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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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Alla Gryc

Kazimierz Ptaszyński
1908  - 1943

Doktora Kazimierza Ptaszyńskiego, absolwenta USB w Wilnie z lat 
30-tych, spotkał wojenny los najbardziej tragiczny. Życie świetnie zapowia-
dającego się lekarza, wielkiego patrioty czasów okupacji, zostało niezwykle 
brutalnie przerwane w 1943 roku, gdy wraz z ciężarną żoną i trzyletnią có-
reczką został rozstrzelany przez hitlerowskich oprawców. Powinien na stałe 
pozostać w pamięci  podlaskich lekarzy jako przykład bohaterstwa i tragi-
zmu czasów wojny.

Urodził się w 1908 roku w Wilnie, tu ukończył Wydział Lekarski Uni-
wersytetu Stefana Batorego. Krótko praktykował w szpitalu wileńskim, wios-
ną 1937 roku otrzymał posadę lekarza ogólnego w przychodni kolejowej w 
Hajnówce. W 1939 roku został zatrudniony w nowo utworzonym szpitalu, 

powstałym w budynku Kasy Chorych na 
potrzeby działań wojennych. Przyjmował 
chorych w przychodni, z troską doglądał 
cywilnych pacjentów szpitalnych, leczył też 
żołnierzy  sowieckich i niemieckich. Odby-
wał liczne wizyty domowe. W pamięci haj-
nowian zapisał się jako człowiek skromny, 
powściągliwy w słowach i jako niezwykle 

pacjentów dobrym słowem, potrzebujących, 
podstawowymi produktami żywnościowy-
mi, mąką lub cukrem, jakże trudnymi do 
zdobycia w okresie okupacji.

Przekazywał partyzantom do puszczy 
lekarstwa, opatrunki i paczki żywnościowe. 
Dom Ptaszyńskich był miejscem tajemni-
czych wieczornych spotkań, licznych wizyt 
„ludzi z lasu”, po których doktor często wy-
chodził z domu. Wielokrotnie narażał swoje 
życie, opatrując rannych w puszczy. Wraz z 
dr. Antonim Jędruszkiem leczył rannych w 
partyzanckim szpitalu polowym zorganizo-

wanym nad rzeką Łukownią. Zdarzało się, że dr Ptaszyński nawet w budyn-
ku gospodarczym na własnym podwórzu udzielał pomocy. Doktor w szopie 
opatrywał rannego, a żona w tym czasie bawiła Niemców ugaszczając ich her-
batą. Był doskonałym chirurgiem i to uchroniło go wcześniej przed wywózką 
na Sybir, był bowiem potrzebny w szpitalu.

Antoni Jędruszek i Kazimierz 
Ptaszyński (z prawej) z pacjentką w sali 

hajnowskiego szpitala. Rok 1939.
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Stracił życie za pomoc partyzantom. Rozstrzelany przez Niemców  
17 września 1943 roku na żwirowni w Puszczy Białowieskiej wraz z rodziną: 
żoną Heleną, będącą w 9 miesiącu ciąży i trzyletnią córeczką Alinką. 

tym rodziny doktorostwa Ptaszyńskich i pochowano na cmentarzu katoli-
ckim w Hajnówce. Każdego roku 17 września w intencji zbiorowo zamordo-
wanych hajnowian odprawiane jest nabożeństwo, w którym licznie uczestni-
czą mieszkańcy miasta, oddając tym samym hołd bohaterskiej postawie dr. 
Kazimierza Ptaszyńskiego.

Doktor Ptaszyński mieszkał i pracował w Hajnówce zaledwie siedem 
lat, ale był to niezwykle trudny i dramatyczny czas jego pracy, dla której od-
dał życie swoje i osób mu najbliższych i najdroższych. Hajnowianie upamięt-
nili Jego heroiczną postawę nadając imię doktora Kazimierza Ptaszyńskie-
go ulicy, przy której mieszkał. Dnia 4 września 2020 roku na mocy uchwały 
Rady Miasta Hajnówka nadano Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce Imię  
dr. Kazimierza Ptaszyńskiego   ■

O autorze: Pani Alla Gryc, wieloletnia bibliotekarz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im dr. T. Rakowieckiego w Hajnówce; od lat bada dzieje 
ziemi hajnowskiej; jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.

 

Rodzina Ptaszyńskich przed domem 
przy ul. Warszawskiej. Helena Ptaszyńska z córeczką 

Alinką, obok jej brat Bohdan i dr Kazimierz 
Ptaszyński. Rok 1942.
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Pasje lekarza:
diagnozuję, leczę i uprawiam tenis ziemny

Dr n. med. Zdzisław Hrynkiewicz

Rozmawia Jan Stasiewicz

 Z doktorem Zdzisławem Hrynkiewiczem, znanym białostockim in-
ternistą i gastroenterologiem, od lat jesteśmy „na ty” bowiem razem praco-
waliśmy w III Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala 
Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego przez pierwszych pięć lat istnienia Od-
działu. Gdy w 1981 roku zostałem ordynatorem powstającej wtedy tej pla-
cówki, doc. Adam Dowgird, dyrektor Szpitala, zatrudnił w niej grupę czte-
rech lekarzy (wyróżniających się, jak mówił) bezpośrednio po zakończeniu 
stażu. Najwyższy wzrostem, zawsze uśmiechnięty, był wśród nich dr Zdzi-
sław Hrynkiewicz, absolwent Wydziału Lekarskiego AMB z 1979 roku.
 Krótki biogram: Urodził się 28 kwietnia 1954 roku w Nowym Dwo-
rze (podlaskie). Liceum Ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Białosto-
ckiej, a w latach 1974 - 1979 studiował w AMB.
 Pamiętam go z pracy w Oddziale jako „niespokojnego ducha”, któ-
ry stale musiał coś robić, miał szerokie zainteresowania wykraczające poza 
codzienną pracę i grał w tenisa. Szybko zdobył oba stopnie specjalizacji w 
zakresie chorób wewnętrznych i zaczął myśleć o doktoracie, który obronił 
jednak później, po odejściu z Oddziału, w Zakładzie Fizjologii AMB pod kie-
runkiem prof. Jana Górskiego. Pracując w Oddziale interesował się zwłaszcza 
endoskopią przewodu pokarmowego, doskonaląc się w gastro- i kolonosko-
pii.
 Po pięciu latach zatrudnienia w Oddziale, w 1986 roku, Zdzich (tak 
go nazywaliśmy) zameldował się w moim ordynatorskim gabinecie i nieśmia-
ło zapytał, czy może wystartować w konkursie na stanowisko ordynatora od-
działu wewnętrznego w Szpitalu Miejskim w Białymstoku. Byłem zaskoczo-
ny, ale i uradowany, lubiłem bowiem ambitne pomysły u młodych lekarzy ! 

CHWILA REFLEKSJI
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Zadałem tylko pytanie, czy z krótkim doświadczeniem w zawodzie podoła 
temu zadaniu. Odpowiedział, że dołoży wszelkich starań, i że proponowa-

zwycięstwie został wówczas najmłodszym w Polsce ordynatorem z konkursu, 
o czym obaj dowiedzieliśmy się z prasy medycznej.
 Patrząc później z perspektywy byłego „szefa”, zawsze uważałem, że 
Zdzisław sprawdził się jako ordynator. Oddział przez niego kierowany repre-
zentował dobry poziom fachowy, miał solidny zespół lekarsko-pielęgniarski, 
jak też dobrą diagnostykę gastroenterologiczną. Był ordynatorem przez 23 
lata, lubianym przez chorych i współpracowników. Stale też uprawiał tenis, 
który stopniowo stawał się czymś więcej niż przelotne hobby.
 W 2009 roku niespodziewanie zwolnił się na własną prośbę ze stano-
wiska ordynatora. Jako ceniony gastrolog i endoskopista podpisał kontrakty 
na wykonywanie badań endoskopowych i konsultacje chorych w kilku bia-
łostockich placówkach – Szpitalu MSW, Wojewódzkim, Spółdzielni Specjali-
stów „Eskulap”. W niektórych pracuje nadal.
 Na pytanie o przyczynę radykalnej zmiany w karierze zawodowej 
wyjaśnił, że ponieważ wpadł w codzienną „ordynatorską rutynę” czuł po-
trzebę zmiany. Pomyślałem po cichu, że przy okazji stworzył sobie bardziej 
sprzyjające warunki do uprawiania tenisa.
 
właściwą rozmową o tenisie, muszę wspomnieć o jego życiu rodzinnym, 
które dla Zdzicha było i jest najważniejsze. Małżonka Joanna jest znanym 
kardiologiem, a dwie córki, Agnieszka i Anna, kontynuują tradycję lekarską, 
pracują w Warszawie jako kardiolog i gastrolog. Strategiem rodziny jest oczy-
wiście Zdzisław.
 Nasze wspólne zainteresowania obejmują też wieloletnią działalność 
w samorządzie lekarskim. Już w pierwszej kadencji izb lekarskich, lata 90-
te, kol. Zdzisław Hrynkiewicz był członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Później przez dwadzieścia lat wybierany co cztery lata do Okręgowej Rady 
Lekarskiej pracował w jej komisjach. Obecnie przewodniczy Komisji Etyki 
ORL.

✴

 Moja przygoda z tenisem – mówi Bohater rozmowy – rozpoczęła się 
dość późno, bo w czasie studiów w AMB i bezpośrednio po nich, gdy zacząłem 
pracę w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Śniadeckiego. Były to czasy sukcesów 
międzynarodowych Fibaka i zwiększonego zainteresowania tenisem. W Szpi-
talu istniał zaniedbany wówczas kort, w pobliżu budynków pediatrii, którym 
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zajęła się grupa entuzjastów tenisa, między innymi Andrzej Czerewacz i An-
drzej Lenczewski, do której dołączyłem. Kort został przywrócony do życia, 
mogliśmy rozgrywać mecze. Sprzyjały nam władze Szpitala, jak i Studium 
WF w Akademii Medycznej. Pamiętam, że pierwsze rakiety dostawałem od 
znajomych z zagranicy.
 Jednak bardziej wyczynowo zacząłem uprawiać tenis w latach 90-
tych, biorąc udział w ogólnopolskich turniejach lekarzy. Te najważniejsze 
odbywały się zwykle na kortach ziemnych w czerwcu. Początkowo miałem 
wyniki mizerne, często kończyły się na pierwszej rundzie. Przełom przyszedł 
w 2005 roku, gdy wygrałem Mistrzostwo Polski Lekarzy we Wrocławiu po 

-
wy, znanym działaczem tenisowym. Później były liczne sukcesy, oczywiście w 
mojej grupie wiekowej. Ogółem wygrałem pięć letnich turniejów lekarskich o 
Mistrzostwo Polski. Grałem także w halowych Mistrzostwach Polski Lekarzy 
– zwyciężyłem 9-krotnie, ostatni raz w 2019 roku w Pabianicach. Bawiąc się w 
rachmistrza – ogółem miałem 14 Mistrzostw Polski Lekarzy.

 Dr Hrynkiewicz nie ograniczał się tylko do igrzysk lekarskich.  
W Białymstoku walczył także w turniejach otwartych, na przykład  w 1999 
roku wygrał Puchar Prezydenta Miasta z okazji 50-lecia Politechniki Biało-
stockiej. Startował też w białostockiej Lidze Stanleya, wygrywając ją w hali 
w swojej grupie wiekowej (powyżej 30-go roku życia) w czterech sezonach. 
Grając zagranicą zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Lekarzy w Karlo-
vych Varach w 2011 roku. Obecnie, w czasie pandemii koronawirusa, wywal-
czył złoty medal na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku w Poznaniu podczas 
Mistrzostw Polski Lekarzy w tenisie ziemnym. Pisaliśmy o tym w poprzed-
nim wydaniu Biuletynu (nr 133, str. 26).
 Zwycięstwa w turniejach wymagają wielkiego wysiłku i żmudnej 
codziennej pracy. Zdzisław stworzył przede wszystkim materialną bazę by 
móc systematycznie trenować, nie zakłócając pracy zawodowej. Przeniósł 
się z Białegostoku do Wólki Ratowieckiej (kierunek na Czarną Białostocką), 
gdzie wybudował dom, a obok własny kort tenisowy. Trenuje codziennie; co 
drugi dzień rozgrywa sparing, a każdego dnia przez około godzinę „pracuje 
na ścianie”. Dzięki temu, w wieku już dostojnym zdobył kolejne Mistrzostwo 
Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym – wierzymy w dalsze zwycięstwa.
 Nasz Kolega, dr n. med. Zdzisław Hrynkiewicz, internista - gastro-
log, udowadnia, że wiele tysięcy wykonywanych gastroskopii i kolonoskopii 
można łączyć z jeszcze większą liczbą skutecznych uderzeń na korcie teni-
sowym. Potrzebny jest tylko talent, siły, waleczność, i głównie bardzo dużo 
dobrych chęci.   ■
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Sukcesy Doktora Hrynkiewicza
Tenis ziemny

Zdobyte trofea w tenisie ziemnym i halowym

Mistrzostwa Polski Lekarzy, Poznań 2020

Złoty Medal

Mistrzostwa Polski Lekarzy, 

Poznań 2015 - Złoty Medal
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

1 października 2020 roku – Prezydium ORL. Obecni podjęli 14 uchwał w sprawie 
Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty – po stażu.
14 października – Prezydium ORL. Kol. J. Poznański omówił sytuację �nansową 
OIL. Podjęto uchwały: �nansowe, dot. skreślenia działalności leczniczej, przyznania 
prawa wykonywania zawodu lekarza, w sprawie windykacji zaległych składek człon-
kowskich, zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej, ubezpieczenia lekarzy 
stażystów od odpowiedzialności zawodowej. Dyskutowano sprawę skierowania leka-
rza dentysty na szkolenie. 
21 października – Komisja Bioetyczna.
4 listopada – Prezydium ORL. Kol. J. Poznański omówił sytuację �nansową OIL. 
Podjęto uchwały: �nansowe, w sprawie: upoważnienia do podpisania umowy z Mini-
sterstwem Zdrowia, skreślenia działalności leczniczej, przyznania prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza (129), zobowiązania lekarza dentysty do odbycia przeszkolenia. 
Przekazano informacje: o Apelu Prezesów Samorządów Zawodów Medycznych;  wy-
stąpieniu Wojewody Podlaskiego o przekazanie wykazu lekarzy skierowanych na staż 
podyplomowy; ogłoszeniu licytacji nieruchomości; o kalendarzu wyborczym.
18 listopada – Komisja Bioetyczna.
25 listopada – Prezydium ORL. W posiedzeniu uczestniczyło 7 osób. Podjęto uchwa-
ły: �nasowe (do�nansowania do szkoleń, zapomogi, składki członkowskie, odprawa 
pośmiertna, zwolnienie z opłaty za wydanie Opinii przez Komisję Bioetyczną, do�-
nansowania wydawnictwa); przyznania prawa wykonywania zawodu, doskonalenia 
zawodowego lekarzy, skreślenia działalności leczniczej, doskonalenia zawodowego 
lekarzy; wytypowania przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Na-
czelnej Pielęgniarki w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku.
9 grudnia – posiedzenie ORL w trybie on line. Główne tematy: powołanie Komisji 
Lekarskiej do oceny zdrowia lekarza w przedmiocie niezdolności do wykonywania 
zawodu, powołanie Komisji Bioetycznej przy OIL w Białymstoku, ustalenie propo-
nowanego terminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy w 2021 roku.
14 grudnia kol. J. Zawistowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Podlaskiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego NFZ. Omawiane tematy: pandemia COVID-19, skargi świadcze-
niobiorców, założenia dotyczące zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w 2021 
roku.

Sekretarz ORL - Janusz Zawistowski

Z ŻYCIA IZBY
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Uchwała Nr 266/2020/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy. 
 
 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o iz-
bach lekarskich (Dz. U. z 2019.965 tj.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
 XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Białymstoku zwołuje się w 
dniu 27 marca 2021 roku o godz. 10,00 w Ośrodku Konferencyjno – Szkole-
niowym w Turośni Kościelnej, ul. Wysokie 3A.

§ 2.
 Organizację Zjazdu powierza się Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej.

§3.
 W sytuacji utrzymanych obostrzeń związanych z pandemią Covid-
19 Okręgowy Zjazd odbędzie się w podanym terminie w trybie zdalnym lub 
obiegowym.

§ 4.
 Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej OIL Bia-
łystok.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz       ORLPrezes ORL
Lek. Janusz Zawistowski      Dr n. med. Henryk Grzesiak
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Nagroda Nobla z medycyny i fizjologii w roku 2020

Nagrodę otrzymało dwóch amerykanów Harvey J. Alter i Charles M. 
Rice oraz Brytyjczyk Michael Haugthon za odkrycie wirusa wątroby typu 
C.

Zacznijmy jednak od początku. Już w latach 40 ubiegłego stulecia było 
wiadomo, że główną przyczyną ostrych i przewlekłych zapaleń wątroby były 
zakażenia wirusowe. Jeden typ został określony jako wirusowe zapalenie typu 
A (HAV), a z uwagi na drogę zakażenia (pokarm, woda) nazwano chorobą 
„brudnych rąk”.

Wirus wywołujący ten typ zakażenia został wyizolowany i zidentyfiko-
wany dopiero w 1973 roku przez Amerykanina Freinston’a.

Pomimo, że są już dostępne skuteczne i bezpieczne szczepionki, to na 
świecie liczba zakażeń rocznych tym wirusem wynosi ok. 1,4 mln, w tym 70% 
to dzieci.

Drugi typ wirusa wywołujący zapalenie wątroby z uwagi na to, że prze-
nosi się głównie przez krew, czasami nasienie, został zidentyfikowany i okre-
ślony jako wirus wywołujący zapalenie wątroby typu B (Hepatitis B virus, 
HBV).

Odkrywcą tego wirusa, a były to już lata 60 ubiegłego stulecia, był 
również amerykański uczony Baruch Blumberg, który za to odkrycie w roku 
1976 otrzymał Nagrodę Nobla. W odróżnieniu od zakażenia wątroby wiru-
sem typu A, HBV często przechodzi początkowo w formę przewlekłą, a na-
stępnie w marskość lub nowotwór wątroby.

Dzięki odkryciu Blumberga w następnych latach wprowadzono sku-
teczne testy diagnostyczne i szczepionki. Pomimo tego na świecie ulega zaka-
żeniu wirusem typu B każdego roku nadal ponad 2 mln ludzi.

A co z czynnikiem wywołującym zapalenie wątroby o innym przebie-
gu, skrytym i przewlekłym oraz nie wrażliwym na szczepienia ochronne za-
pobiegające zarażeniom wirusami typu A i B. W latach 70 ubiegłego stulecia 
pracujący  w NIH w USA H.Y. Alter zaobserwował, że u wielu chorych, któ-
rym przetoczono krew, występowało ostre zapalenie wątroby przechodzące 
zwykle w postać przewlekłą. Ponieważ ówczesne  testy na obecność wirusów 
typu A i B były ujemne Alter doszedł do wniosku, że czynnikami zakaźnymi 
musi być, inny nie znany dotychczas czynnik uszkadzający wątrobę osób po 

NOBLIŚCI 2020
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transfuzji. Udowodnił to przetaczając w 1983 roku krew pobraną od chorych 
pacjentów zdrowym szympansom, które zachorowały. Ten chorobotwórczy 
czynnik nazwano jako zapalenie wątroby nie- A i nie- B.

Minęło kolejnych kilka lat zanim Brytyjczyk M. Haughton wykorzy-
stując przeciwciała wyizolowane z krwi zakażonych osób zidentyfikował w 
1989 roku wirusa RNA należącego do rodziny Flaviviryde i nazwał go Hepa-
titis C virus, HCV.

Trzecim laureatem był Amerykanin Ch. M. Rice z uniwersytetu wa-
szyngtońskiego, który na badaniach Altera i Houghtona postawił przysłowio-
wą kropkę nad „i”. Badając fragmenty genomu nowego wirusa zauważył, że 
hamują one replikację wirusa. Dzięki inżynierii genetycznej, stworzył kilka 
odmian wirusa HCV, których materiał genetyczny pozbawiony był tego ha-
mującego fragmentu. Wszczepienie takich zmienionych wirusów zdrowym 
szympansom do wątroby, powodowało rozwój zapalenia wątroby, z obec-
nością replikujących się wirusów, identyczny jaki obserwowano u chorych 
ludzi.

Pomimo intensywnych dalszych badań do dnia dzisiejszego nie udało 
się wytworzyć szczepionki, która mogłaby zapobiegać i chronić ludzi przed 
zakażeniem HCV. Okazało się bowiem, że wirus ma duże zróżnicowanie sek-
wencji. Posiada 6 głównych genotypów z wieloma podtypami, których po-
znano dotychczas 90. Jest to główny powód, że nie mamy skutecznej szcze-
pionki.

W Polsce ok. 200 tysięcy osób jest zarażonych wirusem HCV, przy 
czym tylko 14% jest tego świadoma, wiedząc że choroba ta zniszczy im, 
wcześniej lub później wątrobę prowadząc do jej marskości lub nowotworu. 
Należy pamiętać, że wirus przenosi się nie tylko podczas transfuzji krwi czy 
iniekcji, ale także doskonale sobie radzi w gabinetach kosmetycznych, fry-
zjerskich, stomatologicznych, studiach tatuażu i persingu czy na oddziałach 
ginekologiczno-położniczych. Wszędzie tam gdzie dochodzić może do kon-
taktu zarażonej krwi w czasie zabiegów, które mogą naruszać ciągłość skóry 
czy błon śluzowych.

Dzięki tegorocznym Noblistom opracowano czułe testy pozwalające 
wykryć wirusa HCV, poznając sposób szerzenia się i zmniejszania ryzyka za-
rażenia, a także zsyntetyzowano nowe, niezmiernie skuteczne leki przeciwko 
wirusowi HCV, dzięki którym chorobę można całkowicie wyleczyć.

Laureaci otrzymali m/n do podziału nagrodę pieniężną w wysokości 
10 milionów koron szwedzkich.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Buczko
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90-lecie Urodzin, 2020

 W bieżącym roku, smutnym czasie pandemii i koronawirusa, 
obchody 90-tej rocznicy Urodzin naszych Seniorów, miały inny cha-
rakter niż w latach ubiegłych. Nie mogliśmy zorganizować wspólnej 
Uroczystości w Izbie Lekarskiej z powodu ograniczeń epidemicznych. 
Zastąpiliśmy ją indywidualnymi spotkaniami z Jubilatami w miejscu 
ich zamieszkania. Przedstawiciele Izby, wśród nich prezes OIL kol. 
Henryk Grzesiak, wiceprezes kol. Maciej Makarewicz i przewodniczą-
ca Komisji Emeryckiej kol. Danuta Łopianecka oraz najbliżsi przyja-
ciele Jubilatów, w zaciszu domowym złożyli najserdeczniejsze życzenia 
przede wszystkim zdrowia w roku 90-tych Urodzin, wręczając okolicz-
nościowe dyplomy i wiązanki kwiatów.
 Sędziwi szanowni seniorzy, spędzający emeryturę w różnej 

jubileuszową wizytę traktowali jako wyraz pamięci środowiska lekar-
skiego o swoich najstarszych, stąd też najbardziej zasłużonych Kole-
żankach i Kolegach.
 W 2020 roku odwiedziliśmy 11 Jubilatów z Ziemi Białostockiej 
i Łomżyńskiej. Ich sylwetki z bardzo krótką charakterystyką przedsta-
wiamy poniżej. Zaczynamy od miejsca urodzenia, pomijając datę, bo 
ta jest oczywista – rok 1930.

Jubilaci 2020

Dr Cecylia Andruk-Szymańska
 Pochodzi z Białostocczyzny. Absolwent-
ka Wydziału Lekarskiego AMB z 1957 roku. 
Zasłużona lekarz – pediatra. Pracowała w Kli-
nice Chorób Dzieci, w poradniach pediatrycz-
nych Białegostoku oraz w Żłobku Dzielnico-
wym Nr 5. Po 30 latach pracy, od 1987 roku 
wypoczywa na emeryturze.

S E N I O R Z Y
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Dr Wacław Stanisław Bodnar
 Urodził się w Białowieży, gdzie po I woj-
nie światowej zamieszkała jego rodzina pocho-
dząca z Podola. Absolwent Wydziału Lekarskie-
go AMB z 1960 roku. Przez dwa lata pracował 
w Ośrodku Zdrowia w Janowszczyźnie (pow. 
Sokólski), a następnie w Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku; 
w tym czasie odbył służbę wojskową. Od 1972 
roku pracował w różnych przychodniach Bia-
łegostoku, był też lekarzem orzecznikiem. Od 
1975 roku jest na emeryturze.

Jego hobby to rzeźbienie w glinie, malarstwo olejne oraz twórczość li-
teracka. Miał wystawy rzeźb w kraju i za granicą. 

Prof. dr hab. Irena Helena 
Gałasińska-Pomykoł

 Urodziła się w Białymstoku. Należy do 
pierwszych studentów i absolwentów Akade-
mii Medycznej w Białymstoku (dyplom nr 
3/55 z odznaczeniem). Całe życie zawodowe 
związała z macierzystą Uczelnią, w której prze-
szła pełną drogę nauczyciela akademickiego,  
od zastępcy asystenta do profesora. Jest wy-
bitnym naukowcem i dydaktykiem w zakresie 
anatomii człowieka, znawczynią zagadnień 
neuromorfologii i neurosekrecji. Uzyskała też 
specjalizację kliniczną w dziedzinie okulistyki. 
Obecnie na emeryturze po 44 latach pracy za-
wodowej.

Prof. dr hab. Walentyna Iwaszko
-Krawczuk

 Urodziła się w Białymstoku. Tu w 1956 
roku ukończyła Wydział Lekarski AMB. Uzy-
skała specjalizację w zakresie pediatrii i neo-
natologii. Odbyła pełną drogę naukową - dr n. 
med. (1972), dr hab. (1986) i profesor (1991). 
Od 1986 roku, do emerytury była kierowni-
kiem Kliniki Neonatologii AMB, którą or-
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ganizowała. Pełniła szereg ważnych funkcji, wśród nich inspektora 
neonatologii woj. Białostockiego, konsultanta wojewódzkiego w tej 
dziedzinie, członka Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Pediatrii i Me-
dycyny Szkolnej. Obecnie jest na emeryturze.

Dr n. med. Krystyna Halina Koneczny
 Urodziła się w Warszawie. Studia le-
karskie ukończyła w 1955 roku w Lublinie. 
Zgodnie z nakazem pracy przez dwa lata była 
zatrudniona w Jezioranach i Mrągowie. Jako 
doktorantka w 1968 roku uzyskała stopień dr. 
n. med. w zakresie patomorfologii na podsta-
wie pracy „Choroba nowotworowa w świetle 
badań morfologicznych Zakładu Anatomii Pa-
tologicznej AM w Białymstoku”. Zdobyła też 
II stopień specjalizacji z organizacji ochrony 
zdrowia (1970). Z powodów ideologiczno-po-
litycznych zwolniła się z pracy na Uczelni. Do 
emerytury w 1990 roku pracowała w Kolejo-
wym Pogotowiu Ratunkowym.

Dr Alina Masłowska-Szreniawska
Urodziła się w Rajgrodzie. W 1954 roku 

ukończyła Wydział Lekarski AM we Wrocła-
wiu. Otrzymała nakaz pracy w Ośrodku Zdro-
wia w Gołdapi.  W latach 1955 – 1963 była za-
trudniona w Klinice Pediatrii AMB. Uzyskała 
oba stopnie specjalizacji w tej dziedzinie. W 
następnych latach, do emerytury, pracowała w 
Poradni Pediatrycznej Polikliniki MSWiA w 
Białymstoku. Będąc na emeryturze kontynuo-
wała działalność leczniczą w Spółdzielni Pracy 
Lekarzy Specjalistów „Eskulap” w Białymstoku 
do ukończenia 85 roku życia.
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Dr Halina Mitrosz
 Urodziła się w Wołkowysku. Studiowa-
ła na Oddziale Stomatologicznym Wydziału 
Lekarskiego AM w Szczecinie. Dyplom leka-
rza dentysty otrzymała w 1957 roku. Podczas 
studiów pracowała jako zastępca asystenta w 
Zakładzie Ortodoncji AM w Szczecinie, tam 
też odbyła staż podyplomowy (1957-1958). Po 
stażu pracowała jako lekarz dentysta w Szcze-
cinie do 1961 roku. W 1962 roku przeniosła 
się do Narwi, a po trzech latach do Białego-
stoku, gdzie wykonywała zawód dentysty do 

emerytury. Pełniła tu funkcję kierownika Pracowni Stomatologicznej 
w ZOZ-ie Miejskim. Ma tytuł specjalisty II stopnia z protetyki stoma-
tologicznej, który uzyskała w 1974 roku.

Dr Zygmunt Molski
 Urodził się we Lwowie. W latach 1950 
– 1955 studiował na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Warszawie. Specjalizował 
się w radiologii, w 1965 roku uzyskał I stopień 
specjalizacji w tej dziedzinie. W latach 1957 
– 1995 był dyrektorem Szpitala w Szczuczy-
nie. W 1981 roku ukończył Centralne Zaoczne 
Studium Prawne dla Lekarzy. Będąc na emery-
turze pracował na połowie etatu w Z.P.O.Z. w 
Grajewie.

Dr Zenon Ostrowski
 Urodził się w Kossakach, pow. Łomża. 
Studiował na Wydziale Lekarskim AM w Bia-
łymstoku. Będąc studentem pracował w Kole 
Położniczo-Ginekologicznym. Dyplom leka-
rza otrzymał w 1956 roku. Zgodnie z nakazem 
pracy został zatrudniony w Ośrodku Zdrowia 
w Stawiskach. Przeniósł się do Łomży, gdzie 
pracował w Poradni „K”. W latach 1966 – 1969 
kierował Pracownią Cytodiagnostyki Gine-
kologicznej. Uzyskał oba stopnie specjalizacji 
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w dziedzinie poł.-gin. Przejściowo pracował w Kolnie jako ordynator 
oddziału. Od 1973 roku przez trzy lata był dyrektorem ZOZ-u w Łom-
ży. Został specjalistą w zakresie medycyny społecznej. W następnych 
latach pracował w Poradniach „K” w Przychodni Przemysłowej oraz w 
Woj. Przychodni Matki i Dziecka w Łomży; pełnił też dyżury w Szpita-
lu.

Dr n. med. Waldemar Szwaykowski
 Urodził się w Wilnie. Należy do pierw-
szych studentów i absolwentówAkademii Me-
dycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza Nr 35 
uzyskał w 1955 roku. Już na pierwszym roku 
studiów pracował jako demonstrator w Za-
kładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka. Po 
dyplomie kontynuował pracę w tym Zakła-
dzie, osiągając kolejne stanowiska - asystenta, 
st. asystenta i adiunkta. W 1967 roku obronił 
pracę doktorską. Brał udział w ekspedycjach 
archeologicznych, prowadzonych przez prof. 
Kazimierza Michałowskiego w Egipcie. Rów-

nocześnie szkolił się w radiologii; w 1967 roku przeszedł do pracy w 
Zakładzie Radiologii AMB. W 1967 roku uzyskał specjalizację I stop-
nia, a w 1971 roku - II stopnia z rentgenodiagnostyki. W latach 1982 - 
1991 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Radiologii AMB, w którym 
pracował do emerytury. Ma poważny dorobek naukowy, obejmujący 
33 publikacje.

Dr Irena Helena Zaręba - Godlewska
 Urodziła się w Miodusach-Stoku. Stu-
diowała na Oddziale Stomatologii Wydziału 
Lekarskiego AM w Poznaniu. Dyplom lekarza 
- dentysty otrzymała w 1955 roku. W tym też 
roku rozpoczęła pracę dentystyczną w Przy-
chodni Lekarskiej w Grajewie. Po kilkunastu 
latach pracy, objęła stanowisko kierownika 
Przychodni Kolejowej w Grajewie, które pełni-
ła do przejścia na emeryturę.

ORL w Białymstoku
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Drogie Koleżanki i Koledzy

 Kochani Seniorzy
 Jeszcze rok temu nikt nie podejrzewał epidemii, która dokona takie-
go spustoszenia, dostarczy nam wielu trudnych chwil, troski o naszych bli-
skich i nas samych.
 Jest to rok zawiedzionych nadziei, nie zrealizowanych planów (spot-
kań, wyjazdów) kiedy często tylko rozmowa telefoniczna musiała zastąpić 
nam bezpośredni kontakt.
 W imieniu członków Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 
ORL składam Państwu szczególnie serdeczne życzenia, zdrowia, pomyślno-
ści, dużo siły i nadziei na przezwyciężenie zagrożeń, które niesie nam obecna 
rzeczywistość.
 Życzę, aby magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła Wam 
spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 
pięknem a Nowy Rok obdarzy zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Niech 
spełnią się nasze marzenia oraz nadzieja na normalność. 

Przewodnicząca Komisji
Danuta Łopianecka

CHOINKA – MOJE WSPOMNIENIE

Na niebie już Gwiazdka betlejemska,
W duszy wspomnienia z mych lat dziecinnych, 
Świąteczny nastrój przewrotnie wplata
Echa przeszłości w świat, jakże inny.
 Pamiętam gwiazdki skromne, radosne,
 Liczna wspólnota krewnych przy stole,
 Los powojenny, łączył ich dłonie,
 Nadzieja serc kruszyła niedole.
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W kątku mała choinka w krzyżaku, 
Wątłe gałązki jakże pachnące,
Był kolorowy łańcuch, śnieg - wata,
Anielskie włosy długie, błyszczące.
 Rajskie jabłuszka, ciasta, pierniczki,
 Gwiazdki, śnieżynki ręcznie dziergane,
 Również aniołki i wycinanki
 Z bibułki cienkiej lub karbowanej.
Pajac z wydmuszki, słomkowe cacko,
Orzechy, szyszki i księżyc duży,
W maleńkiej szopce żywa sceneria, 
Tyle radości, czas się nie dłużył.
 Blaski zimnych ogni, płonących świeczek
 Ocieplał spotkań urocze chwile,
 Na oknach mróz malował girlandy, 
 Zimowa aura, a marzeń tyle.
Mała świeczka w starym lichtarzyku
Zgięta, skręcona, pełna zmartwienia,
Cicho szepnęła mi swe przesłanie –
Ocal pamiątki od zapomnienia.

Teresa Biedzińska

Od redakcji: Autorka wiersza, Pani Doktor Teresa Zdrodowska-Biedzińska, jest 
także Seniorem w naszej Izbie. Ma wszechstronne uzdolnienia. Poza 
uprawianiem poezji należy do „malujących lekarzy”, miewała wernisa-
że w siedzibie OIL w Białymstoku, wystawiała też swoje obrazy ( z suk-
cesami) na ogólnopolskich wystawach malarstwa lekarzy (Łódź 2010, 
2012). Pięknie łączyła pokazy obrazów z recytacją własnych wierszy.
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Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 

i Lekarzy Chorób Zakaźnych
z dnia 13 października 2020.

Aneks #2 do rekomendacji z 31 marca 2020
Robert Flisiak, Miłosz Parczewski, Andrzej Horban, Jerzy Jaroszewicz, Do-

rota Kozielewicz, Małgorzata Pawłowska, Anna Piekarska, Krzysztof Simon, 
Krzysztof Tomasiewicz, Dorota Zarębska-Michaluk.

Autorzy reprezentują 9 Klinik Zakaźnych polskich Uniwersytetów Medycznych.

1. Wstęp
Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz groma-

dzone doświadczenia konieczne stało się dokonanie zmian w zaleceniach 
postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epide-
miologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, opublikowanych 31 marca 2020 z 
późniejszymi zmianami w zakresie farmakoterapii wprowadzonymi Anek-
sem #1 z dnia 8 czerwca 2020.

Celem rekomendacji PTEiLChZ jest zaproponowanie praktycznych zale-
ceń dotyczących diagnostyki i farmakoterapii zakażeń SARS-CoV-2 przydat-
nych zarówno w warunkach podstawowej jak i szpitalnej opieki zdrowotnej. 
Rekomendacje opierają się na opublikowanych wynikach badań, jak i na do-
świadczeniach własnych, lecz nie obejmują szczegółowych zasad postępowa-
nia w oddziałach intensywnej terapii w zakresie wentylacji mechanicznej i 
pozaustrojowej oksygenacji membranowej.

Wprowadzone zmiany dotyczą leczenia podstawowego i wspomagającego 
w poszczególnych stadiach choroby (tabela 1), a także diagnostyki zakażeń 
SARS-CoV2 i są konsekwencją szybkiego gromadzenia wiedzy o skutecz-
ności lub nieskuteczności rozważanych opcji terapeutycznych. Wyniki ko-
lejnych badań usankcjonowały celowość stosowania remdesiwiru w stadium 
namnażania wirusa, oraz leków immunomodulacyjnych i/lub glikokortyko-
steroidów w stadium burzy cytokinowej. Ponadto podtrzymano zasadność 
stosowania osocza ozdrowieńców i heparyny drobnocząsteczkowej. Dowody 
na nieskuteczność lopinawiru/rytonawiru, chlorochiny i hydrochlorochiny 
spowodowały ostateczne wykluczenie ich z terapii COVID-19. Pomimo po-
dejmowanych badań nie dowiedziono zasadności stosowania leków takich 
jak azytromycyna, fawipirawir, ruxolitinib, oseltamiwir, opaganib, verdine-
xor.
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2. Zalecenia diagnostyczne

2.1. Uwagi wstępne
Badanie materiału potencjalnie zakaźnego (wymaz z górnych lub dolnych 

dróg oddechowych w tym wymazy z gardła, nosogardzieli, nosa, plwocina, 
ślina, popłuczyny oskrzelowo-płucne) niezależnie od stosowanego rodzaju 
testu (testy molekularne, antygenowe i serologiczne) podlega procedurom 
bezpieczeństwa epidemiologicznego aby zminimalizować ryzyko zakażenia 
personelu. Wyniki testów molekularnych oraz antygenowych nie decydują 
o aktywności replikacyjnej ani zakaźności wirusa, dlatego okresy zakaźności 
powinny być definiowane na podstawie badań in vitro, a nie wyników ba-
dań diagnostycznych. Brak jest jednoznacznych danych dotyczących okresu 
zakaźności w przypadku osób z niedoborem odporności i może on być wy-
dłużony.

2.2. Diagnostyka molekularna
Techniki wykrywające materiał genetyczny SARS CoV-2 (NAAT- nuc-

leic acid amplifiaction testing) włączając technologie PCR z wykrywaniem 
sygnału w czasie rzeczywistym (real-time RT PCR, nested PCR) czy meto-
dy amplifikacji izotermalnej są podstawą rozpoznania aktywnego zakażenia 
SARS-CoV-2. Badaniu wykrywającemu materiał genetyczny wirusa powinny 
zostać poddane osoby spełniające kryteria przypadku podejrzanego COVID-
19. Szybkie testy molekularne (wynik w ciągu 45-60 min) spełniają wszystkie 
wymogi stawiane przed metodami genetycznymi i są szczególnie przydatne 
w Izbach Przyjęć Oddziałów Zakaźnych i Szpitalnych Oddziałach Ratunko-
wych pozwalając podejmować decyzje o segregacji pacjentów. Optymalnym 
czasem pobrania testu molekularnego jest okres replikacji wirusa w nabłon-
ku górnych dróg oddechowych, który zwykle trwa do 10 dnia od wystąpienia 
objawów klinicznych [16]. Po tym okresie czułość testów molekularnych ob-
niża się, osiągając po 14 dniu choroby wartości poniżej 50%.

2.3. Badania serologiczne
Badania serologiczne oceniają odpowiedź humoralną na zakażenie SARS 

CoV-2 w zakażeniu ostrym i po jego przebyciu. Choć u większości osób po 
potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniu SARS CoV-2 wykrywano obec-
ności przeciwciał neutralizujących, dane dotyczące długości utrzymywania 
się obecności przeciwciał po przebytym zakażeniu oraz trwałości funkcji 
ochronnej przeciwciał są niepełne [18]. Testy serologiczne mogą krzyżowo 
wykrywać przeciwciała przeciw innym patogennym koronawirusom, a ryzy-
ko reakcji krzyżowych zależy od rodzaju wykrywanych przeciwciał. W przy-
padku wszystkich testów serologicznych włączając szybkie testy kasetkowe 
należy z dużą ostrożnością podchodzić do informacji producenta o czułości 
i swoistości testów. Preferowana jest lokalna walidacja populacyjna czułości i 
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swoistości testu. Badania serologiczne (technologie immunoenzymatyczne i 
ich odmiany), wykrywające przeciwciała nie znajdują zastosowania w rozpo-
znawaniu wczesnego zakażenia COVID-19 ze względu na zbyt niską czułość. 
Mogą mieć zastosowanie do uprawdopodobnienia rozpoznania w przypadku 
pacjentów z ujemnymi wynikami badania molekularnego, u których obser-
wuje się typowy obraz kliniczny i radiologiczny, zwłaszcza w 2-4 stadium 
choroby, a także do diagnostyki pozapalnych zespołów będących powikła-
niem SARS CoV-2, do badań epidemiologicznych oceniających stan uod-
pornienia populacji (zapadalność i modelowanie przebiegu epidemii) oraz 
do identyfikacji ozdrowieńców do celów pozyskania terapeutycznego osocza 
(swoistych przeciwciał).

2.4. Szybkie testy immunoserologiczne
Aktualnie dostępne szybkie testy kasetkowe wykrywające przeciwciała nie 

powinny być stosowane zarówno w diagnostyce aktywnej choroby jak i oce-
nie stanu uodpornienia ze względu na niezwykle niską czułość i swoistość. 
Szybkie testy kasetkowe wykrywające przeciwciała powinny być walidowane 
i oceniane na podstawie wiarygodnych publikacji niezależnych od producen-
ta testu, epidemiologię zakażeń SARS-CoV-2 i innych koronawirusów na da-
nym terenie oraz doświadczenia własnego, weryfikowanego wynikami testów 
genetycznych.

2.5. Testy antygenowe
Praktyczne zastosowanie testów antygenowych jest ograniczone do po-

czątkowego okresu zakażenia, gdy ładunek wirusa w wykrywanym materiale 
jest najwyższy (typowo do 5-7 dni od początku objawów klinicznych w zależ-
ności od producenta testu). Większość testów antygenowych wykrywających 
białka SARS CoV-2 charakteryzuje się średnią czułością i wysoką swoistością, 
dlatego zarówno wyniki ujemne, jak i dodatnie powinny być weryfikowane 
testem molekularnym. Testy antygenowe I generacji (konstruowane na po-
czątku pandemii) miały ograniczone zastosowanie w diagnostyce COVID-19 
ze względu na czułość na poziomie około 40%. Testy antygenowe II generacji 
(na przykład wykrywające białko nukleokapsydu SARS CoV-2), które stały 
się dostępne od września 2020 wymagają dalszej oceny w praktyce klinicznej. 
Interpretacja wyników ujemnych musi być skojarzona z danymi klinicznymi 
i stadium choroby (w późnych stadiach choroby takich jak stadium burzy cy-
tokinowej i ARDS rośnie prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie 
ujemnego). Brak jest danych na temat zastosowania testów antygenowych 
w populacjach bezobjawowych oraz do oceny zakaźności. Charakterystyka 
stosowanego testu antygenowego musi zawierać nie tylko zakresy czułości i 
swoistości ale również jasne określenie rodzaju wykrywanego antygenu (np. 
nukleokapsyd SARS CoV-2 etc.); testy bez takiej charakterystyki nie powinny 
być stosowane ze względu na brak wiarygodności diagnostycznej.
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3. Zalecenia terapeutyczne

3.1. Stadium 1
Zdecydowana większość chorych (80-90%) przechodzi zakażenie SARS-

CoV-2 w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy nie wymagający hospita-
lizacji. Ta postać kliniczna może jednak w niektórych przypadkach stanowić 
stadium 1 choroby, poprzedzające jej pełnoobjawową postać w stadium 2 (ta-
bela 1). Pacjenci w stadium 1, pozostający pod opieką lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej zwykle nie wymagają żadnej terapii, a jedynie monitorowa-
nia stanu klinicznego. Pomocne w tym mogą być aktualnie testowane syste-
my elektronicznego monitorowania saturacji tlenem (SpO2), która powinna 
być nie niższa niż 95%. Należy jednak pamiętać, że u chorych z przewlekłymi 
chorobami układu oddechowego wyjściowa saturacja bywa obniżona i nie 
musi oznaczać narastania niewydolności oddechowej spowodowanej SARS-
CoV-2. W przypadku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków 
przeciwgorączkowych. Należy podkreślić, że u chorych w stadium 1 nie na-
leży stosować glikokortykosteroidów. Udowodniono brak ich skuteczności u 
chorych nie wymagających tlenoterapii. Jednocześnie ich przedwczesne za-
stosowanie może spowodować nasilenie replikacji wirusa i pogorszyć przez 
to rokowanie [7]. Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych, wi-
taminy D, czy heparyny drobnocząsteczkowej, nie jest wskazane z powodu 
zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie uzasadnia tego inne schorzenie.

W przypadku pogorszenia stanu pacjenta, należy rozważyć skierowanie 
do szpitala. W ocenie wskazań do hospitalizacji pomocna może być skala 
punktowa CRB-65, służąca do oceny cięzkości pozaszpitalnych zapaleń płuc, 
w której bierze się pod uwagę: zaburzenia świadomości (1 pkt), częstość od-
dechów ≥30 /minutę (1 pkt), ciśnienie tętnicze krwi równe lub niższe od 
90/60 mmHg (1 pkt), wiek >65 lat (1 pkt). W przypadku uzyskania 2 punk-
tów – należy rozważyć skierowanie, a w przypadku 3-4 – skierować pacjenta 
do szpitala. Jeśli stan pacjenta jest dobry, należy wykorzystywać zdalne formy 
kontaktu (telefon, wideorozmowa) oraz możliwości samodiagnozy pacjenta 
(pomiar tętna czy liczby oddechów) oraz uczulić pacjenta na objawy alarmo-
we.

3.2. Stadium 2
Ewentualne nasilenie objawów COVID-19 wskazuje na rozwój stadium 

2, w którym chorzy wymagają hospitalizacji z racji możliwej konieczności 
zapewnienia tlenoterapii, profilaktyki zmian zakrzepowo-zatorowych oraz 
leczenia przeciwwirusowego (tabela 1). Jedynym aktualnie zarejestrowanym 
lekiem przeciwwirusowym jest remdesiwir, który powinien być stosowa-
ny przez 5 dni. Dłuższa terapia (pierwotnie zalecano 10 dni) nie przynosi 
dodatkowych korzyści. U chorych leczonych remdesiwirem i jednocześnie 
pozostających na tlenoterapii należy rozważyć włączenie małych dawek 
deksametazonu w celu zapobiegania „burzy cytokinowej”. W ramach tera-



Biuletyn OIL ROK XXIX, Nr 5(134) 2020 r.

– 25 –

pii przeciwwirusowej w tym stadium choroby można rozważyć zastosowanie 
osocza ozdrowieńców.

3.3. Stadium 3
Pogorszenie stanu klinicznego pomimo terapii przeciwwirusowej, czego 

wyrazem może być nasilenie duszności i spadek SpO2 poniżej 90% pomimo 
stosowania tlenoterapii, może świadczyć o rozwoju stadium 3, w którym klu-
czową rolę odgrywa „burza cytokinowa”. U części chorych ograniczenie jej 
groźnych dla życia następstw jest możliwe poprzez zastosowanie tocilizuma-
bu będącego antagonistą receptorów IL-6 [9, 20]. W tym samym celu możli-
we jest stosowanie niewielkich dawek glikokortykosteroidów (tabela 1).

3.4. Stadium 4
Dalsze pogarszanie stanu pacjenta pomimo wdrożonego postępowania, 

oznacza rozwój stadium 4, ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wyma-
gającej przekazanie pacjenta do oddziału intensywnej terapii ze względu na 
wysokie prawdopodobieństwo konieczności zastosowania wentylacji mecha-
nicznej. W tym stadium choroby celowe jest nierzadko stosowanie relatywnie 
wysokich dawek glikokortykosteroidów i zwykle empirycznej antybiotykote-
rapii o szerokim spektrum działania obejmującej prawdopodobne czynniki 
mikrobiologiczne odpowiedzialne za zakażenia w konkretnym oddziale in-
tensywnej terapii (tabela 1).

4. Ważne uwagi
• Stosowanie remdesiwiru u chorych nie wymagających tlenoterapii oraz 

u chorych po zakończeniu stadium namnażania wirusa (zwykle po upływie 
tygodnia od wystąpienia objawów) nie przynosi korzyści i jest merytorycznie 
nieuzasadnione.

• Stosowanie antybiotyków (na przykład azytromycyny), chlorochiny, 
hydrochlorochiny, lopinawiru/rytonawiru, oraz leków przeciwgrypowych 
(oseltamivir, fawipirawir), a także witaminy D jest bezzasadne w odniesieniu 
do zakażenia SARS-CoV-2.

• Stosowanie glikokortykosteroidów w stadium 1 może zwiększać ryzyko 
niekorzystnego przebiegu COVID-19 w następstwie możliwego wpływu na 
replikację wirusa. Stosowanie małych dawek glikokortykosteroidów w sta-
dium 2 jest dopuszczalne pod warunkiem jednoczasowego podawania leków 
przeciwwirusowych (remdesiwir).

Piśmiennictwo u autorów.
Można też otrzymać w Redakcji Biuletynu.
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Tabela 1

Zalecane postępowanie farmakologiczne w poszczególnych stadiach kli-
nicznych zakażenia SARS-CoV-2 z uwzględnieniem leczenia podstawowego 
i wspomagającego

Stadium choroby Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające
1. Stadium
bezobjawowe lub ską-
poobjawowe;
• SpO2≥95%
• nie wymaga hospitali-
zacji

• leki przeciwgorączkowe (paracetamol, ibuprofen, 
etc.),

• spoczynek,
• nawodnienie doustne,
• glikokortykosteroidy są przeciwwskazane,
• antybiotyki, leki przeciwgrypowe przeciwwskaza-

ne, o ile nie stwierdza się koinfekcji bakteryjnej lub 
współistniejącej grypy,

• brak wskazań do stosowania witaminy D i heparyny 
drobnocząsteczkowej, o ile nie jest uzasadnione in-
nymi schorzeniami,

• kontrola saturacji tlenowej - ewentualne wdrożenie 
systemu alarmowania zdalnego lekarzy rodzinnych 
i/lub ratownictwa (z wykorzystaniem pulsoksyme-
trów).

2. Stadium
pełnoobjawowe (nam-
nażania wirusa);
• SpO2<95%;
• zwykle 1 tydzień choro-

by
• wymaga hospitalizacji

remdesiwir, dożylnie, 
raz dziennie, dawka na-
sycająca 1. dnia: 200 mg, 
potem dawka podtrzy-
mująca: 100 mg przez 4 
dni,
lub/i
osocze ozdrowieńców, 
zgodne grupowo w ukła-
dzie ABO w objętości 
200-400 ml. Przetoczenie 
osocza ozdrowieńców 
podlega takim samym 
procedurom, jak leczenie 
innymi preparatami krwi.

• heparyna drobnoczą-
steczkowa w dawkach 
profilaktycznych lub 
terapeutycznych

• deksametazon u pa-
cjentów otrzymujących 
remdesiwir i tleno-
terapię, doustnie lub 
dożylnie 4mg dziennie 
począwszy od 2-5 doby 
stosowania remdesiwi-
ru, do końca 2 tygodnia 
choroby.

• ewentualna antybioty-
koterapia

• leczenie objawowe
• tlenoterapia
• nawodnienie doustne 

lub dożylne
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3. Stadium
z niewydolnością odde-

chową (burza cytoki-
nowa);

• SpO2<90%;
• zwykle 2 tydzień choro-

by
• wymaga hospitalizacji

tocilizumab* (u osób z 
podwyższonym stęże-
niem IL-6), dożylnie 8 
mg/kg (maksymalnie 800 
mg) w pojedynczej dawce 
(jednogodzinny wlew); 
przy braku poprawy 
druga dawka może być 
powtórzona po 8–12 
godzinach,
lub/i
deksametazon, dożylnie 
8 mg dziennie przez 5 
dni, potem 4 mg dziennie 
przez przynajmniej 3 dni

• heparyna drobnoczą-
steczkowa w dawkach 
profilaktycznych lub 
terapeutycznych

• ewentualna antybioty-
koterapia

• leczenie objawowe
• tlenoterapia nisko/wy-

sokoprzepływowa
• nawodnienie dożylne

4. Stadium
ostrej niewydolności 
oddechowej (ARDS -
acute respiratory distress 
syndrome);
• brak efektów dotychcza-

sowej farmakoterapii;
• konieczność wentylacji 

mechanicznej
• wymaga OIT

deksametazon, dożylnie 
24 mg dziennie przez 5 
dni, potem 12 mg dzien-
nie przez 3 dni, następnie 
4 mg dziennie przez 2 dni
lub
metylprednizolon, do-
żylnie 1 mg/kg dziennie 
przez 5 dni, potem 40 mg 
dziennie przez 3 dni, na-
stępnie 10 mg dziennie 
przez 2 dni

• tlenoterapia wysoko-
przepływowa

• wentylacja mechaniczna
• pozaustrojowa oksyg-

enacja membranową 
(ECMO, extracorpore-
al membrane oxygena-
tion)

• heparyna drobnoczą-
steczkowa w dawkach 
profilaktycznych lub 
terapeutycznych

• antybiotykoterapia
• nawodnienie dożylne

* tocilizumab może być stosowany po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej
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W zasadzie to jest o niej
Anna Brykalska - Naruszewicz

Białystok 2020, okładka miękka, stron 114, ok. 70 wierszy 
i wierszyków, kilka kwiatowych przerywników, bardzo ko-
lorowych.

ISBN 978-83-65997-42-5

 W 2020 roku ukazał się kolejny tomik poezji naszej Koleżanki, absolwentki 
Wydziału Lekarskiego AMB, dr Anny Brykalskiej - Naruszewicz. Tak pisze o nim 
sama Autorka – „W zasadzie to jest o Niej - to kraina słowa, gdzie nienachalnie, blisko 
i dalej, trochę z osobna”. W wierszach pojawia się „Ona”, ale do końca nie jesteśmy 
pewni kim jest ta Ona.
 Wiersze, niektóre bardzo krótkie i ulotne, kończą się nieraz, szybciej niż 
zaczęły, zawsze zdążą jednak wyrazić myśl i błysnąć poezją. Razem tworzą piękny, 
subtelny, pełen uczucia i koloru obraz ogrodu lub łąki, jeziora lub lasu, niekiedy frag-
ment ulubionego miasta.
 Wybieramy wiersz „Lekko”, jako motto do poezji Anny Brykalskiej - Naru-
szewicz: Ćwiczyć grę
 Na cichej strunie wiersza
 Melodię wplątać
 W las
 I piórkiem
 Metaforę mnożyć
 Dobrze w czasach ponurej pandemii znaleźć się wśród metafor i wiosłować 
ku przyjaznej ziemi. Bo Ziemia przywdziała
   Zielony płaszcz
   Otuliła nadzieją
   Tę
   Która lgnęła do niej

 Pani Doktor, serdecznie dziękujemy za garść pięknej poezji. 
Redakcja

 

P O E Z J A
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XVIII Spektrum
Almanach 
Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Red. Maria Żywicka- Luckner, Waldemar Hładki

Wyd. Diecezjalne. Sandomierz 2020, stron 147, 
okładka miękka.

ISBN 978-83-955228-2-6.

W czasie pandemii koronawirusa Unia Polskich Pisarzy Lekarzy prze-
kazała czytelnikom kolejny ALMANACH, już numer XVIII. Był to sygnał, że 
lekarze pomimo pandemii, nie tylko leczą, ale znajdują czas na ozdrowieńcze 
zainteresowania literackie. Przekazywana sympatyczna książka, zbiór utwo-
rów lekarskiego pióra, jest ciekawą lekturą, różnorodną w formie i treści. Poe-
zja przeplata się z prozą, a całość  staje się interesującym przeglądem małych 
form literackich. Ogółem swoją twórczość zaprezentowało 33 autorów.

Podobnie do poprzedniego, także w obecnym Almanachu pisze „że-
lazny” przedstawiciel lekarsko-literackiego Podlasia, nasz Kolega Jerzy Sa-
musik. Jego, jakże ciekawa opowieść – „Poemat wykuty w marmurze” – to 
echo podróżowania po Indiach, wizyty w Agrze, a głównie chęć podzielenia 
się z nami historyczną legendą o pięknej Mumtaz Makal i jej mężu cesarzu 
Dżahangirze, wszystko na tle wspaniałego mauzoleum, słynnego na świecie. 
Czyta się świetnie.

Białostockie odgłosy znajdziemy w twórczości Macieja Zarębskiego, 
absolwenta i byłego pracownika AMB, tym razem w prawie kryminalnej no-
welce pod tytułem „Nietypowy połów...”.

Duża różnorodność tematów sprawia, że każdy czytelnik Almana-
chu zatrzyma się nad interesującym go fragmentem – doskonała lektura dla 
wiecznie zabieganego lekarza, który czyta gdy ma spokojny dyżur lub siedząc 
w fotelu, ale to już na emeryturze.

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Moja Białowieża
w fotogra sercu

Wacław Bodnar

Białystok 2019, wydanie II, stron 78, papier 
kredowy, okładka miękka, bardzo liczne fo-
togra arno-białe.

ISBN 978-83-946046-0-8

 O autorze tej publikacji, absolwencie AMB, naszym izbowym kole-
dze, piszemy na poprzednich stronach Biuletynu z okazji składania Mu ży-
czeń i wręczenia dyplomu uznania w 90-ą rocznicę urodzin.
 Prezentowana książka ma charakter autobiogra i, wybiegającej jed-
nak daleko poza własny tylko życiorys. Stanowi opowieść o poszukiwaniach 
korzenia i rodziny Bodnarów, która pochodziła z przedwojennej wschodniej 
Polski, z Podola, co daje powód do wielu różnych re eksji.
 Książka składa się z dwu części. W pierwszej, narracyjnej, autor opo-
wiada o życiu własnym i rodziny na tle burzliwych w tym czasie wydarzeń hi-
storycznych. Dużo miejsca poświęca dzieciństwu spędzonemu w Białowieży, 
miejscu swego urodzenia. Ciekawe są szczegóły niektórych zapamiętanych 
sytuacji z codziennego życia w Białowieży w czasach wojny. Opisuje też po-
szukiwania rodowodu przodków podczas kilku podróży na wschód i różne 
przygody, które go spotkały w ukraińskich archiwach.
 Część druga, obszerniejsza, zawiera liczne fotogra e, przede wszyst-
kim rodzinnne z bogatym opisem zarówno osób, jak i okoliczności wykona-
nia zdjęć. Jest to dokument obrazujący historię dużej rodziny na przestrzeni 
prawie stu lat z dwoma wojnami światowymi w tle. Osoby związane lub zain-
teresowane Białowieżą i jej okolicami znajdą unikalne już fotogra  z okresu 
przedwojennego i wczesnych lat powojennych, które zachowały się w archi-
wum Doktora Wacława Bodnara.
 Zachęcam do lektury.

Jan Stasiewicz
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Profesor dr hab. Franciszek Taraszkiewicz
1923 - 2006

Wspomina prof. dr hab. Maciej Kaczmarski - uczeń i współpracownik

Część II. Praca naukowa i organizacyjna

Profesor Franciszek Taraszkiewicz był 
wybitnym znawcą zasad organizacji opieki zdro-
wotnej i współtwórcą „pediatrii społecznej” w 
Polsce. Jako członek Zespołu Specjalistycznego 
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii i 
Medycyny Szkolnej, członek Krajowego Zespo-
łu Specjalistycznego w dziedzinie Medycyny 
Wsi oraz jako Konsultant województwa  bia-
łostockiego w dziedzinie pediatrii i medycyny 
szkolnej - wzbudzał duży szacunek i uznanie u 
ówczesnych władz administracyjnych, zarów-
no centralnych, jak i lokalnych. Jako ceniony 
specjalista współuczestniczył w rozwiązywaniu  
wielu trudnych problemów organizacyjnych, 
klinicznych i społecznych, związanych ze zdro-
wiem populacji wieku rozwojowego w naszym 
regionie i w kraju. Systematycznie zabiegał u lo-

kalnych władz administracyjnych o zwiększanie łóżkowej bazy pediatrycznej 
w Białymstoku i miastach powiatowych województwa białostockiego.

 Wojewódzki Ośrodek Matki i Dziecka w Białymstoku. 

 Szczególne znaczenie dla regionu Białostocczyzny miała praca profe-
sora Taraszkiewicza w Wojewódzkim Ośrodku Matki i Dziecka w Białymsto-
ku. W ośrodku tym były organizowane międzynarodowe kursy teoretyczne 
i praktyczne w zakresie organizacji ochrony zdrowia przeznaczone dla pe-
diatrów, ginekologów-położników oraz położnych i pielęgniarek nie tylko 
z terenu Polski, a także z państw ościennych i krajów tzw. trzeciego świata. 
Kursy odbywały się pod auspicjami Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 
oraz  UNICEF-u. Odbywały się tam także ogólnopolskie kursy  doskonalące i 

-
ży w zdrowiu i chorobie. Uczestnicy kursów zdobywali nowe doświadczenia 
kliniczne i poszerzali swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną.

 

W S P O M N I E N I A
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 Dzięki tej pracy szkoleniowej, rokrocznie zwiększała się liczbowo ka-
dra specjalistów pediatrii pierwszego i drugiego stopnia, zasilająca oddziały 
dziecięce w szpitalach powiatowych i poradniach dziecięcych  w naszym re-
gionie i kraju.  Systematycznie także wzrastała  liczba specjalistów w dziedzi-
nie medycyny szkolnej, kształconej na potrzeby regionalne i ogólnopolskie. 
Prowadzone w ośrodku ogólnopolskie kursy Pediatrii Społecznej, poświęco-
ne były problematyce szczepień ochronnych, prawidłowego żywienia w wie-
ku rozwojowym, najczęstszym chorobom wieku rozwojowego, organizacji 
opieki zdrowotnej nad matką, dziećmi i młodzieżą. Odbywały się tam także  
kursy z innych specjalności medycznych, niezbędnych do realizowania in-
nych programów specjalizacyjnych.  
 Profesor  Taraszkiewicz realizował także  inne statutowe zadania 
Wojewódzkiego Ośrodka Matki i Dziecka w Białymstoku, do których, poza 
działalnością szkoleniową,  należało także: kwalifikowanie dzieci i młodzieży 
z naszego regionu do  leczenia  uzdrowiskowego,  umieszczanie dzieci do lat 
3 (pozbawionych  środowiska  rodzinnego) w Państwowym Domu Małych 
Dzieci w Białymstoku oraz kwalifikacja rodzin do adopcji małych dzieci.                 
Prof. Taraszkiewicz był jednym z głównych wykładowców, odpowiedzialnym 
za tematykę pediatrii społecznej i organizacji ochrony zdrowia matki, dziecka 
i młodzieży. Pełnił także funkcję kierowniczą, obejmując stanowisko dyrek-
tora ośrodka w roku 1968 i  zarządzał nim do 1991 roku, w którym jednostka 
została zlikwidowana. 

•

 Współpracując z wojewódzkim konsultantem  w dziedzinie gineko-
logii i położnictwa, a także  prowadząc  wykłady z pediatrii w Państwowej 
Medycznej Szkole Pielęgniarstwa, w Liceum Pielęgniarstwa oraz w Państwo-
wej Medycznej Szkole dla Położnych w Białymstoku, profesor  Taraszkiewicz 
znacząco przyczynił się do sukcesywnego zmniejszania  wskaźnika umieral-
ności noworodków i niemowląt w naszym  mieście i regionie.  
 Nie do przecenienia jest także dydaktyczna i wychowawcza  działal-
ność  Prof. F. Taraszkiewicza w zakresie pediatrii  na poziomie akademickim, 
którą realizował jako Kierownik Kliniki Obserwacyjno - Zakaźnej Dziecięcej 
AMB. Klinika była miejscem  wymiany  najnowszych informacji medycznych, 
prezentowanych podczas codziennych  porannych  odpraw przez asystentów 
lub lekarzy  odbywających szkolenia specjalizacyjne. Podczas obchodów le-
karskich z Profesorem odbywały się żywe dyskusje o chorobach zakaźnych 
wieku  dziecięcego, ich specyfice ontogenetycznej, trudnościach diagnostycz-
nych i  aktualnych możliwościach terapeutycznych. 
 Profesor Franciszek Taraszkiewicz był nauczycielem i wychowawcą 
pediatrów mojego pokolenia oraz licznej grupy młodszej generacji lekarskiej, 
która obrała pediatrię za  swoją specjalność medyczną, a ziemię białostocką, 
łomżyńską, suwalską za miejsce  realizacji swojego powołania zawodowego.                        
Swoim życiem zawodowym, postawą wobec chorego dziecka, uczył nas tego 
pięknego  i trudnego  zawodu na który składają się:  troska i kompetencja w 
przywracaniu  zdrowia choremu dziecku, miłość i  współczucie  okazywane  
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choremu, należny szacunek okazywany  rodzinie pacjenta oraz  wzajemny 
szacunek dla nas samych, przedstawicieli środowiska  medycznego. 
 Profesor działał w różnych organizacjach zawodowych i społecznych, 
w tym: w Związku Inwalidów Wojennych,  jako członek Zarządu Głównego; 
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku,  jako pierwszy przewodniczą-
cy Komisji Seniorów (aktualna Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów). 
Mocno wspierał ideę budowy Domu Lekarza - Ośrodka Konferencyjno -
Szkoleniowego OIL w Turośni Kościelnej.
 W uznaniu zasług bojowych, jako uczestnika II Wojny Światowej  
oraz za osiągnięcia w działalności zawodowej, naukowej i społecznej - Pro-
fesor  Taraszkiewicz otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i 
regionalnych, w tym: Krzyż Walecznych (1964), Srebrny Krzyż Orderu Vir-
tuti Militari (1974), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1988), 
Zasłużony Lekarz PRL (1984), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), 
Złotą Odznakę Honorową - Zasłużony Białostocczyźnie (1978) i inne.
 Miałem wielki zaszczyt pracować u boku Pana Profesora przez 13 lat. 
Garnęliśmy się do Niego, żądni wiedzy medycznej, organizacyjnej i społecz-
nej, którą przekazywał nam zawsze z wielką życzliwością.

Profesor Franciszek Taraszkiewicz w Izbie.
Od lewej: Z. Suszczyńska, M. Kościk-Grenda, prof. F. Taraszkiewicz,  

R. Grabowski, M. Sopek.
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Doktor Irena Grygucis
1956 – 2018

W dniu kiedy śmierć przyjdzie do Twoich drzwi,

O, postawię przed gościem pełne naczynie mego życia,
Nie dam mu odejść z pustymi rękami (…)

Rabindranath Tagore

 W lipcowy dzień 2018 roku, w obecności licznie zgromadzonej ro-
dziny, koleżanek, współpracowników, władz samorządowych i wielu zasmu-
conych pacjentów pożegnaliśmy wspaniałą lekarkę śp. dr Irenę Grygucis z 
domu Staśkielunas.
 Doktor Irena Grygucis urodziła się 7 czerwca 1956 roku w Puńsku. 
Od dziecka marzyła by zostać lekarzem. Marzeniom podporządkowała swoje 
życie. Po ukończeniu z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcącego z Litew-
skim Językiem Nauczania w Puńsku, rozpoczęła studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku. W czasie studiów wyszła za mąż 
za Witolda, tworząc przez wiele lat wspaniały związek.
 Z dyplomem lekarza w 1982 roku wróciła w rodzinne strony i roz-
poczęła pracę w ZOZ Sejny. Poświęciła się budowaniu tego co uznała za naj-
ważniejsze, kochającej rodziny i doskonaleniu się w zawodzie lekarza. Po 
ukończeniu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację z dermatologii i 
wenerologii. Zorganizowała i przez wiele lat prowadziła Poradnię Dermato-
logiczno-Wenerologiczną w Sejnach. Uzyskała specjalizację w tej dziedzinie.
 Podjęła się również organizacji pierwszej na terenie Sejneńszczyzny 
Poradni Medycyny Pracy. W 2000 roku zdobyła specjalizację z zakresu me-
dycyny pracy. Doskonale łączyła pracę w obu Poradniach, uzyskując uznanie 
pacjentów i przełożonych.
 Po reorganizacji państwowej administracji i utworzeniu powiatu sej-
neńskiego, została powołana na stanowisko Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w Sejnach. Pełna poświęcenia i autentycznego zaanga-
żowania się we wszystko co miała wykonać, zorganizowała od podstaw pracę 
nowej jednostki. Perfekcyjna we wszystkim co robiła, ukończyła dodatkowe 
studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie w Białymstoku 
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i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Gdańsku. Przez cały czas pełnienia funkcji 
kierowniczej prowadziła praktykę lekarską z zakresu dermatologii i medycy-
ny pracy w SP ZOZ Sejny. Wspaniale dzieliła czas między pracą a obowiązka-
mi rodzinnymi. Wspólnie z mężem Witoldem wychowali trójkę wspaniałych 
dzieci. Córka poszła w medyczne ślady mamy i po ukończeniu studiów pra-
cuje jako lekarz dentysta.
 Po 17 latach pracy na stanowisku Państwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego odeszła na emeryturę. Mimo wielokrotnie zmieniają-
cej się władzy wojewódzkiej pozostawanie przez tyle lat na kierowniczym 
stanowisku świadczyło o świetnych wynikach jej pracy oraz wysokiej ocenie 
merytorycznej przez kolejnych wojewodów. Po przejściu na emeryturę dalej 
prowadziła praktykę lekarską ciesząc się, że będzie mogła więcej czasu po-
święcić pacjentom.
 Dr Irena Grygucis była wspaniałym człowiekiem, z wielką pasją i 
zaangażowaniem podchodziła do pracy lekarza czy szefa, zyskując wdzięcz-
ność, sympatię i uznanie pacjentów oraz współpracowników. Była świetnym 
organizatorem o niesamowitej energii i chęci realizowania wytyczonych ce-
lów mimo wielu trudności. Była lekarzem wrażliwym na cierpienie i potrzeby 
chorych, zawsze starając się pomóc przy wykorzystaniu wszelkich możliwo-
ści.
 Gdy podjęła heroiczną walkę z chorobą wierzyliśmy, że uda się jej 
swoim charakterem, energią, sposobem życia, uśmiechem pokonać podstęp-
nego wroga. Do końca zachowywała pogodę ducha, optymizm i chęć poma-
gania chorym. Niestety choroba okazała się silniejsza. Odeszła przedwcześ-
nie, a miała jeszcze tyle do zrobienia. Była potrzebna mężowi, dzieciom, pa-
cjentom. Pozostawiła po sobie ogromny żal, smutek i pustkę wśród bliskich i 
znajomych.
 Moje osobiste wspomnienia sięgają 1982 roku, kiedy jako młody dy-
rektor przyjmowałem do pracy jeszcze młodszą koleżankę. Od tamtej pory 
nasze drogi zawodowe często były blisko siebie. Tak się składało, że przez 
wiele lat pracowaliśmy w tej samej Przychodni. Zawsze była okazja do po-
rozmawiania, porady, konsultacji, czy zwyczajnego zapytania co … słychać ? 
Jeszcze na kilka dni przed śmiercią uzgadnialiśmy terminy badań spirome-
trycznych dla jej pacjentów.
 Parafrazując Stanisława Barańczaka chciałoby się powiedzieć – 
„śmierć to niepoważne z Twojej strony, nie przyjmujmy tego do wiadomości. 
Z iloma trudniejszymi sprawami dawałaś sobie radę”.
Wierzymy, że po prostu musiałaś odpocząć zanurzając się w bezkresnym błę-
kicie nieba.

Lech Chatkowski
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Doktora nauk medycznych 
Marka Ali�era

żegnają przyjaciele

Był człowiekiem niezwykle uczynnym, nigdy w życiu nikomu nie odmówił 
pomocy. Być może to właśnie Go zabiło. Nigdy się z nikim nie pokłócił, niko-
mu nie wyrządził krzywdy. Może to dzięki temu, że miał niezwykłe poczucie 
humoru, które pozwalało Mu rozładowywać wszelkie animozje i napięcia. 
Jego żartobliwość szła w parze z wielkim ciepłem i serdecznością. Jeśli miał z 
kimkolwiek na pieńku, to musiała to już być wyjątkowa kanalia. Był zawsze 
pogodny i wierzył, że ludzie na ogół są dobrzy. Był…

Poznaliśmy się, cała paczka, mniej więcej w tym samym czasie, niemal czter-
dzieści lat temu, część z nas jeszcze w podstawówce. Namiętnie, wręcz nało-
gowo czytał, nie tylko fantastykę naukową, do której pasją zaraził nas wszyst-
kich. Przeczytał chyba wszystkie powieści Stanisława Lema, Braci Strugackich 
i Isaaka Asimova. Kiedyś powiedział, że ma w domu prawie cztery tysiące 
książek.

Był najmłodszy z nas wszystkich, raptem o rok, ale zawsze. Stąd wzięła się 
ksywka – „Młodziak”, która najpierw była wyrazem wyższości dwunastolat-
ków nad jedenastolatkiem, ale z biegiem czasu ten rok rezerwy zaczął być 
powodem tak jakby zazdrości... W końcu ktoś z nas zażartował, że jako naj-
młodszy będzie miał obowiązek odbyć pogrzeby wszystkich pozostałych.

P O Ż E G N A N I E
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Potem studiowaliśmy, potem żeniliśmy się, niektórzy szczęśliwie (On bez-
względnie tak!), inni mniej, potem rodziły nam się dzieci, potem wyjeżdża-
liśmy z Polski, niektórzy na krótko, inni na stałe, robiliśmy specjalizacje (On 
kilka) i tytuły, ale ta przyjaźń, jeszcze z podstawówki i ogólniaka, przetrwała. 
Przetrwała niemal czterdzieści lat! Do przyjaźni doszła potem współpraca za-
wodowa – w tym roku jeszcze zdążyliśmy się nacieszyć wspólnym artykułem 
w JAD, prestiżowym czasopiśmie zajmującym się chorobą Alzheimera.

A teraz Go nie ma. Nie ma Młodziaka. Pozostał ból nie do wytrzymania, 
pozostała mroczna wyrwa w świecie, który nagle stał się taki mały… a my tak 
bezradnie stoimy na krawędzi tej wyrwy i wpatrujemy się w nią z niedowie-
rzaniem i oddech załamuje się coraz bardziej. I tak bardzo boli, mój Boże, tak 
boli… Śmierć zabrała Go tak szybko, po trzech tygodniach od wykrycia za-
każenia, w tym dwóch tygodniach śpiączki farmakologicznej, że nikt się nie 
zdążył pożegnać. Nigdy nie zdążyliśmy Mu powiedzieć, jak bardzo Go ko-
chaliśmy, bo o tym się nie myśli, a już na pewno nie mówi, nawet przy wódce, 
kiedy się ma trzydzieści, czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt lat i życie wciąż 
wydaje się wieczne. No i w końcu, przecież to On był najmłodszy, to On o nas 
miał pisać słowa wspomnień – kiedyś tam… Nie, nie był wolny od chorób, co 
niewątpliwie pogorszyło rokowanie. Dwa razy w życiu przeszedł wstrząs ana-
filaktyczny, uratowała Go przytomność umysłu żony – Asi. Żartował sobie 
potem z tego. Ale nie żartował z COVID. Wśród kilku specjalizacji miał i tę z 
immunologii klinicznej i zdawał sobie sprawę, czym grozi infekcja. W domu 
panował drakoński reżim sanitarny. Może to dzięki Jego troskliwości reszta 
rodziny przeszła zakażenie stosunkowo łagodnie. Jako doświadczony i wy-
soko ceniony neonatolog, w trakcie pandemii poświecił się swoim malutkim 
pacjentom, wielokrotnie ratując ich zdrowie i życie. Był cichym i skromnym 
bohaterem na wojnie z zarazą, jak Bernard Rieux z kart „Dżumy” Camusa,  
choć z pewnością przewyższał go optymizmem. 

Zostało po Nim dziesięć tysięcy chusteczek mokrych od łez, tak białych, jak 
skrzydła anioła. Zostało pięćdziesiąt jeden wypalonych świeczek po panichi-
dzie w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Niedokończona butelka nalew-
ki. Kilka wciąż niezaczętych. Milion e-maili i SMS-ów, których do końca życia 
żaden z nas nie wykasuje, chociaż to tylko jedynki i zera w tym wirtualnym 
świecie, do którego staczamy się coraz prędzej. 

Lecz została też Jego dusza, i nieważne, że każdy z nas ma inne wyobrażenie, 
czym ona jest. Zostały Asia, Małgosia i Magda. Została reszta naszej paczki, 
piszący te słowa: Paweł, Piotr, Tomek, Robert i Marek. Rosną setki dzieci, któ-
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re uratował na izbie porodowej, dyżurując kilkanaście razy w miesiącu, przez 
wiele lat. I ta Jego dusza, czymkolwiek ona jest, będzie żyła w nas wszyst-
kich.

Dr Marek Alifier odszedł 31 października 2020 roku.

Piotr Lewczuk, Paweł Sala, Marek Strączkowski, Tomasz Szałaj, Robert Jarecki

Od redakcji: Łączymy się w wielkim żalu żegnając dr. n. med. Marka Alifie-
ra, członka naszego samorządu. Jego przedwczesne, jakże tragiczne odejście 
stanowi symbol zawodu lekarza w czasach pandemii. Naszym Czytelnikom, 
którzy mniej znali Kolegę Marka Alifiera, przedstawiamy Jego bardzo krótki 
biogram.
 Urodził się 18 maja 1969 roku w Białymstoku. Tu ukończył Wydział 
Lekarski Akademii Medycznej, otrzymując dyplom lekarza w dniu 6 sierpnia 
1993 roku. Staż podyplomowy odbył w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Od lutego 1994 roku pracował w Klinice 
Neonatologii AMB (później UMB), w której w ostatnich latach był adiunktem. 
W grudniu 2002 roku zdobył stopień doktora nauk medycznych na podstawie 
rozprawy p.t. „Impulsowa oscylometria a klasyczne metody oceny czynnościo-
wej układu oddechowego w monitorowaniu mukowiscydozy”. Uzyskał specja-
lizacje w trzech dziedzinach: pediatrii (2005), neonatologii (2008) oraz immu-
nologii klinicznej (2013). Jego sylwetkę i wspaniały charakter pięknie opisuje 
prof. dr hab. med. Piotr Lewczuk w POŻEGNANIU.

    Redaktor Naczelny
    prof. Jan Stasiewicz
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Dr n. med. Helena Kuleszo-Kopystecka
1939 – 2020

Urodziła się 2 marca 1939 roku w Wilnie. 
Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w 
Białymstoku; dyplom lekarza otrzymała w 1963 roku. 
Została zatrudniona w Zakładzie Fizjologii AMB jako 
pracownik naukowo-dydaktyczny, pracowała równo-
cześnie na wolontariacie w Klinice Chorób Wewnętrz-

nych. W 1971 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, zaś 
w 1980 roku – II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.

Od 1976 roku pracowała w 
Regionalnym Ośrodku Onkolo-
gicznym w Białymstoku. W 1982 
roku została zastępcą ordynatora 
w Oddziale Chemioterapii No-
wotworów tego Ośrodka. Opieko-
wała się chorymi na nowotwory 
przez wszystkie następne lata swo-
jej działalności lekarskiej.

Była jednym z głównych or-
ganizatorów ruchu hospicyjnego w 
Białymstoku. W latach 1987-1991 
pełniła funkcję prezesa Towarzy-
stwa Przyjaciół Chorych „Hospi-
cjum”. Niezwykle aktywny był jej 
udział przy budowie stacjonar-
ne-go Hospicjum „Dom Opatrz-
ności Bożej”, najpierw przy ulicy 
Świętojańskiej 1 c (zdjęcie obok), 
a następnie pod tą samą nazwą 
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przy ulicy Sobieskiego 1 (zdjęcie poniżej). Stale pracowała w tych hospicjach 

opieki paliatywnej, której znaczenie zawsze podkreślała i propagowała. Zdo-
była wielkie zaufanie i szacunek wśród pacjentów, ich rodzin, a także współ-
pracowników. Od początku należała do grupy lekarzy kształtująch historię 
Białostockiego Hospicjum. W 2015 roku została laureatką Nagrody im. dr. 
Krzysztofa Kanigowskiego, przyznawanej corocznie lekarzowi z Podlasia za 
szczególnie etyczną i życzliwą postawę wobec chorych.

Dr Kuleszo-Kopystecka współpracowała z samorządem lekarskim. 
Pisała w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej o Towarzystwie Przyjaciół 
Chorych, zawsze apelowała o jak największy udział lekarzy w działalności 
hospicyjnej.

W ostatnich latach opiekowała się ciężko i nieuleczalnie chorym mę-
żem, który kończył życie w „jej” Hospicjum, tam też sama zmarła w dniu  
9 października 2020 roku, w trzy tygodnie po mężu.

Dr n. med. Helena Kuleszo-Kopystecka zapisała piękną kartę w historii 
ruchu hospicyjnego na Podlasiu, będąc jego współorganizatorem i pierwszym 
prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chorych. Jej empatia i przyjaźń okazywane 
najciężej chorym mogą być wzorem dla pokoleń lekarzy. 

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku

Ulica Sobieskiego 1



Biuletyn OIL ROK XXXI, Nr 5(134) 2020 r.

– 41 –

Prof. dr hab. Henryk Szarmach
1924 – 2020

W latach 1969 – 1982 był kierownikiem Kate-
dry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Aka-
demii Medycznej w Białymstoku. Należał do czoło-
wych twórców podlaskiej dermatologii. Środowisko 
medyczne Białegostoku z wielkim żalem przyjęło 
wiadomość, że pożegnał nas tak zasłużony lekarz i 
naukowiec, związany przez lata z naszym regionem.

Urodził się 25 lipca 1924 roku w Chwarznie (dzielnica Gdyni). Ma-
turę zdał w 1947 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W tym 
mieście w latach 1947 – 1952 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej. W 1952 roku został powołany do wojska. Początkowo pracował 
w Oddziale Dermatologicznym 118 Szpitala Wojskowego w Koszalinie, a od 
1956 roku był ordynatorem Oddziału Dermatologicznego Szpitala Okręgo-
wego w Toruniu.

W 1957 roku, na własną prośbę został zwolniony z wojska i podjął 
pracę w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej w 
Gdańsku. W 1959 roku zdobył drugi stopień specjalizacji z dermatologii i 
wenerologii. Odbył staże naukowe z alergologii, mikologii i histopatologii u 
znanych polskich dermatologów. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 
w 1961 roku, a doktora habilitowanego w 1967 roku na podstawie dorobku 
naukowego i pracy pt. „Zjawisko rytmu dzienno-nocnego w odczynowości 
alergicznej u ludzi”. Opiekunem jego poczynań naukowych był prof. Franci-
szek Miedziński, ówczesny kierownik Kliniki w Gdańsku.

W 1961 roku doc. Henryk Szarmach objął kierownictwo Kliniki Cho-
rób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej w Białymstoku i sprawo-
wał je do 1982 roku. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1978 roku 
pracując w AM w Białymstoku, a profesora zwyczajnego w 1987 roku już w 
Akademii w Gdańsku. Za jego białostockiej kadencji, w ciągu kilku lat uległ 
wymianie i uzupełnieniu zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Kli-
niki, wśród rozpoczynających pracę byli przyszli profesorowie.

Kierunkiem naukowym rozwijanym przez prof. Szarmacha były ba-
dania w dziedzinie chorób alergicznych i zawodowych skóry. Prowadził ba-
dania nad diagnostyką wyprysku kontaktowego i najczęstszymi alergenami 
przy użyciu testów naskórkowych. Prace nad dokumentacją alergologiczną 
i zastosowaniem alergenów kontaktowych zostały zaakceptowane do po-
wszechnego stosowania na II Konferencji Naukowej Sekcji Alergologicznej 
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PTD w Białowieży w 1970 roku.
W latach 1982 – 1994 Profesor kierował Katedrą i Kliniką Chorób 

Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Na prośbę 
władz AM w Białymstoku do 1984 roku sprawował też patronat nad białosto-
cką Kliniką Dermatologiczną.

Dorobek naukowy prof. Szarmacha wynosił około 200 prac opubliko-
wanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 8 rozdziałów w pod-
ręcznikach. Był promotorem dwudziestu doktoratów (w Gdańsku i Białym-
stoku) oraz opiekunem pięciu habilitacji.

Pełnił szereg funkcji w towarzystwach naukowych, był przez kilka lat 
przewodniczącym Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego, później Morskiego Oddziału tego Towarzystwa. W latach 1992 
– 1995 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego PTD, był człon-
kiem honorowym Polskiego oraz Niemieckiego Towarzystwa Dermatologicz-
nego. W 2007 roku został mianowany honorowym członkiem prestiżowego 
Towarzystwa Badań Naukowych Sigma Xi w USA. Czynnie partycypował w 
licznych kongresach dermatologicznych i wenerologicznych krajów Europy, 
Ameryki Północnej, Azji i Afryki.

Prowadził szeroką działalność społeczną. Przez dwie kadencje w latach 
1985 – 1991 był posłem na Sejm, pełniąc w X kadencji (1989 – 1991) funkcję 
przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia. Uczestniczył też w pracach 
kilku centralnych komisji, jak na przykład Centralnej Komisji Kwalifikacyj-
nej ds. Stopni i Tytułów Naukowych lub Komisji Leków przy Ministrze Zdro-
wia.

Za wzorową działalność zawodową, naukową i społeczno-organiza-
cyjną otrzymał szereg wysokich odznaczeń: Krzyż Oficerski i Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzancki, Medal 
Zwycięstwa i Wolności, Medal Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla 
Polskiej Dermatologii, jak też honorowy tytuł „Weterana Walk o Wolność  
i Niepodległość Ojczyzny”.

Miał dwóch synów: Janusza, obecnie kierownika Zakładu Chirurgii 
Stomatologicznej UMB, oraz Adama dermatologa i wenerologa.

Do ostatnich chwil życia, będąc w zaawansowanym wieku, prowadził 
praktykę dermatologiczną, udzielał porad kombatantom, recenzował prace 
naukowe, utrzymywał kontakt z Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zmarł nagle 20 października 2020 roku. Zapisał piękną kartę w dzie-
jach polskiej dermatologii, zwłaszcza gdańskiej i podlaskiej.

Prof. dr hab. Bożena Chodynicka
em. kierownik Kliniki Dermatologii i Wenerologii UMB
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Adam Cybulski
1951 – 2020

 Urodził się 8 października 1951 roku w Białymstoku. 
Ukończył szkołę podstawową oraz I Liceum Ogólnokształ-
cące. Należał do ZHP, w którym zdobył stopień instruk-
tora. W 1970 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekar-
skim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1973 roku 
ożenił się z Michaliną Chmielewską, koleżanką ze studiów.  
Dyplom lekarza otrzymał 22 czerwca 1976 roku.

Po odbyciu stażu rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Klinice Chi-
rurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń. Początkowo był zatrudniony na etacie 
Państwowego Szpitala Klinicznego, a po dwu latach przeszedł na etat akademi-
cki. Z Kliniką, przemianowaną z czasem na Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej 
związał się na stałe – przepracował w niej 44 lata, aż do emerytury w 2019 roku.

W 1980 roku uzyskał specjalizację I stopnia, a w 1984 roku – II stopnia 
w zakresie chirurgii ogólnej. Specjalistą w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej 
został w 1993 roku. W 1986 roku obronił pracę doktorską pt. „Zależność wy-
ników operacji naprawczych w miażdżycowej niedrożności aortalno-biodrowej 
od czynników ryzyka operacyjnego”. Promotorem był prof. Stanisław Adamski. 
Stopniowo awansował, przez wiele lat pełnił funkcję adiunkta i zastępcy kierow-
nika Kliniki.

Dr n. med. Adam Cybulski był wszechstronnie wykształconym chirur-
giem, wybitnym specjalistą w zakresie torakochirurgii. Należał zawsze do pod-
stawowych pracowników Kliniki, miał znaczące osiągnięcia jako chirurg, dydak-
tyk i naukowiec. Cieszył się szacunkiem i sympatią przełożonych, współpracow-
ników i pacjentów.

Odznaczał się aktywnością w pracy społecznej. Działał w harcerstwie i 
związkach zawodowych. W Izbie Lekarskiej, w latach 1998 – 2001 był zastępcą 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy w OIL  w Białymstoku.

Miał dwóch synów, Michała, inżyniera budownictwa oraz Kamila – le-
karza.

Zmarł 14 października 2020 roku. Pochowany został na Cmentarzu Far-
nym w Białymstoku. Zapisał piękną kartę w dziejach białostockiej torakochirur-
gii. Samorząd Lekarski Podlasia składa wyrazy wielkiego współczucia Rodzinie. 
Żegna w głębokim smutku wspaniałego Człowieka i Lekarza.

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku



Bogdan Kościuczyk
1944 – 2020

Syn Anny i Jana, urodził się 16  stycznia 1944 roku 
w Białymstoku. W latach 1961 – 1967 studiował na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. W 
latach szkolnych i studenckich aktywnie uprawiał różne 

dyscypliny sportu. Dyplom lekarza otrzymał w 1967 roku.

Staż podyplomowy (1967 – 1969) odbył w Szpitalu Wojewódzkim im. J. 
Śniadeckiego w Białymstoku. W 1969 roku został zatrudniony jako asystent w 
Oddziale Chirurgii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w Białymstoku. Uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej 
(1973), a następnie II stopnia (1977) w tej dziedzinie.

W latach 1992 – 2015 pełnił funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej 
Komisji Lekarskiej ZOZ-u MSW w Białymstoku (na pełnym etacie), pracując 
jednocześnie jako chirurg w Szpitalu MSW. Przez półtora roku (2015-2016) był 
zatrudniony w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSW w Warszawie jako prze-
wodniczący Rejonowej Komisji Lekarskiej. Zakończył pracę 31 grudnia 2016 
roku; wcześniej Komisja Inwalidzka MSW zaliczyła go do II grupy inwalidzkiej 
ze względu na pogarszający się stan zdrowia.

Dr Bogdan Kościuczyk w młodości był aktywnym i wszechstronnym 
sportowcem, a później działaczem sportowym interesującym się głównie bok-
sem. Opiekował się zawodnikami tej dyscypliny nie tylko jako lekarz, ale i orga-
nizator sportu. W ostatnich latach był prezesem Klubu Sportowego „Hetman” w 
Białymstoku.

Działał też w samorządzie lekarskim Podlasia. W latach 1997 – 2001 
pełnił funkcję członka Okręgowego Sądu Lekarskiego przy OIL w Białymstoku. 
Zmarł 9 października 2020 roku w wieku 76 lat po długiej chorobie. Został po-
chowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Farnym w Białymstoku. Żegnała 
Go Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i koledzy – sportowcy. Pozostaje w 
pamięci jako doskonały chirurg, lekarz w pełni oddany chorym, dobry organi-

-
łalnością na polu sportu.

Mieczysław Wasielica, chirurg
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Zdzisław Ryszard Raczkowski
1930 – 2020

Urodził się 28 maja 1930 roku w Białymstoku. Woj-
na przerwała mu naukę w szkole powszechnej. W czasie 
okupacji został zmuszony do pracy w fabryce włókienni-
czej na stanowisku tkacza. Po wojnie uczył się w Gimna-

zjum i Liceum Zygmunta Augusta w Białymstoku. Maturę uzyskał w 1950 roku. 
W tym czasie poznał swoją przyszłą żonę Lidię Teresę Stelmaszyk, z którą szczęś-
liwie spędził ponad 69 lat.

Studia odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymsto-
ku w latach 1950 – 1955, należał więc do pierwszego rocznika studentów i absol-
wentów białostockiej Uczelni. Otrzymał dyplom lekarza nr 19/55.

W styczniu 1956 roku, zgodnie z nakazem pracy, został zatrudniony w 
Ośrodku Zdrowia w Wasilkowie, którego kierownikiem był przez 36 lat. Stale 
szkoląc się w białostockich szpitalach zdobył I i II stopień specjalizacji w za-
kresie chorób wewnętrznych, a także I stopień w dziedzinie organizacji ochro-
ny zdrowia. Równocześnie rozbudował Ośrodek Zdrowia w Wasilkowie, który 
przekształcił w Przychodnię Rejonową. Dzięki jego staraniom wybudowano 
nowy obiekt Przychodni, w której zostali zatrudnieni lekarze różnych specjalno-
ści. Jako kierownik Przychodni, zawsze starał się bezpośrednio służyć chorym, 
głosząc zasadę „bycie lekarzem to nie zawód, to powołanie”.

W 1978 roku pracował na kontrakcie w Polskim Zespole Medycznym w 
Zliten (Libia); pracę przerwała mu kontuzja stawu biodrowego. Po powrocie i 
operacji oraz po długiej rehabilitacji podjął pracę w Poradni Internistycznej w 
Terenowym ZOZ-ie w Białymstoku. 

Po przejściu na emeryturę w 1997 roku nadal pracował zawodowo w 
ośrodkach zdrowia województwa podlaskiego zastępując lekarzy rodzinnych. 
Działał też aktywnie w Komisji ds Lekarzy Emerytów i Rencistów Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Białymstoku, współorganizował lekarskie opłatki.

Ostatnie lata spędził w Białymstoku otoczony troskliwą opieką rodziny 
– miał dwoje dzieci, pięcioro wnucząt i troje prawnucząt.

Zmarł 23 października 2020 roku w wyniku nieszczęśliwego upadku. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Miejskim przy ulicy Wysockiego w Białymstoku.

Był wzorem lekarza, który przez całe pracowite życie służył chorym, za-
wsze z wielkim oddaniem i empatią. W głębokim smutku pozostawił rodzinę, 
przyjaciół i byłych pacjentów.

Agnieszka Krupińska – Jego wnuczka
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Andrzej Sipowicz
1928 – 2020

Urodził się 26 września 1928 roku w Wilnie. Ojciec 
Stanisław był adwokatem, matka Janina - księgową. Naukę 
rozpoczął w Wilnie, po repatriacji kontynuował w Byd-
goszczy. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości studiował na 
Wydziale Lekarskim AM w Łodzi. Dyplom lekarza otrzy-
mał w 1954 roku.

jako asystent w Zakładzie Anatomii Patologicznej AMB. W 1957 roku uzyskał  
I stopień specjalizacji w tej dziedzinie.

Od 1958 roku rozpoczął pracę najpierw w Oddziale Laryngologii Szpitala 
Wojewódzkiego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, a następnie  (1963 - 1972) w 
Klinice Laryngologicznej AMB. Zdobył specjalizację I i II stopnia (1961 i 1965) 
z otolaryngologii. Pracę doktorską pt. „Zmiany morfologiczne i histopatologiczne 
w jądrze nerwu VII przy uszkodzeniach obwodowych” obronił w 1971 roku. Po 
dłuższym szkoleniu w CMKP w Warszawie w zakresie laryngologii dziecięcej, 
w 1973 roku po wygraniu konkursu objął stanowisko ordynatora Oddziału La-
ryngologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku. W latach 1992 
- 1995 pracował na kontrakcie w polskim szpitalu w Zliten (Libia).

Po powrocie do Białegostoku został zatrudniony na stanowisku starszego 
asystenta w Dziecięcej Poradni Laryngologicznej, w której pracował do emerytu-
ry. Pracę zawodową kontynuował w Spółdzielni Specjalistów „Eskulap” do 2008 
roku.

Żonaty - małżonka Izabela, dr hab. ginekolog; synowie Marek (lekarz)  
i Maciej (prawnik). Jego hobby to myślistwo oraz obserwacje ptaków i gwiazd.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 12 listopada 2020 roku; został pocho-
wany na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Dr n. med. Andrzej Sipowicz, zawsze spokojny i zrównoważony, uśmiech-
nięty, powszechnie lubiany przez pacjentów, zwłaszcza tych małych, jak i przez 
współpracowników – był utalentowanym operatorem, doskonałym diagnostą i 
organizatorem. Zapisał piękną kartę w historii białostockiej laryngologii dzie-
cięcej.

Dr n. med. Teresa Kurowska-Dąbrowska
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Ewa Eleonora Wróblewska
1938 – 2020

Z domu Kwiatkowska, urodziła się 7 marca 1938 roku we Włocławku, 
gdzie w 1956 roku ukończyła liceum ogólnokształcące. W tym też roku rozpoczę-
ła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom 
lekarza otrzymała 7 maja 1964 roku. Po odbyciu stażu, dalszą karierę zawodową 
związała z  Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojewódzkiego 
Szpitala we Włocławku. Pełniła w nim kolejno funkcje asystenta, starszego asy-
stenta i zastępcy ordynatora oddziału. Była także kierownikiem Wojewódzkiej 
Przychodni Reumatologicznej. Przez wiele lat pełniła funkcję Wojewódzkiego 
Konsultanta ds. Reumatologii.

Była mężatką, miała troje dzieci, z których dwoje są lekarzami.
Jej hobby to literatura, malarstwo i rzeźba oraz turystyka.
Była lekarzem niezwykle sumiennym, starannym i oddanym chorym, 

którzy ją uwielbiali. Z dużym zaangażowaniem szkoliła młodszych kolegów. Re-
prezentowała najwyższe wartości etyczne. Utrzymywała stały kontakt z gronem 
koleżanek i kolegów ze swego roku studiów w AMB, była naszą wierną przyja-
ciółką.

W listopadzie 2020 roku pokonał ją koronawirus. Symboliczna śmierć 
zasłużonego lekarza. Pozostajemy w głębokim żalu i zamyśleniu. 

Halina Kondraciuk z domu Kotońska
oraz wszystkie koleżanki i koledzy

z Twojego, Ewo, roku studiów
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Dyrektor biura - Jerzy Gryko, 605-683-511;
Główny księgowy - Irena M. Kuryłowicz, tel. 85) 73-21-935 wew. 106;
Kasjer-księgowy - Iwona Siemiończyk, tel. 85) 73-21-935 wew. 106;
Radca Prawny - Joanna Wojtukiewicz-Olesiuk, tel. 85) 73-21-935 wew. 105;
Rejestr lekarzy, prawo wyk. zawodu - Dorota Ofmańska, 665-025-925;
Rejestr praktyk prywatnych, doskonalenie zawodowe - Bogumiła M. 
Łachmacka, 667-676-670;
Biuro OROZ - Agnieszka Zdanuczyk, tel. 85) 73-21-935 wew. 105; lub
690-336-536;
Biuro OSL - Grzegorz Żyła, tel. 85) 73-21-935 wew. 112; lub 665-554-552;
Komisja Bioetyczna - Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk, tel. 85) 73-21-935 
wew. 111;
Informatyk - Piotr Zadykowicz;
Pracownik gospodarczy - Małgorzata Jaskulska;
Konserwator - Andrzej Piechowski.

Siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej:
- w Białymstoku, sekretariat: Jolanta Wróblewska, Anna Zajączkowska,
 tel. 85) 73-21-935 lub 603-684-253;
- Delegatura w Łomży - Ewa Tyszka, 86) 218-04-96 lub 691-364-424;
- Delegatura w Suwałkach - Ewa Ułanowicz - 87) 567-10-35 
 lub 691-364-484.
- Administrator Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego w Turośni 
Kościelnej - Agnieszka Szymańska-Jurczak, 85) 650-53-62 lub 692-364-404.
Ubezpieczenia:
- OC lekarzy - Halina Ofmańska, pracuje w poniedziałki od 10,00 do 16,00; 
wtorki i czwartki od 9,00 do 15; tel. 85) 73-21-694 lub 691-363-053;
- OC NZOZ-ów - Izabela Staniszewska-Jabłońska, tel. 692-114-662;
- na Życie - Anna Zajączkowska, tel. 85) 73-21-935 lub 603-684-253.
Redakcja wydawnictw Izbowych
Redaktor naczelny - Jan Stasiewicz;
Redaktor wydania internetowego - Janusz Zawistowski, Piotr Zadykowicz;
Sekretarz redakcji - Jolanta Wróblewska, j.wroblewska@hipokrates.org

Biuro OIL w Białymstoku, skład osobowy


