
 
 

 

 

 

 

Do Absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie gratuluję ukończenia długich i trudnych studiów i uzyskania tytułu lekarza. 

Zapraszam Państwa do odbycia części stażu podyplomowego z zakresu chorób wewnętrznych w 

Pomorskim Centrum Toksykologii.  

Toksykologia kliniczna jest dziedziną wywodzącą się z chorób wewnętrznych, ale obejmującą także 

wiele zagadnień z zakresu intensywnej terapii, medycyny ratunkowej i psychiatrii. Pomorskie Centrum 

Toksykologii jest Regionalnym Ośrodkiem Toksykologii Klinicznej dla województwa pomorskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego. Co roku w PCT hospitalizowanych jest ponad 1000 pacjentów, głównie z 

powodu ostrych zatruć, często o etiologii samobójczej. Ze względu na często zamierzony charakter 

zatrucia ich etiologia jest bardzo różnorodna, co wpływa na nierzadko zaskakujący obraz kliniczny. W 

ostatnich latach obserwujemy także istotny wzrost częstości występowania ciężkich reakcji 

niepożądanych po użyciu nowych substancji psychoaktywnych (tzw. „dopalaczy”). 

W czasie stażu w naszej jednostce będziecie mogli Państwo nabyć wymagane w programie stażu 

podyplomowego umiejętności praktyczne z zakresu chorób wewnętrznych (m.in. wkłucia dożylne i 

dotętnicze, cewnikowanie, punkcja otrzewnej i opłucnej) ale także intensywnej terapii (m.in. 

tlenoterapia, wentylacja mechaniczna, pozaustrojowe techniki leczenia niewydolności nerek i wątroby, 

leczenie wstrząsu). 

Jesteśmy małym, zwartym zespołem i jednoczasowo planujemy udostępnianie jednego miejsca 

stażowego, co umożliwi efektywny rozwój umiejętności praktycznych. Będziecie także Państwo mogli 

poznać takie procedury jak ciągłe techniki nerkozastępcze, dializa albuminowa („sztuczna wątroba”) 

czy USG „point of care”. 

Osobom, które będą zainteresowane dalszym rozwojem w zakresie toksykologii możemy zaoferować 

rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury a także możliwość pracy naukowej w Zakładzie 

Toksykologii Klinicznej GUMed. 

Osoby zainteresowane zachęcam do bezpośredniego kontaktu z dr Markiem Wiśniewskim, 

marek.wisniewski@gumed.edu.pl. 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Dyrektor Pomorskiego Centrum Toksykologii 

dr hab. n. med. Wojciech Waldman  

w.waldman@pctox.pl 
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