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Od Redakcji
To już drugi numer, który do 

większości Czytelników docie-
ra drogą elektroniczną. Jeśli ktoś 
woli wrócić do dotychczasowej 
papierowej formy jest to możliwe,  
wystarczy napisać mail na adres:  
pmldeklaracja@oilgdansk.pl  
lub zwykły list i wysłać pocztą  
tradycyjną.

Zawartość PML nie zmieniła się 
mimo zmiany formy dystrybucji, jak co miesiąc zapraszam do 
lektury. W tej kadencji wyjątkowo aktywni są młodzi lekarze, w 
tym numerze blisko połowa tekstów to ich dzieło! Piszą o tru-
dach rodzicielstwa, rodzina z bardzo chorym dzieckiem, nawet 
lekarska, boryka się z szeregiem problemów. System rekrutacji na 
specjalizację pozostawiają wiele do życzenia – miało być dobrze, 
a wyszło jak zwykle…

Poza tym –  comiesięczna solidna  porcja porad prawnych od 
mec. Kolankiewicza – str. 17 i dłuuuuga lista osób, które uzyskały 
tytuł doktora lub doktora habilitowanego na GUMedzie.

Przypominam o przekazaniu 1,5% podatku z PIT na szlachetny 
cel – w tym numerze PML zamieszczamy trzy propozycje. Duże 
ogólnopolskie fundacje czy dzieła poradzą sobie bez naszych 
wpłat, moim zdaniem lepiej pomagać lokalnie, zwłaszcza naszym 
Kolegom i Koleżankom.

Życzę miłej lektury!

Wiesława Klemens 

redakcja@oilgdansk.pl
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Kalendarium: styczeń 2023 roku
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella

 5  –  przewodniczenie obradom Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 12  –   uroczystość nadania imienia prof. Stefana Raszei sali wykładowej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 

– posiedzenie Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Gdańsku
 16  –   spotkanie z Moniką Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  

– spotkanie Przedstawicieli Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego województwa pomorskiego
 19  –   spotkanie noworoczne Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego 
  –  przewodniczenie obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 26  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – Warszawa
 27  –  posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej – Warszawa

poniedziałki i cz wartki – sprawy bieżące Izby

Sprawozdanie z obrad  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

w dniu 15 grudnia 2022 r. 
Posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Obradom przewodniczył wiceprezes – dr Roman Budziński

Sprawy Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Doktor Roman Budziński poinformował, że na otrzyma-

ne pismo Okręgowej Komisji Rewizyjnej, mec. Aleksandra 
Kosiorek sporządziła w porozumieniu z poszczególnymi 
Komisjami wyjaśnienia. Wskazał, że z podziwem patrzy na 
pracę OKR, ale należałoby przemyśleć metodologię, aby 
praca Komisji nie była bezowocna. Doktor Budziński pod-
sumował dyskusję, wskazując, że trzeba działać bez emocji. 
Porozumiewanie się w ramach samorządu jest kluczową spra-
wą. Pisma muszą być sformułowane zgodnie z prawem; Biuro 
Prawne służy pomocą. Komisja Rewizyjna powinna porozma-
wiać z członkami samorządu z tych organów, które zamierza 
kontrolować. Uważam, że działanie Komisji Rewizyjnej po-
winno być metodologicznie poprawione, zgodne z prawem. 

Po to są zatrudnieni prawnicy, którzy mają działać na rzecz 
organów. Konfrontujemy się pierwszy raz z tak pracowitą 
Komisją Rewizyjną.

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

mował, że dnia 24 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji, na którym omówiano przedstawiony członkom Rady 
projekt aktywności i wydarzeń na 2023 r.

Komisja ds. Etyki Lekarskiej
Przewodnicząca Komisji dr Marzena Mazur przedstawi-

ła pisma, które wpłynęły do Komisji. W jednym przypad-
ku sprawa zostanie przekazana do Okręgowego Rzecznika 
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Odpowiedzialności Zawodowej, a w drugiej dr M. Mazur 
chce wezwać na rozmowę lekarzy, których dotyczy sprawa 
celem jej wyjaśnienia.

Komisja ds. Praktyk Lekarskich  
i Rejestracji Praktyk

Przewodniczący Komisji dr W. Grabe przedstawił statystykę 
wpisów do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą w okresie od 24 listopada do 15 grudnia 2022 r. 
Następnie jednogłośnie podjęto 5 uchwał w sprawie wykre-
ślenia działalności leczniczej. 

Komisja ds. Konkursów
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie podjęła 

uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku do komisji konkursowej prze-
prowadzającej konkurs na stanowisko ordynatora Kliniki 
Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. Wyznaczeni zostali: 

– kol. Jarosław Sławek – jako Przewodniczący Komisji,
– kol. Waldemar Fryze – jako Członek Komisji,
– kol. Anna Litwin – jako Członek Komisji.

Komisja ds. Socjalnych
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie podjęła 

uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomo-
cy z budżetu Komisji Socjalnej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku.

Komisja ds. Stomatologii
Doktor Joanna Skonecka przekazała, że 8 grudnia 2022 r. 

odbyło się posiedzenie Komisji, na którym zostało przesta-
wione sprawozdanie z wydarzeń, które się odbywają w Izbie 
oraz konferencji. W dniu 9 grudnia 2022 r. odbyło się po-
siedzenie Naczelnej Komisji Stomatologicznej, na którym 
przedstawiono plan działania trzech zespołów i ustalono 
harmonogram spotkań na 2023 r. 

Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku przyjęła stanowisko 

w sprawie zmiany zasad rekrutacji na szkolenie specjalizacyj-
ne w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Komisja ds. Kultury
Doktor Joanna Skonecka przyniosła puchar otrzymany 

na Międzynarodowym Festiwalu Chórów w Cieszynie. Chór 
Lekarski brał udział w Konkursie w dwóch kategoriach, gdzie 

otrzymał srebrny dyplom oraz nagrodę specjalną za wyraz 
artystyczny.

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Doktor Jacek Drozdowski przekazał, że w poniedziałek 

odbyło się spotkanie wigilijne dla lekarzy seniorów. Brały 
w nim udział ok. 32 osoby, był koncert i wspólne śpiewa-
nie kolęd. Następnie przekazał plany na kolejne spotkania 
i wydarzenia. Zachęcamy osoby zainteresowane do udziału 
w spotkaniach Komisji.

Komisja Legislacyjna
Doktor Paweł Figarski podziękował za newsletter 

prawa medycznego, który pomaga w pracach Komisji. 
Poinformował, że Minister Zdrowia ogłosił w radiu, że przy 
każdym SOR będzie NOCh. Doktor K. Wójcikiewicz wskazał, 
że nadzieja Ministra rozładowania SOR jest płonna i nie przy-
niesie spodziewanych rezultatów.

Komisja ds. Kontaktów z NFZ 
Doktor Joanna Skonecka przekazała, że trwa proces 

aneksowania umów na przyszły rok. Pomorski Oddział 
Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosi konkursy na stoma-
tologię i rehabilitację na przełomie stycznia/lutego 2023 r.

Stała Komisja ds. Architektoniczno-Budowlanych
Doktor Roman Budziński przedstawił ustalenia z dzisiejsze-

go posiedzenia Komisji ds. Architektoniczno-Budowlanych.
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany umowy na czynności inwestora zastęp-
czego dla inwestycji – budowa Ośrodka Szkoleniowo-
Naukowego OIL w Gdańsku i w sprawie zawarcia umowy 
na wyrównanie terenu na zapleczu parkingowym.

Skarbnik
Doktor Jacek Drozdowski przedstawił sprawę firmy ochro-

niarskiej i aktualizacji wyceny jej usług. Przedstawił, że w przy-
szłym roku ochrona ma kosztować 190 000 zł i uważa, że jest 
to dobry moment do zastanowienia się, czy jest to w ogóle 
potrzebne i jeśli tak, to w jakim zakresie, w jakich godzinach 
i czy przez 7 dni w tygodniu. Wywiązała się dyskusja na ten 
temat. Dyrektor Biura Paulina Siedlecka podkreśliła, że Izba 
funkcjonuje całą dobę, Izba nie kończy działalności po go-
dzinach pracy, coraz więcej komisji spotyka się po godzi-
nach pracy. Ochrona zawsze jest i wpuszcza i wypuszcza 
osoby. Odśnieżają i sprzątają teren. Trzeba pamiętać też 
o podnajemcach, którzy pracują w innych godzinach. Doktor  
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K. Wójcikiewicz przekazał, że w Izbie są dokumenty dużej 
poufności. W przypadku naruszenia przepisów RODO grożą 
im duże kary. Natomiast założenie alarmu czy monitoringu, 
to są również koszty. Doktor R. Budziński powiedział, że za-
łożenie alarmu kosztuje, obsługa kosztuje, harmonogram. 
Jeśli chcemy aby Izba była żywa, to musi być do niej w miarę 
nieograniczony dostęp. Pani Paulina Siedlecka wskazała, że to 
jest najtańsza firma na rynku. Dyskusja została przeniesiona 
na kolejne posiedzenie.

Sprawy bieżące
Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie za-

sad postępowania przy udzielaniu rekomendacji kandyda-
tom na biegłych sądowych i w sprawie rekomendacji prof. 
dr hab. n. med. Anny Balcerskiej i dr. hab. n. med. Stanisława 
Hacia jako kandydatów do pełnienia funkcji biegłego sądo-
wego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Doktor Roman Budziński przedstawił wniosek dr. 
Krzysztofa Majdyło, który prowadzi Centrum św. Łukasza, 
który zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na przepro-
wadzenie teoretycznego i praktycznego nauczania zawo-
du lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
lek. Dmytro Maltseva. Wskazał, że zwrócono się o opinię 
do trzech konsultantów wojewódzkich. Konsultant woje-
wódzki w dziedzinie immunologii klinicznej – dr Hanna 
Suchanek – stwierdziła, że dr Dmytro Maltsev nie może po-
sługiwać się tytułem specjalisty w dziedzinie immunologii 
klinicznej w Polsce oraz przeprowadzać konsyliów i szkoleń 
trudniejszych przypadków medycznych w dziedzinie im-
munologii klinicznej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
medycyny rodzinnej dr n. med. Bartosz Trzeciak wskazał, że 
lek. Dmytro Maltsev opisywany jako specjalista kilku dziedzin 
medycznych w rozumieniu polskiego prawa specjalistą nie 
jest, gdyż jego dyplomy nie zostały nostryfikowane, oraz 
to że program szkoleniowy lekarzy i stopnie specjalizacji 
medycznych w Unii Europejskiej są szczegółowo opisane 
i wymagają wieloletniego doświadczenia zdobywanego 
w trakcie staży praktycznych i kursów teoretycznych. Nie 
znajduje potrzeby organizowania dodatkowych szkoleń dla 
lekarzy rodzinnych w województwie pomorskim. Konsultant 
wojewódzki w dziedzinie neurologii prof. dr hab. n. med. 
Jarosław Sławek wyraził opinię, że zgoda mogłaby dotyczyć 
tylko szkoleń, bez badania i leczenia pacjentów, a na pewno 
bez zgody na wykonywanie jakichkolwiek zabiegów. System 
kształcenia na Ukrainie jest całkiem inny i automatycznie nie 
jest przyznawane na terenie UE prawo wykonywania zawodu 
w pełnym zakresie na podstawie pisma z danego ośrodka. 

Mecenas Karol Kolankiewicz wskazał przepis, który mówi, 
że osoby, które posiadają odpowiednio wysokie kwalifikacje 

w innym kraju, mogą za zgodą Okręgowej Rady Lekarskiej 
prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lub 
brać udział w konsylium i wykonywać zabiegi, których po-
trzeba wynika z takiego konsylium czy takiego programu na-
uczania, jeśli te czynności nie są powtarzane w sposób ciągły.

Doktor R. Budziński wskazał, że Centrum św. Łukasza 
Krzysztofa Majdyło było przedmiotem kilku dyskusji doty-
czących niekonwencjonalnych metod leczenia.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie od-
mowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie teoretyczne-
go i praktycznego nauczania zawodu lekarza na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez lek. Dmytro Maltseva.

Po krótkiej dyskusji na temat cennika reklam w Pomorskim 
Magazynie Lekarskim Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad wydawania 
Pomorskiego Magazynu Lekarskiego oraz wysokości i zasad 
wypłat wynagrodzeń dla autorów artykułów publikowanych 
w Pomorskim Magazynie Lekarskim i reklam publikowanych 
w Pomorskim Magazynie Lekarskim.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia oferty Wydawnictwa 
Bernardinum Sp. z o.o. na usługi poligraficzne.

Doktor Roman Budziński przekazał, że wpłynęły apele 
i stanowiska innych Izb Lekarskich.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie patronatem 
oraz wyrażenia zgody na udostępnienie logo Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku dla wydarzeń: „Sesje Naukowe 
2022/2023”, organizowanego przez Studenckie Towarzystwo 
Naukowe GUMed, oraz Pink Lips, organizowanego przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland – Oddział Gdańsk.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych 
w Elblągu zgłosiła się z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela 
do Rady Pracodawców przy Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Po krót-
kiej dyskusji, w której udział wzięli dr J. Drozdowski, dr R. 
Budziński, dr Ł. Szmygel, dr W. Grabe, sprawę odroczono do 
kolejnego posiedzenia.

Doktor R. Budziński przekazał, że Naczelna Rada Lekarska 
pisemnie w dniu 6 grudnia 2022 r. poinformowała, że utwo-
rzyli dla lekarzy i lekarzy dentystów centralny formularz reje-
stracyjny, zwracając się o wyrażenie zgody na replikowanie 
gromadzonych danych z okręgowych rejestrów. Mecenas 
Damian Konieczne wydał negatywną opinię w tej kwestii.

 ✍ Przygotował Łukasz Szmygel. Na podstawie protokołu 
przygotowanego przez Izabelę Krywuć
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Obwieszczenie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji przez lek. Marka Bogdańskiego  
– Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku kadencji 2022–2026

Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwałą nr 
2/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu do pełnienia 
funkcji przez lek. Marka Bogdańskiego – Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku kadencji 2022–2026:

§1. Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku 
kadencji 2022–2026 przez lek. Marka Bogdańskiego.

§2. Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

lek. dent. Joanna Skonecka

Obwieszczenie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. Filipa Kaczyńskiego – członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
kadencji 2022–2026.

Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwałą nr 
3/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
lek. Filipa Kaczyńskiego – członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku kadencji 2022-2026:

§1. Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Filipa Kaczyńskiego – członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
kadencji 2022–2026.

§2. Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

lek. dent. Joanna Skonecka

Obwieszczenie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu lek. Marka Pietruszki – Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Gdańsku kadencji 2022–2026.

Na podstawie § 45 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
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organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych w zw. z uchwałą nr 
1/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
lek. Marka Pietruszki – Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku kadencji 2022–2026:

§1. Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu lek. Marka Pietruszki – Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Gdańsku kadencji 2022–2026.

§2. Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w Pomorskim Magazynie Lekarskim oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

lek. dent. Joanna Skonecka

Chęć zmiany warunków kształcenia – czy nie dotyczy to 
również niektórych z Was? Czasami, jak w przypadku lek. 
dent. Agnieszki Gwiazdowskiej, może się to przerodzić 
w aktywną pracę na rzecz Samorządu, a nawet przewod-
nictwo jednej z komisji problemowych. 

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

Zawodowo zajmuję się głównie protetyką i chirurgią sto-
matologiczną. Uwielbiam pracę z kompozytem i estetyczne 
odbudowy. W wolnym czasie robię zabawki na szydełku i roz-
maite prace plastyczne z dziećmi.

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

Do Samorządu lekarskiego trafiłam podczas mojej nierów-
nej walki o zmianę warunków kształcenia podyplomowego 
lekarzy dentystów. Aktualnie pełnię funkcję Przewodniczącej 
Komisji Stomatologicznej. Moim nadrzędnym celem jest in-
tegracja środowiska stomatologicznego, wzbogacanie ofer-
ty szkoleniowej dla lekarzy dentystów oraz rozwiązywanie 
bieżących problemów zarówno podmiotów, jak i indywidu-
alnych praktyk.

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

Moim zdaniem izby lekarskie powinny koncentrować się 
na działaniach lokalnych, skoncentrowanych na konkretnych 
potrzebach lekarzy oraz lekarzy dentystów. Tylko słuchając 
siebie nawzajem i współpracując, możemy tworzyć lepsze 
lekarskie jutro.

 ✍ Rozmawiała Aleksandra Gramann

Poznaj swoją izbę 

Agnieszka Gwiazdowska
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Medycyna i prawo – przez wielu uważane za jedne z naj-
bardziej wymagających kierunków studiów. Czy mają ze 
sobą coś wspólnego? Czy lekarz musi znać się na pra-
wie? A może prawnik powinien znać się na medycynie? 
W tym miesiącu gościem naszego cyklu jest prof. dr hab. 
Michał Kaliszan – Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny 
Sądowej GUMed oraz Przewodniczący Sądu Lekarskiego 
w OIL w Gdańsku.

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

Na co dzień kieruję Katedrą i Zakładem Medycyny Sądowej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza nauczaniem 
studentów medycyny sądowej, w swojej pracy zawodowej 
wykonuję ekspertyzy sądowo-lekarskie na rzecz organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w szczególności są to 
sądowo-lekarskie sekcje zwłok oraz opinie odnośnie mecha-
nizmu powstania i skutków doznanych obrażeń ciała u ofiar 
przestępstw. Praca zawodowa pochłania dużo czasu, jednak 
staram się znaleźć czas dla rodziny. Lubię długie spacery, 
pływanie, a zimą dbam, aby chociaż na kilka dni wyjechać 
na narty.

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

Do Samorządu lekarskiego trafiłem w 2013  roku. 
Zostałem wówczas delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
i w tym samym roku wybrano mnie na członka Okręgowego 
Sądu Lekarskiego. Zgłosiłem swoją kandydaturę do Sądu 
Lekarskiego ze względu na zainteresowania zawodowe 

Poznaj swoją izbę 

Michał Kaliszan
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i wynikające z tego doświadczenie w aspektach prawnych 
związanych z medycyną. Chciałem zobaczyć, jak funkcjonuje 
Sąd Lekarski i wykorzystać swoje doświadczenie zawodo-
we do pracy na rzecz środowiska lekarskiego. W 2018 roku 
zostałem wybrany przez Sędziów Sądu Lekarskiego na 
Przewodniczącego i pełnię tę funkcję już drugą kadencję. 
Praca w Sądzie Lekarskim wymaga nierzadko poświęcenia 
sporo czasu na analizę akt sprawy i niekiedy długotrwałych 
przemyśleń, czy mamy rzeczywiście do czynienia z przewinie-
niem zawodowym, a jeśli tak, na ile winny jest lekarz, a na ile 
wynikło ono z warunków pracy czy innych, często nieprzewi-
dywalnych okoliczności. Jak wiadomo, na przebieg leczenia 
czy powodzenia przeprowadzonych zabiegów wpływ ma 
wiele czynników. Czasami niestety zawodzi komunikacja 
między lekarzem i pacjentem lub rodziną pacjenta, co nie-
potrzebnie kończy się skargą wpływającą do Izby Lekarskiej. 
Rozwiązywanie wraz z zespołem doświadczonych sędziów 
tych często trudnych spraw daje mi dużą satysfakcję zawodo-
wą, zwłaszcza kiedy orzeczenie Sądu Lekarskiego zadowala 
wszystkie strony postępowania. Cieszę się, że w ten sposób 
mogę połączyć swoje doświadczenie zawodowe z aktywno-
ścią w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. 

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

Ważne dla dobrego działania izb lekarskich jest słuchanie 
głosu środowiska lekarzy, aby móc sprostać jego oczekiwa-
niom, co zresztą w dużej mierze ma miejsce. Bardzo istotne 
jest także docieranie do większej grupy lekarzy, zwłaszcza 
tych, którzy nie mają wiedzy o wielu ważnych przedsięwzię-
ciach organizowanych przez izby lekarskie, mających na celu 
poprawę sytuacji lekarzy i ich pacjentów.

 ✍ Rozmawiała Aleksandra Gramann
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W Rzecznik Praw Obywatelskich, Kancelaria Premiera 
Rady Ministrów, towarzystwa naukowe, samorząd lekarski 
i stowarzyszenia zrzeszające lekarzy, parlamentarzyści – 
wydłuża się lista apelujących do ministra zdrowia oraz 
NFZ o poszukanie rozwiązania problemu kar nałożonych na 
lekarzy w związku z wystawianiem refundowanych recept 
na jeden z preparatów mlekozastępczych, dostępnych na 
rynku. Apele lekarzy idą dalej: chodzi o taką zmianę zasad 
refundacji, która zdejmie z lekarzy obowiązek określania 
poziomu odpłatności pacjenta za leki. 

Już jesienią 2022 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
Łukasz Jankowski przypominał o aktualnym od wielu lat – 
tak naprawdę od czasu uchwalenia ustawy refundacyjnej 
– postulacie środowiska lekarskiego, by poziom refundacji 
(czy też odpłatności pacjenta) był określany administracyjnie, 
przez płatnika. O ile jeszcze dziesięć, czy nawet kilka lat temu 
wydawało się to trudne, w tej chwili – przypominał prezes 
Samorządu Lekarskiego – cyfryzacja w zdrowiu poszła tak 
daleko, że płatnik dysponując wszystkimi danymi powinien 
przypisywać poziom refundacji wręcz automatycznie, co po-
zwoliłoby choćby uniknąć błędów i przyniosłoby Funduszowi 
realne oszczędności. 

Postulaty samorządu lekarskiego nabrały mocy, gdy me-
dia nagłośniły nowe przypadki nakładania przez NFZ kar na 
lekarzy za „nienależną refundację”, czyli wystawianie recept 
na preparat Neocate LCP, jeden z dostępnych na rynku pre-
paratów mlekozastępczych dla niemowląt. Sprawa nie jest 
nowa, można powiedzieć, że powraca cyklicznie – rok temu 
podnosiły ją organizacje zrzeszające lekarzy POZ. Tym razem 
jednak lekarzom udało się zainteresować media głównego 
nurtu, a i kwoty, jakich Fundusz zażądał od części lekarzy, 
uwzględniające naliczone, wieloletnie odsetki, robią wraże-
nie – jedna z lekarek musi zwrócić płatnikowi ponad 160 ty-
sięcy złotych. Zwrot „nienależnej refundacji” nie oznacza przy 
tym – co podkreśla sam Fundusz – że doszło do jakichkolwiek 
wyłudzeń, bo w sprawie o charakterze kryminalnym toczy się 

odrębne śledztwo, w którym postawiono już kilku osobom 

(w tym lekarzom) zarzuty. „Ukarani” lekarze zawinili tym, że 

przepisywali preparat dla niemowląt dzieciom starszym (po-

wyżej 12. miesiąca życia lub, w niektórych okresach, powyżej 

18. miesiąca, bo kilka lat temu udało się przekonać urzęd-

ników, że przestawienie chorego dziecka na inny preparat 

mlekozastępczy nie jest operacją, którą przeprowadza się 

automatycznie, z tygodnia na tydzień – a nawet z miesiąca 

na miesiąc). Problem polega jednak na tym, jak podkreślają 

ukarani pediatrzy, alergolodzy, lekarze rodzinni, gastroente-

rolodzy – że są dzieci, które innego preparatu, poza dedyko-

wanym niemowlętom, po prostu nie tolerują. 

Działania, jakie podejmują izby lekarskie, idą w dwóch 

głównych kierunkach. Po pierwsze, chodzi o przebicie się 

z postulatem zmian w ustawie refundacyjnej (wiadomo, 

że prawdopodobnie na początku marca dojdzie do dużej 

konferencji uzgodnieniowej, podczas której mają być wyja-

śnione kluczowe zagadnienia związane z przygotowanym 

projektem dużej nowelizacji ustawy, Ministerstwo Zdrowia 

jest zdeterminowane, by ją wprowadzić do Sejmu i dopro-

wadzić jeszcze w tej kadencji do uchwalenia). Po drugie, 

samorząd chce zweryfikowania, przez niezależny od NFZ 

zespół złożony ze specjalistów, zasadności – nie tyle kar, co 

względów medycznych, które stały za decyzjami o refundacji 

preparatu. Lekarze, których decyzje okazałyby się medycznie 

uzasadnione, kar nie musieliby płacić.

Dnia 17 lutego do ministra zdrowia o weryfikację zasadno-

ści kar nakładanych na lekarzy w związku z ordynacją prepa-

ratu mlekozastępczego zwróciła się Kancelaria Premiera Rady 

Ministrów – to może być impuls, który pomoże rozwiązać 

problem na krótką metę. Jeśli chodzi o postulat zmian w za-

sadach wystawiania recept refundowanych, resort zdrowia 

obiecuje przygotowanie algorytmu, który pomoże lekarzom 

w podejmowaniu decyzji refundacyjnych.
 ✍ Małgorzata Solecka

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dla OIL w Gdańsku pisze Małgorzata Solecka, dziennikarka i publicystka. Pracowała m.in. w „Rzeczpospolitej” 
i tygodniku „Newsweek Polska”. Problematyką ochrony zdrowia zajmuje się od 1998 roku. Obecnie współpracuje 
m.in. z miesięcznikiem „Służba Zdrowia” i portalem „Medycyna Praktyczna”. 
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Dnia 25 maja 2022 r. z inicjatywy Zarządu Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Gdyni na nadzwyczajnym zgro-
madzeniu wspólników podjęto uchwałę o zmianie nazwy 
spółki na „Centrum Zdrowia Psychicznego im. Dr Magda-
leny Tyszkiewicz”, co stało się nietypowym wydarzeniem 
w historii gdyńskiej opieki zdrowotnej (wcześniej nazwano 
„Dom za Falochronem” w Gdyni im. dr Jadwigi Titz Kosko).

Ta piękna inicjatywa ustanowienia zmarłej dr hab. 
Magdaleny Tyszkiewicz patronką Centrum pozwoli uchronić 
od zapomnienia wspaniałą postać kobiety lekarza, która dzię-
ki swojej wielkiej pasji do wykonywanego zawodu, stała się 
pionierką gdyńskiego lecznictwa psychiatrycznego, w tym 
założycielką Klubu Miłośników Sztuki przy Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Gdyni. 

Przekonana o pożytkach płynących poprzez sztukę stała 
się propagatorką stosowanych w świecie metod rehabilita-
cji, gromadząc w Klubie pacjentów wykazujących zdolności 
twórcze, lecz nieumiejących samodzielnie ich rozwinąć.

Akceptując przynoszone przez nich prace, inspirowała do 
dalszej aktywności. 

Tak powstały klub, którego nazwę i godło (Klub Miłośników 
Sztuki w Gdyni, a w godle; łódź na wezbranych falach, a za-
miast wioseł pędzle malarskie) skomponowali sami pacjenci. 
Klub stał się azylem dla wielu pacjentów często odrzucanych, 
izolowanych i bezradnych oraz miejscem pracy twórczej re-
laksu,odkrywania swoich uzdolnień, a także i miejscem spo-
tkań towarzyskich w tym przed przedświątecznych.

Tego typu rehabilitacja poprzez wdrożenie do zajęcia kon-
struktywnego i możliwość wybrania przez pacjenta optymal-
nego sposobu tworzenia była ścieżką rozwojową służącą 
szczególnie chorym uprawiających malarstwo i poezję, dając 
im katharsis (gr. oczyszczenie) cyt.: „uwolnienie od cierpienia, 
odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, 
skrępowanych myśli i wyobrażeń”.

Piosenka wiosenna B.B.
Moje serce jest wierne
Chmurom jesiennym
I szeptanym w piosenkach 
Martwych liści.
Że liście tańczą
Na ulicach miasta.
To już jesień
Nieprawdaż przyjacielu?

Ocalić od zapomnienia

Życzenia opłatkowe w Klubie

Spotkanie z okazji wydania tomiku wierszy zrzeszonych w Klubie  
pt. „Trwam”. Klub dwukrotnie wydał tomiki wierszy pt. „Trwam”  

oraz „Tworzę więc jestem”

Wkrótce dla większości pacjentów elementem dowarto-
ściującym stały się prezentacje prac plastycznych. W pierw-
szym okresie Klub szczycił się pracami pacjentów lokalnie, 
aby z czasem prezentować się na międzynarodowych kon-
gresach psychiatrycznych i galeriach wielu krajów świata.

Na podstawie analizy tych prac Magdalena Tyszkiewicz 
obroniła pracę habilitacyjną pt. „Rysunek i malarstwo pacjen-
tów psychiatrycznych”, a na XI Kongresie Międzynarodowym 
Towarzystwa Psychopatologii i Ekspresji poświęconym lecze-
niu poprzez sztukę. W 1985 r. w Londynie wygłosiła referat pt. 
„Podstawowe typy tworzenia plastycznego chorych na schi-
zofrenię” z jednoczesną prezentacją prac plastycznych twór-
ców amatorów, pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego 
w Gdyni.
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Wiersze B.Ł.
Trwam wiersz aut Deszcz
Trwam – Rozigrany kropel
życiem dżdżu puch
trwam – mokrą chustą
czasem marzeniem na mej twarzy
głupio, skrycie jak zjawa
trwam jak duch
myślę otuliły mnie
nad poziomy własne swą wilgocią
trwam – co łzą
w sobie we mnie trwa
dla siebie wymęczona
za ciasnej. niczym dusza ma.

Prace ponad setki artystów (m.in. autorstwa Feliksa 
Kołyszko, Ryszarda Stachyry, Mirosława Śledzia czy Krzysztofa 
Opioły) wystawiane były w galeriach nie tylko w Polsce, lecz 
również w Belgii, Niemczech, Francji, Danii, Norwegii, Grecji, 
Portugalii, Ameryce Południowej, Japonii i Australii oraz trzy 
wystawy w Stanach Zjednoczonych, w tym jedną w Nowym 
Jorku, na Manhattanie, drugą w Muzeum Polonii w Chicago, 
trzecią w Centrum Polonii, w Orchard Lake.

Magdalena Tyszkiewicz była jak dotąd najdłużej piastu-
jacym stanowisko kierownicze tej samej gdyńskiej placówki 
(od 1953 do 1998 r.) i najdłużej czynnie pracującym gdyńskim 
lekarzem oraz docenioną przez światowe gremia psychia-
tryczne polską uczoną. Kiedy w latach 60. ubiegłego wieku 
zaczęła brać udział w posiedzeniach psychiatrycznych, szyb-
ko została zauważona przez zespół światowych autorytetów 
z zakresu psychiatrii. Stając się aktywną uczestniczką mię-
dzynarodowej elity arteterapeutów, została mianowana na 
zjeździe w Rio de Janeiro wiceprzewodniczącą Światowego 
Towarzystwa Psychopatologii i Ekspresji. Aktywność zawo-
dową i społeczną doceniały także Minsterstwo Zdrowia, jak 
również władze lokalne. Wielokrotnie nagradzana przez 
Ministra Zdrowia za prace wdrożenowe na polu rehabilitacji 
i resocjalizacji pacjentów psychiatrycznych oraz Prezydenta 
Miasta Gdyni medalem „Civitas e Mari” odznaką honorową 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” i Medalem 70-lecia Gdyni oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi.

Zawieszenie prac członków klubu to rezygnacja z 50-let-
nich doświadczeń światowych praktyk arterapii.

Zdaniem autora pielęgnowanie pamięci o Magdalenie 
Tyszkiwicz winno być zmaterilizowane nie tylko zmianą 
nazwy instytucji, ale także reanimacją zasłużonego Klubu 
Miłośników Sztuki, który mogłby nadal stać się ostoją, miej-
scem zarówno terapii, jak i pracy twórczej dla wielu cierpią-
cych i zagubionych pacjentów, skazanych na margines życia. 

 ✍ Andrzej Kolejewski

Członkowie Klubu z 1985 r.

K.O. przy pracy

Ostatnim publicznym wystąpieniem dr Magdaleny Tyszkiewicz było spo-
tkanie z członkami Klubu Miłośników Sztuki oraz pracownikami Centrum 

Zdrowia Psychicznego w Gdyni 18 października 2019 r.



10 POMORSKI MAGAZYN LEKARSKI 3.2023

MŁODZI LEKARZE

Na początku lutego rozmawialiśmy z pracownikami 
Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
o procesie rekrutacji. Poniżej przedstawiamy informacje, 
które uzyskaliśmy podczas rozmowy.

Proces rekrutacji przynosi każdemu młodemu lekarzo-
wi i lekarzowi dentyście sporo emocji, w końcu dotyczy 
przyszłości i drogi zawodowej. Na początku warto zazna-
czyć, że postępowanie kwalifikacyjne do odbycia szkolenia 
specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów przepro-
wadza dyrektor CMKP (Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego) za pośrednictwem wojewodów. Wydział 
Zdrowia przyjmuje dokumenty, weryfikuje ich poprawne 
wypełnienie oraz następnie przekazuje informacje do CMKP. 
W dużym skrócie, dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej 
możliwe jest wydawanie skierowań do odbycia szkolenia spe-
cjalizacyjnego. Każdy element tego procesu musi być zgodny 
z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego. Dzięki 
temu zasady są przejrzyste, a warunki rekrutacji dostępne 
dla każdego w taki sam, określony sposób. 

Na przestrzeni lat, era dokumentacji papierowej zmie-
nia się, idąc w stronę elektronizacji. Redukcja papieru jest 
z pewnością korzystna zarówno dla środowiska, jak i dla 
nas samych. Archiwizacja dokumentów dla każdej insty-
tucji stanowi wyzwanie. Z pomocą przyszedł nam System 
Monitorowania Kształcenia (SMK), który na zlecenie 
Ministerstwa Zdrowia wykonało Centrum e-Zdrowie (www.
cez.gov.pl). System, choć wymaga zmian, jest pozytywnym 
kierunkiem ku elektronicznej wersji dokumentowania prze-
biegu szkolenia specjalizacyjnego.

Co zrobić, żeby wziąć udział w postępowaniu 
kwalifikacyjnym?

Przede wszystkim przeczytać dokładnie informacje na 
stronie internetowej Wydziału Zdrowia PUW. Znajdziecie 
tam informacje o terminach oraz listę wymaganych do-
kumentów. Proces kwalifikacyjny odbywa się dwa razy do 
roku. Przed nami wiosenna kwalifikacja, która rozpocznie 
się już za chwilę. Do 5 stycznia br. możliwe było zgłaszanie 
wolnych miejsc szkoleniowych na wiosenną rekrutację. 

Liczbę miejsc pracownicy Wydziału zamieszczają na liście 
wysyłanej do CMKP. 

Co oznaczają „minus” lub „0” na liście miejsc 
szkoleniowych?

Oznaczają one, że dane miejsce jest zajęte, jednak osoba 
szkoląca pozostaje nieobecna przez dłuższy czas w pracy. 
Dopiero okres nieobecności dłuższy niż 3 miesiące pozwala 
na fizyczne przydzielenie kogoś do tego ośrodka szkole-
niowego. Z kolei oznaczenie „–1” oznacza, że wobec dłuż-
szej nieobecności (np. urlop macierzyński, przedłużająca 
się niezdolność do pracy), została na to miejsce fizycznie 
przyjęta osoba na szkolenie specjalizacyjne. Zarówno „0”, jak 
i „–1” oznaczają brak miejsc w danym ośrodku szkoleniowym, 
jednak nadal możliwe jest wybranie takiego ośrodka z listy. 
Musimy jednak pamiętać, że nie daje nam to gwarancji, że 
po zakończeniu procesu rekrutacji to miejsce pozostanie 
wolne i tym samym dla nas dostępne.

Do 28 stycznia CMKP ogłasza poprzez stronę internetową 
oraz SMK liczbę miejsc rezydenckich i pozarezydenckich wraz 
z listą ośrodków szkoleniowych posiadających wolne miejsca 
szkoleniowe. Następnie lekarze i lekarze dentyści składają po-
przez SMK wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, 
wskazując dziedzinę medycyny, województwo i preferowane 
ośrodki szkolące w wybranej kolejności. 

Co dalej?
Do końca lutego należy składać wnioski o odbywanie 

szkolenia specjalizacyjnego, wybierając województwo oraz 
ośrodki szkoleniowe. W marcu odbywa się weryfikacja wszyst-
kich wniosków, aby 31 marca mogły one zostać wysłane do 
CMKP. Następnie 7 kwietnia zostanie opublikowana pierwsza 
lista rankingowa oraz druga lista rankingowa 18 kwietnia. Po 
jej ogłoszeniu mamy 10 dni na potwierdzenie przydzielone-
go miejsca szkoleniowego w danej dziedzinie. Po tym czasie 
zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa osób 
zakwalifikowanych. I tym samym kończy się postępowanie 
kwalifikacyjne, ponieważ wobec braku trybu odwoławczego 
nie ma możliwości przyznawania dodatkowych miejsc z puli 
niewykorzystanych w danej dziedzinie. Z końcem kwietnia 

REKRUTACJI DWIE STRONY MEDALU, czyli 
co warto wiedzieć o procesie rekrutacji
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wysłane wnioski stają się ponownie widoczne w systemie dla 
pracowników Wydziału Zdrowia. Dopiero wówczas możliwe 
jest ręczne przydzielenie osób z listy rankingowej do konkret-
nych ośrodków szkoleniowych i wydanie skierowań. Warto 
dodać, że na wystawienie skierowań wojewoda ma aż 30 dni 
i w tym czasie wszyscy zakwalifikowani posiadający PWZ 
otrzymają skierowanie do jednostki szkoleniowej. Termin 
ten jest ściśle przestrzegany przez Wydział Zdrowia PUW, 
którego pracownicy i tak starają się podchodzić do każdego 
przypadku indywidualnie.

Warto zaznaczyć, że SMK przypisuje każdego użytkownika 
do określonej roli oraz że każda rola ma inne opcje edycji 
i podglądu. Dlatego nie powinno nas dziwić, że pracownicy 
Wydziału Zdrowia nie będą widzieć w swoim profilu tego 
samego, co my. Na szczęcie zarówno na stronie PUW, jak i na 
stronie Centrum e-Zdrowia znajdziecie instrukcję obsługi 
SMK z licznymi wskazówkami. Ponadto internetowe plat-
formy udostępniają bezpłatne filmy instruktażowe o tym, 
jak poruszać się SMK.

Co sprawia nam trudności?
W rozmowie z pracownikami Wydziału Zdrowia PUW 

dowiedzieliśmy się, że częste błędy podczas wypełniania 
wniosków w SMK dotyczą numeru prawa wykonywania za-

wodu. Zdarza się nam zapominać, że numer seryjny prawa 
wykonywania zawodu nie jest tożsamy z numerem PWZ. 
Ponadto zdarzają się pytania kierowane do pracowników 
Wydziału Zdrowia, dotyczące SMK, na które udzielenie odpo-
wiedzi nie jest możliwe. Wszystkie zapytania dotyczące SMK 
należy kierować do Centrum e-Zdrowia, do którego namiary 
znajdziecie na stronie internetowej. Pamiętajcie, że podział 
na role w systemie wiąże się także z różnymi uprawnieniami, 
które dany użytkownik posiada. Dlaczego warto zapoznać 
się z podręcznikami obsługi SMK? Dlaczego warto obejrzeć 
filmy instruktażowe?

Im szybciej złożycie poprawny wniosek, tym szybciej bę-
dzie on procedowany i szybciej będzie możliwe przejście do 
kolejnych kroków w procedurze kwalifikacyjnej. Ponadto 
w ostatniej kwalifikacji otrzymaliśmy głosy od młodszych 
kolegów dotyczące późniejszego wydawania skierowań. 
Poza systemem SMK, w którym co jakiś czas dokonywane są 
zmiany i tym samym konieczność prac serwisowych, warto 
wiedzieć, że jednoczasowo jeden pracownik może wystawić 
w SMK skierowanie dla jednego kandydata, co również przy 
dużej liczbie wniosków zwiększa czas potrzebny do wysta-
wienia stosownego skierowania. Również warto zwrócić 
uwagę na to, że obecnie funkcjonują dwie wersje systemu 
SMK, w jednej znajdują się jednostki szkolące, a w drugim 
miejsca szkoleniowe. Obie wersje systemu nie są ze sobą 
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System Monitorowania Kształcenia (SMK) spędzający 
od dłuższego czasu sen z powiek wielu z nas oraz Re-
jestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
(RPWDL), znany większości z nas, to dwa systemy infor-
matyczne stosowane obecnie w ochronie zdrowia. Czy są 
to systemy dobrze funkcjonujące lub wymagające popra-
wy, wie każdy, kto choć raz z któregoś z nich korzystał. 
To pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Konferencja UserCon odbyła się w Warszawie 25 stycznia 
2023 r. Celem spotkania była wymiana doświadczeń użyt-

kowników systemów informatycznych SMK i RPWDL oraz 
pracowników Centrum e-Zdrowia. Pierwsze spotkanie do-
tyczące RPWDL 1.0 odbyło się w grudniu ubiegłego roku. 
Na ostatnim spotkaniu zaprezentowano dokonane zmiany 
w wersji 2.0. Imponujące jest to, że w ciągu jednego miesiąca 
wprowadzono poprawki i ułatwienia zgodnie z sugestiami 
użytkowników. Natomiast było to pierwsze spotkanie do-
tyczące SMK, którego pierwsza wersja została oddana do 
użytku w 2017 roku. Warto podkreślić, że zaproszenie na kon-
ferencję UserCon zostało wystosowane przez Naczelną Izbę 
Lekarską także do Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych 
oraz do Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.

Sprawozdanie z konferencji UserCon dotyczącej SMK i RPWDL

SMK czy RPWDL – który system okazuje 
się być łatwiejszy do modyfikacji?

powiązane, przez co ośrodki szkoleniowe wskazane jako 
preferowane nie ulegają automatycznemu przypisaniu do 
osoby z listy rankingowej. W praktyce oznacza to konieczność 
ręcznego przydzielania miejsc szkoleniowych według list ran-
kingowych przez pracowników Wydziału, co także wydłuża 
czas potrzebny do wystawienia skierowania. Tym samym 
informacja o tym, do którego ośrodka szkoleniowego zosta-
liśmy przydzieleni, widoczna będzie na otrzymanym skiero-
waniu. Warto jednak podkreślić, że pracownicy Wydziału do 
wielu przypadków podchodzą indywidualnie, chcąc pomóc 
na każdym etapie procesu kwalifikacyjnego. Nie wyklucza to 
jednak konieczności przeczytania zamieszczonych instrukcji 
ze zrozumieniem, gdyż zarówno pracownicy Wydziału, jak 
i osoby biorące udział w kwalifikacji dysponują tymi samymi 
instrukcjami, które są dostępne dla każdego na stronach 
internetowych.

O czym warto pamiętać, wybierając tryb odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego?

Przede wszystkim o tym, że obecnie nie funkcjonują tzw. 
„wolontariaty” (umowy cywilnoprawne). Szkolenie specjaliza-
cyjne można odbywać w trybie rezydenckim i pozarezydenc-

kim. Trudno wskazać, który tryb będzie korzystniejszy. Przede 
wszystkim dla każdego przypadku indywidualnie dany tryb 
może mieć więcej zalet niż wad i vice versa. Jeśli wybieracie 
tryb pozarezydencki i udajecie się do ośrodka szkoleniowego 
ze stosownym skierowaniem, uzyskując odmowę przyjęcia, 
nie dajcie się zwieść poprzez nieznajomość przepisów prawa. 
Ośrodek szkoleniowy, który wykazując miejsca pozarezy-
denckie, deklaruje chęć zapewnienia takiego trybu szkole-
nia, ma obowiązek przyjąć każdego na szkolenie zgodnie ze 
skierowaniem. Jeśli jednak spotykacie trudności, poproście 
o pisemne umotywowanie takiej decyzji, ponieważ nieprzy-
jęcie na szkolenie zgodnie ze skierowaniem będzie wiązało 
się z utratą akredytacji przez taki ośrodek szkoleniowy. Warto 
zaznaczyć, że to ośrodek szkoleniowy wnioskuje o zwięk-
szenie liczby miejsc szkoleniowych, a nie Wydział Zdrowia 
PUW. Pamiętajcie także, że w razie trudności możecie liczyć 
na pomoc Biura Prawnego naszej Izby.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej 
Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(https://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/32-wydzial-
zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego).

 ✍ Rita Sharma
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Stara wersja
Wcześniej drogą mailową oraz mediów społecznościo-

wych prosiliśmy Was o uwagi i spostrzeżenia nt. funkcjono-
wania systemu SMK. Otrzymaliśmy kilkanaście wiadomości, 
które przesłaliśmy Zespołowi ds. e-zdrowia Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Niemalże wszystkie Wasze wiadomości prze-
kazywały główną wadę systemu SMK w postaci niskiej 
funkcjonalności oraz intuicyjności. Wielu z nas problem 
sprawia dodawanie staży, procedur czy kursów, co wymaga 
wielokrotnego powtarzania tych samym czynności wyboru 
i zapisywania. Również zgłoszone spostrzeżenia dotyczyły 
braku możliwości edycji elementów już zatwierdzonych 
oraz brak wprowadzonego programu specjalizacji, co unie-
możliwia wykonanie pierwszych kroków. Bez wątpienia 
przygotowanie programu specjalizacji leży w obowiązkach 
kierownika specjalizacji i często brak tego elementu jest 
początkiem trudności, które napotykamy na samym po-
czątku przygody z SMK. 

Co się zmieni?
Z dobrych wieści, podczas styczniowego spotkania za-

prezentowano nową wersję SMK z wprowadzonymi popraw-
kami użytkowników. Co się zmieni? Będzie można dodawać 
kilka etapów realizacji stażu podstawowego, uwzględnia-
jąc przerwy (liczba dni stażu będzie obliczana automatycz-
nie). Również widoczny będzie graficzny postęp realizacji 
stażów, co ułatwi planowanie kolejnych. Planowane jest 
wprowadzenie opcji dodawania godzin dyżurowych (pla-
nowane od jesieni 2023 r.), wnioskowanie o przystąpienie do 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (planowane od 
wiosny 2024 r.) oraz zapisy na kursy specjalizacyjne (plano-
wane od jesieni 2025 r.). Ponadto możliwa jest praca w kilku 
otwartych kartach przeglądarki internetowej. Elektroniczna 
karta specjalizacji (EKS) będzie mieć schemat drzewa, co 
poprawi przejrzystość na stronie. Ułatwiona zostanie także 
opcja dodawania procedur, dzięki możliwości kopiowania 
wpisu i następnie poprzez edycję daty i inicjałów pacjenta, 
sprawniej będzie przebiegać proces uzupełniania procedur. 
Także dodawanie procedur medycznych będzie dokonywane 
zbiorczo, co skróci czas uzupełniania EKS. Warto również 
dodać, że zatwierdzona EKS będzie posiadała opcję edycji.

Niestety obecne wersje (SMK 1.0 i SMK 2.0) nie będą 
scalane ani zmieniane. Taką decyzję kierownik projektu 
SMK motywowała koniecznością kontynuowania prac nad 
obecnie tworzoną wersją, która jest ulepszana na zlece-

nie MZ. Jednakże najnowsza wersja będzie obowiązywać 

dopiero osoby rekrutujące się na specjalizacje wiosną 

2023 roku.

Natomiast przewodniczący Zespołu ds. e-zdrowia 

Naczelnej Izby Lekarskiej lek. Michał Gontkiewicz zapewnił, 

że zostaną podjęte wszelkie kroki mające na celu poprawę 

obecnie używanych systemów SMK 1.0 i 2.0. Planowane jest 

wystosowanie wniosków do MZ o zwiększenie nakładów 

finansowych i tym samym zasobów ludzkich, które zostaną 

wykorzystane do prac nad edycją wersji SMK 1.0. Dopiero 

takie działania ułatwią nam użytkowanie systemu SMK i tym 

samym spełnią nasze oczekiwania w tym zakresie. Na chwilę 

obecną zarówno osoby szkolące się, jak i kierownicy specja-

lizacji borykają się z trudnościami dotyczącymi systemu SMK 

w obowiązującej wersji.

Młodzi niezainteresowani zmianami
Dyrektor Centrum e-Zdrowia Paweł Kikosicki zapewnił, że 

Centrum zrobi wszystko, aby ułatwić prace użytkownikom 

systemów. Podkreślił również, że jako Centrum są wykonawcą 

zlecenia stosownego Departamentu Ministerstwa Zdrowia. 

Niezmiernie ważne jest nasze zaangażowanie i chęć współ-

pracy. My jako użytkownicy jesteśmy w stanie wskazać, które 

dodane opcje ułatwią nam korzystanie z systemu. Niestety 

wyniki przeprowadzonej wśród tegorocznych lekarzy sta-

żystów ankiety wskazują na brak zainteresowania pracami 

mającymi na celu poprawę obecnej wersji SMK.

Nie ulega wątpliwościom, że platforma wspólnej komu-

nikacji, której stworzenia podjęła się Naczelna Izba Lekarska, 

jest niezbędna do wypracowania rozwiązań satysfakcjonują-

cych obie strony. Również trudno nie zgodzić się z faktem, że 

systemy informatyczne wykorzystywane w ochronie zdrowia 

powinny być tworzone we współpracy z użytkownikami. 

Niezbędne w tym celu są nasza współpraca oraz wsparcie 

w postaci zgłaszania uwag i sugestii, które funkcje ułatwią 

korzystanie z systemu.
 ✍ Rita Sharma

Komisja Młodych Lekarzy

Jeśli jesteś zainteresowana/-y udziałem w kolejnych spotkaniach 

UserCon, odwiedź podstronę Ośrodka Doskolenia Zawodowego 

NIL: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/6371-ruszyly-zapisy-na-bezplatne-

szkolenia-stacjonarne-organizowane-przez-osrodek-doskonalenia-

zawodowego-naczelnej-izby-lekarskiej.

MŁODZI LEKARZE
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Jako dorośli automatycznie wchodzimy w rolę nauczycie-
la i często zapominamy, jak wiele możemy się dowiedzieć 
od dzieci. Czego nauczył się Pan od Mateusza?

Przez te lata mogłem nauczyć się od Mateusza cierpliwego 
pokonywania różnych trudności i wytrwałości – myślę, że 
mój syn bardzo dzielnie znosi obciążenia wynikające z cho-
roby czy ból i wysiłek związany z usprawnianiem i leczeniem; 
poza tym ma w sobie dużo samozaparcia. Jednak najbardziej 
podziwiam go za jego pogodę ducha – jest chłopcem peł-
nym ciepła, często się śmieje, dużo żartuje. Potrafi zarażać 
nas i otoczenie pozytywną energią, przekazuje innym dużo 
życzliwości i radości. Mateusz jest też bardzo ciekawy świata, 
kreatywny, interesuje się wieloma rzeczami, ma mnóstwo 
pomysłów, cieszy się z każdego swojego osiągnięcia – to 
wszystko jest dla mnie bardzo inspirujące. Uczę się każdego 
dnia doceniać to, co mam, przeżywać życie z większą uważ-
nością i dobrze wykorzystywać czas.

W czasie opieki nad Mateuszem zauważyłem, że z jed-
nej strony niepełnosprawność dziecka wiąże się z wieloma 
trudnościami, ale z drugiej wyzwala też ogromną energię do 
pokonywania tych trudności; do szukania rozwiązań, czasem 
niekonwencjonalnych; do przełamywania swoich ograniczeń. 

Zacząłem postrzegać ją także jako dar wyzwalania pozy-
tywnej energii, ofiarności, wrażliwości na innych – myślę, że 
niepełnosprawność ma duży wpływ na wewnętrzny rozwój 
pozostałych członków rodziny.

Bez wątpienia mogę powiedzieć, że to, co dajemy 
Mateuszowi, wraca do nas, ubogacając nasze życie, nada-
jąc mu głębszy sens.

Czy choroba Mateusza zmieniła Pana jako lekarza? Czy 
zmieniła Pana jako człowieka?

Na pewno doświadczenie choroby i niepełnosprawności 
u bliskiego członka rodziny uwrażliwia na cierpienia, potrze-
by i ograniczenia innych osób – dla mnie to też była i nadal 
jest taka życiowa lekcja. Myślę, że nasze rodzinne doświad-
czenia pogłębiły moją empatię dla pacjentów, którymi się 
opiekuję – pozwoliły na lepsze wczuwanie się w ich prze-
żywanie chorób i zmaganie się z ograniczeniami ciała, jakie 
z tych chorób wynikają. 

Wśród członków OIL Gdańsk są także inni lekarze, któ-
rych dzieci przewlekle chorują. Co chciałby Pan przekazać 
lekarzom rodzicom dzieci, które zmagają się z różnymi 
trudnościami, niepełnosprawnościami?

Nie czuję się osobą, która mogłaby dawać takie rady ex 
catedra – każdy ma swoją historię, każdy jest indywidualnym 

Wymagające rodzicielstwo
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Łączenie wychowywania dzieci z praktykowaniem zawodu 
lekarza jest trudne – wiele dni spędza się z dala od rodziny 
na dyżurze, nigdy nie można mieć też pewności, czy w da-
nym roku zasiądzie się wspólnie do świątecznego stołu. 
Jednak czasem pojawiają się okoliczności, które czynią 
rodzicielstwo lekarza jeszcze trudniejszym. Jedną z takich 
sytuacji jest choroba dziecka. O swoich doświadczeniach 
zgodził się opowiedzieć doktor Marek Guzek, którego 
syn Mateusz w wieku dwóch lat zachorował na wirusowe 
zapalenie mózgu. W wyniku choroby u chłopca wystąpiły 
niedowłady kończyn dolnych i prawej ręki. W kolejnych 
latach dołączyły cukrzyca typu 1, zespół nerczycowy, 
zdiagnozowane zostały niedobory odporności. Mateusz 
oprócz intensywnej rehabilitacji wymaga zaopatrzenia 
ortopedycznego oraz wielu różnych leków, m.in. insuliny, 
leków immunosupresyjnych, wlewów immunoglobulin 
czy hormonu wzrostu. Każda z jego chorób stanowi dla 
niego duże obciążenie. Jednak największym wyzwaniem 
jest nieustanna rehabilitacja i usprawnianie Mateusza.
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przypadkiem, każda niepełnosprawność jest inna. Jako jeden 
z takich rodziców jedyne, co mogę zrobić, to podzielić się 
swoimi doświadczeniami. Słabość czy niedomagania członka 
rodziny z jednej strony wymagają dużego zaangażowania 
i poświęcenia, ale z drugiej strony – wyzwalają ogromną 
miłość i siłę związaną z troską o rozwój, kompetencje, o jak 
najlepszą przyszłość dla dziecka. Chciałbym przekazać innym 
rodzicom słowa wsparcia, zrozumienia i docenienia za trud, 
który wkładają w walkę o dobrą przyszłość swoich dzieci. 

Jako lekarze jesteśmy w pewnym stopniu oswojeni 
z chorobami – już w czasie studiów uczymy się rozma-
wiać z pacjentami oraz dowiadujemy się, jak w Polsce 
funkcjonuje system ochrony zdrowia. Czy uważa Pan, że 
z racji wykonywanego zawodu było Panu łatwiej zmie-
rzyć się z chorobą dziecka niż rodzicom niezwiązanym 
z medycyną? A może było wręcz odwrotnie? 

Moje wykształcenie okazało się bardzo pomocne w zma-
ganiu z problemami zdrowotnymi naszego syna. Mateusz 
cierpi na kilka poważnych chorób, z których każda jest 
w dużym stopniu obciążająca, wymaga zrozumienia, odpo-
wiedniego prowadzenia oraz umiejętności odpowiednie-
go poruszania się w naszym systemie opieki zdrowotnej. 
Dzisiejsza ochrona zdrowia jest mocno podzielona na spe-
cjalizacje – każdą z chorób zajmuje się specjalista z danej 
dziedziny. Rodzice dzieci, które cierpią na kilka schorzeń, 
odbywają konsultacje u różnych lekarzy, z których każdy 
prowadzi chorobę z obszaru swojej specjalizacji. Brak lekarza, 
który łączy wszystkie aspekty medyczne dziecka, sprawia, 
że rodzice często pozostają osamotnieni w poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań zdrowotnych. Moje lekarskie do-
świadczenie pomaga nam analizować i prowadzić łącznie 
różne wątki medyczne Mateusza. Jako lekarz znam te cho-
roby i wiem, jak w nich postępować, jak reagować, gdzie 
się udać. Wiedza medyczna pozwala kojarzyć różne objawy 
i fakty, dzięki czemu ewentualne nieprawidłowości mogą 
zostać szybciej wyłapane. 

Rodzice niezwiązani z medycyną w momencie poja-
wienia się choroby lub niepełnosprawności dziecka stają 
przed ogromnym wyzwaniem zmierzenia się z systemem 
ochrony zdrowia – zapoznaniem się z chorobą i jej skutkami, 
dotarciem do odpowiednich specjalistów, nauczeniem się 
sposobów postępowania z daną chorobą. Niejednokrotnie 
zmuszeni są podejmować trudne, odpowiedzialne decyzje 
związane z leczeniem dziecka, w czym często czują się za-
gubieni i osamotnieni.

Jak choroba Mateusza wpłynęła na Pana pracę? 

Najbardziej wpłynęła na pracę mojej żony, która w pew-
nym momencie musiała zrezygnować ze swojej aktywności 

zawodowej albo mówiąc inaczej – zmieniła ją na aktywność 
związaną z opieką nad Mateuszem. Nie można powiedzieć, 
że żona nie pracuje, bo pracy ma bardzo dużo, na wielu ob-
szarach. Nie będąc związaną wcześniej z zawodem medycz-
nym, musiała poznać wiele medycznych aspektów i procedur, 
choćby związanych z prowadzeniem cukrzycy typu 1 u syna. 
Oprócz tego, że opiekuje się Mateuszem, musi się znać na 
jego rehabilitacji i czuwać nad wszelkimi aspektami jego 
zdrowia i rozwoju. Oczywiście myślimy o tym razem, ale żona 
jest przy Mateuszu na co dzień w największym wymiarze 
czasowym. 

Natomiast ja musiałem zwiększyć swoją aktywność za-
wodową. Kiedy jestem w domu, staram się odciążać żonę, 
spędzać z synem jak najwięcej czasu. W miarę możliwości 
czasowych współuczestniczę w zajęciach Mateusza. 

Niepełnosprawność i przewlekłe choroby budzą w lu-
dziach lęk. Przez to odwracają wzrok, nie wiedzą, jak 
mają zareagować… Jak by Pan chciał, aby ludzie trak-
towali Mateusza?

Muszę przyznać, że my doświadczyliśmy bardzo dużo po-
zytywnych postaw od innych ludzi – życzliwości, otwartości, 
dobrego wsparcia, traktowania z szacunkiem i delikatnością. 
Sporadycznie zdarzały się sytuacje, w których odczuwaliśmy 
dystans. Z pewnością jest to zasługa samego Mateusza, któ-
ry – jak wspomniałem – sam wyzwala takie reakcje swoją 
pogodą ducha. Wydaje mi się też, że w ciągu ostatnich 20 lat 
w społeczeństwie nastąpił duży postęp – większa jest świa-
domość wśród ludzi, częściej można dostrzec osoby z nie-
pełnosprawnością w przestrzeni publicznej; budowany jest 
system, który ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawno-
ścią i ich opiekunów; niwelowane są bariery architektoniczne 
– choć w tych obszarach pozostaje jeszcze bardzo wiele do 
zrobienia. Mamy wiele doświadczeń, w których system nie 
działał, jak powinien. Znamy też niestety wiele historii bardzo 
przykrego potraktowania osób z niepełnosprawnością lub 
ich opiekunów.

Chcielibyśmy, żeby Mateusz funkcjonował zawsze jako 
pełnowartościowy członek społeczności, żeby był postrze-
gany przez pryzmat swojej wartości, nie ograniczeń.

Osoby z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby, 
pragnienia, marzenia jak osoby zdrowe – akceptacji, miłości, 
przyjaźni, uznania, rozwoju... Chcą doświadczać radości i żyć 
pełnią życia w takim zakresie, w jakim mogą. Myślę, że ważne 
jest uświadomienie sobie, że osoby z niepełnosprawnością 
rzeczywiście wymagają wsparcia i opieki, ale też nade wszyst-
ko bycia włączonymi w życie społeczne. Równie istotne jest 
zrozumienie, że od momentu narodzin aż do śmierci każdy 
z nas jest zagrożony niepełnosprawnością na jakimś etapie 
– nikt przez całe życie nie jest tylko i wyłącznie silny i zdrowy.
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Niepełnosprawność z jednej strony wiąże się z wieloma 
trudnościami, ale z drugiej strony może być też rozwijającym 
darem. Wiele osób, pokonując swoje ograniczenia, docho-
dziło do wielkich rzeczy. Przykładowo Beethoven był głu-
chy, a jego kompozycje są arcydziełami, które zachwycają 
pokolenia. 

Powiedział Pan, że w ostatnich latach w społeczeństwie 
nastąpił duży postęp w podejściu do osób niepełno-
sprawnych. A czy świat również stał się dla nich bardziej 
przyjaznym miejscem? 

Dzisiejszy świat, bardziej niż przed laty, daje osobom 
z niepełnosprawnością możliwości rozwoju – mogą rozwijać 
swoje pasje, uprawiać sporty, poznawać dziedziny, w których 
w przyszłości będą mogły się spełnić. Na tym bardzo nam 
zależy w prowadzeniu Mateusza – aby zdobył odpowied-
nie kompetencje i aby odkrył w swoim życiu jakąś działkę, 
w której będzie szczęśliwy i będzie się realizował. Niestety, 
te możliwości, o których wspomniałem, są wciąż dobrem 
ekskluzywnym. Leczenie, rehabilitacja, terapie w przeważa-
jącym stopniu realizowane z konieczności w prywatnych pla-
cówkach oraz zaopatrzenie w niezbędne sprzęty medyczne, 
ortopedyczne pociągają za sobą wielkie nakłady finansowe. 
Często nie wystarcza już środków na zajęcia rozwijające za-
interesowania, które dla dzieci z różnymi trudnościami wy-
stępują prawie wyłącznie w placówkach prywatnych (a tym 
samym są dodatkowo płatne). Z pomocą przychodzą liczne 
fundacje i organizacje, jednak odnalezienie się w systemie 
dofinansowań ze środków publicznych i prywatnych jest 
kolejnym dużym wyzwaniem dla opiekunów. 

Są też inne kwestie wymagające zauważenia i zmian. 
Rehabilitacja i wizyty u lekarzy, edukacja, terapie prowa-
dzone w domu są bardzo czasochłonne i stanowią duże 
obciążenie czasowe w życiu rodzin dzieci z niepełnospraw-
nościami. A przecież one tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy 
potrzebują rozwoju społecznego – zapewnienie im tego 
z różnych powodów bywa trudne. Dzieci są bardzo spon-
taniczne, naturalne i otwarte, ale często wymagają rozmów 
z dorosłymi i przygotowania na spotkanie z „innością”, niepeł-
nosprawnością. Niezbędne jest specjalne, mądre zaangażo-
wania ze strony rodziców, zarówno chorych, jak i zdrowych 
dzieci, a także ze strony nauczycieli. Jest to niesamowicie 
ważne, by dzieci niepełnosprawne nie czuły się wykluczane, 
by rozwijały się społecznie, by mogły ubogacać sobą innych.

W jaki sposób można wspomóc Mateusza?

Myślę, że to pytanie jest dobrą okazją do podziękowania 
wszystkim, którzy do tej pory mieli wpływ na leczenie, re-
habilitację i wszechstronny rozwój Mateusza – to wsparcie 
było ogromne. Mati w ciągu swojego życia miał bardzo wiele 

do czynienia z ochroną zdrowia i na swojej drodze spotkał 
wielu lekarzy, rehabilitantów, panie pielęgniarki, ale też tera-
peutów, nauczycieli, psychologów, którzy zajmowali się nim 
fachowo i z wielką życzliwością – im wszystkim chciałbym 
w tym miejscu bardzo podziękować. Jestem bardzo wdzięcz-
ny również osobom, które wspierały Mateusza, przekazując 
mu 1% podatku. Mati jest podopiecznym Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. Zebrane środki wspierały nas mocno 
w pokrywaniu kosztów rehabilitacji i leczenia Mateusza. 

W tym roku również można wspomóc Mateusza poprzez 
przekazanie mu 1,5% podatku. 

Uruchomiliśmy również poprzez fundację Siepomaga 
zbiórkę pieniędzy na nierefundowaną operację ortope-
dyczną Mateusza w Belgii, w czerwcu tego roku. Z uwagi na 
postęp choroby – nasilenie spastyczności oraz przykurczów 
w kolanach i biodrach – Mateusz wymaga przeprowadzenia 
trudnej, specjalistycznej operacji ortopedycznej. Jeśli nie 
zostanie ona przeprowadzona, Mati straci sprawność, na 
którą pracował od wielu lat i możliwość chodzenia. Operacja 
planowana w Klinice w Belgii nie tylko może zabezpieczyć go 
przed utratą sprawności, ale da mu szansę na dużą poprawę 
poruszania się. 
Link do zbiórki: 
https://www.siepomaga.pl/mateusz-guzek.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za dokonane wpłaty, sporą 
część udało się już uzbierać, jeszcze trochę nam pozostało.

Dziękuję za rozmowę.

h 
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Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza nieod-
łącznie wiąże się z prowadzeniem dokumentacji medycz-
nej. W niniejszym artykule pokrótce omówię wybrane 
problemy w świetle przepisów prawa. 

Czy muszę prowadzić dokumentację,  gdy udzielam 
świadczeń tylko pacjentom komercyjnym?

Przepisy stanowią wyraźnie i jednoznacznie, że lekarz ma 
obowiązek prowadzić dokumentację medyczną niezależnie 
od tego, czy udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, 
tzw. pacjentom komercyjnym, w ramach wolontariatu, czy 
w jakiejkolwiek innej formule. Tak stanowi wyraźnie art. 
41 ust. 1 ustawy z 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (u.zaw.lek) oraz art. 24 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta z 06.11.2008r. (u.p.p.). Przepisy nie wyróżniają w tym 
zakresie pacjenta z NFZ, czy tzw. pacjenta komercyjnego, co 
nakazuje przyjęcie, że prowadzenie dokumentacji medycznej 
jest obowiązkiem prawnym w relacji z każdym pacjentem, 
któremu lekarz udziela świadczeń zdrowotnych.     

Nadto wskazać trzeba, że przepisy w związku z założoną 
dokumentacją medyczną nakładają na lekarza prowadzące-
go praktykę lekarską tak (jak na każdy inny podmiot wyko-
nujący działalność leczniczą) dodatkowe obowiązki, w tym: 
■■ obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej 
(art. 29 u.p.p.); 

■■ obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pa-
cjentowi i innym uprawnionym podmiotom (art. 26 u.p.p.). ;

■■ obowiązek zapewnienia ochrony danych zawartych w do-
kumentacji medycznej (art. 24 u.p.p.).   

Czy w każdej dokumentacji muszę wpisywać  numer 
PESEL i adres miejsca zamieszkania pacjenta?

Tak, lekarz w każdej dokumentacji wpisuje numer PESEL 
i adres miejsca zamieszkania pacjenta. Wskazuje to  w sposób 
niebudzący żadnych wątpliwości art. 25 ust. 1 u.p.p., który 
nakazuje, aby każda dokumentacja medyczna zawierała m.in. 
oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsa-
mości, w tym adres miejsca zamieszkania i numer PESEL. 

Nadto wskazano, co należy robić, jeżeli pacjentowi nie zo-
stał nadany numer PESEL (art. 25 ust. 1 pkt. 1 u.p.p., §  10 pkt. 
2 b) rozporządzenia Min. Zdrowia z 06.04.2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania – r.d.m): 

1) w dokumentacji lekarz wpisuje wówczas datę urodzenia 
oraz płeć pacjenta;

2) w przypadku noworodka w dokumentacji wpisuje się 
numer PESEL matki;

3) w przypadku osób, które nie mają nadanego nume-
ru PESEL, lekarz odnotowuje rodzaj i numer dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość, tzn. nazwę dokumentu  
(np. paszport) oraz nazwę kraju, w którym został wystawiony.

 Nadto w przypadku, gdy pacjentem jest osoba mało-
letnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do 
świadomego wyrażenia zgody lekarz odnotowuje w doku-
mentacji nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawo-
wego oraz adres jego miejsca zamieszkania. 

W jakim terminie muszę wydać pacjentowi 
dokumentację na wniosek pacjenta?

Przepisy nie określają w jakim dokładnie terminie nale-
ży udostępnić dokumentację na wniosek pacjenta lub in-
nego uprawnionego podmiotu. Przepis wskazuje jedynie, 
że dokumentację udostępnia się bez zbędnej zwłoki (§ 70 
ust. 1 r.d.m.). Powyższe nie oznacza, że dokumentacja ma 
zostać wydana natychmiast, na każde żądanie. 

Wydanie powinno nastąpić tak szybko jak to możliwe 
w normalnym toku czynności, możliwie jak najszybciej. 
Więcej czasu potrzeba na odszukanie i wydanie dokumen-
tacji papierowej sprzed kilku lat, którą przechowujemy w na-
szym archiwum, a mniej czasu zajmie sporządzenie wydruku 
z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, czy 
z wizyty z bieżącego roku. Oczywiście szybciej powinna być 
wydania dokumentacja, gdy pacjent wskazuje we wniosku, 
że jest ona niezbędna do kontynuacji procesu leczniczego 
pacjenta, np. w związku z operacją, czy planowanym bada-
niem diagnostycznym w innej placówce. 

Z drugiej strony nie należy w regulaminie organizacyj-
nym praktyki lekarskiej wskazywać terminu udostępnienia 
dokumentacji medycznej np. „w terminie tygodnia od dnia 
złożenia wniosku”. Takie uregulowanie i inne podobne było 
wielokrotnie skutecznie kwestionowane przez Rzecznika 
Praw Pacjenta oraz przez sądy. Zasadnie wskazywano, że 
określenie w regulaminie, że dokumentacja zostanie wydana 
w ciągu 3, czy 7 dni nie znajduje uzasadnienia w przepisach 
prawa i narusza prawa pacjenta.    

Problemy z dokumentacja medyczną 
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adwokat, specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak rów-
nież w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia 
z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji 
z zakresu prawa medycznego;  współautor publikacji: „Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz” (2021), „Prawo me-
dyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021),  „Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce 
przez medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny” (2022) oraz „Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. 
Wzory pism z omówieniem” (2023).

Co zrobić, gdy pacjent nie chce skorzystać 
z mojego pisemnego formularza wniosku o dostęp 
do dokumentacji medycznej?

Art. 26 ust. 1 u.p.p. nie wprowadza możliwości ogranicze-

nia przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską (lub inny 

podmiot wykonujący działalność leczniczą) formy żądania 

udostępnienia dokumentacji medycznej do formy pisemnej 

złożonej w określonej treści wniosku. Wybór formy żądania 

dostępu do dokumentacji medycznej, w tym prawo do  sko-

rzystanie z formy ustnej - należy do pacjenta. W taki wypadku 

należy sporządzić notatkę z ustnego złożenia wniosku o do-
stęp do dokumentacji. 

Wprowadzenie „przymusu” korzystania z naszego formu-
larza wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej 
zostanie ocenione jako naruszenie praw pacjenta. 

W przypadku potrzeby zadania dalszych pytań związa-
nych z omawianym tematem można zwrócić się w drodze 
maila do Komisji ds. Praktyk Lekarskich (komisjapraktyk@
oilgdansk.pl). Wszelkie dodatkowe kwestie będą przez ww. 
Komisję analizowane i omawiane w moich kolejnych arty-
kułach oraz bezpośrednio na kolejnych w tym roku posie-
dzeniach Komisji.    

Na prośbę Komisji ds. Praktyk Lekarskich w najbliższych 
wydaniach Pomorskiego Magazynu Lekarskiego będę 
poruszał tematy związane z odpowiedzialnością prawną 
lekarza prowadzącego własną praktykę lekarską. 

Wykonywanie zawodu lekarza może powodować różno-
rodną odpowiedzialność prawną, w szczególności wskazać 
trzeba na:

1. odpowiedzialność cywilną – w szczególności na sku-
tek wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, krzywdy 
w sferze psychicznej, czy też zawinionego naruszenia praw 
pacjenta;  

2. odpowiedzialność karną – gdy czyn stanowi prze-
stępstwo, w szczególności  związane ze spowodowaniem 

skutków zdrowotnych po stronie pacjenta, w tym ciężkiego, 
średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 k.k., 
art. 157 k.k.), nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka 
(art. 155 k.k.), bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty 
życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.), 
ale także na skutek naruszenia tajemnicy zawodowej (art. 
266 k.k.), czy poświadczenia nieprawdy w dokumentach 
medycznych (art. 271 k.k.);      

3. odpowiedzialność zawodową – gdy czyn w sposób 
zawiniony narusza normy Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) lub 
przepisy dot. wykonywania zawodu lekarza, w szczególności 
dot. braku należytej staranności podczas leczenia (art. 8 KEL), 
braku szacunku wobec pacjenta (art. 12 KEL), czy naruszenia 
zakazu reklamy swoich usług (art. 63 KEL).

Wykonywanie zawodu lekarza  
może powodować różnorodną 
odpowiedzialność prawną
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Obowiązek prawny 
W każdym z powyższych rodzajów odpowiedzialności 

organ prowadzący dane postępowanie (sąd cywilny; proku-
rator i sąd karny; rzecznik odpowiedzialności zawodowej i sąd 
lekarski) bada i odtwarza treść obowiązków prawnych (bar-
dzo często także norm etycznych) po stronie lekarza – tworzy 
„wzorzec” lekarza w danej konkretnej sytuacji i porównuje go 
z konkretnym zachowaniem. Obowiązki takie zostały prze-
widzianych w kilku kluczowych ustawach,  w szczególności 
warto wskazać na następujące:  
– ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 05.12.1996 r., 
– ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

z 06.11.2008 r., 
– ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych z 27.08.2004 r. (w zakresie świad-
czeń opieki zdrowotnej, za które płaci NFZ i Min. Zdrowia),

– ustawa o działalności leczniczej z 15.04.2011 r. (m.in. w za-
kresie zasad prowadzenia działalności leczniczej).    

Wina po stronie lekarza
Lekarz udzielając świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek 

starannego działania. Nierzadko zwłaszcza prokurator, czy 
sądy nie zauważają tego i bezzasadnie przyjmują, że skoro 
doszło do niepowodzenia w leczeniu to oznacza, że lekarz 
zawinił.  Tymczasem lekarz nie odpowiada za brak rezultatu, 
ale tylko wówczas, gdy zostanie mu udowodniona wina. 
W dużym uproszczeniu wówczas, gdy po analizie całokształtu 
okoliczności można postawić uzasadniony zarzut, że lekarz 
w danym konkretnym momencie wobec konkretnego pa-
cjenta mógł i powinien był zachować się inaczej. Przykładowo 
za winę po stronie lekarza sądy uznawały: 
– zwłokę w zasięgnięciu opinii specjalisty, która skutkowała 

nieprawidłowym leczeniem;
– niepełną wiedzę lekarza w danym zakresie;  
– manualną niezręczność przy zabiegach, czy badaniach 

diagnostycznych;
– zlecenie nieprawidłowej dawki leku; 
– brak nadzoru skutkujący przetoczeniem niewłaściwej grupy 

krwi.        
Z zagadnieniem odpowiedzialności prawnej i zawinienia 

bezpośrednio wiąże się obowiązek działania zgodnie z ak-
tualnym stanem wiedzy medycznej z należytą starannością. 

Aktualna wiedza medyczna
Obowiązek działania z należytą starannością obejmuje 

wszystkie czynności podejmowane wobec pacjenta lub pod-
czas innych czynności zawodowych.  Bezpośrednio wiąże się 
to ze znajomością nieustannie zmieniających się standardów 

postępowania w poszczególnych dziedzinach medycyny, 
które określają: 
– nieliczne rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia (np. w spra-

wie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej z 12.08.2020 r., w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjo-
logii i intensywnej terapii z 16.12.2016 r.); 

– rekomendacje towarzystw naukowych w danej dzie-
dzinie medycyny  (np. Standardy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników postępowania u kobiet z cukrzycą 
z 2017r., Wytyczne resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji 
z 2015r);  

– wytyczne konsultantów (np. wytyczne konsultantów kra-
jowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii 
dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej 
opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej 
z 2022 r.). 

Należyta staranność
Podkreślić trzeba, że lekarz jest w każdym przypadku trak-

towany jako profesjonalista w dziedzinie medycyny, w szcze-
gólności podczas udzielania pomocy medycznej. Oznacza to 
uzasadnione oczekiwanie zwiększonego zaangażowania we 
wszystkich działaniach lekarza w szczególności zwiększoną 
zapobiegliwość, rzetelność i  dokładność. To także obowiązek 
umiejętnego zastosowania posiadanej wiedzy medycznej 
– odpowiedniej do danego przypadku i podjęcie interwen-
cji we właściwym czasie i z odpowiednią intensywnością. 
Należyta staranność jest najbardziej widoczna dla otoczenia, 
w tym ww. organów prowadzących dane postępowanie, gdy 
lekarz rzetelnie prowadzi dokumentację medyczną.   

Ustalenie w danym postępowaniu, że lekarz nie dopełnił 
powyższych podstawowych obowiązków otwiera drogę do 
poniesienia odpowiedzialności cywilnej, karnej, czy zawo-
dowej. 

W przypadku chęci z Państwa strony szerszego omówienia 
danego zagadnienia, czy zadania dalszych pytań związanych 
z odpowiedzialnością prawną lekarza można zwrócić się 
w drodze maila do Komisji ds. Praktyk Lekarskich (komisja-
praktyk@oilgdansk.pl). Wszelkie dodatkowe kwestie będą 
przez ww. Komisję analizowane i omawiane w moich kolej-
nych artykułach oraz bezpośrednio na kolejnych w tym roku 
posiedzeniach Komisji.    

 ✍ adwokat Karol Kolankiewicz

PORADY PRAWNE
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SPORT LEKARSKI

Zapraszam na fascynującą podróż w czasie… Wszystko 
zaczęło się od kartograficznych zdjęć lotniczych. W za-
kolu Wisły 15 km od Bydgoszczy zauważono prostokątny 
obszar o długości 180 metrów otoczony 11-metrowym 
wałem ziemnym. Jako że takie twory geologiczne zwy-
kle nie powstają w naturalny sposób, postanowiono to 
sprawdzić, i tak zaczęła się historia Gzina, a właściwie 
Osady tam odkrytej.

Prace archeologiczne przeprowadzone w latach 1968–
1978 pod kierunkiem prof. Jadwigi Chudziakowej z UMK 
zszokowały naukowców.

Odkryte Grodzisko o monstrualnych (jak na owe czasy 
i położenie geograficzne) rozmiarach, otoczone było 11-me-
trowym wałem ziemnym o konstrukcji skrzynkowej. Od 
wewnętrznej strony, pod wałem znaleziono pozostałości 
drewnianej zabudowy, środek grodu pozostawał pusty. Taka 
zabudowa ułatwiała obronę na wypadek niespodziewanego 
ataku, a ogromny prostokątny plac był idealnym miejscem 
dla odbywania zgromadzeń i obrzędów. Gród ten był bez 
wątpienia centrum kultowym, w którym mieszkańcy oko-
licznych osad (wokół Gzina znaleziono ślady intensywnego 
osadnictwa łużycku-pomorskiego) wraz z mieszkańcami 
grodu gromadzili się na rytualne obrzędy. 

Osada Gzin powstała za czasów kultury łużyckiej i jej 
świetność przypadała na schyłkowy okres halsztacki i wcze-
sny okres lateński, czyli jak wszyscy znakomicie wiemy na 
ok. 500–300 rok p.n.e. 

Zniszczenie Grodu przypisuje się okresowi najazdów 
Scytów lub późniejszym najazdom Prusów, nie jest to jed-
noznacznie pewne, natomiast nie zarejestrowano żadnych 
znalezisk z okresu prasłowiańskiego.

A teraz bomba...!
Najważniejsze znalezisko, które zszokowało archeologów, 

znajdowało się w centrum osady, było to 61 jam o głębokości 
nawet 3–5 m,zawierające szczątki ludzkie.

Nie było najmniejszych wątpliwości – w Grodzie uprawia-
no kanibalizm kultowy.

Jak pisała Pani prof. Jadwiga Chudziakowa:
(...) Kiedy badaliśmy Gzin, stwierdzenie, że ludność kultury 

łużyckiej stosowała praktyki kanibalistyczne, przyjmowano 
z dużymi oporami. Niezwykłe jest to, że odkryliśmy 61 studnio-
wych jam zawierających szczątki ludzkie, zwierzęce, ceramikę 
i metale. Świadczy to o kanibalizmie kultowym mieszkańców. 
W okolicy nie było żadnego zagrożenia głodem. W obrębie gro-
dziska odkryliśmy naczynia ustawione na szczątkach ludzkich. 
Obok leżały różne bransolety, naszyjniki, szpile. To miejsce, wy-
daje mi się szczególne chociażby ze względu na rytuał, który był 
tam praktykowany (...). 

A, tak dla zachowania skali...
W tym samym mniej więcej czasie na świecie:
– piramidy egipskie miały już około 2100 lat;
– żyli Hipokrates, Sokrates i Arystoteles;
– powstała Akademia Platońska w Atenach;
– Imperium Romanum – zajmowało terytoria od Atlantyku 

po Morze Czarne i Płn, Afrykę…
I co najważniejsze – Herostrates spalił świątynię Artemidy 

w Efezie (po to, by jak to trafnie ujął Szwejk – dostać się do 
gazet i czytanek szkolnych…).

Z motocyklowym pozdrowieniem,
 ✍ Piotr „Margol” Markowski

DoctoRRiders i miejsca nieoczywiste

Ludożercy spod Bydgoszczy…
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KOMUNIKATY

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

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 
Stażysta  60 zł 
Lekarz, lekarz dentysta  120 zł
Emeryt, rencista pracujący w zawodzie lub uzyskujący 
przychody z jakiegokolwiek innego źródła opłaca  120 zł 
Emeryt, rencista utrzymujący się wyłącznie ze świadczeń 
emerytalnych lub rentowych zwolniony po złożeniu 
wniosku do biura OIL w Gdańsku. 
Całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składki człon-
kowskiej są lekarze i lekarze dentyści, od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym ukończyli 70 lat,
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.
Zaznaczamy, że zwolnienie przysługuje od miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym wniosek o zwolnienie 
został złożony.
Zgodnie z Ustawą z dnia 26-07-1991 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 
chorobowy uzyskiwany na podstawie zwolnienia 
lekarskiego jak i 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 000

0 6191 4835
•  Pekao S.A.O (Słupsk) 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela Sekcja ds. Weryfikacji Należnosći i Win-
dykacji 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

http://www.oilgdansk.pl
http://www.oilgdansk.pl
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1,5% PODATKU
Nazywam się Paweł Kunicki (www.facebook.com/rozpetacsztorm). 

Wasza dotychczasowa hojność, pomimo poważnego kalectwa – pozwoliła mi 
wrócić do pracy, a nawet pomagać innym w walce z własnymi przeszkodami i ogra-

niczeniami (jako Trener Wsparcia). 
Z całego serca i wszystkich sił DZIĘKUJĘ!!!

Przekazując 1,5% podatku Fundacji Avalon z dopiskiem KUNICKI, 16685 pomo-
żecie mi w pokryciu kosztów wymiany zużytych elementów protez oraz turnusów 

rehabilitacyjnych.

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

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 dalszą rehabilitację i najpilniejsze potrzeby życia codziennego.

Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc. 

FESTIWALU LEKARSKICH ZESPOŁÓW ROCKOWO-BLUESOWYCH  
„ESCULAP ROCK” W OLSZTYNIE

Niezmiernie miło jest nam zawiadomić, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska już po raz szósty podjęła się 
organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych „ESCULAP ROCK” w Olsztynie. 
Festiwal odbędzie się w sobotę, 3  czerwca 2023 r. Sukces pięciu poprzednich spotkań utwierdza nas w prze-
konaniu, że istnieje potrzeba integracji środowiska w takiej formie, a wspólna zabawa przy rockowej muzyce 
pozwala zapomnieć o trudach codziennej pracy. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ została ona 
wpisana w program imprez XI Kongresu Polonii Medycznej IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. 

Zapraszamy zespoły do zgłaszania się do udziału w naszym Festiwalu. Jedynym warunkiem jest, by zespół 
składał się w większości z lekarzy i lekarzy dentystów.

Gwarantujemy dobrą zabawę przez cały wieczór, a publiczność składająca się głównie z lekarzy werdyktem 
swoich upodobań muzycznych, serc i duszy artystycznej dokona wyboru najlepszego jej zdaniem zespołu, 
przyznając „Nagrodę Publiczności”.

Serdecznie zapraszamy, Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. Piotr 
Szmyt oraz  Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej lek. stom. Anna Lella

Kontakt z Sekretariatem WMIL w Olsztynie:
pod numerem tel. 690 375 553 lub mailowo pod adresem olsztyn@hipokrates.org.

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

http://www.facebook.com/rozpetacsztorm
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XIV OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY W KLASIE PUCK
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU ZAPRASZA 
NA XIV OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY 
W KLASIE PUCK
TERMIN I MIEJSCE REGAT: 26–28 maja 2023 r. (sobota, nie-
dziela) – Zatoka Pucka
2. ORGANIZATOR:
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU Komisja Sportu 
i Rekreacji,
Komisja Sportu Naczelnej Rady Lekarskiej
3. WSPÓŁORGANIZATOR:
Harcerski Ośrodek Morski 
4. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski, 84–100 Puck, ul. Żeglarzy 1
Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org
Informacji udziela: 
Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regat 
OIL Gdańsk
Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy tech-
niczne – Komendant HOM
5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do dnia 14 kwietnia 2023 r. Okręgowa Izba Lekarska 
w Gdańsku (wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )
druk zgłoszenia do regat do pobrania ze strony www.
oilgdansk.pl zakładka „Po pracy – Wydarzenia Kulturalne 
i Sportowe” należy wypełnić , zeskanować i wraz ze zeska-
nowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto 
HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl 
Liczba miejsc jest ograniczona (30 załóg), decyduje ko-
lejność zgłoszeń.
Za kompletne zgłoszenie uznajemy wypełniony druk zgło-
szenia na regaty wraz z opłaconym wpisowym i dołączo-
nym do zgłoszenia potwierdzeniem wpłaty!!!
6. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby (w tym minimum 
2 lekarzy);
– prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza 
jachtowego (musi być lekarzem);
– znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, 
przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.
7. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT: 
Przewiduje się rozegranie 5  wyścigów w sobotę 
27.05.2023 r. 4 wyścigi w niedzielę 28.05.2023r. Szczegóły 
poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie 
sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy ro-
zegraniu min. 2 wyścigów.

8. PROGRAM REGAT 
26.05.2023 r., piątek
przyjazd uczestników regat , zakwaterowanie, nocleg 
w HOM Puck 27.05.2023 r., sobota
8.00–9.00 Śniadanie 9.00–10.00 Zgłaszanie się załóg do 
regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat 
(kapitanat portu HOM) 10.00 Otwarcie regat, odprawa 
sterników 10.30–15.00  Regaty – pierwsza tura regat 
15.00–16.00 Obiad
19.30–23.00 Biesiada przy grillu i koncert szantowy 
28.05.2023 r., niedziela
8.00–09.00 Śniadanie 
10.00–13.30 Regaty – druga tura regat 
13.30–14.00 Zdawanie sprzętu
14.00–15.00 Obiad 15.00 Zakończenie regat, ogłoszenie 
wyników, wręczenie nagród.
9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 250 zł/osoba
Płatne na konto: Bank PKO SA 
11 1240 5400 1111 0010 6457 8713 
HOM, 84–100 Puck ul. Żeglarzy 1, tytuł wpłaty ( XIV Regaty 
Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)
10. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR 
ZAPEWNIA:
– wyżywienie od śniadania w sobotę, 27.05.2023 r. do 
obiadu w niedzielę, 28.05.2023 r.;
– zakwaterowanie od piątku, 26.05.2023 r. do niedzieli, 
28.05.2023 r. (w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu 
noclegów będziecie Państwo korzystać – piątek/sobota, 
sobota/niedziela) Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo 
noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie 
w HOM w Pucku! Miejsca noclegowe będą przydziela-
ne przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. 
Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy 
będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat 
i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne 
miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do 
Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej 
po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt 
w HOM (kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku);
– ubezpieczenie NW uczestników;
– łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczest-
ników regat;
– nagrody dla uczestników.
Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.kla-
sapuck.org.

KOMUNIKATY

mailto:sekretariat@oilgdansk.pl
http://www.oilgdansk.pl/
http://www.oilgdansk.pl/
mailto:sekretariat@oilgdansk.pl
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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/

SZKOLENIE Z ZAKRESU REANIMACJI ORAZ PIERWSZEJ 
POMOCY DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW  

– AKTUALNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ  
RADY RESUSCYTACJI

Termin: 18.03.2023 r.
Godzina: 09:00–14:30
Wykładowca: dr n.med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
Sposób zgłaszania uczestnictwa: przez stronę internetową
Ilość uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) 
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. Skład zestawu ratunkowego - możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
•  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 

i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU

•  elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
(ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibry-
latora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja

Wykłady dla lekarza
1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) 
algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. Ppraktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
•  podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 

i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących 
życie (ALS) – wentylacja zestawem AMBU

•  zakładanie maski krtaniowej
•  symulacja zaburzeń rytmu

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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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 wybra-

nych chorób 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 

odwołań 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 sta-

nowiska pracy przy komputerze w świetle aktualnych 
przepisów i wytycznych

Wykładowca: dr n. med. Tomasz Gajewski – Konsultant 

Wojewódzki ds. Medycyny Pracy dla województwa lu-

buskiego, Kierownik Poradni Medycyny Pracy WOMP 

w Zielonej Górze

26.10.2023 r., czwartek godz.13.00 

Promocja zdrowia w praktyce na podstawie prze-

prowadzonego Projektu ,,Pracuj na zdrowie”

Wykładowca: mgr Elżbieta Wójtowicz, pielęgniarka 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny w Pracy w Gdańsku, ko-

ordynator promocji zdrowia

30.11.2023 r., czwartek godz.13.00

Choroby odkleszczowe w orzecznictwie chorób za-

wodowych 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, psycholog 

orzecznik, terapeuta uzależnień Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny w Pracy w Gdańsku

Uwaga!!! Wykłady będą odbywały się w formie 

szkolenia internetowego online, informacje z adre-

sem szkolenia zostaną przesłane na adresy mailowe 

lekarzy, pielęgniarek i jednostek służby medycyny 

pracy w województwie pomorskim.

Do końca stanu zagrożenia epidemicznego zawie-

szone pozostają szkolenia stacjonarne w sali konfe-

rencyjnej 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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GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA

Rada Nauk Medycznych 27 października 2022 r. 
podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego 
doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki me-
dyczne uzyskali:

Lek. Marcin EKMAN – doktorant Studiów Doktoranckich 
Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej GUMed, praca pt. 
Ocena wpływu wybranych czynników klinicznych, patomor-
fologicznych i uzyskanych w trakcie zabiegu operacyjnego na 
wyniki przeżycia całkowitego w raku jelita grubego. Badanie 
prospektywne, wieloośrodkowe, promotor – dr hab. Tomasz 
Henryk Jastrzębski prof. uczelni

Lek. Sergii GIRNYI – rezydent UCK Katedra i Klinika 
Chirurgii Onkologicznej GUMed, praca pt. Nowoczesne meto-
dy wirtualnego obrazowania w chirurgii onkologicznej wątroby, 
promotor – prof. dr hab. Jacek Mirosław Zieliński

Lek. Ewelina Katarzyna HARCĘKO-ZIELIŃSKA – dok-
torant Studiów Doktoranckich Klinika Alergologii Katedra 
Pneumonologii i Alergologii GUMed, praca pt. Badania mi-
kroflory jelitowej, zaburzeń odżywiania, nadwrażliwości i alergii 
pokarmowej u chorych leczonych z powodu astmy, mastocy-
tozy oraz w grupie kontrolnej, promotor – prof. dr hab. Marek 
Niedoszytko

Lek. Bartosz Paweł JABŁOŃSKI – asystent Klinika 

Neurologii Dorosłych Katedra Neurologii GUMed, praca pt. 

Wybrane markery neuroobrazowe i biochemiczne w szacowa-

niu rokowania tkankowego, w tym ryzyka śródczaszkowych 

powikłań krwotocznych u pacjentów z ostrym udarem niedo-

krwiennym mózgu leczonych trombolitycznie, promotor – prof. 

dr hab. Bartosz Karaszewski

Lek. Kinga Agnieszka JAGUSZEWSKA – doktorant 

Studiów Doktoranckich Klinika Położnictwa Katedra 

Perinatologii GUMed, praca pt. Przydatność nowych para-

metrów dopplerowskich przepływu krwi w tętnicy macicz-

nej w prognozowaniu wybranych powikłań ciąży, promotor  

– dr hab. Małgorzata Świątkowska-Freund prof. UMK

Lek. Hanna JANKOWSKA – asystent Zakład Diagnostyki 

Chorób Serca GUMed, praca pt. Wykorzystanie parametru 

podłużnego odkształcenia mięśnia lewej komory mierzonego 

metodą śledzenia markerów akustycznych do oceny zajęcia 

serca u chorych z sarkoidozą płuc, promotor – prof. dr hab. 

Maria Dudziak

Lek. Natalia Ewa KMIEĆ – rezydent UCK Katedra i Klinika 

Onkologii i Radioterapii GUMed, praca pt. Ocena wartości 

wskaźnika Ki-67 u chorych na raka piersi leczonych neoadju-

wantowo, promotor – prof. dr hab. Marzena Maria Wełnicka-

Jaśkiewicz

Podziękowanie
Podziękowanie dla lek. Dariusza Zacharka i całego zespołu lekarzy za wieloletnią opiekę  

kardiologiczną pacjenta Andrzeja Krefta
Bardzo dziękujemy

żona Basia i syn Mateusz

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH KONKURSOWYCH
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – ordynator Kliniki Onkologii i Radioterapii – kol. Rafał Dziadziuszko
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Lek. Katarzyna KOSMALSKA – starszy asystent Oddział 

Kardiologii Szpital Wojewódzki w Gdyni, praca pt. Ocena 

ryzyka powstania skrzepliny w uszku lewego przedsionka u pa-

cjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków przygo-

towywanych do kardiowersji lub ablacji, promotor – prof. dr 

hab. Marcin Fijałkowski

Lek. Jakub Igor KRUKOWSKI – rezydent UCK Katedra 

i Klinika Urologii GUMed, praca pt. Zastosowanie ultrasono-

grafii w diagnostyce zwężeń męskiej cewki moczowej, promotor 

– prof. dr hab. Marcin Janusz Matuszewski

Lek. Katarzyna PNIEWSKA-UNDRO – rezydent Oddział 

Położnictwa i Ginekologii Szpital Specjalistyczny 

w Wejherowie, praca pt.: Analiza płodności pacjentek po 

przebytej ciąży ektopowej z uwzględnieniem zastosowanych 

metod leczenia, promotor – prof. dr hab. Dariusz Wydra

Lek. Bartłomiej RĘKAWIECKI – doktorant Studiów 

Doktoranckich Klinika Pneumonologii Katedra Pneu-

monologii i Alergologii GUMed, praca pt. Analiza porów-

nawcza polimorfizmu genów FCGR w sarkoidozie i gruźlicy 

płuc, promotor – prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

Lek. Waldemar SZAFRAŃSKI – kierownik Poradni 

Żywienia do i Pozajelitowego Podmiot Leczniczy Copernicus 

sp. z o.o., praca pt. Leczenie żywieniowe w warunkach domo-

wych chorych z niewydolnością przewodu pokarmowego 

o etiologii nienowotworowej – doświadczenia własne, pro-

motor – prof. dr hab. Marek Dobosz, promotor pomocniczy  

– dr Marcin Folwarski

Lek. Piotr Zbigniew WOŹNIAK – asystent Katedra i Klinika 

Medycyny Ratunkowej GUMed, praca pt. Próba wczesnej oce-

ny rokowania u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(SOR), na podstawie analizy multimodalnej z uwzględnieniem 

interpretacji stężenia rozpuszczalnego urokinazowego recep-

tora aktywatora plazminogenu (suPAR) w osoczu, promotor  

– dr hab. Mariusz Siemiński

Lek. Małgorzata ZDROJEWSKA – rezydent UCK Katedra 

i Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych GUMed, 

praca pt. Jakość życia pacjentów poddanych zabiegowi adre-

nalektomii z powodu pierwotnych guzów nadnerczy, promotor 

– dr hab. Renata Świątkowska-Stodulska

Rada Nauk Medycznych 26 stycznia 2023 roku 
podjęła uchwałę o nadaniu stopni naukowych.

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscy-
plinie nauki medyczne uzyskali:

Dr n. med. Marlena Inga ZYŚK – adiunkt Zakład 
Medycyny Nuklearnej GUMed, praca pt. Patofizjologia me-
tabolizmu N-acetyloasparaginianu w przebiegu procesów sta-
rzenia się ośrodkowego układu nerwowego.

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki me-
dyczne uzyskali:

Lek. Michał BUT – starszy asystent Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki w Koszalinie, pra-
ca pt. Rola technik regionalnej analgezji w leczeniu chirur-
gicznym nowotworów piersi, promotor – prof. dr hab. Jacek 
Mirosław Zieliński, promotor pomocniczy – dr n. med. Irmina 
Śmietańska.

Lek. Beata Halina CEYNOWA-SIELAWKO – lekarz specja-
lista kardiolog Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej 
Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, 
praca pt. Analiza skuteczności i bezpieczeństwa kardiowersji 
farmakologicznej napadowego migotania przedsionków ze 
szczególnym uwzględnieniem pacjentów z przewlekłą chorobą 
nerek, promotor – dr hab. Marek Szołkiewicz

Lek. Małgorzata DOBRZYCKA – doktorant Studiów 
Doktoranckich Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej GUMed, praca pt. Rola otyłości w leczeniu 
przewlekłej niewydolności nerek metodą transplantacji nerki, 
promotor – prof. dr hab. Jarosław Krystian Kobiela

Lek. Jacek Grzegorz KLAUDEL – asystent Oddział 
Kardiologii Szpital św. Wojciecha w Gdańsku Copernicus 
Podmiot Leczniczy, praca pt. Analiza przyczyn jatrogennego 
uszkodzenia tętnic wieńcowych oraz aorty u pacjentów podda-
wanych przezskórnym procedurom kardiologicznym, promotor 
– dr hab. Marek Szołkiewicz, 

Lek. Kamil KOWALCZYK – asystent Klinika Neurologii 
Dorosłych Katedra Neurologii GUMed, praca pt. Analiza dy-
namiki parametrów ciśnienia tętniczego oraz sztywności na-
czyń tętniczych u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu, 
promotor – dr hab. Dariusz Andrzej Gąsecki
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Lek. Kacper MARUNOWSKI – doktorant Studiów 
Doktoranckich Zakład Radiologii GUMed, praca pt. Ocena 
tkanki tłuszczowej i mięśniowej metodą rezonansu magnetycz-
nego w populacji pediatrycznej, promotor – dr hab. Maciej 
Piskunowicz, promotor pomocniczy – dr Dominik Świętoń

Lek. Dorota PAWLIK-GWOZDECKA – b. słuchacz 
Kolegium Studiów Doktoranckich Katedra i Klinika Pediatrii, 
Hematologii i Onkologii GUMed, praca pt. Ocena wybra-
nych parametrów stanu immunologicznego oraz ich związku 
z obecnością zewnątrzkomórkowych białek szoku termicznego 
w korelacji z uznanymi czynnikami prognostycznymi ostrej bia-
łaczki limfoblastycznej u dzieci, promotor – dr hab. Maciej Piotr 
Niedźwiecki, promotor pomocniczy – dr hab. Magdalena 
Górska-Ponikowska prof. uczelni

Lek. Patrycja Diana ROGOWSKA – doktorant Studiów 
Doktoranckich Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii GUMed, praca pt. Analiza powikłań celowej pig-
mentacji skóry z uwzględnieniem poziomu wiedzy na temat 
związanych z nią zagrożeń zdrowotnych w wybranych popu-
lacjach, promotor – dr hab. Aneta Szczerkowska-Dobosz

Lek. Katarzyna SKROBISZ – asystent Zakład Radiologii 
GUMed, praca pt. Wykorzystanie funkcjonalnego badania 
tomografii rezonansu jądrowego u chorych z dyspepsją czynno-
ściową, zespołem jelita drażliwego oraz z nieswoistymi choroba-
mi zapalnymi jelit, promotor – prof. dr hab. Edyta Szurowska, 
drugi promotor – prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski,

Lek. Piotr Tomasz STOGOWSKI – stażysta Szpital im. 
M.Kopernika Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. Gdańsk, 
praca pt. Assessment of effectiveness of the current microsur-
gical training methods, promotor – dr hab. Tomasz Mazurek 
prof. uczelni, promotor pomocniczy – dr Filip Dąbrowski

Lek. Anna Stanisława ZIELIŃSKA – ordynator Oddział 
Pediatryczny Szpitale Tczewskie S.A., praca pt. Ocena czynni-
ków ryzyka ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia oskrzelików 
u dzieci oraz skuteczności nieinwazyjnego wspomagania oddy-
chania, promotor – dr hab. Joanna Kwiatkowska, promotor 
pomocniczy – dr Joanna Jassem-Bobowicz

Rada Nauk Medycznych 16 lutego 2023 r. pod-
jęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego 
doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscy-
plinie nauki medyczne uzyskali:

Dr n. med. Magdalena Maria SZARYŃSKA – adiunkt 

Katedra i Zakład Histologii GUMed, praca pt.: Optymalizacja 

hodowli ludzkich komórek raka jelita grubego w postaci kolo-

nosfer i wykorzystanie ich do oceny aktywności ścieżki sygna-

łowej Fas w nowotworowych komórkach macierzystych.

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk me-
dycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki me-
dyczne uzyskali:

Lek. dent. Jolanta KALINOWSKA – asystent Zakład 

Ortodoncji GUMed, praca pt.: Ocena częstości występowania 

nieprawidłowości zębowo-zgryzowych oraz ocena ortodontycz-

nych potrzeb leczniczych dzieci w wieku 9 – 12 lat uczęszczają-

cych do szkół podstawowych w wybranej populacji miejskiej, 

promotor – dr hab. Anna Wojtaszek-Słomińska.

Lek. Błażej Bohdan LITTWIN – rezydent UCK Katedra 

i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed, praca 

pt.: Zastosowanie ultrasonografii elastografii fali poprzecznej 

w ocenie wątroby u dzieci z chorobami rozrostowymi układu 

krwiotwórczego,  promotor – dr hab. Wojciech Jerzy Kosiak 

prof. uczelni.

Lek. Gustaw ROTER – doktorant Studiów Doktoranckich 

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 

GUMed, praca pt.: Zastosowanie technik laserowych w leczeniu 

łuszczycy paznokci oraz ocena skuteczności i bezpieczeństwa 

terapii, promotor – prof. dr hab. Roman Nowicki.

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
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Wspomnienie
o profesorze Stefanie Metlerze

W 1940 r. ożenił się z Emilią Lewandowską, z którą miał 
trójkę dzieci: Stanisława – dr n. med. ginekologa, Tadeusza 
– dr. Politechniki, Marię – dr farmacji. Emilia Lewandowska 
pochodziła z rodziny wielkich polskich patriotów. Ojciec 
Emilii Zenon Lewandowski, poseł na sejm, był właścicielem 
wielu aptek w województwie poznańskim, które sprzedał i za 
uzyskane pieniądze kupił w Brazylii 76 tys. hektarów ziemi, 
którą bezpłatnie przekazywał polskim emigrantom. 

Profesor S. Metler we wrześniu 1939, w stopniu kapita-
na, został zmobilizowany do Wojska Polskiego, brał udział 
w wojnie i dostał się do sowieckiej niewoli. Przed wywo-
zem polskich oficerów do Kozielska udało mu się uciec. 
Następnie rozpoczął pracę jako ginekolog w Ubezpieczalni 
Społecznej a także w Oddziale Położnictwa i Ginekologii 
Szpitala Miejskiego w Radomiu, jako zastępca ordynatora.

W kwietniu 1945 r. został mianowany adiunktem Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Poznańskiego. Na 
wniosek Rady Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku z dniem 
15 stycznia 1955 Minister Zdrowia zatwierdził doc. S. Metlera 
na stanowisko kierownika I Katedry Położnictwa i Chorób 
Kobiecych AM w Gdańsku. Jednocześnie Minister Zdrowia 
powołał go do pełnienia czynności specjalisty wojewódz-
kiego w zakresie położnictwa i chorób kobiecych na terenie 
województwa gdańskiego.

Dnia 25 listopada 1961 r. Rada Państwa powołała doc. 
Stefana Metlera na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w AM w Gdańsku. Obejmując stanowisko Kierownika I Kliniki 
Położnictwa i Ginekologii AMG, stanął przed bardzo dużym 
wyzwaniem, gdyż Klinika znajdowała się w całkowitej dez-
organizacji naukowej, dydaktycznej i osobowej. Profesor  

S. Metler, zarządzając w mistrzowski sposób, spowodował, 
że Klinika stała się jednym z najlepszych ośrodków w Polsce.

Dzięki swojej postawie przyczynił się do uratowania 
pięcioraczków, które urodziły się z bardzo niską masą uro-
dzeniową, z dużą niedojrzałością. Dzięki uporczywemu te-
lefonowaniu do Ministerstwa Zdrowia spowodował, że już 
następnego dnia specjalny samolot transportowy z Kolonii 
w RFN dostarczył pięć nowoczesnych inkubatorów, których 
nie posiadała Klinika. Dzięki Jego nieugiętej postawie, prof. 
S Metler uratował noworodki i przyczynił się do jedynego 
sukcesu położniczego w Polsce i na świecie, porodu drogami 
naturalnymi noworodków z ciąży pięcioraczej, które przeżyły.

Do 1971 r. Profesor był kierownikiem I Kliniki Położnictwa 
i Ginekologii AMG, a po reorganizacji został Dyrektorem 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG i tę funkcję 
pełnił do momentu przejścia na emeryturę. Dzięki swojej 
pracowitości i zdolnościom organizacyjnym przyczynił się 
w znaczący sposób do obniżenia śmiertelności okołoporo-
dowej kobiet i noworodków.

Profesor S. Metler przez cały okres swojej działalności pro-
wadził wykłady dla studentów i dla lekarzy na licznych kur-
sach dokształcających. Zainteresowania naukowe Profesora 
były związane z fizjologią i patologią ciąży, połogu oraz wcze-
sną diagnostyką i leczenia narządu rodnego.

Był autorem 64 prac naukowych opublikowanych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz współautorem 
podręcznika dla średnich szkół medycznych. Jego ucznio-
wie akademiccy opublikowali 203 prace naukowe. Wyniki 
swoich oryginalnych prac naukowych przedstawił na wie-
lu zjazdach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Pod 

Prof. S. Metler urodził się w Sowińcu, Był absolwentem gimnazjum klasycznego w Bydgoszczy, studia 
medyczne ukończyl na wydziale Lekarskim w Poznaniu 1924–1931, doktoryzował się w 1932 r., stopień 
docenta uzyskał 22.10.1934 r. uchwałą Centralnej Komisji kwalifikacyjnej na podstawie pracy naukowej 
pt. „Ocena roli łożyska w niezgodności czynnika RH na podstawie badań morfologicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem struktury mikroskopowej kosmka”.
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Jego kierownictwem 23 lekarzy uzyskało stopień naukowy 
doktora medycyny, a czterech doktora habilitowanego. 
Czterdziestu dwóch lekarzy uzyskało drugi stopień spe-
cjalizacji z zakresu położnictwa i chorób kobiecych, dwóch 
z zakresu endokrynologii. Wielu Jego uczniów objęło sta-
nowiska ordynatorów oddziałów położniczych. Profesor 
S. Metler należał do wielu Towarzystw Naukowych. Przez 
okres 14 lat był Przewodniczącym Oddziału Położnictwa 
i Ginekologii w Gdańsku. W latach 1960–1962  był 
Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego. W 1962  r. zorganizował w Gdańsku 
XV Zjazd Naukowy Położników i Ginekologów, w którym 
uczestniczyło wielu profesorów z zagranicy. Od 1966  r. 
był Przewodniczącym Komisji dla spraw przeprowadzenia 
przewodów doktorskich z zakresu dyscyplin zabiegowych 
w AM w Gdańsku. Od 1969 r. był Przewodniczącym Komisji 
Dyscyplinarnej dla studentów w AM w Gdańsku.

Profesor S. Metler był człowiekiem skromnym, pracowi-
tym, życzliwym ludziom oraz bardzo dobrym organizatorem 
pracy zawodowej, naukowej i dydaktycznej.

Jako kierownik Kliniki należał do tych, którzy bez względu 
na porę dnia i nocy kierowali ratowaniem życia i zdrowia 
chorych. Należał do grona tych, którzy skupili wokół siebie 
zespół lekarzy oddanych chorym i życzliwych względem 

siebie, cieszył się dużym autorytetem i wniósł znaczący wkład 
w rozwój naszej uczelni.

Ze względów światopoglądowych był wielkim humanistą, 
nie był zaangażowany politycznie i jedynie za swe osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne, zawodowe był uhonorowany wielo-
ma następującymi odznaczeniami państwowymi i resorto-
wymi: Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia PRL, Krzyż 
Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, odznaka 
„za wzorową pracę w Służbie Zdrowia”, odznaka honorowa 
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej”, medal „zasłużony Akademii 
Medycznej w Gdańsku”, medal XXX-lecia AMG.

Profesor Stefan Metler do końca swoich dni był wzorem 
lekarza, nauczyciela.

Po przejściu na emeryturę w 1974 r. był zawsze zapraszany 
na naukowe zebrania kliniczne, jak również na uroczystości 
związane z nadaniem doktoratów czy przeprowadzaniem 
przewodów habilitacyjnych.

Co roku 2 września w dniu imienin Profesora, cały zespół 
lekarzy z Kliniki odwiedzał jego dom, składając mu życzenia.

O wielkości Profesora, jak też stworzeniu przez niego 
znanej Szkoły Położnictwa w Gdańsku świadczą listy jego 
uczniów pracujących poza Polską.

 ✍ Profesor dr hab. n. med. Janusz Emerich

W czasie mojej działalności zawodowej w Szwajcarii często 
wracam wspomnieniami do mojej Alma Mater no i kliniki, 
w której zdobyłem wykształcenie zawodowe, a którą kierował 
nasz wychowawca prof. Stefan Metler. Mój kontakt z Nim 
datuje się od trzeciego roku studiów, kiedy pełniłem funk-
cję kierownika programowego klubu Medyk, a prof. Metler 
był opiekunem klubu z ramienia senatu AMG. Co miesiąc 
przedstawiałem program imprez kulturalnych, a Prof. to za-
twierdzał i nierzadko zaszczycał nas swoim udziałem w po-
siedzeniach.

Po studiach i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z aneste-
zjologii otworzyła się możliwość pracy w Klinice Położnictwa 
i Ginekologii kierowanej przez prof. Metlera, co było moim 
cichym marzeniem. Profesor poparł moją kandydaturę, tym 
bardziej że cenił przygotowanie zawodowe, a ja dysponowa-
łem już specjalnością z anestezjologii, co było ważne w dzia-
łalności Kliniki. I tak zaczęła się moja nowa droga zawodowa.

Profesor był życzliwym, ale wymagającym szefem. Cenił 
solidną i uczciwą pracę, nie znosił niechlujstwa i lekceważenia 
obowiązków zawodowych. Dla każdego asystenta wyzna-
czał kierownika specjalizacji, u którego zdawało się kolokwia 
z przedmiotu.

W moim przypadku popierał prace nad doktoratem z dzie-
dziny znieczulenia porodowego, gdzie mogłem połączyć 
moją wiedzę z anestezjologii i położnictwa.

W tym czasie nasza Klinika była wiodącą w Polsce, jeśli 
chodzi o szkole operatywy ginekologicznej i położniczej 
i często przyjeżdżali do nas na staże specjalizacyjne koledzy 
z innych ośrodków klinicznych, aby zapoznać sie z naszymi 
metodami i technikami leczenia. Dzięki temu zdobyliśmy 
solidne i wszechstronne przygotowanie zawodowe.

Pomogło to mnie i moim kolegom w karierze zawodowej 
na zachodzie, gdzie prawie od razu dostałem stanowisko obe-
rarzta (adjunkta) po wykonaniu paru operacji. Potem nie mu-
siałem się wstydzić rywalizacji z kolegami ze Szwajcarii, gdzie 
wymogi zawodowe są stawiane bardzo wysoko i oceniane 
surowo, szczególnie w stosunku do obcokrajowców. Dzięki 
wyszkoleniu praktycznemu i teoretycznemu wyniesionemu ze 
szkoły prof. Metlera zostałem wybrany ordynatorem kliniki gi-
nekologicznej w Luzernie, ordynatorem szpitala kantonalnego 
w Sarnen, ordynatorem kliniki w Richterswilu oraz członkiem 
Centrum Leczenia Raka Piersi przy Klince Bethanien w Zurichu.

 ✍ Dr med. J. Niedzwiecki
FMH Gynäkologie

Wspomnienie o profesorze Stefanie Metlerze

http://amg.co/
http://prof.to/
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„Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko”

Ks. Twardowski

Wspomnienie
o profesorze Józef Dzielickim

W dniu 11 grudnia 2022 r. w wieku 81 lat zmarł prof. dr hab. 
n. med. Józef Dzielicki, lekarz, chirurg, emerytowany kierow-
nik Kliniki Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM), wieloletni Prezes 
Śląskiego Oddziału PTChD, Kierownik Katedry i Profesor 
Śląskiej Akademii Medycznej (od 1993 r.). Tytuł profesora 
zwyczajnego uzyskał w 2000 r. Był specjalistą z zakresu 
chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej oraz chirurgii 
dziecięcej; Był autorem i współautorem ponad 150 publi-
kacji z zakresu torakochirurgii, 60 prac z zakresu chirurgii 
małoinwazyjnej, 4 skryptów dla studentów medycyny. Był 
twórcą Akademickiego Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej. 
Wprowadził szereg operacji małoinwazyjnych wykonywa-
nych po raz pierwszy w Polsce, w tym operacje tarczycy, 
resekcje jelitowe, usunięcie płata płucnego metodą tora-
kospokową; autorem 30 filmów o tematyce chirurgicznej 
wykorzystywanych w dydaktyce studentów.

Kolega Dzielicki był wspaniałym, wrażliwym człowiekiem, 
lekarzem, naukowcem i nauczycielem wielu pokoleń lekarzy. 
Był znakomitym specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej i dzie-
cięcej, a zwłaszcza chirurgii małoinwazyjnej oszczędzającej 

narządy, wielce zasłużonym dla rozwoju tej specjalności nie 
tylko w Zabrzu i Gliwicach. Był człowiekiem obdarzonym nie-
zwykłym poczuciem humoru. Profesora Dzielickiego miałem 
okazję poznać podczas Jubileuszowego X Zjazd PTChD, który 
odbył się w Gdańsku w 2000 r. Moją uwagę zwróciła wtedy 
liczba zgłoszonych i pozytywnie ocenionych prac przez re-
cenzentów krajowych i zagranicznych. 

Przebieg Jego pracy i kariery zawodowej w pełni po-
twierdzają związek pracy lekarza z powołaniem, wrażliwo-
ścią moralną i wysoką kulturą osobistą. Kolega Dzielicki jako 
Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej miał także aktyw-
ny udział w opracowaniu programu specjalizacji z chirurgii 
dziecięcej. Dla takich mistrzów sztuki chirurgicznej jak Józef 
Dzielicki z pewnością odnoszą się słowa: mortui viventes ob-
ligant.

 ✍ Czesław Stoba
były kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej,  

b. Prezydent PTChD, Prorektor GUMED ds. Klinicznych, 
członek licznych Organizacji Pozarządowych

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 11 stycznia 2023 roku zmarła

śp. lek. Dobromiła Nowicka z d. Lippert
Specjalizację I st. uzyskała w II Klinice Położnictwa 

i Ginekologii, potem pracowała w lecznictwie ambulato-
ryjnym oraz Spółdzielni Lekarskiej w Gdyni. Pochowana 
na Cmentarzu Katolickim w Sopocie. Wyrazy szczerego 
współczucia składają Bliskim

Koleżanki koledzy z rocznika 1953-1958

Wyrazy głębokiego współczucia składamy  
dr n. med. Teresie Tylickiej–Tesi i Jej Rodzinie  

z powodu odejścia na wieczne spoczywanie 

śp. Zygmunta męża, ojca,  
dziadka i pradziadka 

Wdzięczni za bycie z nami, życzliwość i świadczoną pomoc 
prawną Ziuta i Bob Przeździakowie
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Lista zmarłych 
Czesław Kwiatkowski – chirurgia ogólna II st.,  
chirurgia naczyniowa
Irena Siwołowska-Głębocka – lek. bez specjalizacji
Jolanta Gipp – chirurgia stomatologiczna I st.
Maria Korzon – pediatria II st., onkologia i hematologia 
dziecięca
Abdul Ghafar – medycyna pracy I st., choroby  
wewnętrzne II st.
Maria Kordasz – stomatologia ogólna I st.
Barbara Horyniecka-Gwizdalska – pediatria II st.
Janina Ptaszyńska – położnictwo i ginekologia II st.
Iwona Lubińska – okulistyka II st.

C z e ś ć  i c h  p a m i ę c i !

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią się im płaci .

Wisława Szymborska 
Z głębokim żalem zawiadamiamy,  

że 1 grudnia 2022 r. zmarła 

śp. Elżbieta Maria Wieczorek-Plata 
Odeszła pozostawiając pięknie zapisaną kartę 

swego życia – przyjaźni z lat akademickich, szlachet-
nej służbie w Akademickim Kręgu Starszoharcerskim 
Westerplatte, pełnej empatii i profesjonalności 50 let-
niej pracy w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej 
w Gdańsku, jako chirurg stomatolog. Byłaś dla nas pełną 
ciepła, dobra i serdeczności koleżanką, dla swych pacjen-
tów oddanym, zaufanym , niosącym pomoc lekarzem. 
Żegnamy Cię Droga Elu ufni, że można odejść na zawsze, 
by stale być blisko. 

Koleżanki i koledzy z lat studiów 1956–1961

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 24 stycznia 2023 r. zmarła 

lek. dent. Maria Kordasz 
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku 

Rocznik 1970, wieloletni lekarz stomatologii ogólnej 
Szpitala w Słupsku w latach 1970–1997, emerytowa-
ny główny specjalista – lekarz stomatolog Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku. Wyrazy głębo-
kiego współczucia Rodzinie 

składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia  
lek. Januszowi Kordaszowi z powodu śmierci 

Żony lek. dent. Marii Kordasz 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Naszemu koledze dr. hab. Tomaszowi Przewoźnemu 
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają koleżanki i koledzy  

z Katedry i Kliniki Otolaryngologii GUMed

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że dnia 3 lutego 2023 r. zmarła w wieku 91 lat  

nasza kochana  
Mama, Babcia i Prababcia

śp. dr Barbara Horyniecka-Gwizdalska 
Pogrążona w smutku rodzina

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Taty

dr. Tadeusza Monkiewicza
Doktorowi, rodzinie, bliskim i przyjaciołom, składamy 

wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes Zarządu oraz współpracownicy  
Euromedicus Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego współczucia Panu Profesorowi 
Andrzejowi Lubińskiemu z powodu śmierci Żony 

dr Iwony Lubińskiej 
składa Zespół Kliniki Kardiologii  

i Chorób Wewnętrznych UCMMiT w Gdyni

Wyrazy głębokiego współczucia  
lek. dent. Wojciechowi Jakubowskiemu  

z powodu śmierci 

MAMY 
składają lekarze z Delegatury Słupskiej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Wyrazy szczerego współczucia  
dla doktor Agaty Wilskiej 
z powodu śmierci MAMY

Antoanetty Tudzińskiej, farmaceutki
Kondolencje i wyrazy współczucia  

dla Rodziny i bliskich

składa radca prawny Elżbieta Czarnecka



OGŁOSZENIA

DAM PRACĘ
LEKARZE
 Specjalizacja z medycyny rodzinnej POZ w Tuchomiu 
w powiecie bytowskim. Rezydentura/inna forma. Dodatek za 
dojazd. Mieszkanie służbowe. W POZ przyjmuje 2 lekarzy ro-
dzinnych 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 pra-
cy i warunki finansowe, nowy sprzęt komputerowy i medyczny, 
duże przestronne gabinety, zgrany zespół. Możliwy dodatek za 
dojazd, mieszkanie służbowe, wsparcie w robieniu specjalizacji.
Oczekiwania – wieloletnia współpraca. Bez specjalizacji, w 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 oso-
bistego spotkania. Tel. 733 30 30 50, e-mail: biuro@lekarzpo-
morze.pl

 Poszukujemy lekarza internisty do pracy w jednej z na-
szych przychodni w Gdyni. Oferujemy dobrą organizację pracy 
– wsparcie merytoryczne doświadczonych lekarzy, rejestracji, 
pielęgniarek, kadry zarządzającej, dobre warunki finansowe, 
przyjazną atmosferę. Kontakt: tel. 609 195 820 lub e-mail: rci-
sowski@obluze.med.pl”

 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełno- 
sprawności w Województwie Pomorskim będący organem 
odwoławczym od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności wydawanych przez miejskie/powiatowe 
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wojewódz-
twie pomorskim, a także pełniącym nadzór nad w/w jednost-
kami, zaprasza lekarzy chętnych do podjęcia współpracy 
w charakterze członków składów orzekających.
Osoby zainteresowane powinny posiadać: 
• prawo do wykonywania zawodu lekarza 
• specjalizację co najmniej I stopnia z jednej z dziedzin mają-
cych zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawno-
ści lub stopniu niepełnosprawności (specjalizacja z zakresu 
laryngologii).
Współpraca opierać się będzie na umowie cywilnoprawnej.
Oferujemy elastyczne godziny pracy, atrakcyjne stawki wy-
nagrodzenia oraz przyjazną atmosferę. Tel. 58  307  74  08,  
e-mail: wzon@gdansk.uw.gov.pl

 SPINE – Centrum Rehabilitacji i Leczenia Kręgosłupa 
w Gdańsku ul. Przytulna 9 nawiąże współpracę z lekarzem reu-
matologiem. Również w trakcie specjalizacji. Jesteśmy pręż-
nie rozwijającą się placówką zatrudniająca interdyscyplinarny 
zespół terapeutów układu ruchu: lekarzy ortopedów, lekarzy 
rehabilitacji, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, oste-
opatów, masażystów, psychologów. Przyjmujemy pacjentów 
komercyjnych i z firm ubezpieczeniowych, zarówno dzieci jak 
i dorosłych. Posiadamy USG z możliwością wykonywania badań 
stawów. Kontakt: tel. 600 242 660, e-mail: interdeja@wp.pl, 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie zatrudni leka-
rza do pracy w POZ – przyjmowanie dorosłych pacjentów.  
Godziny pracy do uzgodnienia. Tel. 512 418 117, e-mail: zoz_
chmielno@wp.pl

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy poszu-
kuje lekarza medycyny rodzinnej lub w trakcie specjalizacji 
do pracy w POZ (leczenie dorosłych i dzieci). Warunki oraz forma 
zatrudnienia do indywidualnego uzgodnienia.
Bliższe informacje pod numerem telefonu: 59 842 90 49 lub 
e-mail: kobylnica@op.pl.

 Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdyni 
przy ul. Reja 2a poszukuje pracownika na stanowisko: Lekarz 
specjalista psychiatrii lub lekarz będący w trakcie spe-
cjalizacji z psychiatrii, który ukończył minimum drugi rok 
specjalizacji. Miejsce pracy: Gdynia, Reja 2a, Poradnia Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (5 godzin) i/lub 
Gdynia, Chrzanowskiego 3/5, Poradnia Leczenia Uzależnień  
(5 godzin) Zakres obowiązków: udzielanie świadczeń zdro-
wotnych pacjentom Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
Wymagania: 
• wykształcenie wyższe • dyplom uzyskania specjalisty w dziedzi-
nie psychiatrii lub zaświadczenie o ukończeniu drugiego roku 
specjalizacji z psychiatrii 
Oferujemy: 
• zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub na podstawie 
wykonywania pracy w ramach własnej działalności gospodarczej 
• wynagrodzenie godzinowe: 180 zł brutto/godzinę

 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. poszukuje kandy-
data/kandydatki na stanowisko: lekarz specjalista w zakresie 
otolaryngologii/otorynolaryngologii.
Zakres świadczeń:
• kierowanie oddziałem, • świadczenie usług medycznych na 
oddziale, • dyżury na oddziale, • świadczenie usług komercyjnych 
na oddziale • świadczenie usług medycznych w poradni (porady 
DILO, świadczenie usług komercyjnych) 

Oddział Otolaryngologiczny, Szpital im. Mikołaja Kopernika 
w Gdańsku oraz Poradnia Otolaryngologiczna, Przychodnia 
przy Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

Forma zatrudnienia oraz warunki współpracy do uzgodnienia. 
Oferujemy: 
• przejrzystość warunków finansowych 
• dobrą organizację pracy 
• dostęp do nowoczesnej diagnostyki i możliwość współpracy 
z innymi specjalistami. 
Zgłoszenia: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w tema-
cie e-maila REKRUTACJA - lekarz otolaryngolog lub przez formu-
larz Aplikuj dostępny na stronie www Spółki

 Klinika prywatna w powiecie kartuskim poszukuje Otoryn-
olaryngologa do pracy ambulatoryjnej. Szczegóły propozycji 
pod numerem telefonu: 725 888 338

WYNAJMĘ
Wynajmę gabinet 22 m2 w przychodni w Redzie. Tel. 696 485 061



KRZYŻÓWKA

Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą trady-
cyjną na adres Redakcji PML. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji lub szczególnych 
zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego. NAGRODY: 3 książki od Redakcji PML. 
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 marca 2023 r. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w majowym 
numerze PML.


