
MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU  2.2023 [328]
MAGAZYN LEKARSKI
POMORSKI

W numerze m.in.: 
Matka Lekarka wraca do pracy; 

Historia ruchów antyszczepionkowych; 
Formy wykonywania zawodu lekarza;  

Kolejne sukcesy naszego chóru

ISSN: 1730–1149

Eg
ze

m
pl

ar
z 

be
zp

ła
tn

y



Od Redakcji
Ten numer dotrze do większości Czytelników 

jako plik PDF.
Niestety, taki mamy klimat…
Osoby powyżej 70. roku życia otrzymują egzem-

plarze papierowe.
Jeśli ktoś młodszy chce nadal otrzymywać PML 

w wersji papierowej powinien się zgłosić do Izby, 
najlepiej pisząc mail na adres: pmldeklaracja@
oilgdansk.pl ,można też wysłać zwykły list 
z oświadczeniem woli, odpowiedni formu-
larz zamieściliśmy na str 3 w poprzednim, 
grudniowo- styczniowym numerze PML.

Tymczasem zapraszam do lektury pierwszego 
w tym roku wydania- kolejne trzy wywiady z osobami funkcyjnymi w Izbie 
przybliżą Czytelnikom ich sylwetki. 

 Kolejny wywiad- z psychologiem zawiera dużo informacji na temat po-
wrotu lekarek do pracy po urodzeniu dziecka. Łatwo nie jest- specjalizacja, 
dyżury, kursy, widmo egzaminu, dziecko ma swoje potrzeby, jak to spiąć i nie 
zwariować- szczegóły na str. 13.

Nasze województwo ma wiele, zbyt wiele dzieci niezaszczepionych, aktyw-
nie działają ruchy 

 antyszczepionkowe, istniały od dawna, o ich początkach pisze Bartosz 
Węgrzynowicz na str. 10. 

Tradycyjnie rozbudowany dział porad prawnych na str. 15 i kolejnych, nasi 
prawnicy piszą o formach w jakich można wykonywać zawód lekarza oraz 
o zezwoleniu sądu na czynności medyczne.

Nasz Chór osiąga kolejne sukcesy szczegóły na str. 21, chętnie przyjmie 
kolejnych członków- śpiewać ( prawie) każdy może, zatem- do dzieła!

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych , warto rozważyć podarowanie 1,5% 
podatku na szlachetny cel. Tak w tym roku to aż 1, 5%, w tym numerze mamy 
dwie propozycje pomocy naszym Koleżankom lub ich rodzinie.

Kolejny numer PML ukaże się za miesiąc, również w hybrydowej formie.
Nic, przeżyjemy i to…

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

 1  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 5  –   wernisaż wystawy pokonkursowej na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną” organizowany przez Komisję ds. 

Kultury OIL w Gdańsku

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby

Delegatura Słupska
Doktor Konrad Kiersnowski przekazał, że 12 października 

2022 r. odbyło się spotkanie delegatów, natomiast 26 paź-

dziernika 2022 r. odbyło się spotkanie Lekarzy Seniorów. 

Delegatura Elbląska
Doktor Marcin Nowiński przekazał, ze pod koniec wrze-

śnia odbyło się spotkanie delegatów, gdzie omawiane były 

bieżące sprawy, w tym sprawa uczelni, gdzie został otwarty 

Wydział Lekarski. 

Skarbnik
Doktor Jacek Drozdowski poprosił o pilnowanie wydat-

ków z budżetu, które leży w gestii każdej komisji, aby nie 

przekraczać go oraz o dobre zaplanowanie przyszłorocznego 

budżetu, zostanie on zatwierdzony podczas Zjazdu.

Prezes przekazał, że Naczelna Rada Lekarska podjęta 

uchwała o podwyższeniu składki członkowskiej oraz że od 

stycznia 2023 r. nie będzie wsparcia z NRL dla komisji OIL. 

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca budżetów ko-

misji OIL, delegacji i składek.

Sprawozdanie z obrad  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

w dniu 27 października 2022 r. 
Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Obradom przewodniczył prezes – dr Dariusz Kutella

Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodnicząca komisji dr Marzena Mazur poinformo-

wała, że odbyło się spotkanie Komisji ds. Etyki Naczelnej 
Rady Lekarskiej, gdzie rozmawiano o zmianach w kodeksie 
etyki lekarskiej, do 17 listopada 2022 r. można przekazywać 
uwagi, sugestie zmian w KEL. Przekazała, że została wybrana 
na wiceprzewodniczącą Komisji ds. Etyki, a także to, że prze-
wodniczący Komisji pochwalił książkę – komentarz, której 
współautorami są r. pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska i adw. 
Karol Kolankiewicz wydaną przy współudziale Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Komisja ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
Przewodniczący Komisji dr Wojciech Grabe złożył wnio-

sek o podjęcie uchwały rozszerzającej skład Komisji Praktyk 
Lekarskich i Rejestracji Praktyk oraz przedstawił statystykę 
wpisów do RPWDL.

Komisja ds. Konkursów
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie podjęła 

uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku do komisji konkursowej przepro-
wadzającej konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
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Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Transplantacyjnej i Ogólnej 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. 
Wyznaczony został dr Kamil Jankowski.

Komisja ds. Stomatologii
Doktor Agnieszka Gwiazdowska przekazała, że odbyło 

się spotkanie Komisji, na którym wybrano dwóch wiceprze-
wodniczących oraz sekretarza. Poinformowała, że odbyła 
się konferencja matek dentystek, zaprosiła do zapoznania 
się z krótkim artykułem o tym wydarzeniu, który ukaże się 
w najbliższym PML. Przekazała, że od soboty rozpocznie się 
szkolenie z cyklu rozmów o zębach, które poprowadzi dr 
Dominika Szczepanek, która będzie mówiła o stomatologii 
dziecięcej. Do końca roku będą jeszcze 4 takie spotkania. 
Następnie złożyła wniosek o rozszerzenie składu Komisji 
ds. Stomatologii. 

Doktor Ewa Siewierska-Chomeniuk poinformowała, 
że pod koniec września 2022 r. brała udział w spotkaniu 
Światowej Federacji Lekarzy Dentystów w Genewie i przed-
stawiła tematy, jakie były poruszane na spotkaniu. 

Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Doktor Roman Budziński przekazał, że w sobotę rozpoczął 

się kurs języka polskiego dla lekarzy imigrantów, porząd-
kowane są sprawy dofinansowania do kursu. Komisja ds. 
Kształcenia Medycznego przygotowuje się również do kursu 
z medycyny rodzinnej. 

Doktor Marcin Nowiński przekazał, że w Naczelnej Komisji 
Kształcenia są prowadzone prace mające na celu dojścia 
do weryfikacji punktów za kształcenie. Jest propozycja, aby 
uchwały Rad Okręgowych rekomendujących zawierały in-
formacje, czy kandydat rozliczył te punkty za kształcenie. 
Następnie wywiązała się dyskusja na temat rozliczania 
z kształcenia ustawicznego. 

Komisja Organizacyjna
Przewodnicząca Komisji dr Anna Ingielewicz poinformo-

wała, że obecnie trwają przygotowania do „Uroczystości 
z okazji nadania PWZ”, które odbędzie się w dniu 19 listopada 
2022 r., na które zaprosiła członków ORL. Kolejne spotkanie 
Komisji odbędzie się w listopadzie, gdzie będzie rozmowa 
na temat przyszłorocznych projektów i budżetu.

Komisja ds. Kultury
Doktor Marcin Nowiński przekazał, że pod koniec paź-

dziernika odbyło się spotkanie Komisji, na którym ustalono 
wstępnie budżet na przyszły rok i działalność. Trwa konkurs 
na kartkę świąteczną. Dnia 5 grudnia 2022 r. ma odbyć 

się spotkanie z dziećmi, które wezmą udział w konkursie. 
Tradycyjnie, jak co roku, najlepsza kartka zostanie wydru-
kowana. Przekazał również, że Chór OIL Gdańsk będzie brał 
udział w konkursie w Cieszynie 

Komisja ds. Sportu i Rekreacji
Doktor Marcin Szczęśniak przekazał, że w dniu 24 listo-

pada odbędzie się posiedzenie Komisji, na którym będzie 
omawiany kalendarz imprez na przyszły rok.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Doktor Jacek Drozdowski przekazał, że odbyło się pierw-

sze spotkanie lekarzy seniorów. Ustalono, że spotkania będą 
odbywać się raz w miesiącu. Natomiast kolejne spotkanie to 
będzie wigilia, które odbędzie się 12 grudnia 2022 r. 

Komisja ds. Kontaktów z NFZ 
Przewodnicząca Komisji dr Joanna Skonecka przeka-

zała, że Komisja otrzymała projekt zarządzenia Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowej wyceny 
pakietów w zakresie chirurgii i periodontologii, który nie 
spełnia naszych oczekiwań. 

Komisja ds. Młodych Lekarzy
Doktor Jakub Byczkowski przedstawił wniosek o posze-

rzenie składu Komisji ds. Młodych Lekarzy. Następnie poin-
formował, że 22 listopada 2022 r. odbyło się szkolenie dla 
młodych lekarzy i studentów, organizowane przy współpracy 
ze studencką organizacją IFMSA-Poland, które cieszyło się 
dużą popularnością. Niedługo rozpoczną się działania in-
formacyjne dotyczące systemu „no fault”.

Stała Komisja ds. Architektoniczno-Budowlanych
Przewodniczący Komisji dr Dariusz Kutella przekazał, 

że dzisiaj odbyło się spotkanie Komisji, na którym Costa 
Projekt przedstawiła stan prac projektowych i optymalizację 
umowy i ofert na głównego wykonawcę obiektu. Mecenas  
E. Czarnecka i mec. E. Miecznikowska wspólnie opracowują 
umowę dla generalnego wykonawcy.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie podejmowania negocjacji cenowych.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały nr 76/19/Rd z dnia 26 wrze-
śnia 2019  r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. 
Architektoniczno-Budowlanych zmienionej uchwałą  
nr 91/19/Rd z dnia 24 października 2019 r. oraz zmienio-
nej uchwałą nr 65/22/Rd z dnia 19 maja 2022 r. poprzez  
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skreślenie dr Arkadiusza Szycman – członka Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku w związku z rezygnacją z członkostwa 
w Komisji.

Sekretarz
Doktor Krzysztof Wójcikiewicz przedstawił uchwały, które 

zostały podjęte przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku od ostatniego posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku. Poinformował, że prowadzi sprawę 
pomiędzy pracownikiem a kierownikiem Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. 

Doktor Krzysztof Wójcikiewicz poinformował, że do 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpływa coraz więcej 
skarg osadzonych na opiekę medyczną w zakładach karnych.

Sprawy bieżące
Doktor Dariusz Kutella przekazał, że Komisja Rewizyjna 

zwróciła się do Skarbnika o zwiększenie środków dla Komisji. 
Zostaną one pokryte z rezerwy budżetowej.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie zaopiniowania dr n. med. Dominiki Myślickiej 
jako kandydatki do pełnienia funkcji biegłego sądowe- 
go w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i mło-
dzieży przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, udzielając 
rekomendacji.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie zaopiniowania dr n. med. Jana Wajnerta jako kan-
dydata do pełnienia funkcji biegłego sądowego w dziedzinie 
chirurgii urazowo-ortopedycznej przy Sądzie Okręgowym 
w Elblągu, nie udzielając rekomendacji.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie zaopiniowania dr n. med. Janusza Kuszewskiego 
jako kandydata do pełnienia funkcji biegłego sądowego 
przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku w dziedzinie urologii, 
udzielając rekomendacji oraz nie udzielając rekomendacji 
w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku do podpisywania dokumentów dotyczących 
zobowiązań finansowych lub wierzytelności w imieniu 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Ustalono kwotę – 
do 20 000 zł. 

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwa-
łę w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku oraz Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku w 2023 r.

W nawiązaniu do pisma IFMSA-Poland jednogłośnie ob-
jęto patronatem honorowym OIL w Gdańsku akcji profilak-
tycznej „Zdrowie pod Kontrolą”, która odbędzie się w dniu 
26 listopada 2022 r. w Gdańsku, oraz wyraża zgodę na udo-

stępnienie logo Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w ma-
teriałach informacyjnych dotyczących wydarzenia.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyjęła do wiado-
mości drugi list otwarty dr. Witolda Pokojskiego do Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku w Komisji konkursowej opiniującej 
oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publiczne-
go w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia 
i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata  
2021–2025. Wyznaczona została dr Joanna Skonecka.

Rada zapoznała się z zaproszeniem Starosty Kartuskiego 
oraz dyrektora Hospicjum Kartuskiego Centrum Caritas na 
uroczystą inaugurację Zespołu Opieki Wytchnieniowej DOM 
NADZIEI działającego w ramach Kartuskiego Centrum Caritas.

W nawiązaniu do wiadomości Uniwersytetu Gdańskiego 
o rozważenie możliwości nawiązania współpracy poprzez 
objęcie przez OIL w Gdańsku roli głównego partnera II 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, 
Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie 
Zdrowia. Ustalono, że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
nie obejmie roli głównego partnera wydarzenia.

Wolne wnioski
Doktor Marcin Nowiński przekazał, że na posiedzeniu 

Naczelnej Rady Lekarskiej została podjęta uchwała w spra-
wie zmiany sposobu wydawania Gazety Lekarskiej z formy 
papierowej na medialną, więc warto przygotować się na to 
również z Pomorskim Magazynem Lekarskim.

Doktor Joanna Skonecka przekazała informacje dotyczące 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, przede wszystkim stan 
finansów fundacji. Przedstawiła pomysł, aby zakupić szcze-
pionki przeciw grypie dla lekarzy seniorów. Poinformowała 
również, że Zarząd Fundacji złożył sprawozdanie do 
Narodowego Instytutu Wolności, dzięki czemu utrzymał 
statut organizacji pożytku publicznego, ale odmówił pod-
pisania sprawozdania finansowego za rok 2021 z wyjaśnie-
niem, gdyż nadal nie ma dokumentacji księgowej. Następnie 
wywiązała się dyskusja na temat rozszerzenia działalności 
Fundacji, rozpropagowania informacji wśród lekarzy, którzy 
są w potrzebie o zgłaszanie się do Fundacji.

Sprawozdanie przygotował
 ✍ Łukasz Szmygel

Na podstawie protokołu Izabeli Krywuć
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Prezes powiadomił członków Rady, że dr Tomasz Gor-
czyński i dr Krystyna Basińska rezygnują z prowadzenia 
zajęć z bioetyki. Podziękował obecnemu na obradach dr. 
Gorczyńskiemu za wieloletnią współpracę, że znajdował 
czas na szkolenie lekarzy stażystów, pełniąc wiele różnych 
funkcji w Samorządzie. 

Następnie Prezes z dr. Roman Budzińskim wręczyli upo-
minek i kwiaty. Doktor T. Gorczyński podziękował i przekazał, 
że jest to jedna z nielicznych funkcji różnych aktywności, 
które pełnił w Izbie, która wiązała się ze spotkaniami tak licz-
nego gremium, uświadomił sobie, że to już 20 lat. Doktor 
Roman Budziński powiedział, że wykłady z bioetyki mają 
szczególną rolę, to nie jest wiedza, to nie są umiejętności, to 
jest formowanie postaw lekarskich. Następnie podziękował 
za tytaniczną pracę dr. Gorczyńskiemu.

Opinia komisji powołanej uchwałą Rady w sprawie 
niedostatecznego przygotowania zawodowego lek. 
A.F. – podjęcie uchwały

Doktor Roman Budziński przedstawił członkom Rady opi-
nię Komisji powołanej celem sprawdzenia stopnia przygo-
towania zawodowego prof. A.F. Powołanie Komisji wynikało 
z licznych wystąpień i publikacji powszechnych w internecie, 
które zupełnie nie zgadzają się z aktualną wiedzą medyczną. 
Komisja w składzie: przewodniczący dr Roman Budziński, 
członek prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak, członek prof. 
dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz. 

Opinia Komisji: Rozmowa Komisji z prof. A.F. wykazała 
jego niedostateczną kompetencję do pracy z pacjentami 
wynikającą z braku wiedzy i doświadczenia. Brak kompe-
tencji dotyczy w szczególności rozumienia wagi badań 
naukowych, oceny ich wiarygodności i ich zastosowania 
w praktyce lekarskiej, wiedzy o obowiązującym porządku 
prawnym obowiązującym w zawodzie lekarza. Zebraliśmy 
wypowiedzi dostępne w internecie i te, pod którymi profesor 
się podpisywał. Wiele źródeł to były książki i prace dotyczące 
niekonwencjonalnych metod leczenia, np. leczenie sepsy 

wodą utlenioną podawaną dożylnie czy też nowotworów 
wodą utlenioną podawaną dożylnie albo dużymi dawka-
mi witaminy C lewoskrętnej, zniechęcanie do szczepień 
przeciw Covid, zaprzeczanie istnieniu epidemii COVID. To 
są opinie, pod którymi profesor podpisywał się i które pro-
pagował w swoich wykładach, posługując się autorytetem 
tytułu naukowego, a które są w jaskrawej sprzeczności z tym, 
co współczesna nauka niesie ze sobą. W sieci przychodni, 
w których profesor jest wspólnikiem, podawano duże dawki 
witaminy C w celu leczenia różnych schorzeń, co nosiło na 
podstawie współczesnej wiedzy znamiona eksperymentu 
medycznego, a zupełnie nie były spełnione warunki prawne 
do tego eksperymentu medycznego. 

Komisja zasugerowała skierowanie na przeszkolenie 
identyczne z programem stażu podyplomowego oraz zo-
bowiązanie do zaliczenia kolokwium z prawa medyczne-
go, orzecznictwa i bioetyki, gdyż w zakresie tych ostatnich 
w protokole ze spotkania znajdują się dowody na istotne, 
karygodne braki wiedzy profesora. Jeśli profesor nie zechce 
skorzystać z tego skierowania, to następnym krokiem będzie 
uchwała o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu i pro-
fesor będzie mógł głosić opinie już nie jako lekarz, a osoba 
prywatna z tytułem profesora.

Po przedstawieniu wniosków i zaproszeniu prof. A.F. na 
salę obrad odbyła się, krótka dyskusja, która umożliwiła 
członkom Rady zadawanie pytań.

Po analizie odpowiedzi i dyskusji podsumowującej 
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę w spra-
wie stwierdzenia nieprzygotowania zawodowego prof. A.F. 
i zobowiązania do odbycia uzupełniającego przeszkolenia

Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów

Prezes przedstawił członkom Rady sprawozdanie dr 
Katarzyny Wiśniewskiej z działalności na rzecz zdrowia leka-
rzy i lekarzy dentystów. Z pomocy w Izbę Lekarskiej korzysta 
niespełna 30 lekarzy.

Sprawozdanie z obrad  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

w dniu 24 listopada 2022 r.
Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Obradom przewodniczył prezes – dr Dariusz Kutella
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Delegatura Słupska
Przewodniczący delegatury dr Konrad Kiersnowski prze-

kazał, że 22 listopada 2022 r. w siedzibie delegatury odby-
ło się posiedzenie Komisji Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Słupsku. Poinformował również, że wspólnie z dr. 
Romanem Budzińskim są w trakcie organizowania kursu 
z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców, który będzie 
odbywać się w siedzibie delegatury.

Delegatura Elbląska
Przewodniczący delegatury dr Marcin Nowiński przekazał, 

że wpłynął wniosek Urzędu Warmińsko-Mazurskiego o wska-
zanie kandydata na konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-
nie chorób wewnętrznych. Tożsame pismo wpłynęło do 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie, która wskazała dr. 
Marka Zabłockiego, w związku z tym OIL w Gdańsku nie 
będzie wystawiać kontrkandydata. 

Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodnicząca Komisji dr Marzena Mazur przekazała, 

że 18 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji, na 
którym ustalono wstępny plan budżetu, podział pracy przy 
przyszłorocznej konferencji.

Komisja ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
Praktyk

Przewodniczący Komisji dr Wojciech Grabe przekazał, że 
17 listopada 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji. 
Z uwagi na brak quorum nie wybrano wiceprzewodniczące-
go i sekretarza Komisji.

Komisja ds. Konkursów
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie podjęła 

uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku do komisji konkursowych prze-
prowadzających konkursy na stanowiska: Ordynatora 
Oddziału Psychiatrycznego 19  D, Ordynatora Oddziału 
Psychiatrycznego 20 B, Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego 
20 D, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. 
Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku wyznaczeni zostali: lek. 
Maciej Dziurkowski jako Przewodniczący Komisji, lek. Konrad 
Kiersnowski jako Członek Komisji, lek. Krzysztof Kosior jako 
Członek Komisji.

Komisja ds. Socjalnych
Przewodnicząca Komisji dr Izabela Łebek przedstawiła 

wniosek, który wpłynął do Komisji, o zapomogę dla lekarza 
z zagranicy, który oczekuje wsparcia, gdyż dochody jego 

rodziny nie wystarczają na to, aby kupić mieszkanie i utrzy-
mać samochód, a dochód na jednego członka rodziny to 
ok. 2700 zł. Poddała do dyskusji kwestię tego, czy zmienić 
zapisy regulaminu w kwestii kryterium dochodowego na 
jednego członka rodziny, gdyż takich wniosków może być 
coraz więcej. Po dyskusji ustalono, że nie będą zmieniane 
zapisy regulaminu, bo kompetencje członków Komisji są 
wystarczające, aby decydować o udzieleniu bądź odmowie 
udzielenia zapomogi.

Komisja ds. Stomatologii
Przewodnicząca Komisji dr Agnieszka Gwiazdowska wnio-

sła o poszerzenie składu Komisji.
Następnie przekazała, że 3 listopada 2022 r. odbyło się 

spotkanie w centrali NFZ w sprawie wyceny świadczeń sto-
matologicznych – na stomatologię zachowawczą oraz w za-
kresie chirurgii, do której nasi przedstawiciele mieli bardzo 
dużo zastrzeżeń. Nadal odbywają się raz w miesiącu szkole-
nia ze stomatologii z cyklu „Rozmowy o zębach”. Odbyło się 
również robocze spotkanie dotyczące konferencji stoma-
tologicznej „Pomorskie Spotkania Stomatologiczne”, która 
miałaby się odbyć w kwietniu 2023 r. 

Doktor Ewa Siewierska-Chomeniuk przekazała, że 
18 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie ogólne Rady 
Europejskich Lekarzy dentystów CED i wydano oświadczenie 
w sprawie uznawania kwalifikacji lekarsko-dentystycznych 
uzyskiwanych w państwach niebędących państwami człon-
kowskimi UE na dotychczasowych zasadach, które na prośbę 
dr Łukasza Szmygla zostało odczytane. 

Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Doktor Roman Budziński przekazał, że Komisja ma pro-

blem z podejściem do medycyny estetycznej. Dnia 8 grud-
nia 2022 r. Rada Ośrodka spotka się z konsultantami, aby 
wypracować stanowisko w tej kwestii. Następnie wywiązała 
się dyskusja na temat medycyny estetycznej .

Trwa kurs z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców. 
Trwają prace, aby kurs odbywał się również w delegaturze 
w Słupsku. Planowany jest kurs z medycyny rodzinnej. 

Dyskutowano nad zmianą wysokości wynagrodzenia dla 
wykładowców Ośrodka Szkoleniowego. Po dyskusji ustalono 
wynagrodzenie w wysokości od 130 do 350 zł.

Komisja ds. Kultury
Przewodniczący Komisji dr Marcin Nowiński przekazał, że 

został rozstrzygnięty konkurs na kartkę świąteczną. Wygrała 
kartka Anieli Brzoskowskiej. Dnia 5 grudnia 2022 r. odbędzie 
się spotkanie z dziećmi i od tego dnia będzie wystawa prac 
dzieci. 
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Następnie przekazał, że prezes chóru dr Kamil Jankowski 
zwrócił się do ORL o środki finansowe na udział w dniach 
8–11 grudnia 2022 r. w konkursie w Cieszynie.

Komisja ds. Sportu i Rekreacji
Przewodniczący Komisji dr Marcin Szczęśniak przekazał, 

że dzisiaj odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji, na któ-
rym odbędzie się dyskusja nad planem imprez przyszłorocz-
nych oraz ostatecznym kształtem budżetu Komisji. Doktor 
R. Budziński zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania 
turnieju szachowego. Doktor M. Szczęśniak przekazał, że 
jeśli mec. K. Kolankiewicz podejmie się organizacji turnieju, 
to będzie taki zorganizowany.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Przewodniczący Komisji dr Jacek Drozdowski przekazał, 

że spotkania lekarzy seniorów odbywają się i przychodzi 
ponad 20 osób, w planach jest spotkanie wigilijne i wyjazd 
do muzeum i Filharmonii Bałtyckiej.

Komisja Legislacyjna
Przewodniczący komisji dr Paweł Figarski przekazał, że 

na dzisiejszym pierwszym spotkaniu Komisji finansowo-bu-
dżetowej NIL został wybrany na sekretarza. Naczelna Izba 
Lekarska chce ograniczyć wsparcie dla wydarzeń organi-
zowanych przez OIL, toczyły się rozmowy o pożyczkach dla 
Izb. Komisja poparła podwyższoną składkę członkowską 
i rekomendują, aby nie robić sztywnych wyłączeń w kwestii 
opłacania składek członkowskich. 

Komisja Organizacyjna
Przewodnicząca Komisji dr Anna Ingielewicz przekazała in-

formacje po uroczystości z okazji nadania PWZ. Podziękowała 
członkom Rady oraz pracownikom biura OIL. Przedstawiła 
kosztorys uroczystości. Przekazała, że 23 listopada 2022 r. 
odbyło się spotkanie Komisji. Nie udało się wybrać wice-
przewodniczącej.

Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodnicząca Komisji dr Rita Sharma przekazała, że 

1  grudnia odbędzie się spotkanie Komisji, pracują nad 
systemem „no fault” razem z Porozumieniem Rezydentów. 
Poprosiła członków Rady o udzielenie odpowiedzi dla  
dr A. Gramann do artykułu „Poznaj swoją Izbę”.

Stała Komisja ds. Architektoniczno-Budowlanych
Doktor Dariusz Kutella przekazał, że mec. Elżbieta 

Miecznikowska i mec. Elżbieta Czarnecka wraz z inwesto-
rem zastępczym przygotowali projekt umowę na roboty 

budowlane pomiędzy Izbą a generalnym wykonawcą. Trwają 
przygotowania do wyboru głównego wykonawcy. Główny 
projektant Top-Project złożył komplet poprawionej i uzupeł-
nionej dokumentacji technicznej do Urzędu Miejskiego i cze-
kamy na zgodę na budowę. Odbyło się spotkanie z Markiem 
Tarchalskim, który będzie doradzał, w jaki sposób sfinanso-
wać tę inwestycję.

Skarbnik 
Doktor Jacek Drozdowski przekazał, ze jest klika spraw, 

w których należałoby rozwiązać rezerwę budżetową i część 
pieniędzy rozdysponować na diety, na catering, na uro-
czystość PWZ, dofinansowanie książki „Mocni duchem”. 
Zawnioskował o przesunięcie kwoty 130 000 zł z rezerwy 
budżetowej. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła 
uchwałę w sprawie przesunięcia środków finansowych z re-
zerwy budżetowej.

Doktor Jacek Drozdowski poprosił przewodniczących ko-
misji o racjonalne propozycje przyszłorocznych budżetów, 
z uwagi na to, że obsługa budowy wzrosła ponad dwukrotnie. 
Doktor M. Nowiński wskazał, że zgadza się z założeniami, 
ale wzrost składki powoduje, że część środowiska będzie 
wymagać więcej, duża część jest przeciwna budowie. Lekarzy 
interesuje, co dostaną w zamian za wyższe składki.

Sekretarz
Doktor Krzysztof Wójcikiewicz przekazał, że prowadził 

postępowanie w sprawie konfliktu pomiędzy lekarzem rezy-
dentem a kierownikiem specjalizacji. Drugą przedstawioną 
sprawą jest postępowanie w sprawie komisji powołanej do 
oceny zdrowia lekarza, na razie jest próba nawiązania kontak-
tu z lekarzem. Następnie dr K. Wójcikiewicz przekazał swoje 
przemyślenia na temat kryteriów, którymi Rada powinna 
kierować się przy udzielaniu rekomendacji dla kandydatów 
dla biegłych lekarzy. Dr Krzysztof Wójcikiewicz przedstawił 
uchwały, które zostały podjęte przez Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku od ostatniego posiedzenia 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.

Sprawy bieżące.
Prezes zaproponował, aby 19 stycznia 2023 r. zorganizo-

wać spotkanie świąteczno-noworoczne. 
Doktor Budziński wraz dr W. Klemens i z dr Ł. Szmyglem 

starają się stworzyć zespół redakcyjny. 
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 

w sprawie zawarcia umowy określającej zasady przekazy-
wania środków finansowych przez Skarb Państwa – Ministra 
Zdrowia na pokrycie kosztów czynności administracyjnych 
związanych z realizacją zadań samorządu zawodowego 
w 2022 r. 
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Prezes wskazał, że następuje zmiana zasad wydawania 
Gazety Lekarskiej, realizując również uchwałę Zjazdu, aby 
„Pomorski Magazyn Lekarski” był wydawany w wersji elek-
tronicznej, następnie przedstawił projekt uchwały, następnie 
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę w spra-
wie zasad kolportażu „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwa-
łę w sprawie dofinansowania publikacji „Mocni Duchem”, 
objęła patronatem honorowym akcję edukacyjną „Oswa-
jamy Atopowe Zapalenie Skóry” organizowanej przez 
Dermatologiczne Studenckie Koło Naukowe GUMed.

Prezes przedstawił wniosek lek. Krzysztofa Majdyło o wy-
rażenie zgody na przeprowadzenie teoretycznego i prak-
tycznego nauczania zawodu lekarza oraz wzięcie udziału 
w konsylium lekarskim i wykonywanie zabiegów przez lek. 
Dmytro Maltseva. Sprawę przekazano do konsultacji z wła-
ściwymi konsultantami wojewódzkimi. Na obecnym etapie 
sprawa została oddalona.

Prezes przedstawił protokół kontroli Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej w sprawie oceny rzetelności rozliczania udzielo-
nych pracownikom delegacji na wyjazdy służbowe poprzed-

niej kadencji organów. Przekazał protokół do Biura Prawnego 
z prośbą o opinię. Wobec wątpliwości co do konstrukcji pro-
tokołu i zastrzeżeń w nim zawartych Prezes zaproponował, 
aby członkowie komisji rewizyjnej porozumieli się z Biurem 
Prawnym, jak prawidłowo sformułować protokół i wtedy 
OKR podejmie decyzję, czy członkowie Rady mają się z nim 
zapoznać. Doktor I. Karczyńska przekazała, że podda to pod 
obrady Komisji.

Wolne wnioski
Doktor Agnieszka Gwiazdowska zwróciła się z prośbą 

o współorganizowanie konferencji Spotkania stomatolo-
giczne przez Fundację Pomocy Lekarzy Seniorów. Doktor  
D. Kutella wskazał, że statut Fundacji nie przewiduje organi-
zowania wydarzeń. Zasugerował konsultacje z panią dyrektor 
biura, komisją organizacyjną. Ustalono, że odbędzie się spo-
tkanie w tej kwestii ze Skarbnikiem i księgową.

Na podstawie protokołu 
Izabeli Krywuć 

sprawozdanie przygotował
 ✍ dr Łukasz Szmygel

Poznaj swoją izbę 

Maciej Dziurkowski
Coraz więcej osób w naszym kraju cierpi na schorzenia 

psychiczne. Niestety również coraz więcej spraw, które rozpa-

trywane są przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej dotyczą psychiatrii. W Okręgowej Izbie Lekarskiej 

w Gdańsku mamy szczęście, że funkcję Rzecznika pełni 

specjalista właśnie w tej dziedzinie – dr. n. med. Maciej 

Dziurkowski. 

Czym zajmuje się Pan zawodowo, czy wystarcza czasu 

na pasje poza pracą? 

Jestem specjalistą psychiatrii, na co dzień kierownikiem 

oddziału uzależnień Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. Kryzana w Starogardzie Gdańskim Kocborowie. 

Pełnię też funkcję biegłego sądowego zaprzysiężonego 

z dziedziny psychiatrii, członka zarządu Oddziału Gdańsko-

Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 

15 lat prowadzę praktykę w Gdyni. 

Jak Pan trafił do Samorządu, jaką funkcję w nim pełni, 
dlaczego taką? Co daje lekarzom Samorząd, a może coś 
zabiera?

Od kilku kadencji jestem delegatem na Zjazd OIL z rejonu 
starogardzkiego. W VII kadencji byłem zastępcą Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zajmowałem się 
głównie sprawami dotyczącymi psychiatrii. W VIII i obecnej 
IX kadencji, pełnię funkcję Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. 

Prywatnie kocham podróże, malarstwo, zwłaszcza Turnera, 
i fotografię. Czas wolny spędzam w drodze z czekolado-
wym labradorem, czasami aktywnym w dogoterapii moich 
Pacjentów. 

Jaki kierunek działań powinny obrać izby lekarskie, żeby 
skuteczniej reprezentować środowisko lekarskie?

Samorząd rozumiem jako miejsce wymiany myśli i wza-
jemnego wsparcia lekarzy – energia młodzieży jest tu szcze-
gólnie cenna.

 ✍ Rozmawiała Aleksandra Gramann
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Poznaj swoją izbę 

Krzysztof Wójcikiewicz
Praca lekarza rzadko kończy się wraz z wybiciem godziny 

przewidzianej w umowie. Zawsze jest jeszcze dodatkowy pa-
cjent do zbadania, zaświadczenie do podpisania, dokument 
do wypełnienia. W tym miesiącu rozmawiamy z lekarzem, 
którego aktywność zawodowa nie kończy się niemal nigdy. 
A przecież jest jeszcze praca na rzecz Samorządu. 

Czym zajmuje się Pan zawodowo, czy wystarcza czasu 
na pasje poza pracą?

Krzysztof Wójcikiewicz: Zawodowo zajmuję się zarządza-
niem podmiotem leczniczym. Jestem członkiem zarządu 
podmiotu leczniczego do spraw medycznych. Pełniąc tę 
funkcję zajmuję się wieloma sprawami związanymi z lecze-
niem, pielęgnacją i fizjoterapią pacjentów zarówno w szpita-
lach jak i w jednostkach leczenia ambulatoryjnego. Ponadto 
jestem zaangażowany w kontrolę zakażeń szpitalnych, polity-
kę antybiotykową szpitali, nadzór nad prowadzeniem doku-
mentacji medycznej, farmakoterapią, a także zaopatrzeniem 
szpitali w leki i wyroby medyczne i wiele innych. Działalność 
ta pochłania sporo czasu, bo tak naprawdę nie kończy się 
w momencie opuszczenia miejsca pracy. Wiele problemów, 
które wymagają wsparcia i szukania bieżącego, optymalne-
go rozwiązania wcale nierzadko powstaje w nietypowych 
godzinach i dniach wolnych.

Jednak znajduję nieco czasu na kultywowanie moich za-
interesowań pozazawodowych.

Jak trafił Pan do Samorządu, jaką funkcję w nim pełni, 
dlaczego taką? Co daje lekarzom Samorząd, a może coś 
zabiera?

Moja aktywność w Samorządzie lekarskim rozpoczęła się 
ponad dwadzieścia lat temu. Osobami, które miały wpływ 
na czynne włączenie się w działanie Izby, byli dr Wojciech 
Ratajczak, a potem nieżyjąca już dr Halina Porębska. Nasze 
rozmowy o naszych zawodach, o państwowej legislacji wokół 
nich, o regulacjach wewnątrzśrodowiskowych dotyczących 
zasad wykonywania naszych zawodów doprowadziły mnie 
do podjęcia decyzji o czynnym włączeniu się w życie naszego 
Samorządu.

Okręgowa Rada Lekarska w tej, jak i poprzedniej kadencji 
powierzyła mi funkcję sekretarza Rady i przewodniczącego 
Komisji ds. Rejestracji Lekarzy. To bardzo ciekawe i odpowie-
dzialne funkcje. Sekretarz zajmuje się działalnością admini-
stracyjną Izby, a Komisja ds. Rejestracji Lekarzy zajmuje się 
całą sferą związaną z prawem wykonywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty, wpisami do rejestru Izby, a także śledzi 
ciągłość wykonywania zawodu w okresach pięcioletnich – 

do czego obliguje nas Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.

Rola samorządu jest opisana przede wszystkim w naszej 
Konstytucji, a potem szeroko w Ustawie o samorządzie le-
karskim. Tam wymieniono cały szereg jego zadań. Jednak 
zwróciłbym uwagę na podstawowe zadanie, czyli dbałość 
o prawidłowe wykonywanie naszych zawodów. Przymiotnik 
„prawidłowe” dużo znaczy. To właśnie musi pochłaniać 
przede wszystkim aktywność naszego samorządu, gdyż 
jakiekolwiek odstępstwa od tej wartości (w jakiejkolwiek 
sferze) powodują obniżanie rangi naszych zawodów, a do 
tego nie możemy dopuścić – nasze zawody są zbyt ważne 
dla człowieka i dla jego życia. Wykonujemy wszak zawody 
zaufania publicznego i tego zaufania nie możemy zawieźć, 
bo cóż będę znaczyły słowa lekarza pozbawionego zaufania.

Aktywność samorządu przede wszystkim na tym się sku-
pia, choć nie zawsze jest to dostrzegane i na ogół niedoce-
niane.

Jaki kierunek działań powinny obrać izby lekarskie, żeby 
skuteczniej reprezentować środowisko lekarskie?

Mam wrażenie, że izby dość skutecznie reprezentują 
środowisko lekarskie. Jesteśmy widoczni w licznych publi-
kacjach o medycznej tematyce. Nasi przedstawiciele dość 
często występują w różnych mediach. Jednak myślę, że 
w pytaniu nie chodzi o „reprezentację” w prostym rozumie-
niu tego słowa. Odnoszę wrażenie, że chodzi tu bardziej 
o wpływ na to, co dotyczy naszego zawodu i o traktowanie 
naszego Samorządu przez polityków, a także o to, czy nasz 
głos jest słyszalny i brany pod uwagę oraz czy powoduje 
jakieś korzystne zmiany. Tu trzeba przyznać, że nasz wpływ 
jest nie zawsze skuteczny. Politycy chętniej słuchają dość 
wysoko utytułowanych przedstawicieli naszego zawodu, 
którzy niekoniecznie, albo nawet wcale, nie są zorientowani 
w kierunkach działań i dążeniach środowiska lekarskiego. Na 
ogół reprezentują wąski interes grupy (np.: specjalizacyjnej) 
co destruktywnie działa na dążenia całości. Ferowane przez 
nich poglądy, co niekiedy bywa, są sprzeczne z naszymi 
dążeniami. Takie działania winny być minimalizowane, bo 
szkodzą całości. Pogłębiają podziały w środowisku. To nas 
bardzo osłabia wizerunkowo i daje powody do manipulacji. 

Tu widzę ważny kierunek działania Samorządu – integracja 
wokół najważniejszych spraw. Cel niełatwy do osiągnięcia, 
gdyż nasze interesy nierzadko przebiegają przeciwnie. Ale 
kilka historii z przeszłości, nawet niedalekiej, kiedy udało 
nam się prawdziwie zjednoczyć wokół konkretnej sprawy  
– dowodzi, że osiągnięcie celu stało się możliwe. 

 ✍ Rozmawiała Aleksandra Gramann
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Poznaj swoją izbę 

Łukasz Szmygel
Doktor n. med. Łukasz Szmygel, obecnie pełni licz-

ne, istotne, funkcje w Samorządzie Lekarskim, zarówno 
okręgowym, jak i naczelnym. Nie zapomniał jednak o bo-
lączkach młodych lekarzy – spory z dyrekcją, zakładanie 
własnej działalności gospodarczej, brak czasu dla rodziny. 
Właśnie takich ludzi, pełnych zapału, rozumiejących pro-
blemy lekarzy, potrzeba nam w Samorządzie. 

Czym zajmuje się Pan zawodowo, czy wystarcza czasu 
na pasje poza pracą?

Jestem endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym 
oraz pediatrą, wykonuję także badania USG. Od kilku lat 
staram się nie tylko pracować, ale również żyć. Staram się 
jak najwięcej czasu poświęcać dzieciom. Znajduję czas na 
granie w siatkówkę i na prace ogrodowe, które bardzo 
lubię. Uwielbiam jeździć motocyklem, ale na to trochę 
brakuje mi czasu.

Jak Pan trafił do samorządu, jaką funkcję w nim pełni, 
dlaczego taką? Co daje lekarzom Samorząd, a może 
coś zabiera?

Trafiłem do Samorządu jako młody lekarz. Zakładanie 
działalności gospodarczej było dla mnie dużym wyzwa-
niem. Jak już udało mi się przejść trudne formalności, to 
postanowiłem pomagać innym w zakładaniu i prowa-
dzeniu działalności – tak powstały kursy we współpracy 
z księgową i prawnikiem prowadzone w Izbie. Do tego 
doszły wyzwania, jakie czekały na młodego lekarza – re-
zydenta w pracy i walka z dyrekcją o prawa pracownicze.

Zaczynałem bez żadnej funkcji – po prostu działając na 
rzecz młodych lekarzy. Potem zostałem przewodniczącym 
Komisji Młodych Lekarzy i zastępcą Przewodniczącego 
Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Ze względów rodzinnych na 4 lata wycofałem się z dzia-
łalności samorządowej. A w obecnej kadencji podjąłem 

się działalności zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady 
Lekarskiej i Rzecznika Praw Lekarza, a w Naczelnej Izbie 
Lekarskiej przewodniczę Zespołowi ds. wizerunku zawodu 
lekarza i lekarza dentysty.

Planuję nadal zajmować bezpośrednią pomocą leka-
rzom oraz zająć się bytnością lekarzy w mediach i kwe-
stiami reklamy.

Jaki kierunek działań powinny obrać izby lekarskie, 
żeby skuteczniej reprezentować środowisko lekarskie?

W mojej ocenie należy dbać o utrzymanie izb lekar-
skich i podtrzymywanie samorządności lekarzy. Należy 
sprawować pieczę nad rzetelnym wykonywaniem zawo-
du lekarza, ale też należy informować lekarzy o podej-
mowanych działaniach. Mechanizmy rynkowe, naciski 
społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają 
izby z walki o dobre warunki leczenia naszych pacjen-
tów. Trzeba wsłuchiwać się w głos koleżanek i kolegów 
i starać się, aby działania izby w jak największym stopniu 
„wracały” do lekarzy. Jestem za wspieraniem finansowym 
i merytorycznym oraz prawnym młodych lekarzy w zakre-
sie kształcenia, praw pracowniczych, nauce kompetencji 
miękkich, organizacji kursów, dofinansowania kształcenia. 
Powinniśmy pamiętać o lekarzach seniorach i dbać o ich 
stały kontakt ze środowiskiem, wspierać w razie proble-
mów zdrowotnych czy socjalnych. Izba powinna wspierać 
różne działania niemedyczne lekarzy takie jak aktywność 
sportowa, kulturalna czy społeczna lekarzy. Uważam, że 
należy także dbać o integrację między środowiskiem 
stomatologicznym i lekarskim. Bardzo ważne są działa-
nia biura prawnego i wsparcie przy zawieraniu umów, 
negocjacjach z pracodawcami. Najtrudniejszą i bolesną 
rolą izby jest eliminacja z naszego środowiska lekarzy źle 
wykonujących zawód lub łamiących zasady etyczne.

 ✍ Rozmawiała Aleksandra Gramann
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Pandemia wirusa SARS-CoV-2 trwa już niemal od 2 lat 
i kosztowała życie tysięcy osób. Stała się olbrzymim 
wyzwaniem dla światowej medycyny, która nie tylko 
musiała poradzić sobie z nieznanym w pełni przeciw-
nikiem, ogromną liczbą chorych, ale również z koniecz-
nością szybkiego opracowania skutecznego preparatu, 
który pozwoli chronić przed wirusem SARS-CoV-2. 

W niemalże ekspresowym tempie udało się opracować 
szczepionki, dzięki którym większa cześć ludzkości ode-
tchnęła z ulgą. Jak się okazało, to co dla części zdrowo-
rozsądkowych osób stało się swoistym wybawieniem, dla 
ruchów antyszczepionkowych stało się pożywką do snucia 
kolejnych „naukowych” bredni. Skąd wzięli się przeciwnicy 
szczepionek? Jak to się dzieje, że zamiast naukowych ar-
gumentów, trafiają do nich niczym niepodparte koncepcje 
torujące drogę do kolejnych, coraz to bardziej wymyślnych 
teorii spiskowych? Skąd wzięła się u nich często spotykana 
maniera, polegająca na określaniu samych siebie jako „osób 
samodzielnie myślących”, poruszających się poza głównym 
nurtem utorowanym przez wielkie koncerny farmaceutyczne, 
nierzadko w komitywie z lekarzami.

Tak to się zaczęło…
Jak wskazują badania, ruch antyszczepionkowy pod 

względem liczebności ma się bardzo dobrze. W skali całego 
globu, aż ok. 13% populacji nie ufa szczepionkom i postrze-
ga je jako potencjalne niebezpieczne dla życia i zdrowia. 
W praktyce oznacza to, że średnio co ósma osoba jest 
antyszczepionkowcem. Co ciekawe, sama idea sprzeciwu 
wobec szczepień zrodziła się zanim na świecie została opra-
cowana pierwsza szczepionka. Jak to możliwe? Otóż wszystko 
zaczęło się od wariolizacji, czyli wywodzącej się z Chin, a prak-
tykowanej również m.in. w Indach i Turcji, prewencyjnej me-
tody zakażania zdrowych osób ospą prawdziwą. W skrócie, 
rzeczona metoda sprowadzała się do przenoszenia zakażonej 
wydzieliny pochodzącej od osób o lekkim przebiegu choro-
by, na osoby zdrowe (przede wszystkim na dzieci).

Wariolizacja dotarła do Europy z początkiem XVIII w. 
Została przywieziona do Imperium Brytyjskiego przez le-
karzy z Kompanii Wschodnioindyjskiej. Początkowo me-

Szczepionka to zło, czyli krótka 
historia ruchów antyszczepionkowych

dycy brytyjscy z dużą rezerwą podchodzili do tej metody. 
Do jej rozpowszechnienia niezwykle istotny wkład miała 
Mary Wortley Montagu, angielska arystokratką i pisarka. 
Zasłynęła z pisania listów, w których opisywała ówczesne 
życie w Konstantynopolu. Właśnie tam przedstawiła po raz 
pierwszy metodę wariolizacji, której skuteczność mogła ob-
serwować na własne oczy i jednocześnie starała się wiedzę 
tę przekazać swoim rodakom, będąc najbardziej zasłużoną 
propagatorką wariolizacji w Londynie. W 1718 r. zabiegowi 
temu poddała swojego syna. Następnie w 1772 r. metoda 
ta została zastosowana względem brytyjskich królewiczów, 
a w kolejnych latach zyskiwała na popularności również w in-
nych europejskich krajach.

Od samego początku istniało liczne grono przeciwników 
wariolizacji, którzy nieświadomie dali historyczne podwaliny 
dla współczesnych ruchów antyszczepionkowych. Nie prze-
konywał ich nawet fakt, że w czasie epidemii ospy w Bostonie 
śmiertelność wśród osób po wariolizacji oscylowała na po-
ziomie ok. 2,5%, podczas gdy osoby „niezaszczepione” mie-
rzyły się ze śmiertelnością na poziomie ok. 15%. Wariolizacja 
zyskiwała w poszczególnych społeczeństwach coraz większą 
popularność, aż do czasu, gdy swoją pierwszą prawdziwą 
szczepionkę zaprezentował światu Edward Jenner. Odkrył 
on, że przechorowanie krowianki pozwala na skuteczne 
uchronienie się przez zarażeniem ospą prawdziwą, której 
śmiertelność wówczas oscylowała w ok. 30%. Pomijam fakt, 
że wśród ozdrowieńców występowało wiele negatywnych 
następstw, począwszy od głębokich blizn na ciele, aż po 
ślepotę.

Skutkiem odkryć dokonanych przez E. Jennera było wpro-
wadzenie w Wielkiej Brytanii przymusu szczepień na ospę 
prawdziwą, zaś odmowa zaszczepienia się była karana. 

Rycina 1. Rodzaje wariolizacji
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To, co brytyjski rząd robił dla dobra swych obywateli, spo-
tkało się z silnym sprzeciwem części społeczeństwa. Wśród 
argumentów przez nich wysuwanych przodował ten, któ-
ry podnosił, że obowiązek szczepień jest w gruncie rzeczy 
ograniczeniem wolności człowieka. Jednakże można spotkać 
również szereg innych, znacznie ciekawszych:
■■ szczepionki to znamię Bestii, która została zapowiedziana 
na kartach Apokalipsy;

■■ szczepionki na ospę są nieczyste, bo pochodzą od zwie-
rząt, mogą więc zarazić dzieci zwierzęcymi chorobami;

■■ ponieważ szczepionki pochodzą od zwierząt, mogą 
zmieniać dzieci w zwierzęta (są przekazy, w których po 
szczepieniu dzieciom wyrastały kopyta i ogony, ale póki 
co nie zostało to potwierdzone);

■■ szczepionki mogą nie szkodzić ciału, lecz –  co gorsze – 
mogą narazić na szwank życie wieczne dziecka, mieszając 
jego duszę z duszą zwierzęcia;

■■ szczepionki stanowią nową wersję piętnowania – po-
równano je do wcześniejszych metod oznaczania niewol-
ników lub przestępców;

■■ szczepionki przenoszą choroby umysłowe.

Gro spośród powyższych argumentów może budzić 
uśmiech na twarzy, ale jeżeli przyjrzymy się im bliżej oka-
że się, że nie są one pozbawione pewnej „ludowej mą-
drości”. Weźmy pod uwagę argument mówiący o znamieniu 
Bestii i zezwierzęceniu dzieci. Po pierwsze, należy pamiętać, 
że tego typu teorie powstawały i rozpowszechniały się 
w głównej mierze wśród najniższych warstw społecznych, 
a więc wśród osób ubogich, niewykształconych, często niepi-
śmiennych, znajdujących się pod dużym wpływem kościoła 
oraz różnego rodzaju znachorów. Jeżeli dołożymy do tego 
fakt, że rzeczywiście ówczesna szczepionka na ospę praw-
dziwą miała pochodzenie odzwierzęce, zaś jej podawanie 
sprowadzało się do nacięcia skóry dziecka i wcieraniu w ranę 
płynu pozyskanego z ran dzieci uprzednio zaszczepionych, 
a niekiedy bezpośrednio od cieląt, a dość często szczepionki 
pozostawiały blizny (mityczne znamię Bestii), to wskazane 
obawy nie wydają się już być tak absurdalne. Należy rów-
nież pamiętać o tym, że dotąd nikt nigdy nie ingerował tak 
dalece w ludzkie ciało, nakazując podawanie preparatów 
medycznych.

Ilu
st

ra
cj

a:
 Fr

ee
pi

k.
co

m



12

TO WARTO WIEDZIEĆ

POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 2.2023

DPT i MMR, czyli renesans ruchów 
antyszczepionkowych

Kolejny rozkwit ruchów antyszczepionkowych wiąże się 
z podawaniem szczepionki DPT, która rzekomo u 36 dzieci 
miała doprowadzić do problemów neurologicznych (uszko-
dzenia mózgu). Badania te były obarczone jednak bardzo 
poważnym błędem, wynikającym z relatywnie małej grupy 
osób w nich uczestniczących. Pogłębione badania niemalże 
od razu odrzuciły argument, jakoby szczepionki DPT były od-
powiedzialne za problemy neurologiczne. Jednakże ziarno 
padło na podatny grunt, a rodzice chorych dzieci znaleźli 
przyczynę, dla których muszą się mierzyć z chorobami swoich 
pociech. Następstwem działań tych rodziców było powołanie 
do życia Association of Parents of Vaccine-Damaged Children. 
Wydaje się, że głównym celem tej organizacji było sianie spo-
łecznej paniki. Niestety ów cel udało im się osiągnąć, albo-
wiem współczynnik wszczepienia spadł z niemalże 77% do 
33%, a w skrajnych przypadkach nawet do 7%. Dalszy efekt 
był nietrudny do przewidzenia i objawił się pod postacią 
epidemii krztuśca. Dopiero śmiertelne żniwo tej choroby 
pozwoliło dostrzec, że ewentualne niebezpieczeństwa szcze-
pień nie są tak duże, jak następstwa ich braku.

Kolejny renesans ruchy antyszczepionkowe przeżyły przy 
okazji szczepionek MMR. W zasadzie nie wydarzyło się w tym 
względzie nic nowego. Argumenty przeciwko szczepieniom 
były tożsame z tymi, które wysuwano przy okazji szczepionek 
DPT. Jedyna różnica polega na tym, że MMR ma fundować 
nam autyzm. Największym szkodnikiem w tym zakresie 
okazał się Andrew Wakefield, który w 1998 r. opublikował 
artykuł, w którym wskazywał na rzekome związki szczepio-
nek MMR z występowaniem autyzmu. W kolejnych latach 
„rewelacje” A. Wakefielda zostały wielokrotnie podważane 
i uznane za kłamstwo. Jednakże ponownie ziarno padło na 
podatny grunt, zaś sam Wakefield został obrany przez an-
tyszczepionkowców za swojego guru i jest postrzegany jako 
ostatni sprawiedliwy.

Argumenty przeciwko szczepionkom
Warto zastanowić się, czym tak naprawdę argumentują 

swoje stanowisko przeciwnicy szczepień. Paleta w tym zakre-
sie jest niezmierne szeroka. Po pierwsze podkreślają, że pro-
wadzenie szczepień na masową skalę nie doprowadziło do 
wyeliminowania chorób zakaźnych. Tym samym szczepienia 
są nieskuteczne i nie ma sensu ich prowadzenie. Co bardziej 
zatwardziali przeciwny dodają nadto, że szczepienia mogą się 
przyczyniać po powstawania lub wywoływania tych chorób.

Mogłoby się wydawać, że powyższy argument jest łatwy 
do zbicia. Wystarczy sięgnąć bowiem do statystyki, dzię-
ki której łatwo można zauważyć, że od czasu stosowania 
powszechnych programów szczepień, liczba przypadków 
poszczególnych chorób zakaźnych znacząco spadła. Niestety 
nie jest tak łatwo. Przeciwnicy szczepień jak najbardziej do-
strzegają tę poprawę, jednakże przypisują ją nie szczepion-
kom, lecz poprawie warunków ludzkiego życia, zwłaszcza 
zwiększeniu higieny, poprawie sposobu odżywania się itd.

Wreszcie koronny argument przeciwko szczepieniom, 
a mianowicie szczepionki zawierają w swoim składzie liczne 
substancje niebezpieczne, które powodują występowania 
chorób i ciężkich przypadków niepożądanych odczynów 
poszczepiennych. Aby nie być gołosłownym, za ciężkie nie-
pożądane odczyny poszczepienne obwiniany był tiomersal, 
czyli sól sodowa kwasu etylortęciotiosalicylowego. Wyniki 
prowadzonych w tym zakresie badań nie wskazały, aby 
w jakikolwiek sposób wpływał on negatywnie na organizm 
człowieka, a już w szczególności był odpowiedzialny za au-
tyzm. Niemniej, aby zbić argument antyszczepionkowców 
tiomersal został usunięty ze składu szczepionek.

Skoro tiomersalu już nie było, koniecznym stało się zna-
lezienie kolejnego straszaka. Wybór padł na związki glinu. 
Ich negatywne skutki były tożsame do przypadku tiomersalu. 
Wydaje się jednak, że ich usunięcie ze składu szczepionek na 
niewiele się zda. Zawsze znajdzie się bowiem kolejny element 
składu szczepionek, który będzie odpowiedzialny za autyzm, 
padaczkę, ADHD, choroby psychiczne, a niekiedy nawet za 
homoseksualizm.

Co dalej?
Walka z antyszczepionkowcami wydaje się być walką 

z wiatrakami. Zwłaszcza dziś, gdzie dostęp do mniej lub 
bardziej prawdziwych informacji jest w zasadzie nieogra-
niczony. Mało skuteczne wydaje się również wprowadzanie 
obowiązku szczepień, nawet zagrożonego wysokimi karami 
finansowymi (przykładowo w samym tylko województwie 
pomorskim nałożono za brak obowiązkowych szczepień 
dzieci: w 2016 r. – 239 grzywien, w 2017 r. – 332 grzywien, 
w 2018 r. – 380 grzywien, w 2019 r. – 567 grzywien, w 2020 r. – 
96 grzywien). Z drugiej jednak strony, owe kary przynajmniej 
w jakimś stopniu zrekompensują koszty, jakie społeczeństwo 
musi ponieść na leczenie tych, którzy w obawie przed cho-
robą, skazują się na… chorobę. 

 ✍ Bartosz Węgrzynowski
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Jednym z trudniejszych momentów w karierze Matki Le-
karki jest powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Kobieta 
musi się wtedy nauczyć, jak łączyć dwie ważne życiowe 
funkcje – matki i lekarki. O tym, jakie emocje mogą być 
obecne w trakcie tzw. V trymestru, opowie Katarzyna Sko-
rupska – psycholog i psychoterapeutka, od wielu lat spe-
cjalizująca się w psychologii perinatalnej. Pani Katarzyna 
pomaga parom w trudnych sytuacjach okołoporodowych, 
prowadzi szkolenia dla specjalistów związanych z położ-
nictwem. Współpracuje z wieloma organizacjami, m.in. 
z Fundacją Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego.

Wszyscy wiedzą, że ciąża składa się z trzech trymestrów. 
Coraz więcej osób ma też świadomość, czym jest IV try-
mestr, ale wiedza na temat V trymestru nie jest powszech-
na. Czym właściwie on jest?

Jest to moment, w którym mama wraca do pracy, a więc 
teoretycznie do życia, które opuściła, aby urodzić dziecko i się 
nim zająć. Jeśli spojrzymy na V trymestr z szerszej perspekty-
wy, to uświadomimy sobie, że jest to okres ogromnych zmian 
w relacji między tymi dwoma osobami. Maluch, którym do 
tej pory zajmowała się głównie mama, trafia pod opiekę 
innej osoby. Z kolei czas, który kobieta dotychczas poświę-
cała dziecku, teraz poświęca na pracę. I choć absolutnie nie 
uważam, że bycie w domu z dzieckiem jest formą urlopu, to 
jednak praca zawodowa jest związana z czymś zupełnie in-
nym – wymaga od nas innej organizacji poznawczej, innego 
funkcjonowania emocjonalnego. 

Czy V trymestrem nazywamy tylko pierwsze 3 miesiące 
po powrocie do pracy, czy cały okres adaptacji do nowej 
sytuacji?

Przez V trymestr rozumiemy okres adaptacji, który może 
być zarówno krótszy niż te 3 miesiące oraz dłuższy, obejmu-
jący 4–5 miesięcy. 

Kiedy zaczęto stosować to pojęcie? 

Jest to pojęcie stosunkowo nowe – musimy sobie uświa-
domić, że jeszcze 100 lat temu większość kobiet nie była 
aktywna zawodowo i V trymestr ich nie dotyczył. Póki co, jest 
to również pojęcie bardzo umowne – nie przeprowadzono 
większych badań na ten temat. Jednak od strony praktycznej 
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Matka Lekarka wraca do pracy

jest ono bardzo przydatne. Pozwala każdej mamie wracającej 
do pracy po urlopie macierzyńskim poczuć wyjątkowość 
tego okresu – skoro nadano mu oddzielną nazwę, z takimi 
samymi trudnościami jak ona musi się mierzyć wiele kobiet. 

Ponadto warto zwrócić uwagę na kontekst kulturowy. 
W Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów, mamy to 
szczęście, że możemy być na urlopie macierzyńskim przez 
rok – m.in. z tego powodu V trymestr może być dla Polek 
tak szczególnym okresem. Warto podkreślić to, że tematyka 
V trymestru zaczęła być w naszym kraju poruszana właśnie 
wtedy, kiedy wydłużono czas trwania urlopu. 

Jakie emocje mogą towarzyszyć kobiecie w czasie V try-
mestru?

Kobieta może odczuwać całą paletę emocji. Najważniejsze 
jest podkreślenie, że ten okres nie będzie binarny – nie przy-
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niesie nam albo radości, albo smutku; albo ulgi, albo żałoby. 
Niektóre kobiety mogą być szczęśliwe, że wracają do pracy, 
w której się wcześniej realizowały, natomiast inne mogą czuć 
złość, bo np. sytuacja życiowa zmusiła je do powrotu szyb-
ciej niż pierwotnie planowały. Część osób odetchnie z ulgą, 
że wreszcie znajdzie się w świecie dorosłych, a druga część 
będzie miała wyrzuty sumienia spowodowane oddaniem 
dziecka pod opiekę innej osoby. Niektóre mamy – zwłaszcza 
te, które czerpały wiele satysfakcji z macierzyństwa – odczu-
wają duży smutek, dlatego że kończy się pewien etap w ich 
życiu. W V trymestrze może pojawić się też lęk dotyczący 
zmierzenia się z nową sytuacją: jak z rozłąką poradzi sobie 
moje dziecko? Czy dalej będę umiała robić to, co robiłam 
wcześniej? Początkowo kobiety mogą się czuć zagubione, bo 
w ich mniemaniu świat tak bardzo ruszył do przodu, kiedy 
one stały w miejscu. To wszystko sprawia, że perspektywa 
powrotu do pracy, w której trzeba będzie być świetnie zor-
ganizowanym poznawczo, może być przerażająca! 

Jak V trymestr wygląda z perspektywy dziecka?

Około roku dziecko nie ma jeszcze poczucia stałości obiek-
tu – nie rozumie, że jeśli czegoś nie ma, to nie dlatego, że 
to zniknęło, a dlatego, że tego po prostu nie widzi. Z tego 
powodu pożegnania z mamą mogą być dla dzieci trudne. 
Natomiast mocno chcę podkreślić, że wyjście mamy z domu 
nie jest dla dziecka traumą – jest to jeden z etapów uczenia 
się tego, że po wyjściu rodzica nastąpi jego powrót. W doro-
słym życiu niejednokrotnie doświadczamy różnych utrat. Jeśli 
w dzieciństwie, oczywiście adekwatnie do wieku, nauczymy 
się, że pewne uczucia mijają, będziemy lepiej sobie radzić 
z różnymi emocjami w przyszłości.

W V trymestrze zmienia się również sposób, w jaki matka 
spędza czas z dzieckiem – choć może być go mniej, może 
się on stać jakościowo lepszy. Stęskniona po pracy kobieta 
często ma więcej motywacji, aby całkowicie skupić się na 
maluchu podczas wspólnej zabawy i nie będzie rozpraszać 
się np. przeglądaniem wiadomości w telefonie.

W tym czasie wartościowe dla dziecka jest to, że może 
doświadczać siebie w zupełnie innych relacjach. Uczy się, jak 
regulować swoje emocje w obecności różnych osób; zauwa-
ża, że inni ludzie przeżywają te same wydarzenia w odmienny 

sposób. Dzięki temu dostaje masę różnych bodźców, co jest 
niezwykle cenne dla rozwijającego się układu nerwowego.

Czasem rodzice są bardzo zdziwieni tym, że w żłobku 
dziecko nie sprawia żadnych problemów, a po powrocie do 
domu zaczyna płakać. Mama i tata często się wtedy zasta-
nawiają, czy w ten sposób maluch pokazuje, że jest na nich 
zły. Natomiast jest to przede wszystkim opowieść o tym, że 
dopiero przy rodzicach dziecko czuje się na tyle bezpiecz-
nie, żeby przeżywać trudne emocje, które nagromadziły się 
w ciągu dnia. Podobnie jest z dorosłymi – wiemy, że w pracy 
nie mogą nam puścić nerwy i często pozwalamy sobie na 
rozładowanie złości dopiero w domu.

Czy przeżywanie V trymestru zmienia się przy kolejnych 
dzieciach?

Tak, dlatego że każde dziecko jest inne. Pierwsze dziecko 
mogło być bardzo odważne i bez problemu zaadaptować 
się w żłobku. Teoretycznie, dzięki zdobytemu wcześniej do-
świadczeniu, przy drugim maluchu mamie powinno być 
jeszcze łatwiej. Natomiast może się okazać, że młodsze 
dziecko potrzebuje więcej bliskości i rozstania są dla niego 
trudniejsze.

Nie zapominajmy o tym, że z biegiem czasu my również 
się zmieniamy. Jeśli kobieta nie planuje więcej dzieci i wie, 
że obecny V trymestr będzie jej ostatnim, może odczuwać 
większy smutek niż wcześniej. 

Czy dla ojców V trymestr również może być wyzwaniem? 

Mama i dziecko nie są zawieszeni w próżni – towarzyszy 
im tata. Nie we wszystkich rodzinach mężczyzna od same-
go początku wspiera matkę w opiece nad niemowlakiem 
w nocy – zdarza się, że używa argumentu „ja pracuję i muszę 
się wyspać, więc to ty powinnaś wstawać do dziecka”. W tej 
sytuacji powrót mamy do pracy będzie się wiązał z bardzo 
dużą zmianą organizacji życia taty. Jednak nawet dla tych 
zaangażowanych w nocną opiekę ojców V trymestr może 
stanowić wyzwanie – w końcu ich dziecko trafi pod opiekę 
innej osoby, co jest bardzo emocjonującym przeżyciem. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 ✍ Rozmawiała Joanna Namiotko-Łowiec
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Z każdym rokiem ustawodawca dodaje kolejne formy, 
w których lekarz może wykonywać swój zawód. Dzięki 
temu coraz rzadziej mamy do czynienia z ponad 5-letnią 
przerwą w wykonywaniu zawodu, która skutkuje koniecz-
nością odbycia przeszkolenia. Należy jednak nadal pamię-
tać, że nie każda aktywność lekarza może być traktowana 
jako wykonywanie zawodu.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych
Podstawową formą wykonywania zawodu nadal pozo-

staje udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przez udzielanie 
świadczeń na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty należy rozumieć zarówno badanie stanu zdrowia, 
rozpoznawanie chorób, leczenie ich, jak również wydawanie 
różnego rodzaju opinii i orzeczeń lekarskich. Ustawa zawiera 
zatem szerokie rozumienie udzielania świadczeń, począwszy 
od standardowego leczenia, a skończywszy na wykonywaniu 
funkcji orzeczniczych. 

Medycyna estetyczna
Coraz większa grupa lekarzy i lekarzy dentystów decyduje 

się na skupienie swojej aktywności zawodowej wokół tzw. 
medycyny estetycznej. W sensie prawnym, taka dziedzina 
medycyny nie istnieje i nie została dotychczas uregulowa-
na. Niemniej jednak, starając się wyjaśnić, co kryje się pod 
tym pojęciem, możemy posiłkować się propozycją definicji 
wynikającą ze stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
29 stycznia 2021 r. W stanowisku tym czytamy, że „medycynę 
estetyczną stanowią świadczenia zdrowotne, wiążące się z in-
gerencją w tkanki ludzkie, udzielane przez lekarzy i lekarzy 
dentystów, służące przywracaniu lub poprawie fizycznego 
i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjono-
wania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu”. Należy zatem 

stanąć na jednoznacznym stanowisku, że tzw. medycyna 
estetyczna powinna być traktowana jako udzielanie świad-
czeń zdrowotnych. Świadczenie zatem takich usług również 
powinno być traktowane jako wykonywanie zawodu lekarza/ 
/lekarza dentysty. Na tożsamym stanowisku stanął zresztą 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 maja 2021 r., w któ-
rym nie przychylił się do stanowiska obwinionego lekarza 
dentysty zajmującego się zabiegami powiększenia piersi, 
który wykazywał, że w istocie nie wykonywał w ten sposób 
swojego zawodu, bo nie były to świadczenia zdrowotne.

Czynności orzecznicze
Jak już wskazano powyżej, w ramach wykonywania za-

wodu lekarz może również wydawać różnego rodzaju opinie 
i orzeczenia lekarskie. Pod tym pojęciem kryje się jednak zde-
cydowanie szersza sfera działalności niż jedynie medycyna 
pracy. Przez czynności orzecznicze stanowiące wykonywanie 
zawodu lekarza należy bowiem rozumieć m.in.:
■■ orzekanie o czasowej niezdolności do pracy,
■■ orzekanie w przedmiocie zdolności do wykonywania okre-
ślonego zawodu,

■■ orzekanie w przedmiocie niepełnosprawności,
■■ stwierdzanie zgonu,
■■ wykonywanie badań pośmiertnych,
■■ opiniowanie dla potrzeb postępowań sądowych, organów 
ścigania, czy wręcz w charakterze tzw. biegłego prywatne-
go (przy czym stanowisko NRL Nr 11/19/VIII posługuje się 
w tym wypadku jedynie pojęciem biegłego sądowego).
W wypadku, gdy aktywność zawodowa lekarza polega 

wyłącznie na wykonywaniu czynności orzeczniczych, np. 
w zakresie opiniowania sądowo-lekarskiego, lekarz dla celów 
wykazania przed organami samorządu ciągłości wykonywa-
nia zawodu powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające 
faktyczne wykonywanie tych czynności oraz obrazujących 
skalę tej działalności. Dla biegłych sądowych byłaby to za-
tem decyzja o wpisaniu na listę biegłych przez właściwego 
prezesa sądu okręgowego oraz oświadczenie lekarza o licz-
bie opinii lub godzin opiniowania w określonym przedziale 
czasowym.

Telemedycyna
Od 12 grudnia 2015 r. jedną z form wykonywania zawodu 

lekarza jest udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych lub systemów łączno-
ści, czyli tzw. telemedycyna. Z punktu widzenia prawnego 
jest to forma zrównana ze stacjonarnym udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych, a zatem lekarz udzielający świadczeń 
wyłącznie w ramach telemedycyny również wykonuje zawód 

Formy wykonywaniu 
zawodu lekarza  
i przerwa w jego 
wykonywaniu
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i nie zachodzi w jego przypadku co do zasady przerwa w jego 
wykonywaniu.

Inne formy wykonywania zawodu
Ustawa wymienia również inne formy wykonywania za-

wodu, obok udzielania świadczeń zdrowotnych:
■■ prowadzenie przez lekarza badań naukowych lub prac roz-
wojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
lub promocji zdrowia (ustawa mówi o „prowadzeniu”, a nie 
jedynie nadzorowaniu prac badawczych np. z ramienia 
sponsora badań klinicznych lub CRO);

■■ nauczanie zawodu lekarza (a zatem wyłącznie praca dydak-
tyczna na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym);

■■ kierowanie podmiotem leczniczym, tj. pełnienie funkcji 
kierowniczej w podmiocie leczniczym w zakresie, w jakim 
wiąże się to z udzielaniem świadczeń lub nadzorem nad 
ich udzielaniem;

■■ zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowa-
nia świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych 
(a zatem w NFZ), urzędach te podmioty obsługujących lub 
innych urzędach i instytucjach (np. wydziały zdrowia urzę-
dów wojewódzkich, praca w Ministerstwie Zdrowia), ale 
tylko w wypadku, gdy lekarz wykonuje czynności związane 
z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad 
udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (np. uczestniczy 
w zespołach akredytacyjnych lub kontrolnych);

■■ zatrudnienie w Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji (od 1 stycznia 2023 r.).

Praca zagranicą
W świetle stanowiska NRL Nr 11/19/VIII na równi z wyko-

nywaniem zawodu w Polsce traktuje się również wykonywa-
nie zawodu poza granicami RP, z zastrzeżeniem oczywiście, 
że lekarz wykaże, iż faktycznie i zgodnie z prawem wyko-
nywał zawód w danym państwie, w szczególności poprzez 
przedłożenie prawa wykonywania zawodu (licencji) oraz 
dokumentów potwierdzających okres faktycznego wykony-
wania zawodu. Wszystkie wymagane dokumenty powinny 
być w takim wypadku przetłumaczone na język polski.

Wymiar pracy
Stanowisko NRL Nr 11/19/VIII wprowadza swoisty miernik 

dla przerwania biegu 5-letniego okresu niewykonywania 
zawodu. Wymaga ono bowiem, aby lekarz przed upływem 
5 lat faktycznie podjął wykonywanie zawodu w sposób nie-
przerwany przez okres co najmniej 6 miesięcy w wymiarze 
40 godzin miesięcznie. Przy czym w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach okręgowa rada lekarska może przyjąć 

inny okres i wymiar aktywności zawodowej (np. krótszy okres 
nieprzerwanej pracy, ale z większą liczbą godzin miesięcznie).

Niezbędne dokumenty
Stanowisko wprowadza również przykładowy katalog 

dokumentów stanowiących wystarczającą podstawę do 
wykazania faktycznego wykonywania zawodu:
■■ w wypadku prowadzenia praktyki zawodowej lub podmio-
tu leczniczego – oświadczenie lekarza ze wskazaniem ro-
dzaju działalności leczniczej, okresu działalności i wymiaru 
czasu udzielania świadczeń;

■■ w wypadku umów o pracę – umowa o pracę oraz zaświad-
czenie o pozostawaniu w zatrudnieniu albo świadectwo 
pracy;

■■ w wypadku umów cywilnoprawnych lub umów wolonta-
riatu – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, 
z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu tej umowy.
W przypadku wątpliwości co do rzeczywistego okresu 

wykonywania zawodu, mogą zostać Państwo poproszeni 
o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Przerwa
Z przerwą w wykonywaniu zawodu mamy do czynienia, 

gdy lekarz nie przerwie skutecznie biegu 5-letniego okresu 
niewykonywania zawodu. Ma to miejsce w szczególności, 
gdy:
■■ lekarz zaprzestanie wykonywania zawodu na okres dłuższy 
niż 5 lat;

■■ będzie wykonywać czynności zawodowe jedynie spo-
radycznie lub w znikomym wymiarze lub zakresie (jak 
wskazuje się w stanowisku NRL chodzi o zakres bardzo 
mały, bez znaczenia dla utrzymania wiedzy i umiejętności 
praktycznych niezbędnych do właściwego i bezpiecznego 
wykonywania zawodu);

■■ lekarz wykonuje czynności zawodowe w okresie zakazu 
lub zawieszenia w prawie wykonywania zawodu.
Stwierdzenie przerwy w wykonywaniu zawodu następuje 

na podstawie uchwały i skutkuje zmianą numeru rejestro-
wego lekarza (w Centralnym Rejestrze Lekarzy będzie on 
występował z adnotacją „uprawniony do udzielania świad-
czeń i wystawiania recept wyłącznie w odniesieniu do swojej 
osoby lub osoby bliskiej”). Zmiana numeru rejestrowego 
może również nastąpić bez formalnego stwierdzenia przerwy 
w sytuacji, gdy lekarz – pomimo pisemnego wezwania – nie 
wykaże faktycznego wykonywania zawodu w okresie ostat-
nich 5 lat. Wykonywanie zawodu po stwierdzeniu przerwy, 
bez uprzedniego poinformowania izby o zamiarze podjęcia 
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wykonywania zawodu oraz bez odbycia przeszkolenia sta-
nowi przewinienie zawodowe.

Przeszkolenie
W wypadku stwierdzenia ponad 5-letniej przerwy w wy-

konywaniu zawodu lekarza rada może skierować lekarza do 
odbycia przeszkolenia, ustalając jego tryb, program, miejsce 
i okres przeszkolenia. Uwzględnia się przy tym dotychczaso-
wy okres i formę wykonywania zawodu, kwalifikacje lekarza, 
długość przerwy w wykonywaniu zawodu oraz preferen-
cje lekarza co do jego dalszych aktywności zawodowych. 
Zgodnie ze stanowiskiem NRL przeszkolenie zawodowe po-
winno trwać nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 mie-
sięcy. Natomiast jeżeli przerwa w wykonywaniu zawodu jest 
dłuższa niż 10 lat, okres przeszkolenia może być dłuższy niż 
12 miesięcy. 

Zamiast przeszkolenia
Ustawodawca w okresie trwającego stanu zagrożenia epi-

demicznego umożliwił lekarzom odstąpienie od wymogu 
odbycia przeszkolenia, pod warunkiem że przez pierwsze 

3 miesiące wykonywania zawodu udzielają świadczeń zdro-
wotnych pod nadzorem lekarza posiadającego specjaliza-
cję II stopnia lub tytuł specjalisty. Stosowne oświadczenie 
o zamiarze skorzystania z takiej możliwości również należy 
złożyć w izbie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i le-

karza dentysty (tj., Dz.U. z 2022 r., poz. 1731 z późn. zm.).
Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 

28 czerwca 2019 r. w sprawie interpretacji art. 10 ustawy 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 1 /21/VIII Naczelne Rady Lekarskiej z dnia 
29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia definicji medycyny 
estetycznej.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2021 r. 
sygn. akt I KK 23/21.

 ✍ adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Kiedy potrzebne jest zezwolenie sądu  
na czynności medyczne   

Zasadą jest to, że lekarz może przeprowadzić badanie 
lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu 
zgody przez pacjenta – tak stanowi wyraźnie art. 32 ust. 
1 ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i le-
karza dentysty (dalej u.zaw.lek.).

Przepisy przewidują także sytuacje, gdy zgodę zamiast 
pacjenta wyrażają inne uprawione osoby. Gdy pacjent jest 
osobą małoletnią (poniżej 16. roku życia) lub jest niezdolny 
do świadomego wyrażenia zgody lub jest osobą całkowi-
cie ubezwłasnowolnioną wymagane jest uzyskanie zgody 
przedstawiciela ustawowego takiego pacjenta na czynności 
medyczne (art. 32 ust. 2 u.zaw.lek., art. 32 ust. 4 u.zaw.lek.). 
Przedstawicielem ustawowym może być w szczególności 
rodzic, przysposabiający, opiekun lub kurator (ustanowiony 
przez sąd). 

Wyjątkowo, jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
badania osoby małoletniej lub niezdolnej do świadomego 

wyrażenia zgody, zgodę na badanie (i tylko na badanie) może 
wyrazić także opiekun faktyczny (art. 32 ust. 3 u.zaw.lek.). 

Nadto przepisy nakazują – poza zgodą ww. przedstawi-
ciela ustawowego – uzyskanie także zgody pacjenta, który 
ukończył 16 lat (art. 32 ust. 5 u.zaw.lek.). Zgoda takiego pa-
cjenta musi być wyrażona pisemnie, gdy dotyczy zabiegu 
operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarza-
jącej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 4 u.zaw.
lek.). Przepis przewiduje także wyjątkowo konieczność uzy-
skania zgody osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – obok 
zgody przedstawiciela ustawowego – ale tylko wówczas, 
gdy osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć 
opinię w sprawie badania (art. 32 ust. 4 u.zaw.lek.) czy za-
biegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki 
stwarzającej podwyższone ryzyko (art. 34 ust. 5 w zw. z art. 
32 ust. 6 u.zaw.lek.). 

Przepisy przewidują co najmniej kilka sytuacji, gdy zacho-
dzi konieczność uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego 
na udzielenie lub kontynuację świadczenia zdrowotnego:
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■■ gdy pacjent małoletni nie ma przedstawiciela ustawowego 
(art. 32 ust. 2 u.zaw.lek., art. 34 ust. 3 u.zaw.lek.);

■■ gdy pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgo-
dy i nie ma przedstawiciela ustawowego (art. 32 ust. 2  
u.zaw.lek., art. 34 ust. 3 u.zaw.lek.);

■■ gdy nie jest możliwe porozumienie się z przedstawicie-
lem ustawowym pacjenta małoletniego lub pacjenta nie-
zdolnego do świadomego wyrażenia zgody (art. 32 ust. 2  
u.zaw.lek., art. 34 ust. 3 u.zaw.lek.);

■■ gdy nie jest możliwe porozumienie się z przedstawicielem 
ustawowym pacjenta ubezwłasnowolnionego – co do wy-
konania zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody 
leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko 
dla pacjenta (art. 34 ust. 3 u.zaw.lek.);

■■ w przypadku braku zgody przedstawiciela ustawowego 
(lub opiekuna faktycznego na badanie) – pomimo zgo-
dy pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, osoby 
ubezwłasnowolnionej czy pacjenta chorego psychicznie 
lub upośledzonego umysłowo, lecz dysponującego dosta-
tecznym rozeznaniem (art. 32 ust. 6 u.zaw.lek.); 

■■ gdy przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, 
ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świado-
mego wyrażenia zgody – nie zgadza się na wykonanie 
zabiegu operacyjnego albo na zastosowanie metody lecze-
nia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla 
pacjenta – gdy ww. czynności są niezbędne dla usunięcia 
niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub cięż-
kiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia 
(art. 34 ust. 6 u.zaw.lek.). 

■■ gdy pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubez-
własnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub 
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym 
rozeznaniem sprzeciwia się czynnościom medycznym – 
pomimo uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna faktycznego (art. 32 ust. 6 u.zaw.lek.);

■■ przed przystąpieniem do udzielania dalszych świadczeń 
zdrowotnych – po przeprowadzeniu badania lekarskiego 
na podstawie zgody opiekuna faktycznego (art. 32 ust. 8  
u.zaw.lek.). 

Wskazać trzeba, że sądem opiekuńczym, który może wyra-
zić zgodę na wykonywanie czynności medycznych w każdym 
z ww. przypadków jest sąd rejonowy – wydział rodzinny, 
w okręgu którego czynności te mają być wykonane. We 
wniosku do sądu należy zawrzeć uzasadnienie konieczności 
podjęcia określonych czynności medycznych, jak również 
dające się przewidzieć konsekwencje zaniechania ich prze-
prowadzenia czy odroczenia w czasie. 

Nie można zapominać, o tym, że wyjątkowo lekarz może 
podejmować czynności medyczne – nawet bez zgody ww. 
uprawnionych podmiotów – w szczególnych przypadkach 
przewidzianych przepisami, w tym m.in.:

1) lekarz może przeprowadzić zabieg operacyjny albo 
zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającej 
podwyższone ryzyko dla pacjenta – bez zgody przedsta-
wiciela ustawowego pacjenta bądź bez ww. zgody sądu 
opiekuńczego – gdy zwłoka spowodowana postępowa-
niem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi 
niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 
ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku 
lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe: 
■■ zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości 
tej samej specjalności; 

■■ wykonywanych czynnościach niezwłocznie zawiadomić 
przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub 
sąd opiekuńczy (art. 34 ust. 7 u.zaw.lek.).
2) lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić pacjen-

towi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody, jeżeli 
wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na 
stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możli-
wości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym 
lub opiekunem faktycznym. Decyzję o podjęciu czynności 
medycznych w ww. wyjątkowych okolicznościach lekarz po-
winien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem. 
Na koniec lekarz powinien odnotować w dokumentacji me-
dycznej zarówno zaistnienie ww. wyjątkowych okoliczności, 
jak i sam fakt konsultacji z innym lekarzem (art. 33 u.zaw.lek.).

Karol Kolankiewicz
adwokat, specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również 
w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakre-
su prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu 
prawa medycznego;  współautor publikacji: „Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz” (2021), „Prawo medyczne dla 
lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021) oraz „Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez 
medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny” (2022).
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Tak jak Wam obiecałem, zabiorę Was w kilka miejsc nie-
oczywistych, które wraz z DoctoRRiders odwiedziliśmy 
podczas naszych motocyklowych wędrówek. Będą to 
miejsca, obok których zapewne niejednokrotnie przejeż-
dżaliście, ale pewnie nie zatrzymaliście się tam, bo mało 
kto o nich wie.

Dzisiaj posłuchajcie opowieści o Zelowie, mieście pod 
Łodzią, założonym w 1802 roku przez Czeskich Husytów. 
Jak to możliwe? 

Zelów był typową wsią szlachecką, której mieszkańcy trud-
nili się uprawą ziemi i hodowlą. W 1802 roku majątek Zelów 
został zakupiony przez przybyłych na te tereny Czechów. 
Zapoczątkowali oni funkcjonujący do dziś na tym terenie 
przemysł włókienniczy. Zajmowali się głównie rękodziel-
nictwem tkackim. Warsztaty zelowskie wyspecjalizowały 
się m.in. w produkcji satyny, kretonu oraz dekoracyjnych 
pluszów – wykonywanych z bawełnianej osnowy i wełnia-
nego wątku. 

W latach 1821–1825 wybudowali świątynię, założyli szkołę 
i utworzyli gminę. Do dziś we wnętrzu zelowskiego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego znajdują się liczne inskrypcje 
czeskie oraz tablice ku czci Jana Husa i Jana Kalwina.

Przez dłuższy czas Czesi odgrywali w osadzie dominującą 
rolę, jednak nigdy nie stworzyli getta, każda narodowość 
zamieszkiwała dowolną część miasta. Poza Czechami, Zelów 
zamieszkiwali także Polacy, Niemcy i Żydzi.

Po zakończeniu I wojny światowej i utworzeniu 
Czechosłowacji, Czesi zaczęli opuszczać Polskę i wracać do 
ojczyzny. Po dużej migracji Czechów, w okresie dwudziesto-
lecia, zaczęli liczniej napływać przedstawiciele pozostałych 
narodowości. Ale, tak jak pierwotnie, Czesi zajmowali się 
tkactwem, Polacy rzemiosłem, Żydzi handlem, a Niemcy 
rolnictwem.

Każda narodowość kultywowała własną religię, ale nadal 
najliczniejszą była parafia Ewangelicko-Reformowana.

W okresie międzywojennym wzrósł znacznie potencjał 
gospodarczy miasta, był to złoty wiek Zelowa. 

Mroczny czas II wojny światowej zniszczył tę społeczność. 
Żydzi zostali wymordowani, Czechom okupanci przyznali 
wyższą grupę narodowościową niż Polakom, co oczywiście 
dokumentnie wszystkich skłóciło.

Po II wojnie światowej liczba Czechów znacznie zmala-
ła, wyjechała również większość Niemców. Na ich miejsce 
i na miejsce wymordowanych Żydów przybyli Polacy z oko-
licznych wsi. Był to, nie tylko koniec Zelowa czterech naro-
dowości, ale także koniec Wolnego kościoła Braci Czeskich 
i Morawskich, no i oczywiście Wyznania Mojżeszowego.

Dzisiaj pozostały w Zelowie cztery kościoły: Ewangelicko-
-Reformowany, Rzymsko-Katolicki, Chrześcijan Baptystów 
i Ewangelicko-Augsburski.

Po wojnie, jak łatwo się domyślić, prywatne zakłady zo-
stały ukradzione prawowitym właścicielom i w 1949 roku 
utworzono Zelowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
„Fanar”. Jednak w latach 90. XX wieku nie odnalazły się one 
w gospodarce rynkowej i po ogłoszeniu upadłości, zostały 
zlikwidowane. Majątek przejęli prywatni inwestorzy, czyli 
koło się zatoczyło…

Zelów zasłynął także z tego, że właśnie w zelowskim 
Kościele Ewangelicko-Reformowanym w 2003 roku, Wiera 
Jelinek, jako pierwsza kobieta w Polsce, została Pastorem. Mąż 
Pani Pastor, Mirosław Jelinek był w tym czasie Proboszczem.

Właśnie w tej świątyni, z ust przewodnika – oczywiście 
z pochodzenia Czecha – wysłuchaliśmy pięknej opowieści 
o Zelowie, zostaliśmy też zaproszeni na poczęstunek – bram-
borowe knedle z farszem z duszonej marchewki z makiem, 
potrawy znanej i jedzonej tylko w Zelowie. 

Tyle o miejscu, gdzie Zwykli Ludzie – przedstawiciele czte-
rech narodów, czterech języków i czterech wyznań – potrafili 
żyć zgodnie przez 137 lat. Jest to też opowieść o Ideologii, 
która potrafi wszystko zniszczyć…

Z motocyklowym pozdrowieniem,
 ✍ Tekst i foto:  Piotr „Margol” Markowski

DoctoRRiders i miejsca nieoczywiste

Zelów – Zelov – Zelow – זעלָאוו
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Konkurs pocztówkowy rozstrzygnięty
5. grudnia 2022 w siedzibie Izby Lekarskiej odbyła się niecodzienna uroczystość. Licznie przybyli uczestnicy konkursu 
na pocztówkę świąteczną otrzymali z rąk Prezesa Izby Dariusza Kutelli i Przewodniczącego Komisji Kultury Marcina 
Nowińskiego nagrody.

Nagrody i pamiątkowe dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych i autorka 
rysunku wybranego jako oficjalna pocztówka świąteczna wysyłana do innych izb i zaprzyjaźnionych instytucji otrzymali 
dodatkowe podarunki.

Nagrodę główną otrzymała Aniela Brzoskowska, a kategoriach wiekowych najlepsze prace wg jury stworzyli: Janek 
Brzoskowski, Marta Kmieć i Milena Łopacińska. Ich prace zamieściliśmy w poprzednim numerze PML na stronie 26.

 Uczestnicy spotkania mieli okazje zobaczyć jako pierwsi wystawę nadesłanych prac racząc się przygotowanymi słodko-
ściami. Wszystkim młodym artystom gratulujemy, wasza wyobraźnia nie ma granic, nie utracicie tego!

 Kolejny konkurs zostanie ogłoszony jesienią.
 ✍  Tekst i foto: Wiesława Klemens
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Wykonywania Zawodu, odśpiewując Hymn Państwowy 
w gmachu Filharmonii w Gdańsku. Z powodu niemoż-
ności zorganizowania w roku 2021 oraz 2022 cykliczne-
go Festiwalu Polskich Chórów Lekarskich, Naczelna Izba 
Lekarska w Warszawie zamówiła u wszystkich chórów le-
karskich w Polsce materiał dźwiękowy w celu przygotowania 
płyty. Nagrania dokonaliśmy w siedzibie naszej Izby. Obecnie 
oczekujemy na wydanie tej wyjątkowej płyty.

Intensywne przygotowania do koncertu jubileuszowego 
i doskonała forma muzyczna ośmieliła nasz zespół do zgło-
szenia się do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. 

prof. Józefa Świdra w Cieszynie. Konkurs odbył się w dniach 
10–11 grudnia 2022 r. Zdobyliśmy Srebrny Dyplom w katego-
rii Muzyka Świecka oraz Srebrny Dyplom w kategorii Muzyka 
Ludowa. Wisienką na torcie było zdobycie nagrody Specjalnej 
– Pucharu – za Dramaturgię Prezentacji Konkursowej. Biorąc 
pod uwagę bardzo wysoki poziom międzynarodowych chó-
rów biorących udział w konkursie, bycie w gronie Srebrnych 
Laureatów jest ogromnym sukcesem. Dyrygent Gdańskiego 
Chóru Lekarzy, dr hab. Michał Kozorys podkreślał, że jest za-
dowolony z formy muzycznej naszego chóru wypracowanej 
w ciągu ostatnich kilku lat. Śpiewający gdańscy lekarze stają 

Sukcesy naszego chóru lekarskiego
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W czerwcu 2022  roku odbył się 
w Oblackim Centrum Kultury w Gdań-
sku uroczysty koncert Jubileuszowy 
z okazji 5-lecia istnienia Gdańskiego 
Chóru Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku przy udziale Władz 
naszej Izby Lekarskiej, zaproszonych 
gości – dyrygentów i prezesów pol-
skich chórów lekarskich, profesorów 
Akademii Muzycznej, prezesów chó-
ralnych festiwali muzycznych, licznie 
zgromadzonej publiczności – lekarzy, 
rodzin i sympatyków naszego zespołu.

Obszerny program podzielono na 
kilka bloków muzycznych: muzyka sa-
kralna, świecka, ludowa i rozrywkowa. 
Koncert wzbogacono ciekawą narracją 
i prezentacjami fotograficznymi z życia 
chóru. Członkowie zespołu przyjęli dy-
plomy uznania z rąk Prezesa OIL Dariusza 
Kutelli, zaś dyrygent Michała Kozorys 
otrzymał nagrodę specjalną. Prezydent 
Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 
przesłała ciepły list gratulacyjny. Licznie 
zgromadzona widownia dotrwała do 
końca, nagradzając chórzystów grom-
kimi brawami. Jubileusz zwieńczono 
miłym spotkaniem towarzyskim w re-
stauracji hotelu Mercure w Gdańsku. 

W listopadzie chór lekarzy uświet-
nił uroczystość wręczenia Prawa 

Chór w prawie pełnym składzie

Prezes Kutella składa gratulacje
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śmiało w szranki konkursowe jako jeden z nielicznych chórów 
lekarskich. Była również okazja do pierwszego spontaniczne-
go koncertu zagranicznego – po stronie czeskiej. 

Jesienią 2022 r. ustępujący prezes lek. Marcin Nowiński 
przekazał kwitnący zespół kolejnemu prezesowi dr. n. med. 
Kamilowi Jankowskiemu. Nowa prezesura rozpoczęła się 
więc z dużym przytupem. Plany na nowy rok są bardzo am-
bitne. Chór rozrasta się, dołączają kolejni śpiewający lekarze. 

Muzyka łączy, wzbogaca. Wszyscy śpiewacy są ze sobą za-

przyjaźnieni. Wspomagają nas członkowie rodzin lekarskich. 

Próby to czas ciężkiej pracy twórczej, relaksu i radości.

Zapraszamy śpiewających lekarzy i ich rodziny do 

chóru. Próby odbywają się we wtorki w siedzibie Izby 

Lekarskie w Gdańsku. 

 ✍ Lek. dent. Danuta Tomczak

 Frekwencja była znakomita

Fo
t.:

 W
ie

sła
w

a 
Kl

em
en

s
 1,5 % PODATKU

Nazywam się Paweł  Kunicki (www.facebook.com/rozpetacsztorm). 

Wasza dotychczasowa hojność, pomimo poważnego kalectwa – po-

zwoliła mi wrócić do pracy, a nawet pomagać innym w walce z własnymi 

przeszkodami i ograniczeniami (jako Trener Wsparcia). 

Z całego serca i wszystkich sił DZIĘKUJĘ!!!

Przekazując 1,5% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem KUNICKI, 16685 

pomożecie mi w pokryciu kosztów wymiany zużytych elementów protez 

oraz turnusów rehabilitacyjnych.

KRS: 0000 27 08 09
CEL SZCZEGÓŁOWY: KUNICKI, 16685

KOMUNIKATY
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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 – SEKCJA DS. WERYFIKACJI NALEŻNOSĆI  
I WINDYKACJI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
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 – RZECZNIK PRAW LEKARZA
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 2023 ROKU

Lekarz, lekarz dentysta stażysta  60 zł 
Lekarz, lekarz dentysta  120 zł
Emeryt, rencista + dochód  120 zł 
Uprawniony do 10 zł przed 2015 r. 10 zł 
Emeryt, rencista na wniosek  zwolniony
70 lat (zwolniony ustawowo)  zwolniony
Lekarz, lekarz dentysta nie osiągający przychodu  
z żadnego źródła na wniosek zwolniony.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych art. 10 ust. 1,3,9 oraz art. 
20 ust.1 (Dz.U z 2012 poz. 361 ze zmianami) zasiłek choro-
bowy uzyskiwany na podstawie zwolnienia lekarskiego, 
jak również zasiłek macierzyński jest formą dochodu.
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidualne ra-
chunki bankowe (numer można ustalić na stronie www.
oilgdansk.pl)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– Opłaty za rejestrację praktyki, spłaty zapomogi, opłaty 
za szkolenia: 
•  Santander Bank Polska S.A (Gdańsk)  

69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
•  Bank Millennium S.A.O (Elbląg)  

54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
•  Pekao S.A.O (Słupsk)11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela Sekcja ds. Weryfikacji Należnosći  
i Windykacji Składek Członkowskich
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

KOMUNIKATY
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OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 2023
XLII Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbędzie się 18 marca 2023 roku

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU
UCHWAŁA Nr 38/22/IX NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 21 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej nr 27/14/VII

1. Lekarz, lekarz dentysta, stażysta 60 zł
2. Lekarz, lekarz dentysta 120 zł
3. Emeryt, rencista pracujący w zawodzie lub uzyskujący przychody z jakiegokolwiek innego źródła opłaca 120 zł
4. Emeryt, rencista utrzymujący się wyłącznie ze świadczeń emerytalnych lub rentowych zwolniony po złożeniu 

wniosku do biura OIL w Gdańsku
5. Całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są lekarze i lekarze dentyści, od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ukończyli 70 lat
6. Lekarz, lekarz dentysta nie osiągający przychodu z tytułu wykonywania zawodu oraz z innych źródeł , może zostać 

zwolniony z opłacania składek po złożeniu wniosku do biura OIL w Gdańsku
7. Zaznaczamy, że zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek o zwol-

nienie został złożony
Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 10 ust. 1,3,9 oraz art. 20  

ust. 1 (Dz.U z 2012 poz. 361 ze zmianami) zasiłek chorobowy uzyskiwany na podstawie zwolnienia lekarskiego 
jak i zasiłek macierzyński jest formą dochodu.

Wpłaty składek należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe (numer można ustalić na stronie www.
oilgdansk.pl)

Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty zapomogi, opłaty za szkolenia:
Santander Bank Polska S.A (Gdańsk) 69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Bank Millennium S.A.O (Elbląg) 54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Pekao S.A.O (Słupsk) 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela Sekcja ds. Weryfikacji Należnosći i Windykacji Składek Członkowskich
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail : skladki@oilgdansk.pl

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA SPORTOWE W STYLU CROSS
Komisja ds. Sportu i Rekreacji wraz z grupą sportową Wild Boars Tricity zaprasza dorosłych, młodzież i dzieci w wieku 

szkolnym na zajęcia sportowe w stylu cross. Siła, szybkość i wytrzymałość oraz dobra zabawa w jednym. Impreza dla 
tych, którzy chcą popracować nad swoją sprawnością w sympatycznej atmosferze. Dołącz do nas!

Więcej informacji: www.facebook.com/wildboarstricity. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
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1,5 % PODATKU
LEKARZ DENTYSTA BARBARA JENCZYK  

(DAWNIEJ SZKUTNIK) PROSI O WPŁATĘ 1,5% PODATKU 
NA NUMER KRS 0000270809  

CEL SZCZEGÓŁOWY JENCZYK BARBARA 217
lub wpłatę darowizny na moje konto  

67 1020 5558 0000 8202 3008 1160
Jenczyk Barbara ul. Słomińskiego 33, 77–130 Lipnica

Pracowałam w Lipnicy na Kaszubach powiat Bytów od 
1976 roku do 2006, wtedy uległam udarowi krwotocznemu 
(pęknięty tętniak w mózgu). Mimo operacji zaklipsowania 
tętniaka i wieloletniej Intensywnej rehabilitacji poruszam 
się na wózku. Ale jestem w pewnym zakresie samodzielna 
( wstaję i wiele czynności wykonuję na stojąco), ale aby nie 
zaprzepaścić 16 lat rehabilitacji i utrzymać obecny stan 
muszę się rehabilitować do końca moich dni.

Pieniądze uzyskane dzięki Fundacji przeznaczę na dal-
szą rehabilitację i najpilniejsze potrzeby życia codziennego.

Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc. 

Zapraszamy do udziału w konferencjach:

ANESTEZJOLOGIA-CHIRURGIA  
ONKOLOGICZNA-GINEKOLOGIA-POŁOŻNICTWO

POMORSKIE DNI INTERDYSCYPLINARNE 
2023

Gdynia, 21-22 kwietnia 2023 roku
http://pomorskiedni2023.mimesis.com.pl

DYSKUSJA INTERDYSCYPLINARNA
POMORSKIE DNI  

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 2023
Gdynia, 20-21 października 2023 roku

https://pomorskiedniginekologiczne.mimesis.com.pl

 

 

 

 

Hotel NADMORSKI 

11.02.2023 SOBOTA www.19ada.pl  
13:45-16:45 

 KOALICJA AZS 

  13:45-14:00 
14:00-14:15 
14:15-14:30 
14:30-14:45 
14:45-15:00 
15:00-15:15 
15:15-15:30 
15:30-15:45 
15:45-16:00 
16:00-16:15 
16:15-16:30 
16:30-16:45 

 

Współchorobowość w AZS prof. M. Czarnecka-Operacz (Poznań) 
Zastosowanie olejów rybich u pacjentów z AZS   dr A. Wilkowska (Gdańsk) 
Czy indywidualizacja leczenia AZS jest obecnie możliwa? prof. M. Czarnecka-Operacz (Poznań) 
Doświadczenia własne w diagnostyce i terapii AZS wieku podeszłego.doc. A. Jaworek (Kraków) 
Wyniki leczenia dupilumabem prof. M. Kupczyk (Łódź) 
Dupilumab w leczeniu AZS - doświadczenia własne dr A. Wilkowska  (Gdańsk) 
Abrocytynib w AZS                   dr I. Błażewicz (Gdańsk) 
Baricytynib w leczeniu AZS  prof. R.J. Nowicki (Gdańsk) 
Nowe metody terapii            prof. M. Trzeciak (Gdańsk) 
Program lekowy w AZS       prof. I. Walecka (Warszawa) 
Podstawy diagnostyki molekularnej alergii dla dermatologów          prof. Ł. Błażowski (Rzeszów) 
Q&A 
 
 

Ogólnopolski Konkurs Literacki
im. Profesora Andrzeja Szczeklika

 Przychodzi 

wena 
do lekarza

EDYCJA XII

Jury:�Anna�Dymna,�Waldemar�Hładki,�Ewa�Lipska,�
Bronisław�Maj,�Maria�Szczeklik,�Jarosław�Wanecki

Informacji�udziela:
Anna�Wierzchowska-Woźniak
tel.�12�293�42�68,�e-mail:�wena@mp.pl

W�konkursie�może�wziąć�udział�każda�osoba�
mająca�tytuł�lekarza�lub�lekarza�dentysty.

Termin�nadsyłania�prac�konkursowych:�15�lutego�2023�r.

Szczegółowe�informacje�o�konkursie�są�dostępne�
na�stronie�www.mp.pl/wena

Prace�konkursowe�będą�przyjmowane�w�3�kategoriach:�
Poezja,�Proza�oraz�Studenci.

ORGANIZATORZYPARTNERZY PATRONAT MEDIALNY

KOMUNIKATY

KURSY I SZKOLENIA



26 POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 2.2023

KURSY I SZKOLENIA

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

Zapisy przez stronę internetową OIL https://oilgdansk.pl/szkolenia/szkolenia-oil/

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU
Termin: 25.02.2023 r.
Godzina: 10:00–13:00
Wykładowca: dr Marek Suchorzewski
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia:
1. Ból pooperacyjny – nowoczesne strategie leczenia 
2. COVID-19 a ból – różne aspekty 
3. Kanabinoidy w leczeniu bólu – wiemy już trochę więcej 

CBCT W CODZIENNEJ PRAKTYCE – CZEGO SZUKAĆ 
W OBRAZOWANIU 3D 

Termin: 11.03.2023 r.
Godzina: 10:00–14:00
Wykładowca: lek. dent. Maciej Olejniczak
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia:
•  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 diagnostyki 

3D. Jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszcze-
gólnych przypadkach z zakresu chirurgii, implantologii, 
endodoncji, ortodoncji, etc.

•  Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek 
oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania 
w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekon-
strukcji badań 2D

•  Prawidłowe odczytywanie i interpretacji badań CBCT wy-
korzystanie tego badania jako standard diagnostyki

•  Dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszczepów 
implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, zę-
bów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne 
spotykane na co dzień w praktyce stomatologa

•  Zwiększenie efektywności i przewidywalności leczenia
•  Analiza przypadków
•  Pytania, dyskusja

TERAPIA Z ZASTOSOWANIEM BISFOSFONIANÓW  
A LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Termin: 25.03.2023 r.
Godzina: 10:00–13:00
Wykładowca: lek. dent. Hanna Sobczak-Jaskow
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program szkolenia:
1.Terapia antyresorpcyjna:
•  wskazania do terapii antyresorpcyjnej
•  rodzaje leków antyresorpcyjnych
5.Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem leków 
(MRONJ, Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw):
•  kryteria rozpoznania
•  objawy kliniczne i radiologiczne
•  czynniki ryzyka
•  diagnostyka różnicowa
3. Ocena ryzyka MRONJ u pacjentów poddanych terapii an-
tyresorpcyjnej
4. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących 
bisfosfoniany z powodu osteoporozy
5. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących 
bisfosfoniany z przyczyn onkologicznych 

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

Termin: 15.04.2023 r.
Godzina: 10:00–14:00
Wykładowca: lek. dent. Agnieszka Gwiazdowska
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Liczba uczestników: 35
Program kursu:
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
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23.02.2023 r., czwartek godz. 13.00
„Zespół metaboliczny – nieoceniona rola lekarza me-

dycyny pracy w profilaktyce” 
Wykładowca: lek. Agnieszka Lemańczyk, specjalista cho-

rób wewnętrznych oraz medycyny pracy. Propagatorka zdro-
wego stylu życia w profilaktyce zdrowotnej.

30.03.2023 r., czwartek godz. 13.00
„W jaki sposób w dzisiejszych czasach zapewnić cy-

berbezpieczeństwo danych zawartych w dokumentacji 
medycznej”

Wykładowca: mgr Robert Cimochowski, Główny Specjalista 
ds. Informatyki-Koordynator WOMP w Gdańsku

27.04.2023 r., czwartek godz. 13.00
Podstępny czerniak
Wykładowca: mgr Aleksandra Kulma, Wyższa Szkoła 

Zdrowia w Gdańsku

25.05.2023 r., czwartek godz. 13.00
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie wybranych cho-

rób zakaźnych w województwie pomorskim i w Polsce
Wykładowca: lek. Aneta Bardon-Błaszkowska, Oddział 

Przeciwepidemiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gdańsku, Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie epidemiologii

15.06.2023 r., czwartek godz. 13.00
Najczęstsze nieprawidłowości w dokumentacji odwo-

łań od orzeczeń lekarskich z punktu widzenia podmiotu 
odwoławczego

Wykładowca: lek. Dorota Całus-Kania, Kierownik Działu 
Orzecznictwa i Chorób Zawodowych Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

28.09.2023 r., czwartek godz. 13.00
Ergonomia w pracy biurowej – optymalizacja stanowi-

ska pracy przy komputerze w świetle aktualnych przepi-
sów i wytycznych

Wykładowca: dr n. med. Tomasz Gajewski – Konsultant 
Wojewódzki ds. Medycyny Pracy dla województwa lubuskie-
go, Kierownik Poradni Medycyny Pracy WOMP w Zielonej 
Górze

26.10.2023 r., czwartek godz.13.00 

Promocja zdrowia w praktyce na podstawie przepro-

wadzonego Projektu ,,Pracuj na zdrowie”

Wykładowca: mgr Elżbieta Wójtowicz, pielęgniarka 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w Gdańsku, koor-

dynator promocji zdrowia

30.11.2023 r., czwartek godz.13.00

Choroby odkleszczowe w orzecznictwie chorób zawo-

dowych WOMP w Gdańsku

Wkładowca: lek. Dorota Całus-Kania – Kierownik Działu 

Orzecznictwa i Chorób Zawodowych Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

14.12.2023 r., czwartek godz.13.00

Depresja – przyczyny, objawy, terapia

Wykładowca: mgr Małgorzata Zakrzewska, psycho-

log orzecznik, terapeuta uzależnień Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny w Pracy w Gdańsku

Uwaga!!! Wykłady będą odbywały się w formie szkole-

nia internetowego online, informacje z adresem szkolenia 

zostaną przesłane na adresy mailowe lekarzy, pielęgnia-

rek i jednostek służby medycyny pracy w województwie 

pomorskim.

Do końca stanu zagrożenia epidemicznego 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 2023 organizowanych przez Oddział Gdański  

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

KURSY I SZKOLENIA
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Podziękowanie
Jestem już po trzeciej operacji, którą wykonano mi w Szpitalu w Kościerzynie. Chciałabym podziękować bardzo 

mocno Panu sanitariuszowi Karolowi Drążkowi za bardzo dobrą opiekę nad wszystkimi pacjentami.  
Jest to człowiek z bardzo dużą empatią, który potrafił wczuć się w nasz ból, którego codziennie po operacji  

doświadczaliśmy. 
Z wyrazami szacunku

Hanna Czekanska

Podziękowanie
Komisji Socjalnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom dziękuję za 

sukcesywne wsparcie finansowe, w każdej trudnej sytuacji nigdy nie odmówiono mi pomocy. Wyrazy szacunku 
za troskę i wyrozumiałość.

senior lek. Lidia Kotarska

Podziękowanie
Szanowna Pani lek. Joanna SEREDYŃSKA 

Chciałabym Pani Doktor wyrazić serdeczne podziękowanie za profesjonalne, pełne życzliwości ludzkiej po-
dejście do mnie w sytuacji bardzo dużego zagrożenia mojego życia chorobą onkologiczną. Pani profesjonalizm, 
życzliwość dla mnie jako pacjentki pozwoliło mi przełamać depresję oraz podjąć walkę z ciężką chorobą i mieć 

nadzieję, przy Pani pomocy, na przyszłość. 
Wdzięczna pacjentka 

Czesława MIESZCZAK 

Podziękowanie
Szanowny Pan dr Krzysztof KONOPA

Na Pana ręce składam najserdeczniejsze podziękowania dla Pana i całego zespołu współpracowników  
TELERADIOTERAPII Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, za budzący podziw profesjonalizm,  
zaangażowanie i życzliwość w udzielaniu pomocy, osobiście wsparciu mnie w trudnych chwilach choroby,  

licząc na dalszą pomoc w 2023 r. 
Wdzięczna pacjentka 

Czesława M. 

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH KONKURSOWYCH
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – ordynator Kliniki Chirurgii Naczyniowej – kol. Jacek Wojciechowski
 • Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu – ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych – kol. Anna Nej

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA



29POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 2.2023

NON OMNIS MORIAR

W czwartek 22 grudnia 2022 roku na cmentarzu katolickim w Sopocie  
po Mszy św. w kościele pw. św. Bernarda pożegnaliśmy dr n. med. Małgorzatę 
Herrmann-Jankau, absolwentkę z lat 1957–1963 Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Wspomnienie
o dr Małgorzacie Herrmann -Jankau

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli poza 
rodziną zmarłej, liczni pracownicy Uniwersytetu Medycz-
nego, sąsiedzi, przyjaciele oraz koleżanki i koledzy z rocz-
nika kończącego studia w 1963 roku.

Doktor Małgorzata Herrmann-Jankau urodziła się 
10 czerwca 1939 roku w Gdyni. Maturę zdała w 1957 roku 
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobre-
go w Sopocie. Dyplom lekarza otrzymała 12  września 
1963  roku. Staż podyplomowy odbyła w latach 1963– 
–1966  w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika 
w Gdańsku. Od 1966roku do czasu przejścia na eme-
ryturę w 2008  roku pracowała w Katedrze i Zakładzie 
Fizjologii AMG na stanowisku adiunkta. W 1974  roku 
obroniła pracę doktorską pt. „Wpływ częściowego wyłą-
czenia jelita cienkiego na przebieg doświadczalnej oty-
łości”. Była autorką kilku prac naukowych publikowanych 
w „Polskim Tygodniku lekarskim”, „Polskim Przeglądzie 
Chirurgicznym” oraz skryptu „ Ćwiczenia z fizjologii żucia” 
dla studentów stomatologii. Odznaczona: Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem 50-lecia AMG, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. W 1979  roku otrzymała rektorską 
nagrodę indywidualna II stopnia. Była jedną z głównych 
organizatorek Zjazdów Absolwentów (1957–1963) od-
bywających się regularnie w Sopocie i Juracie. Pomysło-
dawcą i redaktorem przepięknie wydanych albumów 
z okazji 40-lecia ukończenia studiów w 2005  roku oraz 
suplementu w 2013, w których utrwalono sylwetki profe-
sorów AMG, wspomnienia i dorobek naukowy i twórczy 
absolwentów, liczne unikatowe zdjęcia z lat studenckich 
i Zjazdów oraz dokumentalne filmy na płycie DVD.

W centrum zainteresowania poza zawodowego była 
zawsze rodzina. Zamężna ze śp. Alfredem Jankau dok-
torem medycyny (położnikiem). Była dumna z dzieci: 
córki Moniki – lekarza okulisty mieszkającej i pracującej 
we Francji, matki pięciorga dzieci, i syna Jerzego, prof. dr. 
hab. GUM. Ordynatora Kliniki Chirurgii Plastycznej i jego 

dwójki dzieci. Większość wnuków, mówiła z satysfakcją, 
pragnie kontynuować rodzinne tradycje i kształcić się 
w kierunkach medycznych. 

Była prawdziwym człowiekiem renesansu. Interesowała 
się historią sztuki, operą, teatrem, literaturą, malarstwem. 
Kochała naturę, szczególnie prace w ogrodzie. W imieniu 
koleżanek i kolegów, absolwentów z 1963  roku żegnał 
ją Zbigniew Jabłoński. To wyjątkowe pożegnanie rozpo-
czynają fragmenty wiersza Leszka Długosza pt. „Spiesz-
my się”:

Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi/Jak pouczał nas 
poeta ksiądz-Twardowski Jan./Oni naprawdę tak 
umieją odejść nagle./Tak nie wrócić./ Zawieruszyć 
się na Amen./ Zatrzeć ślad./Wystarczy wiatru nagły 
poryw/, jedno słowo/Zostają głuche telefony, krzesła, 
stoły, lampy,/ Za oknami pochylone cienie drzew…

Odeszłaś nagle, Małgorzato. Małgosiu, Droga Koleżanko, 
z którą od kilkudziesięciu lat widywaliśmy się na organi-
zowanych m.in. przez Ciebie spotkaniach Absolwentów 
Akademii Medycznej Rocznik 1957–1963  w Sopocie 
i w Juracie. Zaledwie przed miesiącem rozmawialiśmy 
o zbliżającym się zbliżającym się Jubileuszu 60 ukończe-
nia studiów już w czerwcu przyszłego roku. Wierzymy, że 
będziesz wtedy duchem wśród nas, z tymi, którzy do tego 
momentu doczekają. Spieszmy się, spieszmy, bo krucha 
jest materia naszych dni, bo zasypiają serca w nas i nie 
zbudzą się któregoś dnia. Żegnaj, Małgosiu! Zostaniesz 
nie tylko w pamięci Koleżanek i Kolegów z Naszego Roku. 
Zostaniesz z Twoim charakterystycznym, ciepłym uśmie-
chem… Na Zawsze. Niech ta sopocka ziemia, tak Tobie 
bliska, przyjmie Twoje prochy. Spoczywaj w pokoju. 

 ✍ Zbigniew Jabłoński
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Prof. dr hab. n. med. Marii Korzon
Wybitnego pediatry, profesora z wielką klasą, 

ale także genialnego organizatora. 
Wieloletniego Przewodniczącego Pomorskiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
Najserdeczniejsze wyrazy współczucia  

składa Rodzinie Pani Profesor  
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że 14.12.2022 r. w wieku 83 lat odeszła nagle nasza 

Mama
Dr n. med. Małgorzata Herrmann-Jankau 

absolwentka Gdańskiej Akademii Medycznej z roku 
1963, wieloletni pracownik Zakładu Fizjologii GUMed

„odeszłaś tak nagle, pozostawiając  
smutek i wielki żal... 

w naszych sercach trwać będziesz na zawsze”

pogrążone w smutku dzieci z rodzinami

Pani prof. dr hab. Annie Korzon-Burakowskiej 
Lekarzowi Poradni Diabetologicznej Samodzielnego 

Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku

składamy wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu śmierci Mamy

Pani prof. dr hab. n. med. Marii Korzon
która zostanie w naszej pamięci jako wybitny lekarz 

specjalista w dziedzinie pediatrii, hematologii  
i onkologii dziecięcej,  znakomity dydaktyk  

– nauczyciel wielu pokoleń studentów oraz lekarzy, 
wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, 

Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej GUMed 
oraz wieloletni Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

pediatrii i medycyny szkolnej.

Łącząc się w bólu z Rodziną Zmarłej – Dyrekcja 
i Współpracownicy SPS ZOZ w Lęborku

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci

W. Szymborska

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy 
widomość o odejściu w dniu 16 grudnia 2022 roku

śp. prof. dr hab. n. med. Marii Korzon
specjalisty pediatrii, nauczyciela akademickiego, 

wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,  
wśród nich i naszych dzieci. Od początku pracy 

zawodowej związana z II Kliniką Pediatrii  
Akademii Medycznej w Gdańsku.

Dziękujemy Ci, Marzenko za wiele dekad bycia z nami. 
Żegnamy Cię jako wspaniałego Wielkiego Lekarza, prezen-
tującego wysokie standardy zawodu, empatii, życzliwości,  
z pokładami miłości i troski o chore dzieci. Dla nich zdobywałaś 
specjalistyczną wiedzę, tytuły naukowe, zajmowałaś kierowni-
cze stanowiska na Uczelni, w Towarzystwach i Organizacjach. 
Kochałaś swoją rodzinę miłością rozważną, cierpliwą, wspoma-
ganą, motywowaną. Cieszyłaś się z każdego kolejnego „tytułu” 
rodzinnego.
Odchodzisz spełniona: z Odznaką Przyjaciel Dziecka, cenio-
ną przez Ciebie spośród wielu innych odznaczeń, miłością 
Najbliższych i pozostawieniem dobra.

Spoczywaj w spokoju. Bliskim Zmarłej, ukochanej 
Mamy, Babci i Prababci,  

składamy serdeczne wyrazy współczucia

Ziuta i Bob Przeździakowie oraz Litka i Jasio Barełkowscy

Wyrazy głębokiego współczucia 
dr. n. med. Michałowi Korzonowi 

z powodu śmierci 

Mamy
Pani prof. dr hab. n. med. Marii Korzon

składają Koleżanki i Koledzy  
z Centrum Medycyny Rodzinnej GUMed
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Wyrazy szczerego żalu  
i głębokiego współczucia lekarzom 

Iwonie Pawłowskiej-Stojcev i Zoranowi Stojcev 
z powodu śmierci 

SIOSTRY i SZWAGIERKI 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Gdańsku

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…” 
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

lek. Barbarze Lenard 
z powodu śmierci

Najbliższej Sercu Osoby 
składają lekarze z Oddziału Neonatologii SPS ZOZ Lębork

Pani dr Alinie Zaborskiej  
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Męża 
profesora medycyny Leszka Zaborskiego

składa zespół Zakładu Higieny i Epidemiologii GUMed

Pani Prof. dr hab. n. med.  
Ewie Iżyckiej-Świeszewskiej

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia  
oraz słowa wsparcia w trudnych chwilach po stracie 

Mamy
składają koleżanki i koledzy z Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Patologów

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 

lek. Jacka Sokołowskiego
Absolwenta Akademii Medycznej w Gdańsku Rocznik 
1977, wieloletniego lekarza Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Jastanmed” w Miastku  
oraz długoletniego pediatrę Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Miastku. 

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

Lekarskiej w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia  
lekarzom Elżbiecie i Jackowi Piliszczukom 

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ i MAMY
składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 

Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. Markowi Piliszczukowi 

z powodu śmierci 

MAMY 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
lek. Jerzemu Piliszczukowi 

z powodu śmierci ŻONY 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
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Lista zmarłych 
Elżbieta Wieczorek-Plata – chirurgia stomatologiczna II st.
Janusz Gorczyca – położnictwo i ginekologia I st., 
anestezjologia i intensywna terapia II st.
Leszek Zaborski – choroby wewnętrzne I st., higiena II st.
Wiesława Mierzejewska-Małyszko – pediatria II st.
Helena Beister – pediatria II st.
Małgorzata Herrmann-Jankau – brak specjalizacji
Roman Kuziemski – choroby wewnętrzne II st.,  
medycyna kolejowa II st.
Jacek Sokołowski – pediatria I st.

C z e ś ć  i c h  p a m i ę c i !

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,  
że w dniu 10 grudnia 2022 roku  

zmarła lekarz pediatra

Wiesława Mierzejewska-Małyszko
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, 

pracownik Szpitala Miejskiego w Gdyni 
oraz Przychodni Dziecięcej w Gdyni,  

wspaniały człowiek, profesjonalny lekarz,  
kochająca i wyrozumiał matka i babcia. 

Pogrążony w smutku syn z rodziną

Wyrazy głębokiego współczucia 
lek. Zenonowi Pawłowskiemu z powodu śmierci

CÓRKI 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Gdańsku 

Drogiej Koleżance  
lek. Agnieszce Trzpis-Iwan oraz rodzinie  

wyrazy najgłębszego współczucia  
w związku z nagłą śmiercią 

męża Konrada
składają koleżanki i koledzy z czasów studenckich

Panu Doktorowi Marianowi Zarembo 
byłemu Ordynatorowi Oddziału 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPS ZOZ 
oraz Pani Doktor Gracjanie Zarembo

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Żony i Mamy
Pani Doktor Grażyna Nowakowskiej-Zarembo, która 
przez wiele lat obejmowała Mieszkańców powiatu 
lęborskiego opieką lekarską, nigdy nie pozostając 

obojętną na Ich problemy.

Łącząc się w bólu z Rodziną Zmarłej,  
Dyrekcja i Współpracownicy SPS ZOZ w Lęborku

Z ogromnym smutkiem chcemy poinformować,  
że w dniu 5 stycznia 2023 roku, po ciężkiej chorobie, 
odeszła od nas nasza Koleżanka lekarz stomatolog 

Jolanta Gipp
Pozostanie w Naszych sercach i wspomnieniach.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich. 
Koleżanki i Koledzy z Rocznik 1986–1991 Stomatologia AMG

Naszemu Przyjacielowi i Przełożonemu  
dr. Mariuszowi Szajewskiemu 
serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Taty 
składa zespół Oddziału Chirurgii Onkologicznej  

Gdyńskiego Centrum Onkologii



OGŁOSZENIA

DAM PRACĘ

LEKARZE
 OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii zatrudni 
lekarzy okulistów oraz rezydentów (po 2. roku specjalizacji) do 
pracy w ośrodku w Jaworznie oraz w Bielsku-Białej. Warunki oraz 
forma zatrudnienia do indywidualnego uzgodnienia.
Dodatkowo: roczny budżet edukacyjny, opieka merytorycz-
na, pakiet relokacyjny. 
Kontakt: tel.: 608 148 966, e-mail: okulus@okulus.p
 „Spółka Medyczna Jesionowa” Sp. z o.o. w Gdańsku  
ul. Jesionowa 5 zatrudni lekarza pediatrę, lekarza medycyny 
rodzinnej (także w trakcie specjalizacji) do pracy w poradni pe-
diatrycznej na umowę o pracę lub kontrakt. 
Pozostałe warunki pracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 58 341 17 46 
+48 697 290 049 lub e-mail: jesionowa1@wp.pl
 Specjalizacja z medycyny rodzinnej POZ w Tuchomiu w po-
wiecie bytowskim. Rezydentura/inna forma. Dodatek za dojazd.
Mieszkanie służbowe. W POZ przyjmuje 2 lekarzy rodzinnych 
i pediatra. Wsparcie w trakcie robienia specjalizacji.
Tel. 733 30 30 50, e-mail: biuro@lekarzpomorze.pl
 Dynamicznie rozwijające się Centrum Medyczne LEKARZ 
POMORZE nawiąże współpracę z lekarzem do pracy 
w POZ w Tuchomiu (powiat bytowski).
Dogodne warunki pracy i warunki finansowe, nowy sprzęt kom-
puterowy i medyczny, duże przestronne gabinety, zgrany zespół. 
Możliwy dodatek za dojazd, mieszkanie służbowe, wsparcie 
w robieniu specjalizacji.
Oczekiwania:  wieloletnia współpraca. Bez specjalizacji, w trak-
cie specjalizacji, medycyna 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: lek. Igor Gusarski. Tel. 
733 30 30 50, e-mail:  biuro@lekarzpomorze.pl. 
 SPINE-Centrum Rehabilitacji i Leczenia Kręgosłupa 
w Gdańsku ul. Przytulna 9 nawiąże współpracę z lekarzem 
neurologiem, neurologiem dziecięcym, neurochirurgiem. 
Również w trakcie specjalizacji. Jesteśmy prężnie rozwijającą się 
placówką zatrudniająca interdyscyplinarny zespół terapeutów 
układu ruchu: lekarzy ortopedów, lekarzy rehabilitacji, reumato-
logów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów, 
masażystów, psychologów. Przyjmujemy pacjentów komercyj-
nych i firm ubezpieczeniowych, zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Posiadamy USG z możliwością wykonywania badań nerwów 
obwodowych.
E-mail: interdeja@wp.pl, tel. 600 242 660
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni lekarza do 
pracy w POZ – przyjmowanie dorosłych pacjentów. Godziny 

pracy do uzgodnienia. Tel. 512 418 117, e-mail: zoz_chmielno@
wp.pl 
 Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Gdańsku, ul. Abrahama 1 
poszukuje lekarzy specjalistów: psychiatry, dermatologa, 
radiologa, okulisty, neurologa, diabetologa, endokrynologa, 
medycyny pracy. Możliwość współpracy również w trakcie spe-
cjalizacji. Kontakt: Justyna Bujanowska, tel. 504 222 482 lub 
e-mail: j.bujanowska@revimed.med.pl
 Centrum Medyczne PZU Zdrowie Ustka ul. Kopernika 
18 zatrudni:
Internistów do POZ oraz specjalistów na NFZ i/ lub komercyjnie 
(FFS). Kardiologa, ginekologa, chirurga, neurologa, psychiatrę.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Raro, tel.  512465679, e-mail: a.
raro@fcmzdrowie.pl
 GDYNIA – Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. 
PILNIE zatrudni LEKARZA PEDIATRĘ do pracy w Poradni 
Dziecięcej. Forma zatrudnienia do uzgodnienia, wynagrodzenie 
do negocjacji: kontrakt lub stawka godzinowa. Zapewniamy 
bardzo dobrą organizację pracy i przyjazną atmosferę. Lekarze 
zainteresowani ofertą proszeni są o wysłanie CV na adres: ka-
dry@przychychodniawitomino.pl lub kontakt telefoniczny pod 
nr: 58 506 56 24. Naborem zajmuje się Katarzyna Czarniak.
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszczu 
Gdańskim zatrudni lekarza w Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ.
Telefon kontaktowy: 517 232 150 lub 58 683 59 63 (w godz. 
10-16); adres e-mail: nzoz.familia@wp.pl
 GDYNIA – Przychodnia Lekarska „Witomino” Sp. z o.o. 
PILNIE zatrudni LEKARZA MEDYCYNY RODZINNEJ z opcją 
przyjmowania dzieci. Forma zatrudnienia do uzgodnienia, 
wynagrodzenie do negocjacji: kontrakt lub stawka godzinowa. 
Zapewniamy bardzo dobrą organizację pracy i przyjazną atmos-
ferę. Lekarze zainteresowani ofertą proszeni są o wysłanie CV 
na adres: kadry@przychychodniawitomino.pl lub kontakt tele-
foniczny pod nr: 58 506 56 24. Naborem zajmuje się Katarzyna 
Czarniak.

DAM PRACĘ

LEKARZE DENTYŚCI

 Zatrudnię lekarza dentystę do nowocześnie wyposażone-
go gabinetu we Władysławowie. Gwarantujemy pełen grafik 
pacjentów. Kontakt: 604 084 713

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni lekarza 
dentystę do realizacji umowy z NFZ. Oferujemy pracę w dobrze 
wyposażonym gabinecie. Tel. 512 418 117, e-mail: zoz_chmiel-
no@wp.pl 



KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA nr 12/2022
Dziękujemy za przesłane na pocztówkach i drogą mailową 
odpowiedzi. Byo ich tyle, że redakcyjna sierotka musiała 
dorabiać kolejne losy, padł rekord! Zimowa aura sprzyja 
domowym zajęciom. Równocześnie bardzo dziękuję za 
wszystkie świąteczne i noworoczne życzenia. Prawidłowe 
hasło to : Canis fidelis – czyli wierny pies.
Redakcyjna sierotka  wylosowała nagrody dla następujących 
osób: 

Miłosz GRONO Gdańsk,

 Justyna ROGOWSKA Elbląg,

 Alan MAJERANOWSKI Gdańsk.

Książki powinny trafić do Państwa nie później 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 28 lutego 2023 r. Listę nagrodzonych 
osób opublikujemy w kwietniowym  numerze PML.


