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PERIODYK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
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 konto: 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.

Klub Lekarza Seniora
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.

Profesor dr hab. n. med. Franciszek Taraszkiewicz
1923 – 2006

Część I. Biografia
Urodził się 8 października 1923 roku w Prudziszkach koło Suwałk, w
rodzinie chłopskiej. Szkołę Podstawową ukończył w 1937 roku, a do wybuchu
II Wojny Światowej w roku 1939 - jeszcze dwie klasy Gimnazjum Ogólnokształcącego im. K. Brzostowskiego w Suwałkach. Dalszą naukę przerwała Mu wojna
i okupacja niemiecka.
10 lutego 1940 roku został wywieziony na roboty przymusowe do byłych Prus Wschodnich. Jako robotnik rolny pracował w gospodarstwie Fredericha Moissa w miejscowości Mierewiszki, koło Olecka, skąd uciekł 16
sierpnia 1943 roku. Powrócił do Suwałk i podjął tam pracę jako robotnik w
Zakładzie Budowy Pieców i Ceramiki Budowlanej „Walter Schubert”. Posługiwał się wówczas fałszywym dokumentem tożsamości - podrobionym Ausweisem.
W grudniu 1944 roku Franciszek Taraszkiewcz wstąpił jako ochotnik
do 1 Armii Wojska Polskiego. Będąc żołnierzem I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, walczył z hitlerowcami na pierwszej linii frontu, na szlaku bojowym
Warszawa – Kołobrzeg. Został ciężko ranny w walkach o Wał Pomorski (bój
o Podgaje), co wyeliminowało go z dalszej walki. Był leczony w różnych polowych szpitalach wojskowych, także w Głównym Szpitalu Klinicznym Wojska
Polskiego, gdzie został uznany za inwalidę wojennego III grupy i zwolniony z
wojska w 1946 roku.
Po powrocie do Suwałk, rozpoczął dalszą naukę w miejscowym Liceum Pedagogicznym, które ukończył w 1948 roku, otrzymując świadectwo
dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Higieny
Psychicznej w Warszawie, którą ukończył w 1952 roku, uzyskując tytuł zawodowy psychologa klinicznego. Jednocześnie w 1950 roku rozpoczął równoległe studia w Akademii Medycznej w Warszawie, na Oddziale Pediatrycznym.
Studia medyczne ukończył z wyróżnieniem w 1955 roku, uzyskując kwalifikacje specjalisty I° w dziedzinie pediatrii. W listopadzie 1955 roku został
skierowany do pracy w pionie pediatrycznym ówczesnego województwa białostockiego.
W okresie od listopada do stycznia 1956 roku pracował jako lekarz
pediatra i kierownik poradni dziecięcej w Szpitalu Powiatowym w Wysokiem
–4–
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Mazowieckiem, a następnie do marca 1956 - jako lekarz pediatra w oddziale
dziecięcym i w poradni D w Szpitalu Powiatowym w Olecku. Od kwietnia
1956 podjął pracę w oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala im.
J. Śniadeckiego w Białymstoku, jako asystent i starszy asystent.
W latach 1955 - 1994, doktor Taraszkiewicz doskonalił systematycznie swoje umiejętności zawodowe i naukowe co skutkowało powierzaniem
Mu ważnych funkcji administracyjnych i dydaktycznych w dziedzinie pediatrii klinicznej i społecznej oraz w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia.
Pogłębiał swoją wiedzę podczas pobytów szkoleniowych w: Czechosłowacji
(1958), Moskwie i Leningradzie w ZSRR (1962) oraz w Jugosławii (1968).
Zdobył także specjalizacje II° w zakresie pediatrii (1959) oraz organizacji
ochrony zdrowia (1967). Pełnił odpowiedzialne funkcje administracyjne
jako Wojewódzki Inspektor Pediatrii Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (od kwietnia 1956), zastępca Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Matki i Dziecka w Białymstoku (od stycznia 1962 roku), a następnie
jako dyrektor tej Instytucji (w latach 1972 - 1981). W tym samym czasie był
ordynatorem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dziecięcego w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (lata 1975-1994). Zdobywał
także kolejne stopnie naukowe: dr n. med. (1963), dr hab. n. med. (1977) oraz
tytuł profesora nauk medycznych (1980).
Po utworzeniu w Akademii Medycznej w Białymstoku Kliniki Obserwacyjno - Zakaźnej Dzieci, zlokalizowanej na bazie funkcjonującego w
Szpitalu Wojewódzkim Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego Dziecięcego,
został powołany na kierownika tej jednostki w październiku 1976. Funkcję tę
pełnił do czasu odejścia na emeryturę we wrześniu 1994 roku.
Państwo Sabina i Franciszek Taraszkiewiczowie mieli troje dzieci:
dwóch synów Zdzisława i Mirosława oraz córkę Dorotę. Dorota Taraszkiewicz po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku i po wyjściu za mąż za obywatela Francji, na stałe wyjechała z Polski.
Prof. Franciszek Taraszkiewicz zmarł 18 kwietnia 2006 roku po długiej i ciężkiej chorobie. Spoczywa na cmentarzu Farnym w Białymstoku, w
grobie rodzinnym, wraz z synem Mirosławem.
NON OMNIS MORIAR – MISTRZU I NAUCZYCIELU
Prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
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PRO MEMORIA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po
długiej chorobie zmarł w Warszawie w dniu 9 września
2020 roku

Dr Tadeusz Szelachowski
1932 – 2020

Pomimo, że od prawie 40 lat mieszkał i pracował
w Warszawie, zawsze czuł się Podlasianinem i utrzymywał kontakty z białostockim środowiskiem lekarskim.
Urodził się 7 kwietnia 1932 roku w Sielachowskich k. Białegostoku. Po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego, w 1950 roku rozpoczął studia na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Należał do pierwszego rocznika studentów i pierwszych absolwentów powstającej Uczelni.
Dyplom lekarza nr 18/55 otrzymał w 1955 roku.
Zgodnie z nakazem pracy został zatrudniony w Wydziale Zdrowia Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku, gdzie w latach 1956 – 1963 i 1970
– 1973 pełnił funkcję kierownika Wydziału. W następnych latach do 1977
roku był kierownikiem Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Białymstoku
(lekarzem wojewódzkim).
Zawsze czuł się lekarzem i chciał mieć bezpośredni kontakt z chorymi. Z tego powodu przez 9 lat (1956 – 1965) pracował na wolontariacie w
I Klinice Chorób Wewnętrznych AMB, co pozwoliło mu zostać specjalistą
II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (1967). Wcześniej w 1965 roku
uzyskał II stopień specjalizacji z organizacji ochrony zdrowia.
W latach 1962 – 1970 był radnym WRN w Białymstoku.
Podczas pracy w Białymstoku położył tu wielkie zasługi dla rozwoju
ochrony zdrowia, zwłaszcza wiejskiej. Będąc świetnym organizatorem zbudował i rozbudował dziesiątki ośrodków zdrowia i przychodni, udoskonalił
też ich funkcjonowanie. Dzięki jego inicjatywie powstały wówczas zalążki telemedycyny, stworzył bowiem sieć bezpośredniej łączności między placówkami służącymi zdrowiu różnych szczebli na terenie województwa.
–6–
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W 1977 roku z ramienia ZSL-u został podsekretarzem stanu, a następnie (1980 – 1981) kierownikiem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
W latach 1981 – 1985 był ministrem zdrowia. Później (1985 – 1989) reprezentował ruch ludowy jako poseł do Sejmu, pełniąc jednocześnie funkcję
zastępcy przewodniczącego Rady Państwa. Po przejściu na emeryturę, do
85 roku życia pracował w Stowarzyszeniu wspierającym Centrum Zdrowia
Dziecka.
Miał szereg ogólnopolskich osiągnięć w zakresie organizacji ochrony
zdrowia, jak na przykład tworzenie w kraju sieci dziecięcych szpitali klinicznych, w tym także w Białymstoku. Wspierał też rozwój wyższego szkolnictwa
medycznego, jak choćby uruchomienie wydziału lekarskiego w Bydgoszczy.
Otrzymał szereg odznaczeń państwowych, był uhonorowany Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Żonaty, miał dwóch synów. Syn Wojciech reżyser teatralny, były dyrektor artystyczny znakomitego Białostockiego Teatru Lalek, synowa Małgorzata
jest profesorem w Klinice Endokrynologii UMB. Syn Maciej reżyser filmowy
i producent, synowa Małgorzata, pracuje w TVP, mieszkają w Warszawie.
Podczas emerytury, którą spędzał w Warszawie, najpierw pracowicie, a
później niestety ciężko chorując, stale utrzymywał żywe kontakty z białostockimi lekarzami, głównie z pierwszego rocznika AMB.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu Jego pożegnania. Zapisał bogatą kartę w historii podlaskiej i polskiej medycyny. Spoczął na białostockim Cmentarzu Wszystkich Świętych (wcześniej Św. Rocha)
przy ul. Antoniukowskiej.
Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

SPROSTOWANIE
W Biuletynie Nr 3(132) z 2020 roku na stronie 47 (trzeci rząd od góry)
błędnie wpisano nazwisko: jest Jóźwika, powinno być Jóźwiaka. Za pomyłkę
przepraszamy.
Redakcja
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CHWILA REFLEKSJI

Pasje lekarza:
leczę, maluję,
projektuję stroje,
biegam maratony
Dr n. med.
Katarzyna Krauze-Romejko
Rozmawia Jan Stasiewicz

Malująca doktor nauk medycznych jest rodowitą Białostocczanką, na
stałe związaną z naszym miastem.W rodzinie ma tradycje lekarskie. W latach
szarego PRL-u ukończyła szkołę podstawową, a następnie już w zmieniającej
się rzeczywistości uczyła się w Ogólnokształcącym Liceum Katolickim, które
mieściło się wówczas przy ulicy Mickiewicza. Z tamtych czasów ocenia siebie
jako zawsze dobrą uczennicę, ale bez specjalnych szerszych zainteresowań. Te
objawiły się później.
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku
przebiegały gładko. Oczywiście, medycyna wymagała wysiłku, ale problemów nie było. Uczestniczyła w pracach studenckiego koła otolaryngologów.
Dyplom lekarza, z wyróżnieniem, zdobyła w 2000 roku.
Ciekawe urozmaicenia życia zaczęły się podczas stażu podyplomowego. Uzyskała wówczas roczne stypendium naukowe we Włoszech w Instytucie Mario Negri „Sud” w Santa Maria Imbaro (Abruzja). Poza hematologicznym ukierunkowaniem, czego wyrazem był późniejszy doktorat, właśnie
wtedy po raz pierwszy sięgnęła po pędzel i farby. Stało się to za namową stypendialnej koleżanki, która oddawała się malarskiej pasji.
–8–
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dowała ujawnienie się zainteresowań plastycznych, nie otrzymałem zdecydowanej odpowiedzi. Po dłuższej dyskusji, dr Krauze przyznała, że chyba
rzeczywiście południowa przyroda i bogactwo zabytków mogły wpłynąć na
odkrywanie estetycznych upodobań.
Po powrocie ze stypendium obroniła pracę doktorską, której promotorem był prof. Michał Myśliwiec, a temat dotyczył wpływu różnych substancji naturalnych (takich jak soja lub składniki czerwonego wina) na wzajemne
oddziaływania elementów morfotycznych krwi.
Dalsza kariera zawodowa charakteryzowała
się dużą różnorodnością. Pani Doktor pracowała na wolontariacie na onkologii u prof. Marka
farmaceutycznej Roche; działała przez 1,5 roku
na oddziale noworodkowym w PSK. Ostatecznie
od 12 lat skupiła się na medycynie rodzinnej. W
2009 roku uzyskała specjalizację w tej dziedzinie,
zajmując pod względem wyniku pierwsze miejsce
w swojej sesji w Polsce. Obecnie pracuje w Przychodni Domesticus na Zielonych Wzgórzach w
Białymstoku; zajmuje się głównie dziećmi.
Musi być bardzo zdyscyplinowana bowiem umiejętnie dzieli czas
między pracą zawodową, wychowaniem trójki dzieci (Mateusz, Maja i Antonina) oraz swoimi pasjami, wśród których malarstwo stanowi główne, ale nie
jedyne hobby. Jak mówi, „ostatnio poszerzyłam swoje zainteresowania o pro–9–
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jektowanie tkanin i tworzenie autorskiej linii odzieży: chust, szali, sukienek,
bluz oraz bluzek, a także elementów odzieży sportowej”.
Od paru lat zajęła się także sportem. Żałuje, że swoje upodobanie
sportowe odkryła stosunkowo późno. Przez ostatnie sześć lat biega maratony.
W tym czasie zdążyła już zaliczyć siedem zorganizowanych biegów, wśród
nich maratony warszawski, wigierski i mazurski. Dają Jej wiele satysfakcji.
Jako środka codziennej lokomocji używa roweru – na nim przyjechała też na
nasze spotkanie w Izbie.
Jednak najważniejsze jest malowanie. Stale nowe, ciekawe obrazy
tworzy już od lat dwudziestu, chociaż dopiero od trzech lat „odważyła się pokazać je publicznie”. Swoją twórczość przedstawia na fb Romejko Art i www.
romejko art; w lutym br. miała wernisaż w Klubie Lekarza OIL przy ulicy
Świętojańskiej 7, o którym pisaliśmy w Biuletynie (2020, nr 2/131), str. 36.
Jej malarstwo charakteryzuje się precyzją, starannością wykonania,
często stosowaną symboliką i przede wszystkim – bogatą, żywą kolorystyką.
Obrazy ogląda się z dużym zainteresowaniem. Każdy z nich ma swój sens,
który staramy się albo odgadnąć, albo treść obrazu dopasować do własnych
wyobrażeń. Autorka pisze: „Bardzo często maluję anioły – spotykając wielu
dobrych ludzi na swojej drodze mogę śmiało powiedzieć, że anioły są wśród
nas !” Wiele z obrazów przeznacza na aukcje charytatywne.
Odnoszę wrażenie, że obrazy stanowią główną inspirację do projektowania kolekcji odzieżowych. Potwierdza to mówiąc – „tworzę autorskie
wzory, oparte na moim malarstwie, które każdą stylizację czyni niepowtarzalną i wyróżniającą się z tłumu.” Tak więc, tylko obrazy to dla Autorki
stale zbyt mało, muszą z nich wynikać dalsze konsekwencje, użytkowe, na
przykład wymienione kolekcje wzorów chust, szali lub sukienek.
Mija dwadzieścia lat malowania, w międzyczasie pojawiły się nowe pasje – wzornictwo odzieżowe, maratony. Czy będą dalsze ? W tej chwili trudno
o odpowiedź. Natomiast z pewnością zobaczymy wernisaże nowych ciekawych obrazów oraz kolekcji wzorniczych, zapowiada to widoczny optymizm
i radość z dotychczasowych sukcesów.
Dziękując za rozmowę i gratulując osiągnięć, uzyskałem zgodę Pani
Doktor na przedstawienie w Biuletynie kilku Jej obrazów.

– 10 –

CHWILA REFLEKSJI

Obrazy pędzla dr n. med. Katarzyny Krauze-Romejko.
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Z ŻYCIA IZBY
Kalendarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
22 lipca 2020 roku – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: przyznania PWZ,
doskonalenia zawodowego lekarzy, potwierdzenia warunków kształcenia oraz zmiany we wpisie do rejestru lekarzy. Dalsze uchwały dotyczyły: zobowiązania lekarza
do przeszkolenia; dofinansowania szkoleń lekarzy, przyznania pomocy materialnej,
zwolnienia z opłacania składek i korekty FINN; spełnienia warunków przez podmiot leczniczy do prowadzenia stażu; zwolnienia z opłaty za wydanie opinii przez
Komisję Bioetyczną, zgłoszenia przedstawiciela do składu komisji konkursowych
na stanowisko pielęgniarki i położnej oddziałowej USK w Białymstoku; wyrażenia
zgody na wycięcie drzewa i wykonanie chodnika na terenie parkingu przy budynku
OIL; przyjęcia rezygnacji członka Komisji Bioetycznej z prac w tej komisji; zmiany
przedstawiciela ORL do komisji konkursowej w WSzZ w Białymstoku. Omówiono
przebieg XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy przeprowadzonego w trybie obiegowym. Przyjęto termin posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 16 września
br. w Turośni Kościelnej. Przyjęto Stanowisko w sprawie poparcia postulatów protestu przeciwko przyjętym zmianom w Kodeksie Karnym.
22 lipca – Komisja Bioetyczna.
12 sierpnia – Prezydium ORL. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej - dr Małgorzaty Kożuszyńskiej-Topór, wieloletniego członka Okręgowego Sądu Lekarskiego. Kol.
J. Poznański omówił sytuację finansową OIL. Kol. H. Grzesiak przekazał informację
o rozdysponowaniu środków ochrony osobistej z darów Fundacji Lekarze Lekarzom.
Przyjęto uchwały: – finansowe - dofinansowania do szkoleń lekarzy, zwolnienia z
opłaty składek członkowskich i korekty FINN; przyznania PWZ, wpisania lekarza na
listę członków OIL; zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa oraz ds. ekonomicznych w BCO; opłaty za 400
egzemplarzy Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przyjęto do rozpatrzenia wniosek Komisji ds.
Lekarzy Emerytów i Rencistów w sprawie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnoleczniczych.
8 września – Prezydium ORL. Podjęto uchwały: finansowe – dofinansowanie do
szkoleń lekarzy, wypłacenia odprawy pośmiertnej, zakupu automatycznej bezdotykowej stacji dozowania - do dezynfekcji rąk; skreślenia działalności leczniczej, doskonalenia zawodowego lekarzy; zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej
na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w UDSK w Białymstoku; przyznania PWZ.
Kol. H. Grzesiak wyraził zgodę na objęcie patronatem wydarzenia edukacyjno-naukowego pt. „Podlaski tydzień profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych ONCOweek2020”.
16 września – Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej odbyły się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej. Rozpoczęto je podziękowaniem kol.
Janowi Stasiewiczowi za 20-letnią pracę w Komisji Bioetycznej OIL w Białymstoku.
Przedstawiono sprawozdania z prac NRL oraz delegatur a także sprawozdanie fi– 13 –
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nansowe. Poinformowano o rozdysponowaniu środków ochrony osobistej z darów
Fundacji Lekarze Lekarzom. Podjęto uchwały: w sprawie powołania Komisji Lekarskiej do oceny stanu zdrowia lekarza w przedmiocie niezdolności do wykonywania
zawodu lekarza; dofinansowania turnusów rehabilitacyjno-leczniczych emerytom i
rencistom; korekty naliczania składki członkom OIL; dochodzenia zaległości z tytułu płatności składki członkowskiej w OIL w Białymstoku; dofinansowania szkoleń lekarzy; przyznania odprawy pośmiertnej; przyznania zapomogi na poratowanie
zdrowia 90-latków; zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Komisji
Stomatologicznej na organizację szkolenia. Wypracowano stanowisko w sprawie wymaganych kryteriów przez USK do prowadzenia stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z 30 miejscami stażowymi. Pobyt uczestników uświetnił wernisaż
prac malarskich lekarki kol. Katarzyny Król-Konon pt. „NIE/ZNANE”.
21 września kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Omawiane tematy: pandemia COVID-19
i skargi świadczeniobiorców.
23 września – Komisja Bioetyczna.
30 września – Prezydium ORL. Podjęto uchwały w sprawie: dofinansowania szkoleń
lekarzy; przyznania odprawy pośmiertnej; przyznania PWZ; skreślenia działalności
leczniczej; niedopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego; potwierdzenia warunków kształcenia; zwolnienia z opłaty składki członkowskiej i korekty w systemie
FINN; zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Komisji Lekarzy
Rodzinnych na szkolenie; zgłoszenia przedstawiciela ORL do komisji konkursowej;
zgłoszenia przedstawiciela do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej NRL; umowy o
świadczenie usług informatycznych; windykacji zaległych składek.
Uchwała Nr 248/2020/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
z dnia 16 września 2020 roku
w sprawie windykacji należnych składek członkowskich.
Na podstawie art. 25 pkt. 7; art. 53 oraz art. 116 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o
izbach lekarskich (Dz.U.2019r. poz. 965 tj.) oraz art. 59 w.1 Kodeksu Etyki Lekarskiej z dnia
14 grudnia 1991r. (tj. z dn. 2 stycznia 2004r) oraz uchwały Nr 27/14/VII NRL z dn.5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz uchwały Nr 44-03-IV NRL z dn.
24 lutego 2003 w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy postanawia:

§1.
Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do podejmowania wszelkich czynności organizacyjno - prawnych związanych z dochodzeniem zaległości z tytułu płatności składki
członkowskiej.
§2.
1.Uznać zaległości w opłacaniu składki członkowskiej przez lekarza/lekarza dentystę
za więcej niż 12 okresów miesięcznych, za naruszenie podstawowych obowiązków
członka Izby Lekarskiej.
2.W przypadku stwierdzenia, że lekarz lub lekarz dentysta wymieniony w pkt. 1 za– 14 –

Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 4(133) 2020 r.

lega z zapłatą składek członkowskich, należy wysłać wezwanie do zapłaty (załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały).
§3.
W stosunku do członków OIL, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania
zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, kieruje do OROZ
zawiadomienie o przewinieniu zawodowym z wnioskiem o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego.
§4.
W przypadku stwierdzenia, że lekarz lub lekarz dentysta wymieniony w §2 zalega nadal z zapłatą składek członkowskich, i nie reaguje na wysłane wezwanie §2 pkt. 2, należy wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazujące na obowiązek
niezwłocznej zapłaty zaległych składek członkowskich.
§5.
Na wniosek członka OIL który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwróci się z
prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Prezydium ORL może w uzasadnionych okolicznościach rozłożyć ich spłatę w ratach.
§6.
W uzasadnionych przypadkach Skarbnik może wystąpić do Prezydium 0RL z wnioskiem o umorzenie należności lub zaniechanie postępowania egzekucyjnego w administracji ze względu na jego nieopłacalność.
§7.
Jeżeli w terminie 14 dni od doręczenia ostatecznego wezwania do zapłaty nie zostanie dokonana wpłata zaległych składek w pełnej wysokości, albo zapłata nie zostanie
umorzona, odroczona lub rozłożona na raty, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
kieruje sprawę do Kancelarii Adwokackiej, posiadającej umowę z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku celem dalszego prowadzenia egzekucji administracyjnej należności na rzecz OIL.
§8.
Niedotrzymanie ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania
opisanego w §7.
§9.
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Izby Lekarskiej
w Białymstoku.
§10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ORL					Prezes ORL
Lek. Janusz Zawistowski				
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WYDARZENIA

Uroczystość nadania Imienia
dr. Kazimierza Ptaszyńskiego Szkole Podstawowej Nr 3
w Hajnówce oraz wręczenia Sztandaru Szkoły
We wcześniejszych wydawnictwach izbowych przypominaliśmy
lekarzom Podlasia bohaterską i tragiczną postać Doktora Kazimierza Ptaszyńskiego, który oddał życie za niepodległość Ojczyzny, rozstrzelany wraz
z Żoną w ciąży i trzyletnią Córeczką przez niemieckich okupantów w 1943
roku w białowieskiej żwirowni. Absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie służył przed wojną opieką lekarską społeczeństwu Hajnówki i okolic,
zaś podczas wojny niósł pomoc medyczną także członkom ruchu oporu.
Hajnówka pamięta o swoim bohaterze. Dowodem może być nazwanie ulicy Jego imieniem, przy której mieszkał, jak też obecny fakt nadania
Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce imienia dr. Kazimierza Ptaszyńskiego
na mocy uchwały Rady Miasta Hajnówka. Uroczystość w obecności nauczycieli i uczniów Szkoły, jak też licznych dostojnych Gości, odbyła się 4 września
2020 roku. Okręgową Izbę Lekarską reprezentował kol. Jarosław Nowicki. Na
ręce Pani Dyrektor Szkoły, mgr Karoliny Beaty Wachol-Worończuk, wręczono Sztandar Szkoły, ufundowany przez liczne instytucje (także przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku) i osoby prywatne, poświęcony przez księży
Biskupów z Drohiczyna i Hajnówki.
Z wielką satysfakcją przekazujemy te informacje naszym
czytelnikom, odsyłając równocześnie zainteresowanych do numeru 19 Zeszytów Historycznych
Izby z 2017 roku, w którym mgr
Alla Gryc szerzej opisuje postać
dr. Kazimierza Ptaszyńskiego. Planujemy też przedruk Jej artykułu
w kolejnym wydaniu Biuletynu by
udostępnić go wszystkim członkom podlaskiego samorządu lekarskiego.
Redakcja
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JUBILEUSZ UMB
Jeszcze o pierwszych absolwentach Uczelni
Teresa Kurowska – Dąbrowska

Wojenne i powojenne przygody Doktora Józefa Jana Kuźmińskiego

Gdy mając 25 lat rozpoczynał naukę na pierwszym roku studiów powstającej w Białymstoku Akademii
Medycznej miał już swoją przeszłość wojenną, głównie
AK-owską. Odcierpiał ją w następnych trudnych latach.
Dopiero później przyszły sukcesy – lekarza i kronikarza
podlaskiej medycyny. Dziś, razem z Alma Mater, święci
70-lecie Uczelni i swoje 95-lecie.

Urodził się 9 sierpnia 1925 roku we Wrześni w woj. wielkopolskim,
gdzie jego Ojciec był lekarzem. W późniejszych latach, aż do wojny, mieszkał
w Iwieńcu, bowiem ojciec został lekarzem powiatowym w pobliskich Stołpcach (pograniczne miasto powiatowe w woj. nowogródzkim), zaś matka pracowała w administracji szpitala w Iwieńcu. Wychowywał się w atmosferze
patriotycznej, charakterystycznej dla ówczesnych Kresów, gdzie dużo mówiło
się o historii Kraju. Od najmłodszych lat Józef interesował się też
medycyną, co później kształtowało jego działalność.
Wojna przerwała mu naukę w gimnazjum w Stołpcach.
Podczas okupacji sowieckiej, mając 16 lat pracował jako robotnik
w Zieleni Miejskiej, zaś następnie
był dezynfektorem w szpitalu w
Iwieńcu. Pomagał wówczas leka– 17 –
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rzom i pielęgniarkom przy wykonywaniu
prostych czynności medycznych (zastrzyki,
opatrunki, asysta przy drobnych zabiegach)
– szykował się więc do zawodu.

W mundurze amerykańskich

W lipcu 1943 roku został przyjęty do
Stołpecko-Nalibockiej grupy AK (miał ps.
„Tank”), w której pełnił funkcję sanitariusza.
Ugrupowanie przebyło długi szlak bojowy w
kierunku Warszawy by uczestniczyć w Powstaniu. Zostało jednak rozbite przez Niemców w Puszczy Kampinowskiej, a 18-letni
Józef Kuźmiński trafił do obozu jenieckiego
w Altengrabow (za Potsdamem) – Stalag XI
A; otrzymując numer 45979. Zachowało się
zaświadczenie ze Stalagu, które drukujemy.

sił pomocniczych

Po wyzwoleniu obozu (przeniesionego pod Hanower) przez wojska
alianckie, trafił do amerykańskich służb pomocniczych, między innymi do
oddziałów wartowniczych. Ten epizod przygód wojennych, oczywiście łącznie z przeszłością AK-owską, stanowił źródło wielu kłopotów, wręcz prześladowań w PRL-owskiej przyszłości.
W sierpniu 1946 roku powrócił do kraju. Rodzinę odnalazł w Białymstoku. Rozpoczął tu swoje powojenne życie, bogate już w doświadczenia. Kontynuował przede wszystkim przerwaną naukę, ukończył Gimnazjum
i Liceum dla Dorosłych, pracując jednocześnie jako rejestrator w Miejskiej
Stacji Dentystycznej, a następnie jako kontroler sanitarny w Filii Państwowego Zakładu Higieny. Maturę uzyskał w 1949 roku, a rok później rozpoczął
studia na Wydziale Lekarskim powstałej tu Akademii Medycznej.
Od chwili przyjazdu do Polski, ze względu na przeszłość wojenną
i inteligenckie pochodzenie (rodzina lekarska), znalazł się pod obserwacją
Urzędu Bezpieczeństwa; miał swego „anioła stróża” z bezpośredniego otoczenia. Będąc na trzecim roku studiów, po dwóch dniach procesu w Komisji
Dyscyplinarnej AMB, jako „bandyta z AK” i „wróg narodu”, został wydalony
z Uczelni. Po odwołaniu się do najwyższych władz państwowych, po trzech
miesiącach starań, reaktywowano go w prawach studenta z uzasadnieniem:
„decyzja o usunięciu z Uczelni była błędna materiałowo”. Studia lekarskie
– 18 –
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ukończył w 1955 roku (dyplom nr 94/56).
Zgodnie z nakazem pracy działalność lekarską rozpoczął w Szpitalu
Psychiatrycznym w Choroszczy. Odbył okresową służbę wojskową w Szpitalu
Wojskowym w Ełku (1958-1960). Po powrocie do Białegostoku specjalizował
się w zakresie chorób wewnętrznych (wolontariat w klinice), a następnie w
medycynie przemysłowej – zdobył pierwszy stopień specjalizacji w obu tych
dziedzinach.
W latach 1961-1963 pełnił obowiązki kierownika Obwodu Lekarskiego Nr 2 w Białymstoku, pracując równocześnie w Przychodni Przyfabrycznej przy Fabryce Sklejek, z którą związał się na stałe prowadząc ją aż do
przejścia na emeryturę w 1991 roku. Przychodnia ta miała bogatą tradycję
bowiem powstała już w 1922 roku.
Dzięki wielkim staraniom dr. Kuźmińskiego
(kierownika Przychodni) oraz zaangażowaniu dyrektorów Fabryki Sklejek i Browaru, a także poparciu władz Związków Zawodowych, wybudowano i
otwarto w 1969 roku nową Przychodnię Międzyzakładową z własnym laboratorium, nawet ze służbowym mieszkaniem dla lekarza, zatrudniającą różnych
specjalistów i stomatologa. Stała się ona wzorcową
przychodnią przemysłową, pokazywaną delegacjom
zagranicznym. Był to niezaprzeczalny sukces zawodowy dr. Józefa Kuźmińskiego.

Herb rodziny Kuźmińskich

Oprócz niezwykle aktywnej pracy zawodowej,
jego życiową pasję stanowiła historia II wojny światowej i historia białostockiej medycyny. Stał się bardzo
konsekwentnym kolekcjonerem różnych eksponatów
i pamiątek związanych z dziejami medycyny. Zorganizował ich ekspozycję w Przychodni Międzyzakładowej przy Fabryce Sklejek, a po przejściu na emeryturę przeniósł ją kolejno do Szkoły Pielęgniarskiej i
Studium Wojskowego AMB. Wobec jednak miernego
zainteresowania zbiorami w Białymstoku, przekazał
je ostatecznie do Muzeum Medycyny przy AM w
Szczecinie.
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Był założycielem Koła Kombatantów Służby Zdrowia i jego wieloletnim
ckiej służby zdrowia w II wojnie światowej znajdujący się na terenie Szpitala
Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (przy ulicy Skłodowskiej).
Z innych licznych pozazawodowych aktywności należy wspomnieć, że dr
Kuźmiński w latach 60-tych współorganizował Automobilklub Podlaski i ma
jego legitymację Nr 2.
Dr Józef Kuźmiński jest też autorem lub współautorem kilku książek i
licznych artykułów o znaczeniu kronikarskim. Do tych książek należy obszerne wydawnictwo „Służba Zdrowia Białostocczyzny w II Wojnie Światowej”
(jest autorem kilku rozdziałów), „Pamiętniki Lekarskie” oraz bogata autobioZ Iwieńca i Stołpców do Białegostoku”
o dużej wartości dokumentalnej.
Od początku reaktywowania w 1989 roku Izb Lekarskich współpracował z wydawnictwami samorządu lekarskiego. Już w pierwszym numerze
Biuletynu Lekarskiego ze stycznia 1990 roku ukazał się jego artykuł pt. „Polskie siły zbrojne – straty kadry lekarskiej 1939-1945”. W Zeszytach Historycznych OIL w Białymstoku, a także w Biuletynie, zamieszczał biogramy wielu
podlaskich zasłużonych lekarzy, chroniąc pamięć o nich.
Izba Lekarska obchodziła Jego 90-te Urodziny, jak też uhonorowała
w 2019 roku medalem Gloria Artis Medicinae. Obecnie nasz, chyba najstarszy Kolega z roku, wypoczywa na emeryturze w Supraślu. Ze zdziwieniem
zauważa, że to już 95 lat minęło.
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Jan Stasiewicz, Jolanta Wróblewska

Dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska.
Czołowa reprezentantka pierwszych absolwentów AMB

Dr T. Kurowska,
1955 rok

Doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie
położnictwa i ginekologii, jest niestrudzonym kronikarzem opisującym losy wszystkich swoich Koleżanek i Kolegów z pierwszego roku studiów białostockiej Alma Mater, obchodzącej w tym roku 70-lecie powstania. Wśród
tych opisów w żadnym więc razie nie może zabraknąć
biogramu Pani Doktor Teresy Kurowskiej-Dąbrowskiej,
właścicielki dyplomu AMB numer dziewięć z 1955 roku.

Urodziła się 1 stycznia 1931 roku w Tykocinie w rodzinie, jak pisano
wanym Wojska Polskiego (kapitanem) w Armii Pomorze, a matka Mieczysłaczęsto stawało się źródłem problemów podczas studiów na wyższej uczelni.
W 1946 roku Państwo Kurowscy zamieszkali w Gliwicach, gdzie
mieszkała również część rodziny po repatriacji ze Lwowa. Tu w 1950 roku
na świadectwie maturalnym wyłącznie oceny bardzo dobre. Została wytypowana przez komisję rekrutacyjną gliwickiego liceum na dalsze studia do
Akademii Lekarskiej w Białymstoku. W ten sposób w 1950 roku stała się studentką pierwszego roku Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku.
Podczas studiów, na pierwszym roku pojawiły się niebezpieczne epizody związane z jej pochodzeniem społecznym. Została wydalona z ZMP, a
na posiedzeniu Zarządu organizacji w kwietniu 1951 roku przewodniczący
struktur uczelnianych grzmiał: „Prezydium ZMP nie ma zaufania do szerokiego ogółu koleżeństwa, do którego wkradły się wrogie elementy jak kol. Kurowska Teresa, którą trzeba usunąc z uczelni ...” (z zachowanego protokołu).
Szczęśliwie jednak kol. Teresa Kurowska przetrwała i w dniu 22 października
1955 roku otrzymała dyplom lekarza z numerem dziewiątym.
Zgodnie z nakazem pracy została zatrudniona jako lekarz rejonowy
w Ambulatorium PKP w Białymstoku (1955-1963). Równocześnie w ramach
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wolontariatu szkoliła się w zakresie położnictwa i ginekologii w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, uzyskując w 1962 roku I stopień specjalizacji w
tej dziedzinie. W latach 1963-1971 pracowała na etacie asystenta w Szpitalu
MSW w Białymstoku, pełniąc jednocześnie dyżury w pogotowiu ratunkowym w tej instytucji. W 1971 roku, jako ginekolog została oddelegowana do
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Mońkach. W 1972 roku
została specjalistą II stopnia z położnictwa i ginekologii. W latach 1972-1981
pracowała w Poradni K w Specjalistycznym Przemysłowym ZOZ-ie w Białymstoku.
W 1977 roku obroniła doktorat na temat „Wybrane związki azotowe
płynu owodniowego w ciąży fizjologicznej i patologicznej”.
W 1981 roku przeniosła się do Świętochłowic, gdzie została zatrudniona w Szpitalu, Poradni K oraz jako wykładowca w Liceum Medycznym. W
wieku 55 lat i po 30 latach pracy lekarskiej przeszła na wcześniejszą emeryturę. Nie zaprzestała jednak wykonywania zawodu. Pracowała w Poradni K w
Choroszczy (1987-1991), gdzie była też Konsultantem Szpitala Psychiatrycznego (1987-1997); w Wasilkowie (2002-2008); oraz, aż do 2017 roku pracowała jako ginekolog w Przychodni „ProMed” w Białymstoku, w ostatnich
latach na zastępstwach. Dr Kurowska przez 62 lata wykonywała więc zawód
lekarza służąc bezpośrednio pacjentom.
W życiu prywatnym, w 1956 roku wyszła za mąż za Ignacego Dąbrowskiego, lekarza stomatologa. Ma syna Tomasza, mgr. inż. mechanika
oraz córkę Dorotę, mgr pielęgniarstwa; wnuczki – Paulina jest lekarzem w
Warszawie, zaś Magdalena aktorką w Teatrze Lalek w Białymstoku.
•
Po dyplomie dr Teresa Kurowska utrzymywała stały kontakt z większością koleżanek i kolegów ze swego roku studiów, zwłaszcza z osobami
mieszkającymi i pracującymi na Podlasiu. Duże znaczenie miały regularne
zjazdy pierwszych absolwentów, w których najpierw tylko uczestniczyła, a
następnie stała się jednym z głównych współorganizatorów.
Przemawiała w imieniu swego roku na różnych uroczystościach jubileuszowych Uczelni. Szczególnie warte przypomnienia było wystąpienie dr Kurowskiej podczas uroczystej ogólnopolskiej Inauguracji roku akademickiego
w 60-tą rocznicę powstania Uczelni (zdjęcie poniżej), w którym podkreślała szczególne cechy swego rocznika ukształtowane często przez lata wojny i
wczesnej powojennej odbudowy.
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Stopniowo stawała się kronikarzem
losów pierwszych studentów i absolwentów
AMB. W obecnym artykule nie piszemy o kilkunastu ich zjazdach i spotkaniach, które odbyły się w ciągu już 70-ciu lat historii Uczelni, bowiem zainteresowani czytelnicy znajdą
obszerne informacje o nich w publikacji dr
Kurowskiej („Nasze spotkania”) w pięknym
albumie wydanym w 2012 roku przez UMB
pod tytułem „Historia powstania Akademii
Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika”, str. 354 - 362, z bogatą dokuWśród pięciu artykułów Jej autorstwa drukowanych w tym Albumie,
fundamentalne znaczenie ma opracowanie „Życiorysy absolwentów”, w któwszystkich absolwentów pierwszego rocznika. Jest to ważna źródłowa pozycja dla historyków podlaskiej medycyny.
W ostatnim dziesięcioleciu pełnej już emerytury zawodowej zainteresowania dr Teresy Kurowskiej-Dąbrowskiej skupiły się na studiowaniu
życiorysów podlaskich lekarzy, często już zapomnianych pomimo wielkich
nieraz osiągnięć. Artykuły ogłasza w wydawnictwach UMB (Albumy, Medyk
Białostocki), a także Izby Lekarskiej (Zeszyty Historyczne, Biuletyn OIL).
Ogółem w latach 2010 - 2020 przekroczyła imponującą liczbę 70-ciu artykułów. W samej tylko serii czterech tomików Zeszytów Historycznych wydanej
w latach 2012 - 2017 pod tytułem „Lekarze Podlasia – skojarzenia wileńskie”, opracowała 20 obszernych biogramów lekarzy o korzeniach wileńskich,
głównie absolwentów USB, którzy pracowali na Podlasiu.
Obecnie w 2020 roku, na 70-lecie UMB, opublikowała już 5 artykułów poświęconych pierwszym absolwentom Uczelni.

Jest też autorką ponad 30-tu „
”, „pro memoria”
i „wspomnień”, poświęconych zmarłym w ostatnim czasie podlaskim
lekarzom.
Można więc tylko podziwiać nieustanny zapał i stale wielką aktywność pisarską Pani Doktor. Redakcja Biuletynu i Zeszytów Historycznych OIL liczy na dalszą równie owocną współpracę. ■
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SENIORZY
Drogie Koleżanki i Koledzy
Zgodnie z coroczną tradycją uczestniczymy w spotkaniu opłatkowym w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Informuję, że termin tegorocznego spotkania został ustalony na dzień
14 grudnia 2020 roku o godzinie 11-ej.
Zapraszam serdecznie emerytów i rencistów wraz z rodzinami.
Zapewniam, że w czasie spotkania zachowane zostaną wszelkie zalecane zasady epidemiologiczne.
Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku do dnia 20 listopada 2020 roku. Przy mniejszej
liczbie niż 30 osób, spotkanie będzie odwołane.

***
Informuję również, że Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku zatwierdził zgłoszony przez Komisję wniosek o możliwości
wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych lekarzy seniorów. Zatwierdzony
został również Regulamin przyznawania dofinansowania, który drukujemy poniżej.
Zgłoszenia o chęci skorzystania z w/w możliwości przyjmowane będą przez sekretarza ORL w Białymstoku. Za nadzór nad realizacją
programu refundacji odpowiedzialna będzie kol. dr Jadwiga Masłowiecka.
Danuta Łopianecka

Załącznik do Uchwały Nr 246/2020/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku
z dnia 16.09.2020r.

Regulamin dofinansowania
do wyjazdów leczniczo – rehabilitacyjnych lekarzy emerytów
i rencistów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku
1) Dofinansowanie wynosi:
- 800,00 zł – do wyjazdów 2-tygodniowych,
- 400,00 zł – do wyjazdów 1-tygodniowych.
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2) Przyznawane będzie nie częściej niż raz na cztery lata.
3) W OIL w Białymstoku prowadzony będzie rejestr lekarzy starających się o
częściową refundację.
4) Warunkiem przyznania dopłaty będzie wymóg nie skorzystania w ostatnich dwóch latach z innego rodzaju dofinansowania z Izby Lekarskiej (np.
do wycieczek).
5) Lekarze sami zaplanują swój wyjazd prywatny zgodnie ze stanem zdrowia.
6) Członkowie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów służyć będą radą w
wyborze miejsca rehabilitacji oraz w załatwieniu formalności.
7) Refundacja częściowa wyjazdów rehabilitacyjnych będzie dotyczyła tylko
prywatnie opłaconego pobytu w placówce uzdrowiskowej.
8) Lekarz otrzyma dofinansowanie po powrocie z leczenia i przedstawieniu
faktury opłaty za pobyt i wykonania zabiegu rehabilitacyjnego.
9) O przyznaniu dofinansowania decydować będzie miejsce w kolejce oczekujących.
10) Przewidujemy możliwość skorzystania z tej oferty około 6 osób w ciągu roku kalendarzowego w zależności od możliwości finansowych OIL w
Białymstoku.

PRACA
Poradnia Medycyny Pracy w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 4
w związku z rozwojem zatrudni do współpracy – LEKARZA MEDYCYNY
PRACY i oferuje zatrudnienie w dowolnym wymiarze czasowym:
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia,
- przyjazną, zespołową atmosferę,
- elastyczny grafik,
- pracę w nowoczesnej Poradni,
- nie wymagamy własnej działalności gospodarczej.
Kontakt: 515 193 555 lub 530 903 188 lub na
biuro@psychomedycyna.pl
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SPORT
Tenis ziemny
W dniach 30 lipca - 02 sierpnia 2020 roku w Poznaniu odbyły się
Mistrzostwa Polski Lekarzy w tenisie ziemnym, które zgromadziły aż 112
uczestników. Licznych jak na obecne czasy, ale zasady sanitarne zostały zachowane i zawody odbyły się bez problemów. Sukces odnieśli przedstawiciele
naszej Izby Lekarskiej zdobywając złoto (kol. Zdzisław Hrynkiewicz) oraz
brąz (kol. Jerzy Talarczyk) w swojej kategorii wiekowej.

Triathlon
W sezonie startowym 2020 nasz kolega dr Mateusz Marek Siekierski
zdobył liczne sukcesy podczas krajowych zawodów triathlonowych. Największym sukcesem tego roku jest 2 miejsce w kategorii OPEN podczas zawodów
Garmin Iron Triathlon na dystansie 1/2 IRONMAN z czasem 4:13:56 (1,9
km pływania, 90 km rower, 21,1 km bieg). Przypominamy, że w ubiegłym
Ironman 70.3 w Nicei, które odbyły się 8 września. Podczas zawodów Ironman 70.3 World Championship wystartowało ponad 6.000 sportowców z
ponad 100 krajów. Osiągając czas 4 godz. 48 min. uplasował się na 545 pozycji OPEN oraz zajął 10 miejsce wśród startujących tam Polaków. Zawody
w Estonii.

Redakcja

– 26 –

Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 4(133) 2020 r.

KSIĄŻKI
Nasze wydawnictwa

Z przyjemnością informujemy, że we wrześniu 2020 roku ukazał się kolejny, już 22 numer Zeszytów Historycznych wydawanych
przez nasz samorząd. Liczy 87 stron i zawiera sześć obszernych artykułów o zróżnicowanej treści.
Zachęcamy do lektury.
Zainteresowani członkowie białostockiej Izby Lekarskiej mogą
otrzymać to wydawnictwo nieodpłatnie w siedzibie OIL w Białymstoku (ul. Świętojańska 7), jak też w delegaturach w Łomży i Suwałkach,
do wyczerpania nakładu, który ze względów finansowych jest ograniczony.
Redakcja
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Pan na Zamku Muri
Zygmunt Stankiewicz
(1914 – 2010)

Żołnierz – Artysta – Myśliciel
Teresa Zaniewska
Wyd. SGGW, Warszawa 2018, stron 175,
bardzo liczne fotografie, oprawa twarda.
ISBN 978-83-7583-808-4

W dziesiątą rocznicę śmierci chcemy przypomnieć wybitną postać
Zygmunta Stankiewicza, który jak pisze prof. Teresa Zaniewska w tytule prezentowanej książki, był „żołnierzem, artystą i myślicielem”. Szczególnie powinien pozostawać w pamięci białostoczan, bowiem urodził się w Białymstoku i
przez większość życia, mimo że mieszkał w Szwajcarii miał związki z naszym
miastem, co często podkreślał. Tu pobierał pierwsze nauki malarstwa i rzeźby
od Józefa Blicharskiego, tu mieszkała jego rodzina, został też Honorowym
Obywatelem Miasta Białegostoku.
Naukowiec i pisarka, Teresa Zaniewska, także przez lata związana
z Białymstokiem będąc profesorem w UwB (później SGGW w Warszawie),
zaprzyjaźniona z Zygmuntem Stankiewiczem, stała się piewcą jego przeciekawego życia. Pisała o nim w szeregu książek i artykułów jako o żołnierzu
2. Dywizji Strzelców Pieszych, artyście – rzeźbiarzu i malarzu, filozofie, kolekcjonerze dzieł sztuki, przemysłowcu, wreszcie „Panu na Zamku Muri” w
Szwajcarii, siedzibie wspaniałego Polskiego Muzeum Historycznego.
Prezentowana książka – album wzbudza najwyższe uznanie ze względu na treść i formę. Jest wspaniałym dokumentem życia słynnego Człowieka,
jakim był Zygmunt Stankiewicz. Warto o nim pamiętać, zwłaszcza gdy będąc
w Białymstoku idziemy ulicą Wiejską, przy której znajdował się jego dom
rodzinny.
Jan Stasiewicz
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PRO MEMORIA
Dr n. med. Maciej Janusz Filipowski
1935 – 2020

Urodził się 10 września 1935 roku w Drochlinie
(pow. Włoszczowa) w rodzinie nauczycielskiej (ojciec
– Józef, matka Bronisława z Lasockich). Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w
Kielcach. W latach 1953 – 1960 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W
1961 roku odbył staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, a po jego zakończeniu rozpoczął specjalizację z otolaryngologii w ramach stypendium. W 1963 roku
kontynuował ją na etacie asystenta w Klinice Otolaryngologii kierowanej
wówczas przez prof. Wiktora Hassmanna.
Wyróżniał się zdolnościami w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
Uzyskał pierwszy i drugi stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii.
Dodatkowo pracował w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej. Przeszedł szczeble kariery akademickiej od asystenta do adiunkta. Wykazywał
duże zdolności dydaktyczne – był szanowany i lubiany przez studentów. Jego
dorobek naukowy liczył 34 publikacje. W 1972 roku uzyskał stopień doktora
nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Wpływ drgań mechanicznych
pionowych niższych częstotliwości na czynność słuchową ucha wewnętrznego
świnek morskich.” Oprócz chirurgii onkologicznej, zajmował się wpływem
hałasu i wibracji na narząd słuchu.
W latach 1980 – 1982 pracował w Poradni Otolaryngologicznej w ramach Polskiego Zespołu Medycznego w Zliten. Po powrocie z Libii otrzymał
etat adiunkta w Klinice Otolaryngologii AMB, na którym pracował do 1989
roku. W wyniku wygranego konkursu objął stanowisko ordynatora Oddziału
Otolaryngologicznego w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, na którym pracował do czerwca 2002 roku. W tym czasie rozwinął
tam chirurgię onkologiczną oraz chirurgię ucha. Zorganizował poradnię dla
chorych po operacjach krtani, wspierał Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych. Pracował też w Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni „Eskulap” w
Białymstoku oraz w Oddziale Otolaryngologicznym Szpitala w Suwałkach.
– 29 –

PRO MEMORIA

***
W 1957 roku ożenił się z Danutą Dybacką – koleżanką ze studiów.
W przyszłości onkologiem i dyrektorem szpitala. Poza pracą zawodową,
uprawiał myślistwo oraz turystykę. Zbudował dom rodzinny w Białymstoku
i letniskowy w Puszczy Knyszyńskiej. Na działce nieopodal domu zajmował
się z dużym powodzeniem ogrodnictwem. Tutaj znajduje się też piękny ogród
kwiatowy, który jest zasługą Danusi. W otoczeniu przyrody czuł się najlepiej,
lubił poranne spacery z psami – Dolarem i Kopiejką.
Przed laty dokonaliśmy najazdu na gościnny dom Państwa Filipowskich
z okazji sympozjum Towarzystwa Otolaryngologicznego, które odbywało się
w Supraślu. Maciej przywiązany był też do ziemi świętokrzyskiej. Kiedyś w
drodze powrotnej z Krakowa odwiedziliśmy Święty Krzyż, Jaskinię Raj i pałac
biskupi w Kielcach. Maciej okazał się dobrym przewodnikiem o dużej wiedzy
historycznej. Odbyliśmy też wspólną podróż samochodem do Lwowa, poznaliśmy zabytki miasta, zakłady naukowe. Odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski
i Orląt Lwowskich – wówczas zaniedbany i niedostępny. Maciej kochał życie
towarzyskie, był świetnym gawędziarzem, opowiadającym różne dykteryjki
myśliwskie i ciekawe przypadki z bogatej praktyki lekarskiej.
Danusia i Maciej mają dwóch synów: Roberta – prawnika i Tomasza
– onkologa, doktora nauk medycznych, oraz dwoje wnucząt. Radość sprawiały Mu ich sukcesy. Duże znaczenie miały też dla niego obrazy podarowane
przez synową, znaną malarkę; jeden z nich przedstawia Macieja w alegorycznej postaci na tle wielkiego dębu.
Maciej zmarł po długiej chorobie w dniu 26 sierpnia 2020 roku. Został
pochowany 29 sierpnia 2020 roku na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku.
W pogrzebie uczestniczyła Rodzina i Przyjaciele.
Prof. dr hab. Stanisław Chodynicki, em. kierownik Kliniki Otolaryngologii UMB
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Dr Małgorzata Kożuszyńska-Topór
1958 – 2020

Urodziła się 12 kwietnia 1958 roku w Białymstoku w rodzinie inteligenckiej (córka Jadwigi i Zdzisława); wychowywała się we wspaniałej atmosferze
rodzinnego ciepła. Ukończyła w Białymstoku Liceum
Ogólnokształcące uzyskując w 1977 roku świadectwo
maturalne. Równolegle uczęszczała do szkoły tańca
odnosząc tam sukcesy. W latach 1977 - 1983 studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku; dyplom lekarza nr 5506/24/83
otrzymała 20 czerwca 1983 roku.
Staż podyplomowy (1983 – 1984) odbyła w III Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.
J. Śniadeckiego w Białymstoku. Z tym Oddziałem związała się na stałe, tu
przebyła całą drogę zawodową: mł. asystenta (1984 – 1986), asystenta (1986
– 1990), st. asystenta (1990 – 2013) oraz od 2013 roku zastępcy ordynatora
(„zastępcy lekarza kierującego oddziałem”). Uzyskała oba stopnie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (I stopień – 1986; II stopień – 1990).
Równocześnie przyjmowała chorych w związanej z Oddziałem Wojewódzkiej Poradni Gastroenterologicznej; przez szereg lat prowadziła też indywidualną praktykę prywatną.
Brała czynny udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych Oddziału. Uczestniczyła w szkoleniu studentów AMB w ramach Zespołu Nauczania
Klinicznego, który działał na bazie Oddziału w latach 1986 – 2000 pełniąc w
nim także funkcję administracyjną. Przez cały czas pracy szkoliła też młodych lekarzy – stażystów oraz osoby specjalizujące się w Oddziale. Dzięki cechom charakteru i wielkiej kulturze osobistej była ulubionym nauczycielem
zawodu, zwłaszcza kierownikiem specjalizacji.
Uczestniczyła w pracy naukowej Oddziału. Jej zainteresowania dotyczyły głównie różnych aspektów terapii chorób przewodu pokarmowego,
zwłaszcza zastosowania nowoczesnych leków przeciwwrzodowych w leczeniu szczególnie trudnych przypadków (wrzody oporne na standardowe
leczenie lub występujące w już operowanym żołądku). Była autorem lub
współautorem 19 ogłoszonych drukiem artykułów bądź opublikowanych
streszczeń zjazdowych. Często przedstawiała prace na ogólnopolskich zjaz– 31 –
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dach lub sympozjach.
Udzielała się także w działalności społecznej – w „Solidarności” lat
osiemdziesiątych, a później w samorządzie lekarskim. Przez dwie kadencje
była delegatką na Okręgowy Zjazd Białostockiej Izby Lekarskiej; w VII i VIII
kadencji pełniła funkcję członka Okręgowego Sądu Lekarskiego – zawsze
uśmiechnięta i życzliwa przy rozstrzyganiu wątpliwości zawodowych.
W 1996 roku wyszła za mąż; Jej mąż p. Andrzej Topór pracuje jako
przedsiębiorca. Córka Julia jest obecnie dwudziestoletnią studentką kierunku
humanistycznego na UJ w Krakowie.
Nagła choroba o niezwykle ciężkim przebiegu, przedwcześnie wyrwała Małgosię z rodzinnego i naszego lekarskiego grona. Wiadomość o tak niespodziewanym Jej pożegnaniu wywołała wstrząs oraz uczucie wielkiego żalu
wśród bardzo licznych przyjaciół i pacjentów. Zmarła 26 lipca 2020 roku. Została pochowana na cmentarzu katolickim w białostockich Dojlidach.

***
Małgosię Kożuszyńską poznałem w 1983 roku, gdy po dyplomie zgłosiła się z prośbą o przyjęcie jej na staż lekarski w naszym Oddziale. Oczywiście, była to zwykła formalność, ale zapamiętałem Ją dokładnie taką, jaką
jest na zdjęciu otwierającym to „Pro Memoria”. Pełna optymizmu i radości z
dyplomu nie wiedziała wówczas, że wiąże się z miejscem pracy na przyszłe
37 lat. Po odbyciu stażu zaproponowałem bowiem, z pełnym przekonaniem,
dalszą pracę w naszym Oddziale. Stała się moim współpracownikiem, na
ćwierć wieku, razem obchodziliśmy 25-lecie Oddziału, który powstał w 1981
roku.
Szybko stała się duszą naszego zespołu, organizatorem rozmaitych
działań, także życia towarzyskiego. Ze wszystkimi była zaprzyjaźniona, równocześnie wzorowo wykonywała lekarskie obowiązki, odnosząc się z wielką
empatią do chorych. Słusznie w 2013 roku zaproponowano Jej stanowisko
zastępcy ordynatora, gwarantowała bowiem świetną atmosferę pracy w Oddziale oraz wzajemny uśmiech lekarza i pacjenta. W naszej pamięci pozostaje
zawsze jako Koleżanka pogodna, mądra, spokojna i przepełniona życzliwością. Nadal bardzo trudno uwierzyć, że nas pożegnała.
Jan Stasiewicz
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EPITAFIA
Ignacy Dąbrowski
1929 – 2020

Urodził się 10 września 1929 roku w Szepietowie Żakach.
W latach 1949 - 1953 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w
Warszawie. Dyplom lekarza – dentysty Nr 500 (AMW)
uzyskał 5 czerwca 1954 roku.

W latach 1954 - 1960 pracował jako stomatolog w Przychodni Rejonowej w Łapach. Po powołaniu do wojska (1960-1962) był lekarzem
dentystą w Wojskowej Jednostce Lotniczej w Białej Podlaskiej. W następnych latach, do 1970 roku, pracował w Przychodni Stomatologicznej Wojsk Wewnętrznych w Białymstoku, a w latach 1970 - 1979 był kierownikiem Garnizonowego Ambulatorium Stomatologicznego. W 1975
roku, w randze majora, uczestniczył w polskim kontyngencie Sił Pokojowych ONZ w Egipcie (czwarta zmiana). Został odznaczony medalem
„W Służbie Pokoju” nadawanym przez Sekretarza Generalnego ONZ.
W 1977 roku został specjalistą II stopnia w zakresie stomatologii
zachowawczej. Po przejściu na emeryturę od 1979 roku pracował w Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy „Eskulap” w Białymstoku.
W 1956 roku ożenił się z dr Teresą Kurowską, specjalizującą się
wówczas w ginekologii. Mieli syna Tomasza, magistra mechaniki, oraz
córkę Dorotę, mgr pielęgniarstwa; ich wnuczka Paulina została lekarzem,
zaś Magdalena – aktorką.
W 2019 roku obchodziliśmy w Izbie Lekarskiej Jego 90-te Urodziny.
Będąc w podeszłym wieku ciężko chorował, szczęśliwie miał niezwykle troskliwą opiekę Rodziny, zwłaszcza Żony, lekarza.
Zmarł 17 września 2020 roku. Został pochowany na Cmentarzu
Wszystkich Świętych (dawniej Św. Rocha) w Białymstoku.
W pamięci środowiska lekarskiego Podlasia pozostaje jako wzoropacjentów i otoczenia, niezwykle sumienny, zrównoważony i skromny.
Jego pożegnaniu towarzyszył głęboki smutek najbliższych i przyjaciół.
Rodzinie składamy wyrazy wielkiego współczucia.
Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Leszek Marek Dubiejko
1956– 2020

Urodził się 16 stycznia 1956 roku w Białymstoku. Był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego.
Studia na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku
ukończył w 1982 roku. Jako lekarz podjął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego
w Białymstoku. Po odbyciu stażu podyplomowego
został zatrudniony w pionie lecznictwa ortopedyczno-urazowego, pracując w trybie rotacyjnym w oddziałach i poradniach
tego Szpitala. W 1986 roku uzyskał I stopień specjalizacji w ortopedii i
traumatologii. W latach 1989 – 1990 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie został ponownie zatrudniony w Białostockim Szpitalu Wojewódzkim w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz w Poradni
Urazowej, gdzie pracował do 2004 roku.
W latach 2004 – 2007 zajmował się działalnością biznesową w
branży budowlanej. Po powrocie do zawodu lekarza w 2007 roku pracował równolegle w
wo-ortopedycznym: od sierpnia 2007 do kwietnia 2020 w Mońkach, od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 w Sejnach, od 1 sierpnia 2008 do 30 września 2016 w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem gdzie pełnił
także dyżury w Oddziale Ortopedii. Od października 2016 do lipca 2018
roku był ponownie zatrudniony w Poradni Urazowej SzpitalaWojewódzkiego w Białymstoku.
Był dobrym i sumiennym lekarzem, życzliwym do pacjentów.
Posiadał umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, miał szerokie
grono przyjaciół. Zawsze uczynny i chętny do pomocy. Interesował się
uprawiał sport.
Był żonaty, miał dwoje dzieci i wnuka.
Zmarł 14 kwietnia 2020 roku. Został pochowany na cmentarzu w
podbiałostockich Karakulach.
Z Leszkiem łączyły mnie lata wypełnione relacjami zawodowymi i
tymi cenniejszymi, osobistymi. To setki godzin spędzonych w pracy przy
stole operacyjnym wielokrotnie nocą na ostrych dyżurach. Kontakty pozazawodowe obejmowały wspólne spotkania, wyjazdy, liczne rozmowy.
W krótkim czasie znajomość z pracy przekształciła się w przyjaźń, a to
czyni pożegnanie trudnym i bolesnym. Mam świadomość, że w tych odczuciach jestem jednym z wielu.
Zbigniew Mazurkiewicz
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Igor Maksimczuk
1944 – 2020

Urodził się 30 kwietnia 1944 roku w Bielsku
Podlaskim w rodzinie nauczycielskiej (ojciec – DoMieszkał z rodzicami w Kleszczelach, pow. hajnowski.
Tu w 1959 roku ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do
Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim; w 1962 roku uzyskał
świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza otrzymał 25 września 1968 roku. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Powiatowym w Hajnówce. W październiku 1970 roku został powołany do
odbycia dwuletniej służby wojskowej; był starszym lekarzem Jednostki
Wojskowej 2475.
Po powrocie z wojska w latach 1972-1978 pracował w ZOZ-ie w
Bielsku Podlaskim specjalizując się w położnictwie i ginekologii. W 1976
roku uzyskał I stopień specjalizacji w tej dziedzinie. W latach 1978-1980
został zatrudniony w Polskich Liniach Oceanicznych; jako lekarz okrętowy zwiedził Chiny, Wietnam, Sri Lankę oraz Hawaje. Następnie wrócił w
rodzinne strony i podjął pracę w Hajnówce. W 1991 roku zdobył specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskując najlepszy
wynik wśród zdających. Prowadził też przez wiele lat praktykę prywatną.
Był niezwykle profesjonalnym i cenionym specjalistą, który zawsze służył
fachową poradą. Na emeryturę przeszedł w 2008 roku.
Miał jedną córkę, mec. Olgę Maksimczuk, która pracuje jako prawnik w Wielkiej Brytanii.
Do licznych zainteresowań dr. Igora Maksimczuka należały fotonikiem i obrońcą zwierząt, zwłaszcza lubił konie. Przez wiele lat jeździł
konno.
Zmarł 31 marca 2020 roku w Hajnówce, został pochowany na
Cmentarzu Prawosławnym w Kleszczelach. W wielkim żalu pozostawił
rodzinę, przyjaciół i byłych pacjentów.
Pani mec. Oldze Maksimczuk dziękujemy za garść dodatkowych
informacji o naszym Koledze, a Jej Ojcu.
Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku
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Teresa Helena Masłowska
1928 – 2020

Z domu Wierzejska, urodziła się 13 lutego
1928 roku w Warszawie. Ojciec Józef Wierzejski był
nauczycielem języka polskiego i niemieckiego, matka
Halina z domu Puhaczewska – urzędnikiem bankowym. Do szkoły powszechnej uczęszczała w Warszawie. W okresie okupacji Państwo Wierzejscy zamieszkali w Zalesiu pod Warszawą. Tu Teresa uczyła się na tajnych kompletach
w Liceum im. Emilii Plater („Platerówka”); świadectwo maturalne otrzymała w 1946 roku i w tym roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim
AM w Warszawie, które ukończyła w 1952 roku.
Pracę w zawodzie lekarza rozpoczęła już w 1949 roku jako pomocnik lekarza. W latach 1952 - 1953 była zatrudniona w Szpitalu Klinicznym w Warszawie; w 1953 roku otrzymała nakaz pracy do szpitala w
Łapach. Po paru miesiącach została przeniesiona do Białegostoku, gdzie
aż do emerytury w 1991 roku pracowała w Szpitalu Wojewódzkim im.
Jędrzeja Śniadeckiego (początkowo w Klinice Chirurgii kierowanej przez
prof. Feliksa Oleńskiego). Została ukierunkowana na anestezjologię i intensywną terapię. W tej dziedzinie uzyskała w 1959 roku II stopień specjalizacji. Wcześniej, w 1955 roku wyszła za mąż za mgr. farmacji Konstantego Masłowskiego.
W 1963 roku, przez 12 miesięcy szkoliła się w zakresie anestezjolonikiem Działu Anestezjologii w macierzystym Szpitalu i konsultantem
wojewódzkim w tej dziedzinie.
Na początku lat 70-tych, pod wodzą doc. Adama Dowgirda, organizowała w Szpitalu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, który w 1973 roku został uroczyście otwarty jako jeden z pierwszych
w Polsce. Dr Teresa Masłowska przez długie lata była jego ordynatorem,
stale udoskonalając metody leczenia i szkoląc całe rzesze anestezjologów.
Jej zasługi w tym zakresie są niezaprzeczalne i powszechnie doceniane.
Zmarła 14 marca 2020 roku otoczona szacunkiem i bardzo ciepłymi uczuciami personelu, który wychowała. Spoczęła obok Męża na
cmentarzu ekumenicznym w Starosielcach.
Pozostała na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.
Irena Szrot-Andrysewicz
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Jadwiga Szamatowicz
1933 – 2020

Z domu Muszyńska, urodziła się 29 lipca 1933
roku w Skierniewicach w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jej ojciec w wojnie z bolszewikami w
1920 roku prowadził pociąg pancerny, za co został
odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Virtuti Militari. Jadwiga czasy dzieciństwa spędziła w Skierniewicach, gdzie ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Studia odbyła na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Białymstoku, będąc studentką drugiego rocznika
tej Uczelni.
Pracę rozpoczęła w oddziale ginekologicznym Wojewódzkiego
Szpitala w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej. Tam przeszła przeszkolenie anestezjologiczne; prowadząc znieczulenia pacjentek w trakcie operacji jednocześnie szkoliła się w zakresie położnictwa i ginekologii. W
1984 roku rozpoczęła pracę w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych
AMB znajdującej się w strukturach Państwowego Szpitala Klinicznego.
Pracując w Klinice, na podstawie badań dotyczących zachowania się sterydów płciowych i nadnerczowych w trakcie leczenia poronienia zagrażającego, uzyskała stopień doktora nauk medycznych.
W 1969 roku zaczęła pracować w przychodni położniczo-ginekologicznej dla studentek uczących się w Białymstoku, gdzie z trzyletnią
przerwą związaną z kontraktem w Zliten w Libii pracowała do emerytury.
Była nie tylko oddanym lekarzem, ale przede wszystkim wspaniałą
mamą i babcią. Troskliwa, choć wymagająca, stale uczestniczyła w życiu
swoich dzieci Marioli i Jacka wychowując je w poczuciu wielkiej uczciwości i szacunku do innych. Bezgranicznie kochała swoich czterech wnuków: Bartosza, Łukasza, Michała i Marcina. Zawsze miała dla nich czas,
wość i radość poznawania świata. Wszyscy pamiętamy czas spędzany z
naszą Mamą i Babcią, a te magiczne chwile z domu nad jeziorem Paniewo
pozostaną w naszej pamięci na zawsze.
Zmarła w maju 2020 roku. Odeszła w zaciszu domowym w obecności najbliższych. Została pochowana na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Pozostaje w trwałej pamięci Rodziny i Przyjaciół.
Dzieci, Mariola i Jacek
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Agnieszka Helena Wargocka
1937 – 2020

Z domu Świętochowska, urodziła się 20 lutego
1937 roku w Skłodach - Piotrowicach (pow. Ostrów
Mazowiecki). Dzieciństwo spędziła w Świętochowie
Nowym (obecnie woj. mazowieckie), gdzie ukończyła
szkołę podstawową. Do liceum uczęszczała w Łochowie. W 1953 roku uzyskała świadectwo dojrzałości i
rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1957 roku zawarła związek małżeński z Januszem Wargockim, później wieloletnim ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku.
Dyplom lekarza otrzymała 29 marca 1960 roku. Rok później rozpocząła pracę w oddziale dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku oraz poradniach pediatrycznych w tym mieście.
W 1969 roku uzyskała pierwszy, a po czterech latach drugi stopień specjalizacji w zakresie pediatrii.
W latach 1966 - 1967 pracowała w Klinice Chorób Dzieci AMB,
następnie jako kierownik Miejskiej Konsultacyjnej Poradni Dziecięcej, a
od 1971 roku w Poradni Nefrologicznej w Wojewódzkim Ośrodku Opieki nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą. Była organizatorem opieki zdrowotnej nad dziećmi ze schorzeniami nerek i układu moczowego w woj.
białostockim.
Przez 3 lata (1978 - 1980) pracowała jako pediatra na kontrakcie
w Szpitalu w Zliten (Libia). Po powrocie do Białegostoku kierowała pododdziałem nefrologii dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim. W 1969 roku
przeszła na emeryturę kontynuując nadal pracę pediatry w Lekarskiej
Spółdzielni Specjalistów „Eskulap”. W 2003 roku, po śmierci męża, związała się z białostockim Hospicjum, niosąc pomoc terminalnie chorym.
W grudniu 2019 roku problemy zdrowotne uniemożliwiły dalszą pracę
lekarską.
Zmarła 25 czerwca 2020 roku pozostawiając w wielkim smutku
syna i córką, a także wnuków i prawnuka, do końca świadomie i spokojnie znosząc cierpienie. Była zawsze wspaniałym, pełnym empatii i
poświęcenia lekarzem niosącym niezwykle kompetentną pomoc swoim
małym pacjentom.
Rodzina
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Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e-skierowania
Obowiązujące od początku 2020 roku e-recepty okazały się doskonałym rozwiązaniem
wielu problemów, wywołanych przez epidemię COVID-19. Stanowiły jednocześnie kolejny
krok, po teleporadach i elektronicznych zwolnieniach, na drodze do informatyzacji polskiej
ochrony zdrowia. W styczniu 2021 roku wejdzie do codziennej praktyki e-skierowanie.

E

-skierowania będą dotyczyć finansowanych
przez NFZ ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego oraz
części badań diagnostycznych, takich jak badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz
EKG płodu. Tomografia komputerowa i medycyna nuklearna musi podlegać e-skierowaniu także, jeśli jest finansowana prywatnie. Katalog
świadczeń, na które można wystawić e-skierowanie opisuje rozporządzenie MZ z 15 kwietnia
2019 roku.
Do wystawiania e-skierowań lekarze mogą
używać systemów gabinetowych lub bezpłatnej
aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl.
Instrukcja jest dostępna na kanale YouTube
Centrum e-Zdrowia – www.youtube.com/CentrumeZdrowia.
E-skierowanie jest podpisywane elektronicznie – czyli certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym,
podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie
lub podpisem kwalifikowanym. Lekarze mogą
wystawiać e-skierowania również zdalnie, czyli
po zbadaniu pacjenta podczas e-wizyty lub teleporady.
NFZ premiuje finansowo przychodnie POZ
i AOS, które obsługują e-skierowania. Przychodnia POZ, która ma 5 tys. pacjentów i wystawi ponad 90 proc. skierowań w postaci elektronicznej, może otrzymać miesięcznie dodatkowe
3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny). Natomiast AOS prowadzący
15 poradni specjalistycznych, który udzieli
w miesiącu świadczeń na kwotę 835 tys. zł może
otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do
30 tys. zł, jeśli minimum 20 proc. rejestrowanych skierowań jest w postaci elektronicznej
a e-skierowania wystawia podczas 30 proc.
porad.
Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie placówki będą
zobowiązane do obsługi e-skierowań. Do tego
czasu pacjent z elektronicznym skierowaniem
może się zapisać na wizytę lub badania ujęte
we wspomnianym rozporządzeniu także w placówce, która jeszcze nie obsługuje e-skierowania. Musi wtedy podać 4-cyfrowy kod dostępu
oraz numer PESEL (w przypadku jego braku – se-

Korzyści ze stosowania e-skierowań:
znika obowiązek dostarczenia oryginału
skierowania w terminie 14 dni
znika konieczność gromadzenia
i archiwizowania papierowych skierowań
wystarczy rejestracja przez telefon,
wówczas pacjent podaje 4-cyfrowy kod
i numer PESEL
można śledzić wystawione e-skierowania
na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)
w serwisie pacjent.gov.pl
lekarz może kontrolować przebieg leczenia
pacjenta, który udostępnił mu swoje dane
– o ile system gabinetowy daje mu taką
możliwość
zmniejszą się kolejki i kłopoty
spowodowane tym, że pacjenci zapisują się
do kilku placówek na podstawie jednego
skierowania
rię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), podać podstawowe informacje dotyczące e-skierowania i złożyć oświadczenie, że
na podstawie tego dokumentu zapisał się tylko
w jednym miejscu. Zapisanie możliwe jest także
przez telefon – wówczas należy podać wyżej wymienione informacje i złożyć ustne oświadczenie. Wydruk informacyjny nie musi być podpisany przez lekarza, natomiast podpisany wydruk
nie wymaga już złożenia oświadczenia przez pacjenta.
Wszystkich pracowników poradni, przychodni i szpitali Centrum e-Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia online. Na stronach CeZ są informacje o terminach, można także zapisać się na
wybrany kurs: https://cez.gov.pl/akademia-cez.
Materiały edukacyjne dostępne są na:
http://bit.ly/e-skierowanieCeZ.
Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu i zadawania pytań przy pomocy
– numer 19 457 – lub na adres: e-skierowanie@
csioz.gov.pl.
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Wystawianie e-skierowań jest proste – dzięki gabinet.gov.pl
Do wystawiania e-skierowań, podobnie jak e-recept, lekarze mogą używać systemów
gabinetowych. Niezależnie od tych systemów, każdy lekarz może wystawiać e-skierowania
przy pomocy bezpłatnej aplikacji, dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl. Korzystanie z niej
jest proste, zwłaszcza dla lekarza, który ma już doświadczenie w wystawianiu e-recept.

I

nstrukcja wideo, która pokazuje, jak wystawić
swoje pierwsze e-skierowanie, jest dostępna
na kanale YouTube Centrum e-Zdrowia (CeZ)
– http://bit.ly/eskierowanie-instrukcja. Można to
robić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Lekarz musi mieć aktywne konto w systemie
gabinet.gov.pl. W placówkach konta zakładają administratorzy systemu. Właściciele indywidualnych praktyk mogą sami aktywować swoje konto.
Aby to zrobić, należy w przeglądarce internetowej (na komputerze lub urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu) wpisać adres:
www.gabinet.gov.pl. Na ekranie startowym trzeba kliknąć „ZALOGUJ SIĘ” – można logować się
Profilem Zaufanym lub podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie.
Po pierwszym zalogowaniu system weryfikuje, jaką rolę może pełnić użytkownik aplikacji – na
przykład lekarza. Następnie system pokazuje do
wyboru lub zatwierdzenia miejsce pracy (np. przychodnię lub indywidualną praktykę), a także jednostkę organizacyjną, w ramach której lekarz będzie wystawiał e-skierowanie.
Następnie wyświetla się strona, na której są
sekcje dotyczące wizyt, skierowań oraz recept.

Wystawianie e-skierowania

W pierwszej kolejności należy kliknąć „WPROWADŹ DANE PACJENTA”. Wyświetli się formularz do
zaznaczenia, czy wizyta jest refundowana przez
NFZ oraz wpisania danych pacjenta, zaczynając od numeru PESEL. System automatycznie pobiera dane osobowe i adresowe pacjenta, o ile
są dostępne w bazie danych. Jeśli nie – trzeba je
wprowadzić ręcznie. Po wprowadzeniu danych
uaktywnia się przycisk „ZAPISZ DANE PACJENTA”.
Chcąc wystawić e-skierowanie, trzeba wejść
do sekcji „OBSŁUGA SKIEROWAŃ” i wybrać opcję
„STWÓRZ NOWE”. Następnie wypełnić formularz,
który pozwala m.in. wskazać, dokąd kierowany
jest pacjent, wpisać rozpoznania główne i dodatkowe, opisać zalecane procedury do wykonania,
wpisać dodatkowe komentarze. W razie potrzeby
można zaznaczyć opcję „PILNE”.
Po wpisaniu wyżej wymienionych danych, należy
kliknąć przycisk „WYSTAW SKIEROWANIE”. Aplikacja
weryfikuje poprawność dokumentu i zapisuje go
na liście e-skierowań wymagających podpisania.
Na ekranie pojawią się różne możliwości podpisa-

nia – certyfikat ZUS, Profil Zaufany, podpis osobisty w e-dowodzie lub podpis kwalifikowany. Należy wybrać sposób podpisu i go złożyć.
Po podpisaniu e-skierowania aplikacja zmienia
status dokumentu na „WYSTAWIONE” i generuje
wydruk informacyjny. Pacjenci, którzy nie podali
numeru telefonu ani adresu e-mail na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl, mogą poprosić lekarza o wydruk wystawionego dokumentu.

Wyszukiwanie lub zmiany e-skierowań

Lekarze mają możliwość wyszukiwania wystawionych przez siebie e-skierowań w systemie,
na przykład według dat wystawienia lub pacjenta. Mogą także wyszukać inne e-skierowania, do
których mają dostęp dzięki upoważnieniu, które
otrzymali od pacjenta. Wystawione dokumenty
można obejrzeć na podglądzie. Otworzyć i uzupełniać można tylko te e-skierowania, które są jeszcze niepodpisane. Lekarz może anulować e-skierowanie, które wystawił, o ile nie zaczęła się jego
realizacja. Przy anulowaniu trzeba podać powód.

Przyjęcie e-skierowań do realizacji

Aplikację gabinet.gov.pl można wykorzystać do
realizacji e-skierowań. Nie musi tego robić osobiście lekarz. Może to zrobić również pielęgniarka, diagnosta czy personel administracyjny. Trzeba wówczas kliknąć na ekranie opcję „PRZYJĘCIE
DO REALIZACJI” i wyszukać e-skierowanie, na podstawie kodu PIN i numeru PESEL pacjenta. Pacjent
może przekazać dane dostępowe z otrzymanego
SMS-a, e-maila lub w postaci wydruku informacyjnego. System wyszuka e-skierowanie i udostępni jego podgląd, po czym należy kliknąć w opcję
„PRZYJMIJ”. Dokument zmieni wówczas status na
„W TRAKCIE REALIZACJI”, co oznacza, że z pacjentem
został umówiony termin wizyty lub badania. Rozpoczynając realizację świadczenia, na które wystawione jest e-skierowanie, na początku należy kliknąć w opcję „OBSŁUGA REALIZACJI”.
Po zakończeniu wizyty lub zabiegu należy kliknąć
w opcję „ZAKOŃCZ REALIZACJĘ” – wówczas e-skierowanie zmieni swój status na „ZREALIZOWANE”.
Aplikacja pozwala również zrezygnować z realizacji skierowania oraz zgłosić braki w dokumentacji.
Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia

