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REKTOR I SENAT AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU 

mają zaszczyt zaprosić 
na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ
ROKU AKADEMICKIEGO 1992/93 

która odbędzie się w czwartek, dnia 1 października 1992 o godz. 10,00 
w gmachu Zakładów Teoretycznych, sala wykładowa im. prof. Sl Hillera 

Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Dębinki 1
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Przemówienie Rektora - Stefana Angielskiego
Immatrykulacja
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Wręczenie dypiomów wyróżniającym się absolwentom i
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Wręczenie odznaczeń
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Gaudę Mater Polonia - Chór AMG
Wykład inauguracyjny - Andrzej Hellmann "Przeszczep szpiku i jego 
rola w leczeniu białaczek”
Gaudeamus - Chór AMG
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PRZEMÓWIENIE PROF. DR HAB. STEFANA ANGIELSKIEGO

- REKTORA AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

Otwieram uroczystość inaugurującą rok akademicki 1992/93, - 47-mą - od powołania 
naszej Uczelni. W imieniu Senatu witam bardzo serdecznie Dostojnych Gości, witam gorąco 
Szanownych Państwa przybyłych na naszą uroczystość. Witam młodzież studencką, a 
szczególnie gorąco witam tych, którzy w dniu dzisiejszym po raz pierwszy przekraczają progi 
naszej Uczelni. Składam wam w imieniu całego grona akademickiego gratulacje z 
dokonanego przez Was wyboru naszej Uczelni, w której murach będziecie studiowali w 
najpiękniejszym okresie waszego życia. Chciałbym żebyście się utożsamiali z tą Uczelnią, byli 
z niej dumni i mówili o niej - jako o swojej Uczelni. Życzę Wam spełnienia marzeń. Jest to 
bowiem taki okres w życiu człowieka, w którym nie tylko przysposabia się on do 
wykonywania zawodu ale także czas, w którym umacniają się zasady moralne i ostatecznie 
krystalizuje się osobowość.

W tym roku akademickim odeszli z naszego grona na zawsze, zespalając się w zbiorowej 
pamięci naszej Uczelni:

Doc. dr Jan Maciej Chmielewski
- emerytowany kierownik Kliniki Neurochirurgii

Mgr Maria Bugno
- emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej 

Mgr Kazimierz Kamelski
- emerytowany wicedyrektor administracyjny

Prot, dr Fryderyk Pautsch
- emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii 

Dr farm. Józef Endraszek
- były kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej W. Farm. 

Dr n. med. Tadeusz Gronowski
- były nauczyciel akademicki, jeden z pierwszych protetyków stomatologicznych

Maria Badowska
- emerytowana kwestor AMG 

Dr med. Maria Burghart-Czaplińska
- emerytowany adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych 

Stefania Bitkowska
- emerytowany kierownik sekretariatu Rektora AMG, kierownik dziekanatu W. Farm. 

Lek. med. Krzysztof Murat
- nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr Tadeusz Kielanowski
- emerytowany kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy 

Prof. dr Wiesław Mierzejewski
- kierownik Kliniki Położnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych

Dr med. storn. Adela Irena Jankowska
- emerytowany kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej. Instytutu Stomatologii 

Janina Skatulska
- emerytowany kierownik sekcji w Kwesturze AMG 

Dr med. Małgorzata Słomińska
- adiunkt II Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób Wewnętrznych 

Michał Szulpin
- emerytowany pracownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej 

Mgr inż. Bohdan Tomaszewicz
- emerytowany specjalista chemik w Katedrze i Zakładzie Chemii Ogólnej
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Prot dr Stanisław Byczkowski
- emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii, doktor honoris causa AMG 
Jadwiga Biała
- oddz. pielęgniarka Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PSK 1
Krystyna Rycyk
- st. inspektor BHP w PSK 1

Uczcijmy pamięć o nich chwilą skupienia i zadumy.

W tym roku akademickim przyjęliśmy na I rok studiów 359 studentów, na Wydział 
Lekarski - 193, Wydział Farmaceutyczny - 100, a na Oddział Stomatologiczny - 66 osób. 
Ogółem w Uczelni studiuje 3184 osoby. Natomiast ukończyło studia 541 osób z tego na 
Wydziale Lekarskim - 343, Oddziale Stomatologicznym - 120 i na Wydziale Farmaceutycznym
- 78 osób tj. o 50% więcej aniżeli przyjęliśmy obecnie na I rok studiów. Fakt ten powinien 
zdecydowanie przyczynić się, szczególnie na dwóch pierwszych latach, do podniesienia 
poziomu nauczania, bowiem jak dotąd liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich nie 
uległa zmianie. Na jednego nauczyciela akademickiego w naszej Uczelni przypada mniej 
aniżeli 4 studentów, podczas gdy w Anglii czy Hiszpanii wskaźnik ten osiąga wartość 
odpowiednio 15 i 20, tzn. na jednego nauczyciela w Anglii przypada 15 studentów.
Godny w moim przekonaniu podkreślenia jest fakt, że warunki lokalowe naszych Zakładów 
Teoretycznych są doskonałe; domniemam, iż są najlepsze w Polsce. Bliskość biblioteki z 
względnie zasobnymi zbiorami, rozlokowane w pobliżu na wspaniałym terenie Domy 
Studenckie dopełniają całość tworząc w sumie piękny i funcjonalny zespół, zachęcający do 
dobrej pracy. Ogólnie biorąc, Uczelnia nasza jako całość jest usytuowana w pięknym terenie, 
nieco zaniedbanym, będziemy czynili wszystko aby zadbać o jego wygląd. Rozpocznę 
sprawozdanie o działalności Uczelni w roku 91/92 od budżetu Uczelni

W 1991 r. globalne dochody Uczelni zamknęły się kwotą prawie 80 mld zł, z tego dotacja 
budżetowa na działalność dydaktyczną wynosiła 67.5 mld zł, a na działalność naukową 8.5 
mld. Dochody własne osiągnęły wartość prawie 14 mld zł. Składały się na to, m.inn.:
- wpływy z opłat administracyjnych od studentów, w tym zagranicznych
- wpływy z umownych prac badawczych
- wpływy za dzierżawę pomieszczeń
- wpływy od sponsorów
- wpływy z operacji bankowych
Planowany budżet na rok 1992, który otrzymaliśmy dopiero przed tygodniem, ma zamknąć 
się kwotą 125 mld, co w stosunku do 1991 r. stanowiłoby wzrost w wartościach 
nominalnych o około 56%. Planowany budżet funduszu pomocy materialnej dla studentów w 
1992 r. ma wynieść 25.3 mld tj. o 12% więcej aniżeli w 1991 r.
Budżet szpitali klinicznych w 1992 r. opiewa na łączną kwotę 274.5 mld zł, tj. o 36% więcej 
w stosunku do 1991, (wynosił on wówczas 201 mld zł).

Przechodząc do omówienia zadań inwestycyjnych, które prowadzi Uczelnia, na pierwszym 
planie wymienić należy:
1. Rozbudowę i modernizację Instytutu Radiologii i Radioterapii o kubaturze 21.200 

m3. Termin uruchomienia - I kwartał 1993. Dzisiaj rozpoczął się montaż tomografu 
NMR, przypuszczalnie 4-go tego typu aparatu w kraju, którego cena jednostkowa 
wynosi około 3.7 min DM, tj. prawie 37 mld zł.

2. Budowę pralni centralnej - termin uruchomienia I kwartał 1993. Uczelnia uzyska 
nowoczesny ciąg pralniczy o wydajności 7 ton/zmianę.

3. Modernizację i rozbudowę Instytutu Kardiologii, Centralnej Izby Przyjęć i OJOMu

Przewidywane koszty realizacji wymienionych inwestycji w roku bieżącym zamkną się kwotą 
około 40 mld zł.
Z funduszów Uczelni prowadzono w 1992 r. prace remontowe na kwotę około 14 mld zł.
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1. Rozbudowano dwa Domy Akademickie, przez co zwiększyła się ilość miejsc o 
około 40.

2. Oddano do użytku Dom Asystenta, w którym zamieszkało około 40 osób.
3. Zmodernizowano pomieszczenia dla Zakładu Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 

w obrębie Przychodni, w pełni wyposażając je w nowoczesną aparaturę 
diagnostyczną.

4. Wybudowano windę towarowo-osobową w gmachu na Farmacji
5. Wyremontowano Zakład Farmakologii
6. Zaadoptowano w Klinice Zakaźnej pomieszczenia na sale intensywnej terapii

W tym roku Szpitale nasze wydadzą na remonty prawie 30 mld zł, z tego 3.5 mld 
otrzymano od sponsorów. Najważniejsze prace remontowe w PSK 1 miały miejsce w: 
Klinice Hematologii - którą oddano do użytku w III kw. br.
Klinice Chirurgii Urazowej - będzie oddana do użytku w październiku, br.
Klinice Neurologii Rozwojowej - oddana do użytku w III kw. br.
Klinice Radioterapii - będzie oddana do użytku w I kw. 93.
Oddano do użytku dwustronne zasilanie energetyczne PSK 1, którego koszt zamknął się 
kwotą 1.1 mld zł.
W PSK 2 - dokonano modernizacji kotłowni
W PSK 3 rozpocznie się wkrótce remont Przychodni i Izby Przyjęć.

Aparatura
Zakupiono aparaturę na łączną sumę 15.4 mld zł, z tego aż 4.6 mld uzyskano nieodpłatnie
od sponsorów. Wymienię kilka aparatów, których cena jednostkowa przewyższa 100
Są to:
Serwowentylator 250 min dar Senatu Bremy
Dwie ciemnie automatyczne 590 min dar Portu Handlowego
Unity stomatologiczne 450 min dar Portu Handlowego
Aparat do hemodializy 320 min dar z Hamburga
Inkubator 106 min Fundusz na Rzecz Dzieci, W-wa
Ultrawirówka 470 min Program Tempus
Aparat do robienia przezroczy 180 min dar Szpitala Onze Lieve, Holandia

W ramach własnych środków inwestycyjnych zakupiono wiele cennej aparatury.
Wymienię niektóre z tych aparatów, których wartość jednostkowa przekracza 300 min zł. Są 
to:
Respirator Bennet 300 min Zakład Anestezjologii
Aparatura endoskopowa 700 min II Klinika Chorób Wewnętrznych
Stół operacyjny 380 min Klinika Neurochirurgii
Mikroskop fluorescencyjny 440 min Zakład Immunologii
Dwa aparaty do znieczulania a' 450 min Zakład Anestezjologii
Ultrasonograf 1.2 mld Instytut Położnictwa
Aparat Avaionics 885 min Instytut Kardiologii

Wspomnę także o dwóch laparoskopach, które otrzymały nasze kliniki chirurgiczne, jeden z 
nich to dar Rafinerii Gdańskiej, a zakup drugiego jest w trakcie realizacji. Łączna wartość 
wynosi około 1.3 mld zł.

Miniony rok był drugim z kolei rokiem funkcjonowania nowego systemu finansowania badań 
naukowych za pośrednictwem Komitetu Badań Naukowych. Istotną wartość miała wizyta w 
Gdańsku na nasze zaproszenie ministra W. Karczewskiego. Otrzymano środki na finansowanie 
wspólnych przedsięwzięć naukowych uczelni Trójmiasta, m.in. na budowę akademickiej sieci 
komputerowej - otrzymano kwotę 3.248 mld zł. Uczelnia nasza przygotowuje się również do 
włączenia w Europejską Sieć Komputerową (EARN). Z tych funduszów Uczelnia zakupiła 
komputer centralny sieci lokalnej za kwotę 400 min zł. Będzie to komputer z pamięcią 
dyskową o pojemności 840 MB, dostawa spodziewana w październiku. W przeciągu roku 
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zostaną ułożone kable światłowodowe między budynkami, co umożliwi zintegrowanie lokalnej 
sieci komputerowej, do której dołączać się będą wszystkie działające w Uczelni komputery, a 
zakupiono ich w tym roku przeszło 60 na łączną sumę około 1 mld zł. Od roku, w 
Bibliotece Głównej działa system Medline z dyskietkami Lite Science i Clinical Medicine 
począwszy od 1983 r Zakupiono 5 325 książek, 1 785 czasopism. Zbiór książek obecnie liczy 
336.208 tomów, a zbiór czasopism 92 806 tomów

Działalność Uczelni
W minionym roku akademickim przeprowadzono 31 przewodów doktorskich, wszystkie na 
Wydziale Lekarskim, żadnego na Wydziale Farmaceutycznym oraz 5 przewodów 
habilitacyjnych, w tym 3 na Wydziale Lekarskim a 2 na Wydziale Farmaceutycznym.
Ogłoszono drukiem łącznie 692 prace, w tym w wydawnictwach polskich 502, w 
wydawnictwach zagranicznych 190. Wydano 14 skryptów i tom Annales AMG.

Zorganizowano przy współudziale jednostek organizacyjnych Uczelni 9 zjazdów krajowych 
towarzystw naukowych, w tym jeden międzynarodowy. Nasi nauczyciele akaaemiccy uzyskali 
17 grantów KBN na realizację swoich projektów badawczych na łączną sumę 8 mld zł 
Około 250 osób uczestniczyło w wyjazdach naukowych, w tym 45 przebywało na stażach i 
stypendiach za granicą. W dalszym ciągu Uczelnia uczestniczy w dwóch programach 
Tempus, w ramach tych programów zorganizowano kilka kursów oraz obustronną wymianę 
nauczycieli akademickich. Prowadzony jest projekt JEP - w ramach European Society ot 
Radiology and Oncology

Na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Senat powołał do życia:
- 30 łóżkową Klinikę Hematologii, która znalazła siedzibę na terenie PSK 1, rozpoczęła swoją 
działalność w lipcu br. i w ciągu jednego m-ca przyjęła 100 chorych,
- Instytut Kardiologii, w którego skład wchodzą l-sza i nowo powołana ll-ga Klinika 
Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii oraz Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń, a w 
niedalekiej przyszłości w skład Instytutu wejdzie Zakład Hemodynamiki i Badań Inwazyjnych.

Decyzją Senatu z dnia 8 czerwca 1972 r. została ograniczona do jednego budynku i 
50 łóżek Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych. W zwolnionym budynku 
znalazła pomieszczenie Klinika Hematologii, a wkrótce także Klinika Endokrynologii. 
Zreorganizowano Przychodnię dla Pracowników PSK 1, przemianowując ją na Zakład 
Profilaktyki i Promocji Zdrowia, który obecnie otacza opieką wszystkich pracowników naszej 
Uczelni, a także naszych studentów.
W I półroczu 1992 r. szpitale nasze hospitalizowały ogółem 19.330 chorych, podczas gdy w 
1991 r. - 33.098, spodziewany wzrost przyjęć szacuje się na około 16% w stosunku do roku 
ubiegłego.
Zespół kierowany przez Prof. Gacyka, dokonał w tym roku akademickim 26 przeszczepów 
nerek. Składam serdeczne podziękowania całemu zespołowi za ogromny wysiłek w 
pokonywaniu trudności i przeszkód nie tylko technicznych. W 1991 r. przeprowadzono łącznie 
w naszych szpitalach 10.528 zabiegów operacyjnych. W Klinice Kardiochirurgii wykonano 135 
zabiegów na otwartym sercu. W ostatnim okresie (I półrocze 1992 r.) dokonano 20 zabiegów 
przezskórnej koronoplastyki naczyń wieńcowych, 115 przeszczepów naczyń wieńcowych, w 
PSK 3 wszczepiono 216 rozruszników serca. Bardzo pomyślnie rozwija się Pracownia 
Endoskopowa, w której dokonano 1100 zabiegów endoskopowej cholangiopankreatografii i 
sfincterotomii z usuwaniem kamieni z przewodów żółciowych. Rozpoczęto usuwanie 
pęcherzyka żółciowego w przypadku kamicy żółciowej przy użyciu laparoskopu operacyjnego. 
Zabiegi te wykonywane są już w dwóch naszych klinikach chirurgicznych. Przeciętnie 
miesięcznie wykonuje się około 125 zabiegów ultradźwiękowego kruszenia kamieni.

Wymieniłem, pokrótce, tylko działalność klinik zabiegowych, dając tym samym w 
bardzo niewielkim zarysie obraz działalności leczniczej Uczelni.

Powołana na wniosek Senatu naszej Uczelni Rada Społeczna AMG, której 
przewodniczy poseł Jacek Merkel, na swoim ostatnim posiedzeniu obradowała nad 
problemami odpłatności w Służbie Zdrowia. Omawiano m.inn. eksperyment Gdyńskiej Służby
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Zdrowia polegający na obowiązkowej stałej odpłatności za pobyt w szpitalu. Problemy te 
wzbudzają wiele kontrowersji, tym bardziej, iż jak dotąd praktycznie biorąc nic nie wiemy o 
zamierzeniach resortu zdrowia w tej sprawie.

W naszej Uczelni, praktycznie biorąc, dopiero niespełna od roku zaczęliśmy analizować 
koszty utrzymania poszczególnych działów i usług, czynimy to po omacku z włąściwą nam 
opieszałością i brakiem determinacji. O wiele łatwiej ubiegać się o dotację, aniżeli żmudnie 
analizować koszty utrzymania, wprowadzać wynikające z tej analizy zmiany i utrzymywać stan 
sprawnej organizacji. Jak dotąd, roczne sprawozdania finansowe sporządzane na zlecenie 
MZiOS nie wymagają opracowania analitycznego, lecz zgodnie z instrukcją zawierają 
parametry "wykonania planu*. A priori zakłada się w dalszym ciągu, że darowana nam przed 
laty organizacja służby zdrowia, jeżeli czegokolwiek wymaga to jedynie zasilania w pieniądz. 
Nasz świat marzeń w dalszym ciągu pozostaje socjalistyczny w treści, o formie mówić nie 
będę, ale niewątpliwie władzę objął pieniądz. I trudno będzie się z tego władania wywinąć. 
Wszyscy pracownicy Uczelni są odpowiedzialni za jej i za swoje losy. Stoimy wobec wyzwań 
nie tylko profesjonalnych ale ekonomicznych i społecznych. Któż, jak nie środowisko 
akademickie, ma sprostać tym wyzwaniom. Od naszej inicjatywy, kreatywności, sumiennej i 
systematycznej pracy zależą losy Uczelni, jej i nasz prestiż i dobrobyt.

W tym duchu ogłaszam rok akademicki 92/93 - 47 lat od powołania Akademii 
Medycznej w Gdańsku - za otwarty.

Immatrykulacja

Immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na Wydział Lekarski i na 
Oddział Stomatologiczny odbędzie się dnia 30.09.1992 r. o godz. 12.00 w sali im. St. Hitlera 
w budynku Zakładów Teoretycznych, ul. Dębinki 1.

Immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów na Wydział 
Farmaceutyczny odbędzie się dnia 1.10.1992 r. o godz. 13.15 w sali nr 2 na Wydziale 
Farmaceutycznym, ul. Gen. J. Hallera 107.

W symbolicznej immatrykulacji - w czasie inauguracji roku akademickiego - wezmą udział 
następujący przedstawiciele studentów:
Piotr Pajewski, Bernadeta Pettke, Magdalena Szczotka, Renata Wojciechowska - z Wydziału 
Lekarskiego,
Maciej Drosd, Monika Frydrychowska, Agnieszka Kłek, Magdalena Slas - z Oddziału 
Stomatologicznego,
Jerzy Bojanowski, Beata Kicińska, Wioletta Langa - z Wydziału Farmaceutycznego.

Dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymali:

Barbara Jereczek i Grażyna Gulida z Wydziału Lekarskiego
Jolanta Tukąj z Wydziału Farmaceutycznego

Medalem "Primus Inter Pares" (nagroda studencka) wyróżniona została:

lek. Barbara Jereczek
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W roku akademickim 1991/92 dyplomy doktorów habilitowanych uzyskali: 

dr Stanisław Bakuła
dr Zbigniew Nowicki
dr Zofia Szczericowska

Medalem "Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku" zostali wyróżnieni:

prof. dr Wacława Celińska 
dr Wanda Dembińska-Migas 
prof. dr Miron Katowski 
Honorata Kiszkumo 
mż. Zenon Kuchta

Hanna Musiał
mgr Stefan Wilk
dr Zenon Wróblewski (Szwecja) 
dr Maria Zielińska-Stasiek 
dr Josef Wenning (Niemcy)

Rektor i Senat Akademii Medycznej
w Gdańsku 

mają zaszczyt zaprosić 
na 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU 
DOKTORA HONORIS CAUSA

Prof. IGNACEMU ADAMCZEWSKIEMU
Uroczystość odbędzie się dnia 1 października 1992 r. o godz, 10,00 
w sali wykładowej im. prof. Stanisława Hillera, przy ul. Dębinki 1

RECTOR ET SENATUS 
ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS 

AD 
FESTUM SOLEMNE

QI_JO IN VIRUM CLARISSIMUM ET DOCTISSIMUM

IGNATIUM ADAMCZEWSKI
HONORIS CAUSA DOCTORIS 

NOMEN ET HONORES IURA ET PRIVILEGIA CONFERUNTUR 
INVITANT

QUAE QUIDEM SOLEMNIA IN AUDITORIO NOMINE 
STANISLAI HILLER SITO AD PLATEAM DĘBINKI 1 

DIE I MENSIS OCTOBRIS ANNO MCMXCII 
HORA X CELEBRABUNTUR
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Rada Społeczna Akademii Medycznej w Gdańsku

Pani Danuta Wałęsowa - honorowy przewodniczący

Mgr Jacek Meckeł - przewodniczący
Prezes Zarządu Banku "Solidarność

Mgr Alojzy Bończa-Tomaszewski 
Pełnomocnik Biura Handlowego Bremy

Włodzimierz Dyrka
Dyrektor Naczelny Rafinerii Gdańskiej S.A.

Dr Grzegorz Grzelak
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. gdańskiego

Doc. Andrzej Januszajtis
Przewodniczący Biura Rady Miasta Gdańska

Mgr inż. Zbigniew Januszkiewicz
Dyrektor Naczelny Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych

Mec. Józef Kucharski

Mgr Ryszard Pieńkowski
Wiceprezes Pracowni Badań Społecznych

mgr Maciej Płażyński 
Wojewoda Gdański

Dr Marek Suchar
Dyrektor Instytutu Promocji Kadr

Mgr Donald Tusk
Przewodniczący Kongresu Liberalno-Demokratycznego

Komputeryzacja w AMG

W ostatnim roku nastąpił szybki wzrost liczby komputerów osobistych użytkowanych w 
AMG. Zakupiono w tym czasie około 60 zestawów. Wszystkie komputery kupowane są z 
licencjonowanym systemem operacyjnym MS-DOS lub DR-DOS.
Oprócz tego AMG zakupiła zestaw podstawowego, najczęściej używanego oprogramowania: 
100 egz. edytora tekstów TAG,
30 egz. polskiej wersji programu bazy danych dBase IV
10 egz. programu arkusza kalkulacyjnego Óuattro-Pro 3.0 
oraz po kilka sztuk rzadziej używanych lub bardziej specjalizowanych programów: 
- Progress - baza danych dla dużych, wielodostępnych systemów:
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- Paradox - baza danych,
- Lotus - arkusz kalkulacyjny,
- Word Perfect - edytor tekstów,
- Windows - system operacyjny
- CorelDraw - program graficzny
- Pascal, C - języki programowania
- SuperStat - program statystyczny

Rozpoczął się proces tworzenia lokalnej sieci komputerowej. Wykonano już okablowanie 
całego budynku Rektoratu, w którym eksploatowanych jest kilka systemów informatycznych 
wspomagających pracę administracji. Działające tam komputery połączono siecią NetWare 
3.11 firmy Novell.
Uczelnia przygotowuje się również do włączenia w Europejską Akademicką Sieć Komputerową 
(EARN). Środowisko akademickie Trójmiasta otrzymało środki na ten cel z Fundacji Rozwoju 
Nauki Polskiej. AMG już zakupiła z tych funduszy komputer centralny sieci lokalnej w firmie 
Digital Equipment Corporation (DEC) za kwotę 400 min zł. Będzie to komputer wykonany w 
technologii RISC z wielodostępnym systemem operacyjnym UNIX, z pamięcią dyskową o 
pojemności 840 MB. Dostawa spodziewana jest na przełomie września i października. Możliwe 
będzie wówczas korzystanie z serwisu poczty elektronicznej (finansowanej centralnie) 
pozwalającej na kontakt ze wszystkimi rozwiniętymi krajami świata.
Najważniejszym zadaniem na najbliższy rok będzie ułożenie kabli światłowodowych między 
budynkami AMG, co umożliwi stworzenie jednej zintegrowanej lokalnej sieci komputerowej, do 
której kolejno dołączać się będzie wszystkie działające w Uczelni komputery.
W związku z rosnącą gwałtownie liczbą użytkowników komputerów przeprowadzono szkolenia 
dla pracowników AMG. Odbyło się 10 kursów (łącznie wzięło w nich udział ok. 130 osób).

Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz

Sprawozdanie z działalności Komisji ds Dydaktyki 
Rady Samorządu Studentów za rok akademicki 1991/92

Członkowie komisji: Mariusz Andruszkiewicz (II L), Rafał Darecki (III L), Krzysztof 
Lewandowski (III L), Maciej Łukowicz (III L), Bronisław Sulkowski (IV L), Bartłomiej Wagner (III 
L) wchodzili w skład Komisji Planów i Programów Studiów przy Radzie Wydziału Lekarskiego 
i brali aktywny udział w jej pracach.

Przeprowadziliśmy wśród studentów Wydziału Lekarskiego ankietę dotyczącą dydaktyki. 
Szczegółowe sprawozdanie zawierające jej wyniki zostało przesłane J.M. Rektorowi w 
kwietniu br.

Braliśmy także udział w spotkaniu z kierownictwem i pracownikami Zakładów Chemii, 
Biochemii i Biochemii Klinicznej, które odbyło się 4.06.br. i poświęcone było dydaktyce 
prowadzonej w tych katedrach.

Sugestie i propozycje studentów, przekazywane przy wielu okazjach, nie spotkały się 
ze zrozumieniem kierowników zakładów i kolegium dziekańskiego, i praktycznie nie zostały 
uwzględnione przez Komisję Planów i Programów Studiów, a przedstawione wyniki ankiet 
określane były nierzadko mianem "fałszywych". Przy najbliższych wyborach do władz 
studenckich zaproponujemy więc niepowoływanie Komisji ds Dydaktyki, uważając jej 
działalność za zbędną.

Za Komisję ds Dydaktyki 
Krzysztof Lewandowski

4.06.br
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Przyjęcia na I rok studiów

O 180 miejsc na Wydziale Lekarskim ubiegało się 656 osób. W wyniku konkursowego 
egzaminu testowego przyjęto 180. Limit miejsc uzupełniła 1 osoba - laureat ogólnopolskiej 
olimpiady.

O 60 miejsc na Oddziale Stomatologicznym ubiegało się 280 osób. W wyniku konkursowego 
egzaminu testowego przyjęto 62 osoby.

O 100 miejsc na Wydziale Farmaceutycznym ubiegało się 120 osób. W drodze konkursu 
świadectw dojrzałości przyjęto 100 osób.

Organizacja roku akademickiego

Rok akademicki dla wszystkich lat studiów trwa od 1.10.1992 do 30.09.1993 r.

1. Zajęcia w semestrze zimowym trwają od 1.10.92 do 13.02.93 i obejmują:
- okres zajęć szkolnych (15 tygodni dydaktycznych)
- wakacje zimowe od 23.12.92 do 2.01.93
- zimową sesję egzaminacyjną od 1.02.93 do 13.02.93

2. Zajęcia w semestrze letnim trwają od 15.02 do 30.06.93 i obejmują:
- okres zajęć szkolnych (15 tygodni dydaktycznych)
- wakacje wiosenne od 9.04 do 14.04.93
- letnią sesję egzaminacyjną od 7.06 do 30.06.93

3. Okres wakacji letnich od 1.07 do 30.09.93 obejmuje:
- obowiązkowe praktyki wakacyjne
- poprawkową sesję egzaminacyjną od 1.09 do 25.09.93

Cztery wieki Trinity College w Dublinie, 
czyli 

wrażenia koordynatora Programu TEMPUS JEP 2416 
z pobytu na Zielonej Wyspie

Czterysta lat temu, 13 marca 1592 
roku Królowa Elżbieta I podpisała przywilej 
dla ustanowienia pierwszego w Irlandii 
uniwersytetu. Akt ten miał, według słów 
Najjaśniejszej Pani, doprowadzić do banicji 
wszelkiej hołoty, barbarzyńców i ludzi 
nieprzyzwoitych. Niewątpliwie wielu 
świetnych studentów wstąpiło w mury tej 
uczelni i równie wielu ją ukończyło. Pośród 
najbardziej znanych byli Jonathan Swift, 
Oskar Wilde, Wolf Tonę i Samuel Beckett - 
laureat Nagrody Nobla.

W 1613 roku w Trinity studiowało 57 
żaków kształconych przez ośmiu bakałarzy 
i dwóch profesorów teologii i nauk 
humanistycznych. W owym czasie 
uniwersytet miał orientację wyraźnie 
protestancką, katolicy nie mieli więc doń 
wstępu. Z biegiem lat osiągnięcia 
uniwersytetu stale się powiększały. W 
osiemnastym wieku Trinity było pierwszym 
uniwersytetem na Wyspach, który 
wprowadził do nauczania języki nowożytne, 
a w połowie dziewiętnastego wieku podjęto 
się tu kształcenia inżynierów. W latach nam 
współczesnych Trinity College był jednym
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z pierwszych uniwersytetów, na którym 
wprowadzono nauczanie genetyki i 
informatyki, a w 1984 r. powołano pierwszy 
w Republice Irlandii wydział dramatu

Katalog najlepszych Synów Szkoły, jak 
powiadają Irlandczycy, należy uzupełnić o 
matematyka Wiliama Hamiltona, historyka 
Wiliama Lecky czy zdobywcę Nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki E. T. S. Waltona. 
Mimo wszystko godzi się też wspomnieć o 
politykach - Robercie Emmecie, pierwszym 
Prezydencie Republiki Duglasie Hyde, czy 
też obecnym prezydencie, pani Mary 
Robinson.

wynosi obecnie 
ponad 40.000 
utrzymuje stały 

czasopisma

Liczba studentów 
prawie 10.000. Z 
absolwentów uczelnia 
kontakt za pośrednictwem
Trinity Newsletter. Studenci rekrutują się z 
całej Irlandii 
Najliczniejszą 
stanowią ich brytyjscy bracia z Irlandii

oraz wielu krajów świata, 
grupę poza Irlandczykami

Północnej, Amerykanie, a dalej całe EWG i 
nieliczne grupy z pozostałych krajów 
Europy. Większość "obcych' studiuje w 
ramach programów Erazmus i Tempus, 
pozostali uczą się za własne pieniądze.

Optymistyczną przyszłość dla 
uniwersytetu widzą jego pracownicy w 
silnych powiązaniach uczelni z przemysłem 
i biznesem. Do tej pory, wpływy z 
działalności naukowej na rzecz przemysłu 
przynoszą 8 min funtów rocznie (14,4 min 
$) co stanowi 20% całego budżetu uczelni.
Firma Hitachi założyła trzy centra naukowe 
- w Harvardzie, Cambridge i właśnie w 
Trinity, które pracują nad rozwojem i 
opracowaniami komputerów optycznych. 
Podobnie duńska firma farmaceutyczna 
Novo-Nordisk utrzymuje stałą współpracę z 
naukowcami z Trinity College.
Mimo owych wpływów sytuacja budżetowa 
uniwersytetu nie jest idealna, stąd nie jest

wykluczone podniesienie czesnego, które 
dotąd wynosi 1.500 funtów rocznie.

Miasteczko uniwersyteckie położone 
jest niedaleko Gratton Street, w centralnej 
części Dublina o różnorodnej architekturze. 
Pośrodku znajduje się codzienne miejsce 
spotkań nauczycieli i studentów, które po 
polsku ma niesympatyczną nazwę stołówki. 
Dining Hall o wnętrzach, których 
odpowiedników musielibyśmy u nas szukać 
w muzeach, jest miejscem gdzie studenci i 
nauczyciele dostają w osobnych 
pomieszczeniach, za własne pieniądze 
'prawie' obiad, a ci ostatni jeszcze kawę 
lub herbatę (gratis !). Dbałość o uciechę 
fizyczną jest także zapewniona, bowiem na 
terenie Trinity są trzy boiska - do rugby, 
piłki nożnej i krykieta oraz przynajmniej 10 
kortów tenisowych Przez okna wielu sal 
wykładowych miejsca te są dobrze 
widoczne, a frekwencja na boiskach stanowi 
dla nauczycieli swoisty test jakości 
prowadzonych przez nich wykładów. Jest 
również sala sportowa, do której zgodnie z 
zasadami demokracji maią wstęp nawet 
nauczyciele akademiccy, wszakże jednak z 
przywilejem wniesienia stosownych opłat .

Irlandia, Irlandczycy - jaki to kraj, jacy 
ludzie ? Kraj ładny, czysty niezapasku- 
dzony, zielony z wyglądu (nie z 
oświadczeń), koszenie trawników bywa tam 
już w styczniu. Irlandczycy, jak sami 
powiadają, są podobni do Polaków - weseli 
(do tych Polaków, co są weseli) jowialni 
(do tych ...) oraz zdolni do "przyjęcia" 
każdej ilości guinnessa. Mają także, jak my, 
duszę i serce, które umiejscowione są 
jednak w nieco innym miejscu niż 
zwykliśmy uważać.

Dr Zenon Jakubowski

O wychowaniu fizycznym i sporcie w AMG

Jednym z zadań wyższych uczelni w 
Polsce jest dbałość o zdrowie i rozwój 
fizyczny studentów. Do realizacji tego 
zadania służy Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu, działające w naszej 
Uczelni od 1946 roku.

Początkowo w zajęciach wychowania 
fizycznego uczestniczyli tylko studenci I 
roku studiów, później również studenci ll-go 
roku. W okresie, od 1974 do 1992 roku 
obowiązkowym wychowaniem fizycznym 
objęto wszystkich studentów od I do III 
roku, a nawet w pewnym okresie czasu 
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również studentów IV roku Wydziału 
Farmaceutycznego. Studium organizowało 
też w okresach letnich obozy sportowe dla 
członków sekcji AZS, obozy żeglarskie, 
rekreacyjne, kajakowe oraz wędrówki 
górskie, a w zimie obozy narciarskie. 
Studenci naszej Uczelni odnieśli znaczące 
sukcesy we współzawodnictwie między
uczelnianym. Ostatnim osiągnięciem było 
zajęcie ll-go miejsca w Mistrzostwach 
Akademii Medycznych w 1991 roku. W tym 
samym roku załamała się sytuacja 
finansowa Uczelni, co spowodowało ogra
niczenie środków na działalność dydak
tyczną Studium Wych. Fizycznego i Sportu. 
Musieliśmy zrezygnować z organizacji 
obozów zimowych i letnich. Z początkiem 
1992 roku, z uwagi na zbyt wysokie koszty 
wynajmu pływalni, ograniczono również 
liczbę zajęć z pływania.
Mimo trudnej sytuacji finansowej udało się 
nam w roku akademickim 1991/92 zapewnić 
organizację zajęć wychowania fizycznego i 
sportu dla wszystkich studentów I-III roku 
na dotychczasowym poziomie oraz zorga
nizować dwa szkolenia na stopień żeglarza 
w formie obozów żeglarskich.

W czerwcu 1992 roku Rada Wydziału 
Lekarskiego podjęła decyzję o likwidacji 
obowiązkowych zajęć dla studentów II i Ul
go roku. Przewidziano możliwość organizacji 
zajęć fakultatywnych dla wszystkich 
studentów Akademii Medycznej oraz jej 
pracowników.

Wraz z odejściem na emeryturę dr 
Marty Kłosowskiej, wieloletniego Kierownika 
Studium Wych. Fizycznego i Sportu został 
zamknięty ten etap działalności, w którym 
państwo przy zaangażowaniu władz Uczelni 
było w znacznym stopniu zainteresowane 
wychowaniem młodego pokolenia w 
odpowiedniej kulturze fizycznej. Obecnie, 
przed zespołem dydaktycznym Studium 
Wych. Fizycznego i Sportu stoi zadanie 
utrzymania dotychczasowego dorobku pracy 
i stanu bazy materialnej oraz wprowadzenia 
takich form działania, które zaintereso
wałyby znaczną liczbę studentów i 
pracowników Uczelni.
W ostatnim dwudziestoleciu wychowaniem 
fizycznym obejmowaliśmy rokrocznie około 
1500-2000 studentów naszej Uczelni. Każdy 
z nich był zobowiązany do zaliczenia 
odpowiedniej ilości zajęć w Studium. Dzisiaj, 
dysponując tą samą bazą materialną 
jesteśmy w sytuacji, gdy obowiązkowym 

programem nauczania objęci są tylko 
studenci I roku (około 360 osób). Powstały 
pytania: Czy zainteresowanie studentów lat 
starszych udziałem w fakultatywnych 
zajęciach wychowania fizycznego może 
skłonić Uczelnię do zaspokojenia ich 
potrzeb w tym zakresie? Jaki powinien być 
nowoczesny program nauczania dla I roku, 
aby wyposażyć studentów w odpowiednią 
wiedzę z zakresu kultury fizycznej 
niezbędnej każdemu lekarzowi w jego 
przyszłej pracy w zakresie promocji zdrowia 
i profilaktyki leczniczej oraz rehabilitacji 
chorych?
Starając się odpowiedzieć na powyższe 
pytania nauczyciele Studium WFiS 
przeprowadzili w maju br. ankietę wśród 
1030 studentów objętych obowiązkowym 
wychowaniem fizycznym w roku 
akademickim 1991/92, uzupełniając ją 
dodatkowymi wywiadami. Ponadto
przeprowadzono badanie wydolności
fizycznej i wytrzymałości testem Coopera, 
polegającym na biegu ciągłym przez 12 
min. oraz badaniu częstotliwości skurczów 
serca po wysiłku w odstępach 1 min. Test 
Coopera wykonało 1020 studentów, w tym 
692 kobiety.
Ankieta zawierała 3 grupy pytań 
dotyczących:
- celowości i potrzeby organizacji zajęć z 
wychowania fizycznego
- zainteresowania studentów różnymi 
rodzajami zajęć i sposobem ich realizacjii
- treści programów nauczania
Wywiad dotyczył też możliwości 
finansowania -przez studentów wynajmu 
pływalni i hali do gier sportowych.

Zajęcia wychowania fizycznego i sportu 
stanowią istotne miejsce w hierarchii 
potrzeb i zainteresowań 73% studentów, 
tylko około 17% ankietowanych nie 
odczuwa potrzeby tych zajęć. Zdecydowana 
większość (około 70% badanych) jest za 
planem zajęć wg zainteresowań.
Największym zainteresowaniem studentów 
cieszą się zajęcia na pływalni (53%). 241 
osób tj. 23% liczby ankietowanych, 
zadeklarowało odpłatny udział w zajęciach 
pływania w roku akad. 92/93. Dużą 
popularnością cieszą się gry sportowe. 
Najbardziej popularną grą wśród mężczyzn 
jest piłka koszykowa (53%), a wśród kobiet 
piłka siatkowa (55%). Odpłatny udział w 
zajęciach z gier na hali sportowej
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zadeklarowało 123 studentów tj. 12% 
badanych. Znaczące jest również 
zainteresowanie studentów samoobroną 
(63% kobiet, 28% mężczyzn) oraz zajęciami 
biegowymi w terenie (37%), mimo że 
uwarunkowane to jest zakupem 
odpowiedniego ubioru. Wśród dyscyplin 
sportowych chętnie uprawianych przez 
studentów są: pływanie, siatkówka,
koszykówka, tenis ziemny, sporty walki, 
piłka nożna, tenis stołowy, żeglarstwo, 
piłka ręczna. Bardzo nikłe zainteresowanie 
wykazują studenci lekkoatletyką. Większość 
studentów (53%) i studentek (73%) jest za 
programem zawierającym różnorodne formy 
zajęć. Studentki chciałyby systematycznie 
wykonywać różne formy ćwiczeń przy 
muzyce (84%) a także ćwiczenia siłowe 
(63%), studenci akcentują włączenie do 
programu zajęć' 30-minutowych ćwiczeń 
siłowych (75%). Największe zadowolenie 
przynoszą studentom zajęcia o 
umiarkowanym (53% kobiet, 46 mężczyzn) i 
dużym wysiłku (38% kobiet, 39% 
mężczyzn). Studenci lat starszych wykazują 
większe zainteresowanie testami i 
sprawdzianami sprawności fizycznej, które 
mobilizują ich do większej pracy. Ogólnie 
jednąk, większość studentów nie wykazuje 
takiego zainteresowania.
Badania wytrzymałości wykazują, że wśród 
35% studentek i 7% studentów cecha ta 
jest na słabym lub bardzo słabym 
poziomie. Najsłabiej, cecha ta jest 
wykształcona u studentek i studentów I 
roku, najbardziej wśród członków sekcji 
sportowych. Podobnie przedstawia się 
wydolność fizyczna. Aż 48% studentek i 
74% studentów I-go roku wykazuje 
wydolność fizyczną poniżej średniego 
poziomu. Ogólnie można powiedzieć, że 
wytrzymałość i wydolność fizyczna 
studentów pierwszych lat (objętych 
zajęciami wf) zwiększa się. Najwyższy 
poziom osiągany jest w sekcjach 
sportowych. Przeprowadzone przez nasz 
Zakład badania wskazują na potrzebę 
prowadzenia zorganizowanych zajęć 
wychowania fizycznego i sportu, mają one 
znaczący wpływ na poprawę cech 
wytrzymałości i wydolności fizycznej 
studentów. Konieczne wydaje się 
dostosowywanie treści programowych zajęć 
fakultatywnych do potrzeb i zainteresowań 
studentów.

Organizacja wychowania fizycznego_____ i
sportu w roku akademickim 1992/93

niezbędną przyszłemu 
zakresu kultury fizycznej, 

i profilaktyki, leczenia 
studenci będą mogli

piłka

Podstawową formą organizacyjną zajęć 
będą obowiązkowe lekcje wychowania 
fizycznego dla około 360 studentów I roku, 
odbywające się 1 raz w tygodniu po 2 
godziny. Program zajęć będzie zawierał 
różnorodne w swojej treści formy lekcji. 
Oprócz umiejętności praktycznych studenci 
zdobywać będą 
lekarzowi wiedzę z 
promocji zdrowia 
ruchem. Wszyscy
fakultatywnie uczestniczyć w treningach 12 
sekcji sportowych AZS, doskonaląc swoje 
umiejętności w takich dyscyplinach sportu 
jak: pływanie, piłka koszykowa,
siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, lekka 
atletyka, judo, taniec, żeglarstwo. 
Członkowie sekcji sportowych będą 
reprezentować naszą Uczelnię w systemie 
rozgrywek regionalnych i ogólnopolskich. 
Powyższą ofertę kierujemy do wszystkich 
studentów, od ll-go do Vl-go roku studiów 
oraz do pracowników Uczelni. 
Uwzględniając potrzebę ruchu dla 
utrzymania dobrego samopoczucia i 
kondycji fizycznej, po raz pierwszy 
organizować będziemy zajęcia w grupach 
zainteresowań dla wszystkich chętnych, 
którzy zadeklarują swoją chęć udziału w 
wybranej grupie. Zajęcia te są 
nieobowiązkowe i nie podlegają zaliczeniom. 
Odbywać się będą one głównie na 
obiektach Studium WFiS przy al. Hallera 
107 w godzinach wolnych od 
obowiązkowych zajęć wychowania 
fizycznego i sekcji sportowych. Każdą grupą 
opiekować 
specjalista, 
planujemy 
gimnastyka
pływanie, aerobik, sporty walki, kulturystyka 
na bazie ćwiczeń siłowych, 
terenowe, tenis ziemny, 
proponujemy udział w
szkoleniowych na stopień
młodszego ratownika (dla 
pływać) oraz w kursach nauki jazdy na 
nartach. Udział w zajęciach pływania oraz 
kursach szkoleniowych będzie odpłatny. 
Mamy nadzieję, że uczestnictwo studentów 
w proponowanej formie zajęć sportowych 
potwierdzi wyniki przeprowadzonej ankiety. 
Zależeć to będzie w dużej mierze od takiej 

się będzie nauczyciel
W roku akademickim 1992/93 

następujące rodzaje grup: 
lecznicza, gry sportowe.

zajęcia 
Ponadto 
kursach 

żeglarza,
umiejących
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organizacji toku studiów, która stworzy 
studentom możliwość uczestniczenia w tych 
zajęciach. Stąd też biorąc pod uwagę 
dotychczasowe praktyki w tym zakresie, 
zaplanowaliśmy np. zajęcia na pływalni w 
środy w godzinach 9.10-13.10 i od 16.30- 

18.30, tak aby wszyscy studenci mogli 
wybrać sobie odpowiednie godziny.

Poniżej przedstawiam nauczycieli, którzy 
w roku akademickim 1992/93 będą 
uczestniczyć w procesie dydaktycznym 
organizowanym przez Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu.

mgr Tadeusz Bączkiewicz - wykładowca, koszykówka (trener II kl), siatkówka, p. ręczna 

mgr Andrzej Chys - wykładowca, judo (trener II kl.) sporty walki

mgr Danuta Darna - st. wykładowca, pływanie (trener II kl.)

mgr Marian Darna - st. wykładowca, z-ca kierownika ds sportu
pływanie, narciarstwo, żeglarstwo, koszykówka (trener I kl.) 

mgr Mariusz Jasiński - instruktor, siatkówka (trener II kl.), pływanie, gry sportowe

mgr Anna Kubicka - wykładowca, siatkówka (trener II kl.), aerobik, rekreacja ruchowa, 
narciarstwo 

mgr Krzysztof Orzechowski - st. wykładowca, kierownik SWFiS 
pływanie (trener kl. mistrz.), narciarstwo, żeglarstwo, tenis ziemny, gimnastyka

mgr Ewa Sitkiewicz - wykładowca 
gimnastyka artystyczna, taniec, rekreacja fizyczna, narciarstwo, aerobik

mgr Aleksander Stankiewicz - st. wykładowca, z-ca kierownika ds dydaktycznych 
piłka ręczna (trener I kl.)

mgr Jan Stankiewicz - wykładowca, piłka nożna (trener II kl.)

mgr Teresa Szymczak - st. wykładowca, lekka atletyka (trener II kl.), aerobik

mgr Marian Zadurski - st. wykładowca 
żeglarstwo, lekka atletyka (trener I kl.), narciarstwo, siatkówka, tańce

mgr Elżbieta Zuchniewska - wykładowca, koszykówka (trener II kl.)

Od pierwszych dni rozpoczynającego się roku akademickiego 1992/93 oczekiwać 
będziemy w Studium wszystkich zainteresowanych rozwijaniem własnej aktywności ruchowej 
starając się dostosować nasze oferty do potrzeb środowiska Uczelni.
Studentom, szczególnie tym którzy wstąpili w progi naszej Uczelni życzymy sukcesów na 
studiach i znalezienia czasu na zadbanie o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Mgr Krzysztof Orzechowski

Z ukosa

Pocztówka z wakacji

Pocztówka z niedaleka - z Kwidzyna. Odbył się tam (z inicjatywy władz miasta, 
miejscowego ZOZ i NZS AMG) dwutygodniowy obóz naukowy, w którym wzięło udział 21 
studentów, prowadzonych przez czworo pracowników Akademii. Temat obozu był taki sam, 
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jak rok temu - badania przesiewowe w kierunku raka sutka (kliniczne i termograficzne) kobiet 
z 'Celulozy' i ZOZ. Przebadanych zostało około 450 pacjentek - mniej niż w zeszłym roku, 
ale to wina ... Amerykanów (!) Dwa tygodnie bowiem po sprzedaży 'Celulozy" firmie 
International Paper Co. załoga kombinatu była tak 'spanikowana', że pracownice bały się w 
goozinach pracy wychodzić do przychodni. Dopiero nadane przez radiowęzeł zapewnienia, że 
wszystko odbywa się za zgodą dyrekcji spowodowały, że nie było 'przestojów w pracy". 
Jednak nawet w czasie przerw nie nudziliśmy się - prowadzący badania dr Jaśkiewicz (z 
Chirurgii Onkologicznej) wypełniał je 'seminariami'. Ergo - nauczyć się można było sporo - 
nie tylko badania. Skrining uzupełniały badania mammograficzne (prowadzone przez dr 
Szostakiewicz z Radiologii). Wydaje mi się jednak, że najwięcej pracy miał (na 'drugim 
skrzydle', tj. internie) dr Mittlener i jego ekipa - zdążył on wykonać kilkadziesiąt gastroskopii . 
Część z nas chodziła także na obchody po oddziale wewnętrznym - tu 'zajęcia'' prowadziła 
dr Sokołowska. Popołudnia wypełniały nam ... konie. Stado Ogierów w Miłosnej zgodziło się 
na nasze z nimi spotkania. Kto chciał mógł choć trochę nauczyć się jeździć, zaś każdy miał 
możliwość przynajmniej usiąść w siodle. Kto był na obozie na pewno wywiózł wiele 
wspaniałych wrażeń. To tyle. Chciałbym jeszcze tylko podziękować 'kadrze' lekarskiej za 
wspaniałą atmosferę i zaangażowanie.

Kamil Jankowski

PS. Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że podobny obóz odbędzie się w roku 
przyszłym. Oby!

KATEDRA i KLIMKA CHORÓB SKÓRNYCH 
i WENERYCZNYCH

PAŃSTWOW Y SZ.1’11 AL KLINICZNA NK 1 AK\DI.MI\ MEDYCZNA GDAŃSK

ul. Dębinki 7
80-211 GDAŃSK
POLSKA
Kierownik Kliniki

prof dr hab med. HENRYK -SZARMACH

Dyrektor PSK Nr 1

Tel. 58 41 77 12
Fax 58 31 61 15
Telex 512987 AMG PL

Dnia 1992-09.17.

iHgr Henryk Niewadzioł

w/m

Po zapoznaniu się z wstępnym projektem adaptacji i przebudowy Katedry

i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych wyłoniły się następujące zastrzeżenia 

i uwagi.
W obecnie zaproponowanym projekcie przebudowy Kliniki nie widzimy możliwości 

zapewnienia (przy minimalnych założeniach) podstawowych i niezbędnych funkcji 

Kliniki.

Zatem proponujemy wstrzymanie wykopów i robót ziemnych do momentu przedsta

wienia nowego projektu uwzględniającego potrzeby użytkownika.
Do wiadomości:

Dyrektor AMG
Kierownik

fnf. drTUK H.
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• Gdańskie w czołówce!

Kochankowie Wenery
j STATYSTYKI międzynarodowe, krajowe bijq na a* 
■ larm. Niepokojąco wzrasta liczba zachorowań na

schorzenia weneryczne
ROKROCZNIE w Police przy
bywa ok. 2 tys. chorych na 
kiłę i ok. 6 tys. chorymi na 
rzeżączkę. Wg danych z koń
ca stycznia br. na ĄIDS cho
ruje 116 osób, 2400 jest nosi-

i AIDS.
cielami wirusa HIV, na AIDS 
zmarły 42 osoby. Oczywiście 
ta statystyka nie jest pełna,

KOCHANKOWIE str. 2

Kochankowie
Dokończenie ze str. 1

część pacjentów leczy się bo
wiem w gabinetach prywat
nych.

O leczeniu i zwalczaniu tych 
m. in. chorób, dyskutować bę
dą w dniach 24—26 września 
br.. w budynku Zakładów Te
oretycznych AMG uczestniczy 
XXIV Zjazdu Towarzystwa 
Dermatologów Polskich. Swój 
udział zapowiedziało ok. ty
siąca specjalistów ze wszyst
kich kontynentów w tym sła
wy światowej - dermatologii 
Obecnych będzie ok. 40 kra. 
Jowych j zagranicznych firm 
farmaceutycznych. Do zjazdu 
organizowanego na taką ska
lę nie doszłoby, gdyby nie 
sponsorzy, są wśród nich oso
by prywatne i firmy farma
ceutyczne takie jak: Sandoz. 
Hermal, Jansen. a także na
sza rodzima Polfa.

Celem zjazdu — wyjaśnia 
kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Skórnych i Wenery
cznych AMG — prof. dr hab. 
Henryk Ssarmaeh — jest pod 
sumowanie osiągnięć polskiej 
dermatologii 1 ich konfronta
cja z osiągnięciami światowy
mi. Trzy spośród dziesięciu 
sesji poświęconych będzie 
właśnie schorzeniom wenery
cznym, AIDS, pozostałe m. in. 
alergologii, mykologii, rakom 
skóry (związanym z działa
niem promieni słonecznych), 
dermatochlrurgH.

Zdaniem prof. dr. hab. H. 
Szarmacha nie zbadane są pra
wa epidemiologiczne wzrasta
jącej w zastraszającym tem
pie liczby zachorowań na 
schorzenia weneryczne — na
sze województwo nie jest w 
tym odosobnione. Zajmujemy 
piąte miejsce w Polsce, jeśli 
chodzi o choroby weneryczne. 
Dodatkowo niepokoi fakt hra- 
ku odpowiedniej bazy. Powie
rzchnia lokalowa gdańskiej 
kliniki zmniejszona została o 
ok. 1/3. Urzędnicy zadecydo

wali. że wystarczą 32 łóżka ■ 
szpitalne, faktycznie powinno 1 
być ich 70 i 20 łóżek na oó- , 
dziale dziennym. Warto przy- • 
pomnieć, że gdańska klinika 
świadczy usługi dla pacjen
tów z pobliskich województw. 
Trafiają tu poważniejsze przy
padki z woj. toruńskiego i 
olsztyńskiego. W kraju dla 
porównania, w innych ośrod
kach akademickich kliniki tej 
samej specjalności mają po 
100—150 łóżek.

W świecle profilaktycznie 
przybywa łóżek w klinikach 
wenerologtcznych np. w Wie
dniu są dwie kliniki specja
listyczne, w Kilonii klinika li- , 
czy 80 łóżek, do tego docho
dzi oddział prywatny. Obecnie 
Katedra i Klinika Chorób 
Skórnych i Wenerycznych 
AMG przechodzi remont. Jak 
twierdzą pracownicy, nic się 
tam nie dzieje. Może nieży
ciowe wskaźniki ^weryfikują 
wizję osób planujących rozbu
dowę kliniki?

AG.

Redakcja 
Gazety AMG

Nawiązując do artykułu 'Kochankowie Wenery'. który ukazał się 22.09.1992 r. w 
“Gazecie Gdańskiej* chciałbym jako Dyrektor Szpitala ustosunkować się do kilku zawartych 
tam stwierdzeń.

Po pierwsze, to nie urzędnicy decydowali o tym, że na potrzeby Kliniki 
Dermatologicznej wystarczą 32 łóżka, tak jak podano w artykule. Decyzję o zmniejszeniu 
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ilości łóżek w Klinice Dermatologicznej podjął Senat - najwyższa władza AMG, ograniczając 
ilość łóżek z 71 do 50 i decydując, że Klinika zlokalizowana zostanie w jednym budynku nr 
22. Senat zdecydował także, że w przyszłości, po przeniesieniu Kuchni Mlecznej jej 
pomieszczenia zostaną adaptowane na potrzeby zaplecza Kliniki.

Chcąc wykonać uchwałę Senatu, Dyrekcja Szpitala z bardzo napiętego i skromnego 
budżetu Szpitala przeznaczyła kwotę 4 mla zł (w tym część środków pochodzących od 
sponsorów) na modernizację i rozbudowę budynku 22. Koncepcje architektoniczne 
zakładające modernizację i dobudowę części potrzebnej na stworzenie 50 łóżkowej Kliniki 
zostały przez przyszłych użytkowników odrzucone.

W związku z tym, chcąc chociaż w części zaspokoić oczekiwania Kliniki Dermatologii 
podjęliśmy decyzję o jednoczesnym przeznaczeniu Kuchni Mlecznej na potrzeby Kliniki. W 
sposób istotny zwiększyło to możliwości zlokalizowania tam części zaplecza, zwłaszcza, że 
obrys piwnic zostanie poszerzony o część dobudowaną. Realizacja remontu w taki sposób 
nie została przez Klinikę zaakceptowana.
Powód odrzucenia wszystkich koncepcji jest taki sam. Kierownik Kliniki uważa, że 
przedstawione propozycje nie zaspokajają potrzeb Kliniki. Jego zdaniem w Klinice powinno 
być 60-70 łóżek dermatologicznych i 20 łóżek na oddziale dziennym.
Zaspokojenie tych potrzeb w budynku 22 pociągnęłoby za sobą konieczności 
przeprowadzenia remontu na kwotę 13-15 mld zł.

Drugim powodem odrzucania koncepcji remontu przedstawionych przez Dyrekcję 
Szpitala jest to, że Klinika przez cały remont musi pracować.

Teoretycznie jest to możliwe, ale spowoduje wydłużenie remontu do 2 lat i zwiększy 
zdecydowanie koszty. Czy nas na to stać ? Pytanie retoryczne.

Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że na placu budowy nic się nie dzieje.
Są przeprowadzane badania geologiczne. 21.09.1992 r. miały rozpocząć się prace ziemne. 
Ich wykonywanie zostało przerwane po piśmie otrzymanym od Prot. H. Szarmacha - 
kierownika Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych (W załączeniu).

Czy stać nas na to, aby uchwały Senatu nie były respektowane? Każda przerwa w 
pracy to dodatkowo wydane pieniądze i przesunięcie terminu wykonania remontu.

Gdańsk, dnia 25 września 1992 r.
Mgr Henryk Niewadzioł 

Dyrektor PSK 1

Stypendia dla młodych pracowników naukowo-badawczych

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej ustanowiła stypendia dla 
młodych, w wieku do 30 lat, pracowników naukowo-badawczych. Stypendium w wysokości 
60 min zł jest przyznawane na okres jednego roku.

Podstawą do tego przyznania będzie dorobek i zadania naukowe, jakie stoją przed 
kandydatem na stypendystę.

Poniżej przesyłamy "Zasady przyznawania stypendiów fundowanych" oraz wzór wniosku 
o przyznanie stypendium.

Prosimy o wypełnienie i przysłanie do naszej Fundacji wypełnionego wniosku. W 
przypadku uznania celowości przyznania w Waszej Instytucji więcej niż jednego stypendium, 
prosimy o wypełnienie wniosku dla każdego kandydata odrębnie oraz wskazanie kolejności 
przyznawania stypendiów.

Po dokonaniu oceny zgłoszonych wniosków Fundacja powiadomi o podjętej decyzji.

Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 
ul. Wspólna 1/3, 00-921 Warszawa
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ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW 
NAUKOWO-BADAWCZYCH ZE ŚRODKÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI 
POLSKIEJ

1. Stypendium może być przyznane obywatelowi polskiemu, w wieku do lat 30, który 
posiada wyższe wykształcenie i jest zatrudniony w szkole wyższej, placówce 
naukowej PAN lub jednostce badawczo-rozwojowej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien być zgłaszany w formie pisemnej przez 
Instytucję zatrudniającą kandydata na stypendystę.

3. Wniosek powinien zawierać:
- wystąpienie Instytucji o przyznanie stypendium wytypowanej osobie, wykazującej 
wybitne uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej oraz posiadającej w tej pracy 
wymierne sukcesy,
- ankietę składającą się z 2-ch części: wypełnianą przez zgłaszającą Instytucję, 
wypełnaną przez kandydata na stypendystę.

4. Na podstawie zgłoszonych wniosków Fundacja dokonuje wyboru stypendysty. 
Podstawą do przyznawania stypendium będzie dorobek naukowy i ocena 
kandydata na stypendystę. Stypendium jest wpłacane na konto Intstytucji na 
podstawie umowy zawieranej przez Fundację z tą Instytucją. Całkowitą wysokość 
rocznego stypendium ustala się na kwotę 60 min zł, płatne kwartalnie po 15 min 
zł.

7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stypendysty i Instytucji określa umowa 
stypendialna.

8. Umowę stypendialną zawiera Instytucja ze stypendystą po zawarciu umowy o 
przyznanie stypendium ze środków Fundacji.

9. Stypendium może być cofnięte w przypadku negatywnej oceny pracy naukowej 
stypendysty przez Fundację lub gdy przerywa on tę pracę na dłużej niż 3 
miesiące.

Fakultatywne wykłady akademickie z medycyny - 
w semestrze zimowym 92/93

Wykłady odbywać się będą - jak poprzednio - we wtorki o godz. 14.00 
w sali im. Rydygiera

06.10.92 Prof. dr Julian Stolarczyk
Problemy medycyny paliatywnej

13.10.92 Prof. dr Irena Jabłońska-Kaszewska
Ostre porfirię wątrobowe

20.10.92 Prof. dr Kazimierz Krajka
Współczesne metody leczenia kamicy moczowej (2 godz.)

27.10.92 Prof. dr Paweł Gałuszko
Ostatnie stulecie w psychiatrii

03.11.92 Prof. dr Zygmunt Chodorowski
Autotransfuzje - nowe możliwości ich intensyfikacji przy pomocy 
erytropoetyny

10.11.92 Prof. dr Andrzej Kryszewski
Zaparcia (2 godz.)
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17.11.92 Dnc. dr Wiesława Łysiak-Szydłowska 
"Karnityna - nieodzowny składnik diety

24.11.92 Prot, dr Stefan Angielski
Biochemia, patofizjologia i farmakologia kanałów jonowych

01.12.92 Prof. dr Jerzy Lipiński
Ropne schorzenia ręki

08.12.92 Prof. dr Eugenia Częstochowska
Hemofilia - choroba królów (2 godz.)

15.12.92 Prof. dr Andrzej Hełlmann
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w leczeniu wybranych chorób 
wewnętrznych

05.01.93 Prof. dr Czesław Wójcikowski
Ciąża powikłana cukrzycą

12.01.93 Prof. dr Olgierd Billewicz
Zarys diagnostyki radiologicznej kości

19.01.93 Prof. dr Józef Szczekot
Uszkodzenie stawu kolanowego

Fakultatywne wykłady monograficzne z filozofii 
w semestrze zimowym 92/93

Wykłady odbywać się będą - jak poprzednio - w środy o godz. 14.00 
w sali za aulą gmachu "Starej Anatomii"

Dr Irena Bukowska:
NIEKTÓRE KONCEPCJE CZŁOWIEKA W ANTROPOLOGII 
FILOZOFICZNEJ

13.10.92 Historyczne ujęcie faktu ludzkiego istnienia - przegląd stanowisk
27.10.92 Człowiek w ujęciu tzw. "filozofii życia'" - rola zjawisk pozaintelektualnych w 

kształtowaniu aktywności ludzkiej w poglądach Schopenhauera, 
Nietzschego, Bergsona

10.11.92 Koncepcja człowieka w perspektywie fenomenologicznej - Ingarden, Scheler, 
Heidegger

24.11.92 Dramat ludzkiego istnienia w ujęciu egzystencjalistów (Kierkegaard, Sartre, 
Jaspers, Marcel) - a postulaty personalizmu Mouniera

08.12.92 Tomistyczno-arystotelesowskie ujęcie człowieka jako bytu rozumnego i 
substancjalnego
Dr Zbigniew Kwapich 
WYBRANE ZAGADNIENIA LOGIKI 1 METODOLOGII

20.10.92 Co to jest logika; na czym polega logiczne myślenie; pospolite błędy 
logiczne

03.11.92 O rozumowaniach
17.11.92 Metodologiczne typy nauk
01.12.92 Problemy metodologiczne nauk empirycznych
15.12.92 Dusza a ciało (problem psychofizyczny): 

aj historia problemu
b/ współczesne stanowiska
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SOCJOLOGIA MEDYCYNY W UCZELNI WYŻSZEJ 
BILANS DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ - 

CZYNNIKI STYMULUJĄCE I BARIERY

Dnia 21 października br. (środa) w Gdańskim Towarzystwie Naukowym
- Gdańsk, ul. Grodzka 12 odbędzie się Sesja Naukowa .

organizowana przez

Komisję Socjologiczną Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
Zakład Socjologii i Psychologii Medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku, 
Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Otwarcie sesji - godz. 9.30

Doc. dr hab. Marek Latoszek
Zakład Socjologii i Psychologii Medycyny IMS, Akademia Medyczna w Gdańsku 
Socjologia medycyny w uczelni wyższej - modele edukacyjne, ustalenia i wnioski

Mgr Ryszard Grębowski
Instytut Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna w Białymstoku
Przemiany współczesnej medycyny - jej główne trendy i ideologie w perspektywie 
socjologicznej

Doc. dr hab. Zofia Kawecka-Butrym
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Promocja zdrowia wyzwaniem dla socjologów

Doc. dr hab. Beata Tobiasz Adamczyk
Katedra Epidemiologii Zapobiegawczej, Akademia Medyczna w Krakowie
Epidemiologia społeczna a socjologia medycyny

Dr Włodzimierz Piątkowski
Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Uniwersytet im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie 
Socjologia medycyny na wydziale lekarskim - kłopoty autoidentyfikacji

Płk. doc. dr hab. Tadeusz Szewczyk
Katedra Nauk Humanistycznych, Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
Socjologia medycyny w Wojskowej Akademii Medycznej

Prof. dr hab. Stanisław Kosiński
Zakład Socjologii Ogólnej, Uniwersytet im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie
Socjologia w systemie akademickiego kształcenia pielęgniarek - z doświadczeń lubelskich

Około godz. 12.45 przerwa - do godz. 14.15

Dr Józef Trocha, dr Waldemar Budziński
Zakład Socjologii i Psychologii Medycyny IMS, Akademia Medyczna w Gdańsku 
Współpraca psychologii medycyny z socjologią w uczelniach medycznych

Mgr Ewa Wojdak-Haase
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej IMS, Akademia Medyczna w Gdańsku 
Socjologiczna problematyka chorób społecznych w świetle doświadczeń Zakładu
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Dr Piotr Sielłwończyk
Zakład Socjologii i Psychologii Medycyny IMS, Akademia Medyczna w Gdańsku
Stymulacja sytuacji społecznych jako jedna z metod nauczania socjologii medycyny

Dr Włodzimierz Piątkowski
Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny, Uniwersytet im. M.C. Skłodowskiej w Lublinie 
Działalność koła naukowego socjologii medycyny, jako forma promocji wiedzy socjologicznej 
na uczelni medycznej

Justyna Swół
studentka , Koło Naukowe Socjologii Medycyny, Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 
Akademia Medyczna w Lublinie
Socjologia medycyny - stereotypy i rzeczywistość; punkt widzenia studenta

Kamil Jankowski, Hanna Niewiadomska
studenci wydziału lekarskiego, Akademia Medyczna w Gdańsku
Socjologia medycyny - teoria a rzeczywistość w oczach studentów

Dyplomatorium

Dnia 23 października 1992 r o godz. 11.00 w sali wykładowej im. Prof. S. Hitlera w 
Zakładach Teoretycznych AMG odbędzie się dyplomatorium dla absolwentów Wydziału 
Lekarskiego 1986-1992.

Do wzięcia udziału w uroczystości zapraszamy władze Uczelni, nauczycieli 
akademickich i pracowników AMG.

Po dyplomatorium w kościele Ojców Pallotynów przy ul. M. Skłodowskiej-Curie zostanie 
odprawiona msza św. z udziałem biskupa gdańskiego.

Absolwenci

* * * * *
Stanowisko Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 1992 r. 

w sprawie polityki wydawniczej czasopism naukowych

Rada Główna stwierdza z zaniepokojeniem, że redakcje niektórych polskich czasopism 
naukowych wymagają wstępnej zgody przełożonych autorów przy przyjmowaniu prac do 
druku.

Rada Główna uważa, że postępowanie takie nie daje się pogodzić z wolnością 
publikowania wyników naukowych, a więc przeszkadza rozwojowi nauki. Grozi ono zbytnim 
uzależnieniem autorów, zwłaszcza młodych, od ich przełożonych i dlatego winno być 
zaniechane.

Rada Główna podkreśla, że stwierdzenia te nie mogą być rozumiane jako próba 
ograniczenia uprawnień redakcji do właściwej oceny rzetelności zgłoszonych prac i ich 
kwalifikowania do druku. W uzasadnionych przypadkach można bowiem skorzystać z opinii 
przełożonego autorów jako recenzenta.
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W dniach 2-3 października 1992 r. w salach Teatru •Wybrzeże", w sali im. Rydygiera 
oraz w salach Zakładów Teoretycznych AMG odbędzie się 51 Kongres Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego organizowany przez Oddział Gdański PTK. W czasie Kongresu 
zostaną zaprezentowane 264 prace - w formie referatów, dyskusji okrągłego stołu i doniesień 
plakatowych. Udział weźmie 16 gości zagranicznych i wiodące ośrodki kardiologiczne i 
kardiochirurgiczne z kraju. Obradom przysłuchiwać się będzie około 1000 lekarzy. 60 firm 
polskich i zagranicznych przedstawi swoje wyroby. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy. Z programem Kongresu można się zapoznać w Klinice Kardiochirurgii AMG.

Prof. dr hab. Mirosława Narkiewicz

★ ★ ★ ★ ★
Uprzejmie informuję, że ukazała się książka profesorów Gabrieli i Kazimierza 

Szawłowskich pod tytułem "Rehabilitacja* (Dział Wydawnictw AMG, 1992).
Zawiera ona podstawy postępowania rehabilitacyjnego u osób niepełnosprawnych we 

wszystkich specjalnościach klinicznych.
Do nabycia w sekretariacie Katedry i Zakładu Rehabilitacji, budynek 1, tel. wewn. 16- 

40.
Prof. dr hab. Kazimierz Szawłowski

* * * * *
W dniach 19-20 października br. na terenie naszej uczelni będzie gościł Prof. Francois 

Demeocq reprezentujący Centre Hospitalier Regional et Universitaire Clermont - Ferrand Unitę 
de pediatrie et de tranplantion medullaire.
Pragnie on podjąć współpracę z naszą Uczelnią i wygłosi wykład w dniu 19 października 
br. godz. 11.00-11.45 w sali im. prof. Wszelakiego pt: Results of bonę marrow transplantation 
in children and perspectńres prowided by new technics of stem cełłs cołlection.

Prof. dr hab. Anna Balcerska

INFORMACJE, INFORMACJE...

Z Działu Spraw Osobowych otrzymaliśmy następujące informacje:

Doc. dr hab. Marian Smoczyński został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku.

Prof. dr hab. Anna Balcerska została powołana z dniem 1.09.1992 r. na kierownika I Kliniki 
Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii.

Prof. dr hab. Maria Korzon została powołana z dniem 1.09.1992 r. na kierownika II Kliniki 
Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii.
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Prot, dr hab. Grażyna Świątecka została powołana na stanowisko Pełnomocnika ds 
organizacji Instytutu Kardiologii.

Prot, dr hab. Bolesław Rutkowski został powołany na kierownika Kliniki Chorób Nerek 
Instytutu Chorób Wewnętrznych.

Pani Janina Dulęba została powołana z dniem 1.06.1992 r. na p.o. zastępcy Kwestora AMG.

Na stanowisko adiunkta awansowano następujące osoby:
Piotr Boguś, Marek Dobosz, Maciej Kamiński, Elżbieta Orłowska-Kunikowska, Andrzej Rogoża

W trzecim kwartale 1992 r. przyjęto do pracy w AMG na stanowiska nauczycieli akademickich 
następujące osoby: Leszek Bieniaszewski, Grażyna Gulida, Janusz Głowacki, Wojciech Radys, 
Lesław Rudy, Robert Sabiniewicz, Dariusz Sokołowski, Danuta Sosnowska, Marek Szołkiewicz.

W klinikach AMG zatrudniono 24 absolwentów naszej Uczelni z roku 1992, na okres 1 roku 
w celu odbycia stażu.

Na stanowiska inżynieryjno-techniczne przyjęto 8 osób, na stanowiska obsługi - 2 osoby.

W trzecim kwartale 1992 r. odeszło z pracy w AMG:
15 osób ze stanowisk nauczycieli akademickich
5 osób ze stanowisk inżynieryjno-technicznych
2 osoby ze stanowisk administracyjno-ekonomicznych
8 osób ze stanowisk obsługi

W trzecim kwartale 1992 r. przeszli na emeryturę (rentę):
Maria Chrzanowska, Danuta Cisełska, Irena Flisek, Barbara Pączek, Anna Rozmaryn.

Zmarła: Dr med. Małgorzata Michalczyk-Słomińska

Długoletni pracownicy Uczelni

W III kwartale 1992 r. osiągnęli jubileusz

40 lat pracy w AMG: Prof. dr Czesław Baran

30 lat pracy w AMG: Kierownik robót Bolesław Klepacz 
Prof. dr Maria Korzon
St. wykł. Maria Ziełińska-Stasiek

25 lat pracy w AMG: Prac, obsługi Urszula Brandt 
Dr Bohdana Dorant
Doc. dr Krystian Kaletha
Inż. Zbigniew Krawiec
Prac, obsługi: Bogusz Rycerski 
Dr Anna Sokół

20 lat pracy w AMG: Mgr Marian Dama
Prac, obsługi Stanisław Kucharczyk
Dr Janina Pstrokońska
Dr Czesław Stankiewicz
Dr Zbigniew Śledziński
Dr Kazimierz Tamowiecki
Dr Michał Woźniak
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Sprawozdanie komisji do oceny wiarygodności wypełniania 
kart zgłoszeń nowotworów złośliwych (KZNZ)

Wg 'ksiąg głównych szpitali'* w sierpniu br. wypisano niżej podane liczby pacjentów z 
rozpoznaniami sugerującymi obowiązek wypełnienia KZNZ:

PSK 1
PSK 2
PSK 3

259 pacjentów; do dnia 28 września wypełniono 223 karty
39 pacjentów; wszystkie karty wypełnione 
liczba trudna do ustalenia ponieważ tylko część pacjentów ma postawione 
rozpoznanie wypisowe - wypełniono 43 karty

Dr med. Anna Kobierska

Wykaz aparatury zakupionej w m-cu sierpniu dla Uczelni i Szpitali Klinicznych

Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki 
Drukarka HP LJ IIIP
Uzupełniająca konfiguracja chromatografu 
cieczowego MERCK-HITACHI

Zakład Histotogii
Kopiarka CANON NP 1020
Drukarka HP IIIP

Klinika Chorób Nerek
Kopiarka CANON NP 1020

22.600.000 G-6
12.480.000 ST-12

19.000.000 ST-12
24.832.000 ST-12

19.480.000 ST-4

Sam. Pracownia Mikroskopii Elektronowej 
Drukarka HP IIIP + 2 tonery 26.287.000

Sam. Pracownia Fotografii Naukowej
Scanjet IIC AT+interface 31.566.000

Zakład Techn. Chem. Środków Leczniczych
Monitor kolor 14'+koprocesor 80387-33 13.846.356

II Klinika Chorób Dzieci
Kserokopiarka CANON NP 1020 + 2 tonery 19.480.000

Zakład Farmacji Stosowanej
Detektor ECD80 i moduł kontrolny 

do chromatografu
85.076.900

Zakład Biochemii
Drukarka LC-20 4.000.000

ST-59

ST-63

ST-24

ST-60

ST-6

W-94

Klinika Radioterapii 
Dysk twardy 100 MB 6.500.000 JEP 17-41
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III Klinika Chorób Wewnętrznych
Rejestrator model 423 recorder 3 channel do 
aparatu holterowskiego Avionics (2 szt)

Klinika Chorób Zakaźnych
Maszyna elektryczna "Łucznik’ 675 (3 szt)

Stołówka Pracownicza
Szafa chłodnicza S-147

Główna Izba Przyjęć
Elektrokardiograf (2 szt)

Zakład Rehabilitacji
Komputer AT 286

Oddział Anestezjologii PSK 3 
Pompa Perfusor Secura FT

104.272.000 Sponsorzy

15.750.000 fundusz rozwoju

10.500.000 środki budżetowe 
PSK 1

52.000.000 N N ■

16.000.000 ■ N N

28.600.000 środki budżetowe 
PSK 3

Informacje o posiedzeniach towarzystw naukowych 
jakie mają się odbyć w październiku br.

2 października - zebranie PT Diagnostyki Laboratoryjnej
godz. 10.00 - sala wykładowa Woj. Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18
Prot. A. Hoppe Laboratoryjna ocena gospodarki tlenem
Dr J. Kuriendo -Sprawozdanie z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia nt powołania Izb 
Diagnostów Laboratoryjnych
Doc. W. Łysiak-Szydłowska - Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego PTDL
Firma Varioplast - oferta drobnego sprzętu laboratoryjnego

10 października - zebranie PT Neurologicznego
godz. 11.00 - sala konferencyjna Woj. Szpitala Zespolonego ul. Królewiecka 146 w Elblągu.
Dr D. Borowiec-Cop - Trudności w rozpoznawaniu schorzeń centralnego układu nerwowego o 
przebiegu udarowym
Dr M. Taraszewska - Obraz radiologiczny wybranych przypadków chorób o początku 
udarowym
Dr Stefan Kopczyński - Kwalifikacja i możliwości leczenia operacyjnego udarów mózgu

* * * * ★
W roku akademickim 1991/92 wydano 186 dyplomów lekarza medycyny, 121 dyplomów 
lekarza stomatologii i 73 dyplomy magistra farmacji.
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W roku akademickim 1991/92 na Wydziale Lekarskim studiowało 2055 studentów (w tym 79 
obcokrajowców!). Na Oddziale Stomatologicznym studiowało 580 studentów (9 
obcokrajowców), a na Wydziale Farmaceutycznym 538 studentów (w tym 3 obcokrajowców)

Koszt kształcenia studenta na Wydziale Lekarskim w roku akad. 1991/92 oszacowano na 
26.330.000 zł a na Wydziale Farmaceutycznym na 29.804.000 zł.
Opłatę za powtarzanie roku ustalono w wysokości 10.000.000 zł.

* * * * *
W 1991 Państwowe Szpitale Kliniczne hospitalizowały 33.098 pacjentów.
Średni okres pobytu chorego w szpitalu wynosił 12 dni.
'Obłożenie'* łóżek w niektórych klinikach nie przekraczało 50%.
Średni koszt dziennego pobytu chorego w szpitalach klinicznych w I półroczu 1992 r. 
wyniósł 478.860 zł a średni koszt leczenia pacjenta wynosił 5.687.360 zł.

* * * * *
"Płacić za bezpłatną" (Gazeta Wyborcza nr 228, 28.09.1992) 

'Służba Zdrowia poszła na żebry. Sięga pacjentom do kieszeni bez skrupułów. Chorzy 
płacą, bo chcą pomóc lub boją się, że jak nie, to staną się pacjentami drugiej kategorii. 
Ministerstwo przymyka oczy".

Rp. ZKgmew Afafotafci

Redaguje zespół: Marek Hebanowski, Kamil Jankowski, Leszek Kalinowski, Józefa De Laval, 
Waldemar Narożny, Jerzy Rogulski (redaktor naczelny), Urszula Wojdak (sekretarz Redakcji) 
Adres Redakcji: Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej AM (pawilon 29).
Telefon Redakcji: 41 29 15 lub 47 82 22 wewn. 15-70

Powiel. Biblioteka Główna AMG
Rej. 861/92, nakł. 1000 egz.form. A-4


