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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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Dr Krzysztof Dawidowski
1955-2018

Był lekarzem dentystą, który zawsze z wielką empatią i przyjaźnią 
służył swoim pacjentom. Należał do współorganizatorów i niezwykle ak-
tywnych działaczy odrodzonych izb lekarskich. W podlaskim samorządzie 
lekarskim pełnił szereg ważnych i odpowiedzialnych funkcji; przez wiele lat 
był sekretarzem ORL oraz dyrektorem biura Izby. Odznaczał się wielką wie-
dzą w zakresie prawa i przepisów dotyczących lekarzy, którą chętnie dzielił 
się ze środowiskiem. Jego nagłe odejście stało się bolesną stratą, która nie-
spodziewanie dotknęła naszą Izbę.

Urodził się 25 sierpnia 1955 roku w Białymstoku w rodzinie lekarskiej. 
Jego ojciec, Włodzimierz Dawidowski, ginekolog, należy do pierwszych ab-
solwentów AMB; matka – uczyła Go w domu tradycji wileńskich. Zarówno 
szkołę podstawową (nr 4), jak i liceum (nr 1) ukończył w Białymstoku. Tu 
też w latach 1974-1980 studiował na Oddziale Stomatologicznym Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej. W dniu 27 czerwca 1980 roku uzyskał ty-
tuł lekarza dentysty. W czasie studiów, w latach 1977-1980, był stypendystą 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mońkach. Po otrzymaniu dyplomu, zgodnie 
z umową stypendialną, przez 3 lata (1980-1983) pracował jako stomatolog 
w WOZ w Kalinówce Kościelnej oraz w Poradni Medycyny Szkolnej w Kny- 
szynie.

W latach 1983-1999 był zatrudniony w ZOZ-ie Miejskim w Białym-
stoku na stanowisku lekarza dentysty w poradniach stomatologicznych. Od 
2000 roku pracował w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zaś od 2001 
roku – także w Przychodni Stomatologicznej LSSP „Eskulap” w Białymstoku. 
W latach następnych był zatrudniony w NZOZ Pro-Med. w Białymstoku jako 
lekarz dentysta.

Bliskie związki z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku rozpoczę-
ły się podczas II i III kadencji samorządowej (1994-2001); został wówczas 
wybrany na członka Okręgowej Rady Lekarskiej – pełnił różne funkcje w 
ramach poszczególnych Komisji ORL, głównie stomatologicznej i praktyk 
prywatnych. Od II kadencji był też delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, w V 
kadencji pracował w Komisji Organizacyjnej NRL.
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Od 2002 roku, przez ponad 15 lat pełnił obowiązki sekretarza ORL z 
krótką przerwą (2010-2011), gdy z powodów regulaminowych był zastępcą 
sekretarza Rady. Od 2002 roku został zatrudniony w Izbie jako dyrektor Biu-
ra OIL; pełnił te obowiązki do końca, tzn. przez 15 lat.

Pracując w Izbie Krzysztof Dawidowski stale podwyższał swoje kwalifi-
kacje, zwłaszcza w zakresie znajomości zasad obowiązujących w pracy lekar-
skiej oraz prawa medycznego. W 2004 roku ukończył dwu-semestralne stu-
dia podyplomowe w dziedzinie „Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia” 
w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (na Wydziale 
Gospodarki Narodowej). Odbył też dwukrotnie (2003, 2004) przeszkolenie 
w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych w 
Unii Europejskiej (EU-Phare Twinning Project, Warszawa). Szkolił się także 
zagranicą, między innymi w Szwecji i Finlandii. Posiadał więc głęboką wiedzę 
niezwykle przydatną w pracy samorządowej; był zawsze otwarty i pomocny 
licznym lekarzom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów związanych 
z wykonywaniem zawodu. Jako przedstawiciel OIL reprezentował Izbę w Ra-
dzie Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Białymstoku.

Miał uzdolnienia humanistyczne. Brał czynny udział w pracach re-
dakcyjnych Biuletynu, prowadząc w nim stałą rubrykę kronikarską; był też 
współredaktorem wydania internetowego Biuletynu.

Żonaty; żona Ewa jest także lekarzem stomatologiem; córka Urszula 
pracuje w Irlandii jako menadżer w jednej z firm z zakresu gospodarki wodą, 
zaś syn Maciej odbył w Białymstoku studia w dziedzinie stosunków między-
narodowych.

Hobby Krzysztofa stanowiła literatura oraz kolekcjonowanie i studio-
wanie map geograficznych.

Zmarł nagle w dniu 30 marca 2018 roku, w Wielki Piątek; w przed-
dzień pracował jeszcze intensywnie w Izbie Lekarskiej, planował poświątecz-
ne zajęcia.

Został pochowany na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku. Żegnała 
Go Rodzina oraz rzesze przyjaciół, głównie środowisko lekarskie i pacjenci. 
Samorząd lekarski poniósł wielką stratę; zastąpić Doktora Krzysztofa Dawi-
dowskiego będzie bardzo trudno.

Redakcja Biuletynu OIL
w Białymstoku
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 Trudno uwierzyć, że minęły już trzy lata, gdy poraziła nas wiado-
mość o nagłej śmierci naszego bliskiego Kolegi i Przyjaciela Krzysztofa Dawi-
dowskiego. Było to w Wielki Piątek, 30 marca 2018 roku. Jeszcze przed paru 
dniami widzieliśmy Go za stołem Prezydialnym XXXVI Zjazdu Delegatów, 
któremu sekretarzował. W czwartek rozmawialiśmy o planach poświątecz-
nego formowania nowego składu władz Okręgowej Izby Lekarskiej, które 
wybraliśmy na Zjeździe. A kilka dni później żegnaliśmy już Krzysztofa na 
Cmentarzu Świętego Rocha w Białymstoku. Pamiętam wielki smutek tamte-
go dnia.

CHWILA  REFLEKSJI

Krzysztof Dawidowski

Wspominamy po trzech latach

Prezydium XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy,
drugi z lewej kol. Krzysztof Dawidowski, sekretarz Zjadu.
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 Po trzech latach wspomina Adam Janoszuk: „Za każdym razem 
gdy odwiedzam budynek przy ulicy Świętojańskiej 7 wydaje mi się, że na jego 
korytarzach wciąż rozbrzmiewa tubalny głos Krzysztofa, a zaraźliwy śmiech 
nieodmiennie łagodzi atmosferę nawet podczas najbardziej gorących dyskusji, 
jakie niejednokrotnie prowadził z kolegami i współpracownikami. Będąc wie-
loletnim sekretarzem naszej ORL miał po temu wiele okazji i zawsze podzielił 
się dobrym słowem i najświeższą wiadomością.” Kolega Adam Janoszuk pod-
kreśla siłę spokoju Krzysia jako działacza i społecznika. Twierdzi, że odszedł 
zdecydowanie za wcześnie i że „w obecnym trudnym dla wszystkich czasie 
miałby także wiele do zrobienia i do powiedzenia.”

 Skutecznej, wydajnej i sympatycznej pracy zwłaszcza społecznej, 
sprzyjają wzajemne zrozumienie i przyjaźń zwykle samorzutnie tworzącej się 
grupy kolegów. Taki stomatologiczny zespół przez ponad ćwierć wieku two-
rzyli w naszej Izbie Jola Szczurko, Krzysztof Dawidowski i Jurek Gryko, 
którzy pełnili w samorządzie lekarskim różne funkcje w różnym czasie. Była 
to grupa przyjaciół. Tak wspomina Jola Szczurko: - „Zawsze potrafiliśmy ze 
sobą rozmawiać. Krzysiek więcej słuchał niż mówił, ale świetnie umiał przelać 
nasze pomysły na papier. Bardzo mi Ciebie Krzyśku brakuje.” Podobnie myśli 
i mówi Jerzy Gryko, inspirator wielu pomysłów i świetny organizator. Ten 
tercet wkrótce stał się znany w całej izbowej stomatologicznej Polsce. Zwy-
kle w trójkę uczestniczyli w ogólnopolskich spotkaniach – organizacyjnych, 
szkoleniowych i naukowych.

 Dr hab. Halina Ey-Chmielewska, członek NRL ze Szczecina, wspo-
minając „stare” czasy pisze: „Oni – Jola, Krzysio i Jurek z Białegostoku i my 
dwie Haliny i Zbyszek, trójca ze Szczecina, z zachodu, także lubiliśmy się 
bardzo.” O Krzysztofie wyraża się niezwykle życzliwie, wspominając wspól-
ne spotkania wyjazdowe w Ciechocinku, Rytrze czy Jachrance i ostre często 
dyskusje, dodaje: „Krzysztof Dawidowski często uspokajał gorące głowy. Spo-
kojem i rozwagą studził emocje, czasem celnym żartem zamykał dyskusję.” 

 Doktor Iwona Świętkowska, potwierdza istnienie białostockiego i 
szczecińskiego tercetów, a także dołącza się z grupą dolnośląską. Pisze: „Od 
lat jeździmy na spływy kajakowe Czarną Hańczą; jesteśmy zakochani w Pod-
lasiu. I wtedy, tym razem przed 18 latami w Zamościu, w kawiarni nagle 
słyszymy rozmowę Joli, Krzyśka i Jurka, prowadzoną w charakterystycznym 
„śledzikowatym zaśpiewie.” Tam też byli szczecinianie: Halinka Ey-Chmie-
lewska, Halinka Teodorczyk i Zbysiu Hamerlak. I tak się zaczęła współpraca 
naszych Okręgowych Izb Lekarskich i przyjaźń dolnośląsko-białostocko-szcze-
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cińska. Spotykaliśmy się przy okazji różnych stomatologicznych wydarzeń. Je-
chaliśmy 700 kilometrów do Białegostoku, Rajgrodu, Augustowa, Szczecina 
– bo tam czekali na nas przyjaciele, a z kolei my witaliśmy ich we Wrocławiu 
i Wałbrzychu. Spotkania na zjazdach i konferencjach, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. Rozmowy do rana, to naprawianie rzeczywistości i tworzenie 
naszej społeczności samorządowej pozostaną we mnie na zawsze. Z rozrzew-
nieniem wspominam jak po naszym pobycie na Światowych Targach Stomato-
logicznych w Kolonii, Krzysiu wręczył mi moje zdjęcie tam zrobione i pięknie 
oprawione i rozwodził się nad moją osobowością. Łagodność, pogodność i po-
zytywne myślenie Krzysia Dawidowskiego pozostaną we mnie na zawsze.

 Bliską koleżanką Krzysztofa, jeszcze ze studiów, a później przez lata 
wspólnej pracy w gabinecie dentystycznym, była dr Elizabet Mikołajewska. 
Ze wzruszeniem tak mówi i pisze: „Krzysztof w swojej pracy zawodowej jako 
stomatolog był bardzo sumienny, odpowiedzialny, w stosunku do pacjentów 
okazywał wielką życzliwość i oddanie. Wykazywał się ogromną empatią dla 
cierpiących pacjentów. Nigdy nie odmawiał pomocy. Intensywnie pracował na 
rzecz Izby Lekarskiej w Białymstoku, i tu okazywał wiele pomocy lekarzom 
stomatologom. Mogli oni bez skrępowania zwrócić się do kolegi Krzysztofa 
wiele razy o pomoc. … Zawsze był na bieżąco z prawem medycznym.”

 Wypowiedzi przyjaciół Doktora Krzysztofa Dawidowskiego, pisane 
po trzech latach od pożegnania, są całkowicie jednoznaczne i ukazują Jego 
charakterystyczną sylwetkę, pełną ciepła i życzliwości do otoczenia.

•

 Tworząc z wypowiedzi Koleżanek i Kolegów z Polski i Białegosto-
ku jeden wspólny artykuł – wspomnienie o naszym Przyjacielu – nie mogę 
pominąć także swoich osobistych odczuć. Mam ku temu prawo, bowiem z 
Krzysztofem pracowaliśmy wspólnie bardzo długo – codziennie po kilka 
godzin przez 20 lat, przebywając w siedzibie Izby często w jednym pokoju. 
Załatwialiśmy setki, jeśli przez lata nie tysiące rozmaitych spraw, mniej lub 
bardziej ważnych. Często  mieliśmy odmienne zdanie, ale zawsze problem 
kończył się kompromisem. Krzysztof w tych dyskusjach bywał błyskotliwy, 
konkretny i stanowczy, ale nie uparty. Lubiłem Jego ostateczne wnioski, pra-
wie zawsze przelane na papier, zwięzłe aż do przesady. Był bardzo wszech-
stronny, mógł więc pełnić różne samorządowe funkcje. Przez lata był sekre-
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tarzem ORL, a także dyrektorem Biura OIL. Pracownicy Go lubili i darzyli 
dużym zaufaniem.
 Brał czynny udział w pracach redakcyjnych nad Biuletynem, przez 
długi czas prowadził w nim kalendarz OIL. W ostatnich latach nadzorował 
stronę internetową wydawnictwa.

 Miał dużą wiedzę w zakresie prawa medycznego i finansów.
Rzadko o tym mówił, ale ukończył dwu-semestralne studia podyplomowe 
„Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia” w Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu. Chętnie dzielił się tą wiedzą wzbogaconą we własne doświadcze-
nia. Reprezentował też Izbę na różnych zagranicznych spotkaniach i szkole-
niach, które odbywały się w Szkocji i Finlandii. Równocześnie zawsze pozo-
stawał bardzo skromny.

 Jego oryginalne hobby stanowiło zbieranie i studiowanie map i cie-
kawych planów, miał ich pokaźne kolekcje, a ściany gabinetu zdobiły ich 
pięknie oprawione kopie.

 Krzysztof był niepowtarzalny i oryginalny, teraz możemy Go tylko 
wspominać.

 Doskonale rozumiem Kolegę Adama Janoszuka, że chciałby usłyszeć 
w Izbie tubalny głos Sekretarza. Mnie także bardzo brakuje Postaci Krzysz-
tofa Dawidowskiego w scenerii naszej izbowej siedziby przy ulicy Świętojań-
skiej 7.

Jan Stasiewicz
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Kalendarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

23 lutego 2021 roku – Prezydium ORL; posiedzenie było poświęcone przy-
znaniu praw wykonywania zawodu.

3 marca – Prezydium ORL podjęło uchwały: finansowe, potwierdzające do-
pełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, wykreślenia działalności 
leczniczej, przedłużenia okresu rozliczeniowego, przyznania prawa wykony-
wania zawodu, zakupu sprzętu komputerowego do delegatury w Łomży.

17 marca – Prezydium ORL pod przewodnictwem kol. Henryka Grzesia-
ka podjęło uchwały: finansowe, w sprawie przyznania prawa wykonywania 
zawodu, wykreślenia działalności leczniczej, potwierdzające warunki kształ-
cenia, zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko za-
stępcy dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Łomży oraz na stanowisko na-
czelnej pielęgniarki SP ZOZ WSzZ w Białymstoku, spełnienia kryteriów do 
prowadzenia stażu podyplomowego i cząstkowego stażu podyplomowego, 
zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia, zgłoszenia kandydata na 
członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w 
Białymstoku. Podjęto Stanowisko w sprawie odstąpienia od ustnej części Pań-
stwowego Egzaminu Specjalistycznego w sesji wiosennej 2021 roku. Podjęto 
uchwałę w sprawie ubezpieczenia dla OIL w Białymstoku od odpowiedzial-
ności cywilnej członków organów izby lekarskiej oraz posiadanym mieniem. 

23 marca – odbyło się zdalne, ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Pod-
laskiego Wojewódzkiego NFZ. Dotyczyło częściowego sprawozdania z wyko-
nania budżetu, planów działalności na 2021 rok i rozpatrzenia skarg świad-
czeniobiorców. 

24 marca – obradowała Komisja Bioetyczna.

27 marca – odbył się Okręgowy Zjazd Lekarzy - tryb korespondencyjny.

1 kwietnia – Prezydium ORL w trybie on-line w sprawie przyznania pwz 
lekarzom po stażu.

7 kwietnia – Prezydium ORL. Obrady prowadził kol. Henryk Grzesiak, pod-
jęło uchwały: finansowe (dofinansowanie szkolenia lekarzy, odprawa po-

Z ŻYCIA IZBY
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śmiertna, składki członkowskie), w sprawie wykreślenia działalności leczni-
czej, dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, prawa wykonywa-
nia zawodu, spełnienia warunków przez podmiot leczniczy do prowadzenia 
stażu podyplomowego, zgłoszenia przedstawiciela do komisji konkursowej 
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych w Szpi-
talu Wojewódzkim w Łomży. 

14 kwietnia – Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w 
trybie on-line dotyczyło zakupu nieruchomości w Białymstoku przy ulicy 
Niedźwiedziej 56. Podjęto uchwałę o zakupie inwestycyjnym.

21 kwietnia – posiedzenie Komisji Bioetycznej w trybie on-line.

22 kwietnia – posiedzenie nadzwyczajne POW NFZ w trybie on-line, doty-
czyło informacji o działaniach Marszałka Województwa, Wojewody Podla-
skiego i POW NFZ w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

28 kwietnia – Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w trybie on-line do-
tyczyło ustalenia rejonów wyborczych - wykaz rejonów wyborczych na dal-
szych stronach. Podjęto uchwały w sprawie prawa wykonywania zawodu w 
tym dla obcokrajowców. 

Sprawozdania Komisji z działalności w 2020 roku 
Komisja ds. Młodych Lekarzy

 W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Komisja nie organizowa-
ła spotkań lokalnych oraz nie uczestniczyła w spotkaniach krajowych. Spra-
wy bieżące załatwiano drogą telefoniczną

Przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy
Łukasz Kopciewski

Komisja Kształcenia

 ■ Wspólnie z Komisją Stomatologiczną, zorganizowano dwa kursy 
on-line.
 ■ Przyznano zgodnie z regulaminem stypendia szkoleniowe w wyso-
kości 400 złotych 149 lekarzom i lekarzom dentystom.
 ■ W trybie on-line przeprowadzono szkolenie w zakresie bioetyki, 
prawa medycznego i orzecznictwa 179 lekarzy w ramach stażu podyplomo-
wego.
 ■ Przewodniczący Komisji ORL jest również przewodniczącym Ko-
misji Kształcenia Medycznego NIL w ramach której prowadził posiedzenia   
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dot. bieżących spraw kształcenia podyplomowego (4 w 2020 roku, 1 w 2021 
roku) i programów specjalizacyjnych. Uczestniczył w 4 posiedzeniach Rady 
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL. Wspólnie z kol. G. Tokajuk z na-
szej OIL brał czynny udział w przygotowaniu poprawek do ustawy o zmianie 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 
przygotowanej przez NIL.

Przewodniczący Komisji Kształcenia
Janusz Kłoczko

Komisja ds. Rejestru i Wydawania Praw Wykonywania Zawodu 

 ■ W rejestrze znajduje się ogółem 7057 lekarzy, w tym:
 - lekarzy – 5523,
 - dentystów – 1505,
 - z dwoma dyplomami – 29.

■ Wydano 412 Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Den-
tysty.

■ Zarejestrowano 17 lekarzy przenoszących się z innych izb okręgo-
wych.

■ Dokonano 105 skreśleń z powodu śmierci lub przeniesienia do in-
nej izby.

■ Zaakceptowano 1167 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów w Sy-
stemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

 ■ Dokonano 2230 wpisów uzupełniających w Rejestrze Lekarzy.

Przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i PWZ
Ryta Filipkowska

Komisja ds. Praktyk Prywatnych 

■ W rejestrze figuruje 4278 zarejestrowanych praktyk lekarskich.
■ Wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działaność leczniczą 

w 2020 roku – 148.
■ Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działaność leczniczą 

w 2020 roku – 270.
■ Akredytacje dot. kształcenia podyplomowego lekarzy w 2020 roku 

– 20.
■ Skreślenia praktyk zawodowych w 2020 roku – 89.

Przewodniczący Komisji ds. Prywatnych Praktyk
Jerzy Gryko
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Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych

 Komisja w październiku współpracowała z PZ przy Jesiennej Kon-
ferencji Lekarzy poz dot. aktualnych problemów COVID. Jest w stałym kon-
takcie z Zarządem Porozumienia Zielonogórskiego, współpracuje przy roz-
wiązywaniu spraw lekarzy rodzinnych, drogą e-mailową przekazuje ważne 
informacje do kolegów lekarzy.

Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Rodzinnych
Ryta Filipkowska

Komisja Socjalna

 ■ Udzielono 27 wsparć finansowych; dofinansowano jednego spor- 
    towca.
 ■ Wypłacono 30 odpraw pośmiertnych.
 ■ 12 lekarzy skorzystało z porad prawnych opłacanych przez Izbę.

Przewodniczący Komisji Socjalnej
Maciej Makarewicz

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

 Z powodu pandemii i związanych z tym obostrzeń sanitarnych nie 
zrealizowano szeregu projektów, w tym wycieczek, spotkań integracyjnych, 
opłatkowych oraz wielu spotkań w Klubie Lekarza.
 Udało sie jednak zorganizować kilka imprez w pełnym reżimie sani-
tarnym.

 ■ Spotkania „wtorkowe” seniorów w Klubie Lekarza – 15 spotkań.
 ■ Prezentacje:
 – „Fotografie ludzi z różnych stron świata” autorstwa prof. Danuty 

Prokopowicz;
 – „Przez morza i oceany” autorstwa dr. Andrzeja Zaręby-Czerey-

skiego.
 ■ Uczestnictwo w spektaklu BTL „Krzywa Wieża”.

■ Obchody jubileuszowe 90-cio lecia urodzin – indywidualne, w 
mieszkaniu Jubilatów – 11 osób.

 ■ Wykonano szereg prac biurowych
 – sporządzenie dyplomów jubileuszowych,

– opracowano projekt propozycji częściowej refundacji wyjazdów 
leczniczo-rehabilitacyjnych.

 – opracowano regulamin przyznawania refundacji,
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– przygotowano nowy projekt Umowy z Biurem Podróży w sprawie 
wycieczek seniorów.

■ Przygotowano i wysłano życzenia świąteczne wraz z drobnym upo-
minkiem dla najstarszych seniorów i aktywnych członków Komisji 
– 50 osób.

■ Wypłacono częściową refundację wyjazdu rehabilitacyjnego.

Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Danuta Łopianecka

Komisja Bioetyczna

 Do Komisji Bioetycznej w 2020 roku wpłynęły 23 „zgłoszenia ekspe-
rymentów medycznych” w tym 4 niesponsorowane prowadzone z własnych 
środków lekarzy, które zostały zwolnione przez Prezydium ORL z wszelkich 
opłat administracyjnych. Do marca 2021 roku wpłynęło 10 kolejnych „zgło-
szeń eksperymentów medycznych”, które komisja  zaopiniowała pozytywnie.
W tym okresie negatywnych opinii komisja nie wydała.
 Od stycznia 2020 do marca 2021 roku wydano 105 opinii na temat 
wprowadzonych zmian do wcześniej akceptowanych protokołów badaw-
czych, za które Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku wystawiła 105 ra-
chunków.
 W 2020 roku odbyło się tylko 8 posiedzeń z uwagi na ogłoszenie sta-
nu epidemii (z uwagi na wprowadzone obostrzenia w marcu i kwietniu 2020 
komisja nie organizowała spotkań), w 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia w 
trybie zdalnym, na których oprócz nowych projektów badawczych, rozpa-
trywano dokumenty napływające do komisji dotyczące realizowanych badań 
klinicznych (np. raporty zdarzeń/działań niepożądanych, zestawienia roczne 
z postępu badań, nowe wersje dokumentów itp.).
 Pod koniec VII kadencji działania Komisji jej Przewodniczący Prof. 
dr hab. Włodzimierz Buczko na posiedzeniu w dniu 24.06.2020 roku odczy-
tał pismo Prof. dr hab. Jana Stasiewicza kierowane do Prezesa ORL dr. n. 
med. Henryka Grzesiaka w sprawie rezygnacji z pracy w Komisji Bioetycznej 
z powodów zdrowotnych i wieku. Rezygnacja została przyjęta. 
 Uchwałą Nr 267/2020/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białym-
stoku z dnia 9 grudnia 2020 roku, została powołana Komisja Bioetyczna przy 
OIL w Białymstoku na okres VIII kadencji (2021 - 2023) w składzie:
1. Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk – choroby wewnętrzne, aler- 
    gologia.
2. Prof. dr hab. med. Włodzimierz Buczko – farmakologia.
3. Dr n. med. Włodzimierz Chrzanowski – psychiatria.
4. Dr n. farm. Justyna Hermanowicz – farmakologia kliniczna.
5. Prof. dr hab. med. Bogusław Kędra – chirurgia.
6. Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko – choroby wewnętrzne, hematologia.
7. Prof. dr hab. med. Elżbieta Ołdak – pediatria.
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8. Dr n. med. Janusz Poznański – ginekologia, onkologia.
9. Mgr Irena Husar - pielęgniarstwo.
10. Mgr Magdalena Gutowska – prawo.
11. Ks. prof. Józef Zabielski – duchowny, etyk
12. Ks. Grzegorz Misijuk – duchowny
13. Dr hab. n. med. Magdalena Bogusława Nowosielska – stomatologia.

 Na pierwszym posiedzeniu komisji w dniu 20.01.2021roku prezes 
ORL w Białymstoku dr n. med. Henryk Grzesiak przeprowadził wybory na 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Bioetycznej przy OIL w 
Białymstoku. W wyniku jawnego głosowania, bezwzględną większością gło-
sów wybrano:
przewodniczącego – prof. Włodzimierza Buczko, 
wiceprzewodniczącą – mgr Magdalenę Gutowską.

 Przewodniczący Komisji Bioetycznej
Włodzimierz Buczko

Komisja Kultury

 ■ Z powodów epidemiologicznych działalność komisji była w dużym 
stopniu zawieszona.
 ■ W lutym odbył się wernisaż wystawy obrazów kol. Katarzyny Krau-
ze-Romejko. 
 ■ Udało nam się, przy okazji posiedzenia ORL w Turośni Kościelnej 
w marcu 2020, zorganizować wernisaż prac Katarzyny Król-Konon, które na-
stępnie przenieśliśmy do Klubu Lekarza.
 ■ Chór MediCoro, we współpracy z Komisją Kultury NIL, podjął 
działania w celu nagrania teledysku. Efekt tej pracy będzie można zobaczyć 
jesienią tego roku.
 ■ Planowaliśmy, z kol., kol. Pawłem Pecuszokiem i Jerzym Konstan-
tynowiczem, wydanie w grudniu albumu, zawierającego prace 6 twórców, 
których nie mogliśmy pokazać, a których wernisaże planowaliśmy na 2020 
rok. Był już przegotowany cyfrowy zbiór prac i biogramy. Jednak  zostało to  
zmienione przez Radę Okręgową. Postanowiono rozszerzyć album o wszyst-
kich lekarzy - malarzy, którzy zgłoszą się do końca marca 2021. W tym celu 
podjęliśmy współpracę z „Galerią Marchand” i Katedrą Grafiki PB.
 ■ W Magazynie Sztuka i Miasto „Marchand” ukazał się artykuł Kata-
rzyny Król-Konon, prezentujący sylwetki i twórczość kilku lekarzy -malarzy.
 ■ Na działalność on-line przeszedł Janusz Szyszko, który opublikował 
na You Tube kilka utworów swojego autorstwa. 

Przewodnicząca Komisji Kultury
Anna Jakubowska
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Komisja Historyczna 

 ■ Opracowano i opublikowano 5 biogramów wybitnych lekarzy oraz 
„pro memoria”, „wspomnienia”, „pożegnanie” i „epitafia” pośmiertne 35 leka-
rzy w Biuletynie, bądź Zeszytach Historycznych.

Przewodniczący Komisji Historycznej
Jan Stasiewicz

Komisja Sportu

 ■ Uczestniczyliśmy w dwóch imprezach, tenisie ziemnym w Pozna-
niu i triathlonie.

Przewodniczący Komisji Sportu
Dariusz Cepowicz

Komisja Stomatologiczna 

 Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku w 2020 r. obradowa-
ła na  5 posiedzeniach „zdalnych”. Posiedzenia były zebraniami otwartymi. 
Oprócz tego prace odbywały się także w ramach Prezydium Komisji oraz Ze-
społów Roboczych - zarówno w drodze odrębnych posiedzeń, jak i poprzez 
elektroniczne grupy dyskusyjne. Przedstawiciele komisji brali udział w pra-
cach i spotkaniach naczelnej komisji stomatologicznej.

 W 2020 r. prace Komisji zdominowała działalność związana pande-
mią COVID-19. Członkowie Komisji uczestniczyli w przebiegu opracowy-
wania wytycznych dotyczących postępowania lekarzy dentystów i procedur 
stomatologicznych w związku z pandemią SARS-CoV-2, a także w akcjach 
mających na celu zaopatrzenie stomatologów w środki ochrony osobistej.

 W ramach witryny internetowej OIL, poprzez Aktualności Stomato-
logiczne, Komisja systematycznie zamieszczała ważne komunikaty, zmiany 
w przepisach i inne informacje istotne z punktu widzenia stomatologów. Z 
inicjatywy Komisji zorganizowano szkolenia online w ramach kształcenia 
ustawicznego.

 Komisja kontynuowała również rozmowy z Podlaskim Oddziałem 
Wojewódzkim  NFZ celem zwiększenia wartości cenowej punktu w kontrak-
tach z NFZ w ramach świadczeń stomatologicznych i dalszej renegocjacji wa-
runków umów.

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej
Lucyna Mierzyńska-Ładny
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 ■ W 2020 roku do Biura OROZ wpłynęły 73 sprawy do rozpatrze-
nia; zakończono 68 spraw.

 ■ W 9 sprawach sporządzono wnioski o ukaranie. Umorzono 40 
spraw. W 19 sprawach odmówiono wszczęcia postępowania.

 ■ Skargi były składane z powodu:
 – braku należytej staranności lekarza - 37,
 – nieetycznego zachowania lekarza - 29,
 – przewinień w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej -1,
 – naruszeń praw chorych psychicznie (leczenie i orzekanie) - 4,
 – innych przyczyn - 2.
 ■ Najwięcej spraw dotyczyło specjalizacji:
                  - psychiatrii,
                  - chorób wewnętrznych,
                  - medycyny ratunkowej,
                  - ginekologii.    

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Romuald Knaś

Okręgowy Sąd Lekarski

 W 2020 roku do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku 
(OSL) wpłynęło 26 spraw, na które składało się:
– 9 wniosków o ukaranie;
– 17 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej w Białymstoku (OROZ);
 Kontynuowano również rozpatrywanie spraw z ubiegłych lat. W su-
mie zorganizowano 10 wokand,  w tym 17 posiedzeń i 6 rozpraw sądowych. 
 Orzeczenia sądu I instancji, wydane na rozprawie głównej, dotyczyły 
łącznie 9 zarzutów w stosunku do 6 lekarzy. W zakresie poszczególnie przed-
stawionych zarzutów orzeczono: uniewinnienie (1), upomnienie (4), nagana 
(1), kara pieniężna (1), zawieszenie PWZ (1). Sąd rozpoznawał w sprawach 
lekarzy według następujących specjalności: chirurgia ogólna (1), choroby we-
wnętrzne (2), stomatologia ogólna (1), bez specjalizacji (2). 
 OSL rozpoznał również w II instancji 16 zażaleń na postanowienia 
OROZ: 9 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
oraz 7 w przedmiocie umorzenia postępowania wyjaśniającego. Sąd utrzymał 
w mocy wszystkie 16 postanowień OROZ, nie znajdując błędów formalnych i 
podstaw do ich uchylenia.
 W roku 2020 nie zgłoszono żadnych protestów wyborczych.
 Przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
U. 2020 poz. 374) znacząco ograniczyły tryb pracy Sądu. W „pierwszej fali” 
pandemii od 31.03.2020 r., zgodnie z treścią art. 15zzs ust. 1 pkt 10 w/w usta-
wy, został wstrzymany bieg terminów procesowych (bądź zawieszony dla ter-
minów rozpoczętych), co de facto miało bezpośrednie przełożenie na brak 
możliwości procedowania spraw z odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a 
więc również w szczególności przeprowadzania, czy nawet planowania roz-
praw sądowych. Powyższy przepis został uchylony kolejną ustawą z dnia 14 
maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w 
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) i 
bieg terminów został wznowiony od dn. 24.05.2020 r. Z uwagi na koniecz-
ność wyznaczania terminów posiedzeń sądowych z należytym wyprzedze-
niem czasowym, w praktyce powyższa przerwa oznaczała znaczne ograni-
czenie merytorycznej działalności sądu w drodze rozpraw sądowych na okres 
ponad 3 miesięcy. W dalszej kolejności, od czerwca 2020 r. Sąd prowadził 
postępowania na posiedzeniach i rozprawach stacjonarnych, z zachowaniem 
odpowiednich reżimów sanitarnych.
 Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 w 2020 r. nie zorganizowano co-
rocznej konferencji OROZ i OSL. Nie przeprowadzono również planowych 
szkoleń z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska

Sprawozdanie
 z XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Białymstoku 

przeprowadzonego w trybie obiegowym (korespondencyjnym) 
w marcu 2021 roku

 Wprowadzenie stanu epidemii na terenie całego kraju i wynikające 
z tego konsekwencje dotyczące ograniczenia organizacji zjazdów, uniemoż-
liwiło przeprowadzenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy zwołanego na 27 marca 
2021 roku w trybie stacjonarnym. Prezydium ORL w Białymstoku w dniu  
3 marca 2021 roku podjęło uchwałę o przeprowadzeniu OZL w trybie obie-
gowym (korespondencyjnie) w marcu 2021 roku. Przygotowano pakiety dla 
113 delegatów zawierające: wystąpienie Prezesa ORL do delegatów, sprawo-
zdania z działalności ORL, OROZ, OSL, OKR, wykonania budżetu za 2020 
rok, projekty 10 uchwał zjazdowych oraz kartę do głosowania, które przesła-
no delegatom pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Delegaci do 24 
marca winni odesłać karty z oddanym głosem.
 W dniu 27 marca 2021roku o godz. 1000 zebrało się Prezydium 
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy przeprowadzonego w trybie obiegowym 
w składzie zaproponowanym przez Prezesa ORL: lek. Maciej Makarewicz 



Z  ŻYCIA  IZBY

– 19 –

– Przewodniczący Zjazdu, lek. stom. Jolanta Szczurko – Wiceprzewodniczą-
ca Zjazdu, lek. Andrzej Tynecki – Wiceprzewodniczący Zjazdu, lek. Janusz 
Zawistowski – Sekretarz Zjazdu, które stwierdziło prawidłowość przesłania 
zawiadomień z pakietem do delegatów. Stwierdzono wysyłkę 113 pakietów i 
powiadomień o OZL w trybie obiegowym, za zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru do 24 marca 2021 roku. Wróciło 111 potwierdzeń odbioru. Zawrócono 
2 nieodebrane pakiety z informacją o dwukrotnym awizowaniu. Wysyłkę pa-
kietów i zawiadomień uznano za przeprowadzoną prawidłowo. Na podstawie 
przesłanych 89 kart do głosowania Prezydium OZL stwierdziło kworum. Do-
konano obliczenia oddanych głosów za przyjęciem uchwał zjazdowych.

 Przyjęte zostały następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 1/2021/OZL/VIII w sprawie wyboru Prezydium OZL, 
oddane głosy: ZA 86, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
2. Uchwała Nr 2/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad, 
oddane głosy: ZA 85, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
3. Uchwała Nr 3/2021/OZL/VIII w sprawie regulaminu obrad OZL,
oddane głosy: ZA 86, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
4. Uchwała Nr 4/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania ORL,
oddane głosy: ZA 86, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
5. Uchwała Nr 5/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania OROZ,
oddane głosy: ZA 86, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
6. Uchwała Nr 6/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania OSL,
oddane głosy: ZA 85, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 2;
7. Uchwała Nr 7/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału 
wyniku finansowego za rok 2020,
oddane głosy: ZA 84, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 2, NIEWAŻNE 2;
8. Uchwała nr 8/2021/OZL/VIII w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej w Białymstoku, oddane głosy: ZA 86, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 0, NIEWAŻNE 
2; 
9. Uchwała nr 9/2021/OZL/VIII w sprawie budżetu OIL w Białymstoku,
oddane głosy: ZA 83, PRZECIW 1, WSTRZYMUJĄCY 3, NIEWAŻNE 2;
10. Uchwała Nr 10/2021/OZL/VIII w sprawie zakupu nieruchomości w Białymstoku na cele 
działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
oddane głosy: ZA 74, PRZECIW 5, WSTRZYMUJĄCYCH 8, NIEWAŻNE 2.

 Przyjęte uchwały OZL zostały przekazane do odpowiednich instytu-
cji oraz do realizacji.

 Podpisy Prezydium OZL.
Sekretarz Zjazdu

Janusz Zawistowski
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Uchwały i Apele XXXIX OZL

Uchwała Nr 1/2021/OZL/VIII w sprawie wyboru Prezydium XXXIX Okręgowego Zjazdu Le-
karzy.
 Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Do składu Prezydium Okręgowego Zjazdu Lekarzy, zwanym dalej Zjazdem, wybiera się:
1. Kol. Macieja Makarewicza – jako przewodniczącego Zjazdu,
2. Kol. Jolantę Szczurko – jako zastępcę przewodniczącego Zjazdu,
3. Kol. Andrzeja Tyneckiego – jako zastępcę przewodniczącego Zjazdu,
4. Kol. Janusza Zawistowskiego – jako sekretarza Zjazdu.

§ 2.
Zobowiązuje się prezydium Zjazdu do:
1) obliczenia kart do głosowania i ustalenia kworum,
2) do dokonania liczenia głosów i sporządzenia protokołu,
3) sporządzenia protokołu z przeprowadzonego Zjazdu w trybie obiegowym.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się porządek obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL 
w Białymstoku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2021/OZL/VIII w sprawie regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
 Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:
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§ 1.
 Przyjmuje się regulamin obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białym-
stoku przeprowadzonego w trybie obiegowym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
 Traci moc Uchwała Nr 3/2020/OZL/VIII XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
OIL w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu obrad Zjazdu.

Załącznik do Uchwały Nr 3/2021/OZL/VIII XXXIX Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 27 marca 2021 
roku w sprawie regulaminu obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Regulamin Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Białymstoku przeprowadzonego w 
trybie obiegowym

§ 1. 
W Okręgowym Zjeździe Lekarzy, zwanym dalej Zjazdem uczestniczą z głosem stanowiącym 
delegaci wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze lekarzy.

§ 2.
Zjazd i głosowanie przeprowadzone zostaną w trybie obiegowym.

§ 3.
Obecność delegatów uczestników potwierdzona zostanie podpisami na karcie do głosowania.

§ 4.
Zjazd otwiera wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, który zgłasza kandydatów do 
Prezydium Zjazdu na przewodniczącego Zjazdu, 2 zastępców przewodniczącego oraz sekre-
tarza.

§ 5.
Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami, sprawozdaniami i projektami uchwał, delegaci 
dokonują głosowania na przesłanych kartach do głosowania.

§ 6.
Karta do głosowania zwiera: numer mandatu delegata, tytuły projektów uchwał, kratki do wpi-
su symbolu X w zależności od wyboru: za podjęciem uchwały, przeciw i wstrzymuję się oraz 
miejsce na podpis głosującego.

§ 7.
Głosuje się przez wpisanie symbolu X w odpowiedniej kratce i złożenie podpisu.

§ 8.
Wypełnioną kartę do głosowania należy włożyć do załączonej koperty z adresem i znaczkiem 
i przesłać niezwłocznie do Okręgowej Izby Lekarskiej, nie później niż do 24 marca 2021 roku, 
liczy się data stempla pocztowego.

§ 9.
Przesłane karty do głosowania w zamkniętych kopertach przechowywane będą w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej.
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§ 10.
W dniu 27 marca 2021r. Prezydium Zjazdu otworzy koperty i dokona liczenia głosów oraz 
sporządzi protokół.

§ 11.
Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu.

§ 12.
1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyny dokument stwierdzający 
przeprowadzenie Zjazdu w trybie obiegowym.
2. Protokół ze Zjazdu obejmuje zapis jego przebiegu, a także w załącznikach pełne teksty pod-
jętych uchwał, sprawozdań i innych dokumentów Zjazdu. 
3. Uczestnik Zjazdu może wnieść poprawki do sporządzonego protokołu w terminie jednego 
miesiąca od dnia zakończenia obrad Zjazdu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.
4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu większością 
głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty. Przyjęcie 
protokołu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu po upływie terminu zgłasza-
nia poprawek do jego treści.

§ 13.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie 
Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organizacjom.

Uchwała Nr 4/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania ORL.
 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
 Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiące załącznik do ni-
niejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej.
 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej stano-
wiące załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2021/OZL/VIII  w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekar-
skiego.
 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2021/OZL/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału wy-
niku finansowego za rok 2020.

 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej za rok 2020 stanowiące za-
łącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
1. Zatwierdza się zysk w kwocie 783.941,09 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące 
dziewięćset czterdzieści jeden złotych 09/100) wynikający ze sprawozdania finansowego za rok 
2020.
2. Kwotę określoną w ust. 1 przeznacza się na fundusz statutowy OIL.
3. Kwota zysku podlega zaksięgowaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2021/OZL/VIII w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekar-
skiej w Białymstoku.
 Na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:
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§ 1.
Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą 
za okres 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2021/OZL/VIII w sprawie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 Na podstawie art. 24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Uchwała się budżet Okręgowej Izby Lekarskiej na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do dokonania zmian w budżecie w związku z nowy-
mi przychodami i wydatkami.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 
roku.

Uchwała Nr 10/2021/OZL/VIII  w sprawie zakupu nieruchomości w Białymstoku na cele 
działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 Na podstawie art. 24 pkt. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich 
(Dz. U. 2019.965 t.j.) w związku z art. 14hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) 
uchwala się co następuje:

§ 1.
Dokonać zakupu nieruchomości w Białymstoku na cele działalności Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Białymstoku.

§ 2.
Określa się cenę zakupu 1m2 nieruchomości maksymalnie do 600 zł, a wielkość powierzchni 
do 0,5 ha.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej w Białymstoku.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu      Przewodniczący
Janusz Zawistowski      Maciej Makarewicz
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Budżet OIL na 2021 rok

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA Rok 2021
I. PRZYCHODY 4 899 430,00
1. Składki członkowskie 3 950 000,00
2. Opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie prywatnej prak-

tyki
32 000,00

3. Przychody samorządowe 17 080,00
4. Przychody dot. składek dochodzonych przed sądem 250,00
5. Odsetki z lokat i rachunków bieżących 6 000,00
6. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia 171 700,00
7. Przychody Komisji Emerytów i Stomatol. 0,00
8. Komisja Bioetyczna 230 000,00
9. Refundacja szkoleń podyplomowych Urząd Marszałkowski 101 400,00
10. Reklama w Biuletynie 4 000,00
11. Prowizje z PZU 365 000,00
12. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 22 000,00

koszt/miesiąc

II. KOSZTY 4 899 430,00
1. Komisje problemowe 387 610,00
2. Koszty samorządowe 894 500,00
3. Delegatura Suwałki 77 650,00
4. Delegatura Łomża 67 000,00
5. Siedziba Białystok 1 399 100,00
6. Zadania refundowane z budżetu państwa 652 080,00
7. Zadania refundowane z Urzędu Marszałkowskiego (szkolenia 

podyplomowe)
68 200,00

8. Komisja Bioetyczna 276 650,00
9. Praktyki prywatne 91 580,00
10. Biuletyn 397 570,00
11. Wynajem pomieszczeń w siedzibie OIL 24 680,00
12. Działalność w Turośni Kościelnej 388 300,00
13. Działalność ubezpieczeniowa 174 510,00
III. WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH 0,0
IV. ZAKUPY INWESTYCYJNE

Rozbudowa OIL 2 500 000,00

Projekt wstępny z wizualizacją OIL 40 000,00
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V. KOSZTY KOMISJI 387 610,00

Komisja Socjalna 75 000,00

Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów 39 000,00

Komisja ds. Praktyk Prywatnych 1 800,00

Komisja Stomatologiczna 36 000,00

Komisja Kultury 21 000,00

Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu 3 000,00

Komisja ds. Etyki 900,00

Komisja Budżetowo-Finansowa 1 350,00

Komisja ds. Lekarzy Rodzinnych 7 830,00

Zespół ds. Młodych Lekarzy 12 000,00

Komisja Rewizyjna 630,00

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego 141 300,00

Komisja Sportu 36 000,00

Komisja Historyczna 10 000,00

Komisja Legislacyjna 1 800,00

Janusz Poznański - Skarbnik
Irena Kuryłowicz - Gł. Księgowa

Uwaga: projekt budżetu na 2021 rok został sporządzony przed miesiącem 
marcem 2021 roku. 
 Ogłoszenie stanu epidemicznego koronawirusa w Polsce spowoduje 
prawdopodobnie dużo zmian w przedstawionym budżecie.

Redakcja

Pełnomocnik ORL ds. Zdrowia Lekarzy
 W kwietniu 2018 roku ORL w Białymstoku powołała kolegę Witol-
da Olańskiego na stanowisko Pełnomocnika Rady ds. Zdrowia Lekarzy.
 Obecnie dr Witold Olański przypomina swój kontaktowy numer te-
lefonu – 885 65 60 65.
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 W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyło się plenarne posiedzenie 
ORL w trybie on-line, na którym przyjęto podział izby na Rejony Wyborcze 
(2021/2022) w kadencji IX.

Uchwala Nr 280/2021/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.

 Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
2019.965 t.j. z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1, 2, 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, 
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących 
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisj.i wyborczych (załącznik do obwieszczenia 
Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r.) na wniosek Okręgo-
wej Komisji Wyborczej Okręgowej lzby Lekarskiej w Białymstoku z dnia 23 listopada 2016r. 
uchwala się, co następuje:

§1.
1. Tworzy się 52 rejony wyborcze na obszarze działania Okręgowej lzby Lekarskiej w 

Białymstoku na okres IX kadencji.
2. Rejony wyborcze, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej 

uchwały.
§2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 280/2021/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie utworzenia rejonów wyborczych

Rejony wyborcze – kadencja IX

Numer rejonu   Nazwa

K9.01 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia-  
 łymstoku 
K9.02 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia- 

łymstoku 
K9.03 SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Bia- 

łymstoku 
K9.04 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.05 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.06 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.07 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
K9.08 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – ul. Żurawia
K9.09 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
K9.10 Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Bia-
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łymstoku
K9.11 Białostockie Centrum Onkologii
K9.12 Szpital Miejski im. PCK, PWOMOP, NFZ, PSS-E, ZUS, WSSE, Izba  
 Wytrzeźwień, RCK
K9.13 ZOZ MSW, Podl. Oddz. Straży Granicznej, Wojskowa Spec. Przy-

chodnia Lekarska, Areszt Śledczy, ZK
K9.14 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.15 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.16 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.17 Lekarze POZ Białystok, AOS Białystok, WSPR Białystok
K9.18 Lekarze z POZ i AOS - Białystok powiat ziemski, SPZOZ Łapy
K9.19 SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy, Uniwersytet Medyczny - Kli-

niki
K9.20 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.21 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.22 Lekarze emeryci - miasto i powiat Białystok
K9.23 Lekarze z miasta i powiatu Bielsk Podlaski
K9.24 Lekarze z miasta i powiatu Hajnówka
K9.25 Lekarze z miasta i powiatu Mońki, Knyszyn
K9.26 Lekarze z miasta i powiatu Siemiatycze
K9.27 Lekarze z miast Sokółka i Dąbrowa Białostocka i z powiatu Sokółka
K9.28 Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; lekarze pracujący w  
 NZOZ Patomorfologii w Łomży
K9.29 Lekarze z miasta i powiatu Łomża
K9.30 Lekarze dentyści z Łomży i powiatu  łomżyńskiego
K9.31 Lekarze z miasta i  powiatu Grajewo
K9.32 Lekarze dentyści z miast Grajewo i Kolno oraz z powiatów Grajewo  
 i Kolno
K9.33 Lekarze z miasta i powiatu Kolno
K9.34 Lekarze dentyści z miast i powiatów Zambrów i Wysokie Mazowie- 
 ckie oraz miasta i gminy Łapy
K9.35 Lekarze z miasta i powiatu Zambrów
K9.36 Lekarze z miasta i powiatu Wysokie Mazowieckie
K9.37 Lekarze emeryci z terenu Delegatury OIL w Łomży
K9.38 Lekarze ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
K9.39 Lekarze z miasta i powiatu Suwałki
K9.40 Lekarze z miasta i powiatu Sejny
K9.41 Lekarze z miasta i powiatu Augustów
K9.42 Lekarze emeryci z terenu Delegatury OIL w Suwałkach
K9.43 Lekarze dentyści z Suwałk, Augustowa i Sejn oraz powiatów suwal- 
 skiego, augustowskiego, sejneńskiego
K9.44 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.45 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.46 Lekarze dentyści z miasta Białystok
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K9.47 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.48 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.49 Lekarze dentyści z miasta Białystok
K9.50 Lekarze dentyści z Sokółki i Moniek oraz z powiatów sokólskiego  
 i monieckiego
K9.51 Lekarze dentyści z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz oraz z powiatów  
 bielskiego i siemiatyckiego
K9.52 Lekarze dentyści z miasta Hajnówka i powiatu hajnowskiego ■

Sekretarz ORL
Janusz Zawistowski

Koleżanki i Koledzy 
Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku

Lista czołonków danego rejonu wyborczego została opublikowa-
na na stronie internetowej OIL w Białymstoku – www.oilbialystok.pl 
oraz jest do wglądu w sekretariacie izby w Białymstoku i w Delegatu-
rach OIL w Łomży i Suwałkach.

Proszę śledzić na bieżąco stronę internetową Okręgowe Izby 
Lekarskiej w Białymstoku.

ABSOLWENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO AM W BIAŁYMSTOKU 
z 1971 ROKU

W związku z niepewną sytuacją epidemiologiczną, planowany na  
11 września 2021 roku Jubileuszowy Zjazd przekładamy na 25 czerwca 
2022 roku.

O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.

      Za Zespół Organizacyjny
             Janusz Zawistowski

KOMUNIKAT



QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Magdalena Rogalska, Robert Flisiak

Spóźnione leczenie COVID-19 pogarsza rokowanie

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nowy koronawirus (SARS-CoV-2) został po raz pierwszy zidentyfikowany 
pod koniec 2019 roku w chińskim mieście Wuhan, skąd szybko rozprzestrzenił 
się na cały świat, powodując trwającą do dziś pandemię. Jej konsekwencje są 
bardzo poważne nie tylko dla organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej, 
ale również dla gospodarki i życia społecznego. Pierwszy przypadek choroby 
koronawirusowej 19 (COVID-19) w Polsce rozpoznano 4 marca 2020 roku, 
natomiast do momentu przygotowania tego artykułu zakażenie SARS-CoV-2 
potwierdzono u 1 794 914 osób. 
Nowy koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową, podczas 
bezpośredniego kontaktu z osobą chorą, a zakaźność jest najwyższa tuż przed 
pojawieniem się objawów klinicznych oraz w pierwszych kilku dniach od ich 
wystąpienia. Stąd bardzo ważne jest, aby prawidłowo identyfikować osoby 
zakażone, izolować je, a w razie potrzeby hospitalizować i poddawać leczeniu. 
Konsekwencją zaburzenia takiego schematu postępowania jest narastanie 
współczynnika zakażeń i zgonów, a skutki społeczne w postaci pojawiających 
się kolejnych obostrzeń, nakazów i zakazów są na to wtórną odpowiedzią.
Możliwy przebieg kliniczny i diagnostyka COVID-19
Możliwy przebieg kliniczny zakażenia SARS-CoV-2 to zarówno infekcje 
całkowicie bezobjawowe, łagodne zapalenia górnych i/lub dolnych dróg 
oddechowych, jak również ciężkie zapalenia płuc z ARDS (ang. acute 
respiratory distress syndrome). Objawami, które wskazują na konieczność 
wykonania testu w kierunku COVID-19, są: gorączka powyżej 38oC, kaszel, 
utrata węchu i/lub smaku oraz duszność. Często do objawów dołączają się 
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także dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – nudności, wymioty 
i biegunka.  
W diagnostyce COVID-19 wykonywany jest wymaz z nosa i/lub gardła, 
a następnie przeprowadzane jest badanie metodą PCR lub za pomocą 
szybkich testów antygenowych, które w fazie pierwszych objawów choroby 
charakteryzują się wysoką czułością i  swoistością. Lekarze pierwszego 
kontaktu mają aktualnie możliwość kierowania osób prezentujących 
wspomniane objawy do punktów wymazowych, w tym tzw. drive thru. 
Wystawienie zlecenia możliwe jest zarówno w ramach tradycyjnej wizyty jak 
również teleporady, co przyspiesza diagnostykę.
Cztery stadia zakażenia SARS-CoV-2
Trwająca ponad rok walka z COVID-19 umożliwiła opracowanie zaleceń 
diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 przez Polskie Towarzystwo 
Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wyszczególniono tam cztery 
stadia choroby różniące się sposobem postępowania:

1. Stadium bezobjawowe/skąpoobjawowe, w którym chory nie wymaga 
specjalistycznego leczenia, hospitalizacji ani tlenoterapii. W tym 
stadium nie należy stosować glikokortykosteroidów, heparyny, a tym 
bardziej leków o nieustalonej skuteczności.

2. Stadium pełnoobjawowe (replikacji wirusowej) może ujawnić się 
w pierwszym tygodniu choroby i jeśli chory wymaga tlenoterapii, 
jest to optymalny moment do podania leku przeciwwirusowego – 
remdesiwiru. Należy jednak pamiętać, że jego stosowanie traci sens 
po upływie tygodnia od wystąpienia objawów.

3. Stadium niewydolności oddechowej i zaburzeń ogólnoustrojowych 
wynikających z  „burzy cytokinowej” rozwija się zwykle w drugim 
tygodniu choroby. W tej fazie choroby zastosowanie znajduje 
deksametazon oraz tocilizumab – antagonista receptora dla IL-6.

4. Stadium ARDS oznacza bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga 
zastosowania wentylacji mechanicznej lub rzadziej ECMO.

Ponadto, w fazach 2-4 praktycznie u każdego chorego niezbędne jest 
stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej, ewentualnie antybiotykoterapii, 
tlenoterapii nisko- lub wysokoprzepływowej i leczenia objawowego w 
zależności od potrzeb.
Wskazania do hospitalizacji
Aby ułatwić postępowanie z chorymi na COVID-19 leczonymi w domu, 
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opracowano zalecenia mające na celu prawidłowe wytypowanie osób 
potrzebujących hospitalizacji. Okoliczności, które powinny do tego skłonić, to 
m.in: duszność spoczynkowa i utrudniająca mówienie, sinica lub hipoksemia 
(saturacja krwi <94% lub w przypadku osób z przewlekłą niewydolnością 
oddechową <88%), gorączka powyżej 39˚C, kaszel utrudniający swobodne 
oddychanie i mówienie, ból w klatce piersiowej, spadek ciśnienia tętniczego 
krwi poniżej 90/60 mmHg oraz zmiana świadomości i zachowania. Opóźnienie 
hospitalizacji pomimo wystąpienia takich objawów uniemożliwia racjonalne 
zastosowanie terapii przeciwwirusowej, co pogarsza rokowanie, zwiększając 
ryzyko śmierci zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat oraz – niezależnie od 
wieku – u pacjentów z chorobami metabolicznymi i nowotworowymi.
Decyzja o hospitalizacji powinna być podjęta niezwłocznie, ponieważ czas od 
wystąpienia objawów klinicznych do przyjęcia pacjenta do szpitala jest jednym 
z czynników decydujących o rodzaju zastosowanej terapii. Chorzy, będący 
w fazie replikacji wirusowej, w pierwszym tygodniu choroby kwalifikują się 
do podania leku przeciwwirusowego – remdesiwiru, który zmniejsza ryzyko 
powikłań związanych z COVID-19, w tym zgonu. Aby jednak lek okazał się 
skuteczny, 5-dniową dożylną kurację należy rozpocząć przed upływem 7 dni 
od początku choroby.
W tym kontekście niepokoi tendencja do odwlekania decyzji o hospitalizacji. 
Chorzy podejmują próby samodzielnego leczenia za pomocą domowych 
koncentratorów tlenu lub innych metod o niesprawdzonej skuteczności lub 
wręcz potwierdzonej nieskuteczności. W efekcie trafiają do szpitala w drugim 
tygodniu choroby, kiedy na skutek narastającego nacieku zapalnego przestrzeni 
śródmiąższowej płuc dochodzi do wystąpienia objawów niewydolności 
oddechowej. W fazie tej zastosowanie znajdują glikokortykosteroidy, czy 
tocilizumab, natomiast na leczenie przeciwwirusowe jest za późno, a rokowanie 
co do wyleczenia, zwłaszcza w przypadku chorych w zaawansowanym wieku, 
jest znacznie gorsze. Są to przypadki, gdy wygaszenie „burzy cytokinowej” 
jest już niemożliwe, bo zmiany ogólnoustrojowe są zbyt zaawansowane. 
Wiemy obecnie, że tocilizumab zapewnia najlepszy efekt w opanowaniu 
tego stanu tylko wtedy, gdy jest podany w momencie narastania poziomu 
interleukiny-6. Ważne jest więc, aby w tej fazie choroby pacjent znajdował się 
już w obserwacji szpitalnej. 
Rok pandemii dostarczył nam tak dużo doświadczeń i wiedzy, że postępując 
zgodnie z nimi, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko ciężkiego przebiegu 
choroby i śmierci. Jednak ze względu na złożoną patogenezę COVID-19 
kluczowe znaczenie ma właściwy moment zastosowania optymalnej terapii 
w warunkach szpitalnych.
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Autorzy: dr n. med. Magdalena Rogalska, asystent w Klinice Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii UMB; prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, kierownik 
Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB.

Artykuł przygotowany we współpracy z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
PL-COVID-19-2021-03-0014
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 Od redakcji: Porządkując na prośbę Rodziny śp. dr. n. med. Mie-
czysława Sopka Jego dorobek literacki, dr n. med. Teresa Kurowska-Dą-
browska odnalazła niedokończony rękopis biogramu dr. Stanisława Beł-
dowskigo, zasłużonego białostockiego lekarza okresu międzywojennego. 
Zgodnie z propozycją Redakcji Pani Doktor opracowała ten życiorys 
wzbogacając zawarte informacje i przygotowała do druku. Dotychczas 
brak bowiem takiej publikacji. Dodatkowym powodem zamieszczenia 
biogramu jest upływająca w 2021 roku osiemdziesiąta rocznica śmierci 
dr. Stanisława Bełdowskiego, która nastąpiła w szczególnych okolicz-
nościach czasów okupacji opisanych w artykule.

Mieczysław Sopek, Teresa Kurowska-Dąbrowska

Dr Stanisław Bełdowski (1892 - 1941),
pionier nowoczesnej białostockiej ftyzjatrii

 Urodził się w Smoleńsku, gdzie ukończył szkołę średnią. Medy-
cynę studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Moskiewskiego. 
Dyplom ukończenia studiów otrzymał w 1916 roku. Do Białegostoku 
przybył prawdopodobnie bezpośrednio po studiach. Miejsca pierw-
szych lat pracy nie udało się ustalić.
 W 1926 roku powstała w Białymstoku Przychodnia Przeciw-
gruźlicza, którą kierował dr Józef Lewitt. Według Rocznika Lekarskiego 
Rzeczypospolitej Polskiej na 1936 rok, wydanego przez Biuro Propa-
gandy Medycyny Polskiej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, dr Lewitt (ur. 
1882, dypl. 1914) był internistą szczególnie zainteresowanym choro-
bami płuc. W latach 30-tych pełnił też funkcję naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej Zarządu Miasta Białegostoku. W Przy-
chodni Przeciwgruźliczej, która mieściła się przy ulicy Legionowej 12, 
pracował też dr Stanisław Bełdowski aż do wybuchu wojny w 1939 
roku.

HISTORIA  PODLASKIEJ  MEDYCYNY



HISTORIA PODLASKIEJ MEDYCYNY

– 36 –

Stanisław Bełdowski

Równocześnie był ordynatorem 30-łóż-
kowego oddziału chorób zakaźnych z 
wydzielonymi łóżkami dla chorych na 
gruźlicę w Szpitalu Miejskim Św. Rocha 
przy ulicy Piwnej 16, jak też kierował od-
działem zakaźnym w Szpitalu „na Zwie-
rzyńcu” przy ulicy Świętojańskiej.

W pracy koncentrował się głów-
nie na leczeniu chorych na gruźlicę płuc, 
wprowadzając równocześnie wówczas 
metody terapeutyczne, przede wszyst-
kim sztuczną odmę. Od 1926 roku był 
członkiem Polskiego Zrzeszenia Leka-
rzy Województwa Białostockiego, także 
jako członek Zarządu. Na posiedzeniach 
Zrzeszenia przedstawiał demonstracje 

chorych, jak też wygłaszał referaty. Na przykład, w październiku 1929 
roku, w prezentacji „Demonstracja chorych leczonych odmą sztucz-
ną” omówił kilku chorych leczonych przez siebie za pomocą odmy. 
W kwietniu 1930 roku wygłosił referat „W sprawie leczenia gruźlicy 
płuc odmą sztuczną,” a w lutym 1931 roku prezentował „Pokaz cho-
rych z obustronną jednocześnie sztuczną odmą piersiową.” Na innych 
zebraniach zajmował się ropniem płuc, zapaleniem opon mózgowych, 
włośnicą oraz wynikami leczenia sanokryzyną. Przedstawione referaty 
świadczyły o jego szerokich zainteresowaniach zarówno diagnostycz-
nych, jak i terapeutycznych, a także o poziomie prowadzonego oddzia-
łu. 
 Był żonaty. Miał dwoje dzieci: Tadeusza (ur. 1928), który był 
później profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politech-
niki Białostockiej w latach 1972 - 1981 (zmarł w Warszawie  w 1998 
roku) i córkę Janinę. Syn pisał o Ojcu: „Ojciec był lekarzem, ordynato-

.”
 W czasie okupacji, w 1941 roku, Niemcy nakazali zarówno 
chorym, jak i personelowi natychmiastowe opuszczenie Szpitala Św. 
Rocha, zabraniając wzięcia jakiegokolwiek zaopatrzenia medycznego. 
Miał on być wojskowym szpitalem zakaźnym. Dr Stanisław Bełdowski 
był wstrząśnięty decyzją Niemców i nie mógł się z nią pogodzić. Po po-
wrocie do domu wystąpiły u niego silne bóle w klatce piersiowej. We-
zwany lekarz podejrzewał zawał mięśnia sercowego. Po kilku minutach 
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nastąpił zgon, w dniu 16 października 
1941 roku, miał zaledwie 49 lat. Po-
chowany został na Cmentarzu Farnym 
w Białymstoku, w pobliżu kościoła, w 
kwartale nr. 13.

Po Doktorze Stanisławie Bełdow-
skim, poza jego zasługami dla rozwoju 

-
łymstoku materialna pamiątka w postaci 
wybudowanego na jego zlecenie piętro-
wego domu przy ulicy Mickiewicza 11 
wg projektu architekta Rudolfa Macury, 
który był już wymieniany w latach 30-
tych w lekarskich informatorach jako 
adres dr. S. Bełdowskiego. Ten solidny 
murowany budynek, przedstawiony na 

rodziną Państwa Bełdowskich mieszkał 
w nim przez szereg lat powojen-
nych prof. Wiktor Hassmann. 
Został sprzedany po wyjeździe 
do Warszawy i śmierci prof. Ta-
deusza Bełdowskiego. Obecnie 
na piętrze mieszczą się kance-
larie prawnicze, zaś cały parter 
i ogród zajmuje restauracja. 
Leciwi mieszkańcy okolic ulicy 
Mickiewicza stale nazywają go 
„kamienicą Bełdowskich” - taką 
nazwę podaje też „Katalog za-
bytków sztuki w Polsce, Biały-
stok” 2015, str. 188.
 

Warto też pamiętać, kto w Białymstoku już w latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku leczył gruźlicę płuc odmą sztuczną, metodą 
wprowadzoną w 1882 roku przez włoskiego internistę Carlo Forlani-
niego (1847 - 1918), profesora Uniwersytetów w Turynie i Pawii.   ■

 
 

 

Nagrobek dra S. Bełdowskiego
foto - Jan Maksymilian Stasiewicz

Dom przy ul. Mickiewicza w Białymstoku
foto - Jan Maksymilian Stasiewicz
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Od redakcji: Każdy list, który otrzymujemy od naszych czytelników sprawia 
nam przyjemność, staje się bowiem kolejnym dowodem, że Biuletyn jest czy-
tany – a to przecież główny cel wydawnictwa. Cytujemy poniżej krótką, ale 
ważną wypowiedź naszej Koleżanki z Lublina. Świadczy ona o więzi, jaka 
łączy absolwentów białostockiej Uczelni z ich Kolegami ze studiów nawet po 
pół wieku.

Dr Jadwiga Modzelewska, pediatra
Lublin, ul. Serdeczna 20/1

Szanowni Państwo Redaktorzy
Biuletynu OIL w Białymstoku

Bardzo serdecznie dziękuję osobom, które sprawiły, że Biuletyn OIL w 
Białymstoku dociera do mnie regularnie, dzięki czemu mam aktualne wia-
domości i poczucie więzi z koleżeństwem i środowiskiem mojej Alma Mater. 
Bądźmy dobrej myśli, jeszcze będzie normalnie !

Tak pisze Koleżanka Jadwiga Mo-
dzelewska, absolwentka AMB z 1963 
roku, która studiowała wspólnie na roku z 
kol. kol. Waldemarem Nowakiem i Anną 
Kanigowską.

Miód na serce redakcji !

Cieszymy się, że nasz głos sięga 
także Lublina.

Redakcja
Wielkanoc 2021

LISTY DO REDAKCJI
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Wielkopolska Izba Lekarska
Tradycja i współczesność
2000 – 2019

Andrzej Baszkowski

Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2020, wydanie al-
bumowe, stron 327, oprawa twarda, liczne ilustra-
cje, ISBN 978-83-66476-10-3

 Duże organizacje społeczno-zawodowe, do jakich należy Samorząd 
Lekarski, dokumentują „na bieżąco” swoją działalność we własnych wydaw-
nictwach periodycznych, na przykład biuletynach lub gazetach. Jednak w 
większych odstępach czasowych, zwykle przy okazjach jubileuszowych, za-
chodzi potrzeba syntetycznych opracowań rozproszonych dotychczas, a czę-
sto historycznych materiałów.
 Prezentowana książka, przedstawiająca historię Wilkopolskiej Izby 
Lekarskiej w latach 2000 - 2019, jest przykładem takiego opracowania i 
może być wzorem staranności i skutecznego efektu końcowego. Jest to druga 
część historii izby, pierwsza ukazała się w 2000 roku i obejmowała lata 1921 
- 1999.
 Autor całości, dr n. med. Andrzej Baszkowski, specjalista chirurgii 
stomatologicznej, aktywny działacz Wielkopolskiej Izby, stał się głównym 
samorządowym kronikarzem, a także recenzentem izbowej działalności. 
Wcześniej był autorem kilku ważnych publikacji, o jednej – „Od negocjacji 
po kompromis” już pisaliśmy w naszym Biuletynie. Sukces dr. Baszkowskiego 
polega nie tylko na wykonywaniu mrówczej pracy przy opisie setek wydarzeń 
izbowych w dwudziestoleciu WIL, ale przede wszystkim na krytycznej i cel-
nej, chociaż zawsze życzliwej interpretacji przedstawionych faktów.
 Z przyjemnością też donoszę, że Pan Doktor Andrzej Baszkowski 
jest zaprzyjaźniony ze środowiskiem białostockich stomatologów, z którym 
od lat utrzymujem życzliwe kontakty. Gratulujemy pięknej i bardzo pożytecz-
nej książki, która zawsze będzie cennym źródłem informacji dla historyków 
medycyny.

Jan Stasiewicz

KSIĄŻKI
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Znałem Ich
Odeszli...
w latach 1990 - 2020

Maciej Andrzej Zarębski

Wyd. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne

Zagnańsk 2020, stron 269, papier kredowy, okład-
ka miękka, ISBN 978-83-64439-83-4

W 2020 roku ukazała się kolejna książka pióra dr. n. med. Macieja Za-
rębskiego wydana jako 384 pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej, pod redak-
cją dr Ludomiry Zarębskiej, prywatnie małżonki Macieja Zarębskiego. Ty-
tuł książki „Znałem Ich Odeszli... w latach 1990-2020” określa jej treść w 
której, jak pisze autor, znalazło się „131 esejów wspomnieniowych” o ludziach 
przeróżnych profesji i pozycji społecznej, których spotkałem w swoim ponad 
77-letnim życiu”.

Maciej Zarębski jest absolwentem AM w Białymstoku, tu też rozpo-
czynał karierę lekarską i naukową, stąd w książce znalazły się eseje poświę-
cone osobom związanym w różny sposób z naszym miastem. Wymieniam je 
w porządku alfabetycznym, sądząc, że zainteresują zwłaszcza białostockich 
czytelników. Są to: Maria Byrdy, Zenon Chwieśko, Ryszard Kaczorowski, Jan 
Krupa, Andrzej Malarewicz, Janina Moniuszko-Jakoniuk, Jan Pietruski, Kon-
stanty Wiśniewski.

W esejach, poza zwięzłym biogramem bohatera, dr Maciej Zarębski 
przedstawia również własne opinie, często ostro zarysowane.

Książka jest interesująca, wartościowa jako bogate źródło informacji.

Zachęcam do lektury.
Jan Stasiewicz
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Św. Łukasz
(Walenty Wojno - Jasieniecki)

Autobiogra�a

Przekład i uzupełnienia Krzysztof Tur

Wyd. „Bratczyk”, Hajnówka 2020, stron 239, liczne 
ryciny czarno-białe. ISBN 978-83-65594-53-2

Oryginalna i ciekawa książka jest autobiogra�ą Świętego Łukasza, ob-
rządku prawosławnego, prywatnie Walentego Wojno-Jasienickiego, spisaną 
w Symferopolu w 1958 roku. Część książki stanowi obszerne (ponad 150 
stron) źródłowe uzupełnienie autobiogra�i obejmujące też dalsze lata życia 
Świętego (zmarł w 1961 roku).

Postać Walentego Wojno-Jasienieckiego jest nadzwyczaj barwna i nie-
codzienna. Świetnie charakteryzuje Go zdanie wzięte z zapowiedzi redakcyj-
nych tej książki, które przytaczam w całości: „Autobiogra�a św. Łukasza, to 
jego własna opowieść o niezwykłych i dramatycznych losach lekarza, znako-
mitego chirurga i uczonego, kapłana i biskupa Cerkwi, więźnia NKWD, trzy-
krotnie zesłanego, a zarazem laureata nagrody Stalinowskiej za wybitne osiąg-
nięcia naukowe. Człowieka nieugiętego w wierze i służbie Bogu i ludziom, 
wielkiego świętego i wielkiej postaci XX wieku”.

Losy tak niezwykłego człowieka, lekarza i Świętego, ordynatora chi-
rurgii i biskupa, są treścią tego opracowania. Dodatkowa zaleta książki to 
obszerne przedstawienie niezwykłych i okrutnych czasów w ówczesnej Rosji, 
w których musiał żyć i pracować św. Łukasz.

Publikacja powinna zainteresować Koleżanki i Kolegów, którzy lubią 
historię, zwłaszcza, że tytułową postacią jest nasz Kolega - lekarz i uczony.

Szczególne emocje przy lekturze będą z pewnością mieli członkowie 
kościoła prawosławnego, którzy są przecież liczni w naszym podlaskim śro-
dowisku lekarskim. Także żywa fabuła i świetna narracja zachęcają do lektu-
ry. Namawiam do szybkiego zagłębienia się w książce. 

Jan Stasiewicz

PS. Książka jest do nabycia w Wydawnictwie „Bratczyk” – 17-200 Haj-
nówka, ul. Mazurska 14; e-mail: bratczyk1@wp.pl oraz w para�ach prawo-
sławnych.
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PRO  MEMORIA

Józef Jan Kuźmiński
1925 - 2021

Żołnierz AK, Powstaniec Warszawski,
mjr rezerwy Wojska Polskiego,

lekarz, organizator przemysłowej służby zdrowia

Urodził się 9 sierpnia 1925 roku w Wrześni w woj. wielkopol-
skim. W latach późniejszych, do wojny, mieszkał w Iwieńcu na Kresach 
Wschodnich, bowiem jego ojciec był lekarzem powiatowym w przygra-
nicznych Stołpcach (woj. nowogródzkie). Józef od dzieciństwa chciał być 
na wzór ojca lekarzem, jednak wybuch wojny w 1939 roku całkowicie 
zmienił plany życiowe.

Już jako 14-latek został robotnikiem, pracował w Zieleni Miejskiej, 
był sanitariuszem, a także dezynfektorem w szpitalu w Iwieńcu. Zawsze 
starał się być blisko medycyny, jak mógł pomagał pielęgniarkom i leka-
rzom, na przykład przy mniejszych zabiegach medycznych.

W lipcu 1943 roku, gdy miał 18 lat, został przyjęty do Słopecko 
- Nalibockiej grupy AK, otrzymał pseudonim „Tank”. Wraz ze zgrupowa-
niem przebył długi bojowy szlak w kierunku walczącej w Powstaniu War-

wojny przebywał w obozie jenieckim – Stalag XI w Altengrabow. Po wy-
zwoleniu obozu, przeniesionego wówczas pod Hanover, został wcielony 
do amerykańskich sił pomocniczych, oddziałów wartowniczych. Mundur 
tego wojska stał się w przyszłości w PRL-u przyczyną wielu trudności.

W 1946 roku powrócił do kraju. Rodzinę odnalazł w Białymsto-
ku. Musiał przede wszystkim uzupełnić przerwaną edukację, ukończył 
więc Gimnazjum i Liceum dla Pracujących. Równocześnie pracował jako 
rejestrator w Miejskiej Stacji Dentystycznej, później był kontrolerem 
sanitarnym w PZH. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1949 roku, a po 
roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim powstającej w Białymstoku 
Akademii Medycznej.
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Podczas studiów miał poważne trudności spowodowane prze-
szłością wojenną (AK) oraz współpracą z armią amerykańską, miał w 
dodatku niewłaściwe pochodzenie społeczne (syn lekarza powiatowego). 
Po kilkudniowym przesłuchaniu przez Komisję Dyscyplinarną, będąc na 
trzecim roku, został wydalony z Uczelni. Szczęśliwie, po licznych inter-
wencjach na wysokich szczeblach władz państwowych, został ponownie 
przyjęty na studia. Ukończył je w 1955 roku w gronie pierwszych absol-
wentów AMB z dyplomem lekarza nr 94/56.

Otrzymał nakaz pracy do Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. 
W latach 1958-1960 odbył służbę wojskową w Ełku. Po powrocie do Bia-
łegostoku specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych, a następnie 
medycyny przemysłowej zdobywając specjalizację pierwszego stopnia w 
obu tych dziedzinach.

W latach 1961-1963 kierował Obwodem Lekarskim Nr 2 w Bia-
łymstoku, pracując równocześnie w Przychodni Przyfabrycznej przy 
Fabryce Sklejek; z tą Przychodnią związał się na stałe. Był inicjatorem i 
organizatorem przekształcenia jej w nowoczesną Przychodnię Między-
zakładową, jak też wybudowania nowych pomieszczeń z własnym labo-
ratorium i gabinetem stomatologicznym. Wkrótce Przychodnia stała się 
wizytówką polskiej medycyny przemysłowej. Stanowiła niezaprzeczalny 
sukces zawodowy jej organizatora i kierownika.

Zainteresowania dr. Kuźmińskiego wykraczały daleko poza medy-
cynę przemysłową. W „swojej” Przychodni zorganizował muzeum, był 
bowiem kolekcjonerem pamiątek i zabytkowych urządzeń medycznych. 
Jako humanista pisał liczne artykuły głównie o charakterze wspomnień, a 
także biografii lekarskich. Szczególnie cenna jest obszerna autobiografia 
Autora (200 stron) pod tytułem „Z Iwieńca i Stołpców do Białegostoku”.

Trudno wymienić wszystkie Jego sukcesy organizacyjne. Był na 
przykład założycielem i wieloletnim prezesem Koła Kombatantów Służ-
by Zdrowia. Zainicjował budowę pomnika upamiętniającego ofiary bia-
łostockiej służby zdrowia w II wojnie światowej, który znajduje się na 
terenie Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego przy ulicy Skłodowskiej. Warto 
też przypomnieć, że w latach 60-tych współorganizował Automobilklub 
Podlaski; miał jego legitymację z numerem 2.

Od początku współpracował z Izbą Lekarską w Białymstoku. 
Już w pierwszym numerze Biuletynu OIL ze stycznia 1990 roku 

znajduje się artykuł dr. Kuźmińskiego pt. „Polskie siły zbrojne - straty 
kadry lekarskiej 1939 - 1945”. Izba uhonorowała Go najwyższym swoim 
odznaczeniem, medalem „Gloria Artis Medicinae”. 

– 43 –
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Zmarł 14 kwietnia 2021 roku w wieku 94 lat. Urna z Jego prochami 
została złożona w Asyście Honorowej Wojska Polskiego w grobie rodzin-
nym na Cmentarzu Farnym w Białymstoku.

Wspaniały Człowiek i Lekarz, wojownik i humanista, na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci.

Teresa Kurowska-Dąbrowska

Stefan Siniakowicz
1937 – 2021

Urodził się 6 stycznia 1937 roku w Siemiaty-
czach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 
Siemiatyczach, w 1956 roku rozpoczął studia na Wy-
dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymsto-
ku. Dyplom lekarza uzyskał w 1964 roku.

Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Powiatowym w Dąbrowie 
Białostockiej. W latach 1964-1970 był Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym. W listopadzie 1970 roku został mianowany kierownikiem Wy-
działu Zdrowia w Sokółce, a w 1972 roku – dyrektorem Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Sokółce. W latach 1977-1982 pełnił obowiązki dyrektora 
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku.

Przez wszystkie te lata (1964-1982) pracował też w oddziałach chi-
rurgii, specjalizując się w tej dziedzinie. W 1977 roku uzyskał II stopień 
specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Wcześniej w 1974 roku zdobył 
specjalizację w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia. Był też biegłym 
sądowym.

W latach 1982-1985 pracował jako chirurg w szpitalu w Zliten 
(Libia). Po powrocie do kraju w okresie 1985-1989 był Głównym Leka-
rzem Wojewódzkim w Białymstoku. Od 1990 roku, aż do przejścia na 
emeryturę w 2002 roku, pracował w Miejskiej Poradni Chirurgicznej w 
Białymstoku.

Pełniąc różne kierownicze funkcje położył duże zasługi w budowie 
i rozbudowie podlaskich szpitali (Sokółka, Hajnówka), kilku przychodni, 
ośrodków zdrowia i szeregu żłobków. Dbał też zawsze o podwyższanie 

-
wia.

– 44 –
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Zawsze żywo interesował się sportem. Już w latach szkolnych upra-
wiał piłkę nożną grając w siemiatyckiej drużynie. Podczas studiów był 
czynnym lekkoatletą. Największy sukces odniósł w 1981 roku podczas 
Ogólnopolskich Zawodów Studentów w Poznaniu, gdzie wywalczył mi-
strzostwo Polski w rzucie oszczepem. Uważał sport za ważny czynnik wy-
chowawczy oraz za sposób na utrzymanie jak najlepszego zdrowia.

Za wzorową pracę zawodową i społeczną otrzymał szereg wyróż-
nień i odznaczeń państwowych, regionalnych i zawodowych, wśród nich 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę „Zasłużony 
Białostoczyźnie”, a także Honorową odznakę II stopnia PCK i Złotą Od-
znakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

Żonaty, miał dwu synów (lekarza i przedsiębiorcę) oraz pięcioro 
wnuków. Obecnie wszyscy mieszkają w USA.

Zmarł 5 kwietnia 2021 roku, spoczął na Cmentarzu Prawosław-
nym przy ulicy Świętego Boboli w Białymstoku.

Synowie

Waldemar Janusz Szwaykowski
1930 – 2021

Urodził się 21 czerwca 1930 roku w Wilnie. W 
następnych latach Rodzina zamieszkała w Białym-

referentem w Banku Rolnym; zmobilizowany w 1939 
roku zmarł w karnym niemieckim obozie w Działdowie w 1940 roku. 
Waldemar po ukończeniu szkoły podstawowej w Białymstoku, tzw. „ćwi-
czeniówki”, uczył się w Gimnazjum Męskim przy ulicy Kościelnej, uzy-
skując świadectwo dojrzałości w 1950 roku. Studia rozpoczął w Warsza-
wie na Wydziale Architektury Politechniki, jednak z powodu trudności 
materialnych powrócił do Białegostoku, gdzie został przyjęty na pierw-
szy rok powstającej Akademii Medycznej. Wydział Lekarski AMB ukoń-
czył w gronie pierwszych absolwentów uzyskując w 1955 roku dyplom 
lekarza nr 36/55. Już na studiach, od pierwszego roku rozpoczął pracę 
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, kierowanym przez prof. Tadeusza 
Dzierżykray-Rogalskiego, początkowo na stanowisku demonstratora. W 
następnych latach pełnił w tym Zakładzie obowiązki asystenta, starszego 
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asystenta i adiunkta.
Poza akademicką pracą naukowo-dydaktyczną uczestniczył w sze-

rokiej działalności Zakładu w zakresie antropologii. Brał udział w ekspe-
dycjach badawczych organizowanych przez prof. Rogalskiego na terenie 
Polski, a także w słynnych pracach wykopaliskowych na terenie starożyt-
nego Egiptu (Delta Nilu, Nubia) prowadzonych przez prof. Kazimierza 
Michałowskiego w latach 1960 - 1961.

W kwietniu 1961 roku obronił pracę doktorską pt. „Ciśnienie tętni-
cze krwi mieszkańców Półwyspu Hel i jego zależności od niektórych cech 
antropometrycznych”.

Od października 1967 roku przeszedł do pracy w Katedrze i Zakła-
dzie Radiologii AMB jako wykładowca. Doskonała znajomość anatomii 
człowieka pozwoliła na szybkie sukcesy w zakresie diagnostyki radio-
logicznej. W 1967 roku uzyskał I stopień specjalizacji w tej dziedzinie, 
a następnie II stopień (1971). Odbył kilka wyjazdów szkoleniowych do 
czołowych europejskich ośrodków radiologicznych w Szwecji.

W latach 1982 - 1991 (do emerytury) pełnił obowiązki kierownika 
Zakładu Radiologii AMB. W tym czasie sprawował nadzór nad radio-
logią na terenie woj. łomżyńskiego i suwalskiego. Będąc na emeryturze 
przez dwa lata pracował jako radiolog kontraktowy w szpitalu w Zliten 
(Libia). Ogłosił drukiem 33 prace naukowe. Otrzymał szereg odznaczeń 
państwowych i zawodowych, wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. Był członkiem honorowym Towarzystwa Słowiańsko-
Bałtyckiego przy Uniwersytecie w Lund (Szwecja).

Był żonaty, małżonka Irena Szewko – magister antropologii. Mieli 
dwóch synów: Pawła (lekarz, pracuje w Kolonii) i Piotra (inżynier, za-
mieszkały w USA).

Pracowite życie lekarza i naukowca zakończył 9 lutego 2021 roku. 
Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Farnym w Bia-
łymstoku. Z powodu pandemii w ostatniej drodze towarzyszył Mu tylko 
syn Paweł, rodzina żony i kilkoro najbliższych przyjaciół. 

Zapisał piękną kartę w białostockiej medycynie, zarówno w na-
ukach podstawowych (anatomia, antropologia) jak i klinicznych (radio-
logia).

W imieniu Koleżanek i Kolegów z roku studiów.
Teresa Kurowska-Dąbrowska
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EPITAFIA

Aniela Brylińska
1929 – 2021

 Urodziła się 3 marca 1929 roku w Opoce Ma-
łej, pow. Brześć n/Bugiem. W latach okupacji w 1942 
roku wywieziona z rodzicami do pracy przymusowej 
w Niemczech. Po wojnie ukończyła 2 letnią Szkołę 

Pielęgniarską w Bydgoszczy, po której zgodnie z nakazem pracy została 
zatrudniona w Szkole Pielęgniarstwa PCK w Krotoszynie jako instruk-
torka pielęgniarstwa.

W latach 1954-1960 studiowała na Wydziale Lekarskim AM w 
Białymstoku, po ukończeniu którego pracowała w Zakładzie Mikrobio-
logii AMB pod kierunkiem prof. Stanisława Legeżyńskiego. Następnie 
została zatrudniona w Przychodni Kolejowej w Białymstoku, gdzie zor-
ganizowała Pracownię Mikrobiologii Lekarskiej. Uzyskała specjalizację I 
i II stopnia w tej dziedzinie. Obroniła pracę doktorską na temat: „Stan-
daryzacja odczynu hemaglutynacji biernej z antygenem Candida albicans 
jako metody serologicznej diagnostyki kandydozy”.

Przez 2 lata (1979-1981) pracowała na kontrakcie w Zliten (Libia), 
gdzie prowadziła punkt krwiodawstwa.

Była mężatką - mąż Czesław, oraz matką dwu synów - Ryszarda i 
Wojciecha (muzyk w Operze Bydgoskiej).

Dr n. med. Aniela Brylińska była świetnie wyszkolonym lekarzem, 
doskonałym diagnostą, oddanym rodzinie i zaprzyjaźnionym osobom, 
wrażliwym na kłopoty innych. Miała ciekawe zainteresowania pozazawo-
dowe, na przykład zajmowała się ziołolecznictwem.

Pożegnała nas w dniu 3 marca 2021 roku, zostawiła w głębokim 
żalu Rodzinę i przyjaciół. Została pochowana na Cmentarzu Farnym w 
Białymstoku.

Krystyna Koneczny



Eugeniusz Suchowierski
1934 – 2020

Urodził się 20 lutego 1934 roku w rodzinie 
-

ce zamieszkał w Białymstoku, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i liceum ogólnokształcące. Studiował na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białym-

stoku, dyplom lekarza (nr 694/62) uzyskał w 1962 roku. W czasie stu-
diów był aktywnym sportowcem, uprawiał głównie lekkoatletykę, odno-
sił ogólnopolskie sukcesy; interesował się także siatkówką i piłką nożną. 

Staż lekarski odbywał w Miechowie i Bielsku Podlaskim, następnie 
rozpoczął pracę w Ośrodku Zdrowia w Narewce oraz staż pediatryczny w 
Szpitalu Powiatowym w Hajnówce. Tam poznał Annę Pogorzelską, absol-
wentkę AMB, z którą już jako żoną w 1971 roku zamieszkali w Dąbrowie 
Białostockiej, gdzie wspólnie organizowali lecznictwo pediatryczne. Po 
uzyskaniu II stopnia specjalizacji z pediatrii został ordynatorem Oddzia-
łu Dziecięcego, a małżonka ordynatorem Oddziału Noworodkowego. 

-
laktyką najmłodszych pacjentów, zaskarbiając wielką sympatię i szacunek 
miejscowej ludności.

Mieli dwie córki: Małgorzatę, która wraz z mężem pracuje w UMB 
i Annę, przedstawiciela medycznego, oraz wnuczki Natalię, Tatianę i Ma-
rysię.

Eugeniusz był humanistą i romantykiem, lubił muzykę, pięknie 
śpiewał, interesował się historią i przyrodą, lubił zwiedzać ciekawe oko-
lice i zabytki.

Przez wiele lat zmagał się z dolegliwościami ze strony układu kost-
nego. Odszedł od nas pokonany przez chorobę 2 grudnia 2020 roku. Zo-
stał pochowany na Cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku, w grobie ro-
dzinnym. Żegnała Go Rodzina i wielu przyjaciół. Pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.

Rodzina
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