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2-3.04.2009 – rektor prof. Janusz Moryś
wziął udział w posiedzeniu Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. Gospodarzem spotkania był prof.
dr hab. Wojciech Nowak, prorektor ds.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem specjalnym była
minister zdrowia Ewa Kopacz. Dyskutowano nad projektem założeń do zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty, kwestią akredytacji kierunków
medycznych w latach 2008–2011 oraz
przyjęto sprawozdanie z dotychczasowej
działalności KAAUM.
9.04.2009 – na zaproszenie prezesa PAN
prof. Michała Kleibera rektor prof. Janusz
Moryś uczestniczył w spotkaniu na temat
projektu dot. Narodowego Programu Foresight w zdrowiu publicznym i jego finansowanie z funduszy strukturalnych.

16.04.2009 – przedstawiciele USS przekazali rektorowi prof. Januszowi Morysiowi puchar zdobyty na I Akademickich
Mistrzostwach Trójmiasta w Adventure
Racing.
16.04.2009 – rektor prof. Janusz Moryś
wziął udział w uroczystym otwarciu konferencji retinologicznej.
23.04.2009 – otwarcie konferencji naukowo-szkoleniowej ECAP zorganizowanej
przez Klinikę Alergologii, otwarcia dokonał rektor prof. Janusz Moryś.
27.04.2009 – posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego odbyło
się tym razem w Akademii Muzycznej w
Gdańsku. Udział wziął rektor prof. Janusz
Moryś.
Mgr Urszula Skałuba

W dniu 29 stycznia 2009 roku zmarł

lek. Jan Grzybowski
absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1953 roku,
asystent Kliniki Położniczej i Chorób Kobiecych AMG w latach 1953–1963,
ordynator Oddziału Położniczego Szpitala w Kartuzach w latach 1963–1969,
zastępca ordynatora Oddziału w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika
w Gdańsku od 1978 r. do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r.
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W dniu 29 marca 2009 r. zmarła w wieku 97. lat

dr Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz
doktor nauk rolniczych, była adiunkt Zakładu Histologii i Embriologii AMG, absolwentka Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, specjalistka chorób wewnętrznych i b. pracowniczka PSK nr 1. Działaczka podziemia niepodległościowego,
porucznik AK, więźniarka Mokotowa i Fordonu. Członkini NSZZ „Solidarność”.
Odznaczona londyńskim Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Człowiek Prawy i Niezłomny.

W dniu 13 kwietnia 2009 roku zmarł w wieku 94. lat

prof. dr hab. Stefan Kryński
kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w
Gdańsku w latach 1954–1984, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddziału Gdańskiego i członek Komitetu Mikrobiologów PAN. Profesor włożył duży wkład w kształcenie i wychowanie wielu pokoleń lekarzy i
specjalistów w zakresie mikrobiologii. Był pionierem diagnostyki bakteriologicznej w Polsce i wieloletnim konsultantem wojewódzkim ds. mikrobiologii, Człowiekiem oddanym nauce, a dzięki wielkiej wiedzy i doświadczeniu zaliczany do
grona wybitnych postaci środowiska naukowego. Wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku.
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Ocena parametryczna aktywności naukowej
jednostek AMG za rok 2008
Ocena parametryczna szkół wyższych w Polsce, a w ślad za
nią finansowanie podstawowej działalności naukowej, dokonywana jest zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego (MNiSW) z dnia 17 października 2007 r. –
Dz.U.07.205.1489. Na wzór zasad tej oceny prowadzona jest
również wewnątrz uczelniana parametryzacja, stanowiąca
podstawę do rozdziału dotacji na działalność statutową dla
poszczególnych jednostek naszej Uczelni. Do 2 lutego br. kierownicy jednostek zobowiązani byli do przesłania do Działu
Nauki wypełnionego formularza oceny parametrycznej.
Kryteria oceny parametrycznej jednostek Uczelni (katedr,
zakładów i klinik) w dużej mierze są takie same, jakie obowiązują w procesie oceny wydziałów Uczelni przez MNiSW. Działająca w naszej Uczelni Senacka Komisja Nauki, ustalając kryteria, korzysta z prawa przyznawania punktacji za osiągnięcia
niepunktowane przez MNiSW – dotyczy to m.in. stopni i tytułów naukowych (pkt. 3. oceny), zrealizowanych projektów badawczych oraz międzynarodowych programów naukowych
(pkt. 4. oceny). Od kilku lat Komisja kieruje się jednak zasadą,
że takie odstępstwa nie powinny być duże, by nie doprowadzić
do znaczących rozbieżności w wynikach wewnętrznej i zewnętrznej oceny aktywności naukowej naszej Uczelni. Łagodzenie ostrych kryteriów oceny MNiSW dla celów wewnętrznej
oceny na pewno nie byłoby właściwą drogą do umacniania
pozycji AMG w krajowym rankingu naukowym. Do tzw. osiągnięć parametrycznych (punktowanych) każdej z jednostek
zalicza się: dorobek publikacyjny, stopnie i tytuły naukowe, zakończone projekty badawcze (krajowe i międzynarodowe), zastosowania praktyczne wyników realizacji prac naukowo-badawczych, tzn. patenty, prawa ochronne, wdrożenia wyrobu
finalnego, umowy zawarte na wykonanie prac usługowo-badawczych (z wyłączeniem prac usługowych), ekspertyzy, badania kliniczne, wdrożenie międzynarodowego systemu jakości, posiadanie laboratorium z akredytacją PCA.
Raport z działalności naukowej jednostki uzupełnia w formularzu oceny spis osiągnięć niepunktowanych, który stanowi
podstawę tzw. oceny nieparametrycznej, obejmującej: nagrody
i wyróżnienia, współpracę naukową krajową i zagraniczną, zorganizowane przez jednostkę konferencje krajowe i międzynarodowe (w tym referaty), członkostwo z wyboru w organizacjach naukowych i komitetach, udział w sieciach naukowych i
konsorcjach naukowo-przemysłowych. Przy wypełnianiu formularza w zakresie oceny nieparametrycznej należy pamiętać,
że rzetelne wypełnienie tej części może znacząco wpłynąć na
ranking Uczelni (wydziałów) wśród innych uczelni medycznych
w kraju oraz na wysokość dotacji ministerialnej na działalność
statutową. Prorektor ds. nauki przy podejmowaniu decyzji o
wspomaganiu finansowym badań również uwzględnia ten rodzaj działalności.
Rejestracji dorobku naukowego w zakresie publikacji dokonują Biblioteka Główna i Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego. Publikacjom w czasopismach nadaje się punktację zgodną
z aktualną listą MNiSW. Senacka Komisja Nauki zatwierdziła
dodatkowe zasady, tak by można było punktować jednolicie
innego typu publikacje niż wymieniane na ww. liście. Zasady
punktacji zamieszczone są na stronie internetowej Biblioteki
Głównej (https://extranet.amg.gda.pl/page.php/233838/). Warto przypomnieć, że:
Publikacjom i monografiom nadano punktację, jeżeli posiadają afiliację AMG.

Publikacjom w czasopismach polskich, ujętym także w suplementach i numerach specjalnych, a nieujętym na aktualnej
liście ministerialnej, nadano punktację zgodną z poprzednią
listą ministerialną (z roku 2005).
Do czasu ujęcia na ministerialnej liście czasopism punktowanych Ann. Acad. Med. Gedan. zachowano dotychczasową
punktację dla tego czasopisma tzn. 3 punkty.
Nie nadano punktacji za:
•
publikacje, w których autorzy z AMG wymienieni są w
apendyksach
•
krajowe i zagraniczne: streszczenia zjazdowe, streszczenia lub doniesienia zjazdowe w czasopismach
•
recenzje, skrypty, tłumaczenia, komentarze i listy do redakcji (wyjątek, jeżeli posiadają bibliografię), wypowiedzi
•
varia (np. artykuły popularnonaukowe, głosy w dyskusji,
przedmowy, sprawozdania)
Analiza punktacji za rok 2008 wskazuje, że tylko nieliczne
jednostki istotnie powiększały punktację dzięki innym niż publikacyjne formom działalności, a 50 jednostek spośród 131
ocenianych zdobyło punkty wyłącznie za dorobek publikacyjny.
Ukończone granty zgłosiły do punktacji 22 jednostki. Punkty za
zgłoszenia patentowe lub przyznane patenty uzyskało tylko 8
jednostek, a 5 jednostek zdobyło certyfikaty za akredytacje
laboratoriów lub systemy jakości. Żadna jednostka nie wykazała sukcesu w postaci wdrożeń i licencji. Ponieważ ww. poza
publikacyjne osiągnięcia są wysoko punktowane w ocenie
MNiSW i ten trend będzie się umacniał zgodnie ze strategią
zakładającą konieczność transferu wiedzy do gospodarki, ważna jest aktywizacja jednostek Uczelni w tych obszarach, chociaż zdajemy sobie doskonale sprawę, że AMG nigdy nie będzie mogła równać się pod tym względem z uczelniami technicznymi.
W niniejszym numerze Gazety AMG publikowana jest lista
rankingowa jednostek Uczelni stanowiąca podsumowanie aktywności naukowej za lata 2006–2008. Przypominam, że o
miejscu na liście decyduje wartość E. W tabeli 1. przedstawiono jednostki Uczelni w kolejności ustalonej wg wielkości wypadkowego współczynnika efektywności naukowej E, czyli
średniej arytmetycznej tego współczynnika za lata 2006, 2007
i 2008. Zgodnie z decyzją Senackiej Komisji Nauki z 6.04.2009 r.
utrzymane zostały progi kategorii obowiązujące w ubiegłym
roku: kategoria I – E>45, II – E 25-45; III – E 15-25; IV – E<15.
Tabela 2. przedstawia liczbę jednostek w obrębie Wydziałów
AMG znajdujących się w poszczególnych ustalonych w ten
sposób kategoriach w roku 2009. Niepokoi fakt, że aż 26,7%
jednostek znajduje się w kategorii IV (w roku 2007 – 27,7%).
Podstawą rozdziału dotacji na działalność statutową jest
suma punktów R uzyskanych na przestrzeni trzech ostatnich
lat (2006–2008). Ponieważ Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, a także Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej oraz Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej otrzymały z MNiSW taką samą
dotację na działalność statutową jak w roku ubiegłym, w ślad
za uzyskaną sumą punktów R przemnożoną przez wartość
kwotową 1R będą kierowane na te Wydziały podobne środki
jak rok temu. Niestety Wydział Nauk o Zdrowiu, pomimo godnego pochwały rozwoju naukowego, otrzymał znacząco niższą
dotację w roku obecnym niż w roku ubiegłym, ponieważ
MNiSW nowe jednostki (nie podlegające do tej pory ocenie
parametrycznej) klasyfikuje do kategorii III i dla tej kategorii
zmniejszyło w tym roku znacząco finansowanie. Do czasu
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otrzymania odpowiedzi na odwołanie dziekana prof. dr. hab.
Piotra Lassa od decyzji MNiSW nie można wyznaczyć ostatecznie wartości kwotowej 1R dla jednostek tego Wydziału.
Na posiedzeniu Senackiej Komisji Nauki w dniu 6.04.2009 r.
została podjęta decyzja o rozróżnieniu jednostek w poszczególnych kategoriach, tak by chociaż symbolicznie uzależnić finansowanie od uzyskanej kategorii. I tak w stosunku do kategorii II
wartość kwotowa 1R dla kategorii I będzie o 5% wyższa, a dla
kategorii III i IV odpowiednio o 5% i o 10% niższa. Jest to nie
tylko sposób na honorowanie pozycji naukowej jednostki przy
rozdziale środków, lecz także sygnalizowanie pracownikom naukowym, że zgodnie z polityką ministerstwa w coraz większym
stopniu finansowanie pracy badawczej będzie uzależnione od
osiąganych punktowanych wyników pracy badawczej.
Wiele jest zapytań o zasady parametryzacji osiągnięć w roku
2009. Ponieważ zasady punktacji podawane przez MNiSW
mogą w każdej chwili ulec zmianie, nie można ostatecznych
zasad oceny wewnątrz uczelnianej ustalić wcześniej. Mimo to
zasady punktowania elementów nieregulowanych punktacją
ministerstwa będą sprecyzowane jeszcze przed wakacjami. Na
ostatnim posiedzeniu Senacka Komisja Nauki zdecydowała, że
punktacja IF za publikacje z roku 2009 w suplementach czasopism będzie uznawana tylko wtedy, gdy publikacje te są indeksowane w uznanych bazach bibliograficznych (np. Scopus,
Medline itp.). Na przykład prace z suplementów Polish Journal
of Environmental Studies (IF 0,627) nie są indeksowane w

uznanych bazach danych ani też nie są ujawniane na stronie
internetowej czasopisma. Miło mi zakomunikować, że dwa wydawnictwa naszej Uczelni znalazły się na nowej liście (obowiązującej w roku 2009) MNiSW – Annales Academiae Medicae
Gedanensis otrzymało 2 punkty, a International Maritime Health – 4 punkty.
Serdecznie gratuluję kierownikom i pracownikom jednostek,
które znalazły się w najwyższej kategorii prezentowanego rankingu naukowego. Nie wątpię, że jednostkom w kategorii IV
często uniemożliwia uzyskanie lepszej punktacji duże obciążenie pracą dydaktyczną, mała dotacja na działalność naukową
lub absencja pracowników. Warto jednak, by kierownicy wielu
jednostek AMG podjęli próbę wprowadzenia zmian, które pokonałyby chociaż częściowo istniejące trudności. Nigdy przecież nie można poddać się myśli, że żadna zmiana na lepsze
nie jest możliwa. Może się mylę, ale mam wrażenie, że model
naukowca spędzającego całe dnie do nocy, w laboratorium lub
nad literaturą naukową był bardziej oczywisty w XX w. niż w
XXI w. A jeżeli tak jest i sylwetka naukowca musi być inna, to
niech to będzie pracownik nawiązujący współpracę z innymi
badaczami, biorący udział w rozwiązywaniu problemów w zespołach interdyscyplinarnych, aktywniejszy w poszukiwaniu
pozastatutowych źródeł finansowania pracy badawczej.
Prof. Małgorzata Sznitowska
prorektor ds. nauki

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek organizacyjnych AMG za lata 2006–2008 wg średniej E oraz kategorie w roku 2009
Średnia
E

Kategoria
2009

655,25

133,86

I

350,50

116,83

I

2 330,25

90,54

I

Klinika Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

743,25

77,14

I

20

Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie

466,75

73,56

I

P

13

Zakład Immunologii

521,75

72,80

I

7.

F

3

Zakład Biofarmacji i Farmakokinetyki

866,75

71,49

I

8.

NZ

22

Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego

380,50

71,39

I

9.

NZ

8

Zakład Dietetyki Ogólnej

725,25

69,33

I

10.

P

22

Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii

331,25

68,49

I

11.

F

4

Katedra i Zakład Bromatologii

692,50

66,03

I

12.

F

13

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

877,50

62,10

I

13.

P

4

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki

1 085,25

62,02

I

14.

KN

6

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii

1 140,75

60,86

I

15.

NZ

25

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia

177,00

59,00

I

16.

P

21

Katedra i Zakład Patomorfologii

761,25

57,14

I

17.

NZ

23

Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego

450,50

51,64

I

18.

NZ

21

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego

330,50

50,51

I

19.

P

34

Zakład Bakteriologii Molekularnej (MWB)

96,00

50,00

I

20.

KN

1

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

1 857,25

49,83

I

21.

NZ

24

Zakład Pielęgniarstwa Położniczego-Ginekologicznego

332,00

49,14

I

22.

IN

9

Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

154,75

46,91

I

Lp.

Typ

Kod

Jednostka organizacyjna AMG

1.

F

8

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

2.

P

6

Zakład Medycyny Molekularnej

3.

KN

13

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

4.

KN

12

5.

NZ

6.

Suma
R
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Średnia
E

Kategoria
2009

356,00

46,66

I

Zakład Medycyny Nuklearnej

494,25

43,77

II

12

Zakład Histologii

580,00

43,26

II

P

16

Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej

198,00

41,25

II

27.

NZ

9

Zakład Badań nad Jakością Życia

280,50

40,65

II

28.

F

9

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

687,25

39,81

II

29.

F

18

Zakład Farmakodynamiki

149,00

39,50

II

30.

KN

31

Klinika Alergologii

765,75

39,12

II

31.

KN

24

Klinika Neurologii Dorosłych

823,00

38,20

II

32.

KN

19

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

1 715,00

38,18

II

33.

F

20

Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej

39,00

36,45

II

34.

P

15

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

891,00

35,57

II

35.

KN

2

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii
Klinicznej

550,25

35,32

II

36.

F

14

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

577,75

35,01

II

37.

NZ

19

Zakład Psychologii Klinicznej

114,00

34,71

II

38.

P

33

Zakład Enzymologii Molekularnej (MWB)

215,50

33,75

II

39.

IN

5

Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

197,25

32,88

II

40.

IN

8

Zakład Toksykologii Środowiska

149,00

32,80

II

41.

P

11

Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

459,00

32,69

II

42.

ZW

1

Trójmiejska Zwierzętarnia Doświadczalna

65,00

32,50

II

43.

KN

7

I Katedra i Klinika Kardiologii

953,50

32,39

II

44.

IN

2

Zakład Parazytologii Tropikalnej

489,25

32,35

II

45.

IN

3

Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii

97,00

32,33

II

46.

P

5

Zakład Medycyny Laboratoryjnej

490,00

31,27

II

47.

IN

1

Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych

269,75

30,31

II

48.

NZ

12

Zakład Radiologii

663,50

29,57

II

49.

P

3

Katedra i Zakład Biochemii

990,25

29,18

II

50.

KN

27

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

823,25

28,65

II

51.

KN

3

Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych

485,50

28,27

II

52.

KN

16

Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych

666,50

28,18

II

53.

P

7

Katedra i Zakład Chemii Medycznej

346,25

27,82

II

54.

KN

18

Zakład Psychiatrii Biologicznej

160,75

26,79

II

55.

F

2

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej

261,75

26,70

II

56.

KZ

6

Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży

337,50

26,16

II

57.

P

35

Zakład Biologii Komórki (MWB)

68,00

25,95

II

58.

NZ

3

Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej

105,75

25,26

II

59.

P

25

Zakład Mikroskopii Elektronowej

150,75

25,24

II

60.

P

10

Katedra i Zakład Fizjopatologii

413,50

24,89

III

61.

NZ

2

Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego

122,00

24,69

III

62.

KZ

15

Klinika Chirurgii Plastycznej

288,25

23,88

III

63.

P

19

Zakład Higieny i Epidemiologii

69,25

23,08

III

Lp.

Typ

Kod

Jednostka organizacyjna AMG

23.

P

8

Katedra i Zakład Farmakologii

24.

NZ

13

25.

P

26.

Suma
R
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Średnia
E

Kategoria
2009

547,00

22,96

III

87,00

22,74

III

Zakład Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki

305,25

22,50

III

6

Zakład Propedeutyki Onkologii

105,50

22,45

III

F

7

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

557,25

21,73

III

69.

F

5

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

370,00

21,30

III

70.

F

10

Katedra i Zakład Farmakognozji

283,00

21,13

III

71.

KN

22

Zakład Medycyny Paliatywnej

249,75

20,81

III

72.

KN

10

916,75

20,47

III

73.

KN

17

366,75

20,12

III

74.

KZ

7

Katedra i Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej

495,50

19,90

III

75.

NZ

16

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej

264,50

19,42

III

147,74

19,23

III

956,00

18,79

III

Lp.

Typ

Kod

Jednostka organizacyjna AMG

64.

KN

23

Zakład Medycyny Rodzinnej

65.

KN

28

Zakład Kardioanestezjologii

66.

F

15

67.

NZ

68.

Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku
Podeszłego

Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy
Ustnej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Suma
R

76.

KZ

22

77.

KZ

1

78.

F

12

Katedra i Zakład Toksykologii

283,50

18,78

III

79.

KN

11

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii

730,25

18,77

III

80.

KZ

8

Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani

565,75

18,03

III

81.

KZ

4

Klinika Położnictwa

535,75

17,97

III

82.

P

31

Zakład Neuropatologii i Patologii Molekularnej

214,75

17,95

III

83.

NZ

18

Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej

76,50

17,68

III

84.

F

17

Zakład Patofizjologii

116,25

17,58

III

85.

NZ

4

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej

96,00

17,41

III

86.

P

9

Katedra i Zakład Fizjologii

277,50

17,28

III

87.

KN

8

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca

543,25

17,24

III

88.

NZ

11

Klinika Rehabilitacji

299,25

16,95

III

89.

KN

25

Klinika Neurologii Rozwojowej

212,00

16,91

III

90.

KN

20

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

544,75

16,73

III

91.

P

14

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

192,00

16,00

III

92.

KZ

9

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

292,50

15,94

III

93.

KZ

14

Katedra i Klinika Urologii

235,50

15,89

III

94.

P

32

Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Serologii

162,00

15,87

III

95.

NZ

26

Zakład Higieny Żywności

31,00

15,50

III

96.

F

6

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej

290,75

15,21

III

97.

KZ

5

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

681,25

14,71

IV

98.

F

11

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

110,50

14,28

IV

99.

F

1

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

223,00

14,16

IV

100.

NZ

15

Zakład Informatyki Radiologicznej i Statystyki

77,50

14,01

IV

101.

KZ

10

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

218,25

13,91

IV

102.

KN

26

Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

212,75

13,44

IV

103.

KZ

23

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

207,75

13,34

IV
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Lp.

Typ

Kod

104.

KZ

11

Katedra i Klinika Chorób Oczu

Suma
R

Jednostka organizacyjna AMG

Średnia
E

Kategoria
2009

231,50

12,87

IV

239,00

12,86

IV

105.

KZ

19

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

106.

P

1

Zakład Anatomii i Neurobiologii

637,75

12,29

IV

107.

NZ

7

Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

113,00

11,69

IV

108.

KZ

18

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

243,50

11,16

IV

109.

KZ

21

Zakład Ortodoncji

94,75

10,88

IV

110.

KN

9

Zakład Diagnostyki Chorób Serca

113,00

10,72

IV

111.

KZ

24

Klinika Neonatologii

78,00

10,14

IV

112.

KZ

17

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

132,50

10,08

IV

113.

KN

4

Klinika Chorób Zakaźnych

187,25

10,02

IV

114.

NZ

10

Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

91,00

9,96

IV

115.

IN

4

Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

59,00

9,83

IV

116.

P

30

Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii

55,75

9,29

IV

117.

KN

33

Zakład Neuroanestezjologii

56,50

9,11

IV

118.

KN

5

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

236,25

8,91

IV

119.

KZ

27

Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

37,00

8,73

IV

120.

KN

21

Klinika Pneumonologii

91,00

8,48

IV

121.

KZ

3

Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej

166,75

7,73

IV

122.

P

2

Zakład Anatomii Klinicznej

126,50

7,55

IV

123.

IN

6

Klinika Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej

22,50

7,50

IV

124.

KZ

12

Katedra i Klinika Neurochirurgii

112,25

7,18

IV

125.

IN

10

Zakład Medycyny Morskiej – Międzyregionalne Centrum Medycyny
Morskiej WHO

20,00

6,67

IV

126.

NZ

5

Zakład Fizjoterapii

35,00

5,71

IV

127.

NZ

17

Zakład Prawa Medycznego

27,00

5,71

IV

128.

KZ

13

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

137,00

4,09

IV

129.

NZ

14

Zakład Radiologii Neonatologicznej, Ginekologicznej i Urologicznej

37,00

3,38

IV

130.

F

19

Zakład Chemii Klinicznej

22,00

3,19

IV

131.

NZ

1

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

0,00

0,00

IV

Tabela 2. Liczba jednostek na poszczególnych wydziałach sklasyfikowanych w odpowiednich kategoriach efektywności naukowej
w roku 2009
Liczba jednostek w poszczególnych kategoriach

Kategoria

Przedział
wartości E

WL

WF

WNoZ

MIMMiT

RAZEM

I

>45

11

4

7

1

23

II

45 – 25

20

6

5

5

36

III

25 – 15

23

7

7

0

37

IV

<15

22

3

7

3

35

76

20

26

9

131
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Co dalej z pracami
własnymi?
Pomimo znanych wcześniej projektów zmian legislacyjnych
w zasadach finansowania nauki w Polsce, zapowiadających
zmniejszanie środków na dotacje dla Uczelni na działalność
badawczą, otrzymana z MNiSW w dniu 16 marca 2009 r. decyzja o przyznanej dotacji na finansowanie badań własnych
była dużym zaskoczeniem. Uzyskaliśmy na projekty badawcze
recenzowane w ramach Uczelni, czyli tzw. prace własne jedynie 37,5% środków w stosunku do roku ubiegłego. Została tym
samym wprowadzona w życie zapowiedź o likwidacji finansowania prac własnych. Można spodziewać się, że w roku przyszłym Uczelnia nie otrzyma żadnych środków na ten cel.
W obliczu tej sytuacji Senacka Komisja Nauki podjęła decyzję, że jako nowe projekty badawcze będą finansowane jedynie
prace własne doktorantów, natomiast nie będą przyznane
środki na realizację nowych prac własnych innych pracowników ani studenckich kół naukowych. Prace kontynuowane
otrzymają w tym roku dotację, lecz na poziomie niższym niż w
roku ubiegłym.
W związku z zaistniałą sytuacją nie będzie też ogłoszony w
Uczelni nabór wniosków na nowe prace własne, które miałyby
być finansowane w roku 2010. Być może zaistnieje możliwość
finansowania w przyszłym roku jeszcze jako prace własne no-

wych projektów „doktorskich” i dlatego rozważam możliwość
ogłoszenia naboru wniosków na takie prace w terminie późniejszym (być może we wrześniu).
Oczywiście decyzja minister prof. Barbary Kudryckiej budzi
protesty środowisk akademickich. Jesteśmy uspokajani, że
uruchomiony będzie nowy system finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców, z dotacją na ten cel przekazywaną do rozdziału w ramach Uczelni. Odpowiednich aktów prawnych w chwili obecnej nie ma i nie wiadomo też, jakiej
wysokości finansowania można się spodziewać.
Wszyscy z niepokojem oczekujemy na szczegółowe zasady
organizacji konkursów na finansowanie projektów badawczych
z funduszy, jakimi będzie dysponować Narodowe Centrum Nauki (nauki podstawowe) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(nauki stosowane). Tymczasem chciałabym zaapelować o jak
najliczniejsze aplikacje o „tradycyjne” granty MNiSW, tak by na
konkurs lipcowy (termin składania wniosków w Dziale Nauki do
30 czerwca 2009 r.) można było z naszej Uczelni wysłać nie
tylko więcej, lecz również „mocniejszych” (np. bazujących na
współpracy kilku jednostek) wniosków projektowych. Przy tej
okazji chciałabym poinformować, że stopień sukcesu w ostatnim, styczniowym konkursie (konkurs 36) mieliśmy niewielki –
na 34 zgłoszone wnioski zatwierdzono do finansowania tylko
12 projektów, w tym 8 promotorskich (tabela 1). W konkursie
wcześniejszym finansowanie uzyskało 9 tematów (tabela 2).
Gratuluję zdobywcom grantów wysokiej oceny projektów.
Prof. Małgorzata Sznitowska
prorektor ds. nauki

Tabela 1. Granty MNiSW przyznane na projekty naukowo-badawcze w 36 konkursie (styczeń 2009 r.)
Lp.

Rodzaj
grantu*

Kierownik projektu

Jednostka

Przyznana
kwota

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
1.

W

dr hab. Maria Łuczkiewicz

Katedra i Zakład Farmakognozji

257 650 zł

2.

W

dr hab. Krzysztof Cal

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej

174 100 zł

3.

P

dr hab. Anna Lebiedzińska

Katedra i Zakład Bromatologii

61 300 zł

4.

P

dr hab. Antonii Nasal, prof. nadzw.

Zakład Farmakodynamiki

53 400 zł

5.

P

mgr Agnieszka Miszke

Katedra i Zakład Chemii Organicznej

43 750 zł

6.

P

prof. dr hab. Piotr Szefer

Katedra i Zakład Bromatologii

21 900 zł

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
7.

W

dr Anna Korzon-Burakowska

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

295 600 zł

8.

W

dr Jacek Sznurkowski

Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

171 320 zł

9.

P

prof. dr hab. Jacek Jassem

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

53 625 zł

10.

P

prof. dr hab. Jacek Jassem

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

50 960 zł

11.

P

dr hab. Jerzy Kuczkowski

Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani

50 000 zł

12.

P

dr hab. Walenty Nyka, prof. nadzw.

Klinika Neurologii Dorosłych

38 200 zł

* W – własny, P – promotorski
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Tabela 2. Granty MNiSW przyznane na projekty naukowo-badawcze w 35 konkursie (lipiec 2008 r.)
Lp.

Rodzaj
grantu*

Kierownik projektu

Jednostka

Przyznana
kwota

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
1.

W

dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska, prof.
nadzw.

Katedra i Zakład Farmakognozji

205 000 zł

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
2.

W

prof. dr hab. Janusz Limon

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki

359 000 zł

3.

W

dr Sławomir Wójcik

Zakład Anatomii i Neurobiologii

357 941 zł

4.

W

dr Katarzyna Majak

Zakład Anatomii i Neurobiologii

213 179 zł

5.

W

dr hab. Janusz Jaśkiewicz, prof. nadzw.

Klinika Chirurgii Plastycznej

297 700 zł

6.

H

dr Elżbieta Senkus-Konefka

Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

163 260 zł

7.

W

prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

139 950 zł

8.

P

dr hab. Marian Smoczyński, prof. nadzw.

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

63 661 zł

9.

P

prof. dr hab. Jolanta Myśliwska

Zakład Immunologii

49 410 zł

* H – habilitacyjny, W – własny, P – promotorski

Dr hab. Piotr Czauderna
ponownie przewodniczącym SIOPEL
Przedstawiciel naszej Uczelni, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży AMG, dr hab. med. Piotr Czauderna,
został wybrany po raz drugi przewodniczącym na 3-letnią kadencję Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów
Wątroby u Dzieci – SIOPEL (International Childhood Liver Tumors Strategy Group). Grupa ta zrzesza ponad 200 ośrodków
onkologii dziecięcej z ponad 40. krajów, w tym większość państw
Unii Europejskiej, części Ameryki Południowej (Brazylia, Argentyna), Australii i Nowej Zelandii, a także krajów azjatyckich, np.
Indii. Grupa SIOPEL powstała w roku 1989 i od tego czasu koordynuje leczenie pierwotnych złośliwych guzów wątroby u dzieci, takich jak wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) oraz rak
wątrobowo komórkowy (carcinoma hepatocellulare). Poprzednimi przewodniczącymi grupy byli prof. Jack Plaschkes ze Szwajcarii oraz prof. Giorgio Perilongo z Włoch.
W czasie swojego istnienia grupa SIOPEL zrealizowała łącznie 5 programów badawczych, doprowadzając do ogromnej
poprawy wyników leczenia dzieci z hepatoblastoma z początkowych 30–40% do 70–80% obecnie. Aktualnie grupa SIOPEL
współpracuje z północnoamerykańską Cooperative Oncology
Group i japońską Japanese Pediatric Oncology Group nad globalnym programem badawczym dotyczącym leczenia raka wątrobowo komórkowego u dzieci, jak i nad opracowaniem wspólnego retrospektywnego rejestru pacjentów z guzami wątroby.
Wybór dr. hab. Piotra Czauderny na przewodniczącego grupy SIOPEL stanowi duże wyróżnienie dla naszej Uczelni, jak i
dla całego środowiska polskiej onkologii dziecięcej; jest to bowiem jak dotąd jedyny przypadek, by przedstawiciel Polski piastował stanowisko przewodniczącego międzynarodowej grupy
badawczej zajmującej się leczeniem nowotworów u dzieci.
q
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Obecność studentów podczas udzielania
świadczeń zdrowotnych
I. Zagadnienie zgody pacjenta na udział studentów podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych
W katalogu praw pacjenta ważne miejsce zajmuje prawo do
intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Prawo do intymności i do poszanowania godności osobistej jest jednocześnie jednym z najważniejszych dóbr
osobistych, pozostających pod ochroną prawa cywilnego (art. 23
Kodeksu cywilnego). Zaliczane jest do praw bezwzględnych, co
oznacza, że od każdej osoby można żądać ich przestrzegania.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej w art. 19 ust. 1 pkt 4 gwarantuje pacjentowi prawo do zachowania intymności zabiegu i poszanowania godności w czasie interwencji medycznej. Również ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku
o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 36 ust. 1 nakłada na
wszystkich lekarzy obowiązek poszanowania godności osób korzystających z usług medycznych. Zgodnie z ust. 3 art. 36 lekarz
ma także obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasad poszanowania godności i
intymności.
Do obowiązku poszanowania godności i intymności pacjenta
odnoszą się także: Kodeks etyki lekarskiej (art. 12) oraz Kodeks
etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczpospolitej Polskiej
(art. 3 pkt a).
Fakt przynależności do personelu medycznego nie upoważnia
do uczestnictwa w interwencji medycznej. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych uczestniczyć może tylko niezbędny personel
medyczny (art. 36 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza. Ustawa jednocześnie zezwala na uczestnictwo studentów
nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w
szpitalach akademii medycznych, klinikach, medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych i innych uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych w zakresie niezbędnym do celów
dydaktycznych.
W przypadku demonstrowania przykładu choroby, jej objawów
dla celów dydaktycznych niezbędne jest uzyskanie zgody pacjenta (art. 36 ust. 4 ustawy lekarskiej). Zgoda, aby spełniać wymogi
formalne, a tym samym aby być skuteczną, musi być wyrażona
swobodnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy pacjent nakłaniany jest
do jej wyrażenia a jako argument podaje się, że odmowa spowoduje niemożliwość dalszego leczenia w szpitalu, w którym kształcą
się studenci, zgoda pacjenta jest nieważna. Podobnie, nieważna
jest zgoda blankietowa. Przed podjęciem decyzji pacjent powinien
także zostać wyczerpująco poinformowany o przebiegu planowanej demonstracji, aby zagwarantować mu świadomy wybór. Sprzeciw zaś powinien zostać w pełni uwzględniony i poszanowany.
W sytuacji, gdy przy udzielaniu świadczenia obecni są studenci
a ich udział obejmuje zakres niezbędny do celów dydaktycznych,
zgoda pacjenta nie jest przez prawo wymagana. Wydaje się jednak,
że kategoryczne sprzeciwianie się pacjenta obecności studentów
powinno zostać uwzględnione. Obowiązek ochrony prywatności
pacjenta należy bowiem traktować jako element składowy profesjonalizmu lekarskiego. Decyzję o tym, kiedy i gdzie można naruszyć intymność pacjenta, powinno pozostawić się pacjentowi.
Należy także zwrócić uwagę na niedopuszczalność wykonania
świadczenia zdrowotnego (np. badania) przez studenta bez wyrażenia przez pacjenta na to zgody. Nawet gdy następuje to z polecenia i upoważnienia lekarskiego – wykonanie badania przez studenta bez uzyskania zgody pacjenta uważa się za dokonanie interwencji medycznej bez zgody.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, która, co prawda, została uchwalona
przez parlament, ale jeszcze nie weszła w życie, poświęca rozdział
6 zagadnieniu prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności. Według przepisu art. 22 tej ustawy osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, mogą być uczestnikami tylko wtedy, gdy jest to niezbędne
ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta. W przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, wymagane jest udzielenie
zgody przez przedstawiciela ustawowego i przez osobę wykonującą zawód medyczny, udzielającą świadczenia zdrowotnego.

II. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie prawa
pacjenta do intymności i poszanowania godności
Intymność i godność pacjenta są dobrami osobistymi, które
podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej oraz ogólnej regulacji ochrony dóbr osobistych
zawartej w Kodeksie cywilnym. Art. 19a pierwszego z wymienionych aktów przyznaje poszkodowanemu pacjentowi roszczenie
majątkowe o wypłatę zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną
krzywdę. Przysługuje ono w szczególności w razie naruszenia prawa pacjenta do intymności i poszanowania godności podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych. Kodeks cywilny w art. 24 przewiduje z kolei zarówno roszczenia niemajątkowe, jak i majątkowe,
które przysługują pacjentowi w razie zaistnienia tego rodzaju naruszenia. Pacjent, który sprzeciwił się udziałowi studentów w jego
badaniu lub dokonaniu innego świadczenia, albo nie wyraził zgody
na udział w demonstracji przeprowadzanej wyłącznie dla celów
dydaktycznych, w razie nieuwzględnienia jego woli, może skorzystać z przewidzianych tam roszczeń. Po pierwsze jest on uprawniony do żądania niedopuszczania studentów do udzielanych
świadczeń zdrowotnych lub zaniechania prowadzenia demonstracji dydaktycznej z jego udziałem. Drugie z przysługujących pacjentowi roszczeń dotyczy przypadków, gdy dojdzie do naruszenia
dobra osobistego, np. poprzez przeprowadzenie wyżej opisanych
czynności z udziałem studentów wbrew woli pacjenta. Wówczas
pacjent może żądać zaniechania skutków naruszenia, w tym złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.
Egzemplifikacją tego rodzaju oświadczenia może być zamieszczenie w prasie przez lekarza pisemnych przeprosin, których pacjent
może dochodzić na drodze sądowej. Innym z roszczeń majątkowych, z których może skorzystać pacjent na podstawie art. 24
Kodeksu cywilnego, jest możliwość żądania zapłaty określonej
sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Warto podkreślić, że
w przypadku naruszenia prawa do intymności i godności pacjentowi przysługuje zarówno roszczenie niemajątkowe, jak i roszczenia majątkowe.
Wyżej opisane roszczenia przysługują pacjentowi z reguły przeciwko lekarzowi, który dopuścił studentów do obecności podczas
udzielania świadczeń zdrowotnych, pomimo sprzeciwu pacjenta,
lub przeprowadził prezentację wyłącznie dla celów dydaktycznych
bez jego zgody. Nie można w przypadku tego rodzaju naruszeń
wykluczyć jednak odpowiedzialności szpitala klinicznego.
Dr Agnieszka Zimmermann,
mgr Leszek Pawłowski
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Piknik na Zdrowie

•

edukacja zdrowotna – leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego

8, 9, 10. „Zdrowe zęby przez całe życie”
Stomatologia zachowawcza
•
przeglądy stomatologiczne oraz wybarwianie płytki nazębnej
•
nauka, jak zadbać o właściwą higienę jamy ustnej i jak
prawidłowo myć zęby
•
prezentacja filmu o nowoczesnych metodach leczenia „kanałowego” zębów przy użyciu mikroskopu oraz sprzętu do
leczenia próchnicy zębów przy użyciu ozonu
11, 12. „Ratuj się kto może”
SKN Medycyny Ratunkowej
•
symulacja zdarzenia z udziałem studentów i służb ratunkowych
•
nauka udzielania pierwszej pomocy
•
co powinno być w apteczce samochodowej i wakacyjnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Pikniku na Zdrowie,
który odbędzie się 6 czerwca 2009 roku w Parku Zielonym, w
sąsiedztwie Akademii Medycznej i Szpitala. Podobnie jak w
ubiegłych latach przygotujemy bogatą ofertę programową, w
której każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy zachęcać naszych gości do badań profilaktycznych, aktywności fizycznej i
zdrowego odżywiania się. Rozmowom, specjalistycznym prezentacjom i badaniom towarzyszyć będą pokazy aerobiku,
tańca, ratownictwa medycznego, konkursy i inne liczne atrakcje. Nie zabraknie też zdrowych przekąsek i napojów. Jak co
roku będziemy częstować daniami z razowego makaronu i
przekonywać do owocowych soków. Wzorem ubiegłych lat
zorganizujemy aukcję studenckich dzieł sztuki. Dochód z ich
sprzedaży zostanie przekazany na kliniki dziecięce Akademickiego Centrum Klinicznego. Tegoroczną nowością na Pikniku
na Zdrowie będzie pokaz Tai Chi. Gościem Pikniku będzie Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Wraz z nimi do Parku Zielonego
przybędzie Dr Clown i psy z dogoterapii.
Dodatkowe informacje na temat Pikniku na Zdrowie można
uzyskać u Jolanty Świerczyńskiej, koordynatora Pikniku pod
numerem telefonu (058) 349 11 63 lub pisząc pod adresem
jswierczynska@amg.gda.pl

PROGRAM PIKNIKU NA ZDROWIE
1. Scena
2, 3. „USG tarczycy dla każdego”
Studenckie Koło Ultrasonografii przy Klinice Chorób Nerek i
Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży
•
badanie ultrasonograficzne tarczycy
4, 5, 6. „Chorobom serca lepiej zapobiegać niż leczyć”
I Katedra i Klinika Kardiologii
•
pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy, cholesterolu
•
edukacja w zakresie prewencji i leczenia chorób sercowonaczyniowych
7. „Nadciśnienie tętnicze powinno być leczone! Nie tylko
lekami”
Zakład Nadciśnienia Tętniczego
•
pomiar ciśnienia tętniczego

13, 14. „Wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek
stwarza szansę uniknięcia konieczności leczenia nerkozastępczego”
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
•
przedstawienie problematyki wczesnego wykrywania i epidemiologii przewlekłej choroby nerek – ulotki, rozmowy z
lekarzami Kliniki
•
przedstawienie współczesnych metod leczenia nerkozastępczego (hemodializa, dializa otrzewnowa, przeszczepianie nerek) – plakaty ze zdjęciami metod, prezentacja
sztucznej nerki
•
przedstawienie problematyki dawstwa narządów, ze
szczególnym uwzględnieniem dawstwa rodzinnego – ulotki, rozmowy z lekarzami Kliniki
•
pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie ogólne moczu
15, 16. „Czy potrafisz właściwie przyjmować lek?”
Katedra Farmacji Stosowanej
•
prezentacja sposobu sporządzania oraz analizy wybranych postaci leku
•
udzielanie informacji na temat właściwej aplikacji preparatów leczniczych
17. „Zagrożenia wynikające z nadużywania ogólnodostępnych leków – OTC”
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki
•
informacja naukowa na temat niepożądanych działań leków dostępnych bez recepty z grupy – NLPZ – środków
przeczyszczających – środków przeciwalergicznych –
środków przeciw grzybiczych – preparatów stosowanych
w nieżycie górnych dróg oddechowych
18. Katedra Chemii Nieorganicznej
•
badanie jakościowe i ilościowe wody
•
model spalania papierosa
•
prezentacja leków z przekroczoną datą ważności
•
ciekawe doświadczenia chemiczne
19. „Lek roślinny – tradycja i nauka” Katedra i Zakład
Farmakognozji
•
multimedialna prezentacja podstawowych leczniczych surowców roślinnych
•
degustacja herbatek stanowiących ziołowe mieszanki
•
pokaz sadzonek roślin przyprawowych
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prezentacja pisma poświęconego lekowi roślinnemu –
„Panacea”

20. „Co wiesz o swoim leku?”
Katedra i Zakład Farmakologii
•
informacja na temat działań niepożądanych i interakcji najczęściej stosowanych leków
•
prezentacja stosowania różnych postaci leków
•
symulacja stężenie leku w organizmie za pomocą programu komputerowego
21. „Zbadaj swoje płuca”
SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej
•
edukacja na temat raka płuca
•
informowanie o Pomorskim Pilotażowym Programie Badań Przesiewowych Raka Płuca
•
spirometria
22. „Postaw na zdrowe żywienie”
Katedra Żywienia Klinicznego, Zakład Dietetyki Ogólnej
•
poradnictwo żywieniowe w zakresie prawidłowego żywienia dla całej populacji, poszerzone dodatkowo o zasady
odżywiania w określonych jednostkach chorobowych
•
pomiary antropometryczne: wzrost, masa ciała, zawartość
tkanki tłuszczowej przy pomocy Tanity, Bodystatu oraz
kaliptra
•
obliczanie współczynnika BMI oraz wskaźnika WHR
23. Marwit

13
32. „W zdrowej skórze zdrowy duch”
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
•
promocja właściwej pielęgnacji skóry
•
samokontrola znamion i defektów skóry
•
wstępna ocena zmian barwnikowych skóry
33. „Nasza Biblioteka w trosce o zdrowie człowieka”
Biblioteka Głównej AMG
•
promocja nowej strony Biblioteki
•
promocja funkcji społeczno-środowiskowej jedynej biblioteki medycznej w regionie
•
bookcrossing
34. „Dbaj o zdrowie, kontroluj poziom cholesterolu”
Akademickie Centrum Medycyny Laboratoryjnej i Forum Analityki Medycznej
•
pomiar cholesterolu we krwi
•
etap przed analityczny badań cholesterolu we krwi
•
normy zawartości we krwi i analiza wyników
•
cholesterol a choroby układu krążenia
•
cholesterol a pamięć
•
jak obniżyć poziom złego cholesterolu
•
dieta niskocholesterolowa
•
prezentacja multimedialna
35. „Salmonella wanted”
Katedra Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Molekularnej i Serologii, Krajowy Ośrodek Salmonella AMG
•
profilaktyka zakażeń bakteriami Salmonella
•
konkursy dla dzieci

24. Biobalscy
25. Gdańskie Młyny i Spichlerze
26. „Zdrowy styl życia”
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Promocji Zdrowia
•
pomiar BMI
•
pomiar tętna
•
pomiar ciśnienia
•
pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu
27. „Pielęgniarka – partner lekarza w walce o Twoje zdrowie”
SKN przy Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie
•
promocja zawodu pielęgniarki i jej działań w edukacji zdrowotnej
•
pokaz zakładania opatrunków i bandażowania
•
promocja programów profilaktycznych
•
pomiar ciśnienia tętniczego krwi
•
prezentacja multimedialna
•
graficzne przedstawienie pracy pielęgniarki przez najmłodszych uczestników Pikniku (rysowanie, malowanie)
– konkurs na najładniejsze prace
28, 29. „Zadbaj o siebie i o swoich bliskich”
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
•
wokół transplantologii
•
pomiar tlenku węgla oraz procent hemoglobiny zajętej
przez CO
•
jak rzucić palenie
30, 31. „O kobietach, dla kobiet”
SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
•
jak badać piersi
•
dlaczego trzeba brać kwas foliowy
•
jak przygotować się do porodu

36, 37. SKN Klinika Ginekologii
•
porady i informacje na temat antykoncepcji, nietrzymania
moczu u kobiet, pierwszej wizyty u ginekologa, menopauzy, higieny
38. „Edukacja onkologiczna”
Klinika Chirurgii Onkologicznej
•
nauka samobadania piersi na fantomach
•
edukacja pod kątem czynników ryzyka, pierwszych objawów i badań przesiewowych w najczęściej występujących
chorobach nowotworowych
39, 40, 41, 42. „Rehabilitacja ruchowa w zdrowiu Cię zachowa”
Zakład Fizjoterapii
•
ocena wad postawy
•
kinesiotaping
•
ergonomia ruchu jako profilaktyka bólów kręgosłupa
•
masaż elektrostatyczny
•
ocena równowagi po urazach kończyn dolnych
43. „Ruch może zastąpić wiele leków, żaden lek nie może
zastąpić ruchu”
Klinika Rehabilitacji
•
porada fizjoterapeutyczna dla pacjentów z chorobami serca i naczyń krwionośnych dotycząca wysiłku fizycznego
(zestawy ćwiczeń, trening Nordic)
•
porada lekarska dla pacjentów z chorobami serca i naczyń
krwionośnych dotycząca żywienia
•
zajęcia dla dzieci dotyczące zdrowego trybu życia
•
warsztaty:
– dla kogo jest rehabilitacja kardiologiczna?
– jakie kroki podjąć, żeby wziąć udział w programie Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej?
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Medyczny Dzień Nauki

44, 45. Klinika Alergologii
•
szkolenie z zakresie rehabilitacji oddechowej
•
wykonywanie badań spirometrycznych
•
porada antynikotynowa
46. „Kto chce być zdrowy i silny jak ryba, musi owoce
jeść i warzywa”
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego
•
pomiar masy ciała i wzrostu u dzieci
•
oznaczanie wskaźnika BMI oraz ocena prawidłowego rozwoju dziecka za pomocą siatek centylowych
•
pomiar ciśnienia tętniczego i tętna u dzieci
•
badanie poziomu cukru we krwi u dzieci
•
badanie wzroku u dzieci
•
edukacja w zakresie prawidłowego żywienia dzieci
•
konkurs na najlepszą ulotkę promującą zdrowe odżywianie
•
zabawy sprawnościowe i zagadki

Dwadzieścia trzy jednostki, piętnaście wykładów i dwadzieścia
cztery stoiska z prezentacjami, warsztatami i pokazami laboratoryjnymi – tak w skrócie wygląda program II Medycznego Dnia
Nauki, organizowanego w ramach VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się 29 maja w Collegium Biomedicum w godzinach od 9.00 do 14.00. Wykłady odbędą się w sali im. Prof. S.
Hillera, a stoiska tematyczne zlokalizowane zostaną w holu.
Wykładom i specjalistycznym poradom towarzyszyć będą m.in.
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, zagadki immunologiczne, konkursy pamięciowe czy nauka prawidłowego mycia zębów.
Uczestnicy samodzielnie będą mogli wykonać pewne formy leków, zbadać, jak twarda jest tabletka i czy woda pitna rzeczywiście nadaje się do spożycia. Nie zabraknie zwiedzania Trójmiejskiej Zwierzętarni, pokazu sztucznej nerki i sprzętu do dializy czy
prezentacji szczepów bakterii Salmonelli. Chętni będą mogli
sprawdzić swoją równowagę na specjalnych równoważniach, jak
również dokonać bezpłatnego pomiaru stężenia tlenku węgla w
wydychanym powietrzu. Nowością tegorocznego Medycznego
Dnia Nauki będzie pokaz efektownych zjawisk i reakcji chemicznych, metody kinesiology-tapingu oraz aparatu ultrasonograficznego wraz z możliwością samodzielnego przeprowadzenia badania USG.
Nasza Uczelnia zaprezentuje się również na Pikniku Naukowym w Gdyni, który odbędzie się 31 maja br. na Skwerze Kościuszki w Gdyni.
Serdecznie zapraszam do udziału w II Medycznym Dniu Nauki.
Więcej informacji na stronie www.medycznydziennauki.amg.gda.pl

47. Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
Joanna Śliwińska
lokalny koordynator VII BFN
Zespół Informacji i Promocji

48, 49, 50. „Szkółka gastroenterologiczna dla najmłodszych”
SKN przy Katedrze i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
•
jak funkcjonuje przewód pokarmowy
•
zabawy, konkursy
•
porady żywieniowe
51, 52. „Dla rodziny całej uśmiech śnieżnobiały”
Stomatologia rozwojowa
•
przeglądy stomatologiczne
•
porady
•
konkursy dla dzieci

WYKŁADY – sala im. Prof. S. HILLERA

53. „Kiedy zgłosić się z dzieckiem do neurologa”
Klinika Neurologii Rozwojowej
•
informacje i porady dla rodziców na temat najczęstszych
chorób neurologicznych (padaczka, bóle głowy i inne)
54. „Klinika Pluszowego Misia”
IFMSA Poland Oddział Gdańsk
•
pokazanie dzieciom na misiach, jak robi się zastrzyki, mierzy ciśnienie, bandażuje, osłuchuje stetoskopem
•
rysowanie prac pt. „Moja wymarzona wizyta u lekarza” i
„Czego najbardziej się boję u lekarza”
•
piramida żywienia – komponujemy zdrowe śniadanie; reagowanie na sytuację zagrożenia, jak wezwać pomoc
55, 56. „Po co nam opieka paliatywna”
Zakład Medycyny Paliatywnej
•
udzielanie porad i informacji przez lekarza i psychologa z
zakresu opieki paliatywnej
•
udzielanie informacji o wolontariacie w opiece paliatywnej
q

•

9.30–9.45: Blaski i cienie aktywności wolnych rodników w
komórce – dr Agnieszka Borowiec, Zakład Enzymologii
Molekularnej

•

9.50–10.05: Naturalne substancje antyodżywcze w żywności – prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Zakład Dietetyki
Ogólnej

•

10.10–10.25: Nerki – narząd tajemny – prof. Bolesław Rutkowski, Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

•

10.30–10.45: Średniowieczna trucizna – wątki toksykologiczne w europejskiej ikonografii średniowiecznej jako
przyczynek do historii medycyny – mgr Piotr Mróz, Zakład
Medycyny Paliatywnej

•

10.50–11.05: Działania niepożądane leków. Dlaczego się
pojawiają? Czy można je ominąć? – mgr Iga Wapniarka,
Katedra i Zakład Farmakologii
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•

11.10–11.25: Uczenie się przez zmysły, czyli słów kilka o
integracji sensomotorycznej – mgr Liliana Klimont, Zakład
Fizjoterapii

•

USG w praktyce (warsztaty) – Łukasz Szmygel, Studenckie Koło Ultrasonografii przy Klinice Chorób Nerek i Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

•

11.30–11.45: USG wczoraj i dziś – Łukasz Szmygel, Studenckie Koło Ultrasonografii przy Klinice Chorób Nerek i
Nadciśnienia Dzieci i Młodzieży

•

Detektywi w akcji, czyli jak badać układ odpornościowy
(warsztaty i pokaz) – dr hab. Ewa Bryl, mgr Agnieszka
Daca, Janina Świderska, Katedra i Zakład Fizjopatologii

•

11.50–12.05: Pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych – Mateusz Koberda, Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof

•

Detektywi w akcji – konkurs (konkurs) – dr hab. Ewa Bryl,
mgr Agnieszka Daca, Janina Świderska, Katedra i Zakład
Fizjopatologii

•

12.10–12.25: Problemy z migdałkami u dzieci – czyli co
każdy rodzic wiedzieć powinien – dr Wojciech Skrzypczak,
Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani

•

Szaleństwa układu odpornościowego (warsztaty i pokaz)
– dr hab. Ewa Bryl, mgr Agnieszka Daca, Janina Świderska, Katedra i Zakład Fizjopatologii

•

12.30–12.45: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i
mózgu – choroba nadal aktualna i groźna – dr med. Maria
Hlebowicz, dr hab. med. Tomasz Smiatacz, Klinika Chorób
Zakaźnych

•

Biologiczne podstawy zjawiska zapominania (warsztaty i
pokaz) – prof. dr hab. Jacek M. Witkowski, Stefan Anzelewicz, mgr Krzysztof Pietruczuk, Katedra i Zakład Fizjopatologii

•

12.50–13.05: Choroba afektywna dwubiegunowa – błogosławieństwo czy przekleństwo – mgr Krzysztof Pietruczuk,
Katedra i Zakład Fizjopatologii

•

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie... (wystawa) – dr
Regina Żuralska, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i
Promocji Zdrowia

•

13.10–13.25: Reakcja na stratę – szaleństwo czy katharsis
– dr Justyna Janiszewska, Katedra i Zakład Fizjopatologii

•

•

13.30–13.45: Organizacje wspierające w opiece paliatywno-hospicyjnej – mgr Leszek Pawłowski, Katedra i Zakład
Fizjopatologii

Instrukcja szarego bohatera, czyli zasady udzielania pierwszej pomocy (pokaz i warsztaty) – dr Ewa Raniszewska,
Łukasz Skorupa, Monika Kulas, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof

•

Ocena narażenia na dym tytoniowy. Badanie miernikiem
tlenku węgla (pokaz laboratoryjny) – lek. Łukasz Balwicki,
Paweł Klikowicz, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny
Społecznej, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

•

Zbadaj swoje płuca! (kawiarnia naukowa) – Ewa Sobczak,
Anna Chomicz, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej

•

Diagnozowanie i profilaktyka wad postawy (pokaz) – mgr
Rafał Studnicki, mgr Anna Samoraj, mgr Damian Wnuk,
Zakład Fizjoterapii

•

Wpływ kinesiology-tapingu w leczeniu obrzęków różnego
pochodzenia (pokaz) – dr Wojciech Skrobot, mgr Elżbieta
Rajkowska-Labon, Zakład Fizjoterapii

•

Postępowanie rehabilitacyjne w problemach nietrzymania
moczu (pokaz) – mgr Elżbieta Rajkowska-Labon, dr Wojciech Skrobot, mgr Maja Nowacka-Kłos, Zakład Fizjoterapii

•

Ocena równowagi u pacjentów po urazach kończyn dolnych (pokaz) – mgr Wojciech Zaręba, mgr Przemysław
Krajka, Zakład Fizjoterapii

•

Czy warto myć zęby dla zdrowia i urody? (konkurs) – dr
hab. Katarzyna Emerich, lek. Farida Daria Basmadij, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

•

Ślina jako materiał diagnostyczny (pokaz laboratoryjny) –
dr Alicja Cackowska-Lass, mgr Jolanta Sochocińska,
technik analityk Mirella Łukaszewska, lek. Małgorzata Zając, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

•

Uwaga, Salmonella! (pokaz laboratoryjny, prezentacja
multimedialna) – dr Bożena Dera-Tomaszewska, Zakład
Mikrobiologii Molekularnej i Serologii, Krajowy Ośrodek
Salmonella

•

Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna
(pokaz) – prezentacja celów i zadań jednostki – dr Jolanta
Paradziej-Łukowicz, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

•

Zwiedzanie Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej (pokaz laboratoryjny) – dr Jolanta ParadziejŁukowicz, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna

•

•

13.50–14.05: Metody poprawy efektywności programów
zdrowotnych – doświadczenia Programu Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 – lek. Łukasz Balwicki, dr Piotr Popowski, Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
14.10–14.25: E-terapia. Czy można prowadzić psychoterapię przez Internet? – Agata Leśnicka, prof. dr hab. Jerzy
Landowski, Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii

STOISKA – hol główny CBM, godz. 9.00–14.00
•

Przewlekła choroba nerek – epidemiologia, czynniki ryzyka, profilaktyka. Leczenie nerkozastępcze (pokaz laboratoryjny) – prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, lek. Zbigniew
Heleniak, Maja Sławińska-Morawska, Magdalena Kryger
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

•

Co wiemy na temat działań niepożądanych powszechnie
dostępnych leków? (pokaz laboratoryjny) – Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki

•

Jak powstaje lek? (pokaz laboratoryjny) – prof. dr hab.
Małgorzata Sznitowska, dr Marcin Płaczek, Małgorzata
Kwacz, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, z Kołem
Studenckim „ISPE – Farmacja Przemysłowa”

•

Leki stosowane w psychiatrii – pomagają czy szkodzą?
(warsztaty: sala Senatu, budynek Rektoratu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A, godz. 12.30-13.30) – Agata Leśnicka,
lek. Anna Limon-Sztencel, Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii

•

Chemia ciekawa i efektowna (pokaz laboratoryjny) – dr
hab. Wojciech Kamysz, Andrzej Szandrach, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej

•

Czy wiesz, co pijesz? (wykład i pokaz laboratoryjny) – dr
Małgorzata Michalska, mgr Monika Cieszyńska, Zakład
Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

q
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Jak promować dzieci naukowców,
które podzielają pasję rodziców?
W nawiązaniu do artykułu „Nie pokrewieństwo, a kompetencje zdecydują o karierze naukowej” (zamieszczonego w „Pulsie
Medycyny” nr 4 (187) z 25 lutego 2009 r. – przyp. red.) chciałbym wyrazić swoją opinię nt. projektu nowelizacji ustawy o
szkolnictwie wyższym.
Nepotyzm na uczelni to sprawa bardzo delikatna z racji ustawodawstwa i prawa międzynarodowego, które zakazuje wszelkiej dyskryminacji pracownika bez względu na powód. Czy
mamy więc prawne możliwości wprowadzenia ustawowego
zakazu zatrudniania rodzin w tej samej instytucji? W mojej opinii – nie.
Powinno być to traktowane jako zalecenie w szeroko rozumianej etyce pracy i zachowania się w szkolnictwie wyższym.
Oczywiście, zatrudnienie członka rodziny i jego wyraźne preferowanie w stosunku do innych pracowników jest wysoce niemoralne i naganne. Ale co ze zdolną osobą, która poprzez
obcowanie, np. z rodzicami ogarniętymi pasją poznania nabyła chęci do pracy badawczej i stało się to dla niej – tak jak dla
rodziców – sensem życia i olbrzymią pasją? Czy mamy prawo
zabraniać takiej osobie pracy na uczelni, w której pracują rodzice lub jeden z rodziców, zwłaszcza jeżeli w postępowaniu
konkursowym okaże się ona znacząco lepszym kandydatem
od innych? W mojej opinii – nie. Potrzebna jest tylko uczciwość
kierownika, który w sposób sprawiedliwy ocenia wszystkich
swoich pracowników. Dlatego kierowników należy dobierać
szczególnie pod względem moralnym i etycznym, a nie tylko
zwracać uwagę na ich dorobek naukowy i osiągnięcia.
W mojej opinii, jedynie bezpośrednia zależność w obrębie
jednego zakładu może być niekorzystna i stwarzająca problemy.

Doktorat do zmiany
Podniesienie jakości doktoratów jest jak najbardziej słuszne
i celowe. W AM w Gdańsku od lat do otwarcia przewodu doktorskiego wymagane jest posiadanie co najmniej jednej publikacji naukowej.
Znaczącym postępem jest wprowadzenie możliwości doktoryzowania się na podstawie opublikowanych wcześniej prac
badawczych. To słuszna droga, od dawna stosowana, np. w
Finlandii. Doktorat powinien być przyznawany na podstawie
3–4 publikacji w recenzowanych czasopismach, a jego napisanie powinno ograniczyć się do opisania problemu przedstawionego w publikacjach, oczywiście w jednorodnym temacie badawczym.
Opis ten mógłby być wykonany w języku polskim lub angielskim, obejmować krótki wstęp z uzasadnieniem badań, metodykę, wyniki oraz dyskusję uzyskanych wyników zakończoną
wnioskami. Do takiego opracowania, nie dłuższego niż 10–20
stron, powinny być dołączone publikacje będące podstawą
rozprawy. Pozostałe elementy rozprawy, czyli recenzje i obrona, powinny pozostać niezmienione.

Nowy proces habilitacji
Projekt zmian w habilitacji jest – w mojej opinii – nierealistyczny i pozbawiający uczelnie prawa do habilitowania. To
kolejna próba odebrania samodzielności naukowej uczelniom
wyższym. W mojej opinii, pojedyncze przypadki patologii obserwowane na niektórych uczelniach nie mogą być wykładnikiem zmian, a powinny być skutecznie pokazywane i piętno-

Nepotyzm na uczelni to sprawa bardzo delikatna z racji
ustawodawstwa i prawa międzynarodowego, które zakazuje wszelkiej dyskryminacji pracownika bez względu na powód.
Prof. Janusz Moryś
wane. W takich sytuacjach habilitant miałby prawo bezpośredniego zwrócenia się do CK (Centralna Komisja ds. Stopni i
Tytułów – przyp. red.) z wnioskiem o przeprowadzenie habilitacji na innej uczelni.
W innym przypadku nie ma szans, aby CK mogła dotrzymać
terminów postępowania habilitacyjnego przy jednoczesnym
sprawowaniu nadzoru nad uczelniami i instytutami naukowymi.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż wpadki co do rzeczywistej oceny rozprawy habilitacyjnej zdarzały się nie tylko uczelniom, ale także CK.
Jak powinna wyglądać habilitacja? Trzeba określić kryteria
minimalne co do dorobku naukowego osoby zamierzającej się
habilitować, z podaniem konkretnych wartości naukometrycznych, dydaktycznych i etycznych, a w naukach medycznych
– również umiejętności diagnozowania i leczenia.
Habilitant powinien przygotować rozprawę habilitacyjną w
postaci monografii naukowej lub – co powinno być preferowane – składanki publikacji naukowych monotematycznych o
określonej wartości naukowej (punkty ministerialne lub/i IF).
Co ważne, ocenie powinien być poddany jedynie dorobek
po zakończeniu przewodu doktorskiego.
Złożoną dokumentację powinna oceniać powołana do tego
komisja rady wydziału, która potem wnioskuje do rady wydziału o wyznaczenie recenzentów (dwóch poprzez CK, jednego
zewnętrznego specjalistę w dziedzinie habilitanta i jednego recenzenta z uczelni, w razie braku specjalistów w uczelni może
wnioskować o dwóch recenzentów zewnętrznych). Mieliby oni
trzy miesiące na napisanie recenzji, pod rygorem kary umownej zawartej w umowie.
Ostateczny wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego przygotowywałaby komisja rady wydziału, po zapoznaniu
się z recenzjami. Należy bezwzględnie zrezygnować z kolokwium habilitacyjnego, które jest niepotrzebnym stresem oraz
kosztem dla uczelni. Warto zastanowić się, czy nie należy
utrzymać 20-minutowego wykładu na temat przeprowadzonej
rozprawy habilitacyjnej. To pozwoliłby m.in. na zorientowanie
się w aktywności naukowej osób pracujących na wydziale.
Procedura zaproponowana powyżej jest szybsza od tej, jaką
proponuje ministerstwo, pozostawia autonomię naukową w
uczelni i obniża koszty procedury, bo w radzie wydziału nie
muszą uczestniczyć recenzenci. Poza tym, pozostawia nadzór
CK nad jakością habilitacji oraz – co ważne – w przypadku
niesprawiedliwego traktowania kandydata przez przełożonego
stwarza możliwość ubiegania się i odwołania do CK. Jeśli
wszystko będzie się odbywać w małej komisji w CK, gdzie będzie się odwoływał kandydat?
Prof. Janusz Moryś,
rektor AM w Gdańsku
Przedruk z „Pulsu Medycyny” 2009, nr 6, s. 24 za zgodą Redakcji.
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Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Gdańsku
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej
w Gdańsku
mają zaszczyt zaprosić na

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów
połączony z odnowieniem dyplomów lekarzy i lekarzy dentystów studentów rocznika 1953–1959
Uroczystość odbędzie się 22 maja 2009 r. (piątek) w Auditorium Primum, Atheneum Gedanense Novum (w budynku tzw.
Starej Anatomii), Gdańsk-Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 41/42.
W programie:
10.00 Msza św. w kościele p.w. Matki Boskiej
		 Częstochowskiej
12.00 Uroczystość odnowienia dyplomów lekarzy
		 i lekarzy dentystów studentów
		 rocznika 1953–1959
• Hymn państwowy
• Powitanie Jubilatów i Dostojnych Gości przez
		 dziekana Wydziału Lekarskiego
		 prof. dr. hab. Janusza Sieberta
• Przemówienie rektora Akademii Medycznej
		 w Gdańsku prof. dr. hab. Janusza Morysia
• Wręczenie dyplomów
• Gaude Mater Polonia
• Przemówienie przewodniczącego Okręgowej Izby
		 Lekarskiej lek. Krzysztofa Wójcikiewicza
• Przemówienie prezesa Stowarzyszenia Absolwentów
		 AMG prof. dr. hab. Brunona Imielińskiego
• Wystąpienia przedstawicieli Jubilatów
• Gaudeamus igitur
Oprawę muzyczną uroczystości zapewni Chór IV Wydziału Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją Anny
Fiebig i Michała Kozorysa.

Redakcja Annales
Academiae Medicae Gedanensis

informuje, że ostateczny, nieprzekraczalny termin przyjmowania prac do tegorocznego numeru czasopisma upływa z dniem
30 maja 2009 r.
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LEP już we wrześniu
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało, że
można już składać wnioski o przystąpienie do Lekarsko-Dentystycznego oraz Lekarskiego Egzaminu Państwowego w tym roku.
Najbliższy LDEP odbędzie się 12 września, a LEP – 26 września.
Obecnie do LEP lub LDEP można przystąpić już w trakcie stażu
podyplomowego, nie jest konieczne jego wcześniejsze ukończenie.
Począwszy od sesji jesiennej 2008 wszyscy lekarze chcący
przystąpić do LEP albo LDEP, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów, muszą wypełnić stosowny wniosek na stronie internetowej CEM. Wniosek ten należy po wypełnieniu pobrać w postaci
pliku w formacie PDF i wydrukować, następnie podpisać i przesłać do właściwej izby lekarskiej.
Termin składania zgłoszeń do LEP i LDEP, zarówno dla lekarzy
stażystów, jak i dla lekarzy posiadających prawo wykonywania
zawodu, a zamierzających przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji, upływa 30 czerwca.
Termin składania zgłoszeń do LEP i LDEP w języku angielskim
upływa 31 maja.
CEM przedstawiło też prawdopodobne miejsca organizacji
LEP i LDEP. Osoby zgłaszające się do egzaminu są przypisywane do danego miejsca na podstawie Okręgowej Izby Lekarskiej,
do której przynależą, zgodnie z ogłoszonym zestawieniem. Jeśli
jednak przypisane miejsce z pewnych względów nie odpowiada
osobie składającej wniosek, należy w formularzu wniosku, w pozycji „Preferowane miejsce egzaminu” wskazać inną lokalizację
(w przeciwnym razie pole to należy pozostawić puste).
Prof. Roman Nowicki,
rzecznik prasowy AMG

VI Zimowa Szkoła
Ginekologii
Onkologicznej
Już tradycyjnie Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku wraz z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej zorganizowała szkolenie z
zakresu ginekologii onkologicznej w dniach 14–21.03.2009
roku w alpejskiej miejscowości Altenmarkt w Austrii.
W szkoleniu onkologicznym oprócz asystentów z Kliniki Ginekologii Onkologicznej AMG brali udział ginekolodzy z przychodni trójmiejskich. Pierwszy raz uczestnikami Szkoły Onkologicznej byli też ginekolodzy z Olsztyna oraz z Warszawy.
Wygłoszono 7 referatów naukowych, po których zawsze wywiązywała się ożywiona dyskusja. Największe zainteresowanie
i dyskusję wywołał referat adiunkta Kliniki Ginekologii Onkologicznej AMG dr n. med. Dagmary Klasy-Mazurkiewicz, która na
podstawie naukowego grantu KBN przedstawiła własne badania na temat neolimfangiogenezy w przebiegu raka jajnika u
chorych leczonych w tutejszej Klinice.
Naturalnie w godzinach przedpołudniowych uczestnicy
Szkoły Onkologicznej podnosili z zapałem swoje umiejętności
narciarskie na bardzo atrakcyjnych alpejskich trasach w Zau
chensee. Mimo nienajlepszej pogody wszyscy wrócili do pracy
cało i zdrowo z dużym bagażem wiedzy onkologicznej, jak też
z większymi umiejętnościami narciarskimi.
Prof. Janusz Emerich
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Alergia – istotny problem zdrowia publicznego
Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej – ECAP 2009
Choroby alergiczne zaliczają się obecnie do najczęstszych
schorzeń w Europie, dotykających niemal w równym stopniu
dzieci, młodzież, jak i ludzi zawodowo czynnych. Istnieją jednak
istotne różnice w pojawianiu się tych schorzeń nie tylko pomiędzy krajami europejskimi, ale również pomiędzy różnymi regionami Polski.
W dniu 23 kwietnia 2009 roku odbyła się w sali wykładowej
Audytorium Primum Atheneum Gedanense Novum Akademii
Medycznej w Gdańsku konferencja naukowo-szkoleniowa podsumowująca wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce). Współorganizatorami spotkania byli Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Medyczna w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz Akademii
Medycznej w Gdańsku – prof. Janusz Moryś, rektor Akademii
Medycznej w Gdańsku, który objął spotkanie patronatem honorowym, a także dr hab. Barbara Kamińska, prorektor ds. studenckich AMG oraz prof. Zbigniew Zdrojewski, prorektor ds.
klinicznych AMG oraz grono profesorów naszej Uczelni.
Wśród zaproszonych gości była także dyrektor Pomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Dorota Pieńkowska oraz Jerzy
Metelski z Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Ogólnopolskie wyniki badania ECAP przedstawił prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor
i kierownik powyższego projektu. Projekt został przygotowany
na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, a badanie przeprowadzono w
populacji zamieszkującej 9 największych polskich aglomeracji.
Projekt stanowił kontynuację ogólnoeuropejskich badań European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS II) oraz
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).
Regionalne wyniki badania przedstawiła prowadząca konferencję prof. Ewa Jassem, kierownik Kliniki Alergologii AMG.
Gdańska część badania, której koordynatorem była adiunkt Kliniki Alergologii, dr med. Marta Chełmińska prowadzono w okresie od maja 2007 roku do czerwca 2008 roku.
Spośród 1837. wybranych losowo mieszkańców naszego regionu po przeprowadzeniu badania ankietowego, 682. dodatkowo poddanych zostało szczegółowej diagnostyce, która obejmowała badania czynnościowe układu oddechowego, punktowe testy skórne z powszechnymi aeroalergenami, badania laboratoryjne (swoiste przeciwciała przeciwko powszechnym aeroalergenom oraz badania genetyczne) a także konsultację lekar-

Ryc. 1. Rozkład odpowiedzi twierdzących
wśród respondentów badania ECAP na pytania dotyczące poszczególnych objawów i
jednostek chorobowych w zależności od wieku (n=1837) [źródło: ECAP – Epidemiologia
Chorób Alergicznych w Polsce, pod redakcją
Bolesława Samolińskiego. Warszawa, 2008]

Ryc. 2. Rozkład częstości rozpoznań w
badaniach lekarskich programu ECAP w
zależności od wieku respondentów (n=682)
[źródło: ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, pod redakcją Bolesława
Samolińskiego. Warszawa, 2008]
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Wykonywane podczas badania ambulatoryjnego alergiczne testy skórne wykazały, iż
najczęściej mieszkańcy Gdańska uczuleni są
na trawy oraz roztocze kurzu domowego (ryc.
1, ryc. 2).
W dalszej części spotkania omówione zostały najistotniejsze problemy diagnostycznoterapeutyczne chorób alergicznych. Prof. Jerzy Kruszewski, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, przedstawił aktualne informacje dotyczące miejsca nowoczesnych leków
przeciwhistaminowych w terapii alergicznego
nieżytu nosa.
Problemy związane z leczeniem astmy w
Polsce były tematem wykładu prof. Piotra
Kuny, prezydenta Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, który przedstawił autorski
projekt – Narodowy Program Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Astmy PTA POLASTMA.
Nowoczesne postępowanie diagnostyczno-lecznicze w pokrzywkach omówił prof. RoNa zdjęciu stoją od lewej: prof. Jerzy Kruszewski, konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, prof.
man Nowicki z Kliniki Dermatologii, WeneroRoman Nowicki z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG, prof. Ewa Jassem, kierownik
Kliniki Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii AMG, prof. Piotr Kuna, prezydent Polskiego
logii i Alergologii AMG.
Towarzystwa Alergologicznego
Dr med. Teresa Małaczyńska, prezes
Gdańskiego Oddziału PTA, przedstawiła problemy wynikające z odrębności w diagnostyce
ską. Badanie przeprowadzono w trzech grupach wiekowych
i terapii astmy u dzieci.
(6–7, 13–14 oraz 20–44 lata).
Spotkanie zakończył wykład dr. med. Dariusza LewandowBlisko 40% respondentów zgłaszało objawy nieżytu nosa,
skiego, który zapoznał słuchaczy z informacjami, jak zmieniła się
które wystąpiły w ciągu ostatnich 12. miesięcy. Według deklaraterapia alergicznego nieżytu nosa przy zastosowaniu nowoczecji respondentów na astmę średnio we wszystkich grupach wiesnych glikokortykoidów.
kowych choruje 5,5% badanych. W całości populacji liczba ta
Przedstawione wykłady a także wyniki przeprowadzonych
daje ponad 25.000 mieszkańców Gdańska. Astmę w badaniach
badań
umożliwiły aktualizację danych dotyczących powyższych
lekarskich rozpoznano u 12% osób we wszystkich grupach wieproblemów, a także pozwoliły oszacować społeczne i medyczne
kowych. Istotny jest fakt, że u blisko 65% badanych rozpoznano
potrzeby wynikające z występowania chorób alergicznych.
tę chorobę po raz pierwszy. Problemy z oddychaniem zgłaszał
W spotkaniu wzięli udział, poza zaproszonymi gośćmi, lekaco czwarty badany. Występowanie egzemy deklarował co drugi
rze wielu specjalności, a także studenci AMG.
ankietowany. Tak wysoka zgłaszalność nie została jednak poOrganizację konferencji umożliwili partnerzy merytoryczni –
twierdzona w badaniach ambulatoryjnych. Wykazały one znafirmy GlaxoSmithKline oraz UCB.
cząco niższy odsetek istotnych z lekarskiego punktu widzenia
zmian skórnych niż wynikałoby to z badania kwestionariuszoweDr Marta Chełmińska,
go. I tak pokrzywkę stwierdzano u 5 do 13% badanych, a atokoordynator badania ECAP w województwie pomorskim
powe zapalenie skóry od 4 do 9%, w zależności pod wieku.
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Pierwsze kontakty
AMG z Chinami
Jednym z ważnych zagadnień dla rozwoju Uczelni była zawsze wymiana naukowa. Na przestrzeni lat miała ona rozmaity
charakter. Bezpośrednio po wojnie wymiana dotyczyła przeważnie tylko profesorów. Od październiku 1956 r. zaczęli jeździć także asystenci i to do różnych krajów, w zależności od
wpływów, sympatii i poglądów politycznych nie tylko profesorów, ale i ich samych. Jedni mieli trudności z uzyskiwaniem
paszportów tu w kraju, inni wiz wjazdowych, np. do USA, ale
to już temat na inną bajkę.
Podczas mojej kadencji rektorskiej 1987–2000, kraj nasz po
zakończeniu tzw. rewolucji kulturalnej w Chinach, szykował się
do nawiązania z nimi kontaktów. Pierwsza podróż delegacji
AMG do Szanghaju odbyła się w 1988 roku. Podpisaliśmy
wówczas umowę o współpracy na okres pięciu lat. Potem i u
nas i u nich zakotłowało się, i wymiana zaczęła kuleć.
Teraz po 20. latach postanowiliśmy z prof. Olgierdem Narkiewiczem i redaktorem „Gazety AMG” prof. Wiesławem Makarewiczem, który był członkiem pierwszej delegacji, przekazać Czytelnikom garść wspomnień, które pokazują, że w medycynie nie żyjemy w świecie oderwanym od przemian i rzeczywistości. Należy sądzić, że obecnie wymiana naukowa z
Chinami będzie nabierać nowych barw, zatem dla współczesnych powrót do wspomnień może być interesujący .
Mimo rewolucji kulturalnej Trójmiasto nigdy nie zerwało kontaktu z Chinami, stale funkcjonowała współpraca gospodarcza,
na przykład w formie spółki żeglugowej Chipolbrok. Gdy tylko
rozszerzyły się możliwości współpracy naukowej, jako pierwsi
nawiązaliśmy współpracę z II Uniwersytetem Medycznym w
Szanghaju. Polecieliśmy tam z wizytą kurtuazyjną z prorektorem Wiesławem Makarewiczem i prof. Janem Ruszlem, celem
podpisania umowy. Działo się to jeszcze przed boomem ekonomicznym w Chinach.
Już w samolocie zapoznawaliśmy się z koncepcjami wprowadzanych tam obecnie reform. Uruchomienie gospodarki
rynkowej, w systemie socjalistycznym, wydawało się być podobne do tego, co chciano wtedy wprowadzać w Polsce.
Gdy wylądowaliśmy w Pekinie, kończyło się właśnie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, które w Chinach liczy 2
czy 3 tysiące osób, wobec czego wszystkie miejsca w samolotach do Szanghaju były zajęte
przez kilka dni. Zatrzymaliśmy
się w polskiej ambasadzie i z powodu trudności z dalszym transportem pokazano nam Pekin, a
także zorganizowano wycieczkę
na chiński mur.
Chińczycy byli bardzo gościnni. W klinikach operowali na bardzo wysokim poziomie, chociaż
pracowali w trudnych warunkach, np. chorzy leżeli w dużych
salach w ubraniach cywilnych.
Wszędzie skromnie i biednie, ale
była to godna bieda. W innych
krajach azjatyckich, np. w Indiach na ulicach jest pełno żebraków i bezdomnych, tu ludzie
byli ubrani skromnie, ale żad-

Umowę o współpracy z II Uniwersytetem Medycznym w
Szanghaju podpisali w dniu 14 października 1988 r. w
Szanghaju rektorzy: Barbara Krupa-Wojciechowska (AMG)
i Wang Yi Fei (II Uniwersytet Medyczny w Szanghaju). Rewizyta delegacji chińskiej w AMG miała miejsce w 1989 r.
W tym samym roku Szanghaj odwiedzili profesorowie
AMG: Olgierd Narkiewicz i Andrzej Manitius. Ostatnim wizytującym w ramach tej umowy II Uniwersytet Medyczny
w Szanghaju był w 1990 r. prof. Stefan Angielski. W tym
samym roku 1990 gościliśmy w AMG dwóch profesorów z
Szanghaju. W czerwcu z 10-dniową wizytą przebywał w
AMG chirurg dr Liu Shaokui, a we wrześniu z 2-tygodniową wizytą biochemik prof. Shi Shu Chen.
nych żebraków nie widzieliśmy. Na ulicach starych dzielnic w
Szanghaju uderzała znaczna liczba dziadków troskliwie doglądających małe dzieci. Z powodu polityki anty populacyjnej stosunkowo mało tam było dzieci, otaczane więc były, jak widać,
specjalną miłością.
Zwyczaje oczywiście inne niż u nas. Rektor, jak każdy rektor,
nie miał za dużo pieniędzy. Kazał nam się żywić w hotelu na
koszt uniwersytetu. Zamówiliśmy kaczkę po pekińsku. Ponieważ było nas troje, to zamówiliśmy 3 porcje. Kelnerka kilkakrotnie upewniała się, czy dobrze zrozumiała zlecenie. Ponieważ
dobrze mówiła po angielsku, zaczęliśmy podejrzewać, że nasze zlecenie odbiega od chińskiego obyczaju. Popatrzyliśmy
po stołach, tam każdy zamawiał coś innego, a potem dzielili się
daniami. Konsumpcję ułatwiają obrotowe blaty stołów. Później
też tak zamawialiśmy, co dostarczyło nam wielu interesujących
smakowych doznań.
Czuliśmy się tam fizycznie ogromni, bo Chińczycy są drobni.
Ponieważ w sklepach sprzedawano już masę ładnych bawełnianych ubrań, wzbudziliśmy wesołość sprzedawców, pytając,
czy mają coś w naszych rozmiarach. Jako taksówki w Szanghaju jeździły wtedy nasze małe fiaty. Miasto przeludnione. W
parku wzdłuż rzeki na ławkach siedziały młode pary. Aby mieć
poczucie intymności, mimo ładnej pogody, otwartymi parasolami oddzielali się od ulicy i przechodniów. Rano w parku starsi ludzie uprawiali jakiś specjalny rodzaj gimnastyki.
W latach 80. w Szanghaju widziało się już mało granatowych
mundurków z okresu Mao, więcej w Pekinie, wśród ludzi jeżdżących rowerami do pracy. Popłynęliśmy na wycieczkę po rzece.

Kolumna demonstrantów zdążająca w kierunku centrum Szanghaju, o której obok pisze prof. O. Narkiewicz
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Tu już wszyscy byli ubrani modnie, zwłaszcza dzieci miały kolorowe ozdoby. Biali nie budzili już wtedy zdziwienia, bowiem kontakty międzynarodowe były już żywe. Przykładowo profesor interny, który się nami opiekował, wykładał w Szanghaju i USA.
Chińczycy robili wrażenie ludzi inteligentnych i gościnnych.
Należy sądzić, że opinia o nich w Polsce kształtowana była
przez starą literaturę angielską z okresu kolonializmu, gdzie
ciągle podkreślano, że są fałszywi. Ale jak mieli być otwarci do
kolonizatorów, którzy chociaż zamożni, kulturowo w stosunku
do nich byli niekiedy barbarzyńcami. Niewątpliwie, w masie są
inni i bardziej wyciszeni od Europejczyków.
Po roku rektor Wang Yi Fei nas rewizytował. Delegacja chińska brała udział w inauguracji roku akademickiego w AMG,
która, jak wiadomo, zawsze odbywa się 8 października, w rocznicę powołania Uczelni. Pogoda była piękna. Zachwyceni byli
naszą złotą jesienią, bo w Szanghaju drzew jest bardzo mało.
Pojechaliśmy na Kaszuby. W Kartuzach zwiedziliśmy muzeum
kaszubskie. Kupiliśmy im jakieś foldery i wzory haftów kaszubskich, które wtedy jeszcze wydawano w wersji czarno-białej.
Dzieci bawiące się pod domem były tak zdziwione widokiem
Chińczyków, że jakaś dziewczynka spontanicznie przyniosła
jednej z pań profesor kwiatki. Było to bardzo miłe.

Jeden dzień z Szanghaju
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Nieco później profesorowie Olgierd Narkiewicz i Andrzej Manitius, przebywając z wizytą w Szanghaju, przywieźli do Gdańska poduszkę ze wzorem kaszubskim, wyhaftowaną w Chinach. Pani profesor zapamiętała nawet kolory tych wzorów.
Należy sądzić, że nas nie byłoby stać na coś podobnego.
Poza wykładami, które tam wygłaszali nasi profesorowie,
interesujące bywały przeżycia na ulicy. Szczególną przygodę
przeżył profesor Olgierd Narkiewicz, którą opisuje obok.
Po tym incydencie, żeby jego wizyta nie była nadmiernie
urozmaicona, jakiś funkcjonariusz czy milicjant radził mu, aby
jednak zaprzestał samotnych wędrówek po mieście.
W następnych latach wymiana z Chinami osłabła, pierwotny
projekt nadania tytułu doktora honoris causa ich rektorowi
Wang Yi Fei, który był światowej klasy znawcą immunologicznej antykoncepcji, upadła z powodu naszych oporów doktrynalnych. Utrzymywano jedynie wymianę biblioteczną.
Po latach, w roku 2007 rektor Kaliszan, prorektor prof. Jacek
Bigda i prof. Michał Woźniak uczestniczyli w delegacji województwa pomorskiego w Szanghaju. Był to jednak inny, gwałtownie budujący się Szanghaj – ale to już temat dla współczesnych.
Prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

wany – na szczególną uwagę zasługiwały doskonale wykonane modele anatomiczne produkcji chińskiej. Mieliśmy wykłady,
które wbrew naszym przewidywaniom, spotkały się z dość
żywą dyskusją. Odbyliśmy oficjalne wizyty u władz uczelni. Natomiast miejscem naprawdę ciekawych kontaktów naukowych
W Szanghaju byłem w maju 1989 roku. Był to czas najwięki towarzyskich były chińskie restauracje, w których podejmoszego napięcia wyczuwanego zarówno w Polsce, jak i na cawano nas niemal co dzień.
łym świecie, nie wyłączając Chin. W Polsce byliśmy niemal
Zwiedzaliśmy zabytki kultury chińskiej, między innymi niebezpośrednio po obradach okrągłego stołu i tuż przed czerwktóre z ocalałych pagód i leżące nad kanałami wodnymi, odcowymi wyborami, które ostatecznie doprowadziły do powstadalone od Szanghaju o kilkadziesiąt kilometrów miasto, okrenia rządu Tadeusza Mazowieckiego. Świat dojrzał do zburzenia
ślane niekiedy jako Wenecja chińska.
muru berlińskiego i pokojowego obalenia dawnego systemu.
Intensywny program wypełniał nam niemal cały pobyt. Do
Do Chin pojechałem wraz z prof. Andrzejem Manitiusem,
naszej wyłącznej dyspozycji pozostawiono tylko jeden dzień.
ówczesnym kierownikiem Kliniki Nefrologicznej w ramach wyProfesor Manitius, który już wówczas miał poważne problemy
miany naukowej między Akademią Medyczną w Gdańsku a II
ze zdrowiem, pozostał w hotelu, natomiast ja wyruszyłem na
Uniwersytetem Medycznym w Szanghaju.
spacer do oddalonego o kilka kilometrów centrum Szanghaju.
Nasz pobyt w Szanghaju był bardzo urozmaicony – zwiedzaPo drodze zaintrygowały mnie duże grupy Chińczyków gromaliśmy kliniki i zakłady teoretyczne. Mnie osobiście najbardziej
dzące się w większych budynkach. Byli bardzo podnieceni i
interesowała klinika neurologiczna i zakład anatomii. Pod
żywo gestykulowali, wszędzie widoczne były transparenty, któwzględem dydaktycznym zakład był nowocześnie zorganizorych treść, oczywiście, była dla
Europejczyka całkowicie niezrozumiała.
W kierunku przedmieścia tłum
zagęszczał się. Formowały się
kolumny niosące różnobarwne
transparenty. Uczestnicy jednej
z mijających mnie kolumn podnieśli do góry dwa palce w
kształcie litery V. Zaczęły padać
okrzyki, z których wywnioskowałem, że chcą oni dowiedzieć
się, jakiej jestem narodowości.
Odpowiedziałem „Poland – Polonia” i podniosłem również do
góry dwa palce jako symbol naszej Solidarności – wywołało to
olbrzymi entuzjazm Chińczyków.
Wyrwane zostały gdzieś z framugi szerokie drzwi, na które
mnie posadzono. W ten sposób
na plecach demonstrantów odbyłem dalszą podróż do centrum
Szanghaju.
Autor artykułu w towarzystwie profesorów II Uniwersytetu Medycznego w Szanghaju
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Ostatecznie dotarliśmy do potężnego placu, na którym demonstrowały wielotysięczne tłumy – odniosłem wrażenie, że
cały plac wibruje od okrzyków.
Dziś, gdy znany jest już koniec
ówczesnej chińskiej rewolucji,
nasuwa się mimo woli porównanie tej demonstracji z inną, tragicznie zakończoną na placu
Niebiańskiego Spokoju w Pekinie dwa tygodnie później.
Po niecałej godzinie postanowiłem zakończyć swój udział w
demonstracji i tym razem samotnie, bez udziału tłumu, powrócić
do hotelu. Ulice były puste – gdy
przebyłem parę kilometrów, zobaczyłem ustawiający się wzdłuż
trasy kordon milicjantów. Chwilę
potem pojawiła się kolumna motocyklistów otaczających elegancką limuzynę. Wewnątrz niej
znajdował się jakiś Europejczyk,
który pomachał mi ręką. Po przejechaniu całej kawalkady najbliżej mnie stojący milicjant powiedział z uśmiechem – „Gorbaczow”. I rzeczywiście, Gorbaczow w tym czasie przebywał w
Chinach, by omówić z ich przywódcami sytuację polityczną.
Nie był to koniec atrakcji tego dnia. Już niedaleko hotelu
podszedł do mnie niezbyt sympatycznie wyglądający Chińczyk
i kilkakrotnie powtórzył: „Żan Pol – good man”. Początkowo nie
mogłem zrozumieć, o co mu chodzi i dopiero po dłuższej chwili uzmysłowiłem sobie, że stara się on wybadać, jaka jest moja
opinia o papieżu Janie Pawle II. Był to prawdopodobnie, czekający na mnie pod hotelem, agent chińskiej służby bezpie-

Samochód wiozący Gorbaczowa

czeństwa. Dałem kilka wymijających odpowiedzi i pożegnałem
natręta. Tak zakończył się jeden z najciekawszych dni w moim
życiu.
Dwa tygodnie później wracaliśmy do kraju. Mieliśmy przesiadkę w Pekinie. Pierwotnie planowane było zwiedzenie najciekawszych jego zabytków. Nie wypuszczono nas jednak z
lotniska, na którym musieliśmy przesiedzieć pół dnia. Nic dziwnego. W cztery dni później miało nastąpić w Pekinie krwawe
zakończenie rewolucji chińskiej roku 1989.
Prof. Olgierd Narkiewicz

Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy
w Gdańsku
W dniu 20 kwietnia 2009 r. prorektor ds. studenckich dr hab. Barbara Kamińska podpisała w
imieniu rektora Akademii Medycznej w Gdańsku,
prof. Janusza Morysia umowę z prezydentem
Gdańska, którego reprezentował Roland Budnik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Gdańsku. Umowa zakłada dofinansowanie przez
Urząd dotacją z Funduszu Pracy doposażenia
sprzętowego Akademickiego Biura Karier.
W ramach współpracy Biuro Karier będzie na
bieżąco przekazywać istotne dla Urzędu informacje nt. wielkości rekrutacji na poszczególnych
kierunkach kształcenia, liczby studentów corocznie kończących naukę w Uczelni oraz, w
miarę możliwości, informacje nt. losów zawodowych absolwentów naszej Szkoły.
W ramach zobowiązań wynikających z umowy Biuro Karier będzie realizować zadania zgodne z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008,
Nr 69, poz. 415 z póź. zmian.); są nimi działania
na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży akademickiej oraz absolwentów szkół wyższych.
Tomasz Wojski
Akademickie Biuro Karier AMG
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„Cztery fotele” – wystawa w Muzeum Historii AMG

Fotel stomatologiczny – 1883 r.

Fotel ginekologiczny

Muzeum Historii Akademii Medycznej w
gom. Od wielu już lat bezczynny ale zachowany
Gdańsku ma zaszczyt i przyjemność zaprosić
w doskonałym stanie przez dr Joannę Stan
Fotel i unit stomatologiczny Chirana
Czytelników Gazety AMG oraz wszystkich zainkiewicz-Kiełbińską dopełnił osobliwy kwartet
teresowanych historią naszej Uczelni na otwarmebli.
cie wystawy „Cztery fotele” w dniu 12 maja 2009 roku o godzinie
Mamy nadzieję, że prezentowana wystawa będzie inspiracją
12.00.
do spojrzenia wstecz, ku przeszłości naszego zawodu i AkadePretekstem do przygotowania wystawy było wzbogacenie
mii, a chwile spędzone na jej oglądaniu przyniosą odrobinę ukokolekcji Muzeum o cztery fotele nierozerwalnie związane z mejenia w tych pełnych pośpiechu czasach.
dycyną oraz, co bardzo istotne, z naszą Uczelnią. Wystawa bęPrzygotowanie wystawy nie byłby możliwe, gdyby nie zaandzie próbą spojrzenia na medycynę poprzez pryzmat wyposagażowanie dr Dagmary Karczewskiej i dr. Łukasza Szostakiewiżenia nieodzownego w pracy, którego przeobrażenia odzwiercza. Rysunki przygotowała Alicja Andrzejewska-Zaja, fotografie
ciedlają zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat.
wykonał Zbigniew Wszeborowski, a nieocenionej pomocy udziePierwszym z „bohaterów” ekspozycji będzie fotel ginekololiła brygada gospodarcza kierowana przez Jana Janowskiego.
giczny należący niegdyś do prof. Gromadzkiego, a przekazany
do Muzeum przez jego ostatnich właścicieli – prof. Marię Korzon
Dr Marek Bukowski
i dr. Tadeusza Korzona. Drugi z foteli pochodzi z gabinetu prof.
Bożydara Szabuniewicza. Przechowywany dotąd w Zakładzie
Fizjologii, trafił do
Muzeum dzięki staraniom dr Małgorzaty
Herrmann-Jankau.
Dzięki życzliwości
prof. Barbary Kochańskiej zbiory Muzeum wzbogaciły się
o fotel i unit stomatologiczny Chirana,
przez lata używany
przez asystentów i
studentów w Katerze
i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.
Najpóźniej – na przełomie zimy i wiosny
tego roku – nasza kolekcja poszerzyła się
o czwarty i ostatni jak
dotąd fotel. Wyprodukowany pod koAlina Boguszewicz
niec XIX wieku z żeliwa służył stomatoloFotel z gabinetu prof. Bożydara Szabuniewicza
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XXIX Sympozjon Retinologiczny w Gdańsku
W dniach 16–18 kwietnia 2009 r. pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego odbył się w Gdańsku XXIX Sympozjon Retinologiczny. Gdańsk po raz drugi, po upływie 30 lat,
został wybrany na gospodarza zjazdu.
Zespół Katedry i Kliniki Chorób Oczu Akademii Medycznej
w Gdańsku pod moim kierownictwem przygotował ciekawy
program naukowy omawiający najbardziej aktualne i ważne
zagadnienia szklistkowo-siatkówkowe.
Miejscem obrad była siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe na wyspie Ołowiance.
Uroczystość otwarcia kongresu zaszczyciły swą obecnością
osoby pełniące patronat honorowy, władze naszej Uczelni z rektorem prof. Januszem Morysiem, przedstawiciele władz miasta
Gdańska, województwa pomorskiego oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Unijne Stowarzyszenie Okulistów reprezentował prezydent prof. Marko Hawlina, który wygłosił ciekawy
wykład dotyczący zasad dydaktyki, ekonomii kształcenia i perspektywicznych założeń ustalanych w Brukseli.
Gratulacje i życzenia owocnych obrad skierował do zebranych prezydent RP Lech Kaczyński w liście odczytanym przez
dr. Tomasza Zdrojewskiego.
Podczas kongresu przedstawiono wiele opracowań dotyczących klasycznych metod operacji siatkówki jak i nowoczesnej, rozległej endochirurgii witreoretinalnej, uwzględniającej
retinotomię 360°. Omawiano problematykę operacji plamki,
usuwania ciała szklistego, błon nasiatkówkowych oraz sposobów wykonywania tych operacji. Wypowiadano się również na
temat stosowanych narzędzi mikrochirurgicznych, barwników
wykorzystywanych przy metodach endoskopowych.
Po raz pierwszy w Polsce obejrzeliśmy najnowszy model
witrektomu, aparatu wyprodukowanego i przedstawianego w
USA w 2008 r. Obecnie mamy możliwość testowania go w naszej Klinice.
Bardzo ważnym tematem wielu sesji było AMD-zwyrodnienie
plamki związane z wiekiem. Farmakoterapia tego schorzenia,

Sympozjon otwierają prof. Krystyna Raczyńska i dr Paweł Lipowski

Prof. Krystyna Pecold z Poznania
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Czy powierzenie organizacji tak dużego zjazdu gdańskiej Klinice
oznacza, że retinologia jest nasza specjalnością?
Ta decyzja była wyrazem uznania dla naszych dokonań
naukowych i osiągnięć w zakresie chirurgii siatkówki. Byłam
zaszczycona, gdy w 2005 roku powierzono mi funkcję przewodniczącej Sekcji Retinologicznej Polskiego Towarzystwa
Okulistycznego. Sekcja ta należy do najstarszych w Europie,
a jej zjazdy tradycyjnie odbywały się w Poznaniu; teraz nam
powierzono organizację kongresu.
Jakie są najbardziej znaczące osiągnięcia Kliniki, którą Pani kieruje od trzech lat?
Uważam, że zgodnie ze światowymi standardami rozwijamy chirurgię oka. Zarówno operacje siatkówki, zaćmy, jaskry,
przeszczepy rogówek są na wysokim poziomie. W rankingu
tygodnika „Wprost” za operacje siatkówki uzyskaliśmy pierwsze miejsce w Polsce. Staramy się utrzymywać wysoki poziom dydaktyki dla studentów, jak i specjalizujących się lekarzy. Rozwijamy szeroko pojętą działalność diagnostyczną,
starając się pozyskać sprzęt, np. OCT (Optyczna Koherentna
Tomografia Oka).
(rozmawiał prof. Wiesław Makarewicz)

podawanie iniekcji doszklistkowych, preparatów anty-VEGF,
sterydów, mikroplazminy, TPA budziły wielkie zainteresowanie
uczestników zjazdu.
Gościliśmy około 1700 okulistów, a wraz z osobami towarzyszącymi – ponad 2000 osób. Odnotowaliśmy spore zainteresowanie sympozjonem wśród okulistów z zagranicy; mieliśmy
gości z Włoch, Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych,
Szwecji, Izraela. Ciekawe wystąpienia wygłosili profesorowie
Didier Ducournau (Francja), Francesco Bandello (Włochy), Anzelm Jungmann (Niemcy), Stephen Beaty (USA), Paolo Lanzetta (Włochy).

Przygotowaliśmy 14 kursów naukowo-szkoleniowych. Uczestnicy otrzymali dyplomy i punkty szkoleniowe. Spośród kilkudziesięciu plakatów wyróżniono 10 nagrodami pieniężnymi.
Teraz w pokongresowych dniach otrzymaliśmy od uczestników wiele podziękowań i wyrazów uznania, zarówno za poziom
merytoryczny Sympozjonu, jak i programy towarzyszące.
Prof. Krystyna Raczyńska
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Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
medycznych w zakresie medycyny uzyskali:
1. dr n. med. Maciej JANKOWSKI – adiunkt, Zakład Terapii
Monitorowanej i Farmakogenetyki, Katedra Analityki Klinicznej AMG, praca pt. „Purynergiczna regulacja hemodynamiki
kłębuszków nerkowych oraz transportu jonów sodu w cewkach nerkowych”, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego z
dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie
medycyny – diagnostyka laboratoryjna,
2. dr n. med. Marek SZOŁKIEWICZ – starszy asystent, Oddział
Kardiologii, Szpital Miejski w Gdyni, praca pt. „Molekularne
podstawy zwiększonej biosyntezy lipidów w przewlekłej
niewydolności nerek”, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w
zakresie medycyny – nefrologia.

Na Wydziale Farmaceutycznym
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych uzyskał
dr n. farm. Piotr KOWALSKI – adiunkt, Katedra i Zakład
Chemii Farmaceutycznej, praca pt. „Ilościowe oznaczanie
chemioterapeutyków w materiale biologicznym pochodzenia
zwierzęcego za pomocą elektroforezy kapilarnej z uwzględnieniem najwyższej dopuszczalnej pozostałości”, uchwała
Rady Wydziału Farmaceutycznego z dnia 7 kwietnia 2009
roku w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w zakresie chemii leków.
q

Grant dla młodego
pracownika nauki

stopień naukowy doktora nauk medycznych w
zakresie medycyny uzyskali:
1. lek. Małgorzata Ewa JANUSZEWSKA – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Gdańsk, praca pt. „Wieloczynnikowa analiza kliniczna przebiegu i leczenia przerzutowych guzów Krukenberga”, promotor – prof. dr hab. Janusz
Emerich, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 23 kwietnia
2009 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
2. lek. Piotr RAK – słuchacz Studiów Doktoranckich, Klinika
Chirurgii Plastycznej AMG, praca pt. „Wpływ przebytej chemioterapii z powodu raka na biodegradację krzemowych
związków organicznych po zabiegach rekonstrukcji piersi z
użyciem endoprotez”, promotor – dr hab. Janusz Jaśkiewicz, prof. nadzw., Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 23
kwietnia 2009 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
3. lek. Piotr TOMCZYK – szef służby zdrowia, Jednostka Wojskowa nr 4653, Siemirowice, praca pt. „Wielokierunkowa
analiza wskazań do zabiegu kleszczowego w Instytucie
Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w
Gdańsku w latach 1978 – 2001”, promotor – prof. dr hab.
Janusz Emerich, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 2 kwietnia 2009 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w
zakresie medycyny,
4. lek. Magdalena TRZECIAK – asystent, Katedra i Klinika
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG, praca pt. „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na
atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE) i ciężkością przebiegu choroby”, promotor
– prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku nadała stopień doktora
nauk medycznych w zakresie medycyny,
5. lek. Małgorzata WICHLIŃSKA-LUBIŃSKA – starszy asystent, Oddział Neurologiczny, Wojewódzki Szpital Zespolony
w Toruniu, praca pt. „Znaczenie hiperhomocysteinemii w
udarach niedokrwiennych mózgu”, promotor – dr hab. Walenty Nyka, prof. nadzw., Rada Wydziału Lekarskiego w dniu
23 kwietnia 2009 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Dr n. med. Krzysztof Rębała z Katedry i Zakładu Medycyny
Sądowej AMG został jednym z czterech laureatów XIII Konkursu o Stypendium Fundacji „Crescendum Est – Polonia”.
Przyznane stypendium umożliwi dr. Rębale prowadzenie
prac badawczych w ramach największego, międzynarodowego
projektu badań genetyczno-antropologicznych na świecie,
znanego jako „Genographic Project”. Celem projektu jest poznanie zróżnicowania genetycznego rdzennych populacji ludzkich na świecie, próba odtworzenia genetycznej historii człowieka, poznanie czasu i dróg prehistorycznych i historycznych
migracji oraz zasiedlania kontynentów.
W „Projekt Genograficzny” zaangażowanych jest dziesięć
ośrodków naukowo-badawczych w świecie. Jednym z nich jest
Instytut Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Pompeu Fabry w
Barcelonie, odpowiadający za badania nad populacjami Zachodniej i Środkowej Europy. Ten Instytut zaproponował dr. K.
Rębale współpracę.
Dr Krzysztof Rębała jest pierwszym reprezentantem gdańskiego środowiska naukowego wśród stypendystów Fundacji.
Prof. Zofia Szczerkowska
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Forum młodych talentów
W związku z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji,
Komitet Regionów wraz z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury, zorganizował dwudniowe forum,
które odbyło się w dniach 20–21 kwietnia w Brukseli. Jego
celem było zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają kwestie
kreatywności i innowacji w rozwoju ekonomicznym miast i regionów Europy. Spotkanie stwarzało możliwość wymiany doświadczeń między 100. młodymi talentami (naukowcami, architektami, artystami) oraz 200. ekspertami z całej Europy.
Do udziału w Forum zaproszono 100 młodych, kreatywnych
talentów Europy, którzy zostali wybrani z 267. kandydatur zaproponowanych z 24. państw do Komitetu Regionów. Ich projekty dotyczą tak różnych dziedzin, jak sztuka i kultura, nauka,
badania i innowacje, media i technologie komunikacyjno-informacyjne, kreatywne planowanie urbanistyczne oraz innowacyjne rozwiązania w sferze społecznej.

Katedra Medycyny Rodzinnej AMG,
Polskie Towarzystwo Lekarskie, POKLR,
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
zapraszają na kolejną konferencję szkoleniową Programu
Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS”, która odbędzie się
w sobotę, 9 maja 2009 r. o godz. 10.00 w sali im. Prof. L. Rydygiera, Gdańsk, ul. Dębinki 7. Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
W programie:
•
10.00 Moderator prof. Janusz Siebert, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej AMG
•
10.05 – 11.15 Rozpoznawanie chorób onkohematologicznych. Diagnostyka molekularna i terapia celowana
w nowotworach mieloproliferacyjnych – prof. Andrzej
Hellmann, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i
Transplantologii AMG
•
11.30 – 11.50 Rodzinny rak tarczycy – dr hab. Krzysztof
Sworczak, kierownik Kliniki Endokrynologii i Chorób
Wewnętrznych AMG
•
11.50 – 12.30 Guzy neuroendokrynne – dr hab. Małgorzata Siekierska-Hellmann, Klinika Endokrynologii i
Chorób Wewnętrznych AMG
•
12.30 – 13.00 Akromegalia – dr Anna Lewczuk, Klinika
Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych AMG
13.00 Sprawy organizacyjne
Program Konferencji „SEKSTANS” znajdą Państwo również
na stronie internetowej: www.ptmr.edu.pl

Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Gdański
zaprasza członków Towarzystwa, internistów, rezydentów i
studentów na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 20 maja
2009 r. o godz. 14.00 do sali wykładowej im. Prof. S. Wszelakiego, Gdańsk, ul. Dębinki 7 (budynek 7).
W programie – prezentacja przypadków przygotowanych
przez Katedrę Żywienia Klinicznego AMG:
•
Niedożywienie jako problem kliniczny, opis przypadków
– prof. W. Łysiak-Szydłowska, dr med. S. Małgorzewicz
•
Sprawy organizacyjne

Anna Lass (doktorantka AMG w Zakładzie Parazytologii Tropikalnej MIMMiT) uczestniczyła w Forum z 7-osobową grupą
młodych, zdolnych Polaków jako reprezentantka województwa pomorskiego.
Uczestnicy Forum wzięli udział w debacie poświęconej problemowi kreatywności regionów UE, na której swoje pilotażowe
projekty zaprezentowali m.in. przedstawiciele Toledo, Północnej Westfalii, Brna. Następnie odbyły się interdyscyplinarne
warsztaty służące dyskusji i wymianie doświadczeń między
młodymi talentami i ekspertami świata akademickiego, przedsiębiorcami. Drugiego dnia odbyły się wyjazdy w teren mające
na celu zaprezentowanie innowacyjnych projektów wspierających sztukę oraz nowoczesny przemysł w Belgii. Na zakończenie w Parlamencie Europejskim odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów poświęcona kreatywności regionów Europy,
podczas której zaprezentowano także krótko grupę „młodych
talentów”.
Prof. Przemysław Myjak

Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
– Chirurgów Głowy i Szyi, Oddział Gdański
oraz firmy: UCB i Merck Sp. z o.o.
zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 23
maja 2009 r. (sobota), godz. 10.00 do sali im. Prof. L. Rydygiera; Gdańsk, ul. Dębinki 7. W programie:
•
Chirurgia laserowa w leczeniu zwężeń krtani i tchawicy
– prof. C. Stankiewicz
•
Zwężenie krtani w chorobie Wegenera – dr B. Kowalska
•
Trudna tracheotomia – dr B. Mikaszewski
•
Prezentacja leków firm: UCB i Merck Sp. z o.o.
Wszelkie zmiany adresowe, zawodowe, ew. przejście na emeryturę lub rentę proszę zgłaszać listownie, telefonicznie lub internetowo pod adresem Zarządu Oddziału: ptol@amg.gda.pl.
Informacje dotyczące bieżącej działalności Oddziału Gdańskiego (kursy, zjazdy, konferencje, aktualne składki członkowskie i koszt prenumeraty czasopisma „Otolaryngologia Polska”)
zawiera strona internetowa: www. klorl.amg.gda.pl
q
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Wspomnienie
o Doktor Marii
WszelaczyńskiejSzaszkiewicz
W dniu 29 marca br. odeszła na zawsze, w wieku 97. lat,
Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz.
Lwowianka, córka inżyniera melioracyjnego Teofila i Heleny z
Mochnackich. W rodzinie pielęgnowane były tradycje patriotyczne. Po ukończeniu 8-klasowego Gimnazjum Humanistycznego
im. Adama Mickiewicza we Lwowie studiowała na Wydziale Rolniczo-Lasowym Oddziale Rolniczym Politechniki Lwowskiej. W
1936 r. uzyskała tytuł inżyniera. W latach 1937–1938 była asystentem naukowym w Dziale Biologii Hodowlanej prestiżowego
Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego
(PINGW) w Puławach. Od grudnia 1938 r. do lutego 1939 r. pracowała w Dziale Surowic i Szczepionek PZH w Warszawie na
stanowisku zastępcy zarządzającego hodowlą zwierząt laboratoryjnych w fermie Służew. W kwietniu 1939 r. podjęła pracę w
Szkole Hodowli Drobiu w Julinie pod Warszawą. Po wybuchu
wojny wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej i została zaprzysiężona, przyjmując pseudonim „Weronika”. Praca w Julinie, wymagająca częstych wyjazdów służbowych w teren, sprzyjała powierzonej Jej działalności wywiadowczej. W kwietniu 1943 r.
przeniesiona do Puław prowadziła punkt pocztowy na Rejon
Puławy, wspólny dla AK i BCh oraz pełniła funkcję łączniczki
między tym Rejonem a Rejonami Dęblin-Ryki i Opole Lubelskie.
W tym roku brat matki, Stefan Mochnacki, został przez Niemców
rozstrzelany jako zakładnik. Z uwagi na zagrożenie osobiste została w maju 1944 r. przeniesiona do oddziału partyzanckiego,
działającego w lasach puławsko-żyrzyńskich, dowodzonego
przez Bolesława Mikusa – „Żbika”. Oddział ten wchodził w skład
większego zgrupowania por. Jerzego Jaskólskiego – „Zagończyka”. Przebywała tam aż do rozwiązania formacji w sierpniu
1944 r. Do czasu ofensywy styczniowej armii sowieckiej prowadziła w trudnych warunkach przyfrontowych pracę łączniczki,
przewożąc dla żołnierzy AK instrukcje, pieniądze oraz dokumenty potrzebne do ujawnienia lub przetrwania. Jednocześnie dalej
pracowała w PINGW w Puławach.
W styczniu 1946 r. uzyskała stopień naukowy doktora w Katedrze Biologii i Genetyki UMCS w Lublinie. Od września 1946 r.
podjęła pracę jako starszy asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Pisze prof. Jerzy Dybicki w książce „Śladami życia Stanisława Hillera” (Via Medica,
Gdańsk, 2008 r.): „Jej wspaniałe curiculum vitae, wskazujące na
doskonałe przygotowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
upoważniło profesora do awansowania jej już w 1947 r. na adiunkta”. Trzeba dodać, że w tym czasie adiunkt (najczęściej jedyny) był de facto zastępcą kierownika zakładu. Mimo tych obowiązków, Maria Wszelaczyńska równocześnie studiowała medycynę na Wydziale Lekarskim. Pracę naukową i naukę przerwało we wrześniu 1951 r. aresztowanie. Wspomina prof. Irena
Jabłońska-Kaszewska: „Odbywałyśmy tzw. internat, czyli trzydobowe ćwiczenia w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych.
Po pierwszej bezsennej dobie, pełnej zajęć, następna noc była
przeznaczona na wypoczynek. W środku nocy zauważyłam, że
Maria wyszła z sypialni i długo nie wracała. Zbiegłam na dół i
ujrzałam ją w towarzystwie kilku cywilnych osobników. Poprosiła, abym spakowała i przyniosła jej rzeczy”. Po tym zatrzymaniu
Maria Wszelaczyńska została osadzona w X pawilonie więzienia

mokotowskiego. Była poddawana brutalnym przesłuchaniom
przez Różańskiego i jego zespół. Dnia 29 stycznia 1952 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazano Ją
na 7 lat więzienia. Głównym zarzutem była współpraca z przybyłym w 1949 r. z Anglii kurierem, oficerem AK i „cichociemnym”,
rtm. Andrzejem Czaykowskim – „Gardą”, który w powstaniu warszawskim dowodził baonem „Ryś”. „Garda” został stracony w
1952 r. w więzieniu mokotowskim. Maria Wszelaczyńska odbywała wyrok w Fordonie. W ramach łagodzenia systemu represyjnego zapowiadającego zbliżanie się „odwilży” Zgromadzenie
Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w dniu 15 maja 1955 r.
zmniejszyło Jej wyrok do lat 4 i jeszcze w tym samym miesiącu
została zwolniona z więzienia. Po uwolnieniu wróciła na studia
medyczne w Gdańsku, które ukończyła w 1956 r. Dyplom lekarza nosi datę 15.09.1957 r. Po studiach podjęła pracę w I Klinice
Chorób Wewnętrznych, a od 1970 r. aż do emerytury, w 1975 r.,
pracowała w Poradni Kardiologicznej tej Kliniki. Władza nie zaprzestała nadzoru nad amnestionowaną. Zachowała się np.
opinia kierownika Kliniki, prof. Mariana Górskiego z 1965 r. z
następującym sformułowaniem: „z punktu widzenia moralnego
nie budzi żadnych zastrzeżeń. Zaświadczenie wydaje się celem
przedłożenia władzom sądowym”. Niemoralne w pojęciu rządzących było bowiem niepopieranie ustroju.
Od chwili powstania „Solidarności” Maria Wszelaczyńska brała aktywny udział w tym ruchu. W stanie wojennym podjęła się
roli kuriera podziemnej „Solidarności”, a w swoim mieszkaniu
przechowywała pieniądze Związku. Była kurierką. Woziła po
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Kadry AMG
Stopień doktora habilitowanego
uzyskali:
dr hab. Maciej Jankowski
dr hab. Piotr Kowalski
dr hab. Anna Liberek
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego został mianowany:
dr hab. Mikołaj Majkowicz
Na stanowisko profesora wizytującego zostały mianowane:
prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska
dr hab. Maria Śmiechowska
Na stanowisko docenta została
mianowana:
dr n. przyr. Danuta Luszawska-Pędzikiewicz
Na stanowisko starszego wykładowcy została mianowana:
mgr biol. Katarzyna Kurpierz
Na stanowisko wykładowcy został
mianowany:
mgr biol. Paweł Musiał
Na stanowisko adiunkta zostali
mianowani:
dr n. farm. Anna Hallmann
dr farm. Marcin Płaczek
Pracę w Uczelni zakończyli:
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lek. Aleksandra Madej-Dmochowska
dr med. Grzegorz Michalski
Jubileusz długoletniej pracy w AMG
obchodzą
20 lat
Beata Danielenko
Leszek Galica
Dorota Grabowska
dr hab. Zbigniew Karwacki, prof.
nadzw.
Zofia Romańczuk-Mackiewicz
Zmiany w pełnieniu funkcji kierowników jednostek organizacyjnych :
– od dnia 1.04.2009 r. dr. hab. Tomaszowi Wierzbie powierzono funkcję kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii,
dotychczas pełnił funkcję p.o. kierownika;
– od dnia 15.04.2009 r. dr hab. Janusz
Jaśkiewicz, prof. nadzw. zakończył
pełnienie funkcji kierownika Kliniki
Chirurgii Plastycznej;
– od dnia 16.04.2009 r. dr hab. Alicji
Renkielskiej powierzono funkcję p.o.
kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej;
– od dnia 15.04.2009 r. dr hab. Tomasz
Jastrzębski zakończył pełnienie funkcji p.o. kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej;
– od dnia 16.04.2009 r. dr. hab. Januszowi Jaśkiewiczowi, prof. nadzw. powierzono funkcję kierownika Katedry i
Kliniki Chirurgii Onkologicznej.
q

Kadry ACK
Jubileusz długoletniej pracy
w ACK – Szpitalu Akademii
Medycznej w Gdańsku obchodzą:
20 lat
Ewa Chojnowska
Grażyna Wiśniewska
Małgorzata Kuderska
Joanna Wojnowska
mgr Renata Toporek
Hanna Makowska
dr hab. med. Krystyna Raczyńska,
prof. nadzw.
Elżbieta Mosek
25 lat
Anna Malankowska
Małgorzata Kumor
mgr Anna Jurkiewicz
30 lat
Marianna Wronikowska
35 lat
Ewa Litwin
45 lat
Lech Moroń
q

dr med. Jarosława Lauer
całej Polsce korespondencję, pieniądze. Pokwitowań nie było.
Zamiast tego głębokie spojrzenie w oczy. O nic nie pytała, bo po
co. Nauczyła się tego dawno temu, że lepiej nie wiedzieć wszystkiego. Jak ktoś za dużo wie, to staje się niebezpieczny dla innych. Proste zasady konspiracji. Zanim ci wszyscy młodzi ludzie
z „Solidarności” nauczyli się tych zasad, ona je znała... Mówi, że
to wszystko normalne. Przecież inaczej nie można było. Człowiek się nie zastanawia, tylko robi. Więc kiedy Merkel poprosił,
żeby przechowywała pieniądze podziemnej „Solidarności”, to
oczywiście nie mogła odmówić. Zrobili tę skrytkę w szafie. I tylko
oni wiedzieli, że tam jest. Pieniądze leżały pod ruchomym dnem.
Ile przez tę skrytkę przeszło? Może kilka, może kilkanaście tysięcy dolarów, może więcej. Po prostu pomagała i nie ma zamiaru robić z tego wielkiej sprawy...
Szafkę, ten swego rodzaju sejf, opisywała następująco: W
tym miejscu, pod ruchomym dnem niewielkiej, kwadratowej
szafki, stojącej w rogu pokoju była skrytka. Dno można było
podnieść bardzo łatwo. Właściwie jednym palcem. Ale na pierwszy rzut oka wydawało się nieruchome. Zwykła deska. Ktoś musiałby wiedzieć o skrytce, żeby tu specjalnie zaglądać. Tym
bardziej, że to nie jedna szafka i niejedna półka w tym małym
pokoju, na parterze starego bloku gdańskiego Wrzeszcza. Po
reaktywowaniu Związku w czerwcu 1989 r. została członkiem
Komisji Wyborczej do Sejmu „kontraktowego” oraz członkiem
Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego. („Szafka – skrytka na
kasę podziemia ciągle tu jest”. Newsweek, 17.12.2006 r. cyt.
Gazeta AMG nr 5/2007).

W 1975 r. została odznaczona londyńskim Krzyżem Armii
Krajowej. W roku 2007 nadano Jej stopień porucznika Wojska
Polskiego. W tym samym roku została odznaczona Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wręczenie odznaczenia odbyło się w domu. Gdy Gazeta AMG opublikowała dzieje Jej życia, w którym położone zasługi wystarczyłyby na kilka
życiorysów, zamierzaliśmy z ówczesnym rektorem, prof. W. Makarewiczem odwiedzić Doktor Wszelaczyńską i wręczyć egzemplarz pisma. Niestety, w ferworze różnych zajęć inicjatywa ta nie
została zrealizowana. Niech to wspomnienie będzie hołdem dla
tej niezwykłej Postaci, wzoru patriotyzmu i niezłomności.
Prof. B. L. Imieliński
Od autora:
W powyższym „Wspomnieniu” wykorzystano cytowany artykuł z „Gazety AMG” nr 5 z 2007 r. „Wysokie odznaczenie dla
Doktor Marii Wszelaczyńskiej-Szaszkiewicz”.
Prof. Jerzy Dybicki w swojej książce pt. „Śladami życia Stanisława Hillera” (Via Medica, Gdańsk, 2008) tak skomentował
wymieniony artykuł: „Mam też niepłonną nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu będziemy dumni, że żyją jeszcze wśród
nas tej miary Polacy, którzy są chlubą narodu i powinni być stawiani za przykład do naśladowania wszystkim kochającym kraj
mieszkańcom, żyjącym w Europie między Bugiem a Odrą”.
Prof. B. L. Imieliński
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Polecamy Czytelnikom Miłe wiadomości

w ciężkich czasach
(list do dziekana)

Szanowni Czytelnicy „Gazety AMG”,
czasy są trudne, dlatego tym bardziej cieszą i grzeją serce listy,
takie jak zamieszczony poniżej, skierowany do dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, który właśnie do niego dotarł. Tak, jestem
dumny, że nasza Szkoła wychowuje takich ludzi i aczkolwiek
Kolega Podbiał ukończył już studia w AMG, dziekan WNoZ dołoży starań o Jego wyróżnienie. Poniżej treść listu. Wiadomości
w nim zawarte przywracają poczucie sensu misji Szkoły i Wydziału. Jestem wdzięczny Koledze Podbiałowi i Jego pedagogom.

Prof. Piotr Lass,
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AMG

¶

Jest to polskie wydanie unikatowego atlasu „Podstawowe
operacje urologiczne” pod redakcją Petera Albersa i Axela Hei
denreicha. Powstało dzięki współpracy dużej, bo liczącej 69
osób, grupy urologów, głównie niemieckich. Zawiera 10 rozdziałów, w których omówiono 56 procedur operacyjnych, najczęściej wykonywanych na oddziałach urologicznych. W odróżnieniu od dostępnych, obcojęzycznych atlasów operacyjnych o rozbudowanej części teoretycznej, omawiających patofizjologię schorzeń i wskazania do operacji, podręcznik ten jest
pozycją niezwykle zwartą, wręcz hasłową. Po krótkim zaprezentowaniu patofizjologii i wskazań do operacji, następuje szereg niezwykle przydatnych informacji dotyczących niezbędnego instrumentarium, materiałów szewnych i opatrunkowych,
ułożenia chorego na stole operacyjnym i wyboru dostępu operacyjnego. Następnie „krok po kroku” przedstawione są poszczególne etapy zabiegu, ze zwróceniem uwagi na jego najistotniejsze elementy i potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań. Opis kończą szczegółowe informacje na temat
opieki pooperacyjnej i poszpitalnej. Należy podkreślić, że
wśród omawianych procedur znalazły się również zabiegi z
dziedziny chirurgii ogólnej, ginekologii i urologii dziecięcej, których znajomość jest niezbędna dla praktykującego lekarza.
Pewnym zaskoczeniem dla polskiego operatora może być nacisk położony na przedoperacyjną rozmowę z chorym, mającą
na celu wyjaśnienie istoty operacji oraz udzielenie wszelkich
informacji o możliwych powikłaniach.
Wiedza zawarta w opracowaniu jest aktualna i dostosowana
do tendencji obserwowanych w nowoczesnej urologii, ze
szczególnym podkreśleniem roli laparoskopii.
Jestem przekonany, że dzięki inicjatywie Wydawnictwa Czelej nie tylko lekarze specjalizujący się w urologii, ale również i
ci z dużym doświadczeniem operacyjnym będą korzystać z
udostępnionej im publikacji dla dobra pacjentów.
Prof. Kazimierz Krajka

¶

¶

Dzień Dobry!
Nie wiem, czy dobrze kieruję moje podziękowanie, ale pisałam kiedyś do Państwa listownie i nie mam pewności, czy mój
list doszedł. W związku z powyższym chciałabym zwrócić się z
informacją i jednocześnie serdecznym podziękowaniem, że w
Państwa szkole uczy się i studiuje Pan SZYMON PODBIAŁ, który jest mieszkańcem mojego miasta – Kołobrzegu. Pan Szymon
był świadkiem wypadku motocyklowego mojego starszego
syna, Macieja Grabarka w dniu 11.07.2007 w Kołobrzegu przy
ulicy Waryńskiego i Walki Młodych. Jednocześnie był jedyną
osobą, która udzieliła synowi pierwszej fachowej pomocy zanim
przyjechało Pogotowie Ratunkowe. Najważniejsze, iż Pan Szymon Podbiał był psychiczną podporą w pierwszych chwilach po
wypadku, zanim dotarła karetka i zanim ja mogłam dotrzeć ze
Szczecina – bo akurat tam przebywałam. Syn Maciej do tej pory
wspomina ciepło, serdeczność i opiekę okazaną mu przez tego
przemiłego ucznia Waszej szkoły. Syn był w szoku powypadkowym, miał zderzenie czołowe z samochodem, który wymusił
pierwszeństwo przejazdu. Sądzę, że tylko dzięki okazanej pomocy przez Pana Szymona syn nie ma obecnie urazu do prowadzenia pojazdów. Zaś z całego wypadku pamięta tylko serdeczność okazaną mu przez Pana Szymona. Miałam okazję
poznać osobiście Pana Szymona podczas praktyk, które miał
na Pogotowiu Ratunkowym w Kołobrzegu – krótko po wypadku,
w lipcu 2007 roku. Spotkanie z nim tylko rzeczywiście odzwierciedliło jak skromną i ciepłą osobą jest Pan Szymon. Sądzę, że
w obecnych czasach bardzo trudno jest spotkać ludzi o dobrym,
ale i skromnym sercu.
Dlatego w imieniu moim, a przede wszystkim mojego syna
– Macieja, chcę złożyć serdeczne podziękowania za Państwa
trud włożony w naukę Waszego studenta – Szymona Podbiała
i cieszę się, że w szeregach Ratownictwa, czy Służby Zdrowia
w ogóle będą pracować takie osoby jak Pan Szymon. Państwa
Szkoła, która także kształci przyszłą kadrą medyczną, ma na
pewno dobrego studenta.
Swoim skromnym zdaniem chcę tylko dodać, że mogą być
Państwo dumni, że w swoich szeregach macie tak oddanego
przyszłej swojej profesji studenta.
Łączę pozdrowienia z Kołobrzegu.
Z wyrazami szacunku – Anna Grabowiecka
(mama Macieja Grabarka)
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Wrocławskie
Dni Nauki
W dniach 16–17 kwietnia 2009 r. odbyło się we Wrocławiu II Studenckie
Sympozjum Naukowe – „Wrocławskie
Dni Nauki”. Druga konferencja z cyklu
„Wrocławskich Dni Nauki” w tym roku,
zorganizowana została przez młodych
adeptów zdrowia publicznego i skierowana przede wszystkim do studentów
tego właśnie kierunku.
Konferencja miała charakter ogólnopolski i służyła wymianie poglądów
dotyczących szeroko pojętego zdrowia
publicznego oraz takich tematów, jak:
komunikacja społeczna, bioterroryzm,
Od lewej: Krzysiek Baran (III lekarski), Natalia Meszko (I MSU zdrowie publiczne), Paweł Klikowicz (II lic.
dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne,
zdrowie publiczne)
prawa pacjenta.
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego AMG poddziałania w zakresie wykorzystania narzędzi marketingowych,
czas sympozjum reprezentowali Natalia Meszko, Krzysztof
osiąganych przez nie wyników oraz zobrazowanie czynników
Baran i Paweł Klikowicz.
wpływających na ww. dane. Po zakończeniu prezentacji, ku
Wstęp do konferencji stanowiła sesja poświęcona aktualnaszej uciesze, otrzymaliśmy cztery pytania, które zainicjowanym problemom zdrowia publicznego, w czasie której zgromały ciekawą dyskusję.
dzeni mieli możliwość wysłuchania m.in. takich wykładów, jak:
W kolejnym dniu sympozjum odbyła się debata poświecona
„Rola zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia”, „Skuinformatyzacji oraz nowym źródłom finansowania opieki zdroteczna komunikacja narzędziem zdrowia publicznego” czy
wotnej. Dwudniowe sympozjum zwieńczyło rozdanie nagród i
„Programy i kampanie zdrowotne – oczekiwania i rzeczywiwyróżnień. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu zaprezentowana
stość”. W drugiej sesji omówiono kwestie bezpieczeństwa spoprzez nas praca zajęła trzecie miejsce w sesji konkursowej.
łeczeństwa dotyczące systemu ratownictwa medycznego i
Warto podkreślić, iż jest to druga praca Studenckiego Koła
bioterroryzmu.
Zdrowia Publicznego AMG przy Zakładzie Zdrowia PubliczneNiezwykle ważnym punktem sympozjum była debata na tego i Medycyny Społecznej AMG prezentowana w konkursie
mat roli podmiotów zdrowia publicznego w kreowaniu polityki
prac studenckich na naukowych sympozjach studenckich. Tym
zdrowotnej, w której uczestniczyli przedstawiciele instytucji
bardziej jest nam miło, że to właśnie nasza praca została dozajmujących się szeroko pojętym zdrowiem publicznym.
ceniona i nagrodzona. Należy nadmienić, iż opiekunem pracy
Drugą część sympozjum, poprzedzającą sesję prac stubył lek. Łukasz Balwicki, któremu chcielibyśmy serdecznie podenckich, stanowiło sfinalizowanie aktu utworzenia Polskiego
dziękować za ogromne wsparcie i motywację do dalszych staTowarzystwa Studentów Zdrowia Publicznego. Już podczas
rań na polu nauki. Szczególne podziękowania kierujemy do dr
„Warszawskich Dni Nauk o Zdrowiu” (13–14 marca br.) debaMarzeny Zarzecznej-Baran oraz dr. Piotra Popowskiego za nietowano o potrzebie stworzenia organizacji skupiającej studenocenioną pomoc merytoryczną oraz cenne wskazówki przy
tów wydziałów nauk o zdrowiu. Po długiej, bogatej w wiele
pisaniu pracy.
cennych uwag i sugestii wymianie poglądów postanowiono
zawiązać stowarzyszenie, które skupiać będzie studentów kieNatalia Meszko, Krzysztof Baran i Paweł Klikowicz
runku zdrowie publiczne.
Spośród obecnych i chętnych do członkowstwa w Towarzystwie wyłoniono komitet założycielski. Przedstawicieli studentów kierunku zdrowie publiczne AMG reprezentował Paweł
Klikowicz.
Misją Towarzystwa w głównej mierze jest integracja studentów zdrowia publicznego, promowanie absolwentów tego kierunku w systemie ochrony zdrowia, a także działalność rozpowszechniająca i popularyzująca osiągnięcia nauk o zdrowiu.
Część trzecią stanowiła sesja prac studenckich. Łącznie zaprezentowano 22. prace studentów z całej Polski, w tym naszą
pt. „Marketing społeczny w programach popularyzacji świadomego dawstwa narządów”. Zaprezentowaliśmy w niej aspekty
Paweł Klikowicz (na zdjęciu powyżej pierwszy z prawej), stuzwiązane z transplantologią w kontekście marketingu społeczdent II roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku zdrowie punego, który jest nieodzownym elementem kampanii społeczbliczne, został ekspertem studenckim przy Państwowej Kominych promujących świadome dawstwo narządów, ponadto
sji Akredytacyjnej. Aby zostać ekspertem, odbył cykl szkoleń
dokonaliśmy przeglądu działalności różnych organizacji prooraz przeszedł test kwalifikacyjny. Pytania dotyczyły ustawy o
mujących transplantacje (w tym szczególny nacisk położyliśmy
szkolnictwie wyższym, statutu Państwowej Komisji Akredytana propagowanie idei dawcy.pl – projektu Polskiego Towarzycyjnej i statutu Parlamentu Studenckiego RP.
stwa Programów Zdrowotnych, realizowanego przy współpraq
cy studentów SKN Zdrowia Publicznego AMG), sposobów ich

Student AMG
wśród ekspertów
Państwowej Komisji
Akredytacyjnej
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„Twoje zdrowie
w Twoich rękach”
– Somonino 2009
Pierwszy dzień wiosny w SPZOZ przy ul. Wolności w Somoninie rozpoczął się dosyć pracowicie dzięki pierwszej w tym roku
akademickim akcji „Twoje zdrowie w Twoich rękach”, współorganizowanej przez Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne i
Oddział Gdańsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny IFMSA – Poland.
Patronat nad naszym projektem objęli rektor AMG prof. Janusz
Moryś oraz wójt Gminy Somonino – Mieczysław Flisikowski.
Tego słonecznego, chociaż mroźnego dnia, mimo małych problemów technicznych, dojechaliśmy do Somonina, gdzie czekało
na nas już około 50. pacjentów, zajmujących kolejkę od wczesnych godzin rannych. Byliśmy miło zaskoczeni. Władze lokalne
i media zadbały o to, żeby o naszym przedsięwzięciu dowiedziała się jak największa liczba osób. Również ksiądz odegrał dużą
rolę, informując parafian o profilu wykonywanych przez nas badań, a Urząd Gminy pamiętał o mieszkańcach okolicznych wsi,
organizując dla nich darmowy transport do Somonina.
Każda osoba przy rejestracji dostawała kartę pacjenta, którą
po konsultacji lekarskiej zabierała ze sobą do domu. Zrobiliśmy
kompleksowo wszystkie podstawowe badania, o które nie zawsze jest łatwo podczas standardowej wizyty lekarskiej, mianowicie: pomiar ciśnienia, poziomu glukozy i cholesterolu testami
paskowymi, pomiar tkanki tłuszczowej, wskaźnika BMI oraz pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Nasi koledzy z kółka torakochirurgicznego, którzy gościnnie z nami pojechali, pomogli wytypować osoby, które powinny wziąć udział w
Pomorskim Pilotażowym Programie Badań Przesiewowych Raka
Płuca. Dzięki pani Reginie Pek 50 pacjentek zapisano na badania
mammograficzne w Gdańsku, które przeprowadzono 1 kwietnia.
Frekwencja była blisko 100%.
Czekając na badania, mieszkańcy Somonina mogli wysłuchać wykładów na temat raka piersi, raka jelita grubego, czerniaka złośliwego oraz profilaktyki nowotworowej – prowadzonych przez studentów należących do kółka onkologicznego.
Członkowie kółka torakochirurgicznego wygłosili prelekcje na
temat raka płuca. Na zakończenie pacjenci byli konsultowani
przez lekarza ogólnego, a także mieli okazję na profesjonalną
konsultację onkologiczną.
Wśród badanych znalazło się sporo osób w średnim i starszym
wieku, które nigdy nie sprawdzały swojego poziomu cholesterolu,
był pacjent z podejrzeniem cukrzycy, kilku pacjentów z niepoko-

jącymi zmianami skórnymi i zmianami w gruczołach piersiowych
(trzy kobiety z nowotworem złośliwym piersi), pacjent z niezdiagnozowanym wcześniej wodobrzuszem i objawami nowotworu
trzustki (potwierdzonym w wykonanych w ciągu tygodnia od akcji
badaniach). Wszyscy otrzymali wskazówki, gdzie należy się udać,
by otrzymać pomoc, rozpocząć leczenie.
Zadowoleni i uśmiechnięci, z poczuciem dobrze wypełnionego
zadania opuściliśmy Somonino koło godziny 18.30 i pewnie każdemu uczestnikowi przeszła przez głowę myśl: „Tak…akcja się
udała”. (A może warto też dodać – ile jest jeszcze do zrobienia!)
Nie udałoby się nam jednak bez pomocy naszych partnerów
(Roche Diagnostics Polska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL),
zaangażowania i pomocy pana wójta, pani kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gizeli Suchodolskiej, która czuwała nad tym, byśmy mieli wszystko, co
może nam być potrzebne i opiekuna Koła Chirurgii Onkologicznej dr. Kamila Drucisa. Badania w Somoninie przeprowadzone
już po raz trzeci są kolejnym dowodem na to, jak ważna jest
profilaktyka i zapobieganie chorobom. Łatwiej zapobiegać niż
leczyć! Pamiętajmy o tym.
Zespół realizujący akcję „Twoje zdrowie w Twoich rękach” w
Somoninie: dr n. med. Kamil Drucis oraz Regina Pek, Agnieszka
Chamier-Ciemińska, Krzysztof Dydo, Daniel Maliszewski, Karol
Wierzba, Michał Borys, Anna Chomicz, Joanna Dawicka, Maciek
Denisiuk, Justyna Gaca, Karolina Grajewska, Iwona Kur, Rafał
Mackiewicz, Marcin Mieszkowski, Marta Nadolska, Dorota Niewitecka, Natalia Paszko, Łukasz Smyk, Ewa Sobczak, Maria
Stępniak, Ingrid Wenzel, Zofia Zielska.
Marta Nadolska, koordynator lokalny projektu
„Twoje Zdrowie w Twoich Rękach”
Oddział Gdańsk IFMSA – Poland
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Zaproszenie na Kongres

Puchar dla AMG

I Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Hiperbarycznej w Gdyni, odbędzie się w dniach 4–6 czerwca 2009 r.
Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Dyrekcja Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej AMG wraz z Krajowymi Ośrodkami Medycyny: Tropikalnej, Morskiej, Hiperbarycznej – DAN Europę – Polska,
uwzględniając wzrastające zatrudnienie, wyjazdy służbowe i
rekreacyjne obywateli polskich do krajów o odmiennym klimacie oraz globalną sytuację epidemiologiczną, uprzejmie informują i serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Kongresie
pod hasłem Współczesne wyzwania dla zdrowia i bezpieczeństwa podczas pracy i służby, turystyki i rekreacji w
warunkach morskich i tropikalnych.
Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do PT lekarzy, naukowców i praktyków, organizatorów ochrony zdrowia, psychologów, przedstawicieli biur turystycznych i towarzystw ubezpieczeniowych oraz osób zainteresowanych tematyką: ochrony
zdrowia, życia i bezpieczeństwa w pracy na morzu, zagrożeń
zdrowia i życia chorobami tropikalnymi, zabezpieczeniem polskich obywateli w warunkach pracy i służby w misjach stabilizacyjnych, wojskowych i pomocowych w krajach tropikalnych,
bezpieczeństwem zdrowia i życia w pracach podwodnych i
nurkowaniu rekreacyjnym, psychologicznymi aspektami pracy
i działań w warunkach stresu na morzu i w krajach tropikalnych,
bezpieczeństwem sanitarnym i zagrożeniami środowiskowymi
w portach morskich.
W ramach sesji plenarnych, tematycznych i warsztatów oraz
sesji plakatowych specjaliści z zagranicy i kraju przedstawią
przegląd współczesnych wyzwań i proponowanych rozwiązań
w tych dziedzinach. Będzie nam miło gościć Państwa w nowoczesnej Gdyni, Gdańsku i Sopocie oraz w MIMMiT AMG w
70-lecie działalności jednej z najstarszych polskich placówek
naukowo-badawczych.
Prof . Bogdan Jaremin, przewodniczący Kongresu,
prezes Polskiego Towarzystwa
Medycyny Morskiej i Tropikalnej

W dniu 16 kwietnia br. przedstawiciele USS AMG uroczyście
przekazali rektorowi prof. Januszowi Morysiowi puchar zdobyty przez studentów naszej Uczelni podczas I Akademickich
Mistrzostw Trójmiasta w Adventure Racing. Mistrzostwa odbyły się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku 28 marca 2009 r., a zorganizowała je Rada Samorządu Studenckiego AWFiS w Gdańsku przy pomocy Samorządów Studenckich innych trójmiejskich uczelni, w tym również AMG. Zawodnicy reprezentujący Akademię Medyczną w
Gdańsku wykazali się nie tylko doskonałym przygotowaniem
technicznym, wiedzą z różnych dziedzin nauki i hartem ducha,
ale przede wszystkim najwyższą frekwencją spośród wszystkich biorących udział w tym wydarzeniu uczelni. Zostało to
docenione przez rektora AWFiS prof. Tadeusza Hucińskiego i
nagrodzone symbolicznym pucharem wręczonym wszystkim
reprezentantom AMG.
Anna Kaźmierczak,
przewodnicząca Zarządu USS
Akademii Medycznej w Gdańsku

Uczestnicy akademickiej akcji „Twoje zdrowie w Twoich rękach”, Somonino’2009
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Konferencja

W dniu 7 marca w budynku Atheneum Gedanense Novum
odbyła się konferencja popularno-naukowa „Piękna i Bestia –
kobieta w walce z rakiem”, zorganizowana z inicjatywy studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, działającego przy Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG–AMG. Istotnym
dla nas jako organizatorów było jak najszersze dotarcie z informacją o konferencji do mieszkańców naszego regionu, gdyż
tematyka wykładów przeprowadzonych
przez dziesięciu specjalistów w dziedzinie
onkologii dotyczyła aktualnych problemów
diagnozowania, leczenia i zapobiegania
chorobom nowotworowym.
Na konferencję przybyło nieco ponad
trzysta osób, w przeważającej liczbie kobiety w różnym wieku. Pozytywnym i satysfakcjonującym aspektem było obserwowanie
sprowokowanej wykładami dyskusji wśród
uczestników konferencji oraz wykorzystanie
możliwości zadawania pytań specjalistom
po każdym wystąpieniu. Podczas przerw
między wykładami słuchacze mogli dowiedzieć się o miejscach darmowych badań
mammograficznych oraz innych badań przesiewowych, wyznaczonych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Dzięki udostępnionym fantomom piersi
przybyli goście mogli nauczyć się poprawnego badania palpacyjnego, które jest
pierwszym etapem w rozpoznawaniu nowo-

Organizatorzy Konferencji

tworów piersi, a także zaczerpnąć wiedzy na
stoisku informacyjnym o raku szyjki macicy.
W czasie poczęstunku istniała możliwość
dyskretnej konsultacji z prelegentami.
Oprócz wielkiego odzewu ze strony uczestników konferencji, spotkaliśmy się również z
dużym zainteresowaniem mediów – radia i
telewizji – i to nie tylko tych patronujących
naszemu przedsięwzięciu.
Naszym celem jako organizatorów było
podanie społeczeństwu rzetelnej informacji
na temat chorób nowotworowych i wiedzy,
którą przekazali lekarze onkolodzy związani
z Akademią Medyczną w Gdańsku. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nadać temu wydarzeniu profesjonalny wydźwięk, aczkolwiek skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na przekazie najistotniejszych zagadnień, takich jak profilaktyka, dostępne metody diagnostyczne, rehabilitacja i pomoc
psychologiczna dla osób, które wygrały
swoją walkę z rakiem.
Aleksandra Binek,
przewodnicząca projektu konferencji
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