Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu – Koordynatorowi
Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny.

Praca habilitacyjna „Gruźlica-wybrane elementy kliniczno-epidemiologiczne w
okresie 10 lat obserwacvji na tle globalnego problemu kontroli choroby na początku XXI
wieku”.

Z ogromną radością składamy najlepsze gratulacje. Życzymy dalszych osiągnięć
naukowych oraz satysfakcji i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Społeczność Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Pan dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów
w 1985 roku rozpoczął pracę jako asystent, a potem adiunkt w Katedrze i Klinice Gruźlicy
i Chorób Płuc oraz adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W latach 1994 – 2003 był zatrudniony w SPZOZ
w Świeciu n/Wisłą jako ordynator, a potem dyrektor szpitala. W 2003 roku przeniósł się do
macierzystej jednostki, gdzie zaczynał swoje pierwsze kroki zawodowe, do Katedry
i Kliniki Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy Akademii Medycznej, później CM UMK
w Bydgoszczy, umiejscowionej w Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonlogii
w Bydgoszczy. Od września 2014 roku do maja 2015 roku pełnił obowiązki Zastępcy
Dyrektora do spraw Lecznictwa Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.
Równolegle był Koordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Płuc, Nowotworów
i Gruźlicy.
Przez wszystkie lata pracy Pan dr hab. n. med. Grzegorz Przybylski dbał o swój
rozwój zawodowy uzyskując w 1988 roku pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób
płuc, w 1991 roku dyplom specjalisty z wyróżnieniem w zakresie chorób płuc, a w 1999
roku dyplom specjalisty w dziedzinie alergologii oraz dyplom specjalisty w dziedzinie
organizacji ochrony zdrowia.
W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny
na podstawie rozprawy „Przydatność oznaczania poziomu antygenu karcinoembrionalnego
w surowicy krwi i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w rozpoznawaniu
i monitorowaniu leczenia zachowawczego drobnokomórkowego raka płuc”.
Przez cały okres pracy zawodowej zajmował się diagnostyką i terapią chorób układu
oddechowego. Równolegle prowadził działalność dydaktyczną. Były to zajęcia
ze studentami Wydziału Lekarskiego. Uczestniczył w szkoleniu podyplomowym lekarzy
i pielęgniarek. Kierował specjalizacjami lekarskimi. Był promotorem i recenzentem prac
licencjackich i magisterskich. Kierował i brał udział w wielu projektach badawczych.
Bardzo dużo publikował. Były to monografie, publikacje naukowe krajowe
i międzynarodowe, rozdziały w podręcznikach, prace poglądowe, prace kazuistyczne i inne.
Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
sympozjach i zjazdach.
Od 1985 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, od 2011 jest
Przewodniczącym Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i członkiem
Rady Krajowej PTCHP. W latach 2007 - 2011 brał aktywny udział w realizacji
Regionalnego Programu Profilaktyki Chorób Płuc w latach 2007 - 2011.
Jest członkiem European Respiratory Society, International Union Against Tuberculosis
and Lung Disease. Aktywnie uczestniczy w pracy organizacji STOP TB - organizacji
wspierającej zwalczanie gruźlicy afiliowanej przy WHO.
W 2005 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
Od początku swojej pracy zawodowej podejmował różne obowiązki i pełnił różne
role społeczne, jednak nigdy nie zapomiał o najważniejszej roli, jaką jest rola lekarza
pomagającemu choremu człowiekowi.

