oraz wieloma medalami resortowymi.

Żegna go najbliższa rodzina mieszkająca poza granicami 
Polski: córki Barbara i Krystyna wraz z rodzinami, trójka wnu-
ków, dwójka prawnuków i prawnuczka. Powierzono mi obo-
wiązek w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Oficerów Marynarki 
Wojennej RP wiceadmirała Macieja Węglewskiego, Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia oraz Koła Lekarzy i Farmaceutów 
pożegnać Cię drogi komandorze, lekarzu kolego.

I na koniec wątek osobisty, bo w ostatnich kliku latach 
widywaliśmy się dość często. Drogi Czesławie, niech Ci bę-
dzie lekka polska, gdyńska ziemia, jedynego cmentarza 
Marynarki Wojennej, z którego tak niedawno pożegnałeś 
swoją ukochaną małżonkę Halinę, która oczekuję Cię u Pana 
Boga w Niebieskich Przestrzeniach Wieczności. Żegnam Cię 
z miejsca, z którego wielokrotnie podziwiałeś; widok Bałtyku, 
słuchałeś liści poruszanych morskim wiatrem, wspominałeś 
poetyckie opowieści fal wędrujących od Wilejki po ujście 
Wisły i Motławy… do Polski.

Cześć Twojej pamięci!

Lek. Wanda Naruszewicz urodziła się 21 grudnia 1928 r. w Wojsławicach, woj. 
Lubelskie, maturę uzyskała w II Państwowym Liceum Żeńskim im. Królowej 
Jadwigi w Chełmie w 1949 r., studiowała w Akademii Medycznej w Gdańsku 
na Wydziale Lekarskim w latach 1950–1955.

Wspomnienie
o dr Wandzie Naruszewicz

Pracę zawodową rozpoczęła 1 marca 1955 r., jeszcze pod-
czas studiów, w Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym 
w Dzierżążnie i pozostała tam przez 36 lat, aż do emerytury 
w 1991 r. Placówka zmieniała swoją nazwę – Sanatorium 
Przeciwgruźlicze, Wojewódzki Zespół Rehabilitacyjny, 
Gdańskie Centrum Rehabilitacji – Wandzia potrafiła dosto-
sować się do nowych warunków. Przeszła wszystkie szczeble 
kariery zawodowej, dwukrotnie powoływana na stanowisko 
dyrektora – pierwszy raz w latach 1963–1972 i ponownie, 
w okresie 1979–1981 oraz podczas każdej nieobecności 
kierownika Centrum. Najdłużej była ordynatorem oddzia-
łu – właściwie nieprzerwanie od 1963 r. Jest przykładem 
lekarza stale doskonalącego swoje umiejętności zawodo-
we. Mając specjalizację z pulmonologii, w 1976 r. uzyskała 
jeszcze specjalizację z rehabilitacji. Jest też przykładem bez-
interesowności, bo będąc ordynatorem pełniła równocze-
śnie funkcję dyrektora placówki lub zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa. Życzliwa dla pacjentów i rodzin, zainteresowana 
ich problemami, dbająca o sprawy zakładu i jego personelu, 
powszechnie lubiana i szanowana, ciesząca się autorytetem, 

dobry organizator. Umiała też dostosować się do możliwości 
i zainteresowań pacjentów – kiedy placówka była sanatorium 
dla młodzieży grywała z chłopcami w siatkówkę, mieszkańcy 
zaobserwowali, że w upalne, letnie poranki biegała przez las 
nad pobliskie jeziora, umiała ze wszystkimi, bez względu na 
wiek, rozmawiać. Cechowała ją też skromność i stonowanie. 

W 1973 r. Sanatorium zmieniło swój profil z gruźlicy, którą 
opanowano, na rehabilitację, ponieważ takie było społeczne 
zapotrzebowanie. Wanda Naruszewicz pozostała ordynato-
rem, na jej oddział przyjęto pierwszych pacjentów oraz jako 
pierwsza spośród lekarzy dawnego sanatorium uzyskała spe-
cjalizację z rehabilitacji. Była aktywnym członkiem Polskiego 
Towarzystwa Rehabilitacji.

Lek. Wanda Naruszewicz zmarła 1 lipca 2022 r., pochowana 
została na cmentarzu w rodzinnych Wojsławicach. W pogrze-
bie licznie uczestniczyli mieszkańcy miejscowości, a Ksiądz 
Proboszcz nadał ceremonii bardzo uroczysty charakter.

 ✍ dr n. med. Bogumił Przeździak 
dyrektor Gdańskiego Centrum Rehabilitacji  

w latach 1972–1999



Spis treści

OGŁOSZENIA

DAM PRACĘ
LEKARZE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Pruszczu Gdańskim zatrudni lekarza 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  w ra-
mach kontraktu z NFZ. Telefon kontaktowy: 
517 232 150 lub 58 683 59 63 (w godz. 10–16)
adres e-mail: nzoz.familia@wp.pl
Zarząd NZOZ „ALMED” szuka specjalisty 
chorób dzieci lub specjalisty medycyny ro-
dzinnej do pracy w POZ (poradnia dla dzieci) 
w Malborku (lub lekarza chcącego się spe-
cjalizować w jednej z powyższych dziedzin). 
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i zatrud-
nienia. Kontakt: tel. 601 830 182, 606 393415
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. za-
trudni: kierownika do nowego Centrum 
Rehabilitacji w Ustce; lekarza specjalistę 
w dziedzinie rehabilitacji w chorobach na-
rządów ruchu; lub rehabilitacji ogólnej; lub 
rehabilitacji; lub rehabilitacji medycznej; lub 
medycyny fizykalnej i belneoklimatologii; lub 
fizjoterapii balneoklimatologii; lub balneokli-
matologii i medycyny fizykalnej; lub balneolo-
gii lub balneologii i medycyny fizykalnej; lub 
chirurgii ortopedycznej; lub chirurgii urazowo-
-ortopedycznej; lub ortopedii i traumatologii; 
lub ortopedii i traumatologii narządów ruchu; 
lub reumatologii; lub chorób wewnętrznych 
lub pediatrii.
Centrum Rehabilitacji w Ustce (rehabilitacja 
uzdrowiskowa): • jest jednostką nowoczesnego, 
wielospecjalistycznego szpitala na III poziomie 
referencyjności • mieści się w atrakcyjnej części 
uzdrowiska • działa w nowo wyremontowanym 
budynku szpitala przy ul. Mickiewicza 12 • jest 
wyposażona w nowoczesny sprzęt • zatrudnia 
wykwalifikowany personel • posiada własny 
parking, zaplecze socjalne, udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych.
Kontakt: Weronika Dułak, kierownik Działu Kadr 
i Płac, tel. 59 8460 624, e-mail: w.dulak@szpital.
slupsk.pl
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. za-
trudni lekarzy specjalistów medycyny ro-
dzinnej lub w trakcie specjalizacji do nowej 
przychodni POZ w Ustce. 
Gwarantujemy: 
– dogodną formę zatrudnienia
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pomoc z znalezieniu zakwaterowania 
– urlopy szkoleniowe
– benefity pozapłacowe.
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Ustce:
– jest jednostką nowoczesnego, wielo-
specjalistycznego szpitala na III poziomie 
referencyjności
– mieści się w atrakcyjnej części uzdrowiska 
– działa w nowo wyremontowanym budynku 
szpitala przy ul. Mickiewicza 12 
– jest wyposażona w nowoczesny sprzęt 
– zatrudnia wykwalifikowany personel
– posiada własny parking, zaplecze socjalne, 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Kontakt: Weronika Dułak, kierownik Działu Kadr 
i Płac, tel. 59 8460 624, w.dulak@szpital.slupsk.

pl; dr Jarosław Feszak, pełnomocnik ds. pozyski-
wania personelu medycznego, tel. 668 662 476, 
e-mail: jarekfeszak@gmail.com
Przychodnia Lekarska Obłuże II w Gdyni 
zatrudni lekarza do poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej – specjalistę medycy-
ny rodzinnej lub lekarza bez specjalizacji 
(z możliwością specjalizowania się). Kontakt: 
tel. 609 195 820 lub e-mail: rcisowski@ob-
luze.med.pl
Centrum Zdrowia Psychicznego dyspo-
nuje wolnymi miejscami dla Rezydentów 
chcących kształcić się w dziedzinie psychiatrii.
Wszystkich chętnych do podjęcia rezydentury 
w CZP zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem 
CZP w  Nowej Dębie (tel.  660  617  578)  
lub z Koordynatorem CZP (tel. 15 846 26 51  
wew. 185).
Zapraszamy także wszystkich chętnych do od-
wiedzenia naszej strony internetowej www.
zoznowadeba.pl, na której można uzyskać in-
formacje o naszej placówce.
Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. 
w Gdyni zatrudni LEKARZA GINEKOLOGA 
w Poradni Ginekologicznej 2 x w tygodniu. 
Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Lekarze 
zainteresowani ofertą proszeni są o wysłanie 
CV na adres: kadry@przychychodniawito-
mino.pl lub kontakt telefoniczny pod nr tel.: 
58 506 56 24. Naborem zajmuje się Katarzyna 
Czarniak.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku  
zatrudni lekarza kwalifikującego kandy-
datów na dawcę lub dawców krwi na umo-
wę o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Więcej informacji pod numerem  
tel. 59 842 20 21 lub email: kadry@krwiod
Prywatne Centrum INVIVO Medical Clinic 
w Gdańsku Oliwie, podejmie współpracę z ra-
diologiem, także w trakcie specjalizacji w celu 
wykonywania badań USG.
Informacje o warunkach zatrudnienia: 
502 080 040 lub kontakt@invivo.gda.pl
Prywatne Centrum INVIVO Medical Clinic 
w Gdańsku Oliwie, podejmie współpracę 
z lekarzami różnych specjalizacji szukają-
cych nowego miejsca pracy na atrakcyjnych 
warunkach.
Informacje o warunkach zatrudnienia: 
502 080 040 lub kontakt@invivo.gda.pl
Dynamicznie rozwijające się Centrum 
Medyczne LEKARZ POMORZE nawiąże współ-
pracę z lekarzem do pracy w POZ w Tuchomiu 
(powiat bytowski).
Dogodne warunki pracy i warunki finansowe, 
nowy sprzęt komputerowy i medyczny, duże 
przestronne gabinety, zgrany zespół. Możliwy 
dodatek za dojazd, mieszkanie służbowe, 
wsparcie w robieniu specjalizacji.
Oczekiwania – wieloletnia współpraca.
Bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, medy-
cyna rodzinna, choroby wewnętrzne, pediatria, 
inne.
Praca – 1 lub 2, lub 3 dni w tygodni. 
Pacjenci – przeważnie osoby dorosłe. 
W POZ przyjmuje pediatra, lekarz rodzinny, 
specjalista chorób wewnętrznych. 
Zachęcam do osobistego spotkania.

tel. 733 30 30 50, biuro@lekarzpomorze.pl

GDYNIA – Przychodnia Lekarska „Witomino” 
Sp. z o.o. PILNIE zatrudni LEKARZA POZ zbie-
rającego listę aktywną. Forma zatrudnienia do 
uzgodnienia, wynagrodzenie do negocjacji: 
ryczałt lub stawka godzinowa. Zapewniamy 
bardzo dobrą organizację pracy i przyjazną 
atmosferę. Lekarze zainteresowani ofertą 
proszeni są o wysłanie CV na adres: kadry@
przychychodniawitomino.pl lub kontakt tele-
foniczny pod nr tel.: 58 506 56 24. Naborem 
zajmuje się Katarzyna Czarniak.

 „MEDI-MEDIC CENTRUM MEDYCZNE 
Kolbudy,  Wrzeszcz POSZUKUJE DO 
WSPÓŁPRACY PROKTOLOGA, NEUROLOGA, 
ORTOPEDĘ, LARYNGOLOGA, CHIRURGA 
NACZYNIOWEGO, REUMATOLOGA. DO 
DYSPOZYCJI 2 SALE ZABIEGOWE, RÓWNIEŻ 
ZNIECZULENIA OGÓLNE. PACJENCI PRYWATNI. 
KONTAKT: 665438765.”
New Life Medical Sp. z o. o. w Gdańsku 
poszukuje lekarzy specjalistów i w trakcie 
specjalizacji z następujących dziedzin: psy-
chiatria, neurologia. Chętnie nawiążemy też 
współpracę z psychologiem i psychoterapeutą. 
Atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma współ-
pracy B2B i umowa zlecenie. Zainteresowanych 
proszę o kontakt mailowy: rekrutacja@ne-
wlifemedical.pl lub pod numerem telefonu 
789360977. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie za-
trudni lekarza do pracy w POZ – przyjmo-
wanie dorosłych pacjentów. Godziny pracy 
do uzgodnienia. Tel. 512-418-117, e-mail: 
zoz_chmielno@wp.pl

DAM PRACĘ
LEKARZE DENTYŚCI
Praca w dentobusie dla lekarza denty-
sty w okolicach Słupska i Ustki oraz innych  
miast i wsi województwa pomorskiego. Dni 
i warunki do ustalenia. Ekodent Sp. z o.o.,  
tel. 733 686 310, e-mail: katarzyna.zagorska@
dentobus.com.pl 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrud-
ni lekarza dentystę do realizacji umowy z NFZ. 
Oferujemy pracę w dobrze wyposażonym gabi-
necie. Tel. 512 418 117, e-mail: zoz_chmielno@
wp.pl

SZUKAM PRACY
LEKARZE DENTYŚCI
Lekarz dentysta specjalista protetyk podejmie 
pracę w ramach kontraktu protetycznego na 
umowę z NFZ w Trójmieście.
Kontakt 609 444 554 

INNE
Poszukujemy asystentki/higienistki stoma-
tologicznej w okolicy Słupska lub Ustki oraz 
innych miast i wsi województwa pomorskiego 
z czynnym prawem jazdy. Termin i warunki do 
ustalenia. Ekodent Sp. z o.o. , tel. 733 686 310, 
e-mail: katarzyna.zagorska@dentobus.com.pl 
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA nr 5 i 6 /2022
Dziękujemy za odpowiedzi. Prawidłowe ha-
sła to odpowiednio: Nuda veritas – Naga 
prawda (nr 5/2022) oraz Nulla potentia su-
per leges esse debet – żadna władza nie 
powinna być ponad prawem (nr 6/2022). 
Redakcyjna sierotka wylosowała nagrody 
dla następujących osób: 
KRZYŻÓWKA NR 5/2022. Nagrody od 
Redakcji PML:

Anna Gładyś (Sopot); Anna Szady- 
-Szarmach (Kościerzyna), Małgorzata 
Szarek-Poleszak (Malbork)
Nagrody od Via Medica: 
Marcin Rykaczewski (Gdańsk), Magdalena 
Jutrowska  (Jankowo Gdańskie), Piotr 
Kmieć (Gdańsk).
KRZYŻÓWKA NR 6/2022. Nagrody od 
Redakcji PML: Marta Sarnecka (Chojnice), 
Lucyna Petryk (Gdynia), Magdalena 

Jutrowska (Jankowo Gdańskie). Nagrody 
od Via Medica: Alicja Jańczewska (Gdańsk), 
Mariusz Werochowski (Słupsk), Joanna 
Piotrowiak (Chmielno). 
Książki powinny trafić do Państwa nie póź-
niej niż miesiąc po ukazaniu się nazwiska 
w Magazynie. W razie niedotarcia nagrody 
proszę o kontakt z Redakcją PML. 

 ✍ Opracował Bogdan Witek

Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji 

PML. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespon-

dencyjnego. NAGRODY: 3 książki od Redakcji PML. Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 października 2022 roku.

Listę nagrodzonych osób opublikujemy w grudniowo- styczniowym numerze PML.


