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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.

OC NZOZ - p. Izabela Staniszewska-Jabłońska, tel. 692-114-662.

Ubezpieczenia na Życie, p. Anna Zajączkowska, tel. 85 73 21 935 lub 603-684-253.

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 kon-
to: Okręgowa Izba Lekarska, ul. Świętojańska 7, Nr 98124011541111001003286527.

Delegatury OIL: 

Łomża – Ewa Tyszka, tel. 86 218-04-96 lub 691 364 424; 18-400 Łomża, ul. Kazańska 14 / 22. 
Godziny pracy: poniedziałek 11,00-17,00; wtorek-środa-czwartek 9,00-15,00; piątek 8,00-14,00.

Suwałki – Ewa E. Ułanowicz, tel. 87 567-10-35 lub 691 364 484; 16-400 Suwałki, ul. Reja 66 / 1.
Godziny pracy: poniedziałek 11,00-17,00; wtorek-środa-czwartek 9,00-15,00; piątek 7,00-13,00.

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 w 
Białymstoku 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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Doktor Stanisław Schramm
1922 – 2014

 Należał do czołowych lekarzy łomżyńskich drugiej połowy XX wie-
ku stanowiąc wzór wielkiego zaangażowania w sprawy zawodowe i spo-
łeczne, jak też najwyższej etyki lekarskiej. Pracował intensywnie pomimo 
przeszkód zdrowotnych związanych ze wzrokiem; z tych powodów potra-
fił zmienić specjalność z uprawianej chirurgii na histopatologię, którą od 
podstaw organizował w szpitalu łomżyńskim prowadząc także obserwacje 
naukowe. Był humanistą o niezwykle wszechstronnych zainteresowaniach. 
Imponował tłumaczeniami poezji łacińskiej. Został Kawalerem papieskiego 
Orderu Św. Grzegorza Wielkiego. Zapisał piękną kartę w historii medycyny 
i kultury.
 
 Urodził się 23 maja 1922 roku w Leonowie, powiat kielecki. Rodzice 
Tadeusz i Krystyna z domu Pinocher byli nauczycielami. Po ukończeniu czte-
rech klas szkoły powszechnej w Suchedniowie (kieleckie) uczył się w gimna-
zjum z internatem Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie w Kielcach, 
gdzie rozpoczął naukę w Liceum Humanistycznym im. Stefana Żeromskiego. 
W latach wojny mieszkał wraz z rodziną w Słupi Nowej. Był to wyjątkowo 
trudny okres w jego życiu, musiał pracować w różnych zawodach – jako ro-
botnik rolny i kopalniany, telefonista, korepetytor – w latach 1942-1943 pod 
niemieckim nadzorem. Po zwolnieniu został urzędnikiem gminnym w Słupi 
Nowej. W lutym 1945 roku został zmobilizowany do WP; służbę wojskową 
odbywał do 1947 roku. Po przyśpieszonym kursie maturalnym w Katowi-
cach, w czerwcu 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości.
 Studia rozpoczął na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w 
Gdańsku; w lipcu 1952 roku otrzymał dyplom lekarza. Na ostatnich dwu la-
tach studiów pracował jako młodszy asystent w Zakładzie Anatomii Pato-
logicznej. Ważnym faktem w jego życiu studenckim był aktywny udział w 
Gdańskim Chórze Międzyuczelnianym, z którym odnosił liczne sukcesy.
 Bezpośrednio po studiach, pomimo bardzo dobrych wyników w na-
uce nie przedłużono mu zatrudnienia w Zakładzie Anatomii Patologicznej. 
Przez krótki czas pracował więc w Pogotowiu Ratunkowym w Gdyni i jako 
lekarz w Przychodni Ogólnej w porcie rybackim. Nakaz pracy otrzymał do 
Łomży, gdzie w listopadzie 1952 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Powiato-
wym na Oddziale Chirurgii. Z Łomżą związał się na całe dalsze życie zawo-
dowe i prywatne.



Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 2(131) 2020 r.

– 5 –

Wiosną 1953 roku ożenił się z Teresą 
Aliną Jankowską, koleżanką ze studiów w 
Gdańsku, która w tym czasie kończyła medy-
cynę w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskała 
w 1955 roku, pracowała w następnych latach 
w Łomży jako wybitna specjalistka w zakre-
sie pediatrii. Wkrótce, małżeństwo Państwa 
Schrammów miało trzy wspaniałe córki.

Świetnie rozwijającą się karierę chirur-
giczną dr. Schramma, który w 1956 roku uzy-
skał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej 
i odbył szereg krajowych szkoleń, przerwała 
nagła choroba oczu (odwarstwienie siatków-
ki). Po częściowo tylko udanych operacjach 
został zmuszony do zmiany specjalności. Za-
jął się patomorfologią, stworzył w łomżyń-
skim szpitalu pracownię histopatologiczną; 
w 1966 roku został specjalistą II stopnia w 
zakresie patomorfologii. Sukcesem były jego 
opracowania naukowe materiału sekcyjne-
go przedstawiane i nagradzane na Zjazdach 
Naukowych.

 Postęp choroby, która dotknęła drugie oko, przerwał działalność tak-
że na tym polu. Do emerytury w 1992 roku pracował jednak stale w przy-
chodni. Z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem świadczył usługi am-

bulatoryjne między innymi w domu opieki geriatrycznej, jak też studentom 
Seminarium Duchownego; miał później wielu serdecznych przyjaciół wśród 
łomżyńskich duchownych.

 

Dr Stanisław Schramm z Małżonką
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 Zawsze działał społecznie. Zainicjował w Łomży działalność Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego, pełniąc na początku funkcję przewodniczące-
go. Towarzystwo przyznało Mu w 1974 roku odznakę „Zasłużonemu PTL”. 
 Miał wszechstronne zainteresowania pozazawodowe, uprawiał sport 
i wędrówki górskie; był przede wszystkim humanistą. Literatura stanowiła 
jego główne hobby, prawie drugi zawód. Będąc na emeryturze z pasją tłuma-
czył łacińską poezję Horacego i Owidiusza. Wydał własnym nakładem „Psal-
my Dawida” w swoim przekładzie.

 Wieloletni kolega i współpracownik dr Bronisław Podolak tak pisał 
o dr. Stanisławie Schrammie: „Był wzorem i nauczycielem młodych lekarzy. 
Cieszył się powszechnym uznaniem i szacunkiem pacjentów, współpracowni-
ków i przełożonych. Był wspaniałym lekarzem o wielkim i szlachetnym sercu, 
zawsze otwartym na potrzeby drugiego człowieka”.
 Miał w życiu wielką satysfakcję. W 1985 roku Ojciec Święty Jan Pa-
weł II mianował go Kawalerem papieskiego Orderu Świętego Grzegorza Wiel-
kiego.
 Zmarł 11 listopada 2014 roku w wieku 92 lat. Został pochowany w 
Łomży na cmentarzu przy ulicy Kopernika. Żegnany był godnie przez Rodzi-
nę, liczne grono księży, przyjaciół, lekarzy i pielęgniarki oraz rzesze byłych 
pacjentów.

Jan Stasiewicz, Maciej Makarewicz

 
 

 

Order Świętego Grzegorza Wielkiego
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Te wspomnienia poświęcam
moim Rodzicom pisząc o ich
udziale w tworzeniu białostockiej
Alma Mater

70 - te Urodziny UMB

 Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 
roku powołano Akademię Lekarską w Białymstoku, przemianowaną po 
miesiącu na Akademię Medyczną, zaś w 2008 roku podniesioną do rangi 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Minęło więc 70 lat od narodzin 
Uczelni, która w znaczący sposób wpłynęła na rozwój Białegostoku i regio-
nu, nie tylko w obrębie środowiska medycznego, ale także szeroko rozumia-
nego świata nauki i kultury. Nowa, stale jeszcze młoda Uczelnia, najpierw 
przyciągnęła na te ziemie duże grono wykształconych lekarzy, a następnie 
stworzyła wielotysięczną rzeszę własnych wychowanków, nierzadko wybit-
nych specjalistów.

 
osobiste, bowiem już jako 14-letni gimnazjalista mogłem wówczas z bliska 
obserwować powstającą Akademię, a w późniejszych latach bezpośrednio 
uczestniczyć w jej życiu. Zawdzięczam to przede wszystkim swoim Rodzi-
com. Ojciec, dr Witold Stasiewicz, absolwent USB w Wilnie, na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych był naczelnikiem Wojewódzkiego Wydziału 
Zdrowia w Białymstoku, teraz mówilibyśmy lekarzem wojewódzkim. Z ra-
cji sprawowanego urzędu należał do bezpośrednich organizatorów Uczel-
ni. Na tej liście umieszczam Ojca zaraz po niekwestionowanym inicjatorze 
idei tworzenia Uczelni w Białymstoku Doktorze Jerzym Sztachelskim, także 
absolwentem USB i ministrem zdrowia, oraz po Profesorze Tadeuszu Kiela-
nowskim, pierwszym rektorze białostockiej Uczelni. Według zapisków mego 
Ojca pierwszy raz o konieczności powołania Akademii Lekarskiej minister 

-
stoku spraw organizowania tu Szkoły Pielęgniarskiej. Warto przypomnieć, że 
Jerzy Sztachelski urodził się i spędził dzieciństwo w Białymstoku, na Boja-
rach.

CHWILA REFLEKSJI
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 Wkrótce potem, w czerwcu lub lipcu 1948 roku, Ojciec został wezwa-
ny do Ministerstwa Zdrowia przez doc. Zygmunta Grynberga, wpływowego 
dyrektora Departamentu Planowania, który zakomunikował, że w Komite-
cie Centralnym PZPR zapadła decyzja o budowie w Białymstoku kolejnej w 
Polsce Akademii Lekarskiej. Zapowiedział przyjazd do Białegostoku specjal-
nej komisji ministerialnej by na miejscu ustalić podstawowe warunki i spo-
sób rozpoczęcia prac przygotowawczych tego przedsięwzięcia. Oczywiście, 
za sprawy organizacyjne miał odpowiadać Wojewódzki Wydział Zdrowia. 
Wówczas też, najpierw delegatem, a następnie pełnomocnikiem do spraw 
Akademii Lekarskiej w Białymstoku został dr Bronisław Jodkowski, później-
szy dyrektor administracyjny Uczelni. On także ukończył Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 O tym wszystkim stale mówiono w naszym domu. Pamiętam na 
przykład autentyczną radość Ojca, gdy zapadła ostateczna decyzja o prze-
kazaniu pałacu Branickich (w trakcie odbudowy) oraz sąsiedniego budynku 
byłego seminarium nauczycielskiego na siedzibę władz Uczelni oraz zakła-
dów teoretycznych. Duże zasługi w tym względzie przypisywano wicemini-
ster oświaty Eugenii Krassowskiej, rodowitej Białostocczance, byłej asystent-
ce polonistyki na USB, która w 1939 roku podpisała protest pracowników 
wileńskiego Uniwersytetu przeciwko jego likwidacji. Uczyłem się w jednej 
klasie licealnej z jej bratankiem. Później w domu Rodziców widziałem przy-
jeżdżających do Białegostoku przyszłych wykładowców akademickich i asy-
stentów, których Mama niekiedy podejmowała obiadem. Szczególnie dobrze 
zapamiętałem pierwszą wizytę rektora Akademii prof. Tadeusza Kielanow-
skiego, bowiem otrzymałem wówczas zadanie przyprowadzenia Go na obiad 
w naszym domu przy ulicy Świętojańskiej. Już wcześniej przedstawiałem te 
wspomnienia w akademickich i izbowych wydawnictwach.
 Ojciec bardzo blisko współpracował z Rektorem AMB. Prof. Kiela-
nowski kilkakrotnie pisał o wzajemnych bardzo pozytywnych układach w 
swoich wspomnieniowych książkach. Najkrótszą, ale jakże dogłębną opinię 
przedstawił w liście kondolencyjnym skierowanym do mojej Mamy w paź-
dzierniku 1975 roku po śmierci Ojca, który w całości cytuję na następnej 
stronie. 

•

 Także Mama, mgr Maria Stasiewicz, absolwentka Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego USB w Wilnie, od samego początku była związana 
z białostocką Uczelnią. Już we wrześniu 1949 roku prowadziła kancelarię w 
biurze pełnomocnika dr. Bronisława Jodkowskiego, mieszczącą się w budyn-
ku Miejskiego Szpitala Chirurgicznego przy ulicy Piwnej 14. Były to praw-
dopodobnie prace zlecone obejmujące prowadzenie bieżącej korespondencji 
oraz planowanie zakupów dla przyszłej Akademii. W lutym 1950 roku, po 
powołaniu Akademii Lekarskiej, biuro przeniosło się na krótko do Wydziału 
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Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim (ul. Mickiewicza 3), by po miesiącu – już 
na stałe – znaleźć się w odbudowywanym jeszcze pałacu Branickich.
 Umowa o pracę, której oryginał zachował się w domowym archi-
wum, nosi datę 1 lutego 1950 roku i została zawarta przez Departament Kadr 
Ministerstwa Zdrowia (podpisała ją wicedyrektor F. Potocka) z mgr Marią 
Stasiewicz, której powierzono obowiązki referendarza w Akademii Lekar-
skiej w Białymstoku. Zwraca uwagę data umowy (1 lutego), podczas gdy 
Akademia została formalnie powołana 3 dni później. Następną umowę, z 
dnia 1 maja 1950 roku, podpisał rektor Akademii prof. Tadeusz Kielanowski, 
powołując Marię Stasiewicz na stanowisko st. asystenta w Bibliotece Nauko-
wej AMB. Interesujące może być zachowane upoważnienie mgr Stasiewicz, 
wydane w dniu 1 maja 1950 roku przez dyrektora administracyjnego dr. B. 
Jodkowskiego, „do poczynienia zakupów i zamówień na książki i czasopisma 
do Biblioteki Naukowej tut. Akademii”. Świadczyło ono o prowadzeniu wte-
dy już typowej akademickiej działalności przygotowawczej do rozpoczęcia 
pierwszego roku studiów w październiku 1950 roku. Natomiast, mgr Maria 
Stasiewicz rozpoczęła wieloletnią, bo aż do emerytury pracę w Bibliotece Na-
ukowej AMB pełniąc w niej różne funkcje, od starszego asystenta i kustosza, 
do przejściowo dyrektora (1952-1953), gdy zaistniała taka konieczność. 
 Jako trzeci w rodzinie, a także moja żona Anna z domu Kanigowska, 
internista - reumatolog, również przez długie lata pracowaliśmy w Uczelni, 
zaś córka Joanna Tołwińska, kardiolog dziecięcy i wnuczka prof. Zygmun-
ta Kanigowskiego, stanowi już trzecie pokolenie związane z UMB. Z tych 
wszystkich względów czułem się upoważniony by 3 lutego 2020 roku, do-
kładnie w dniu 70-tych Urodzin naszej Alma Mater chwycić za pióro i spisać 
w kolejnej „Chwili refleksji” okruchy własnych wspomnień i informacji z do-
mowego archiwum. Sądzę, że te mniej lub bardziej ważne szczegóły z okresu 
powstania Uczelni warto pozostawić w pamięci. W ten sposób włączam się w 
obchody Siedemdziesięciolecia.

Jan Stasiewicz 

PS. Szerzej omawiane zagadnienia przedstawiłem we wcześniejszych wydaw-
nictwach:
 ◆ Suplement Nr 1/2000 Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Bia-
łymstoku „Pierwsze lata Akademii Medycznej w Białymstoku”, red. J. Pietru-
ski, str. 17-25 („Pradzieje Uczelni”).

 ◆ Album UMB „Historia powstania Akademii Medycznej w Białym-
stoku. Studenci pierwszego rocznika”, red. L. Chyczewski, M. Grassmann, P. 
Radziejewski, Białystok 2012, str. 16-19 („Jak powstała Akademia Medyczna 
w Białymstoku”).
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

29 stycznia 2020 roku – Prezydium ORL; całe posiedzenie poświęcono pro-
jektowi budżetu OIL na 2020 rok, który referował skarbnik kol. J. Poznański.

5 lutego obradowała Okręgowa Rada Lekarska. Sprawozdania przedstawili 
kol. H. Grzesiak z prac NRL, kol. M. Makarewicz i A. Tynecki z działalności 
Delegatur OIL w Łomży i Suwałkach. Kol. J. Poznański przy współudziale 
głównej księgowej OIL mgr I. Kuryłowicz przedstawił wykonanie budżetu w 
2019 roku oraz projekt budżetu na 2020 rok. Podjęto uchwały w sprawie wy-
konania budżetu w 2019 roku, projekt budżetu na 2020 rok, jak też zwołania 
XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w dniu 28 marca 2020 roku. Dalsze 
uchwały dotyczyły zgłoszenia kol. T. Borowskiego-Beszty do odznaczenia 
medalem im. dr. Władysława Biegańskiego, jak też przyznania PWZ, spraw 
doskonalenia zawodowego lekarzy oraz skreślenia praktyk lekarzy. Prezes 
zaapelował do zebranych o wpłaty 1% podatku na rzecz fundacji „Lekarze 
lekarzom”.

19 lutego – Prezydium ORL podjęło uchwały: finansowe, potwierdzające 
spełnienie warunków kształcenia ustawicznego, wytypowania przedstawicie-
li OIL do komisji konkursowych na stanowisko zastępcy dyrektora i pielęg-
niarki oddziałowej, przyznania PWZ, jak też zaopiniowania kandydatów na 
konsultantów wojewódzkich.

20 lutego – wernisaż prac malarskich dr Katarzyny Krauze-Romejko w Klu-
bie Lekarza OIL.

26 lutego – obradowała Komisja Bioetyczna.

4 marca – Prezydium ORL podjęło uchwały w sprawach: finansowych (ko-
rekty naliczania składek w systemie FINN), wykreślenia praktyk z rejestru, 
spełnienia warunków doskonalenia zawodowego lekarzy, spełnienia  kry-
teriów do prowadzenia stażu cząstkowego podyplomowego, zaopiniowania 
kandydatury na konsultanta wojewódzkiego, wytypowania przedstawicieli 
OIL do komisji konkursowych. Przekazano informację Prezesa Sądu Okrę-
gowego w Białymstoku o Aktualnym wykazie lekarzy sądowych. Dyskutowa-
no nad ofertą przechowywania dokumentacji medycznej po zmarłych leka-
rzach. Poinformowano o skreśleniu w rejestrze lekarzy OIL w Białymstoku 
osób zmarłych na podstawie informacji z USC w Białymstoku.

Z ŻYCIA IZBY
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18 marca Prezydium ORL podjęło uchwały: finansowe, w sprawie PWZ, 
skreślenia działalności leczniczej jak też odwołania Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy OIL w Białymstoku (28 marca br.) w związku z ogłoszeniem za-
grożenia epidemicznego w Polsce przez Prezesa Rady Ministrów.

Sekretarz ORL
Janusz Zawistowski

Sprawozdania Komisji z działalności w 2019 roku 
Komisja ds. Młodych Lekarzy

 ■ W kwietniu 2019 roku zorganizowano warsztaty doskonalące 
umiejętności interpretacji EKG; zajęcia prowadzili dr hab. Anna Tomaszuk-
Kazberuk z UMB oraz prof. Dariusz Kozłowski z UM w Gdańsku.
 ■ Odbyło się szkolenie na temat poprawności skierowań chorych do 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; moderatorem była dr Dorota Lewko-
Ninkiewicz, specjalistka w zakresie interny, medycyny  rodzinnej oraz medy-
cyny ratunkowej. 
 ■ Przedstawiciele białostockiej Komisji uczestniczyli w dwudniowej 
Ogólnopolskiej Konferencji Komisji ds. Młodych Lekarzy, która odbyła się w 
czerwcu 2019 roku w Starych Jabłonkach k. Olsztyna.
 ■ Komisja była głównym organizatorem Uroczystości Wręczenia Pra-
wa Wykonywania Zawodu absolwentom UMB, które odbyły się 8 listopada 
2019 roku w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy
Łukasz Kopciewski

Komisja Kształcenia

 ■ Wspólnie z Komisją Stomatologiczną, Lekarzy Rodzinnych, Mło-
dych Lekarzy oraz z OROZ i Okręgowym Sądem Lekarskim organizowano 
„duże” konferencje szkoleniowe, w których ogółem uczestniczyło ponad ty-
siąc lekarzy i lekarzy dentystów. Były to coroczne szkolenia Podlaskiego Sto-
warzyszenia Stomatologów i PTS, Zjazd Lekarzy Rodzinnych, otwarte posie-
dzenie szkoleniowe Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i 
jego zastępców, jak też Okręgowego Sądu Lekarskiego (w Supraślu). Dużym 
zainteresowaniem oraz frekwencją cieszyły się warsztaty szkoleniowe organi-
zowane przez Komisję ds. Młodych Lekarzy.
 ■ Dokonano akredytacji 44 szkoleń podyplomowych (kursy, konfe-
rencje, sympozja) odbywających się na terenie działalności Izby.
 ■ Przyznano zgodnie z regulaminem stypendia szkoleniowe w wyso-
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kości 400 złotych 327 lekarzom i lekarzom dentystom.
 ■ W siedzibie Izby przeprowadzono szkolenie w zakresie bioetyki, 
prawa medycznego i orzecznictwa 203 lekarzy w ramach stażu podyplomo-
wego.
 ■ Przewodniczący Komisji ORL brał udział w pracach Komisji Kształ-
cenia NRL, którą kieruje podczas obecnej kadencji.

Przewodniczący Komisji Kształcenia
Janusz Kłoczko

Komisja ds. Rejestru i Wydawania Praw Wykonywania Zawodu 

 ■ W rejestrze znajduje się ogółem 6911 lekarzy, w tym:
 - lekarzy – 5433,
 - dentystów – 1478,
 - z dwoma dyplomami – 29.

■ Wydano 405 Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Den-
tysty.

■ Zarejestrowano 16 lekarzy przenoszących się z innych izb okręgo-
wych.

■ Dokonano 90 skreśleń z powodu śmierci lub przeniesienia do innej 
izby.

 ■ Dokonano 2081 wpisów uzupełniających w Rejestrze Lekarzy.

Przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i PWZ
Ryta Filipkowska

Komisja ds. Praktyk Prywatnych 

 ■ W rejestrze figuruje 4205 praktyk prywatnych.
 ■ Zrealizowano 511 wniosków o wpis do Rejestru Praktyk Prywat-
nych oraz o dokonanie zmian w Rejestrze.

Przewodniczący Komisji ds. Prywatnych Praktyk
Jerzy Gryko

Komisja Socjalna

 ■ Głównym zadaniem Komisji jest udzielanie wsparcia finansowego 
koleżankom i kolegom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej wynikającej 
najczęściej z powodów zdrowotnych. Wysokość wsparcia proponuje prze-
wodniczący Komisji, zaś kwotę każdorazowo ustala Prezydium ORL zgod-
nie z regulaminem przyznawania tych świadczeń. W 2019 roku udzielono 68 
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wsparć finansowych na łączną kwotę 82 tys. zł.
 ■ W kwocie tej jest również zawarta pomoc finansowa udzielona 12 
lekarzom seniorom, którzy w tym roku ukończyli 90 lat życia, jak też częścio-
we finansowanie lekarzy sportowców wyjeżdżających na zawody sportowe 
(37 sportowców).
 ■ Przyznano 28 odpraw pośmiertnych rodzinom zmarłych lekarzy na 
łączną kwotę 28 tysięcy złotych.
 ■ 10  lekarzy skorzystało z porad prawnych finansowanych przez 
Izbę.

Przewodniczący Komisji Socjalnej
Maciej Makarewicz

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

 ■ Odbyło się 50 spotkań lekarzy seniorów w Klubie Lekarza (w każ-
dy kolejny wtorek z przerwą wakacyjną), które miały charakter towarzysko 
- dyskusyjny; w ich trakcie obchodzono też indywidualne uroczystości, np. 
jubileusze lub imieniny. Seniorzy, absolwenci AMB z roku 1961, spotykali się 
9 razy, także w Klubie Lekarza.
 ■ W 2019 roku zorganizowano uroczystości urodzinowe dla 12 se-
niorów w związku z jubileuszem 90-lecia (9 - Białystok, 3 - Łomża).
 ■ Odbyła się jedna wycieczka zagraniczna seniorów na Litwę: Wilno, 
Troki, Druskienniki oraz trzy krajowe: Warszawa, Wilanów; Kozłówka, Lub-
lin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy; Puńsk, Sejny, Krasnogruda, Giby, 
Studzieniczna. Tradycyjne „Pożegnanie lata” nastąpiło we wrześniu w Turoś-
ni Kościelnej. Grupa absolwentów 1961 odbyła jednodniową wycieczkę do 
Krynek.
 ■ Zorganizowano 4 uroczystości opłatkowe – dwie w Białymstoku 
oraz w Łomży i Suwałkach. Ogółem uczestniczyło w nich ok. 200 seniorów.
 ■ W związku ze śmiercią nieodżałowanego Kolegi Śp. Ryszarda Gra-
bowskiego, wieloletniego przewodniczącego naszej Komisji, dokonano wy-
boru nowego, którym została Kol. Danuta Łopianecka. Okręgowa Rada Le-
karska zaakceptowała wybór na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku. 
Sylwetkę Pani Doktor przedstawiono w poprzednim numerze Biuletynu.

Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Danuta Łopianecka

Komisja Bioetyczna

 Rozpatrzono 22 wnioski na 10 posiedzeniach Komisji oraz 94  uzu-
pełnienia do wniosków.

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
Włodzimierz Buczko
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Komisja Kultury

 ■ Współorganizowanie Wieczoru Wspomnień poświęconego pa-
mięci dr hab. Beaty Telejko, który odbył się w dniu 4 marca 2019 roku w 
siedzibie OIL w Białymstoku (prelekcje, recytacja wierszy, wernisaż obrazów, 
koncert).
 ■ Wernisaż obrazów Tobiasza Kenio (Pawła Pecuszoka) na otwarcie 
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL, który odbył się w Ośrodku Kon-
ferencyjnym w Turośni Kościelnej (30 marca 2019 roku).
 ■ Wernisaż wystawy malarstwa Tobiasza Kenio „Dwie sekundy prze-
rwy ...” w dniu 5 kwietnia w siedzibie OIL w Białymstoku, uświetniony kon-
certem wokalnym (Hanna Zajączkiewicz, sopran; Paweł Pecuszok, tenor).
 ■ Kol. kol. Jerzy Konstantynowicz i Paweł Pecuszok przedstawili swo-
je prace na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Lekarzy (Łódź, 26 maja 2019 
roku).
 ■ Wernisaż wystawy „Portrety i pejzaże” w dniu 20 czerwca 2019 
roku autorstwa Joanny Petrusewicz (portrety) i Barbary Piekarskiej Abou-
hilal (pejzaże) w Klubie Lekarza w OIL w Białymstoku.
 ■ Wernisaż malarski Piotra Mariusza Urbaniaka, mieszkającego w 
Berlinie, pt. „Szkice Białostockie”, który odbył się 26 września 2019 roku w 
siedzibie OIL w Białymstoku.
 ■ Współorganizowanie uroczystości obchodów 30-lecia Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Białymstoku w dniu 23 listopada 2019 roku:
 - wernisaż obrazów białostockich lekarzy w kuluarach Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku;
 - Bal Lekarza w salach restauracji Belweder w Białymstoku, ok. 200 
uczestników.
 ■ Spotkanie wigilijne w dniu 17 grudnia 2019 roku w Klubie Lekarza 
OIL – koncert kolęd dwóch zespołów: Chóru Kameralnego Lekarzy Medi-
Coro oraz Ensamble QuattroVoce, jak też prezentacja najnowszej płyty „In 
natali Domini” (drugiego z zespołów).
 ■ Chór MediCoro dwukrotnie występował z mini koncertami:
 - podczas XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy, Turośń Kościelna, 
30 marca 2019 roku;
 - podczas głównej uroczystości 30-lecia OIL w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, 23 listopada 2019 roku.
 ■ Udział w ogólnopolskiej akcji „Czytamy dzieciom”, czerwiec 2019 
roku, także podczas białostockiej inauguracji „czytania” w Operze Podla-
skiej.

Przewodnicząca Komisji Kultury
Anna Jakubowska
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Komisja Historyczna 

 ■ Opracowano wydanie Almanachu Trzydziestolecia OIL w Białym-
stoku (180 stron, 321 rycin); Almanach jest równocześnie 21 numerem Ze-
szytów Historycznych OIL.
 ■ Współuczestnictwo w opracowaniu i opublikowaniu 5 biogramów 
wybitnych lekarzy Podlasia, 7 opracowań „pro memoria” oraz 22 „epita-
fiów”.
 ■ Członkowie Komisji uczestniczyli w przygotowaniu obchodów 30-
lecia w dniu 23 listopada 2019 roku.
 ■ Współorganizowano wieczór wspomnień poświęcony dr hab. Bea-
cie Telejko w dniu 4 marca 2019 roku.

Przewodniczący Komisji Historycznej
Jan Stasiewicz

Komisja Sportu

 ■ Wspomagano finansowo udział członków naszej Izby w różnych 
imprezach sportowych lekarzy w następujących dyscyplinach: tenis ziemny i 
halowy, pływanie, badminton, brazylijski Jin-Jitsu, piłka siatkowa, piłka siat-
kowa plażowa, piłka nożna.
 ■ W 2019 roku uczestniczono w pięciu ogólnopolskich zawodach 
lekarzy (Częstochowa, Dębica, Stalowa Wola, Olsztyn, Wrocław) oraz w 40-
tych Mistrzostwach Świata Medyków w czarnogórskiej Budvie.
 ■ Reprezentanci białostockiej OIL zdobyli 26 medali (12 złotych, 8 
srebrnych, 6 brązowych). 

Przewodniczący Komisji Sportu
Dariusz Cepowicz

Komisja Stomatologiczna 

 ■ Komisja Stomatologiczna ORL obradowała co dwa miesiące na pię-
ciu posiedzeniach, w tym jednym wyjazdowym. Miały one charakter zebrań 
otwartych. Oprócz tego prace odbywały się także w ramach Prezydium Ko-
misji oraz Zespołów Roboczych, zarówno w drodze odrębnych posiedzeń, jak 
i poprzez elektroniczne grupy dyskusyjne. Członkowie Komisji wielokrotnie 
uczestniczyli w konferencjach, zjazdach i innych wydarzeniach istotnych dla 
środowiska stomatologicznego, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.
 ■ W 2019 roku Komisja szeroko zajmowała się problemami nowych 
standardów w procesach dekontaminacji i w tym zakresie prowadziła ko-
respondencję z GIS oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie 
„Ogólnych Wytycznych” w celu ich dostosowania do aktualnych i realnych 
potrzeb środowiska stomatologicznego. Komisja wielokrotnie wskazywała na 
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brak celowości niektórych wymogów, apelując o ich zmianę.
 ■ Komisja podjęła również rozmowy z POW NFZ celem zwiększenia 
wartości cenowej punktu w kontraktach z NFZ i nadzorowała inicjatywę re-
negocjacji warunków umów.
 ■ Z inicjatywy Komisji zorganizowano w siedzibie OIL szereg szkoleń 
w ramach kształcenia ustawicznego. Oprócz tego, w ramach nowej odsłony 
witryny internetowej OIL poprzez nowo uruchomioną zakładkę Aktualności 
Stomatologiczne, Komisja systematycznie zamieszczała ważne komunikaty, 
zmiany w przepisach i inne informacje istotne z punktu widzenia stomatolo-
gów.
 ■ W dniach 6-8 czerwca 2019 roku w Augustowie współorganizo-
wano Wiosenne Spotkania Stomatologiczne, podczas których oprócz boga-
tej konferencji naukowej przeprowadzono także spotkanie stomatologów z 
pracownikami Wydziału Kontroli POZ NFZ, gdzie omówiono najczęściej 
stwierdzane nieprawidłowości w trakcie realizacji świadczeń stomatologicz-
nych w ramach kontraktu z NFZ.

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej
Lucyna Mierzyńska-Ładny

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 ■ W 2019 roku do Biura OROZ wpłynęły 83 sprawy do rozpatrzenia; 
zakończono 66 spraw.
 ■ W 7 sprawach sporządzono wnioski o ukaranie przeciwko 7 leka-
rzom.
 ■ Umorzono 34 sprawy.
 ■ W 16 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania.
 ■ Skargi były składane z powodu:

 - braku należytej staranności lekarza - 50,
 - nieetycznego zachowania lekarza - 22,
 - naruszenia tajemnicy lekarskiej - 1,
 - przewinień w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej - 1,
 - naruszeń praw chorych psychicznie (leczenie i orzekanie) - 1,
 - poświadczenie nieprawdy - 1,

 - naruszenie art. 64 KEL (dot. trzeźwości) - 1,
 - innych przyczyn - 6.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Romuald Knaś

Okręgowy Sąd Lekarski

 W 2019 roku do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku 
(OSL) wpłynęły 22 sprawy, na które składało się:
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 - 12 wniosków o ukaranie;
 - 10 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej w Białymstoku (OROZ);
 Kontynuowano również rozpatrywanie spraw z ubiegłych lat. W 
sumie zorganizowano 16 wokand,  w tym 13 posiedzeń i 15 rozpraw sądo-
wych. 
 Orzeczenia sądu I instancji, wydane na rozprawie głównej, dotyczy-
ły łącznie 23 zarzutów w stosunku do 19 lekarzy. W zakresie poszczególnie 
przedstawionych zarzutów orzeczono: uniewinnienie (3), umorzenie kary 
(1), upomnienie (14), nagana (4), kara pieniężna (1). W 2019 r. nie znalezio-
no podstaw do orzekania kar bezpośrednio ograniczających prawo wykony-
wania zawodu lekarza. Sąd rozpoznawał w sprawach lekarzy według nastę-
pujących specjalności: chirurgia dziecięca (1), chirurgia ogólna (3), choroby 
płuc (1), choroby wewnętrzne (4), medycyna rodzinna (2), patomorfologia 
(1), pediatria (2), radiologia i diagnostyka obrazowa (1), stomatologia ogólna 
(3), bez specjalizacji (1). 
 OSL rozpoznał również w II instancji 13 zażaleń na postanowienia 
OROZ: 7 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
oraz 6 w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego. Sąd utrzymał 
w mocy 12 postanowień OROZ, 1 uchylił do ponownego rozpoznania.
 W roku 2019 nie zgłoszono żadnych protestów wyborczych.
 17-19 maja 2019 r. w Supraślu zorganizowano VI Konferencję Szko-
leniową OROZ i OSL. 
 18-20 października 2019 r. w Warszawie odbyło się Kolegium Prze-
wodniczących OSL.
 8-10 listopada 2019 r. w Wałbrzychu odbyło się wspólne szkolenie 
NSL i OSL.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. Małgorzata Pawińska

Pełnomocnik ORL ds. Zdrowia Lekarzy
W kwietniu 2018 roku ORL w Białymstoku powołała Kolegę Witolda 

Olańskiego na stanowisko Pełnomocnika Rady ds. Zdrowia Lekarzy. 
Obecnie dr Witold Olański przypomina swój kontaktowy numer tele-

fonu – 885 65 60 65. 
Redakcja
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Projekt Budżet OIL na 2020 rok

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA Rok 2020
I. PRZYCHODY 4 620 640,00
1. Składki członkowskie 3 600 000,00
2. Opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie prywatnej prak-

tyki
37 000,00

3. Przychody samorządowe 10 360,00
4. Przychody dot. składek dochodzonych przed sądem 250,00
5. Odsetki z lokat i rachunków bieżących 85 425,00
6. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia 159 605,00
7. Komisja Bioetyczna 260 000,00
8. Refundacja szkoleń podyplomowych Urząd Marszałkowski 122 000,00
9. Umieszczenie reklam w biuletynie 5 000,00
10. Prowizje z PZU 317 000,00
11. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 24 000,00
II. KOSZTY 4 620 640,00
1. Komisje problemowe 383 710,00
2. Koszty samorządowe 654 830,00
3. Delegatura Suwałki 73 620,00
4. Delegatura Łomża 64 130,00
5. Siedziba Białystok 1 318 700,00
6. Zadania refundowane z budżetu państwa 675 746,00
7. Zadania refundowane z Urzędu Marszałkowskiego (szkolenia 

podyplomowe)
60 414,00

8. Komisja Bioetyczna 308 410,00
9. Praktyki prywatne 105 930,00
10. Biuletyn 387 740,00
11. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 34 005,00
12. Działalność w Turośni Kościelnej 396 410,00
13. Działalność ubezpieczeniowa 156 995,00
III. WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 4 000,00
Zestaw komputerowy 4 000,00

Wyposażenie Sali Konferencyjnej 3 936,00

IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE 2 540 000,00

Rozbudowa OIL 2 500 000,00
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Projekt wstępny z wizualizacją OIL 40 000,00

V. KOSZTY KOMISJI 383 710,00

Komisja Socjalna 75 000,00

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 38 700,00

Komisja ds. Praktyk Prywatnych 1 800,00

Komisja Stomatologiczna 36 000,00

Komisja Kultury 21 000,00

Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu 2 700,00

Komisja ds. Etyki 900,00

Komisja- Budżetowo-Finansowa 1 350,00

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych 7 830,00

Zespół ds. Młodych Lekarzy 11 700,00

Komisja Rewizyjna 630,00

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 141 300,00

Komisja Sportu 36 000,00

Komisja Historyczna 7 000,00

Komisja Legislacyjna 1 800,00

Janusz Poznański - Skarbnik
Irena Kuryłowicz - Gł. Księgowa

Uwaga: projekt budżetu na 2020 rok został sporządzony przed miesiącem 
marcem 2020 roku. 
 Ogłoszenie stanu epidemicznego koronawirusa w Polsce spowoduje 
prawdopodobnie dużo zmian w przedstawionym projekcie budżetu.

Redakcja
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Teresa Kurowska – Dąbrowska

Pierwsi absolwenci AMB we władzach macierzystej Uczelni

 Dwoje naszych Kolegów z pierwszego rocznika studiów Akademii 
Medycznej w Białymstoku osiągnęło najwyższe stanowiska w kierownictwie 
własnej Alma Mater. Była to prof. Tamara Jelisiejew (dyplom lekarza nr 
2), prodziekan i dziekan Wydziału Lekarskiego AMB w latach 1980-1990, 
oraz prof. Tadeusz Januszko (dyplom lekarza nr 35), prorektor Uczelni 
(1972 – 1973 i 1975 – 1981) i jej rektor (1973 – 1975). O naszej Koleżance 
śp. Tamarze pisaliśmy obszernie w poprzednim numerze Biuletynu, zaś te-
raz przedstawiamy sylwetkę prof. Tadeusza Januszko, odpoczywającego na 
emeryturze w zaciszu domowym.

 

Urodził się 19 kwietnia 1929 roku w 
Supraślu, gdzie Ojciec piastował urząd bur-
mistrza. Aresztowany przez NKWD w 1940 
roku zaginął bez śladu w ZSRR. Tadeusz 
ukończył szkołę powszechną w Supraślu. 
W czasie okupacji niemieckiej, będąc na-
stolatkiem pracował �zycznie jako tkacz w 
fabryce włókienniczej. Naukę w szkole śred-
niej rozpoczął w Różanymstoku w Ośrodku 
Ojców Salezjanów. Tu wstąpił do harcerstwa 
składając przysięgę harcerską. Następnie 
uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 
3 przy ulicy Fabrycznej w Białymstoku. Po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w 1950 
roku został przyjęty na Wydział Lekarski 
Akademii Medycznej w Białymstoku stając 
się studentem pierwszego roku studiów w 

nowo otwartej Uczelni. Obchodzi więc obecnie, razem z UMB, 70-lecie roz-
poczęcia nauki w zawodzie lekarza. W 1955 roku otrzymał dyplom lekarza z 
numerem 35.
 Pamiętam Go ze studiów jako kolegę spokojnego, zawsze zrównowa-
żonego; był powszechnie lubiany, chętnie uczestniczył w życiu kulturalnym. 
Mając świetny słuch i piękny głos stał się jednym z członków – założycieli 
zespołu muzycznego „Rewelersi”, z którym odnosił wspólne sukcesy. Na roku 
wyróżniał się nie tylko głęboką wiedzą medyczną i humanistyczną, ale rów-
nież zdolnościami organizacyjnymi.
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 Jako lekarz związał się na stałe z macierzystą Uczelnią, w której prze-
szedł wszystkie szczeble kariery zawodowo-naukowej. W 1961 roku uzyskał 
stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1968 roku – doktora habi-
litowanego. W 1979 roku nadano Mu tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 
1994-tym -profesora zwyczajnego.
 Przez całe życie pracował w zakładach naukowych AMB. Już w trak-
cie studiów, od 1951 roku był zatrudniony jako młodszy asystent w Zakładzie 
Fizyki. W latach 1953 – 1971 pracował w Zakładzie Patologii Ogólnej i Do-
świadczalnej, należąc do najbliższych współpracowników Profesora Karola 
Buluka.
 Zespół prof. Buluka, który opierał się na młodych wówczas ale nie-
zwykle aktywnych pracownikach nauki (Tadeusz Januszko, Michał Małofie-
jew, Jan Olbromski), należał do znanych w kraju i Europie ośrodków bada-
jących procesy krzepnięcia i fibrynolizy. Prace pochodzące z białostockiego 
Zakładu były drukowane w najbardziej renomowanych czasopismach nauko-
wych. Przykładem może być publikacja „Conversion of fibrin to desmofibrin” 
(K. Buluk, T. Januszko, J. Olbromski), która ukazała się w Nature (1961, 191, 
1093), co na początku lat 60-tych było w Polsce zjawiskiem wyjątkowym. 
Wkrótce z Zakładem Patologii, w którym ważną rolę odgrywał nasz Kolega 
Tadeusz Januszko, związało się liczne grono przyszłych wyśmienitych profe-
sorów AMB zainteresowanych koagulologią.
 W 1971 roku prof. Tadeusz Januszko objął stanowisko kierownika 
Zakładu Higieny i Epidemiologii AMB, zaś w 1974 roku został powołany 
również na dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej, w skład którego wcho-
dził Zakład Higieny. Nastąpił nowy etap w pracy naukowej Profesora, chociaż 
w znacznym stopniu pozostał wierny dotychczasowej tematyce badając na 
przykład zjawiska krzepnięcia i fibrynolizy w aspekcie związków z gospo-
darką lipidową. Zwraca jednak uwagę wszechstronność ówczesnych nowych 
zainteresowań naukowych obejmujących badania środowiska i szeroko poję-
tą epidemiologię, których wynikiem były dalsze publikacje. Wraz z szerokim 
gronem współpracowników badał warunki higieniczne białostockiego oto-
czenia, wśród nich stan zanieczyszczenia lokalnych rzek ściekami przemy-
słowymi, jak też obecność różnych biopierwiastków w otoczeniu człowieka. 
W zakresie epidemiologii klinicznej opracowywano zagadnienia wola ende-
micznego, jak też na przykład związki kamicy żółciowej z warunkami żywie-
nia. Trudno choćby w zarysie omówić zainteresowania naukowe Profesora 
Januszko.
 Potrafił też w sposób harmonijny łączyć intensywną pracę nauko-
wo-dydaktyczną z pełnieniem funkcji kierowniczych w Uczelni. W latach 
1972-1973 był prorektorem ds. nauki, a następnie (1973-1974) rektorem 
białostockiej Uczelni. W następnych latach (1975-1981) sprawował funkcję 
prorektora ds. dydaktyki i wychowania. Zawsze odznaczał się niezwykłym 
spokojem i konsekwencją w rozwiązywaniu często trudnych problemów or-
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ganizacyjnych. 
 W końcu 1997 roku z przyczyn wyłącznie zdrowotnych musiał za-
kończyć intensywną pracę naukowo-dydaktyczną z pięknym dorobkiem po-
nad 150 publikacji i licznych zrealizowanych programów organizacyjnych. 
Skutki przebytej ciężkiej choroby zmuszają Go do spędzania czasu wyłącznie 
w zaciszu domowym w otoczeniu troskliwej rodziny. Musimy natomiast stale 
pamiętać, że jako pierwszy z naszego grona studentów AMB rocznika 1950 
zapoczątkował przekazywanie berła rektorskiego kolejnym w następnych la-
tach wychowankom białostockiej Alma Mater.    ■
 
 
Od redakcji: Więcej o prof. dr. hab. Tadeuszu Januszko w Albumie „Rektorzy 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950 - 2014”, red. L. Chyczewski, 
M. Grassmann, P. Radziejewski, M. Piszczatowska, wyd. UMB, Białystok 2014, 
str. 154 - 165.
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Prosimy o wypowiedź 
prof. zw. dr. hab. med. Roberta Flisiaka

Redakcja: Jaka jest opinia Pana Pro-
fesora na temat sytuacji epidemicznej na 
Podlasiu związanej z zakażeniami korona-
wirusem w końcu marca 2020 roku ?

Prof. Robert Flisiak: W dniu, w 
którym piszę te słowa Podlasie jest nadal 
województwem o najmniejszej liczbie roz-
poznanych zakażeń SARS-CoV-2, ale czy 
na pewno najmniejszej liczbie zakażonych? 
Tego niestety nie wiemy, bo diagnostyka zo-
stała ze znanych skandalicznych powodów 
opóźniona i gdyby nie pomoc UMB niewiele 
brakowało, a zostalibyśmy w ogóle bez moż-
liwości diagnozowania COVID-19. Teraz 
ruszyło drugie laboratorium, uruchomione 
również siłami UMB, a wkrótce pojawią się 
możliwości szybkiej diagnostyki genetycz-
nej, również dzięki zakupom dokonanym 
przez UMB. Teoretycznie możemy więc re-
alizować zalecenie WHO – test, test, test. 
Niestety wąskim gardłem pozostają punkty 
pobierania próbek. Praktycznie głównym 

miejscem jest Izba Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB, 
która dodatkowo jest obciążona największym ruchem chorych kierowanych 
z „podejrzeniem” COVID-19. Niestety rozpoznanie to stało się tak modne, że 
jest podstawowym u chorych zagrożonych zawałem, z wieloletnim POChP, z 
urazami głowy, czy z ostrym brzuchem. Tak naprawdę wystarczy stwierdze-
nie gorączki powyżej 37oC, aby natychmiast kierować do oddziału zakaźnego. 
Ile ludzi musi umrzeć tylko dlatego, że ktoś w swej bezlitosnej głupocie uznał, 
że od dzisiaj ból za mostkiem jest efektem działania koronawirusa? Gdzie 
się podziały lata nauki i zbierania doświadczeń medycznych? W takim trak-
towaniu pacjentów niestety przoduje jeden z białostockich SOR-ów, który 
nie wpuszcza karetek na podjazd bez uprzedniego zmierzenia ciepłoty ciała. 
Trudno mi zrozumieć lekarzy ryzykujących życie pacjenta w takiej sytuacji. 
Mam nadzieję że nie byli edukowani w białostockiej uczelni, bo wtedy mu-

PANDEMIA  KORONAWIRUSA

Prof. zw. dr hab. Robert Flisiak,
kierownik Kliniki Chorób 

Zakaźnych i Hepatologii UMB,
Prezes Pol. Towarzystwa Epidemio-
logów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
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siałbym się czuć odpowiedzialny. Niestety to nie jest tylko niewiedza, ale tak-
że brak instynktu samozachowawczego. Jak można być tak naiwnym i myśleć, 
że „zaraza” przejdzie bokiem. Przecież widać po tym co się dzieje w Europie, 
że kraje z nieporównalnie lepszą jakością opieki zdrowotnej mają codziennie 
tysiące zachorowań i setki zgonów. Zadajcie sobie pytanie, jakie są powody 
dla których Polska i Podlasie miały nie przechodzić tego co obserwujemy 
we Włoszech, Hiszpanii, Francji, czy nawet Niemczech. Czy jesteśmy lepiej 
przygotowani? Czy mamy pod dostatkiem sprzętu ochrony osobistej? Maga-
zyny są pełne respiratorów? A może mamy więcej lekarzy i pielęgniarek? Je-
żeli policzymy, to nietrudno dojść do wniosku że za kilka tygodni codziennie 
na Podlasiu będzie rozpoznawanych kilkaset zakażeń i kilkadziesiąt zgonów 
z powodu SARS-CoV-2. A to znaczy, że wszystkie szpitale będą „kowidowe”. 
Czy myślicie, że wtedy maleńka Izba Przyjęć Zakaźna na Żurawiej przyjmie 
tych wszystkich chorych? Czy naprawdę sądzicie, że na 31 salach (co oznacza 
de facto 31 chorych) da się umieścić wszystkich potrzebujących? Czy sądzi-
cie, że tych kilka respiratorów prowizorycznie zainstalowanych w salach nie 
przystosowanych do funkcji OIT uratuje ich życie? Nie miejcie złudzeń. Za-
nim COVID-19 się rozpędzi, padnie cały zespół lekarsko-pielęgniarski wy-
kończony absurdalnymi skierowaniami sorowskimi i awanturami z ekipami 
karetek systemowych. Czy są ochotnicy, którzy są gotowi ich zastąpić? Nie-
stety COVID-19 zawita wkrótce do każdego szpitala i to niekoniecznie przez 
SOR wraz z pacjentem. Jak uczy doświadczenie nierzadko wchodzi wraz z 
personelem i to może tym który dzisiaj tak „dzielnie” broni bramy szpitalnej. 
Bo przecież jeżeli ktoś irracjonalnie zachowuje się w pracy, dlaczego ma po-
stępować mądrze w domu, w sklepie, na ulicy gdzie można też złapać wirusa. 
Jeżeli dzisiaj nie utworzycie w każdym szpitalu oddziału obserwacyjnego, w 
którym pacjenci podejrzani o zakażenie będą mogli poczekać na wykluczenie 
SARS-CoV-2 pod okiem specjalisty i jeżeli nie zaczniecie rozsądnie myśleć o 
zabezpieczeniu personelu, to zostaniecie zaskoczeni eksplozją zakażeń, która 
w ciągu jednego dnia zamieni wasz szpital w zakaźny. Nie miejcie złudzeń, że 
da się przenieść wszystkich chorych, łącznie ze „strażnikami bram SOR-u” na 
Żurawią. Tam wtedy może już nie być niczego...

Białystok, 31 marca 2020 r.  

Robert Flisiak

PS. Apeluję do Okręgowej Izby Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających 
do zmiany zachowań niektórych naszych kolegów.



Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 2(131) 2020 r.

– 29 –

Od redakcji: Dziękujemy Panu Profesorowi Włodzimierzowi Buczko za 
udostępnienie tekstu bardzo ważnej informacji dotyczącej chlorochiny i 
możliwości jej zastosowania w szczególnych okolicznościach leczenia zaka-
żeń koronawirusem (SARS-COV-2) opracowanej przez Komitet Nauk Fi-
zjologicznych i Farmakologiczmnych PAN, Komitet Terapii i Nauk o Leku 
PAN, jak też przez Pol. Towarzystwo Farmakologiczne i Pol. Towarzystwo 
Farmakologii Klinicznej i Terapii. Drukujemy je w całości ze względu na 
niezwykłą aktualność omawianych zagadnień.
 Autorami INFORMACJI są: prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Gu-
zel (przewodnicząca KTiNoL), prof. dr hab. Tomasz Kocki (prezes PTF), 
prof. dr hab. Bogusław Okopień (prezes PTFKiT, krajowy konsultant w 
dziedzinie farmakologii klinicznej) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Buczko 
(przewodniczący KNFiF).

INFORMACJA

Dnia 13 marca 2020 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie 
zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego 
zawierającego fosforan chlorochiny (tabletki, 250 mg) polegającą na doda-
niu nowego wskazania terapeutycznego jakim jest leczenie wspomagające w 
zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV 
i SARS-CoV-2 oraz dawkowania produktu leczniczego [1]. Decyzja ta jest 
związana z szybko rozprzestrzeniającą się infekcją wywołaną przez wirus 
SARS-CoV-2 powodujący COVID-19 oraz ogłoszeniem 11 marca 2020 r. 
przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) 
pandemii tego wirusa. Trwają obecnie prace nad poszukiwaniem skutecznej 
terapii COVID-19. Na podstawie dotychczasowych informacji można przy-
puszczać, że w leczeniu wspomagającym przydatna może być chlorochina 
[2,3,4]. 

Chlorochina została po raz pierwszy dopuszczona do obrotu przez ame-
rykańską Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration 
– FDA) w 1949 r. w leczeniu malarii i amebiozy pozajelitowej (pełzakowicy) 
[5]. W Polsce jest wytwarzany i dostępny jeden z jej preparatów w posta-
ci tabletek w dawce 250 mg. W reakcji na doniesienia o skuteczności leku i 
pilną potrzebę jego zastosowania, w Charakterystyce Produktu Leczniczego 
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(ChPL) oraz Ulotce dla Pacjenta zostało dodane nowe wskazanie [6,7]. W 
przypadku zakażenia wirusami SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 zale-
cana dawka to 250 mg 2 razy dziennie przez 7 do 10 dni, lub, w uzasadnio-
nych przypadkach, 500 mg 2 razy dziennie przez 7 do 10 dni. Niezależnie od 
stosowanej dawki terapia nie powinna przekraczać 10 dni. 

Chlorochina jest poza tym zarejestrowana w Polsce w następujących 
wskazaniach:

•	 zapobieganie	i	leczenie	ostrych	napadów	oraz	leczenie	podtrzymujące	
zimnicy (malarii) wywoływanej przez Plasmodium vivax, Plasmodium 
malariae, Plasmodium ovale oraz wrażliwe na chlorochinę szczepy 
Plasmodium falciparum (w praktyce oporność na chlorochinę znacz-
nie zwiększyła się na przestrzeni lat i istnieje obecnie niewiele obszarów 
endemicznych, na których lek może być skutecznie stosowany; należy 
pamiętać o niestosowaniu w leczeniu chorego, u którego profilaktyka za 
pomocą chlorochiny okazała się nieskuteczna),

•	 pełzakowica	i	ropień	wątroby	wywołane	przez	Entamoeba	histolytica,	
zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świet-
le jelita (chlorochinę stosuje się jako lek drugiego rzutu, jeżeli metroni-
dazol okazał się nieskuteczny lub jest niedostępny),

•	 różne	postacie	tocznia	rumieniowatego,	postać	układowa	(systemic	lu-
pus erythematosus - SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy 
(discoid lupus erythematosus - DLE),

•	 reumatoidalne	zapalenie	stawów.

Chlorochina jest pochodną 4-aminochinoliny. Jej mechanizm działania 
pomimo wielu lat stosowania jest nadal niejasny i nie do końca poznany. 
Lek hamuje zależne od wewnątrzkomórkowego pH etapy replikacji niektó-
rych wirusów, w tym retrowirusów i koronawirusów. Wpływa także na układ 
odpornościowy hamując wytwarzanie i uwalnianie wybranych mediatorów 
reakcji zapalnej, w tym czynnika martwicy nowotworów typu alfa (tumor 
necrosis factor-alfa – TNF-alfa), interleukiny-1 (IL-1), interleukiny-6 (IL-6). 
Dane doświadczalne wskazują na to, że lek hamuje proliferację limfocytów, 
może bezpośrednio wpływać na fosfolipazę A2, prezentowanie antygenów 
komórkom układu odpornościowego, wydzielanie niektórych enzymów z 
lizosomów komórkowych, jak i uwalnianie toksycznych, reaktywnych form 
tlenu z makrofagów [8]. W badaniach doświadczalnych i kazuistycznych ob-
serwacjach klinicznych chlorochina zmniejsza progresję śródmiąższowego 
zapalenia płuc i ich włóknienia [9,10].

Specjalne środki ostrożności, działania niepożądane i interakcje
Dane dotyczące podejmowania specjalnych środków ostrożności dotyczą 

zazwyczaj sytuacji, w których lek jest stosowany długoterminowo, co w tym 
wypadku oznacza ponad 3-miesięczną terapię. Pamiętajmy, że zalecany czas 
leczenia w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 jest ograniczony do 10 dni. 
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Niemniej jednak nawet wtedy należy uwzględnić i dostosować dawkę u cho-
rych ze znaczną niewydolnością nerek oraz stosować ostrożnie u chorych z 
niewydolnością wątroby, włączając poalkoholowe uszkodzenie wątroby. 

Lek może zaostrzać przebieg porfirii, łuszczycy i miastenii. Obniża próg 
drgawkowy – należy stosować ostrożnie u chorych z drgawkami w wywia-
dzie lub leczonych z powodu padaczki. Wykazano, że chlorochina może 
powodować ciężką hipoglikemię, w tym utratę przytomności, co może być 
zagrożeniem dla życia. Pacjenta leczonego chlorochiną należy poinformo-
wać o ryzyku hipoglikemii i związanymi z nią objawami klinicznymi. Jeśli w 
czasie leczenia chlorochiną u pacjenta wystąpią objawy kliniczne świadczące 
o hipoglikemii (takie jak na przykład: drżenie rąk, nadmierne pocenie się, 
kołatanie serca, zaburzenia koncentracji i niepokój, senność, nudności i wy-
mioty), należy u niego oznaczyć stężenie glukozy we krwi i w razie koniecz-
ności zrewidowane leczenie.

Decydując się na leczenie chlorochiną trzeba mieć na uwadze także inne 
działania niepożądane (np. zaburzenia wzroku, zmiany w obrazie krwi obwo-
dowej, zaburzenia psychiczne, zmiany w zapisie EKG, parestezje, zaburzenia 
słuchu i inne), których występowanie obserwowano przede wszystkim pod-
czas długotrwałej terapii, a które są szczegółowo opisane w ChPL [6]. 

Należy także rozważyć ryzyko wystąpienia interakcji chlorochiny z inny-
mi lekami. Wśród nich są przede wszystkim:

•	 interakcje	 z	 niektórymi	 lekami	 przeciwpadaczkowymi,	 takimi	 jak	
karbamazepina i kwas walproinowy, gdzie ograniczenie działania tych 
leków wynika ze zmniejszenia ich stężenia we krwi, 

•	 lekami	o	potencjale	arytmogennym	(np.	amiodaronem),	zwiększający-
mi ryzyko zaburzeń rytmu serca, w tym bradykardię, arytmię komo-
rową i zaburzenia przewodnictwa w sercu; dlatego łączne stosowanie 
chlorochiny i amiodaronu jest przeciwwskazane,

•	 zwiększenie	stężenia	cyklosporyny	oraz	prawdopodobnie	digoksyny	we	
krwi obwodowej przez chlorochinę.

Szczególne populacje chorych
Lek jest stosowany u osób w wieku podeszłym (bez konieczności dosto-

sowania dawki) oraz u dzieci od 14 roku życia. W krajach, gdzie dostępne 
są także preparaty chlorochiny do podawania pozajelitowego stosuje się je 
u dzieci od 5 r.ż. Dawka maksymalna pozajelitowa u dzieci wynosi 5 mg/kg 
m.c. nie przekraczając maksymalnej stosowanej u osób dorosłych. 

Szczególną grupę pacjentów stanowią kobiety w ciąży oraz matki karmią-
ce. W badaniach na myszach z użyciem znakowanej chlorochiny stwierdzono, 
że lek przenika przez łożysko, odkładając się głównie w tkankach oka płodu. 
Wykrywano tam chlorochinę w ciągu pięciu miesięcy po zaprzestaniu jej po-
dawania [6]. Dokumentacja rejestracyjna chlorochiny zaleca niestosowanie 
leku podczas ciąży, chyba że w opinii lekarza potencjalna korzyść dla matki 
przewyższa ryzyko dla płodu. W przypadku krótkotrwałego stosowania w 
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profilaktyce malarii uznaje się, że ryzyko związane z zakażeniem malarią jest 
większe niż ryzyko związane ze stosowaniem leku, co można teoretycznie 
odnieść do sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2, choć obecnie trudno 
przesądzać o skutkach takiej infekcji dla płodu. Dla przypomnienia dawka 
stosowana w profilaktyce malarii to 500 mg raz na tydzień, w tygodniu po-
przedzającym wyjazd na teren endemiczny, w czasie pobytu oraz 4 tygodnie 
po powrocie. Biorąc pod uwagę częstość podawania leku w zakażeniu SARS-
CoV-2 powoduje ona większe narażenie płodu na działanie chlorochiny niż 
w przypadku profilaktyki malarii.

W przypadku leczenia chorób reumatycznych gremia ekspertów uznają, 
że w razie konieczności terapia środkami antymalarycznymi może być konty-
nuowana podczas ciąży choć preferowana jest hydroksychlorochina [11,12]. 
Należy zauważyć, że dawki chlorochiny zalecane w takich wskazaniach są 
zbliżone do tych w zakażeniu SARS-CoV-2, choć w tym ostatnim przypadku 
lek stosuje się przez ograniczony do 10 dni czas.

Chlorochina przenika do mleka kobiecego. Jeżeli jest stosowana w zapo-
bieganiu zimnicy, jej ilość jest zbyt mała, aby zaszkodzić dziecku, ale również 
niewystarczająca do skutecznego zapobiegania zakażeniu. Dlatego konieczne 
jest oddzielne postępowanie profilaktyczne u dziecka. Zgodnie z ChPL nie 
należy karmić piersią podczas długotrwałego stosowania chlorochiny w cho-
robach reumatycznych [6]. Przywoływane wcześniej rekomendacje wskazują 
na stwierdzane niewielkie (0,6%) do umiarkowanego (14%) stężenie leku w 
mleku matki w porównaniu do stężenia we krwi matki i dopuszczają możli-
wość stosowania chlorochiny w sytuacji karmienia piersią [12].

Podsumowanie
W obowiązującym systemie rejestracji produktów leczniczych informacje 

na temat leku zawarte w ChPL powinny pochodzić z odpowiednio przepro-
wadzonych, optymalnie licznych badań klinicznych. Dane na temat bezpie-
czeństwa i skuteczności leku odnoszą się do preparatu zarejestrowanego pod 
konkretną nazwą, w zdefiniowanej postaci i ściśle określonej dawce. 

W przypadku fosforanu chlorochiny dopuszczonego do obrotu w nowym 
wskazaniu czyli leczeniu wspomagającym zakażeń koronawirusami z przy-
czyn oczywistych nie było możliwości przeprowadzenia odpowiednich ba-
dań zgodnych z wymogami medycyny opartej na faktach (evidence based 
medicine – EBM). 

Jednak długi czas obecności leku na rynku, dobrze poznany profil 
bezpieczeństwa i skuteczności w długoterminowej obserwacji w warun-
kach rzeczywistych w innych wskazaniach oraz brak alternatywnych 
terapii w leczeniu COVID-19 i brak możliwości szybkiego ich wprowa-
dzenia przy doniesieniach o skuteczności w leczeniu zakażeń wywoła-
nych przez SARS-CoV-2 uzasadnia podejmowanie leczenia preparatami 
chlorochiny przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Nie 
ma natomiast obecnie wystarczająco udokumentowanych doniesień o 
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skuteczności chlorochiny w profilaktyce zakażenia wywołanego przez 
SARS-CoV-2. Biorąc jednocześnie pod uwagę znane działania niepożą-
dane tego leku przy długotrwałym jego podawaniu takie zastosowanie 
w profilaktyce jest na obecnym etapie wiedzy nieuzasadnione i poten-
cjalnie niebezpieczne. 

Piśmiennictwo:
1. Informacja w sprawie druków informacyjnych do produktu Arechin (Chlo-

roquini phosphas), 250 mg, tabletki http://www.urpl.gov.pl/pl/informacja-w-spra-
wie-druk%C3%B3w-informacyjnych-do-produktu-arechin-chloroquini-phosphas-
250-mg-tabletki

2. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi, Expert consensus on chloroquine pho-
sphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia, 2020 Feb 20;43(0):E019. 
doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0019 (streszczenie). 

3. Cortegiani A., Ingoglia G., Ippolito M., i wsp., A systematic review on the 
efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19, J. Crit. Care, 2020, 
Mar 10. pii: S0883-9441(20)30390-7. doi: 10.1016/j.jcrc.2020.03.005.

4. Racagni G., Cirino G., Mugelli A., i wsp., Do effective drugs against CO-
VID-19 (already in use or under clinical development) exist? (list Zarządu Włoskie-
go Towarzystwa Farmakologicznego do członków Europejskiej Federacji Towarzystw 
Farmakologicznych).

5. Aralen® Chloroquine phosphate, USP. For Malaria and Extraintestinal Ame-
biasis. FDA, 1949 (dostęp 2020-03-18).

6. Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna pod adresem: http://www.
urpl.gov.pl/sites/default/files/Arechin%20Charakterystyka%20Produktu%20Lecznic
zego.pdf

7. Ulotka dla Pacjenta dostępna pod adresem: http://www.urpl.gov.pl/sites/
default/files/Arechin%20Ulotka%20dla%20Pacjenta.pdf

8. Savarino A., Boelaert J.R., Cassone A., Effects of chloroquine on viral infec-
tions: an old drug against today’s diseases?, Lancet Infect. Dis., 2003, 3(11), 722-727.

9. Shen H., Wu N., Zhao H., i wsp., Chloroquine attenuates paraquat-induced 
lung injury in mice by altering inflammation, oxidative stress and fibrosis, Int. Im-
munopharmacol., 2017, 46, 16-22.

10. Balasubramanyan N., Murphy A., O’Sullivan J. i wsp., Familial interstitial 
lung disease in children: response to chloroquine treatment in one sibling with des-
quamative interstitial pneumonitis, Pediatric Pulmunol., 1997, 23, 55-61.

11. Götestam Skorpen C., Hoeltzenbein M., Tincani A. i wsp. The EULAR po-
ints to consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy, and during pre-
gnancy and lactation. Ann. Rheum. Dis., 2016, 75, 795-810.

12. Patro-Małysza J., Marciniak B., Kimber-Trojar Ż., i wsp., Farmakoterapia 
chorób układu ruchu u kobiet w ciąży, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 2016, 
1(2), 56-65.
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WYCIECZKI 2020

 Informuję, że Komisja ds. Emerytów i Rencistów OIL w Białymstoku 
zaplanowała na rok 2020 dwie wycieczki oraz dwa spotkania  integracyjne.
Wycieczki:
1. Oleśnica – Drezno – Gerlitz - Zgorzelec (4 – dniowa).
Koszt wycieczki w zależności od liczby uczestników od 999 zł do 1099 zł + ok. 
40 euro (płatne przewodnikowi).
2. Kraków – Wadowice – Tyniec (4 – dniowa).
Koszt od 675 zł do 755 zł.

Spotkania integracyjne:
1. Ciechanów – Opinogóra (1 – dniowa).
Lekarze pokrywają tylko koszt biletu wstępu w kwocie 16 zł (płatnych prze-
wodnikowi). Osoby towarzyszące pokrywają koszt wyjazdu ok. 95 zł od oso-
by + 16 zł na bilety wstępu.
2. Pożegnanie lata – Turośń Kościelna (1 – dniowa).
Bezpłatnie dla wszystkich uczestników.

 Chęć uczestnictwa w w/w wyjazdach proszę zgłaszać do Pani Jolanty 
Wróblewskiej osobiście w sekretariacie lub telefonicznie pod nr 85 73-21-
935.
 Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie można obecnie podać 
terminów wycieczek. Osoby zgłoszone będą powiadamiane telefonicznie o 
terminach, najpóźniej miesiąc przed wyjazdem.
 Informuję również, że lekarze po powrocie z wycieczki otrzymają 
częściową refundację po którą należy zgłosić się w księgowości Okręgowej 
Izby Lekarskiej.
 Istnieje możliwość ubezpieczenia się od rezygnacji i kosztów lecze-
nia chorób przewlekłych. Z warunkami ubezpieczenia można zapoznać się w 
Okręgowej Izbie Lekarskiej.

Danuta Łopianecka
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

OIL w Białymstoku

S E N I O R Z Y
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Wernisaż wystawy obrazów
dr n. med. Katarzyny Krauze-Romejko 

Nasza wspaniała Koleżanka wystawiła w dniu 20 lutego 2020 roku w 
Klubie Lekarza w siedzibie Izby przy ulicy Świętojańskiej 7 kolekcję niezwy-
kle ciekawych obrazów, które maluje już od lat dwudziestu, jednak „dopiero 
od trzech lat odważyła się pokazać je publicznie.”

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AMB z 2000 roku, doktorem 
nauk medycznych, specjalistką w zakresie medycyny rodzinnej. Odbyła dłuż-
sze stypendium naukowe we Włoszech. Jest mężatką, ma troje dzieci, pracuje 

-
mejko Art i www.romejko.art

Przedstawiamy małą próbkę Jej prac wystawionych w naszym Klubie.

K U L T U R A
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Tak pisze o sobie: Z zawodu i zainteresowania jestem lekarzem, mam 
też kilka pasji, wśród nich malowanie. Ostatnio poszerzyłam swoje zain-
teresowania o projektowanie tkanin i tworzenie autorskiej linii odzieży: 
chust, szali, sukienek i bluz oraz bluzek, a także elementów odzieży sporto-
wej. Lubię nadawać prostym rzeczom sens, dlatego też moje obrazy często 
przeznaczam na aukcje charytatywne.

Bardzo często maluję anioły – spotykając wielu dobrych ludzi na 
swojej drodze mogę śmiało powiedzieć, że anioły są wśród nas! Uważam, 
że oryginalność to istota piękna. Dlatego też tworzę autorskie wzory, oparte 
na moim malarstwie, które każdą stylizację uczynią niepowtarzalną i wy-
różniającą z tłumu. Przemawiam kolorem - w moich obrazach i szalach ... 
i mam nadzieję, że mówię do Was pięknie, miło i od serca. Zobaczcie sami 
– serdecznie zapraszam Was do świata Romejko art.

A my prosimy o dalsze wernisaże – może z kolekcją szali, chust i sukie-
nek ... i koniecznie aniołów !

Redakcja
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Libijskie echo – po 40 latach
Od redakcji: Kończymy cykl pięciu opowiastek Pani Doktor Krystyny Pisanko 
o libijskich kobietach, które powstały w latach 80-tych podczas pracy białosto-
ckiej lekarki w izbie przyjęć szpitala w Zliten. Ostatnie akapity prezentowane-
go tekstu wyjaśniają powód wydobycia z szuflady tych wstrząsających tekstów 
i ich publikacji.

Krystyna Pisanko
Cierpią, bo muszą ?

 Z samochodu, który ją przywiózł wydobywało ją kilku mężczyzn. 
Młoda, ale nie stawała na obie nogi. Na twarzy widoczne autentyczne cier-
pienie, ale z ust nie wydobywał się ani jeden jęk. Wypadek samochodowy? 
Upadek z wysokości? Nie!
 Obie stopy wyglądały nienaturalnie i nie mogłam zupełnie zgadnąć 
jaki był mechanizm tego urazu. Taki obrazek widziałam pierwszy raz w ży-
ciu. Stopy objęte kamiennie twardym obrzękiem sięgającym połowy kost-
ki. Grzbiety stóp sino czerwone, na podeszwach stóp skóra podminowana 
przejrzystym płynem, sprawiająca wrażenie odstającej od tkanek mięsnych. 
Zagadkę wyjaśnia właścicielka tych niezwykłych stóp. Przed kilku godzinami 
była długo i metodycznie bita żelaznym prętem w podeszwy stóp. W tym celu 
musiała leżeć grzecznie na brzuchu ze stopami uniesionymi w górę. Zrobił to 
jej Pan i Władca.
 ..... „Nie, nie przyszłam go oskarżać, nie chcę raportu dla Policji, nic się 
nie stało, on czasami nie ma rozumu i wtedy mnie bije. W ten sposób bił mnie 
pierwszy raz. Dzisiaj tylko mocniej i dłużej niż zwykle. Nie, nie zgadzam się 
na położenie do szpitala, skoro na zdjęciu nie ma złamań kości. Daj mi tylko 
leki, żebym mogła chodzić”....
 Przekonać o celowości położenia do szpitala dali się mężczyźni z jej 
otoczenia. Nie było wśród nich męża. Nie stawała na nogi przez 4 dni. Od-
wiedziłam ją po dwóch dniach pobytu w szpitalu. Nadal przypominała wy-
straszone zwierzątko: „Chcę iść do domu, on pewnie znowu będzie bił, ale...., 
on czasami nie ma rozumu i wtedy bije”.... Za co? Codziennie? ...., nie, nie 
codziennie. Za co bije? „Bije wtedy kiedy nie ma rozumu, robi się nerwowy i 
bije.”....

•••

 Szła otulona lekko zakrwawioną przy twarzy faraszyją, a na pytanie 
„Co ci jest?”, prawie ze śmiechem pokazała trzymane w ręku złote, sporych 
rozmiarów kółko. Był to jeden z jej kolczyków. Drugi wątpliwie zdobił znisz-
czoną twarz. Kolczyk, który trzymała, został wyrwany z lewego ucha, rozry-
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wając skrawek małżowiny usznej. Przy bliższym oglądzie okazało się, że uszy 
są „dziwne”. Miejsce przeznaczone na kolczyki i w drugim uchu nie jest płat-
kiem skórnym, a przypomina długie frędzelki skórne – zejście po nie zaopa-
trzonych chirurgicznie kilku ranach szarpanych powstałych w tych samych 
okolicznościach.
 Tym razem jednak Aisza życzy sobie zeszycia rany. Dziwi się teraz 
kolejnym pytaniom z mojej strony: „Kto Ci to zrobił? Czemu chcesz teraz 
zszywać ucho?” Kto? - Mąż. Dlaczego zszywać? – musi przecież zawiesić 
ozdobę twarzy: duże kołyszące się złote koła. Śmieje się ukazując przy tym w 
jamie ustnej nadgniłe zęby i potrząsa głową. Prawy kolczyk przy tym poły-
skuje zalotnie. 

•••

 Zwój białego lub kremowego materiału (długości około 5 metrów) 
omotany jest odpowiednio wokół ciała i zarzucony na głowę, przytrzymy-
wany z jednej strony w zębach. Widoczny jedynie skrawek czoła, jedno oko i 
zakurzone zwykle stopy w rozchlapanych, plastikowych klapkach. Jednakowe 
kokony – a w środku, niczym rdzeń, istoty żywe i bardzo różne – libijskie 
kobiety.
 Zafascynowały mnie swoją różnorodnością. Poznałam ich wiele w 
latach 1982 - 1984 pracując jako lekarz na Izbie Przyjęć szpitala w Zliten. 
Próbowałam na bieżąco utrwalać swoje wrażenia. Z pewnością straciły one 
aktualność. Jestem przekonana, że wiele się zmieniło w kulturze, obyczajowo-
ści, mentalności libijskich kobiet.
 Wydanie przez Izbę Lekarską przed laty Zeszytu Historycznego po-
święconego Zliten skłoniło mnie do wyciągnięcia pożółkłych już kartek, na 
których zapisywałam swoje spostrzeżenia. Potem brak czasu spowodował, że 
znowu wylądowały na dnie szuflady, czekając na opracowanie tylko dla oso-
bistych wnuków. Ale teraźniejszość w Europie i w Polsce spowodowała, że 
pomyślałam sobie, że walczące z przemocą wobec kobiet feministki, też mogą 
tą tematyką się zainteresować. Afryka będzie stale w ogonie. Tylko młode 
pokolenie dożyje, kiedy po ulicach np. naszego Zliten, będą maszerować ma-
nifestacje z hasłami „Precz z Przemocą”, „Kobiety to też ludzie”...itp. 
 Niezręczna składnia cytowanych dialogów jest zbliżona do rozmów, 
jakie prowadziliśmy kalecząc język arabski. Wśród pacjentów jeden na stu 
posługiwał się językiem angielskim. Byli to z reguły młodzi mężczyźni. Pa-
cjentki znającej angielski osobiście nie spotkałam.
 Dramat wojenny ostatnich lat w Libii, spowodował, że nie ma już 
Zliten, które znaliśmy. Dlatego może warto zachować w pamięci obrazki z 
tamtych lat.    ■

Krystyna Pisanko: Mary – Kobiety. Drukowaliśmy w Biuletynach następujące 
opowieści: 1) Zepsuta zabawka - nr 3(127), 2019, 34-36; 2) Pierwsza jaskółka 
- nr 4(128), 2019, 45-46; 3) Jednakowe a jakże różne - nr 5(129), 2019, 26-28; 
4) Mimoza - nr 1(130), 2020, 23-24; 5) Cierpią bo muszą ? - nr 2(131), 2020, 
bieżący numer.
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Towarzysz pancerny generała Maczka

Katarzyna Murawska
 
Wyd. Świętokrzyskie Tow. Regionalne, Za-
gnańsk – Milwaukee 2019, oprawa miękka, 
papier kredowy, stron 152, liczne zdjęcia 
czarno-białe i kopie dokumentów. ISBN 
978-83-64439-85-8.

Jest to kolejna książka starannie wy-
dana przez Świętokrzyską O�cynę, założoną 
i przez lata prowadzoną z sukcesem przez 
dr. n. med. Macieja Zarębskiego, absolwen-
ta białostockiej Akademii Medycznej z 1966 

roku. Autorka publikacji Katarzyna Murawska, polonistka i pisarka, w spo-
sób niezwykle ciekawy przedstawia biogra�ę ppłk. Antoniego Rogozińskie-
go, towarzysza walk Generała Maczka. W książce opisano historię sukcesów 
Polskiej Dywizji Pancernej, ilustrowaną wieloma zdjęciami.
 Po wojnie Antoni Rogoziński osiadł w USA w Milwaukee wśród licz-
nych towarzyszy broni. Tu od 1968 roku przez 35 lat wydawał pismo „Pan-
cerniak”, które docierało do całej rzeszy polskich kombatantów rozsianych 
po całym świecie, a także do Polski. Podczas długiego życia (1912-2011) stale 
służył Ojczyźnie, zarówno będąc żołnierzem, pancerniakiem, oraz później 
jako redaktor i wydawca.
 Białostockie środowisko lekarskie ma także swoje własne wspomnie-
nia związane z Milwaukee. W latach 90-tych ub. wieku, w ramach umowy 
miast siostrzanych Białegostoku i Milwaukee, prowadziliśmy żywą współ-
pracę w zakresie medycyny ratunkowej z kolegami z Milwaukee. Z naszej 
strony głównym organizatorem wspólnego ośrodka szkoleniowego był śp. dr 
n. med. Stanisław Boczoń, który działał z ramienia Izby Lekarskiej. Kilku bia-
łostockich lekarzy zostało przeszkolonych w Milwaukee by następnie szkolić 
dalszych (ok. 100) już w Białymstoku. Z Milwaukee otrzymaliśmy nie tylko 
pomoc szkoleniową, ale także materialną (wyposażenie ośrodka, karetki po-
gotowia). Z tym większym zainteresowaniem nasi Czytelnicy z pewnością 
sięgną po prezentowaną książkę. 

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Urodził się 16 sierpnia 1934 roku w Częstochowie. 
Tu ukończył szkołę powszechną oraz Liceum Ogólnokształ-
cące im. Romualda Traugutta w 1951 roku. W tym też roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Białymstoku.

Już w czasie studiów, od 1955 roku pracował w Wo-
jewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego jako sanitariusz 
w Oddziale Chirurgii. Po otrzymaniu w 1957 roku dy-
plomu lekarza rozpoczął pracę w charakterze asystenta 
w tym oddziale pod kierownictwem doc. Adama Dow-

girda. W 1958 roku przebywał we Francji gdzie szkolił się w Klinice Chirurgii Klatki 
Piersiowej. W 1961 roku pracował jako lekarz misji ONZ w Wietnamie.

W 1962 roku uzyskał I stopień, a w 1966 roku II stopień specjalizacji z chirur-
gii ogólnej. W latach 1966 - 1967 odbył szkolenie w oddziale chirurgicznym Szpitala 
w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju nadal pracował w od-
dziale chirurgicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego jako 
zastępca ordynatora.

W 1972 roku wyjechał do Olsztyna, gdzie w latach 1972-1976 pracował w 
Szpitalu Wojewódzkim, początkowo jako dyrektor tego szpitala, a następnie ordyna-
tor Oddziału Chirurgii. W czerwcu 1973 roku przeprowadził ciekawy eksperyment 
organizacyjny tworząc Oddział Wewnętrzno-Chirurgiczny. Nowopowstały oddział 
stał się zalążkiem olsztyńskiej gastroenterologii, jednak nie przetrwał zbyt długo.

W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie roz-
prawy „Badania nad funkcją operowanych dróg żółciowych”. W następnych latach 
pracował w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, gdzie pełnił funkcję ordynatora Oddziału 
Chirurgicznego do przejścia na emeryturę w 2002 roku.

WSPOMNIENIE

Dr n. med. Andrzej Dąbrowski
1934 – 2019

Tempus fugit – w pół roku po pożegnaniu

Dr n. med. Andrzej Dąbrowski
lata 90 - te
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Dr n. med. Marian Panek, emerytowany ordynator Oddziału Chirurgii w 
Woj. Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, który przez wiele 
lat współpracował z dr. Andrzejem Dąbrowskim, uważa, że był on zawsze nieprze-
ciętnym, utalentowanym chirurgiem. Miał przymioty wymagane w tej specjalności 

-
loną wiedzę. Zalicza Andrzeja do bardzo wszechstronnych chirurgów.

Tak wspomina prof. Jan Sta-
siewicz: „Państwa Dąbrowskich bliżej 
poznałem podczas wieloletniego wspól-
nego udziału w zjazdach i sympozjach 
gastroenterologicznych. Dr Barbara 
Dąbrowska, internistka, przez wiele lat 
prowadziła i reprezentowała olsztyń-
ską gastrologię, zaś jej ramię chirur-
giczne stanowił bardzo kompetentny 
w tej dziedzinie Małżonek. Zawsze byli 
doskonale zorientowani we współczes-
nych trendach gastroenterologicznych.”

Małżeństwo Barbary i Andrzeja Dąbrowskich było przykładem wzorowego 
związku, w którym sprawy osobisto - prywatne łączyły się harmonijnie z zaintereso-
waniami zawodowymi. Mieli dwóch synów i czwórkę wnucząt.

Jeszcze jako student, a później poważny doktor, Andrzej Dąbrowski był zapa-
lonym sportowcem. Pasjonował go tenis ziemny, który przez lata czynnie uprawiał. 
U boku Docenta Adama Dowgirda uczestniczył przy budowie i utrzymaniu kortów 
w Śniadecji. Po latach, syn Docenta, mgr Maciej Dowgird, tenisowy profesjonalista, 
mówi: „Andrzej był zawsze ambitnym tenisistą, miał dobrą technikę, grał szybko, „z 
sercem”. W naszym środowisku uważaliśmy go za najlepszego tenisistę wśród leka-
rzy”.

W ostatnich latach miał dolegliwości ze strony układu krążenia. Jednak nawet 
po osiemdziesiątce zachowywał dużą aktywność, zwłaszcza intelektualną.

Zmarł w Olsztynie w dniu 4 listopada 2019 roku. Żegnaliśmy Go w wielkim 
smutku.

Dr n. med. Lech Zaremba

Na jednym ze Zjazdów. Od lewej: J. Stasiewicz, 
A. Dąbrowski, B. Dąbrowska
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EPITAFIA

Barbara Chmielewska-Jurewicz
1935 – 2020

Z domu Stasikiewicz urodziła się 11 sierpnia 1935 roku w Stani-
sławowie. Jako dziecko wraz z rodzicami przeniosła się do Wyszkowa, 
gdzie ukończyła szkołę powszechną i liceum ogólnokształcące. W latach 
1954 - 1961 studiowała na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza została zatrudniona w Za-
kładzie Radiologii AMB. Zdobyła I i II stopień specjalizacji w zakresie 
radiologii. W 1972 roku obroniła pracę doktorską. W tym też roku, wraz 
z mężem doc. Janem Chmielewskim wyjechała do Gdyni. Mieli syna Pa-
wła (reżysera) i wnuka Jana.

Pracowała jako radiolog w Instytucie Medycyny Morskiej oraz w 
Szpitalu Redłowskim. W latach 1982-1985 przebywała na kontrakcie w 
Libii. Po powrocie, nadal pracowała jako radiolog w placówkach opieki 
zdrowotnej na terenie Gdyni, aż do przejścia na emeryturę. Po przed-
wczesnej śmierci męża doc. Jana Chmielewskiego ponownie wyszła za 
mąż za inż. Jana Jurewicza.

Stale utrzymywała kontakty z gronem koleżanek i kolegów z Bia-
łegostoku z lat studiów i pracy, uczestnicząc wspólnie w imprezach kul-
turalnych lub wycieczkach krajoznawczych. Basia była osobą łagodną, 
towarzyską i życzliwą. Także do chorych wykazywała zawsze stosunek 
pełen przyjaźni i empatii.

Zmarła 19 stycznia 2020 roku. Została pochowana obok męża na 
cmentarzu w Gdyni. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Lidia Łuszyńska
w imieniu koleżanek i kolegów ze wspólnych 

lat studiów w Białostockiej Uczelni
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Krzysztof Jan Cwalina
1952 – 2019

Urodził się 14 grudnia 1952 roku w Łomży, gdzie spędził dzieciń-
stwo. Tu też uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia odbył na Wydziale 
Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku uzyskując dyplom leka-
rza w 1980 roku.

Po powrocie do Łomży, w 1982 roku został zatrudniony w Wo-
jewódzkim Szpitalu Zespolonym, w którym pracował do 1995 roku. W 
tym roku został zmuszony do przejścia na rentę ze względu na stan zdro-
wia, a po uzyskaniu określonego wieku – na emeryturę. Nie powrócił już 
do pracy lekarskiej.

Dr Krzysztof Cwalina był niezwykle koleżeński, obowiązkowy i 
solidny, zawsze zrównoważony. Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebu-
jącym.

Miał szerokie zainteresowania pozazawodowe. Ciekawiła go za-
wsze przyroda, studiował literaturę, sam pisał wiersze.

Po śmierci rodziców pozostawał pod opieką brata Jarosława Cwa-
liny.

Zmarł 29 sierpnia 2019 roku, został pochowany na cmentarzu ka-
tedralnym w Łomży przy ulicy Kopernika.

Bratu oraz całej Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

W imieniu lekarzy Delegatury Łomżyńskiej OIL
Maciej Makarewicz

– 45 –
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Romuald Krętowski
1957 - 2019

Urodził się 7 stycznia 1957 roku w Michało-
wie. W 1971 roku ukończył Szkołę Podstawową w 
Dąbrowie Białostockiej, a następnie II Liceum Ogól-
nokształcące w Białymstoku, otrzymując 7 czerwca 
1975 roku świadectwo dojrzałości. Idąc śladem Ojca, 

znanego w Białymstoku internisty i kardiologa dr. Józefa Krętowskiego, w 
latach 1975-1981 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 
w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzymał 28 listopada 1981 roku.

Staż lekarski odbył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. 
J. Śniadeckiego w Białymstoku. W tym też Szpitalu rozpoczął pracę w 
Oddziale Neurologii, w którym był zatrudniony do 1990 roku kolejno 
na stanowisku młodszego asystenta, asystenta i starszego asystenta. Od 
stycznia do kwietnia1990 roku pracował jako st. asystent w MZOZ-ie w 
Białymstoku.

W listopadzie 1984 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie 
neurologii, a w 1989 roku – II stopień w tej dziedzinie. Od 1996 roku pra-
cował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku jako lekarz 
orzecznik. Jednocześnie pełnił dyżury w Oddziale Neurologii Szpitala 
Psychiatrycznego w Choroszczy oraz na rehabilitacji NZOZ-u „MDCa-
re” w Dworkach Staśkach, gm. Sokoły. W latach 1995 - 1999 prowadził 
prywatny gabinet neurologiczny w Białymstoku.

Był autorem kilku publikacji naukowych oraz współautorem książ-
ki „Ich pamięci... Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej w 
latach drugiej wojny światowej”.

Zawód lekarza uprawiał z pełnym oddaniem i poświęceniem po-
mimo wielkich trudności zdrowotnych, przykuty w ostatnim czasie do 
wózka inwalidzkiego. Zawsze odznaczał się wielką życzliwością i empatią 
do chorych, stale podwyższał swoje wiadomości fachowe, do końca wy-
kazywał optymizm w pracy lekarskiej.

Zmarł przedwcześnie 1 września 2019 roku po ciężkiej chorobie 
onkologicznej.

Łączymy się w wielkim żalu z Rodziną, przyjaciółmi i pacjentami.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

EPITAFIA
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Janina Sawicka
1940 - 2020

Z domu Sobolewska urodziła się 3 stycznia 1940 roku w Lidzie. 
Od 1945 roku wraz z rodzicami (ojciec - Jan, matka - Julia z domu Char-
kiewicz) zamieszkała w Białymstoku. Tu w 1954 roku ukończyła Szkołę 
Podstawową Nr 15, a następnie w 1958 roku Liceum Ogólnokształcące 
TPD. W 1960 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Białymstoku. W 1962 roku wyszła za mąż za inż. Tadeusza 
Sawickiego, zaś w 1965 roku urodziła córkę Beatę.

Dyplom lekarza otrzymała w 1968 roku. Staż podyplomowy odby-
ła w latach 1968-1970 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śnia-
deckiego w Białymstoku. Od listopada 1970 roku pracowała w Miejskim 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Białymstoku w pionie pediatrycznym. We 
wrześniu 1980 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób 
dzieci. W białostockim MZOZ-ie była zatrudniona do emerytury, na któ-
rą przeszła we wrześniu 1999 roku.

Podczas ponad trzydziestu lat pracy lekarskiej wykazywała się za-
wsze wielką sumiennością i oddaniem swoim małym pacjentom. Była 
lubiana przez dzieci i rodziców, a także współpracowników. Może być 
przykładem wzorowego lekarza, pełnego empatii i serdeczności.

Zmarła 9 lutego 2020 roku, została pochowana na Cmentarzu Far-
nym w Białymstoku. Z wielkim żalem pożegnała ją Rodzina, przyjaciele 
i byli pacjenci.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Józef Krętowski

Aneks
do książki „Ich pamięci... Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej 
w latach drugiej wojny światowej”:

▶ Julian Stefan Czarnecki, ur. 1867 we Lwowie, dypl. lek. 1894, neurolog, pra-
cował w Stryju, zginął w 1939 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceu-
tów Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 23).
▶ Izydor Abraham Halpern, ur. 1896, dypl. lek. 1927, stomatolog, Skałat woj. 
lwowskie, zmarł w 1943 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceutów 
Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 45).
▶ Jakub Landsberg, ur. 1899, dypl. lek. 1925, stomatolog, Przemyśl - Kutno, 
zginął w Katyniu w 1940 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceutów 
Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 69).
▶ Józef Majblum, ur. 1905, dypl. lek. 1933, Kulików pow. Żółkiew, zginął w 
1939 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceutów Ofiar II Wojny Świato-
wej, Warszawa 2018, t. 6, str. 76).
▶ Leja Lea Openheim, ur. 1896 w Białymstoku, dypl. lek. 1927, zginęła praw-
dopodobnie w Getcie Warszawskim  w 1940 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy 
i Farmaceutów Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 85).
▶ Stanisław Piekałkiewicz, ur. 1887, dypl. lek. 1928, Pińsk, zginął w Starobiel-
sku w 1940 roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceutów Ofiar II Wojny 
Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 92).
▶ Szymon Schimmel, ur. 1891, dypl. lek. 1921, kierownik Ośrodka Zdrowia w 
Kozowej pow. brzeżański, zginął w Katyniu w 1940 roku (wg Słownik Biogr. 
Lekarzy i Farm. Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 103).
▶ Władysław Antoni Sidor, ur. 1903 we Lwowie, dypl. lek. 1935, Swojatycze 
woj. lwowskie, zginął w Katyniu w 1940 roku(wg Słownik Biogr. Lekarzy i 
Farmaceutów Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 105).
▶ Kazimierz Szapocznikow, ur. 1883, dypl. lek. 1923, Brześć nad Bugiem, 
udział w działaniach bojowych jako lekarz, ranny i zmarł 19 września 1939 
roku (wg Słownik Biogr. Lekarzy i Farmaceutów Ofiar II Wojny Światowej, 
Warszawa 2018, t. 6, str. 112).
▶ Zenon Szczefanowicz, ur. 1888, dypl. lek. 1913, Brześć nad Bugiem, aresz-
towany przez NKWD zginął w Charkowie w 1940 roku (wg Słownik Biogr. 
Lekarzy i Farmaceutów Ofiar II Wojny Światowej, Warszawa 2018, t. 6, str. 
113).

ANEKS


