
Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej 
Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Komisję  Kształcenia  i  Nauki  powołano  decyzją  Prezydium Okręgowej  Izby 
Lekarskiej w Bydgoszczy z 18.02.2010 r.

Skład Komisji:

dr n. med. Krzysztof  Tojek - przewodniczący

dr n. med. Paweł Białożyk

dr n. med. Andrzej Chrobot

dr n. med. Witold Hryncewicz

dr n. med. Grażyna Mierzwa

dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko

dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

dr n. med. Piotr Siwek

Zadania realizowane przez Komisję w poszczególnych latach:

Szkolenia zorganizowane w 2010 r.:

1. Warsztaty z cyklu  „Komunikacja lekarz a pacjent. Przekazywanie złych 
wiadomości” (21.09.2010 r.)

2.  Szkolenie z zakresu umów cywilnoprawnych,  w tym ogólne zagadnienia 
prawne dotyczące  zawierania  umów z zakładami  opieki  zdrowotnej  i  z  NFZ 
oraz zagadnienia podatkowe (25.09.2010 r.)

3. Warsztaty z cyklu ”Komunikacja lekarz a pacjent”- dla lekarzy pediatrów i 
lekarzy medycyny rodzinnej (16.10.2010 r.)

4.  Zdrowie  Publiczne dla  lekarzy  rezydentów  (5  –  28.11.2010  r.)  kurs  9-
dniowy

Nie odbyły się z powodu braku chętnych:

1. Warsztaty z cyklu „Komunikacja lekarz - pacjent”- dla lekarzy onkologów



2.  Szkolenie  „Współczesne  metody  chirurgicznego  leczenia  otyłości 
patologicznej - wskazania, dobór chorych, metody, wyniki. Rola lekarza POZ”

3. Szkolenie „Choroby jelita grubego”

4.  Warsztaty  z  cyklu  „Komunikacja  lekarz  -  pacjent”  -  dla  lekarzy 
wykonujących specjalizacje zabiegowe

5. Szkolenie „Choroby wewnętrzne”

6. Szkolenie „Współczesna chirurgia przepuklin pachwinowych i brzusznych. 
Rola lekarza POZ w kwalifikacji, przygotowaniu i leczeniu pooperacyjnym”

Umożliwiono lekarzom rezydentom bezpłatny udział w konferencjach:

1. Kardiologiczna 17-18.09.2010 - 5 miejsc (2 wykorzystane)

2. Choroby zakaźne „Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób zakaźnych” 16-
18.09.2010 - 5 miejsc (1 wykorzystane)                      

3. Warsztaty endoskopowe – Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych 

10-11.06.2010 - 5 miejsc (4 wykorzystane)   

4. Leczenie raka odbytnicy 6-7.12.2010 – 3 miejsca (3 wykorzystane)  

Szkolenia zorganizowane w 2011 roku:

1. Warsztaty z cyklu „Komunikacja lekarz – pacjent”( 6 cykli):

• Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego (27.01.2011r.)

• Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego (10.03.2011 r.)

• Komunikacja lekarz – pacjent (28.03.2011 r.)

• Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego cz. II (07.04.2011 r.)

• Komunikacja z kłopotliwym pacjentem ( 19.05.2011 r.)

• Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego cz. III  (30.06.2011 r.)

2. Szkolenie w zakresie krwiolecznictwa:

• „Krwiolecznictwo w specjalnościach zabiegowych” (16.02.2011 r.),

• „Krwiolecznictwo w pediatrii” ( 22.02.2011 r.)



3.  Kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej ( BLS  z AED) dla lekarzy i 
lekarzy  dentystów  (8  cykli):  26.02.2011  r.,  5.03.2011r.,  19.03.  2011  r., 
2.04.2011 r., 14.05. 2011 r., 21.05. 2011 r., 31.05.2011 r. (szkolenie odbyło się 
w Świeciu – dla lekarzy- pracowników Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych ), 22.10. 2011r.

4.  Szkolenie  dla  lekarzy  dentystów:  „Szlifowanie  zębów  pod  koronę 
pełnoceramiczną  i  teleskopową”  oraz  „Nowoczesne  trendy  w  dezynfekcji  i 
sterylizacji w gabinecie lekarskim” – szkolenie asystentek stomatologicznych – 
(15.04.2011 r.)

5. Szkolenie ma temat mediacji, w którym wzięli udział rzecznicy, sędziowie, 
członkowie ORL oraz komisji etyki (12.05.2011 r.)

6.  Kurs  „Zaawansowane  zabiegi  ratujące  życie  u  dorosłych  ACLS”  (18-
19.06.2011 r.)

7. Kurs „Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci PALS” ( 1-2.10.2011 
r.)

Konferencje (bezpłatny udział lekarzy     rezydentów):  

- VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (15 -17.09.2011r.) - 
5 miejsc (brak chętnych)

-  Konferencja  „Rak  odbytnicy”  (04-05.11.2011r.)  -  3  miejsca (1 
wykorzystane)     

Szkolenia zorganizowane w 2012 roku

1.  Kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej ( BLS  z AED) dla lekarzy i 
lekarzy dentystów (3 edycje): 21.04.2012r., 26.05.2012r., 01.12.2012r.



2.  Kurs ACLS –  Zaawansowane zabiegi  ratujące życie  u dorosłych –  19-
20.05.2012 i 17-18.11.2012

3. Warsztaty z cyklu „Komunikacja lekarz – pacjent” (6 edycji): 21.03.2012., 
08.05.2012, 22.06.2012, 16.10.2012, 27.11.2012, 18.12.2012

4. Szkolenia ws. recept (09.02.2012 r. i 05.12.2012r.)

5. Szkolenie dla młodych lekarzy kończących staż  (25.10.2012 r.)

Konferencje (bezpłatny udział lekarzy     rezydentów):  

- XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z warsztatami operacyjnymi – 31.05-
01.06.2012 r. – 3 miejsca (2 wykorzystane)

Organizator nie wyraził zgody na bezpłatny udział rezydentów w III Konferencji 
„Rak Odbytnicy” organizowanej w dniach 16-17.11.2012 r.

Szkolenia zorganizowane w 2013 roku

1.  Kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej ( BLS  z AED) dla lekarzy i 
lekarzy dentystów (3 edycje): 23.03.2013, 20.04.2013, 11.05.2013

2.  Warsztaty  „Komunikacja  lekarz  –  pacjent”  (  rozszerzono  szkolenia  na 
lekarzy  w  SU  nr  2  im.  dr.  J.  Biziela)  08.01.2013  (w  Izbie  i  w  Bizielu), 
12.02.2013, 23.03.2013, 07.05.2013 (w Izbie i w Bizielu), 15.10.2013

3. Szkolenie dla młodych lekarzy kończących staż (24.10.2013r.)

Nadal rozsyłane były prośby do przewodniczących komitetów organizacyjnych 
zjazdów  naukowych  odbywających  się  na  terenie  działania  Bydgoskiej  Izby 
Lekarskiej  o bezpłatny udział  w części  naukowej lekarzy rezydentów, ale  ze 
względu na brak zainteresowania rezydentów odstąpiono od tego.



Punkty edukacyjne w okresie VI kadencji:

217 osób złożyło rozliczenie punktów edukacyjnych, w tym 190 osób dopełniło 
obowiązku doskonalenia zawodowego ( 142 lekarzy i 48 lekarzy dentystów).

Do tej pory 1273 lekarzy i lekarzy dentystów dopełniło obowiązku doskonalenia 
zawodowego, a 124 lekarzy i lekarzy dentystów nie uzyskało 200 punktów w 
okresie rozliczeniowym.          

Przewodniczący Komisji Kształcenia i Nauki

    Dr n. med. Krzysztof  Tojek


