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P E R I O D Y K   O K R Ę G O W E J   I Z B Y   L E K A R S K I E J 

w  BIAŁYMSTOKU 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, 15-082 Białystok ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935.  
Sekretariat biura: Jolanta Wróblewska w. 102, Anna Zajączkowska w. 101. 
E-mail: bialystok@hipokrates.org

Oc lekarzy - p. Halina Ofmańska tel. 85 73-21-694 lub 691-363-053.

1) Bieżący rachunek bankowy –  składki członkowskie, praktyki lekarskie
 Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Białystok – Nr 79124011541111000021488177. 

2) Składki z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie – PZU SA Życie, należy przekazywać na konto: 
Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr 98124011541111001003286527.

Delegatury OIL: 

Łomża – Krystyna Jakubowska, tel./fax 86 218-04-96, 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. 

Suwałki – Elżbieta Rał, tel./ fax 87 567-10-35, 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 / 1.

Od 1 lutego 2018 roku zmieniły się godziny pracy wszystkich 
jednostek organizacyjnych OIL, i tak w poniedziałek pracujemy od godz. 
9,00 do 17,00, w pozostałe dni tygodnia od 7,30 do 15,30. 

jest czynny: 

– w Białymstoku w każdy wtorek od godz. 15.00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej  
w Białymstoku ul. Świętojańska 7;

– w Łomży w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 12.00 w siedzibie 
delegatury, Łomża ul. Kazańska 14/22;

– w Suwałkach w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 11.00 – 14.00  
w siedzibie delegatury, Suwałki ul. Reja 66/1.

***

W sprawie wynajmowania Sali konferencyjnej oraz Klubu Lekarza w siedzibie OIL Bia-
łymstoku na wydarzenia okazjonalne, należy kontaktować się z p. Małgorzatą Jaskulską  
w biurze OIL Białystok, ul. Świętojańska 7, tel. 85 73-21-935 w. 108 w godz. 7,30 - 12,00.

Serdecznie zapraszamy.

Klub Lekarza Seniora
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Docent dr med.
Władysław Pręgowski

1911 - 1985

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z 1937 roku 
był wybitnym ftyzjatrą, kierownikiem Kliniki Gruźlicy Płuc AM w Białymstoku w 
latach 1956 - 1980. Położył szczególne zasługi wprowadzając nowoczesne metody 
diagnostyki chorób płuc, zwłaszcza w zakresie badań endoskopowych, jak też opra-
cowując metody leczenia gruźlicy. Zasiadał w krajowych gremiach decyzyjnych w 
dziedzinie ftyzjatrii. Należał do inicjatorów i najbardziej znanych działaczy ruchu 
zwalczającego szkodliwości palenia tytoniu.

Urodził się 25 lipca 1911 roku w Warszawie w znanej rodzinie lekar-
skiej. W 1937 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego 
i rozpoczął pracę jako asystent Kliniki Neurologicznej w Szpitalu Gruźliczym 
przy ulicy Płockiej w Warszawie.

Wojna, nie tylko przerwała mu w 1939 roku pracę w Szpitalu, ale sta-
ła się wyjątkowo trudnym okresem w jego życiu. Walczył w stopniu podpo-
rucznika będąc lekarzem w 3 batalionie 71 pułku piechoty w Zambrowie (w 
składzie 18 dywizji grupy „Narew”). W czasie walk trafił do niewoli niemie-
ckiej, z której uciekł. Ponownie pojmany został osadzony w Stalagu IA. Tu 
podejrzewano go o działalność polityczną oraz sabotaż; został przeniesiony 
do Oflagu IIC i pozbawiony prawa do wykonywania zawodu lekarza obozo-
wego. Po wojnie, w 1945 roku został powołany do wojska polskiego; służbę 
ukończył w stopniu majora.

Pracował następnie w kilku placówkach służby zdrowia, specjalizując 
się w zakresie chorób wewnętrznych. Szczególne znaczenie miało zatrudnie-
nie w Oddziale Chirurgii Płuc w Zakopanem, gdzie pod kierunkiem profe-
sora Wita Rzepeckiego zajmował się leczeniem gruźlicy płuc. Prowadził rów-
nocześnie badania naukowe, a praca pt. „Znaczenie ruchomości śródpiersia w 
odmie leczniczej” stała się podstawą do uzyskania stopnia doktora medycyny 
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w 1950 roku w Akademii Medycznej w Lublinie. Zdobył też specjalizację II 
stopnia w zakresie interny i chorób płuc.

Objął stanowisko dyrektora Sanatorium w Bystrej Śląskiej, gdzie zorga-
nizował nowoczesną pracownię badań endoskopowych układu oddechowe-
go, głównie bronchoskopii. Prowadził też badania nad skutecznością leczenia 
gruźlicy hydrazydem kwasu izonikotynowego.

W 1956 roku został mianowany kierownikiem Kliniki Gruźlicy Płuc 
Akademii Medycznej w Białymstoku, obejmując to stanowisko po prof. Tade-
uszu Kielanowskim, który przeniósł się wówczas do Gdańska. Wkrótce otrzy-
mał też tytuł docenta. Z pełną energią przystąpił do pracy organizacyjnej, 
zwłaszcza w zakresie badań endoskopowych, dydaktycznej, jak też naukowej. 
Jego następca, prof. Edmund Kowal, tak opisuje działalność badawczą doc. 
Pręgowskiego: „Prowadził badania wykazujące ważny dla postępowania lecz-
niczego fakt potrzeby odróżnienia w populacjach prątków gruźlicy szczepów 
opornych wobec wielu leków, wprowadził modyfikację składu pożywki LÖren-
steina – Jensena umożliwiającą skrócenie czasu wzrostu prątków. Jednocześnie 
unowocześnił metody leczenia gruźlicy w oparciu o badania doświadczalne 
i kliniczne, co umożliwiło stosowanie łącznie z lekami przeciwprątkowymi 
preparatów kory nadnerczy metodą cykliczną. Wprowadzona przez Docenta 
metoda podawania leków swoistych w przeliczeniu na ciężar ciała chorego zo-
stała zastosowana nie tylko w Polsce, lecz i w wielu ośrodkach ftyzjatrycznych 
za granicą.”  •

Kierując Kliniką przez ćwierćwiecze wyszkolił dużą grupę lekarzy w 
zakresie chorób płuc, głównie ftyzjatrii. Był promotorem 11 doktoratów. Tyl-
ko powody polityczne oraz układy międzyludzkie nie pozwoliły mu uzyskać 
tytułu profesora.

Doc. Władysław Pręgowski wykazywał też wielką aktywność organiza-
cyjną na szczeblu krajowym. Przez szereg lat pełnił obowiązki specjalisty kra-
jowego w zakresie leczenia gruźlicy w szpitalach. Należał do Rady Naukowej 
Instytutu Gruźlicy przewodnicząc Komisji Chemioterapii.

Szczególnie wielkie zasługi miał w walce ze szkodliwością palenia ty-
toniu. W końcu lat siedemdziesiątych należał do Rady Naukowej przy Mi-
nistrze Zdrowia jako członek zespołu do rozwiązywania tych problemów. 
Uczestniczył też w pracach Komisji Terapii Doświadczalnej PAN działając 
w zespole do spraw szkodliwości palenia tytoniu. Pisał na ten temat liczne 
artykuły, jak też organizował sympozja. Aktywnie działał w Towarzystwie 
Wiedzy Powszechnej.
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•

Docenta Pręgowskiego poznałem bliżej podczas jego choroby, gdy był 
już na emeryturze. Zaczęło się wręcz anegdotycznie. Byliśmy sąsiadami z uli-
cy Świętojańskiej. Idąc przez planty do pracy w szpitalu prawie codziennie 
spotykałem Pana Docenta, który o tej porze ubrany w dres miał zwyczaj bie-
gania alejkami parku. Pewnego dnia zatrzymał się przy mnie, zwracając się z 
niezwykle zaskakującą propozycją – „Kolego, położę się na ławce i chciałbym, 
żeby pan zbadał mi brzuch.” Szczęśliwie, o tej porze nikogo nie było w parku, 
więc chociaż mocno zdziwiony wykonałem polecenie, równocześnie jednak 
proponując przeprowadzenie następnego dnia bardziej szczegółowych ba-
dań w oddziale, którym kierowałem. Tak też się stało; niestety, okazało się 
konieczne leczenie operacyjne. Konsultacja w Instytucie Onkologii w War-
szawie potwierdziła nasze ustalenia, zaś doc. Pręgowski na operatora wybrał 
prof. Romana Górala w Poznaniu.

Zabieg przebiegł pomyślnie, jednak jak to bywa u lekarzy, pech chciał 
by w okresie rekonwalescencji, jeszcze w szpitalu w Poznaniu, podczas emo-
cji związanych z oglądanym meczem piłkarskim Polska-ZSRR, wystąpiły sil-
ne bóle zawałowe w klatce piersiowej. W następnych miesiącach pojawiły się 
komplikacje kardiologiczne, które doprowadziły do nagłego zgonu w dniu 13 
grudnia 1985 roku.

Tak smutny był epilog barwnego życia człowieka wybitnego i zasłużo-
nego lekarza jakim był Docent Władysław Pręgowski. Zapisał piękną kartę w 
historii podlaskiej i polskiej ftyzjatrii.

Jan Stasiewicz

*Cytat z artykułu prof. Edmunda Kowala, zamieszczonego w publikacji 
„Ci, którzy odeszli”, wyd. AMB, 1990, str. 122-124.
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Rozważania nad VIII izbową kadencją.
Zarząd OIL – komu jakie zadania ?

 XXXVI Zjazd Lekarzy Delegatów OIL w Białymstoku podsumował 
działalność naszej Izby w VII kadencji (2014-2017), którą w miarę szczegó-
łowo opisaliśmy w poprzednim numerze Biuletynu. Obecnie chcemy przed-
stawić ogółowi czytelników sylwetki i obowiązki członków nowowybranego 
Zarządu, zwracając uwagę na priorytety zadań w rozpoczętej VIII kaden-
cji.
 

Nowy Prezes OIL

 Zjazd powierzył pełnienie tych obowiązków kol. Henrykowi Grze-
siakowi. Ponieważ mamy ponad 6300 członków Samorządu i nie wszyscy 
znają nowego prezesa, prezentujemy jego sylwetkę.
 Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AMB z 1977 roku. Począt-
kowo pracował w Zakładzie Farmakologii AMB; tam też uzyskał stopień 
doktora nauk medycznych. Całą swoją późniejszą karierę zawodową związał 

z Oddziałem Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespo-
lonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, gdzie przez 
długie lata pracował pod kierunkiem najpierw dr. med. 
Andrzeja Stogowskiego, a obecnie dr. med. Jerzego By-
chowskiego. Uczestniczył też stale w pracy poradnianej, 
jak też pełnił dyżury oddziałowe i w SOR. Ma doświad-
czenie administracyjne – przez cztery lata był zastępcą 
dyrektora macierzystego Szpitala ds. medycznych.
 Przez ponad ćwierć wieku działał społecznie w szpi-
talnej „Solidarności”, kierując organizacją Zakładową. 
To doświadczenie powinno być szczególnie przydatne w 
obecnej pracy samorządowej. Wielokrotny wybór na sze-

fa związku świadczy o zaufaniu do niego pracowników Szpitala. Działał też w 
Izbie, będąc w VI i VII kadencji delegatem na OZL i członkiem Okręgowego 
Sądu Lekarskiego.

cHWILA REFLEKSJI
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 Kolega Henryk Grzesiak deklaruje kontynuację wszystkich zadań 
pełnionych przez OIL. Jego korzenie związkowe sugerują szczególne sku-
pienie się nad problemami zawodowymi i bytowymi lekarzy, zwłaszcza, że 
zadania te są zapisane w ustawie o izbach lekarskich. Za szczególny priorytet 
uważa rozwijanie różnych form kształcenia podyplomowego i utrzymanie, 
a nawet dalsze rozszerzanie pomocy materialnej w tym zakresie. Już teraz 
finalizuje ostateczne przekazanie dawnego Domu Seniora na potrzeby bia-
łostockiego „Hospicjum”, zgodnie z profesjonalną wyceną, w którym działa 
już ośrodek pielęgnacyjno-leczniczy. Liczymy tam na miejsca pobytu także 
potrzebującym lekarzom i ich rodzinom.
 Za szczególnie pilny uważa projektowany remont i rozbudowę sie-
dziby Izby przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku, na który uzyskaliśmy już 
zgodę. Rozbudowa pozwoli powiększyć salę konferencyjną, jak też uzyskać 
dodatkowe pokoje gościnne.

Prezydium ORL
Wiceprezesi
 

 Kol. Jolanta Szczurko, specjalista w zakresie sto-
matologii zachowawczej, nie musi być przedstawiana, 
bowiem aktywnie działa w izbach lekarskich przez sześć 
kadencji (24 lata!), pełniąc różne odpowiedzialne funk-
cje w ORL oraz w Naczelnej Radzie Lekarskiej, będąc w 
VII kadencji członkiem Prezydium NRL. Obecnie została 
ponownie wybrana do Naczelnej Rady Lekarskiej. Gratu-
lujemy !
 Jako wiceprezes ORL będzie wspomagać Komisję 
Stomatologiczną, a także zastępować Prezesa w pełnieniu 
obowiązków szefa białostockiej centrali.

 Wiceprezes kol. Ryta Filipkowska, lekarz rodzinny, 
działa w Podlaskim Związku Lekarzy Pracodawców Po-
rozumienie Zielonogórskie oraz Kolegium Lekarzy Ro-
dzinnych – będzie więc naturalnym łącznikiem między 
OIL a organizacjami lekarzy rodzinnych. W Izbie prze-
wodniczy Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych oraz Komisji 
ds. Rejestracji Lekarzy i Prawa Wykonywania Zawodu 
(funkcję tę pełniła w poprzednich trzech kadencjach).
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 Kol. Maciej Makarewicz, specjalista w zakresie 
medycyny rodzinnej prowadzący praktykę lekarską w 
Grajewie, działa w białostockiej Izbie od sześciu kadencji; 
był wiceprezesem OIL oraz przewodniczącym Komisji 
Socjalnej ORL w VI i VII kadencji. Obecnie jako wicepre-
zes OIL będzie prowadził delegaturę Izby w Łomży oraz 
przewodniczył Komisji Socjalnej.
 

 Kol. Andrzej Tynecki, specjalista chorób we-
wnętrznych i gastroenterologii, ordynator oddziału w 
Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.  Przez 24 lata, od 
II kadencji jest członkiem ORL w Białymstoku; przez 12 
lat był wiceprzewodniczącym Rady; kierował Delegaturą 
w Suwałkach. Działał w NRL jako zastępca NROZ. Obec-
nie, jako wiceprezes OIL, będzie kierować delegaturą Izby 
w Suwałkach.
 

Sekretarz

 Funkcję sekretarza ORL objął kol. Janusz Zawi-
stowski, specjalista w zakresie położnictwa i gineko-
logii. Jest szczególnie predysponowany by być dobrym 
sekretarzem. Ma przede wszystkim duże doświadczenie 
samorządowe. Przez 6 lat (1996-2001) pełnił już funkcję 
sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej. Niezwykle ważna 
jest też jego wiedza administracyjna; przez wiele lat pełnił 
odpowiedzialną funkcję Lekarza Miasta Białegostoku. Był 
też prezesem Spółdzielni Lekarzy Specjalistów „Eskulap”. 
To przygotowanie administracyjne powinno być cenne 
zwłaszcza w okresie obecnych niezwykle skomplikowa-

nych przepisów prawnych. Do obowiązków sekretarza, poza przygotowa-
niem i opracowaniem posiedzeń ORL i prezydiów Rady, należy dbałość o 
korespondencję izbową, jak też redagowanie internetowej wersji Biuletynu 
(wspólnie z Informatykiem Izby).
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Zastępca sekretarza
 Obowiązki zastępcy sekretarza powierzono kol. Je-
rzemu Gryko, stomatologowi, który ma szczególnie duże 
doświadczenie w pracy izbowej. Działa w samorządzie 
od I kadencji, pełniąc funkcje związane głównie z prob-
lemami finansowo-budżetowymi i praktykami lekarski-
mi. Tymi zagadnieniami zajmował się także w Naczelnej 
Radzie Lekarskiej przewodnicząc Zespołowi ds. Praktyk 
Prywatnych NRL. W białostockiej Izbie był wiceprezesem 
ds. stomatologii, skarbnikiem, przewodniczył różnym ko-
misjom; od lat nadzoruje Ośrodek w Turośni Kościelnej. 
Przeprowadził niezbędne starania, uzyskując prawo do 
rozbudowy siedziby Izby. Został też zatrudniony w cha-
rakterze dyrektora Biura OIL (na ½ etatu).

Skarbnik
 
 Skarbnikiem OIL w VIII kadencji został kol. Janusz 
Poznański, specjalista w zakresie położnictwa i gineko-
logii oraz onkologii ginekologicznej. Działa w Izbie od  
I kadencji, w III kadencji był przewodniczącym ORL. 
Stale zasiadał w Prezydium Rady. W VII kadencji pełnił 
funkcję skarbnika, uzyskał bardzo dobre wyniki finan-
sowe. Jego wybór na kolejną kadencję jest więc w pełni 
uzasadniony.

członkowie Prezydium

 Kol. Janusz Kłoczko, profesor, specjalista chorób 
wewnętrznych, hematologii i angiologii, wieloletni dzia-
łacz izbowy, prezes OIL w VI i VII kadencji (2010-2017). 
W VIII kadencji został wybrany przez Krajowy Zjazd 
Lekarzy na członka Naczelnej Rady Lekarskiej. Gratulu-
jemy! Wybrany w skład Prezydium ORL w Białymstoku 
został przewodniczącym Komisji Kształcenia Podyplo-
mowego Okręgowej Rady Lekarskiej, odpowiadając za 
ten nadzwyczaj ważny dział w Samorządzie Lekarskim.
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 (J. S.) Po 28 latach działalności w izbach lekarskich 
zostałem kolejny raz wybrany w skład ORL w Białymstoku 
i następnie do Prezydium Rady. Powierzono mi pełnienie 
nadal funkcji redaktora naczelnego Wydawnictw Izbo-
wych (Biuletyn OIL, Zeszyty Historyczne). Obecność w 
Prezydium ORL uważam za korzystną, bo ułatwia pracę 
redakcyjną ze względu na bezpośredni dostęp do infor-
macji związanych z pracą Izby. Ułatwia też funkcjonowa-
nie kolegium redakcyjnego, które składa się z członków 
Prezydium ORL; w ten sposób unikamy dodatkowych 
zebrań, bowiem w czasie każdego posiedzenia Prezydium  

poświęcamy odpowiedni czas na omówienie spraw redakcyjnych. Zostałem 
też przewodniczącym Komisji Historycznej ORL, która ma zajmować się 
głównie historią podlaskiej medycyny poprzez publikacje w wydawnictwach 
izbowych oraz organizowanie spotkań na te tematy.

*

 Przedstawiając Koleżankom i Kolegom charakterystykę składu obec-
nego Zarządu białostockiej OIL chcemy zwrócić uwagę na duże doświadcze-
nie całego  zespołu w pracy samorządowej. Stanowi to ułatwienie w codzien-
nej działalności, pozwala uniknąć wielu nieraz przykrych niespodzianek, 
choćby w zakresie bezmiaru obowiązujących przepisów prawnych. Pozwala 
też zachować względny profesjonalizm w poczynaniach często odległych od 
wyuczonego zawodu lekarza.
 Jednak zbyt wielkie doświadczenie zawsze zaczyna zagrażać przej-
ściem w rutynę, co może oznaczać lęk przed „nowym” i opór przed wprowa-
dzaniem innowacyjności. Trzeba o tym zawsze pamiętać i dokładać wszel-
kich starań w kierunku odmładzania zarówno zespołu, jak i jego pomysłów. 
Wiemy, że jest to trudne, bowiem młodzi koledzy nie garną się do pracy sa-
morządowej. Szczęśliwie, prezes jest „nowy”, a także nastąpiło odmłodzenie 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Powstała też Komisja ds. Młodych Lekarzy – jej 
działalność może stanowić wielką szansę.
 Czekamy też na inicjatywy i innowacyjne pomysły ze strony wszyst-
kich członków samorządu lekarskiego. Równie ważna będzie pozytywna 
krytyka naszych poczynań. Namawiam do wykorzystania w tym celu stron 
Biuletynu OIL.

Jan Stasiewicz
Redaktor Naczelny

Maj/czerwiec 2018
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XIV Krajowy Zjazd Lekarzy

 W dniach 25-27 maja 2018 roku obradował w Warszawie XIV Kra-
jowy Zjazd Lekarzy, który kończył VII i rozpoczął VIII kadencję Izb Lekar-
skich w Polsce. Zjazd wybrał nowego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, 
którym został kol. Andrzej Matyja. Na stanowisko Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej wybrano kol. Grzegorza Wronę. Zjazd wy-
łonił również skład Naczelnej Rady Lekarskiej i innych naczelnych organów 
samorządu lekarskiego. O białostockich delegatach, którzy reprezentują nas 
w naczelnych władzach piszemy na drugiej stronie okładki niniejszego Biule-
tynu.
 Czytelników zainteresowanych przebiegiem XIV Zjazdu odsyłamy 
do kolejnych wydań Gazety Lekarskiej, głównie numeru 6(2018), w których  
znajdują się szczegółowe relacje. Przypominamy, że każda Koleżanka i każdy 
Kolega otrzymują Gazetę Lekarską na adres domowy.

•

 W dniu 15 czerwca 2018 roku Naczelna Rada Lekarska wybrała Pre-
zydium NRL oraz przewodniczących komisji i zespołów NRL w VIII kaden-
cji.
 Skład Prezydium NRL jest następujący: prezes kol. Andrzej Matyja, 
wiceprezesi: koledzy Andrzej cisło, Jacek Kozakiewicz, Krzysztof Madej; 
skarbnik kol. Grzegorz Mazur; sekretarz kol. Marek Jodłowski; zastępca 
sekretarza kol. Artur Drobniak; członkowie Prezydium koledzy Michał 
Bulsa, Jerzy Friediger, Dariusz Paluszek i Andrzej Wojnar.

 Z przyjemnością informujemy, że przewodniczącym Komisji Kształ-
ceni Medycznego NRL został nasz Kolega prof. Janusz Kłoczko, zaś prze-
wodniczącym Zespołu ds. Praktyk Lekarskich – kol. Jerzy Gryko.

Redakcja

Z ŻYcIA IZBY
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Redakcja

Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

9 maja - Prezydium ORL. Podjęto uchwałę w sprawie zgodności realizowa-
nia remontu i modernizacji budynku OIL w Białymstoku z projektem pier-
wotnym. Przyznano 12 dofinansowań do szkoleń, 2 odprawy pośmiertne  
i 6 wsparć finansowych z Komisji Sportu; podjęto 2 uchwały w sprawie zwol-
nienia z opłaty składki członkowskiej, zaakceptowano zmiany w systemie 
FINN, wyrażono zgodę na pokrycie kosztów spotkań organizowanych przez 
Komisję Kultury. Wprowadzono zmiany w regulaminie Komisji Socjalnej; 
zaakceptowano dwie uchwały w sprawie przyznania wsparć finansowych. 
Przyjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów konferencji organizowanej 
przez Komisję ds. Lekarzy Rodzinnych. Wytypowano przedstawiciela do ko-
misji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Klinice Chorób 
Zakaźnych i Neuroinfekcji USK w Białymstoku. Zaakceptowano zakup dwu 
komputerów typu laptop. Podjęto uchwały w sprawie sześciu wykreśleń dzia-
łalności leczniczej, dwie uchwały dotyczące zdobycia punktów edukacyjnych, 
dwie – potwierdzające warunki kształcenia a także pięć uchwał w sprawie 
prawa wykonywania zawodu. Omówiono sprawy zwiększenia kwoty wspar-
cia lekarzom kończącym 90-ty rok życia. Ustalono odpowiedź na pismo Za-
rządu Województwa Podlaskiego dot. jednostek uprawnionych do prowadze-
nia stażu; wytypowano osobę do akcji „czytania dzieciom”.

30 maja - Prezydium ORL. Negatywnie ustosunkowano się do wniosku stu-
denta III roku UMB w sprawie dofinansowania wyjazdu zagranicznego (brak 
podstaw prawnych). Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczest-
nictwa w spotkaniu NROZ z rzecznikiami okręgowymi; przeprowadzono 
aktualizację listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplo-
mowych, jak też uznano spełnienie warunków w zakresie prowadzenia staży 
cząstkowych przez Poradnię Lekarzy Rodzinnych Ignatowicz, Toczydłowska 
oraz przez podmiot Stomatologia i Medycyna Tokajuk sp. z o.o. Przyznano  
dofinansowania szkoleń (400,00 zł) 24 lekarzom; potwierdzono zdobycie 
punktów edukacyjnych przez sześciu lekarzy, spełnienie warunków kształce-
nia przez dwa podmioty. Wykreślono działalność leczniczą w dwu przypad-
kach. Zaakceptowano wydatkowanie środków z Komisji Sportu, Stomatolo-
gicznej, Młodych Lekarzy oraz Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. 
Dokonano zwolnień z opłaty składki członkowskiej oraz korekty FINN. Wy-
typowano przedstawicieli do komisji konkursowych w Szpitalach w Suwał-
kach, Hajnówce i BCO. Zezwolono na bezpłatne użyczenie sali konferencyj-
nej; wyrażono zgodę na zmianę terminu rozpoczęcia stażu. Skargi przekaza-
no wg kompetencji do OROZ. Kol. Janusz Zawistowski przekazał informacje 
z posiedzeń w w PONFZ. Odpisano na pozostałą korespondencję. 



Biuletyn OIL ROK XXIX, Nr 3(122) 2018 r.

– 14 –

6 czerwca obradowała Komisja Bioetyczna.

13 czerwca obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Posiedzenie otworzył kol. 
Henryk Grzesiak. Sprawozdanie z prac NRL i ORL złożył kol. Henryk Grze-
siak; z działalności delegatur w Łomży i Suwałkach – koledzy Maciej Maka-
rewicz i Andrzej Tynecki. Informacje o sytuacji finansowej (do 30 maja br.) 
przekazał kol. Janusz Poznański. Podjęto uchwały w sprawie składu osobowe-
go 14 Komisji ORL. Pozostałe uchwały dotyczyły dofinansowania odbytych 
szkoleń - 9, wsparć finansowych lekarzy kończących 90 lat ze względu na stan 
zdrowia - 10, wyrażenia zgody na rozpoczęcie stażu podyplomowego w in-
nym terminie - 1, wykreślenia działalności leczniczej - 3 oraz potwierdzenia 
spełnienia warunków kształcenia przez firmę VM Media sp. z o.o. Podjęto 
też uchwały w sprawie upoważnienia do składania i odbierania dokumentów 
związanych z podziałem działki w Turośni Kościelnej oraz opłacenia zamó-
wień związanych z wprowadzeniem RODO, przyznania zapomogi pieniężnej 
i zwolnienia z opłacania składki członkowskiej. W dyskusji, poza sprawami 
bieżącymi, skupiono się na omówieniu roli i formy działania Pełnomocnika 
ds. Zdrowia Lekarzy, którym w naszej Izbie został kol. Witold Olański. 

22 czerwca kol. Jan Stasiewicz uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej 
USK w Białymstoku

Janusz Zawistowski

Komisje ORL

 Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku na posiedzeniach w dniach 
11 kwietnia i 13 czerwca 2018 roku powołała Komisje Problemowe ORL, ich 
przewodniczących i składy osobowe członków.

Przedstawiamy listę Komisji i wykazy członków.

Komisja Etyki – przewodniczący kol. Zdzisław Hrynkiewicz, członkowie 
– koledzy Irena Daniszewska, Elżbieta Popławska, Jolanta Prokop, Janusz 
Zawistowski.

Komisja ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu 
– przewodnicząca kol. Ryta Filipkowska, członek – Tamara Klimiuk.

Komisja Kształcenia – przewodniczący kol. Janusz Kłoczko, członkowie 
– koledzy Irena Daniszewska, Tamara Klimiuk, Maciej Makarewicz, Jan 
Stasiewicz, Grażyna Tokajuk.

Komisja Socjalna – przewodniczący kol. Maciej Makarewicz, członkowie 
– koledzy Jolanta Gierejko, Ryszard Grabowski, Ryta Filipkowska, Magdalena 
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Kozyra, Jolanta Szczurko.
Komisja ds. Praktyk Prywatnych – przewodniczący kol. Jerzy Gryko, 

członkowie – koledzy Romuald Knaś, Ryszard Rzewuski.
Komisja Stomatologiczna – przewodnicząca kol. Lucyna Mierzyńska-

Ładny, członkowie – Irena Daniszewska, Bożena Grzesiak, Jolanta Gierejko, 
Maria Gołębiewska, Jerzy Gryko, Leszek Jarocki, Maria Kotik-Prystupa,  Ro-
muald Knaś, Grażyna Marczuk-Kolada, Katarzyna Knaś-Karaszewska, Ka-
rolina Mierzyńska, Tomasz Poznalski, Zbigniew Pakieła, Ryszard Rzewuski, 
Wanda Stokowska, Izabela Szarmach, Janusz Szarmach, Jolanta Szczurko, 
Grażyna Tokajuk, Marcin Wilczko, Magdalena Wilczyńska-Borawska.

Komisja Sportu – przewodniczący kol. Dariusz Cepowicz, członkowie 
– koledzy Zdzisław Hrynkiewicz, Witold Olański.

Komisja Kultury – przewodnicząca kol. Anna Jakubowska, członkowie – 
Wojciech Naliwajko, Jerzy Konstantynowicz, Paweł Pecuszok, Jacek Sawicki,  
Janusz Szyszko, Teresa Szyszko.

Komisja Finansowo-Budżetowa – przewodniczący kol. Jerzy Gryko, 
członkowie – koledzy Zdzisław Hrynkiewicz, Maciej Makarewicz, Grażyna Toka-
juk. 

Komisja ds. Młodych Lekarzy – przewodniczący kol. Łukasz Kopciew-
ski, członkowie – Szymon Bielonko, Łukasz Bienias, Damian Daniluk, Łu-
kasz Gabiec, Magdalena Kozyra, Karolina Mierzyńska, Waldemar Pędziński, 
Joanna Rzodkiewicz, Piotr Skalij, Ewa Stogowska, Paweł Śliwko.

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów – przewodniczący kol. 
Ryszard Grabowski, członkowie – Hanna Chojnacka, Ewa Hubert, Barbara 
Kalinowska, Maria Kościk-Grenda, Danuta Łopianecka, Danuta Mazurkie-
wicz-Kilczewska, Bogusława Melke,  Grażyna Podziewska, lrena Stankiewicz, 
Maria Szafrańska.

Komisja Historyczna – przewodniczący kol. Jan Stasiewicz, członkowie 
– Lech Chatkowski, Teresa Kurowska-Dąbrowska, Danuta Mazurkiewicz-
Kilczewska,  Michał Piktel, Stanisław Szulc, Mieczysław Wasielica.

Komisja Legislacyjna – przewodnicząca kol. Joanna Szeląg, członkowie 
– Tamara Klimiuk, lzabela Małyszko, Anna Poskrobko, Tomasz Poznalski, 
Joanna Zabielska - Cieciuch.

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych – przewodnicząca kol. Ryta 
Filipkowska, członkowie – Łukasz Kopciewski, Maciej Makarewicz, lzabela 
Małyszko, Ałła Sosna-Pawluczuk.
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 Do obsługi administracyjnej i organizacyjnej poszczególnych Komisji 
ORL Dyrektor Biura OIL powołał następujących pracowników Biura:

Irena Kuryłowicz, Anna Zajączkowska – Komisja Finansowo – Budżetowa.
Jolanta Kwiatkowska – Gawryluk, Anna Zajączkowska – Komisja Etyki, Komisja 
ds. Młodych Lekarzy.
Bogumiła Łachmacka – Komisja Kształcenia, Komisja ds. Praktyk Prywatnych.
Dorota Ofmańska – Komisja ds. Rejestru i Przyznawania Prawa Wykonywania Za-
wodu, Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych.
Jolanta Wróblewska – Komisja Historyczna, Komisja Kultury, Komisja ds. Lekarzy 
Emerytów i Rencistów.
Anna Zajączkowska – Komisja Socjalna, Komisja Sportu.
Agnieszka Zdanuczyk – Komisja Legislacyjna. 
Grzegorz Żyła – Komisja Stomatologiczna.

Dyrektor Biura OIL

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

 Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i nierzadko są 
obiektem komentarzy i ocen pacjentów, ich rodzin/opiekunów, innych ludzi, 
ale także mediów. Rokrocznie publikowane są raporty na temat opinii o 
lekarzach, jak również elementach je kształtujących, takich jak zaufanie do 
naszego zawodu, satysfakcja z kontaktów z lekarzami oraz komunikacja. 
Lekarze, a także ich najbliżsi doskonale zdają sobie sprawę z faktu jak wiele 
obciążeń niesie za sobą ten szczytny zawód. Cena jaką płacą medycy i ich 
rodziny jest ogromna, zarówno w kontekście psychicznym, somatycznym 
jak i społecznym. W najbardziej dramatycznych przypadkach sprawa może 
zakończyć się śmiercią lekarza (w przebiegu różnych schorzeń, ale także 
w wyniku samobójstwa). Przez lata był i nadal pozostaje to temat „tabu”. 
Rozmawiamy o tym w swoim środowisku, jednak spróbujmy zadać sobie 
pytanie - Co zrobiliśmy? Co robimy jako grupa zawodowa dla naszych 
Koleżanek i Kolegów, celem wsparcia, pomocy, doradztwa?
 Jest najwyższy czas aby takie działania podjąć. Do tego celu między 
innymi ma służyć funkcja Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy.
 Uchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 
roku w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, 
których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, 
zobowiązuje okręgowe rady lekarskie do zorganizowania systemu pomocy 
wymienionym lekarzom, a w szczególności do powołania Pełnomocnika ds. 
Zdrowia Lekarzy.
 W dniu 11 .04.2018 roku na Posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Białymstoku zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Zdrowia 
Lekarzy. Poniżej przedstawiam ramowy program moich działań.
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 Jest najwyższy czas aby takie działania podjąć. Do tego celu między 
innymi ma służyć funkcja Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy.
 Uchwała nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 
roku w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, 
których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu, 
zobowiązuje okręgowe rady lekarskie do zorganizowania systemu pomocy 
wymienionym lekarzom, a w szczególności do powołania Pełnomocnika ds. 
Zdrowia Lekarzy.
 W dniu 11 .04.2018 roku na Posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Białymstoku zostałem powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Zdrowia 
Lekarzy. Poniżej przedstawiam ramowy program moich działań.

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

Jeśli potrzebujesz informacji, porady, wsparcia:

Zadzwoń do mnie na nr telefonu: ........................

Pomogę rozpoznać Twój problem i spróbuję wskazać 
kierunek zmierzający do jego rozwiązania. Zapewniam 
pełną dyskrecję. 

Dr n. med. Witold Olański

 Zakres obowiązków/obszar działań Pełnomocnika:
a) Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy zajmuje się głównie problematyką uza-
leżnień w środowisku lekarskim. Z problemem mogą zgłaszać się wszyscy 
Lekarze, których dotyczy uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psy-
choaktywnych (narkotyki, leki uspokajające). Przyjmuję zgłoszenia od człon-
ków rodziny, gdy problem uzależnienia dotyczy lekarza.
b) Problemy psychiczne/psychiatryczne w środowisku lekarzy jako problem 
w wykonywaniu zawodu.
c) Działalność pomocowa/wsparcie w zakresie różnych aspektów zdrowot-
nych lekarzy pozbawionych opieki/wsparcia rodziny.
d) Pomoc/wsparcie w zakresie znalezienia/umieszczenia lekarza w placówce 
o charakterze DPS/Hospicjum lub innego podmiotu opieki długoterminowej 
przy braku opieki/wsparcia rodziny.
e) Pomoc/wsparcie w zakresie wyszukiwania indywidualnych opiekunów w 
obszarze pomocy medycznej lekarzom z przewlekłymi chorobami, pozba-
wionymi wsparcia rodziny lub mającymi ograniczenia w tym wsparciu ze 
strony rodziny.
f) Konsultacje indywidualne dla lekarzy z problemem uzależnienia,
g) Współpraca z innymi organami Izby Lekarskiej (Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej, Komisja Socjalna, Komisja ds. Orzekania o Zdolności do 
Wykonywania Zawodu).
h) Współpraca z ośrodkami terapii uzależnień (ambulatoryjnymi i stacjonar-
nymi) w celu ustalenia miejsca do terapii dla lekarza z problemem.
i) Monitorowanie stanu zdrowia lekarza, udzielanie wsparcia podczas wizyt 
kontrolnych po ukończeniu leczenia.
j) Rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy w prasie branżo-
wej.
k) Szkolenia ordynatorów i kierowników placówek medycznych pod kątem 
rozpoznawania i szybkiego reagowania na problemy uzależnień, zespołu 
„wypalenia zawodowego”, depresji, problemów psychiatrycznych w środowi-
sku lekarskim.

Dr n. med. Witold Olański
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy
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Piękno przyrody
 Wernisaż malarstwa i rzeźby dra Stanisława Sierko

 W dniu 24 maja 2018 roku w Galerii Marchand w Białymstoku przy 
ul. Kilińskiego 12 odbyło się otwarcie kolejnej wystawy malarstwa i rzeźby 
dr. med. Stanisława Sierko. Ograniczona powierzchnia pomieszczeń Galerii 
pozwoliła na prezentację tylko 27 obrazów i kilku charakterystycznych rzeźb 
wykonanych ze znalezionych i opracowanych do ekspozycji korzeni.
 Na wstępie, z krótkiej wypowiedzi autora prac, goście dowiedzieli się, 
że rysunek a potem malowanie były w młodości pierwszymi Jego pasjami. 
Myślał również o zawodzie pilota, ale nie uzyskał zgody rodziców. Jak wiemy 
po studiach medycznych został znakomitym chirurgiem i przepracował w tej 
dziedzinie 60 lat.
 W swojej twórczości artystycznej malował głównie pejzaże techniką 
pastelu i akwareli przedstawiając otaczającą nas przyrodę Podlasia, ukazując 
piękno natury jako dzieło sztuki. Obecnej wystawie towarzyszyły doznania 
wizualne jak i dźwiękowe (śpiew ptaków, szum wiatru i drzew).
 Dużym zainteresowaniem na wernisażu cieszyło się kilkanaście 
obrazów wykonanych w bieżącym roku, przedstawiających „nieskończo-
ny wszechświat” na podstawie zdjęć wykonanych przez urządzenia astro-
nomiczne m.in. teleskop kosmiczny Hubble’a. Autor powrócił do swojego 
wcześniejszego cyklu pt. „Kosmos”, który przekazał w 2015 roku Ośrodkowi 
Konferencyjno-Szkoleniowemu Okręgowej Izby Lekarskiej w Turośni Koś-
cielnej, gdzie jest stałą ekspozycją.
 Goście zwiedzający wystawę byli jak zwykle zachwyceni dziełami au-
tora przedstawiającymi wiernie piękno otaczającej natury. Podziwiano wiele 
talentów dra Sierko wymagających podobnie jak chirurgia, oprócz zdolności 
manualnych, pracowitości, dokładności, cierpliwości, oddania. 
 Osoby biorące udział w wernisażu otrzymały wydaną przez sponso-
rów książeczkę ze zdjęciami 21 pasteli z poprzednich lat i 11 zdjęciami ko-
rzeni oraz fragmentów obumarłych drzew o niespotykanym artystycznym 
pięknie, różnej wielkości i kształtach przypominających fragmenty stworzeń, 
zwierząt a czasem ludzką twarz. Po obejrzeniu wystawy można było spróbo-
wać smaków nalewek produkcji również autora ekspozycji.

Mieczysław Wasielica
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Wernisaż w obiektywie

Foto Jolanta Wróblewska
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Wernisaż wystawy fotograficznej
„Pod łomżyńskim niebem”

9 czerwca 2018 roku
 W roku obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Łomży, w 
Łomżyńskim Centrum Medycznym przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego, 
zorganizowano wystawę, która była finałem konkursu fotograficznego rozpi-
sanego wśród uczniów Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łom-
ży. Uczestniczyło w nim 21 młodych artystów, którzy przedstawili 331 prac.
 Trzeba przypomnieć, że Łomżyńskie Centrum Medyczne, dzieło  
dr. n. med. Waldemara Pędzińskiego i grupy osób z jego otoczenia, działa od 
1999 roku; od 3 lat ma piękną nową siedzibę. Hasłem przewodnim Centrum, 
konsekwentnie realizowanym, jest innowacyjność w medycynie, pełna no-
woczesność badań i e-przekazu, a przede wszystkim wielka życzliwość w sto-
sunku do pacjentów. Wyznaczono też sobie zadania znacznie przekraczające 
cele diagnostyczno-lecznicze, a więc działalność wydawniczą (wydano dwie 
efektowne książki z cyklu „Nasze ślady”) i propagowanie piękna, poprzez 
stworzenie „Ogrodów Centrum” jak też organizowanie wystaw artystycz-
nych. Przykładem może być aktualna wystawa fotograficzna. 26 wybranych 
fotografii stanowi stałą ekspozycję, którą można oglądać w salach Centrum 
Medycznego.

Foto. Magda Łozińska
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Foto. Wiktoria Nadolna

 Pani Ewa Skłodowska, opiekun artystyczny przedsięwzięcia, wyso-
ko oceniła wyniki konkursu, pisząc: „....powstały fotografie, które odważnie  
i nieszablonowo pokazują Łomżę w wielu nieoczywistych odsłonach. Arty-
stom udało się zatrzymać w soczewce aparatu miejsca, ludzi, kolory, zapachy, 
emocje....”

 Gratulujemy pomysłu i jego realizacji !
Redakcja
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III Sympozjum „Bezdechy i chrapanie” w UMB
 

 W dniach 17 i 18 maja 2018 roku Klinika Otolaryngologii UMB goś-
ciła lekarzy zainteresowanych medycyną snu. Jest to nowa, dynamicznie roz-
wijająca się dziedzina medycyny. Dzięki zaangażowaniu prof. Ewy Olszew-
skiej, jej kontaktom z najlepszymi specjalistami w Europie i USA, zajmujący-
mi się diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania podczas snu, Białystok 
stał się wiodącym ośrodkiem dydaktycznym i leczniczym w naszym kraju. 
Współprzewodniczącym konferencji był prof. Marek Rogowski, kierownik 
Kliniki. 
 Medycyna snu ma charakter interdyscyplinarny. O diagnostyce za-
burzeń w oddychaniu podczas snu mówił prof. Winfried Randerath ze Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Kolonii. Dr Riccardo Robbi z Forli (Włochy) za-
demonstrował zastosowanie robota chirurgicznego w obrębie nasady języka. 
Z kolei dr Marina Carrrasco-Llatas z Walencji omawiała znaczenie badań 
endoskopowych wykonywanych podczas snu zarówno w kwalifikacji do le-
czenia operacyjnego jak i wykonywanych we wstępnej fazie znieczulenia. 
Badanie endoskopowe podczas snu chorego umożliwia dokładne określenie 
zakresu operacji. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpiła pewna ewolu-
cja w zakresie rozległości operacji, w kierunku operacji mniej inwazyjnych, 
zwłaszcza w obrębie gardła i podniebienia. Dąży się do zmniejszenia bólu 

pooperacyjnego, na przykład przez podawa-
nie leków indywidualnie dobranych do po-
trzeb chorego, czy zastosowanie okładów z 
lodu po usunięciu migdałków. Ciekawy wy-
kład na temat farmakoterapii bólu wygłosił 
dr Piotr Jakubów z Kliniki Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii UMB. Zaburzenia od-
dychania podczas snu są poważnym proble-
mem zdrowotnym i społecznym. Znacznie 
zmniejszają komfort życia, mogą być przy-
czyną przedwczesnej śmierci lub groźnych 
wypadków samochodowych. Zgodnie z wy-
tycznymi UE, podczas badania kierowców w 
naszym kraju, będą brane pod uwagę zabu-
rzenia oddychania podczas snu. Znajdą się 
w grupie chorób neurologicznych. Profesor 
Jolanta Wasilewska wygłosiła ważny refe-

rat na temat zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci z uwzględnieniem 
wad metabolicznych i genetycznych. Podkreśliła też znaczenie epigenetyki w 

Prof. dr hab. Ewa Olszewska podczas 
operacji
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profilaktyce chorób u dzieci. Wykład  prof. Ewy Olszewskiej, oparty na wła-
snych doświadczeniach poświęcony był diagnostyce, kwalifikacji chorych do 
operacji i wyników pooperacyjnych. 

 Drugi dzień konferencji 
poświęcony był pokazom opera-
cji . Obraz transmitowano bez-
pośrednio z sali operacyjnej. 
Przeprowadzono pięć zabiegów 
(trzy- w znieczuleniu ogólnym, i 
dwa – w miejscowym). Operowała 
i komentowała prof. Ewa Olszew-
ska z udziałem dr Mariny Carra-
sco-Llatas i dr Riccardo Robbi. 
Na sali wykładowej moderatorem 
był prof. Marek Rogowski i prof. 
Paweł Stręk. Uczestnicy sympo-
zjum oglądali obraz endoskopo-
wy dróg oddechowych chorego, 
z opisem patologii, później prof. 
Ewa Olszewska przedstawiała plan 
operacji, szczegóły anatomii topo-
graficznej. Chorzy operowani byli 
w znieczuleniu ogólnym (aneste-
zjolog dr Juliusz Kosel). W miarę 
postępu operacji widoczne było 
poszerzenie światła górnych dróg 
oddechowch. Podczas zabiegu wy-
korzystywany był nóż harmonicz-
ny i fale radiowe. W Klinice Oto-

laryngologii w Białymstoku wykonano już z dobrym efektem 465 operacji u 
chorych z zaburzeniami oddychania. Medycyna snu jest specjalnością szybko 
rozwijającą się, wymaga dużego zespołu z uwagi na pracochłonną diagnosty-
kę i wzrastającą liczbę chorych poszukujących pomocy. W związku z dużym 
zapotrzebowaniem do pracy klinicznej i naukowej w dziedzinie medycyny 
snu, zespół prof. Ewy Olszewskiej czeka na nowych członków.

Prof. dr hab. Stanisław Chodynicki
emerytowany kierownik Kliniki Otolaryngologii UMB
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S E N I O R Z Y

Seniorzy zwiedzają Białoruś
17 - 20 maja 2018

 W autokarowej wycieczce uczestniczyło 49 osób. Rozpoczęlismy 
od pobytu w Grodnie. Zwiedziliśmy jego wspaniałe i liczne zabytki: Stary i 
Nowy Zamek, Kościół Bernardynów, Cerkiew Borysa i Gleba, Dawny Koś-
ciół Jezuitów, dziś Katedrę. W programie był dom Elizy Orzeszkowej oraz jej 
pomnik na cmentarzu.
 Odwiedziliśmy Dom Macierzy Szkolnej, która obchodzi w tym roku 
100-lecie istnienia. Wysłuchaliśmy jej historię. Poprzez Macierz przekazali-
śmy polskim uczniom słodycze i przybory szkolne przywiezione przez nas; 
część pochodziła od firm farmaceutycznych, za które dziękujemy. Niestety, 
nie mieliśmy możliwości odwiedzenia polskiej szkoły. Wieczorny posiłek 
umilał nam występ zespołu białoruskiego z pięknymi piosenkami i tańcem.
 Po noclegu w hotelu „Turysta”, nazajutrz wyruszyliśmy do Bohatyro-
wicz, znanych z powieści „Nad Niemnem” by z dumą pochylić się nad gro-
bem Jana i Cecylii i złożyć hołd powstańcom styczniowym przy ich mogile w 
Miniewiczach. W Bohatyrowiczach żyją nasi rodacy pielęgnujący tradycję.
 Następnym etapem wycieczki był Nowogródek, niegdyś stolica króla 
Mendoga, tu był ukoronowany, ale miasto znane przede wszystkim z legendy 
mickiewiczowskiej. Ponad miastem wznoszą się fragmenty dwu baszt zamku 
z XIII wieku. Zwiedziliśmy kościół farny Przemienienia Pańskiego, miejsce 
chrztu Adama Mickiewicza, urodzonego w pobliskim folwarku Zaosie. W 
tym też historycznym kościele brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią (Sonką) 
Holszańską. Oczywiście, odwiedziliśmy muzeum Adama Mickiewicza, jak 
też oglądaliśmy kopiec usypany w latach 1924-1931 na cześć poety.
 Jadąc w stronę Baranowicz byliśmy nad jeziorem Świteź, jedną z li-
tewskich legend na mickiewiczowskim szlaku. Nocowaliśmy w hotelu „Ho-
ryzont”.
 Kolejny dzień wycieczki to Nieśwież, miasto wg podań założone w 
XVI wieku przez Radziwiłła „Sierotkę”, aż do II wojny światowej było siedzi-
bą jego rodu. Zwiedziliśmy zespół zamkowo-pałacowy, jak też kościół farny 
pod wewaniem Bożego Ciała, wzorowany na świątyni jezuickiej w Rzymie. 
W kościele znajdują się 74 trumny członków rodziny Radziwiłłów.
 Po Nieświeżu odwiedziliśmy miejscowość Mir, ze słynnym zamkiem, 
także siedzibą Radziwiłła „Panie Kochanku”. Jadąc dalej, zatrzymujemy się 
w Lidzie, gdzie znajduje się częściowo odbudowany zamek Giedymina. Po 
pobycie w hotelu „Lida” wróciliśmy do Grodna zwiedzając po drodze Sta-
re Wasiliszki. W tej małej wsi z wielkim kościołem z czerwonej cegły pod 

	 	

	 	

	 			 .	 	 			
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wezwaniem Piotra i Pawła, znajduje się dom i obejście, w którym mieszkał 
Czesław Niemen.
 W Grodnie zakończyliśmy białoruską wyprawę. Wróciliśmy do Bia-
łegostoku przepełnieni jakże wielką dawką historii, z którą żyliśmy przez 
cztery niezapomniane dni maja.

Ryszard Grabowski

Zamek w Nieświeży

Uczestnicy wycieczki w Nowogródku
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Zamek w Mirze 

Miniewicze

Nad Świtezią
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Seniorzy w Drozdowie i Nowogrodzie
19 czerwca 2018

 Grupa studentów AMB z lat 1954-1961, pod wodzą zawsze pełnej 
inicjatyw i energii dr med. Danuty Kilczewskiej, odwiedziła tym razem Droz-
dowo oraz skansen w Nowogrodzie, a więc Ziemię Łomżyńską. Po drodze, 
z okien autokaru, oglądaliśmy w Wiźnie „Murale”, szereg wielkich obrazów 
ściennych o tematyce wojennej, z portretem bohaterskiego kapitana Włady-
sława Raginisa.
 Potem był dworek Lutosławskich w Drozdowie. Odświeżyliśmy swo-
je wiadomości o wybitnym kompozytorze Witoldzie Lutosławskim i jego 
przyjacielu Romanie Dmowskim, który często przebywał w Drozdowie, gdzie 
pozostawił szereg pamiątek. Tu też zmarł w 1939 roku. Ostatnia właścicielka 
posiadłości, pani Maria Niklewiczowa, z domu Lutosławska, była matką dr. 
Ryszarda Niklewicza, „ginekologa i położnika z powołania”, pracującego w 
latach 1953-1958 w Białymstoku, a później w Afryce i Szwajcarii. O nim pi-
szą prof. Stanisław Chodynicki i mgr Paweł Radziejewski w 119 numerze (5, 
2017) naszego Biuletynu.

 Obecnie, poza salami pamięci, w dworze mieści się niezwykle intere-
sujące, myślę że niedoceniane, Muzeum Przyrody z imponującą liczbą gatun-
ków fauny i flory, nie tylko z terenów biebrzańskich, ale nawet z innych części 
świata. Zaskoczyły nas na przykład pięknie eksponowane akwaria pełne róż-
nych okazów ryb. Także kolekcje motyli robią wrażenie. Oglądaliśmy przez 
kilka godzin, a zdołaliśmy zaledwie dotknąć eksponowanych w Muzeum cu-
dów przyrody.

Przed „Wiszącymi Ogrodami” nad Narwią w Nowogrodzie.
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 Po kawie w „Karczmie Labirynt” w Łomży pojechaliśmy do Nowo-
grodu. Zwiedzanie Skansenu Kurpiowskiego nie było łatwe. Znajduje się on 
na wysokiej skarpie nad Narwią, a więc oglądaliśmy przeciekawe eksponaty 
wędrując przez prawie dwie godziny trasą „górka - dół” i „dół - górka” w trzy-
dziesto stopniowym upale, w pełnym słońcu. Wymagało to od osób 80-plus 
nie lada kondycji, ale wytrzymaliśmy.
 Naszą wyprawę, już tradycyjnie zakończyła uczta w „Wiszących 
Ogrodach” w Nowogrodzie, z pięknym widokiem na Narew, podczas której 
młoda duchem ekipa oddała się nie tylko wspomnieniom, ale także planowa-
niu wycieczek na przyszłość.

Jan Stasiewicz

Odwiedzamy Tatry Słowackie
14 - 17 czerwca 2018

 Po dniu autokarowej wędrówki, grupa 30 seniorów i towarzyszących  
osób, dotarła do Tatr, celu wycieczki. Wypoczywaliśmy w pensjonacie Tośka 
w Murzasichle (Mur - miejscowość, za, sichle - nazwa strumyka) koło Zako-
panego. Następnego dnia rano była Łysa Polana i Wielka Łomnica z przepięk-
ną  panoramą Tatr z widokiem na grzbiet Krywania - narodowej góry Słowa-

cji. Osiągnęliśmy Poprad i Meňgusowce z prawie kilometrowym tunelem.
 W Starym Smokowcu pojechaliśmy kolejką na szczyt Hrebienoka,  
a później nad jezioro Szczyrbskie położone 1346 metrów nad poziomem mo-
rza. Pojechaliśmy do Važeca, gdzie przebyliśmy 250 metrów niezwykłą jaski-
nią Važecką, ukształtowaną przez przyrodę, a odkrytą dopiero w 1922 roku. 
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 Przez Bukowinę Tatrzańską i Poronin wróciliśmy do Murzasichle.
 Następny etap to przejazd przez Tatrzańską Kotlinę i Spiską Białą. 
W Podolii odwiedziliśmy gimnazjum Pijarów założone przez J. Lubomir-
skiego. Przez Kiežmark pojechaliśmy do Lewoczy, małego miasteczka, które 
gościło jednak wielu władców z tych ziem. Zwiedziliśmy kościół św. Jakuba, 
z pięknym drewnianym ołtarzem, wysokości ponad 18 metrów, jakoby naj-
wyższym w Europie, wykonanym przez Pawła z Lewoczy, prawdopodobnie 
ucznia Wita Stwosza. Zakończyliśmy wyprawę oglądając zamek w Lubowli i 
Kapitułę Spiską. Tradycyjnie wróciliśmy do Murzasichle, by następnego dnia 
jechać do Białegostoku. Z wieloma nowymi wrażeniami, a to Seniorów od-
mładza.

Ryszard Grabowski

Wyjazdowe spotkania integracyjne seniorów

 Informuję i zapraszam na wyjazdowe spotkanie integracyjne, które 
odbędzie się w dniu 4 sierpnia (sobota) 2018 roku w Suwalskim Parku 
Krajobrazowym.

 Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w  sekretariacie OIL w Bia-
łymstoku do dnia 6 lipca br.

 Wyjazd spod Izby o godzinie 7-ej. Wcześniej zgłoszone osoby, a na-
stępnie rezygnujące z wyjazdu proszone są o telefoniczne powiadomienie o 
rezygnacji. Liczba miejsc ograniczona.

*
 Przypominam seniorom również o spotkaniu „Pożegnanie lata” 
w Turośni Kościelnej, które odbędzie się 10 września br. (poniedziałek).  
W trakcie spotkania, jak to czynimy od lat, przewidziane są degustacja i kon-
kurs nalewek. Wyjazd spod Izby o godz. 16,30.

 Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w  sekretariacie OIL w Bia-
łymstoku do dnia 24 sierpnia br. 

Ryszard Grabowski
Przewodniczący Komisji ds Lekarzy Emerytów i Rencistów 

OIL w Białymstoku
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Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych
Rajgród 11-13 maja 2018 roku

 Już po raz dwudziesty drugi lekarze rodzinni z Podlasia i całej Pol-
ski spotkali się w Rajgrodzie na Krajowym Zjeździe Lekarzy Rodzinnych. 
Dzięki niestrudzonej pracy i staraniom Prezesa Podlaskiego Porozumienia 
Zielonogórskiego oraz Podlaskiego Oddziału KLRwP, doktora Włodzimierza 
Bołtruczuka, po raz kolejny 200 lekarzy przez trzy dni szkoliło się, zdobywało 
najbardziej aktualną wiedzę, wymieniało się doświadczeniami i korzystało z 
uroków Jeziora Rajgrodzkiego i otaczających lasów. 
 Sześć sesji wykładowych zawierało ogromną dawkę najnowszej 
wiedzy z zakresu wielu dziedzin medycyny. Jak zwykle świetni wykładowcy 
sprawiali, że pomimo pięknej pogody, sala była pełna. Konsultant krajowa w 
dziedzinie medycyny rodzinnej, dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, mówiła 

o swoich usiłowaniach w zakresie 
medycyny rodzinnej. Z dużym za-
interesowaniem przyjęto wykład 
dr. Jacka Putza na temat etyki. 
Pediatria, jak co roku, stanowi-
ła mocny i ważny punkt Zjazdu. 
Rozmawiano o postępowaniu w 
żółtaczkach niemowlęcych, kasz-
lu i najnowszych wytycznych. 
Dyskutowaliśmy o tym, czy i jaką 
rolę mogą mieć preparaty immu-
nostymulujące, o faktach i mitach 
towarzyszących ich stosowaniu 
Ważnym tematem były szczepie-
nia, w tym kobiet w ciąży, o któ-

rych niejednokrotnie się zapomina. Choroby stawów, POCHP, infekcje dróg 
moczowych, to niektóre z poruszanych w Rajgrodzie tematów. 
 Nie zabrakło również tematów organizacyjnych. Lekarze mogli do-
wiedzieć się, jak wykorzystać aplikacje gabinetowe w czasie wizyt domowych, 
z jakich nowych technologii możemy korzystać w naszej pracy, a także jak 
przygotować swoje praktyki na wejście RODO. 
 Na zakończenie Zjazdu odbyła się debata o problemach i perspek-
tywach w ochronie zdrowia. Udział w niej wzięli prezes i wiceprezes Fede-
racji Porozumienie Zielonogórskie dr Jacek Krajewski i dr Marek Twardow-
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ski, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, wiceprezes PTMR, dr hab. Agnieszka 
Mastalerz-Migas, Andrzej Zapaśnik, ekspert Banku Światowego w zakresie 
opieki koordynowanej, przedstawiciel młodych lekarzy rodzinnych Dominik 
Lewandowski oraz ekspert Tomasz Szelągowski. Debatę zdominował temat 
informatyzacji w ochronie zdrowia, w tym plany wdrożenia obowiązkowego 
e-ZLA, oraz temat opieki koordynowanej w kontekście pilotażu planowane-
go przez NFZ. Eksperci wskazali na błędne założenia tego projektu i jego 
ukierunkowanie na duże, wieloprofilowe podmioty. Dziś już, z perspektywy 
czasu, wiemy, że były to bardzo słuszne obawy. O planowanych zmianach 
rozmawiano również w kontekście dramatycznego braku kadr i niedoboru 
środków. Istotnym tematem było również stałe podnoszenie jakości w poz. 
W tej chwili 250 podmiotów poz rozpoczęło proces akredytacji i kolejne 
praktyki uzyskują certyfikat jakości. Ważne jest również, by lekarze rodzin-
ni, niejednokrotnie pracujący w jednoosobowych praktykach, mieli zagwa-
rantowany czas na ustawiczne szkolenia. Dyskusja była momentami bardzo 
gorąca i pokazała, jak bardzo te problemy są istotne dla środowiska lekarzy 
rodzinnych. 

 Ponieważ Rajgród to nie 
tylko duża dawka wiedzy, gorące 
dyskusje o kondycji poz i perspek-
tywach na przyszłość, nie zabrakło 
oczywiście spotkań integracyj-
nych i dyskusji kuluarowych. Le-
karze, jak co roku spędzili piękny 
wieczór nad jeziorem przy kolacji, 
a następnego dnia, do białego rana 
bawili się na balu. W tym roku 
piękna pogoda dała również moż-
liwość aktywnego wypoczynku. 
Rajd rowerowy dookoła Jeziora 
Rajgrodzkiego, spływ Krutynią, 
kąpiel w jeziorze, spacery po ota-

czającym lesie – to wszystko zachwyciło uczestników tegorocznego Zjazdu. 
 XXII Zjazd przeszedł do historii, ale już za rok, 10-12 maja 2019 roku 
spotkamy się ponownie w Rajgrodzie, już po raz dwudziesty trzeci. Tych, któ-
rzy tu byli, nie trzeba przekonywać. Pozostali koniecznie muszą spróbować. 
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia.

Joanna Szeląg
specjalista medycyny rodzinnej
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Wiosenne podlaskie spotkania stomatologiczne 
Białowieża 2018

 W dniach 7-9 czerwca 2018 roku po raz dziewiętnasty stomatolodzy z całej 
Polski spotkali się w ramach Wiosennych Podlaskich Spotkań Stomatologicznych. 
Około 100 osób gościły progi Hotelu Białowieskiego w Białowieży. Aura w żaden 
sposób nie pomagała  w skupieniu na pracy naukowej. Letnia atmosfera i słoneczna 
pogoda zachęcały do spacerów po urokliwej okolicy. Tylko doświadczenie znakomi-
tych wykładowców mobilizowało  słuchaczy do uczestniczenia w  wykładach.
 Otwarcia obrad dokonało tym razem dwóch prezesów Podlaskiego Stowa-
rzyszenia Stomatologów – prezes Jerzy Gryko i prezes honorowy Romuald Knaś. 
Pierwszy wykład poprowadziła prof. Halina Pawlicka. Pani Profesor przedstawiła  
kompendium leczenia endodontycznego. Tematyka endodontyczna była kontynuo-
wana w dniu następnym. Prof. Mariusz Lipski zaprezentował najnowsze doniesienia 
dotyczące leczenia zachowawczego zębów z przewlekłym zapaleniem tkanek około 
wierzchołkowych, zaś prof. Halina Pawlicka przekonywała o udowodnionej bada-
niami roli płukania kanałów korzeni zębów w leczeniu endodontycznym. Dr n. med. 
Marcin Aluchna omówił potencjał i znaczenie materiałów bioaktywnych w stomato-
logii zachowawczej oraz zaprezentował aktualny przegląd systemów standardowych 
wkładów koronowo-korzeniowych. Materiały i nowe protokoły leczenia w trauma-
tologii zębów stałych były tematem wystąpienia dr n. med. Michała Sobczaka.  Zo-
stały omówione cechy materiałów bioceramicznych z uwzględnieniem ich podziału 
ze względu na skład oraz wskazania do stosowania tych materiałów w leczeniu na-
stępstw urazowych uszkodzeń zębów.
 Następny dzień poświęcono różnym innym aspektom stomatologii. Prof. 
Izabela Szarmach zaprezentowała wykorzystanie ortodoncji w leczeniu protetycz-
nym.  Prof. Jerzy Sokołowski podzielił się najnowszymi wiadomościami ze stomato-
logii adhezyjnej oraz przedstawił czym i jak utwardzać materiały kompozytowe. Dr 
n. med. Janusz Szarmach omówił ochronę i augmentację wyrostka zębodołowego w 
aspekcie planowanej rehabilitacji implantoprotetycznej.
 W tym roku miały jeszcze miejsce dwa wydarzenia okołozjazdowe – wy-
cieczka na Białoruś oraz kurs pierwszej pomocy dla zespołów lekarz – personel śred-
ni.
 Nasze spotkania to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczeń zawodo-
wych. Wszyscy znakomicie się bawili na ognisku koleżeńskim delektując się pod-
laską kuchnią regionalną . Doznania kulinarne uzupełniały występy Kapeli Betela. 
Zabawa do białego rana trwała także podczas kolacji koleżeńskiej.
 Wszystko to było możliwe tylko dzięki pomocy naszych niezawodnych 
sponsorów:  firm Septodont, MIP Pharma, Stomed, Koldental , Cerkamed, Inter Pol-
ska czy Meditrans oraz wielu innych. 
 Jak co roku mamy nadzieję , że udało nam się połączyć pracę z przyjemnoś-
cią . Zapraszamy wszystkich chętnych za rok.

Dr n. med. Katarzyna Knaś-Karaszewska.
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Komunikat 
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dot. druków recept oraz 

unikalnych numerów identyfikujących recepty

 Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadze-
niem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiąz-
kach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfiku-
jących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne: 
 → Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept 
lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach 
zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub 
dostępem osób nieuprawnionych.
 → W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci  
osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia 
niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub 
unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do 
ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 
w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po 
otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie 
blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go 
w prowadzonej przez NFZ ogólnoplskiej bazie numerów recept zablokowa
nych.
 → W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków posiada
jących unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrekto
ra oddziału wojewódzkiego NFZ lub unikalnych numerów identyfikujących 
recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyska
nia świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział  
wojewódzki NFZ, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, 
przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych 
recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrek
tor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony numer 
identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopol
skiej bazie numerów recept zablokowanych.

Agata A. Dyszkiewicz
zastępca Dyrektora ds. Świadczeniodawców

i Służb Mundurowych

	 	

	 	

	 	

-	 		
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
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Wiersze Beaty Telejko

Piękny tomik poezji Beaty Telejko trzeba zacząć czytać od końca – od 
wierszy, które powstały w dzieciństwie, w latach szkoły podstawowej. Już one 
zadziwiają wielką subtelnością, prostotą słów, a jednocześnie swoją przemy-
ślaną treścią. Niby zwykły „Szary wróbelek”, a jednak oddany z ogromnym 
wdziękiem. Później były wiersze w pełni dojrzałe, różne – poważne, żartobli-
we, ulotne, intelektualne; opisujące wydarzenia, osoby, przedmioty, pejzaże,  
a także nastroje. Wszystkie czyta się świetnie, także te „bardzo smutne”.

 Większość z nas znała Au-
torkę jako Doktora Habilitowane-
go, doskonałego, pełnego empatii 
lekarza – specjalistę, świetnego 
naukowca i utalentowanego wy-
kładowcę. Tylko najbliżsi wiedzieli 
o Jej uzdolnieniach poetyckich i 
malarskich. Słusznie przyjaciele z 
Kliniki Endokrynologii nazywa-
ją ich Beatę „Wielką Artystyczną 
Duszą”, po chwili dodając – „byłaś 
jak piękny kolorowy motyl, który 
odleciał od nas zbyt szybko”.

By przybliżyć naszym czytel-
nikom poezję Beaty Telejko, na 
następnej stronie drukujemy w 
całości wiersz napisany w latach 
studiów, który otwiera tomik, i jest 
zatytułowany „Poeta”.

P O E Z J A
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Poeta

Człowiek musi wierzyć
Nie tylko w innego człowieka

Poeta? – zwykły człowiek,
którego wszyscy nieco lekceważą
Jest miły, zwykle zagubiony
Zajmuje skromną pozycję w świecie,
Umie zjednywać ludzi
Kończy jakiś wydział 
Kocha jakąś dziewczynę
Bierze ślub w jakimś kościele
Nie ma w nim nic
z tak zwanego artysty.
Ma przyjaciół, którym na imieniny
dedykuje wiersze.
Swoje codzienne troski.
Bardzo kocha żonę – Muzę.
Najczęściej kończy tragicznie.
W życiu poety musi być przecież
jakiś dramat.
Ma zwykłą biografię, jak my wszyscy.
Czasami coś w nas podrywa
I nagle stajemy
W stworzonym świecie,
w katedrze sklepionej rzeźbą rąk.
On umie jedynie zapamiętywać myśli.

Oddaje je do druku.
Dzięki niemu wierzy,
że istnieje
Dusza

9 września 1984

Poezja Beaty Telejko wiąże się i wzajemnie uzupełnia z malarstwem – tak-
że niezwykłym w formie i treści. Jej piękny album prezentujemy wśród recen-
zowanych książek.

Jan Stasiewicz
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Album malarstwa
Beaty Telejko

Wstęp i red.: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
Oprac. graficzne: Roman Sakowski.

Wyd. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biało-
stoczan, Białystok, 2018, oprawa twarda, papier 
kredowy, stron 80, ok. 70 rycin. ISBN 979-83-
932980-6-8.

Ta piękna książka-album zawiera skrywaną dotychczas niezwykłą twór-
czość malarską dr hab. Beaty Telejko, wybitnego lekarza, endokrynologa, a 
także poetki. Jej wiersze przedstawiamy w obecnym numerze Biuletynu. Obie 
prezentowane książki („Malarstwo” i „Wiersze”) powstały dzięki Pani Doktor 
Farmacji Elwirze Telejko, Mamie Autorki, która w ten piękny sposób zacho-
wuje w pamięci talenty i niezwykłość Córki.

Album najlepiej recenzują dwa akapi-
ty „Przedmowy” pióra Pani Elżbiety Ko-
złowskiej-Świątkowskiej, które cytujemy:  
„W prezentowanym albumie - wydanym 
niestety, pośmiertnie, znajdziemy kompo-
zycje groteskowe, tajemnicze i ekspresywne; 
kwiaty, portrety, niezwykłe sceny, projekty. 
Wiele spośród nich zaskakuje skupieniem, 
wyobraźnią, intensywnością zdarzenia, na-
strojem, wysublimowaną refleksją...

Kompozycje Beaty Telejko tworzą subtel-
ne klimaty, emanują liryzmem i melancholią, 
pięknem. Można w nich dostrzec najlepsze 
tradycje artystycznego kunsztu”.

Redakcja

KSIĄŻKI
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Ich pamięci...
Straty osobowe lekarzy
na kresach Rzeczypospolitej
w latach drugiej wojny światowej

Józef Krętowski

Pod red.: R. Krętowskiego, A. Borzuchowskiej,  
M. Kietlińskiego, M. Grassmann, B. Kosel

Wyd. Skryba, Białystok 2018, okładka miękka, 
stron 200. ISBN 978-83-950874-0-0.

 Na prośbę Wydawnictwa, tak charakteryzowałem książkę na jej 
okładce:

 Otrzymujemy ważną książkę, której tytuł „Ich pamięci... Straty oso-
bowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej w latach drugiej wojny światowej” 
doskonale mówi o treści. Przedstawia ogrom strat, które dotknęły polski świat 
medyczny wskutek zbrodniczej działalności kolejnych okupantów. Główny 
autor i inicjator książki, dr n. med. Józef Krętowski, przez dziesiątki lat gro-
madził materiały na temat lekarzy ze wschodnich terenów Polski, którzy nie 
dotrwali do końca wojny, tworząc równocześnie często bohaterską historię 
naszego zawodu. W tej aktywności towarzyszyła mu śp. prof. Agnieszka Bo-
rzuchowska, wielka postać wśród białostockich lekarzy. Książkę uzupełniły 
też rozprawy Magdaleny Grassmann, Marka Kietlińskiego, Bogusława Kose-
la i Romualda Krętowskiego. Powstał poważny dokument opatrzony histo-
rycznym komentarzem, zawierający listę lekarzy tragicznie potraktowanych 
przez los i wojnę. Jest on potrzebny, by zachować w pamięci tych ludzi i wy-
darzenia. 
 Samorząd lekarski Podlasia ze szczególnym zadowoleniem wita oma-
wianą publikację, bowiem staje się ona wartościowym źródłem informacji i 
wesprze nasze usiłowania by przedstawiać w izbowych wydawnictwach jak 
największą liczbę „lekarskich”, często bohaterskich faktów z lat drugiej wojny 
światowej. Myślę, że książka będzie poszukiwaną lekturą nie tylko przez pod-
laskich lekarzy, ale także wśród innych środowisk zainteresowanych historią 
medycyny na Wschodnich Kresach. Wielki wysiłek autorów włożony w to 
opracowanie z pewnością spotka się z uznaniem czytelników i wdzięcznością 
rodzin lekarzy występujących w wykazach.

Jan Stasiewicz
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Prof. dr hab. Jan Stasiewicz
Redaktor Naczelny Biuletynu OIL

 Bardzo dziękuję za informację w Biuletynie o książce „Ich pamięci...  
Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej w latach drugiej wojny 
światowej” i jej pozytywną recenzję.

 Już po ukazaniu się książki zauważyliśmy dwie istotne nieścisłości 
informacyjne; będziemy wdzięczni za umieszczenie erraty w Biuletynie Izby, 
bowiem tylko w ten sposób możemy dotrzeć do ogółu lekarzy i sprostować 
pomyłki.

 W pozycji 612 powinna znaleźć się informacja, że dr Jakub Frydman 
w czasie wojny zmienił nazwisko na Jakub Chlebowski, który w latach 1959-
1962 był rektorem AMB. Prześladowany przez władze w 1968 roku wyjechał 
do Izraela, gdzie w styczniu 1969 roku zginął w wypadku samochodowym.

 W pozycji 2505, opisującej losy dr. Mojżesza Turka z Tykocina win-
niśmy podać, że cudem przetrwał on wojnę. Krótko pracował w Białymsto-
ku, by w 1949 roku emigrować do Australii. Prowadził tam szeroką praktykę 
lekarską, zmarł w 1991 roku i został pochowany w Sydney. Szczegółowy opis 
życia dr. Mojżesza Turka podała dr med. Teresa Kurowska-Dąbrowska w Ze-
szytach Historycznych OIL w Białymstoku Nr 3(19), 2017.
 Z wyrazami szacunku –    Józef Krętowski

Drukujemy list dr. med. Józefa Krętowskiego, autora książki, który zawiera 
erratę zauważonych nieścisłości, o którą prosi.

Redakcja

KORESPONDENcJA
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 Od redakcji: Uprzejmie przypominamy, że za wypowiedzi w tej rubryce 
„Biuletynu” wyłączną odpowiedzialność ponoszą podpisani autorzy (tekstów ano-
nimowych nie drukujemy). Redakcja wymaga też poprawności literackiej oraz nie 
zgadza się na nadmierną niekulturalną agresję w stosunku do osób i instytucji.

Emeryturka

 Stypendium zusowskie pozwala na czytanie wielu różnych wydaw-
nictw. Rzadko rozstaję się z książką, czasami równolegle czytam dwie. Oczy-
wiście odwiedzam księgarnie, gdzie można znaleźć przecenione pozycje, 
ostatnio nabyłem powieść Agathy Christie. Dość często bywam też w biblio-
tekach. Wizyty te łączą się z różnymi przygodami. Na ogół spotykam się z 
wielką pomocą pań bibliotekarek przy poszukiwaniu książek lub artykułów 
sprzed wielu lat, a czasami z zaskakującymi sytuacjami. 

 W Bibliotece UMB chciałem wypożyczyć książkę autorstwa prof. Lu-
dwika Hirszfelda, otrzymałem egzemplarz pierwszego wydania. Kiedy prze-
chodziłem do sąsiedniej sali, rozległ się ostry głos pani bibliotekarki: „Na 
miejscu!” Struchlały usiadłem, nie mogłem skupić się na czytaniu. Być może 
pani uznała, że jestem bibliofilem, a jak wiadomo bibliofil to taki człowiek, 
który popełni każdy czyn aby zdobyć upatrzoną książkę. Mamy tu jednak do 
czynienia ze zwykłą prozą życia. Zostałem poinformowany, że władze uczel-
ni nie pozwalają emerytowanym nauczycielom akademickim zakładać kont 
bibliotecznych, po prostu - wypożyczać książek! Zapewne słusznie, ponieważ 
emeryci mogliby sprzedawać cenne zasoby biblioteczne, pragnąc nieco po-
większyć swoją emeryturę. 

 Oczywiście książkę przeczytałem wykorzystując sposoby, o których 
nie mogę napisać. Chyba jednak jestem bibliofilem 

Stanisław Chodynicki

 

	
	

	

HYDE  PARK – POLEMIKI
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Profesor dr hab. pułkownik 
Andrzej Stankiewicz

1944 - 2018

Kierownik Kliniki Okulistyki AM w Białymstoku 
w latach 1979 - 2000

„Moja jedyna ukochana, której nigdy nie zdradzę – to Okulistyka”
„Małe jest piękne” – to o naszej specjalizacji
„Za ciężko pracować? Nie radzisz sobie? –

– Jest mnóstwo innych zawodów w białych fartuchach”

Te, i wiele innych – mniej łagodnych – mądrości życiowych musiałam 
wchłonąć i przyswoić, podejmując się zrobić specjalizację z okulistyki pod 
kierunkiem mego jedynego szefa, nauczyciela i przez okres 21 lat kierownika 
Kliniki, a potem serdecznego przyjaciela – Andrzeja Stankiewicza. 

Profesor Stankiewicz był człowiekiem niezwykłym. Nie chcę przez to 
powiedzieć, że idealnym – bo pewnie spotkałabym się z licznymi protesta-
mi, a i sama tak nie uważam – ale w tym momencie nie chodzi mi o Jego 
nieskazitelność. Raczej o nietypowość osobowości, odbieganie od uznanej 
sztampy, o nietuzinkowość, poczucie humoru, dystans do rzeczywistości i 
zaszczytów, fantazję życiową i możliwości intelektualne. Miał fenomenalną 
pamięć, co zresztą doprowadzało nas do rozpaczy: trudno było cokolwiek 
przed nim ukryć czy od czegoś się wykręcić. Recytował z pamięci długie frag-
menty z Schakespere’a, jak z rękawa sypał cytatami z różnych sztuk i poezji, 
był niezwykle oczytany. A przy tym – miał nadzwyczajne poczucie humoru! 
Opowiadał niezliczone ilości dowcipów i anegdot, robiąc to iście po aktorsku. 
Nigdy się nie obrażał za żarty na swój temat. Uchodził za duszę towarzystwa. 
Z tego, co wiem – był też niezwykle skutecznym szachistą. Grywał w turnie-
jach szachowych. Czerpał z życia przysłowiowymi garściami!

Gdy w 1979 roku pojawił się w białostockiej Klinice – po niesławnym 
okresie jej niepowodzeń, chorób poprzednich szefów i narastającego chaosu 
– powiało świeżym wiatrem z dalekiego świata. Profesor był człowiekiem no-
woczesnym, dynamicznym i pełnym energii. Młodym i przystojnym. Właśnie 

PRO  MEMORIA
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powrócił z kilkumiesięcznego stażu w Stanach Zjednoczonych (Boston – w 
klinice słynnego prof. Schaepens’a oraz Palmer Eye Institute na Florydzie), z 
ładunkiem najnowszych pomysłów. A że do wszystkiego wykazywał niezwy-
kły zapał i chyba nigdy nie bywał zmęczony, to i od innych wymagał bardzo 
wiele. Był w tym absolutnie konsekwentny. Uwzględnianie czyichś trudności, 
problemów czy słabości nie wchodziło w rachubę. Kto chciał z nim pracować 
– miał po prostu problemów nie mieć. Nie bywał też wyrozumiały. Nie lubił 
ludzi słabych, nieśmiałych czy nieporadnych. Miało to swoje minusy, ale też 
niezaprzeczalne plusy: potrafił docenić i wyróżnić tych aktywnych i dobrze 
– w jego mniemaniu – pracujących. „Robota musiała kipieć”, a „zespół mu-
siał chodzić, jak w zegarku”. Nie był łatwym szefem. 

Tyle moich osobistych refleksji o Andrzeju. Od nich zaczęłam, ponie-
waż trudno wspominać takiego człowieka bez emocji. A jakie miał rzeczywi-
ste sukcesy? Było ich niemało. Po ukończeniu z wyróżnieniem dwóch równo-
ległych kierunków studiów (Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, 1965; 
Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego – tytuł magistra, 1967), w latach 
1969 i 1972 uzyskał kolejne stopnie specjalizacji z okulistyki, w roku 1971 
– tytuł doktora n. med., a w roku 1975 – tytuł doktora habilitowanego, w wie-
ku 33! lat. Był najmłodszym habilitantem w kraju. Kariera typu „blitzkrieg”! 
Pracował w CZD w Warszawie, a już cztery lata później został kierownikiem 
Kliniki Okulistyki w Białymstoku. Zaczął od przeorganizowania pracy i ze-
społu. Postawił na młodych, dając im dużo samodzielności, do której aktyw-
nie stymulował. Nie było szans snuć się leniwie po Klinice.

No i nowe operacje! Jako jeden z pierwszych w kraju wprowadził no-
woczesną chirurgię leczenia odwarstwień siatkówki za pomocą implantów 
silikonowych, podpatrzoną u prof. Schaepens’a. Pierwsze implanty przywiózł 
stamtąd ze sobą. Nie było dnia bez operacji siatkówkowych, a zgłaszali się na 
nie pacjenci z całej Polski. Najpierw wszystkie je wykonywał sam, stopniowo 
wdrożył w to zespół. W 1985 roku wprowadził mikroskopową technikę fako-
tomii w chirurgii zaćmy, wymuszając na dyrekcji zakup drogiego, prawdzi-
wego mikroskopu okulistycznego i wycofując się tym sposobem całkowicie 
z historycznej krioekstrakcji. Klinika nasza była jedną z pierwszych w Pol-
sce (chyba drugą po Bydgoszczy), w której zaczęto wszczepiać nowoczesne 
sztuczne soczewki. Rozpoczęto też leczenie schorzeń siatkówki metodą foto-
koagulacji. Wdrożono nowe metody diagnostyczne: ultradźwięki, angiografia 
fluoresceinowa, elektrofizjologia. O spowodowaniu zakupienia odpowiedniej 
aparatury – co nie było wtedy proste – nawet nie wspomnę. Liczba operacji 
w Klinice wielokrotnie wzrosła, ruch pacjentów był olbrzymi. Poczuliśmy na 
własnej skórze, co znaczy dynamiczna praca. 

Profesor Stankiewicz pełnił też różnorodne funkcje organizacyjne. Był 
przewodniczącym Oddziału Białostockiego PTO, a od 1979 roku był też w 
Zarządzie i w Prezydium Zarządu Głównego. Istotnie przyczynił się do opra-
cowania nowego Statutu PTO. W latach 1980-1998 pełnił funkcję konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Zorganizował wiele zjazdów i konfe-
rencji naukowych, o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, w tym XXXVIII 
Ogólnopolski Walny Zjazd Okulistyczny w Mikołajkach w 1995 roku, z super 
recenzjami. W 1993 roku kandydował na Białostoczanina Roku, którym zo-
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stał. Przez wiele lat był głównym organizatorem ogólnopolskich egzaminów 
specjalizacyjnych z okulistyki, a także kursów atestacyjnych dla zdających.
Przez wiele też lat był Redaktorem Naczelnym głównego polskiego czasopis-
ma naukowego – „Kliniki Ocznej”, w której z dużym poczuciem humoru pro-
wadził rubrykę „Kronika”. Powołał do życia nową sekcję PTO – Sekcję AMD 
(Zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem), której był przewodniczącym. 
Co roku organizował konferencję AMD. W niemałym stopniu przyczynił się 
do wprowadzenia w kraju nowoczesnego leczenia tego schorzenia za pomocą 
iniekcji VEGF, pokonując po drodze liczne bariery urzędnicze i systemowe.

Równolegle rozwijała się praca naukowa. Sam Profesor był autorem 
ponad 250 publikacji, promotorem ponad 30 doktoratów i opiekunem – łącz-
nie – chyba 4 habilitacji. Tytuł profesora uzyskał w 1996 roku. Zaczęły się 
nasze wyjazdy na różne zjazdy i sympozja naukowe, polskie i zagraniczne. 
Wygłaszaliśmy tam obowiązkowo referaty. Zorganizowane zostało po raz 
pierwszy Koło Naukowe dla studentów. Wysyłał nas na staże zagraniczne, 
gdyż miał świadomość, jak wielu rzeczy nam brakuje w porównaniu z Europą 
czy Stanami. Chciał, by asystenci wiedzieli, do jakich wzorców mają dążyć. 
Jestem najlepszym tego dowodem, gdyż za czasów Profesora odbyłam staże 
m.in. w Cambridge, Groningen, Paryżu, Wuppertalu, Sztokholmie, Uppsali, 
Rzymie. Dr I. Obuchowska (obecnie dr hab.) odbyła prestiżowy staż u prof.  
J. Kańskiego w Windsorze w Wielkiej Brytanii. 

Po 21 latach spędzonych w Białymstoku Profesor Stankiewicz postano-
wił wrócić do rodzimej Warszawy. W 2000 roku wygrał tam konkurs na kie-
rownika Kliniki Okulistycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Od tej 
pory to ja przejęłam jego obowiązki w naszej Klinice, i pełnię je nieprzerwa-
nie od 18 lat. Jednak ilekroć Profesor bywał w Białymstoku – a przyjmował 
tu czasami pacjentów w swoim gabinecie – to zawsze umawiał się ze mną i 
moją wieloletnią zastępczynią, dr hab. Ewą Proniewską-Skrętek, na kolacje w 
różnych knajpkach, najczęściej w „Ladys” i „Club House” przy Cristalu (póki 
tam jeszcze były). W tym okresie zadzierzgnęły się między nami prawdziwie 
przyjacielskie więzi, a najbardziej mi żal, że właśnie w końcu maja tego roku 
planowaliśmy się spotkać w naszej nowej, wyremontowanej Klinice, którą 
chciałam Mu się pochwalić, organizując jej uroczyste otwarcie. Bo to, czym 
obecnie możemy się szczycić w naszej Klinice, nie jest już wprawdzie zasługą 
Andrzeja, ale jego duch tu pozostał, a zaszczepiony napęd do intensywnej 
pracy nie zaginął. Profesor Andrzej  Stankiewicz należał do osób, których nie 
da się tak po prostu zapomnieć.

Prof. dr hab. Zofia Mariak 
Kierownik Kliniki Okulistyki USK

w Białymstoku
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Profesor dr hab.  
Zdzisław Marian Wajda

1927 – 2018

 W kwietniu 2018 roku pożegnał nas Profe-
sor Zdzisław Wajda, wybitny chirurg, gastroente-
rolog, naukowiec, wieloletni nauczyciel akademi-
cki i rektor Uczelni, a przede wszystkim – wspa-
niały człowiek i niezwykle zasłużony lekarz.

Urodził się 20 maja 1927 roku w Toruniu. W latach 1947-1952 studio-
wał na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku; jeszcze podczas studiów pra-
cował w Klinice Chirurgicznej pod kierunkiem prof. Zdzisława Kieturakisa. 
Przez całe życie zawodowe był związany z Gdańskiem, gdzie do 1997 roku 
kierował Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynolo-
gicznej AMG. Zdobywał kolejne stopnie naukowe doktora (1964), doktora 
habilitowanego (1971) oraz tytuły profesora (1978) i profesora zw. (1989).  
W latach 1984-1987 był prorektorem AMG ds. klinicznych, a następnie 
(1993-1999) rektorem tej Uczelni. Jego wielki dorobek naukowy, głównie z 
zakresu chirurgii trzustki i nadnerczy, liczył ponad 500 publikacji, w tym 4 
książki. Wypromował 13 doktorów.

Uczestniczył w działalności szeregu towarzystw naukowych polskich i 
międzynarodowych; został członkiem honorowym Tow. Chirurgów Polskich 
i Pol. Tow. Gastroenterologii. Pełnił ważne funkcje międzynarodowe, między 
innymi prezydenta Eurochirurgii, został też honorowym członkiem Europ.
Academy of Surg. Sciences. Był członkiem korespondentem Włoskiego Tow. 
Chirurgów.

Prof. Zdzisław Wajda miał liczne i żywe kontakty ze środowiskiem 
białostockich chirurgów i gastroenterologów. Wysoko cenił doc. Adama Do-
wgirda, który był przyjacielem jego pierwszego nauczyciela prof. Zdzisława 
Kieturakisa. Współpracował i przyjaźnił się z prof. Zbigniewem Puchalskim; 
brał udział w różnych wydarzeniach gastroenterologicznych w Białymstoku.

Świat polskiej chirurgii pożegnał jednego z najbardziej zasłużonych 
swoich przedstawicieli, naukowca o europejskim wymiarze, związanego 
przez całe życie zawodowe z polskim Wybrzeżem.

Jan Stasiewicz
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EPITAFIA

Ewa Futyma
1963 - 2018

 Z domu Michajłow, urodziła się 3 lipca 1963 roku 
w Augustowie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową i 
liceum ogólnokształcące. Medycynę studiowała w 
Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie w 1991 roku 

uzyskała dyplom lekarza. W tym też roku rozpoczęła roczny staż lekarski 
w augustowskim Szpitalu Powiatowym, gdzie dała się poznać jako bardzo 
miła i kompetentna młoda adeptka sztuki lekarskiej z zainteresowaniami 
pediatrycznymi, o czarującym uśmiechu i ujmującym sposobie bycia. Po 
stażu rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Bargłowie Koś-
cielnym i jednocześnie specjalizowała się w chorobach dzieci, uzyskując 
pierwszy stopień specjalizacji w 1995 roku. Jednocześnie z pracą w GOZ 
pełniła dyżury w pogotowiu i w Oddziale Pediatrycznym SP ZOZ w Au-
gustowie. W 2000 roku przeniosła się z Bargłowa do Ośrodka Zdrowia w 
Sztabinie, gdzie nadal pracowała jako lekarz rodzinny, wcześniej uzysku-
jąc tytuł specjalisty w tej dziedzinie medycyny.

Była znakomitym lekarzem, empatycznym i oddanym pacjentom. 
Zarażała swoje otoczenie niegasnącym optymizmem i pogodą ducha, 
mimo trudnego i smutnego życia, usłanego piętrzącymi się trudnościami 
losu. Bardzo kochała jedynego syna - Wojciecha, który poszedł w jej ślady 
i studiował medycynę. Jego tragiczna śmierć w wypadku drogowym, była 
jednym z najcięższych ciosów, jaki zgotował jej los. Po nim już nigdy nie 
wróciła do równowagi.

Zmarła po długiej chorobie 1 czerwca 2018 roku i została pocho-
wana obok ukochanego dziecka na cmentarzu w Sztabinie.

Po jej śmierci pozostała pustka i żal, odeszła wspaniała koleżanka 
i dobry, ciepły, serdeczny człowiek. Będzie nam brakować jej szczerego, 
delikatnego uśmiechu i głębokiego spojrzenia ślicznych błękitnych oczu. 
Wiemy jednak, że „kto zmaga się ze światem, zginąć musi w czasie, by żyć 
w wieczności”.

Koleżanki i Koledzy
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Irena Rafalska
1951 - 2018

Z domu Ciuruk, urodziła się 5 stycznia 1951 roku w Ostrowiu koło 
Dąbrowy Białostockiej. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące 
ukończyła w Dąbrowie uzyskując świadectwo dojrzałości w 1968 roku. 
W latach 1968-1974 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Białymstoku. Na staż podyplomowy została skierowana do 
Szpitala w Sokółce – z tym miastem i z Podlasiem związała się do końca 
kariery zawodowej.

Została pediatrą; specjalizację uzyskała w 1980 roku. Była zastępcą 
ordynatora w Oddziale Noworodków, pracowała też w Poradni Dziecię-
cej i pełniła dyżury szpitalne oraz w Pogotowiu Ratunkowym.

W 1977 roku wyszła za mąż, miała czwórkę wspaniałych dzieci.
Koledzy cenili Ją za sumienność, pracowitość, empatię, humor, 

życzliwość. Kochali Ją współpracownicy i pacjenci. Swój czas dzieliła 
między pracą lekarską i rodziną. Nieliczne wolne chwile poświęcała lite-
raturze i historii.

Swoją ciężką, śmiertelną chorobę znosiła z wielką godnością. Po-
żegnała nas przedwcześnie, w dniu 14 lutego 2018 roku w wieku 67 lat. 
Pogrążyła w głębokim smutku rodzinę, znajomych i pacjentów.

Spoczęła na cmentarzu w Dąbrowie Białostockiej wśród członków 
rodziny.

Zwykła mawiać – tyle człowieka, ile pamięci o nim.
Irenko, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

W imieniu sokólskich pediatrów
Joanna Fiedorowicz
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Składka członkowska
 
 Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej od 1 stycz-
nia 2015 roku miesięcznie  wynosi:

– 60 zł – kwota składki obowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów
– 10 zł – kwota składki lekarza z ograniczonym prawem wykonywania 
zawodu - „lekarz stażysta”.
 Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub 
z dowolnym wyprzedzeniem osobiście lub za pośrednictwem praco-
dawcy przelewem bankowym lub w kasie OIL.
 Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej po-
wstaje po pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym lekarz lub lekarz dentysta:
 1) ukończył 75 lat,
 2) został skreślony z rejestru członków Okręgowej Izby Lekar-
skiej,
 3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wy-
konywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w prze-
pisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem 
renty lub emerytury, na podstawie przedłożonej:
 – decyzji o emeryturze lub rencie,
 – decyzji z PUP o bezrobociu.

 Zwolnienie ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres 
nieosiągania przychodów, stosowne formularze dostępne są na stronie 
internetowej izby lub w biurze OIL i w Delegaturach.

 Pełny tekst uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 wrześ-
nia 2014 roku (Nr 27/14/VII) w sprawie wysokości składki członkow-
skiej zamieściliśmy w naszym Biuletynie nr 1(105) 2015 r., str. 14-16. 
Jest on dostępny również wraz z załącznikami na stronie internetowej 
izby: www.oil.org.pl/xml/oil/oil50

Irena Kuryłowicz, Janusz Poznański
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