
Nie można oczekiwać od lekarzy, że "będą milczeć w obliczu sytuacji zagrażających życiu i 

zdrowiu obywateli, ale również swojemu i swoich rodzin 
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prezes-NRL-o-zakazie-wypowiadania-sie-

konsultantow-to-duzy-blad-MZ-opinie-byly-sprzeczne,205031,14.html 

„W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej różnych opinii wydawanych przez 

konsultantów wojewódzkich dotyczących koronawirusa SARS-CoV 2 odpowiedzialnego za 

epidemię COVID-19 proszę o zobowiązanie konsultantów wojewódzkich w reprezentowa 

- nych przez Państwa dziedzinach do zaprzestania samodzielnego wydawania wyżej 

wymienionych opinii. Opinie na temat sytuacji epidemiologicznej, zagrożenia dla przedsta-

wicieli kadr medycznych w danych dziedzinach medycyny czy w obrębie danej grupy zawo-

dowej, jak również sposobów zabezpieczenia osobistego przed zakażeniem, powinni wyda-

wać jedynie Państwo jako konsultanci krajowi po wcześniejszej konsultacji z Minister - 

stwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym” – zaleca konsultantom wicemi-

nister Józefę Szczurek-Żelazko 20 marca 2020 roku.  https://www.mp.pl/kurier/231190,mz-

konsultanci-krajowi-powinni-konsultowac-opinie-z-resortem-i-gis.html  

„Nie można zaakceptować zakazu wypowiadania się przez lekarzy na temat sytuacji epide-

miologicznej w placówkach medycznych i dostrzeżonych przez nich nieprawidłowościach. 

Informowanie społeczeństwa o istotnych sprawach dotyczących zdrowia obywateli leży w 

interesie publicznym. Tak, jak w interesie publicznym leży wskazywanie decydentom odpo-

wiedzialnym za funkcjonowanie systemu zdrowia, na to, gdzie ten system nie działa”. 

https://nil.org.pl/aktualnosci/4714-sedziowie-w-calej-polsce-solidarni-z-lekarzami 

 

Białystok 20.04.2020 

List otwarty 

do wojewody podlaskiego pana Bohdana Paszkowskiego 

 W związku z urzędowym zakazem  wypowiadania się konsultantów wojewódzkich 

uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na podane niżej pytania.: 

1. czy zapytał Pan konsultantów wojewódzkich oraz kierowników klinik niżej wymie-

nionych o ich opinię na temat bliskich i odległych skutków długotrwałego ( wg ministra 

Łukasza Szumowskiego trwającego nawet dwa lata ) przymusu noszenia masek zakrywają-

cych usta i nos oraz w praktyce zakazania niezbędnej dla prawidłowego rozwoju psycho-

motorycznego  dzieci, zdrowia młodzieży, seniorów, osób chorych na cukrzycę, choroby 

układu krążenia, mukowiscydozę, przewlekłą chorobę obturacyjną płuc, choroby reumato-

idalne, onkologiczne itp. niezbędnej dla nich aktywności fizycznej ? Jaką odpowiedź na te 

pytania Pan uzyskał ? Czy podzielił się Pan uzyskaną wiedzą z ministrem Zdrowia prof.  Łu-

kaszem Szumowskim i premierem Mateuszem Morawieckim ? Gdzie konkretnie ( pod jakim 

adresem internetowym ) mieszkańcy Podlasia mogą zapoznać się z opinią konsultantów wo-

jewódzkich? 

2. czy zna Pan opinię konsultantów wojewódzkich oraz profesorów Uniwersytetu Me-

dycznego w  Białymstoku na  temat niekorzystnych następstw zdrowotnych, wprowa-
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dzonych na terenie naszego województwa przez Pana ograniczeń dla osób które nie mogą 

na bieżąco uzyskać niezbędnej pomocy lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalistów, szcze-

gólnie w przypadku schorzeń onkologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych, pul-

monologicznych ? Jaką odpowiedź na te pytania Pan uzyskał ? Gdzie konkretnie ( pod ja-

kim adresem internetowym ) mieszkańcy Podlasia mogą się z nią zapoznać ? 

3. czy jest Pan gotowy ponieść odpowiedzialność karną, z powództwa cywilnego poszko-

dowanych rodzin w przypadku zgonów bliskich im osób, do których ze względu na wymu-

szone przez władze skoncentrowanie się Służby Zdrowia na wirusie COVID-19 nie dotarła na 

czas niezbędna pomoc medyczna, których nie przyjęto do szpitali , którym zbyt późno rozpo-

częto niezbędne procedury diagnostyczne i terapeutyczne itd. 

4. czy jest Pan gotowy ponieść odpowiedzialność karną, z powództwa cywilnego poszko-

dowanych rodzin w przypadku nagłych zgonów bliskich im osób, które pomimo podeszłe-

go wieku i niewydolności krążeniowo – oddechowej z obawy przed wysokim mandatem, na 

żądnie władzy będą posłusznie poruszać się po ulicach i  miejscach wskazanych przez rząd w 

ograniczających dostęp powietrza do płuc maskach, doprowadzając się w ten sposób do 

hipoksji, zagrażających życiu arytmii i śmierci. 

Panie Wojewodo 

1. Czy w naszym województwie działa obecnie sztab kryzysowy i którzy imiennie lekarze 

wchodzą w jego skład ? Gdzie ukazują się opinie tego gremium ? 

2. Dlaczego władza państwowa, której jest Pan przedstawicielem na Podlasiu ignoruje 

prawo mieszkańców naszego regionu do pełnej i wyczerpującej wiedzy na temat: 

 liczby osób zakażonych, na dzień podawania informacji  

 liczby osób zakażonych, które nie zachorowały  

 liczby osób które zachorowały lekko, średnio - ciężko i ciężko,  

 liczby osób które zmarły i u których rozpoznanie śmierci z innego powodu niż  

COVID-19 wykluczono na podstawie wyników badań dodatkowych, anatomo 

- i histopatologicznych  (w tym badań sekcyjnych) 

 liczby ozdrowieńców.  

3. Czy są wykonywane sekcje w przypadku osób zmarłych, zakażonych jednocześnie 

COVID-19 i ile ich dotąd wykonano 

 

4. Dlaczego nie robi Pan otwartych dla wszystkich dziennikarzy briefingów prasowych oraz  

nie przedstawia Pan w towarzystwie lekarzy w TVP i radio Białystok przynajmniej raz w 

tygodniu szczegółowych komunikatów o rzeczywistej skali i przebiegu epidemii COVID-

19 w naszym regionie ?  

    Z poważaniem prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski,  

 

specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, zajmujący się podczas pracy w UMB pro-

blematyką zapalnych reakcji immunologicznych, wybranych schorzeń alergologicznych 

oraz związkiem niedostatecznej aktywności fizycznej i sedenteryjnego stylu życia z choro-

bami cywilizacyjnymi XXI wieku 



w załączeniu   

pliki kilku publikacji poglądowych ukazujących aktualną wiedzę na temat znaczenia  AF w 

patomechanizmie ponad 30 chorób cywilizacyjnych oraz w rozwoju psychosomatycznym 

dzieci. Dodatkowo Prace naukowe wskazujące na łagodny przebieg infekcji wirusem 

COVID-19 u dzieci i młodzieży. 

do wiadomości: 

 

1. posłowie i senatorowie Zjednoczonej Prawicy ( Jacek Bogucki, Kazimierz Gwiazdowski, 

Mariusz Gromko, Dariusz Piontkowski, Aleksandra Szczudło, Łukasz Szumowski, Jacek 

Żalek ) 

2. posłowie Konfederacji ( Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Robert Winnicki ) 

3. przewodniczący i  radni Sejmiku Podlaskiego,  kancelaria@wrotapodlasia.pl  

4. prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski, prezydent@um.bialystok.pl 

5. radni PiS w Białymstoku 

6. prezydent Łomży – Mariusz Chrzanowski, prezydent@um.lomza.pl 

7. prezydent Suwałk – Czesław Rynkiewicz, prezydent@um.suwalki.pl 

8. Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Lekarskiej - dr med. Henryk Grzesiak,                           

bialystok@hipokrates.org  
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5. Czy w naszym województwie działa obecnie sztab kryzysowy i którzy imiennie lekarze 

wchodzą w jego skład ? Gdzie ukazują się opinie tego gremium ? 

6. Dlaczego władza państwowa, której jest Pan przedstawicielem na Podlasiu ignoruje 

prawo mieszkańców naszego regionu do pełnej i wyczerpującej wiedzy na temat: 

 liczby osób zakażonych,  

 liczby osób zakażonych, które nie zachorowały  

 liczby osób które zachorowały lekko, średnio - ciężko i ciężko,  

 liczby osób które zmarły i u których rozpoznanie śmierci z powodu COVID-19 

oparto na wynikach badan dodatkowych, anatomo - i histopatologicznych  

 liczny osób zmarłych w tym samym czasie z innych przyczyn niż zakażenie 

COVID 19 

 liczby ozdrowieńców.  

7. Dlaczego nie są wykonywane sekcje w przypadku osób zmarłych, zakażonych jednocze-

śnie COVID-19 ? 

 

8. Dlaczego nie robi Pan otwartych dla wszystkich dziennikarzy briefingów prasowych oraz  

nie przedstawia Pan w towarzystwie lekarzy w TVP i radio Białystok przynajmniej raz w 

tygodniu szczegółowych komunikatów o rzeczywistej skali i przebiegu epidemii COVID-

19 w naszym regionie ?  

 

   Z poważaniem prof. dr hab. med. Ryszard Rutkowski 

 

Uzyskana od Pana odpowiedz zostanie przekazana do redakcji Biuletynu OIL w Białymstoku, 

Medyka Białostockiego oraz udostępniona droga mailową osobom zainteresowanym, w tym 

osobom którym to pismo udostępniam do wiadomości 

  



do wiadomości: 

 

9. przewodniczący i  radni Sejmiku Podlaskiego,  kancelaria@wrotapodlasia.pl  

10. prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski, prezydent@um.bialystok.pl 

11. prezydent Łomży – Mariusz Chrzanowski, prezydent@um.lomza.pl 

12. prezydent Suwałk – Czesław Rynkiewicz, prezydent@um.suwalki.pl 

13. Prezes Podlaskiej Okręgowej Izby Lekarskiej - dr med. Henryk Grzesiak,                           

bialystok@hipokrates.org  

14. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. med. Adam Krętowski, 

rektor@umb.edu.pl  

 

15. konsultanci wojewódzcy z: 

 pediatrii - prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska, annwasil@interia.pl 

 endokrynologii i diabetologii dziecięcej- prof. dr hab. n. med.Artur Tadeusz Bossow-

ski, abossowski@hotmail.com 

 kardiologii dziecięcej  - dr n. med. Jerzy Wójtowicz  jerzywojt@op.pl ; 

2klchdz@umb.edu.pl 

 alergologii – dr Tomasz Kociniak 

 diabetologii – prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski, endodiab@umb.edu.pl 

 kardiologii - prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz, boze-

na.sobkowicz@umb.edu.pl 

 pulmonologii -  dr hab. n. med.  Wojciech Naumik, klpluc@umb.edu.pl 

16. kierownicy jednostek klinicznych UMB 

 

 Klinika Pediatrii i Nefrologii - prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska 

e-mail: annwasil@interia.pl 

 Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii z pododzialem kardiologii -  

prof. zw. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski,  abossowski@hotmail.com 

 Klinika  Alergologii i Chorob Wewnetrznych - prof. dr hab. n. med. Marcin Mo-

niuszko,  marcin.moniuszko@umb.edu.pl  

 Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - prof. dr hab.n.med. 

Adam Krętowski endodiab@umb.edu.pl 

 Klinika Kardiologii - prof. dr hab. n. med. Bożena Sobkowicz 

bozena.sobkowicz@umb.edu.pl  

 I Klinika Chorób Płuc I Gruźlicy - prof. dr hab. n. med. Wojciech Naumnik 

klpluc@umb.edu.pl 

 II Klinika Chorób Płuc I Gruźlicy - prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz 

 lung@umb.edu.pl 

 Zakład Patomorfologii Lekarskiej - dr hab. med.  Joanna Reszeć, pa-

tlek@umb.edu.pl 

 Zakład Patologii Ogolnej – dr hab. med. Mariusz Koda kodamar2@gmail.com 

 Zakład Medycyny Sądowej - prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica, 

zms@umb.edu.pl 
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