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Wizyta Pani
Prezydentowej
w AMG
W dniu 21 września 2002 r. w naszej
Uczelni odbyto się spotkanie, w którym
uczestniczyli: małżonka Prezydenta RP Pani Jolanta Kwaśniewska, rektor AMG prof. Wiestaw Makarewicz, kierownik Kliniki
Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokry
nologii AMG - prof. Anna Balcerska oraz dy
rektorzy - AMG - dr n. przyr. Sławomir Bautembach; SPSK Nr 1 - dr Michat Mędraś.
Fundacja „Porozumienie bez barier”,
utworzona przez Jolantę Kwaśniewską od
lat zajmuje się wspomaganiem polskich
ośrodków klinicznych, w których leczone
są dzieci z rozpoznaniem
choroby nowotworowej.
Hr s r-

Podczas wizyty, od prawej: kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG prof. Anna Balcerska, rektor AMG - prof. Wiestaw Makarewicz, małżonka Prezydenta RP - Pani Jolanta
Kwaśniewska, dyrektor administracyjny AMG - dr n. przyr. Sławomir Bautembach, dyrektor SPSK Nr 1
- dr Michał Mędraś.

Przemówienie inauguracyjne

JM Rektora AM w Gdańsku
Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Studenci,
Miniony rok akademicki niewątpliwie zapisze się jako niezmiernie ważny w życiu
naszej Uczelni. Dominujący wptyw na bieg wydarzeń wywierały dwa czynniki: nara
stające zadłużenie szpitali klinicznych w warunkach pogłębiającego się kryzysu finan
sów publicznych państwa oraz intensywne prace przygotowujące proces akredytacji
studiów lekarskich. Zmieniające się zewnętrzne warunki społeczno-gospodarcze wy
wierają coraz silniejszy nacisk na poprawę jakości w kształceniu i udzielaniu świad
czeń leczniczych. Konieczne staje się także lepsze dostosowanie do wymogów gospo
darki rynkowej - odchodzenie od funkcji socjalno-opiekuńczych i zmniejszanie zależ
ności od budżetu państwa poprzez wzrost dochodów własnych wypracowywanych w
Akademii.
Bardzo ważkim dla funkcjonowania i przyszłości Uczelni wydarzeniem byty także
wybory nowych władz akademickich na kadencję 2002-2005. Z głęboką satysfakcją
przyjąłem fakt powierzenia mi obowiązków rektora Akademii na drugą, kolejną kaden
cję; także prof. Roman Kaliszan kontynuuje obowiązki prorektora ds. nauki. Dzięku
jąc bardzo serdecznie za trud i wykonaną pracę prorektorom prof. Stanisławowi Ma
zurkiewiczowi i prof. Andrzejowi Rynkiewiczowi pragnę powitać w Senacie nowej ka
dencji prorektora ds. klinicznych prof. Stanisława Bakutę i prorektora ds. dydaktyki
prof. Bolesława Rutkowskiego. Nastąpiła także zmiana dziekanów
k
dwóch dużych wydziałów; pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie L-jr str'

Rektor i Senat Akademii Medycznej
w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość inauguracji
roku akademickiego 2002/2003
która odbędzie się w dniu 8 października 2002 r. o
godz. 10.00 w gmachu Collegium Biomedicum (sala
wykładowa im. prof. St. Hillera, Gdańsk- Wrzeszcz,
ul. Dębinki 1).

Program
• Hymn państwowy
• Przemówienie rektora prof. Wiesława Makarewicza
• Wręczenie świadectwa akredytacyjnego dla progra
mu nauczania medycyny w AMG
• Immatrykulacja
• Przemówienie przedstawiciela studentów
• Wystąpienia gości
• Wręczenie dyplomów oraz medali „Primus Inter Pares" i ogłoszenie listy nagrodzonych studentów
• Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym

• Wręczenie odznaczeń
• Gaudę Mater Polonia
• Wykład inauguracyjny „Od medycyny tradycyjnej
do medycyny opartej na dowodach naukowych"
wygłosi prof. Jacek Jassem
• Koncert Chóru AMG im. T. Tylewskiego
• Gaudeamus
Inauguracja poprzedzona zostanie uroczystą Mszą
św. celebrowaną przez metropolitę gdańskiego ks.
abp. dr. Tadeusza Gocłowskiego w tym samym dniu
o godz. 8.30 w kościele p.w. Matki Boskiej Często
chowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. M. Skło
dowskiej—Curie 3B.
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W numerze...
2.09.02 - w Dworze Artusa rektor prof.
Wiesław Makarewicz uczestniczył w
uroczystości wręczenia honorowej Fla
gi Rady Europy władzom Gdańska. Fla
ga jest ważnym wyróżnieniem dla Gdań
ska, przyznanym przez Zgromadzenie
Parlamentarzystów Rady Europy w
Strasburgu, jako wyraz uznania za ak
tywność na polu rozwijania kontaktów
międzynarodowych z miastami partner
skimi oraz zasługi dla promocji idei jed
ności europejskiej.

4.09.02 - prorektor ds. nauki prof. Ro
man Kaliszan uczestniczył w Katedrze
Oliwskiej w uroczystej Mszy św. z oka
zji X rocznicy powstania Katolickiej
Rozgłośni Archidiecezji Gdańskiej „Ra
dio Plus”. Uroczystość uświetnił występ
Edyty Geppert.
4.09.02 - rektor prof. Wiesław Makare
wicz na zaproszenie Ambasadora Kró
lestwa Niderlandów Jana Edwarda Craanena uczestniczył w spotkaniu rekto
rów szkół wyższych Trójmiasta.

5.09.02 - Ambasador Królestwa Nider
landów Jan Edward Craanen zaprosił
władze naszej Uczelni na oficjalne otwar
cie nowego biura konsula Królestwa Ni
derlandów w Gdańsku w Domu Holender
skim. Akademię reprezentował prorektor
ds. nauki prof. Roman Kaliszan.
5.09.02 - na zaproszenie marszałka
Jana Zarębskiego, rektor prof. Wiesław
Makarewicz uczestniczył w uroczystej
kolacji z udziałem nowo wybranych rek
torów uczelni wyższych województwa
pomorskiego.

6.09.02 - immatrykulacja studentów I
roku studiów zaocznych na Oddziale

Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego.
W uroczystości wzięli udział: prorektor
ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuta,
dziekan Wydziału Lekarskiego prof.
Janusz Moryś oraz kierownik Oddziału
Pielęgniarstwa prof. Wojciech Bogu
sławski.

6.09.02 - rektor prof. Wiesław Makare
wicz uczestniczył w uroczystości wrę
czenia dyplomów matury międzynarodo
wej International Baccalaureare Organization absolwentom Gdyńskiej Szko
ły Matury Międzynarodowej przy III LO
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
Uroczystość zaszczycił Marszałek Sej
mu Marek Borowski.
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9.09.02 - w Urzędzie Miejskim Sopotu
odbyto się posiedzenie Kapituły Nagro
dy Naukowej Miasta Sopot. Uczestni
czący w posiedzeniu rektor prof. Wie
sław Makarewicz przedstawił do nagro
dy w imieniu Uczelni kandydaturę prof.
Michała Woźniaka, kierownika Katedry
i Zakładu Chemii Medycznej AMG.

Jubileuszowe spotkanie redaktorów

12.09.02 - spotkanie rektora prof. Wie
sława Makarewicza i prorektora ds. kli
nicznych prof. St. Bakuły z dyrektorem
Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych
Tadeuszem Podczarskim, poświęcone
finansowaniu świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez szpitale kliniczne. W
spotkaniu tym uczestniczyli: przewodni
czący Rady Kasy - Zbigniew Canowiecki, wicemarszałek woj. pomorskiego Witold Namyślak, wicedyrektor wydzia
łu polityki społecznej ds. ochrony zdro
wia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie
go-Andrzej Galubiński, dyrektor Depar
tamentu Zdrowia w Urzęk
dzie
Marszałkowskim Eystr-19

Posiedzenia, Towarzystwa, Zebrania ... 26

W dniu 11 września 2002 roku zmart nagle

ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC
Długoletni duszpasterz i wielki przyjaciel Akademii Medycznej w Gdańsku.
Współtwórca Ruchu Hospicyjnego w Polsce. Założyciel i Dyrektor Gdańskiego
Hospicjum. Człowiek niezwykle skromny, bezgranicznie oddany ludziom cierpią
cym. Jego nagłe odejście stanowi dla nas bolesną i niepowetowaną stratę.
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Warunki prenumeraty:
W dniu 30 sierpnia 2002 r. zginął śmiercią tragiczną

lek. Radosław Puzyrewski
specjalista neurochirurg, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Gdańsku z roku 1992, w latach 1994-1997 wolontariusz, a w latach 1997-2001
asystent w Klinice Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz
nego nr 1.

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi
36 zł, pojedynczego numeru 3 zł; w prenume
racie zagranicznej - 3 USD.
Należność za prenumeratę należy wpłacać
na konto Akademii Medycznej w Gdańsku
z dopiskiem: prenumerata „Gazety AMG”:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 10901098 0000 0000 0901 5327
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Przemówienie JM Rektora AMG
—K
'W

za 6—letnią wytężoną pracę dziekanom prof. Januszowi
Galińskiemi i prof. Piotrowi Szeferowi oraz pogratulować
wyboru na te funkcje prof. Januszowi Morysiowi i prof. Markowi
Wesołowskiemu. Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformo
wać, że na pierwszym posiedzeniu Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego na przewodniczącego w kadencji 2002-2005 wy
brano mówiącego te stówa rektora Akademii Medycznej, a na wi
ceprzewodniczącego prof. Janusza Rachonia, rektora Politech
niki Gdańskiej. Pragnę zapewnić, że podejmujemy nasze funkcje
w poczuciu wielkiej odpowiedzialności i dołożymy wszelkich sta
rań, by sprostać wyzwaniom i oczekiwaniom środowiska.
W minionym roku akademickim 2001/2002 odeszły z nasze
go grona na zawsze, pogrążając w głębokim żalu całą nasza
społeczność akademicką, następujące osoby:
Z Akademii Medycznej w Gdańsku
- Prof. zw. dr hab. Andrzej Manitius - emerytowany kierownik
Kliniki Chorób Nerek Instytutu Chorób Wewnętrznych
- Prof. dr hab. Mirosław Mossakowski, Prezes Polskiej Akade
mii Nauk, doktor honoris causa AMG
- prof. dr hab. Andrzej Bomirski - emerytowany profesor w
Zakładzie Biologii i Parazytologii
- Mgr inż. Mieczysław Misiewicz - emerytowany kierownik
Działu ds. Aparatury
- Dr med. Tadeusz Mierzejewski - emerytowany starszy wykła
dowca w Instytucie Radiologii i Radioterapii AMG
- Prof. dr hab. Romuald Sztaba - emerytowany kierownik Kli
niki Chirurgii Dziecięcej
- Dr med. Tomasz Drączkowski - adiunkt Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
- Waleria Wacianiec - emerytowany pracownik Biblioteki
Głównej
- Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC - wieloletni duszpasterz Aka
demii, organizator opieki hospicyjnej

Z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1
- Zofia Rykowiska-Cholewa - starszy statystyk medyczny
- Krystyna Śliwińska - salowa
Z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
- Zdzisław Czyżyk - pracownik Działu Technicznego
- Urszula Kotek - położna
Z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3
- Wita Karczewska - pielęgniarka

Cześć ich pamięci !
W Gazecie A/WG znajdą Państwo bardziej szczegółowe dane
obrazujące pracę Uczelni w minionym roku akademickim. Dru
kiem ukazało się także obszerne sprawozdanie z całej 3-letniej
minionej kadencji, które, jako wydawnictwo opatrzone klauzulą
„tylko do użytku służbowego”, prześlemy do wszystkich kierow
ników jednostek. Chciatbym zatrzymać się pokrótce na niektó
rych tylko, najważniejszych sprawach. Do takich niewątpliwie
należy kondycja finansowa Uczelni i jej szpitali klinicznych. W
gospodarce Uczelni odnotowaliśmy sukces, dyscyplinując wy
datki, zwiększając przychody i zamykając rok 2001, jako drugi
z kolei, dodatnim wynikiem finansowym. Na podkreślenie za
sługuje znaczący wzrost udziału dochodów własnych w ogól
nym budżecie Uczelni z 7,5% w roku 1999 do 27% w roku 2001.
Pozwoliło to nam, mimo realnie malejącej dotacji budżetowej
przyjąć, może nieco zbyt optymistycznie, zrównoważony budżet
na rok 2002.

Jednakże w szpitalach klinicznych obserwujemy gwałtownie
pogarszającą się sytuację i narastanie zadłużenia, a co gorsze,
utratę płynności finansowej i coraz częstsze egzekucje komor
nicze. Porównując wyniki finansowe szpitali za pierwsze półro
cze w latach 2001 i 2002 stwierdzamy, że dynamika narastania
zadłużenia ma niestety tendencję wzrostową i wynosi obecnie
dla 3 szpitali klinicznych łącznie około 2,3 min złotych mie
sięcznie.
Przejęcie przez Uczelnię od Ministra Zdrowia, z końcem
2001 roku, uprawnień organu założycielskiego w stosunku do
szpitali klinicznych, znajdujących się już wówczas w trudnej
sytuacji finansowej, postawiło przed nami zdecydowanie nowe
wyzwania i wymusza w trybie bardzo pilnym wdrożenie szero
kiego programu restrukturyzacji. W II kwartale br. sytuacja fi
nansowa znacznie się pogorszyła i wymagała podjęcia nad
zwyczajnych środków zaradczych i decyzji. Takie decyzje
podjął w czerwcu i lipcu Senat uchwalając program konsolida
cji szpitali i utworzenia na bazie dotychczasowego SPSK Nr 1
jednego podmiotu - Akademickiego Centrum Klinicznego. W
pierwszym etapie nastąpi znaczna redukcja administracji oraz
integracja zaplecza diagnostycznego i obsługi. W drugim eta
pie niezbędna jest głęboka reorganizacja jednostek klinicz
nych i lepsze dostosowanie ich do nowych zadań dydaktycz
nych i rynku świadczeń zdrowotnych oraz możliwości płatni
czych systemu ochrony zdrowia. Niezbędne będzie zmniejsze
nie liczby łóżek i zatrudnienia, w tym również personelu lekar
skiego. Istnieje pilna potrzeba opracowania nowej polityki za
trudnienia i wynagradzania oraz gruntowna reorganizacja kli
nicznego procesu dydaktycznego. Pojawi się więc, i to nieba
wem, konieczność zadania sobie szeregu trudnych pytań i pod
jęcia niełatwych decyzji. Ogólny zarys tego programu spotkał
się z przychylną oceną władz wojewódzkich i Ministra Zdrowia
oraz poparciem ze strony parlamentarzystów województwa po
morskiego różnych opcji politycznych. Podjęliśmy niezwykle
trudne zadanie i, co pragnę bardzo mocno podkreślić, oczeku
jemy w jego realizacji partnerstwa ze strony władz regional
nych i Pomorskiej Kasy Chorych. Dla jego przygotowania i re
alizacji rektor powołał Komitet Sterujący i pełnomocnika w oso
bie prorektora ds. klinicznych prof. St. Bakuty. Minister Zdro
wia przyznał na rok 2002 kwotę 1,3 min na pokrycie kosztów
restrukturyzacji zatrudnienia. Przyjęty harmonogram zakłada
połączenie 3 szpitali i utworzenie jednego podmiotu jeszcze w
tym roku kalendarzowym, a zamknięcie drugiego etapu do koń
ca czerwca 2003 roku.
Aktualna skala zadłużenia szpitali klinicznych nie pozwala
mieć nadziei, że w wyniku nawet bardzo głębokiej restruktury
zacji nastąpi szybka poprawa kondycji finansowej Centrum. Z
całą pewnością niezbędne będzie wsparcie kredytowe ze stro
ny zewnętrznych instytucji finansowych, ale pierwszym i ko
niecznym warunkiem uzyskania takiej pomocy jest przedsta
wienie wiarygodnego programu naprawczego i wykazanie, że w
wyniku podjętych kroków zatrzymany zostanie proces narasta
nia zadłużenia i nastąpi przywrócenie równowagi między bie
żącymi dochodami i wydatkami.
Czekająca nas integracja całej bazy klinicznej w nowej for
mule Akademickiego Centrum Klinicznego ma wielkie znacze
nie dla przyszłości Akademii. Będzie to wymagało od nas
wszystkich wielu wyrzeczeń i bardzo daleko idącej woli kom
promisu. Operacja połączenia się szpitali jest tylko rozpoczę
ciem procesu dostosowania funkcji bazy klinicznej do rzeczy
wistych potrzeb dydaktycznych i naukowych Uczelni. To, czym
będzie Akademickie Centrum Kliniczne, zależy od pracy, zaan
gażowania, ale także pokory i zgody nas wszystkich. Partykula
ryzm i widzenie przyszłości Akademii i Szpitala przez pryzmat
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własnych czy też grupowych interesów, a niedostrzeganie re
alnego zagrożenia bytu całości może stać się rzeczywistą prze
szkodą o trudnych do przewidzenia dla nas wszystkich skut
kach.
Realizując podstawową, edukacyjną misję Akademii rozpo
czynamy nowy rok akademicki ze znacznie poszerzoną ofertą
edukacyjną. Uruchamiamy w tym roku kolejne wyższe studia
zawodowe na nowym kierunku: higiena stomatologiczna. W
Akademii studiować będzie łącznie 3350 studentów, czyli o 350
więcej niż w roku ubiegłym, w tym 485 na niedawno uruchomio
nych kierunkach licencjackich. W procesie tegorocznej rekru
tacji przyjęliśmy na I rok studiów łącznie 845 studentów, którzy
zostaną dzisiaj symbolicznie immatrykulowani.
Po paru latach przygotowań rozpoczynamy na kierunku le
karskim kształcenie obcokrajowców prowadzone w języku an
gielskim. Witam gorąco na tej sali pierwszych naszych 16 stu
dentów, głównie ze Skandynawii, którzy już od miesiąca
uczestniczą w zajęciach kursu przygotowawczego. To bardzo
ważne wydarzenie i milowy krok w dziejach naszej Uczelni.
Wspomniałem już, że wymogiem chwili jest podnoszenie
jakości naszego kształcenia. Dlatego też poddaliśmy się pro
cesowi akredytacji i za kilkanaście minut nastąpi uroczysty
moment, kiedy Pan prof. Maciej Gembicki, przewodniczący
Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Uczelni Medycz
nych i przewodniczący zespołu medycznego Akademickiej Ko
misji Akredytacyjnej wręczy świadectwo akredytacyjne potwier
dzające kompetencje naszej Akademii w kształceniu lekarzy.
Istotną korzyścią dokonanego procesu akredytacji jest nie tyle
wiedza o naszych zaletach, co poznanie naszych niedocią
gnięć. Lista uwag zawartych w Raporcie będzie stanowiła
cenną wskazówkę dla dziekana, co należy pilnie zmienić bądź
uzupełnić. Już z nich korzystamy podejmując najpilniejsze kro
ki modernizujące naszą dydaktykę. Na Wydziale Lekarskim
zredukowaliśmy ogólną liczbę godzin zajęć z 6370 do 5600 czy
li o 12%. Wprowadzone zostaną nowe przedmioty jak parazy
tologia, medycyna tropikalna, medycyna pracy i medycyna hiperbaryczna. Rozszerzamy także znacząco swobodę wyboru
zajęć fakultatywnych, z 610 godzin oferowanych student będzie
zobowiązany do zrealizowania 50%.
Szczególnie znaczące zmiany następują już w tym roku aka
demickim w nauczaniu studentów stomatologii. Zgodnie ze
wskazaniami ekspertów europejskich, którzy wizytowali naszą
Uczelnię w maju tego roku, następuje zmniejszenie w planie
studiów o około 500 liczby godzin z przedmiotów nieklinicznych
i ogólnolekarskich z równoczesnym wzrostem liczby zajęć z
przedmiotów ściśle zawodowych. Wprowadzane są także nowe
przedmioty zawodowe jak np. implantologia stomatologiczna.
Dla wsparcia procesu modernizacji i doskonalenia procesu
dydaktycznego powołaliśmy na Wydziale Lekarskim Samo
dzielną Pracownię Edukacji Medycznej powierzając jej kierow
nictwo dr. med. Jackowi Kaczmarkowi.
W działalności naukowej Akademii zarysowały się wyraźne
pozytywne tendencje. W roku 2001 pracownicy Akademii opu
blikowani 693 recenzowane prace naukowe. Dzięki starannie
prowadzonej przez Dział Nauki dokumentacji sukcesem zakoń
czyły się starania w KBN o podwyższenie kategorii dla Wydzia
łu Lekarskiego z 3. do 2. Przekłada się to w znaczący sposób
na wzrost dotacji na badania statutowe w Akademii z 3184 000
zł w roku 2001 do 3 742 000 zł w roku 2002, pomimo ogólnie
obserwowanej w kraju tendencji spadkowej. Wydział Farma
ceutyczny niezmiennie pozostajew2. kategorii, a Międzyuczel
niany Wydział Biotechnologii w kategorii pierwszej, w której
zajmuje w rankingu KBN mocną, drugą pozycję za renomowa
nym Uniwersytetem Jagiellońskim. Ten młody, ale prężny wy

dział przed kilkoma dniami obchodził uroczyście swój pierw
szy, skromny jubileusz - inaugurację 10. z kolei roku akade
mickiego. W minionym roku akademickim, spośród naszego
grona, 4 osobom nadano tytuł naukowy profesora, 7 doktorom
nadano stopień doktora habilitowanego, a dwie osoby zostały
mianowane przez Ministra Zdrowia na stanowisko profesora
zwyczajnego.
Zajęci działalnością bieżącą dbamy też o tradycję organizu
jąc już po raz trzeci uroczystość odnowienia dyplomów w 50lecie ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim i po raz pierw
szy, na Oddziale Stomatologicznym.
Dokonaliśmy gruntownej reorganizacji systemu obsługi na
szej sieci komputerowej i znacząco rozszerzyliśmy zakres in
formacji udostępniany w naszej witrynie internetowej. Przykła
damy dużą wagę do szerokiej promocji Uczelni i rzetelnej poli
tyki informacyjnej we współpracy z mediami.
W zakresie działalności inwestycyjnej i remontowej kontynu
owana jest realizacja nowej siedziby dla Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej. Praktycznie zakończone zostały prace bu
dowlane i rozpoczął się proces wyposażania budynku. Część
dydaktyczna obejmująca nowoczesną salę wykładową dla 100
osób i 2 sale seminaryjne zostanie udostępniona studentom
jeszcze przed końcem tego roku kalendarzowego - zmniejsza
jąc dotkliwy niedobór pomieszczeń dydaktycznych. Remontowi
poddano salę wykładową w gmachu Instytutu Położnictwa i
Chorób Kobiecych.
Ze środków Komitetu Badań Naukowych kontynuowana jest
budowa Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczal
nej (TAZD), której zakończenie planowane jest na rok 2003. Z
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii otrzymał dotację w wysokości 400 000 zł na czę
ściowe wyposażenie tego budynku. Także ze środków KBN
przeprowadzono modernizację i gruntowny remont budynku
nr 7 dla potrzeb Regionalnego Centrum Diabetologii.
Przeprowadzono niezbędny remont Zakładu Ortodoncji oraz
prowadzone są prace adaptacyjno-remontowe związane z po
wołaniem nowych jednostek: Zakładu Implantoprotetyki Stoma
tologicznej i Technik Dentystycznych oraz Samodzielnej Pra
cowni Edukacji Medycznej.
W SPSK Nr 1 zakończono II etap remontu Kliniki Gastroenterologii i Pracowni Endoskopowej. Oddano po remoncie do
użytku 20-ióżkowy Oddział Chirurgii Naczyniowej. Trwają pra
ce remontowe niezbędne dla pilnego utworzenia Oddziału Ra
tunkowego, co pociągnie za sobą reorganizację izb przyjęć i
konieczność przeniesienia na teren SPSK Nr 1 siedziby Zakła
du Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
W ramach procesu tworzenia Centrum Kardiologii wyposa
żono nowy oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego,
który oczekuje na uruchomienie. Bliski ukończenia jest II etap
remontu Kliniki Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń, reali
zowany w całości, co zasługuje specjalnie na podkreślenie, ze
środków sponsorskich. W SPSK Nr 2 kosztem 1,2 min złotych
przeprowadzono remont sal operacyjnych.
W związku z rozszerzaniem w Akademii kształcenia w zawo
dach medycznych na poziomie licencjackim, w końcowym sta
dium jest proces przejmowania na własność od samorządu
wojewódzkiego budynków i terenu dotychczasowego Medycz
nego Studium Zawodowego nr 3 przy ul. Tuwima. Ze względu
na bliskie sąsiedztwo i posiadane wyposażenie będzie to dla
nas bardzo użyteczny obiekt.
Finalizowane są prace zmierzające do włączenia w struktu
rę AMG Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
Odpowiednie uchwały zostały podjęte w lipcu br. przez Radę
Naukową Instytutu i Senat Akademii. Aktualnie trwa proces
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wydzielania ze struktury IMMiT szpitala klinicznego, który zo
stanie przekształcony w Samodzielny Publiczny Szpital Klinicz
ny AMG. Stworzy to nowe możliwości restrukturyzacji istnieją
cych szpitali klinicznych. Pozostała część Instytutu, obejmują
ca jednostki nie udzielające bezpośrednio świadczeń leczni
czych, zostanie włączona do Akademii jako instytut międzywy
działowy, z zachowaniem swojej dotychczasowej nazwy i sie
dziby. Przewidujemy zakończenie tej procedury do końca grud
nia 2002 r., ale już teraz następuje funkcjonalna integracja obu
instytucji i włączanie Instytutu w realizację zadań dydaktycz
nych Akademii.
Z przyjemnością i satysfakcją pragnę odnotować wzrasta
jącą aktywność naszych studentów i partnerskie stosunki z
Samorządem Studenckim, którego staraniem obchodziliśmy w
maju br. Dni Kultury Studenckiej AMG pod nazwą MEDYKALIA’2002. Ta pomysłowa impreza została zorganizowana jesz
cze lepiej i z większym rozmachem niż w roku 2001. Studenc
kie Towarzystwo Naukowe, na które składa się 28 kół nauko
wych, zorganizowało bardzo udaną 10. Międzynarodową Stu
dencką Konferencję Naukową z udziałem blisko 300 uczestni
ków. Bardzo znaczącym dokonaniem stało się zakrojone na
niezwykle szeroką skalę ogólnopolskie badanie pod nazwą
NATPOL PLUS, przygotowane przez zespół autorów z Katedry
i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG we współ
pracy z Ministerstwem Zdrowia i pod patronatem licznych to
warzystw naukowych. Uzyskane w nim po raz pierwszy w Pol
sce kompleksowe dane oceniające ryzyko sercowo-naczyniowe dorosłych Polaków będą miały ważne znaczenie dla opra
cowania optymalnych kierunków prewencji chorób sercowonaczyniowych w naszym kraju. Ogromnym sukcesem Uczelni,
a także sukcesem indywidualnym, było przyznanie Beacie Lip
skiej, studentce VI roku Wydziału Lekarskiego prestiżowej Na
grody Czerwonej Róży dla najlepszego studenta Trójmiasta.
Sukcesy odnosił także Chór im. Tadeusza Tylewskiego uzysku

WIZYTA PANI PREZYDENTOWEJ
j-JN
HF

Zarząd Fundacji postanowił udzielić pomocy finansowej
Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej wchodzącej

w skład SPSK Nr 1.
W trakcie spotkania przedstawiono Pani Prezydentowej al
ternatywne projekty architektoniczne oddziałów hematologii i

jąc wyróżnienia i nagrody na XVII Międzynarodowym Festiwalu
Chórów Akademickich w Czechach. Warto także przypomnieć,
że do osiągnięć należy zaliczyć bardzo pomyślnie zorganizo
waną ważną, międzynarodową konferencję dla European Health Management Association pt. „Managing the Pressures:
Health, Ouality and Money”.
Drodzy Studenci,
Zwracam się teraz do Was, którzy po raz pierwszy jako stu
denci wkroczyliście w mury naszej Uczelni, którzy w symbolicz
nym akcie immatrykulacji w imieniu wszystkich studentów I
roku odbierzecie indeks z rąk rektora, skupieni pod sztandarem
Akademii Medycznej oraz w obecności tak wielu naszych zna
komitych gości. To jest przede wszystkim Wasze święto, to dla
Was jest ta uroczystość, to dla Was zabrzmi uroczyste Gaude
amus - dla Was, abyście wiedzieli, jak ważny jest akt wstąpie
nia w szeregi społeczności akademickiej z jej tradycją, jej war
tościami, jej dobrym imieniem.
Życzę Wam, drodzy studenci, abyście dobrze wykorzystali
lata studiów, abyście wykazywali się inwencją edukacyjną, aby
ście nie ograniczali się do zadań wyznaczanych przez nauczy
cieli akademickich. Abyście nam, nauczycielom, stawiali naj
wyższe wymagania. Pamiętajcie też, że studia to nie tylko na
uka, ale to także czas kształtowania Waszej osobowości, aby
ście jak najlepiej byli przygotowani do służenia Waszym pa
cjentom.
Serdeczne podziękowanie pragnę przekazać nauczycielom
akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich
wytężoną pracę i oddanie sprawom Uczelni. Życzę wytrwałości,
satysfakcji i dalszych sukcesów w nowym roku akademickim.
Oby tak się szczęśliwie stało
Quod felix faustum fortunatumque sit
Rok akademicki 2002/2003 w Akademii Medycznej w Gdań
sku ogłaszam za otwarty.
n

onkologii dziecięcej, możliwe miejsce ich usytuowania oraz
wstępne kosztorysy budowy. W trakcie dyskusji ustalono osta
teczną lokalizację nowego budynku (miejsce po baraku, gdzie
obecnie mieści się Dział Techniczny SPSK Nr 1). Przedstawio
ne projekty architektoniczne zostaną poddane dalszej analizie
przez pracowników Fundacji.
Fundacja „Porozumienie bez barier” pragnie, aby I etap bu
dowy obejmujący oddziały stacjonarne hematologii i onkologii
dziecięcej zakończyć w roku 2003. Bardzo się cieszymy, że
dzięki Fundacji, której patronuje Pani Jolanta Kwaśniewska,
dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej w Gdańsku będą
miały zapewnione warunki hospitalizacji odpowiadające wa
runkom europejskim.Będziemy kolejnym ośrodkiem onkologii
dziecięcej po Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu i Bydgoszczy
wspartym przez tę Fundację.
prof. Wiesław Makarewicz
Rektor
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Działalność Akademii Medycznej w Gdańsku
W ROKU AKADEMICKIM 2001/2002
W bieżącym roku, w związku z upływem kadencji władz Aka
demii Medycznej, dokonano wyboru organów jednoosobowych
i członków organów kolegialnych na kadencję 2002 - 2005.
Wybory przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza zgodnie
z uchwalonym przez Senat Regulaminem Wyborów. Wyniki
wyborów nowych władz Akademii zostały przedstawione w Ga
zecie AMG nr 5/2002.

uchwałami pozytywnie zaopiniowały włączenie IMMiT jako
jednostki międzywydziałowej w struktury AMG. Instytut zo
stanie włączony w działalność naukowo-dydaktyczną AMG z
dniem 1.10.2002 r., natomiast formalne połączenie struktur
nastąpi z dniem 1.01.2003 r. Uprawnienia organu założyciel
skiego w stosunku do szpitala klinicznego Instytutu zostaną
przekazane przez Ministra Zdrowia rektorowi Akademii Me
dycznej w Gdańsku.

Zmiany organizacyjne w Uczelni
POWOŁANO:
• W strukturze Instytutu Radiologii i Medycyny Nuklearnej II
Samodzielną Pracownię Radiologii działającą na bazie Sa
modzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3
• W Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych zlikwidowano I
Klinikę Położnictwa i Ginekologii oraz II Klinikę Położnictwa
i Ginekologii i na ich bazie utworzono:
1) Klinikę Położnictwa
2) Klinikę Ginekologii
7) Klinikę Neonatologii
• W strukturze AMG powołano dwie jednostki Międzyuczelnia
nego Wydziału Biotechnologii UG-AMG:
1) Zakład Biologii Komórki
2) Zakład Enzymologii Molekularnej
• Na Wydziale Lekarskim AMG powołano Samodzielną Pra
cownię Edukacji Medycznej
• W strukturze Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
powołano Samodzielną Pracownię - Regionalne Centrum
Nadciśnienia Tętniczego
Obecnie w skład Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabe
tologii wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
2) Samodzielna Pracownia - Regionalne Centrum Diabetologii
3) Samodzielna Pracownia - Regionalne Centrum Nadci
śnienia Tętniczego.
• Na Wydziale Lekarskim w strukturze Oddziału Stomatolo
gicznego powołano Zakład Implantoprotetyki Stomatologicz
nej i Technik Dentystycznych.

PRZEMIANOWANO:
• W strukturze Instytutu Radiologii i Medycyny Nuklearnej Samodzielną Pracownię Radiologii działającą na bazie Sa
modzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 na I Sa
modzielną Pracownię Radiologii
• W Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Samodzielną
Pracownię Endokrynologii i Diagnostyki Laboratoryjnej na
Zakład Endokrynologii Ginekologicznej.
INNE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE:
• Senat uchwalił w dniu 25 marca 2002 r. nowelizację Statutu
AMG
• Wprowadzono w życie statuty Samodzielnych Szpitali Kli
nicznych Nr 1, 2 i 3, uchwalone przez Senat AMG w dniu
18.02.2002 r.
• Powołano rady społeczne w Samodzielnych Publicznych
Szpitalach Klinicznych Nr 1,2 i 3
• Kontynuowane są starania o uruchomienia Zamiejscowego
Wydziału Lekarskiego w Izraelu
• Na posiedzeniu w dniu 4 lipca2002 r. Senat AMG i Rada Na
ukowa Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej swoimi

Studia i studenci
W minionym roku akademickim w Uczelni na wszystkich
wydziałach i kierunkach studiowało 3059 osób, w tym:
1. na Wydziale Lekarskim
2082
(w tym 7 wolnych słuchaczy)
- na kierunku lekarskim
1402
w tym: 50 na studiach wieczorowych, 12 obcokrajowców
(10 pochodzenia polskiego)
- na kierunku stomatologicznym
382
w tym: 24 na studiach wieczorowych, 12 obcokrajowców
(10 pochodzenia polskiego)
- na kierunku pielęgniarskim
236
(zaoczne studia magisterskie)
- na kierunku zdrowie publiczne
62
w tym:
specjalność techniki medyczne - elektroradiologia
34
(4 wolnych słuchaczy)
techniki stomatologiczne - protetyka dentystyczna
28
(3 wolnych słuchaczy)
2. na Wydziale Farmaceutycznym
666
- na kierunku farmacja
611
w tym 60 na studiach wieczorowych
- na kierunku analityka medyczna
55,
w tym: 25 na studiach magisterskich
30 na studiach licencjackich (1 wolny słuchacz)
3. na Wydziale Nauk o Zdrowiu
117
na studiach licencjackich, w tym:
- na kierunku fizjoterapia
47
(12 wolnych słuchaczy)
- na kierunku pielęgniarstwo
37
(4 wolnych słuchaczy, w tym 1 obcokrajowiec pochodzenia
polskiego)
- na kierunku położnictwo
33
(1 wolny słuchacz)
4. na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii
UG-AMG

194

Dyplom ukończenia studiów uzyskało 394 osób, w tym:
198
(stan na dzień 13.09.2002)
lekarza stomatologa
60 osób
(stan na dzień 13.09.2002)
magistra farmacji
102 osoby
(stan na dzień 16.09.2002- do końca
września przewiduje się 120 osób)
dyplom magistra biotechnologii
34
lekarza
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Pomoc materialna dla studentów
Zasady przyznawania, wypłacania i wysokość pomocy mate
rialnej dla studentów AMG oraz tryb składania wniosków o przy
znanie pomocy materialnej określa Regulamin (akt jednolity
wydany Zarządzeniem Nr 23/2002 Rektora AMG z dnia 27 maja
2002 r.). Aktualnie zakres pomocy materialnej dla studentów
AMG obejmuje następujące świadczenia:
• stypendia socjalne
• stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
• stypendia za wyniki w nauce
• dopłaty do zakwaterowania w domu studenckim
• dopłaty do posiłków w stołówce
• zapomogi losowe.
Zestawienie wypłaconych świadczeń socjalnych obrazuje tab. 1.
Od 1.01.1999 r. Uczelnia zobowiązana jest do ubezpieczenia
zdrowotnego studentów, którzy ukończyli 26 rok życia - zgod
nie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ta
kim ubezpieczeniem objętych jest aktualnie 85 studentów.
Od 1 października 2001 r. do 2 maja 2002 r. w Domach Stu
denta Nr 1,2, 3 mieszkało łącznie 857 studentów, w:
DS Nr 1 - 354 studentów
DS Nr 2 - 288 studentów
DS Nr 3 - 215 studentów
W Domu Studenta Nr 4 aktualnie zajętych jest 38 pokoi na 40
istniejących. Zakwaterowanych jest 68 osób. W internatach
szkół medycznych przy ul. Reduta Miś i ul. Tuwima zakwatero
wane są 24 studentki. W czerwcu br. został sporządzony cen
nik opłat za korzystanie z miejsc w domach studenta na okres
wakacji. W okresie tym z DS-ów AMG korzystają również stu
denci odbywający obowiązkowe praktyki wakacyjne.

Tab. 1. Wypłacone świadczenia socjalne
Rodzaj świadczenia

Okres wypłaty

Ilość

studentów

Kwota [zł]

Stypendia socjalne

X-01 do VII-02

420

654.164,54

Stypendia za wyniki w
nauce

X-01 do VII-02

682

1.708.200,00

Stypendia specjalne
dla osób
niepełnosprawnych

X-01 do VII-02

8

11.550,00

Stypendia Ministra
Zdrowia

X-01 do VII-02

1

10.000,00

Stypendia Rady
Wydziału AMG

X-01 do VII-02

2

3.600,00

Stypendia fundowane
Miasta Gdańska

X-01 do IV-02

10

Stypendia fundowane
Urzędu Marszałkow
skiego woj.
pomorskiego

II-02 do VI-02

1

1.300,00

VI-02

1

1.500,00

Zasiłki losowe

X-01 do VI-02

134

33.150,00

Stypendyści Rządu
RP-obcokrajowcy

X-01 do VI-02

12

77.799,00

Stypendia za wyniki
w nauce dla
obcokrajowców

X-01 do VII-02

5

17.000,00

Stypendia Fundowane
Miasta Gdańska obcokrajowcy

X-01 do IV-02

2

4.900,00

Nagrody Rektora

36.500,00
(w tym: 3 jednora
zowe nagrody)
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Ze stołówki AMG w okresie od października 2001 r. do maja
2002 r. korzystało dziennie przeciętnie 315 studentów.

Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG
inauguracja roku akademickiego 2002/2003 będzie 10. z kolei.
Z tej okazji Wydział organizuje konferencję naukową nt. „Rola
międzynarodowych studiów biotechnologii, koordynowanych
przez Uniwersytet w Perugii”.
W dniach 17-20 marca 2002 r. w AMG gościli przedstawicie
le Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych Konferencji
Rektorów Uczelni Medycznych pod przewodnictwem prof. dr.
hab. Macieja Gembickiego. Członkowie Komisji zapoznali się
z przebiegiem studiów oraz warunkami, jakie stwarza studen
tom nasza Uczelnia. W trakcie 4-dniowej wizyty członkowie
Komisji odbyli spotkania z przedstawicielami władz Uczelni,
kierownikami jednostek dydaktycznych, pracownikami nauko
wo-dydaktycznymi oraz przedstawicielami studentów. Zwróco
no uwagę na pozytywne aspekty nauczania w naszej Uczelni,
przy jednoczesnym wypunktowaniu niedociągnięć, w tym głów
nie nadmiernej liczby godzin dydaktycznych oraz nieprawidło
wego podejścia do studentów w niektórych jednostkach dydak
tycznych. Wskazano na konieczność poprawy warunków na
uczania na Wydziale. Uwagi Komisja zawarta w obszernym ra
porcie końcowym, który przekazany został na ręce Rektora
AMG. Na sformułowane uwagi władze Uczelni odpowiedziały
bezpośrednio po uzyskaniu raportu końcowego, zobowiązując
się do możliwie szybkiego wdrożenia programu poprawy wa
runków dydaktycznych, zgodnie z sugestiami Komisji Akredy
tacyjnej oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wręczenie
świadectwa akredytacyjnego nastąpi podczas uroczystości in
auguracji roku akademickiego 2002/2003.
W dniach 25 -29 maja 2002 roku miała miejsce wizyta komi
sji Europejskiego Programu Edukacji Przeddyplomowej w Sto
matologii na Oddziale Stomatologicznym AMG. 5-osobowa
komisja złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych z uni
wersytetów i szkół dentystycznych Anglii, Finlandii i Włoch wi
zytowała Oddział Stomatologiczny i większość jednostek dy
daktycznych WL biorących udział w procesie dydaktycznym
studentów stomatologii. Komisja po zapoznaniu się z całością
zagadnień organizacyjnych, lokalowych i finansowych oraz po
bezpośrednich rozmowach z kierownikami dydaktycznymi po
szczególnych przedmiotów, asystentami, adiunktami, stażysta
mi, studentami oraz władzami Uczelni przedstawiła swoje
uwagi, sugestie i propozycje odnośnie zmian w programie na
uczania zgodnie ze standardami UE.
W przededniu wejścia do Unii Europejskiej była to dla nas
wizyta bardzo potrzebna i owocna. Wskazała nasze mocne
strony oraz uświadomiła jak wiele mamy do zrobienia, ażeby
dostosować się do standardów nauczania obowiązujących w
Unii, szczególnie w przedmiotach zawodowych.
Europejski Program Edukacji Przeddyplomowej „Dental
Education Envolvs” powstał z inicjatywy Dyrektoriatu Unii Eu
ropejskiej ds. Edukacji i Kultury. Celem przedsięwzięcia jest
podniesienie poziomu nauczania i wyrównanie różnic progra
mowych w szkołach dentystycznych Unii Europejskiej i w kra
jach dążących do wejścia do UE. Oddział Stomatologiczny
AMG z własnej inicjatywy włączył się do tego programu i jest
czwartym po Oddziale Stomatologicznym w Lodzi, Warszawie
i Krakowie wizytowanym przez Komisję.
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W dniu 2.09.2002 r. rozpoczęty się w naszej Uczelni zajęcia
dydaktyczne z pierwszą 16-osobową grupą studentów ze Skan
dynawii (Szwecji oraz Norwegii), pierwszą grupą studentów,
która podjęta studia medyczne w naszej Uczelni w języku an
gielskim. Do studiów tych Uczelnia przygotowywała się przez
ponad rok, przygotowując miejsca w Domach Studenckich o
standardzie odpowiadającym wymogom w Unii Europejskiej,
dokonata zakupu podręczników niezbędnych do prowadzenia
zajęć oraz sprzętu audiowizualnego potrzebnego do nowocze
snego prowadzenia zajęć seminaryjnych. Podjęte wyzwanie
stanowi ważny krok w dążeniu naszej Uczelni do integracji z
krajami Unii Europejskiej oraz standaryzacji nauczania na
Wydziale Lekarskim. Jest to przedsięwzięcie bardzo opłacalne,
które pozwoli na napływ dodatkowych funduszy do budżetu
Uczelni, a tym samym na poprawienie ogólnych warunków na
uczania. We wrześniu rozpoczęliśmy zajęcia na kursie przygo
towawczym z zakresu chemii, fizyki oraz biologii, z jedno
czesną intensywną nauką języka polskiego na poziomie ko
niecznym do porozumiewania się studentów z pacjentami. Od
30.09 br. studenci rozpoczną regularny kurs 6-letniego na
uczania, identyczny z polskojęzycznym kursem.

Rekrutacja 2002/2003
Od stycznia prowadzono akcję informacyjną dotyczącą re
krutacji:
- umieszczono informację rekrutacyjną na stronie interneto
wej AMG
- uaktualniono scenariusz o działalności AMG do Multimedial
nego Informatora dla Maturzystów2002wydanego przez cza
sopismo Perspektywy na płycie CD
- opracowano i przekazano informację dotyczącą rekrutacji
dla zainteresowanych wydawnictw tworzących informatory
(Perspektywy, Matura & Studia itp.) oraz instytucji (m.in.
Urząd Miejski, Urząd Pracy, dyrekcje szkół ponadpodstawo
wych)
- uczestniczono w konferencjach prasowych organizowanych
przez rzecznika prasowego Rektora AMG
- brano udział w targach Zostań Żakiem organizowanych
przez Uniwersytet Gdański.

Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2002/2003
przyjęto łącznie 845 osób.
1. Studia dzienne
Ogółem do egzaminu wstępnego na studia
2003 przystąpiło 1460 kandydatów, w tym na:
Wydział Lekarski .................................. 759
Oddział Stomatologiczny .................... 221
Wydział Farmaceutyczny .................... 453
Oddział Medycyny Laboratoryjnej ... .27

dzienne 2002/
przyjęto 209
przyjęto 62
przyjęto 99
przyjęto 25

Studia licencjackie
W roku akademickim 2002/2003 po raz drugi przeprowadzo
no rekrutację na 3-letnie studia licencjackie. Ogółem zgłosiło
się 835 kandydatów, w tym na:
Wydział Nauk o Zdrowiu, na kierunki:
31
fizjoterapia ..................... ..................307 przyjęto
przyjęto
33
pielęgniarstwo................ ................ 100
położnictwo..................... .................... 79
przyjęto
31
Wydział Lekarski Oddział Zdrowia Publicznego, kierunki:
zdrowie publiczne techniki medyczne
specjalność - elektroradiologia ...122 przyjęto
25

akademickim
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zdrowie publiczne techniki stomatologiczne
protetyka dentystyczna .............. . . .94
przyjęto
19
higiena stomatologiczna............ . . .26
przyjęto
21
Wydział Farmaceutyczny Oddział Medycyny Laboratoryjnej
kierunek: analityka medyczna . . . .107 przyjęto
30
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG
kierunek: biotechnologia .... ....198 Przyjęto
37
2. Studia odpłatne:
Studia wieczorowe
Na odpłatne studia wieczorowe zgłosiło się 113 osób, w tym
na Wydział Lekarski ................... .......... 64
przyjęto
41
na Oddział Stomatologiczny . . . ......... 20
przyjęto
16
na Wydział Farmaceutyczny . . . .......... 29
przyjęto
27
Studia zaoczne
Na Oddział Pielęgniarstwa zgłosiło się 92
przyjęto
77
English Diyision
Po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na studia anglo
języczne. W roku akademickim 2002/2003 studia rozpocznie
16 studentów ze Skandynawii.
Studia w charakterze wolnego słuchacza
W bieżącym roku na wyższych studiach zawodowych studio
wać będzie 46 wolnych słuchaczy.

Obecnie (wg stanu na 25.09.2002 r.) w AMG studiuje 3347
osób, w tym na:
Wydziale Lekarskim ........................................................ 2449
Wydziale Farmaceutycznym ........................................... 705
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG . . 193
3. Dzienne studia doktoranckie (stan na 30 września 2002 r.)
W okresie sprawozdawczym liczba słuchaczy Dziennych
Studiów Doktoranckich (DSD) wynosiła 82 osoby, w tym 71 na
Wydziale Lekarskim i 10 na Wydziale Farmaceutycznym oraz
jedna osoba na Oddziale Stomatologicznym. Odsetek liczby
słuchaczy DSD w roku 2002 w stosunku do ogólnej liczby stu
dentów wynosi 2,7% (82/3059).
W roku akademickim 2001/2002 przyjęto 16 nowych słucha
czy. W naborze jesiennym 11, natomiast w naborze wiosennym
uruchomiono minimalną liczbę przyjęć, która wyniosła 5 osób.
Dodatkowo na DSD została przyjęta 1 osoba - lekarz polskiego
pochodzenia (z terenu byłego ZSRR), która otrzymuje stypen
dium Rady Wydziału Lekarskiego. Liczba godzin dydaktycz
nych realizowanych przez słuchaczy DSD w Gdańsku wzrosła
z 3900 do 5280.
W roku akademickim 2001/2002 Dzienne Studia Doktoranc
kie ukończyło 10 osób (5 osób obroniło pracę doktorską), w
tym:
z Wydziału Farmaceutycznego.................................3 osoby
(3 osoby obroniły pracę doktorską)
z Wydziału Lekarskiego ............................................... 7 osób
(2 osoby obroniły pracę doktorską)
Słuchacze drugiego roku DSD prezentowali swoje dotych
czasowe wyniki na X Międzynarodowej Studenckiej Konferen
cji Naukowej w dniach 9-11 maja 2002 r.

Zatrudnienie
Akademia Medyczna w Gdańsku zatrudnia ogółem 1630
osób. W tej liczbie 908 nauczycieli akademickich oraz 722 pra
cowników nie będących nauczycielami akademickimi. Ponad
to AMG zatrudnia 7 pracowników w Zarządzie Inwestycji, 12
pracowników w Aptece Nr 1 AMG, 10 pracowników w Aptece
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Nr 2,18 pracowników w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdro
wotnej Centrum Medycyny Rodzinnej, Medycyny Pracy i Pro
mocji Zdrowia oraz 71 pracowników w Niepublicznym Zakła
dzie Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Centrum Stomatolo
gicznego - poza limitem funduszu płac.
Wśród nauczycieli akademickich są 854 osoby pełnozatrudnione oraz 54 osoby niepełnozatrudnione, w tym na stanowi
skach:
profesorów zwyczajnych....................................................... 31
profesorów nadzwyczajnych................................................ 72
adiunktów z habilitacją......................................................... 34
adiunktów bez habilitacji ................................................... 296
asystentów............................................................................ 329
st. wykładowców .................................................................119
wykładowców..........................................................................20
lektorów ..................................................................................... 6
st. kustosz dypl........................................................................... 1
Na emeryturę w roku akademickim 2001/2002 przeszły
łącznie 23 osoby, w tym 14 nauczycieli akademickich.

W minionym roku akademickim Centralna Komisja ds. Tytu
łu Naukowego i Stopni Naukowych zatwierdziła 6 decyzji o
nadaniu stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Lekar
skim oraz 1 na Wydziale Farmaceutycznym:
• Wydział Lekarski
dr hab. Barbara Bobek-Billewicz
dr hab. Piotr Czauderna
dr hab. Barbara Kochańska
dr hab. Wiesław J. Kruszewski
dr hab. Krzysztof Preis
dr hab. Grzegorz Raczak
• Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Wiesław Sawicki

Na Wydziale Lekarskim 4 osoby mają zakończone przewody
habilitacyjne i oczekują na ich zatwierdzenie:
dr lvan Kocić
dr Roman Korolkiewicz
dr Waldemar Narożny
dr Apolonia Rybczyńska

Od 1 października 2001 r. do 30.06.2002 r. przeprowadzono
62 przewody doktorskie na Wydziale Lekarskim, 12 na Wydzia
le Farmaceutycznym oraz 2 przewody doktorskie na Między
uczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG. Ponadto
wszczęto przewody doktorskie: 111 na Wydziale Lekarskim, 27
na Wydziale Farmaceutycznym oraz 1 na Międzyuczelnianym
Wydziale Biotechnologii UG-AMG.

W roku akademickim 2001/2002:

zostali mianowani na stanowisko profesora zwyczajnego:
prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. med. Janusz Moryś

na stanowisko profesora nadzwyczajnego powołano:
dr. hab. med. Kazimierza Konkola (umowa o pracę)
dr. hab. med. Stanisława Bakułę
tytuł naukowy profesora uzyskali:
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
prof. dr hab. farm. Wojciech Czarnowski
prof. dr hab. farm. Jerzy Lukasiak
prof. dr hab. med. Jan Marek Stomiński
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W roku akademickim 2001/2002 nominacje po raz pierwszy
na funkcje kierownicze w Akademii otrzymali:
• prof. dr hab. med. Bogdan Wyrzykowski - kierownik Katedry
i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
• dr hab. med. Jan Rogowski - kierownik Kliniki Kardiochirur
gii Instytutu Kardiologii
• dr hab. farm. Małgorzata Sznitowska - kierownik Katedry i
Zakładu Farmacji Stosowanej
• dr hab. med. Maria Wujtewicz - kierownik Katedry i Kliniki
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• dr hab. med. Andrzej Basiński - kierownik Zakładu Medycy
ny Ratunkowej i Katastrof
• dr hab. farm. Jerzy Klimek - kierownik Katedry i Zakładu Bio
chemii Farmaceutycznej
• dr med. Barbara Maniszewska - pełniąca obowiązki Kierow
nika Katedry i Zakładu Patomorfologii (od 1.01.2002 r., odwo
łana Z dniem 14.04.2002 r.)
• dr hab. med. Jacek Bigda, prof. nzw. - kierownik Zakładu
Biologii Komórki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnolo
gii UG-AMG
• prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz - kierownik Zakładu
Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii UG-AMG
• dr hab.n.med. Józef Zienkiewicz - kierownik Katedry Chirur
gii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
• dr hab. med. Krzysztof Preis - kierownik Kliniki Położnictwa
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych
• prof. dr hab. med. Janusz Emerich - kierownik Kliniki Gine
kologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych
• dr med. Tamara Czajkowska-Łaniecka - pełniąca od dnia
1.01.2002 r. obowiązki kierownika Kliniki Neonatologii Insty
tutu Położnictwa i Chorób Kobiecych; odwołana z pełnienia
funkcji z dniem 30.04.2002 r.
• prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa - kierownik Kliniki Neona
tologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych
• prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski - zastępca dyrekto
ra Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych - zawieszony w
obowiązkach zastępcy dyrektora i nauczyciela akademickie
go z dniem 10.05.2002 r.
• dr med. Jarosław Olszewski - zastępca dyrektora Instytutu
Położnictwa i Chorób Kobiecych
• dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski - kierownik Zakładu
Implantoprotetyki Stomatologicznej i Technik Dentystycz
nych
• prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz - kierownik Samo
dzielnej Pracowni-Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętni
czego Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
• dr hab. n. med. Barbara Kochańska - kierownik Katedry i
Zakładu Stomatologii Zachowawczej.

Działalność naukowo-szkoleniowa
Zgodnie z zasadami KBN od 2001 roku do dorobku publika
cyjnego instytucji naukowych zalicza się jedynie prace recen
zowane. Zatem nie uwzględnia się artykułów sympozjalnych,
streszczeń itp., które wchodziły w globalną liczbę 2389 pozycji
uwzględnionych w 2000 roku. Tabela 2 przedstawia ilość publi
kacji recenzowanych w latach 2001 oraz 2000.

Stypendia otrzymało:
doktorskie ............................................................ 38 osób
habilitacyjne ....................................................... 4 osoby
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Tab. 2. Ilość publikacji recenzowanych w latach 2000 i 2001

2001

2000

Liczba publikacji ogółem

693

669

1 A. Publikacje w czasopismach znajdu
jących się na liście filadelfijskiego Instytu
tu Informacji Naukowej (ISA)

156

149

1B. Publikacje w recenzowanych czaso
pismach zagranicznych spoza listy ISA

39

-

1C. Publikacje w czasopiśmie umieszczo
nym na liście lndex Copemicus (IC)

375

452

2a1. Autorstwo monografii lub podręczni
ka akademickiego o zasięgu międzynaro
dowym

1

0

2a2. Autorstwo monografii lub podręcz
nika akademickiego o zasięgu między
narodowym publikowanym w języku in
nym niż angielski

6

0

2b1. Autorstwo rozdziału w monografii lub
w podręczniku akademickim

Tab. 3. Finansowanie badań naukowych z dotacji KBN w 2002 r.
Rodzaj dotacji

Liczba prac finanso
wanych w 2002 r.

Kwota przyznana w roku
2002 (zł)
3 742 200

BADANIA
STATUTOWE

w tym:

89

Wydz. Lek.: 3 125 200

Wydz. Farm.: 617 000
2 841 000
BADANIA
WŁASNE

Wydz. Lek.: 2 285 000
Wydz. Farm.: 376 000

Tab. 4.Ranking wniosków aparaturowych na rok 2003 złożo
nych do KBN przez AMG
Lp-

5

429

w tym:

Jednostka

Inwestycja aparaturowa

Kwota wnio
skowana (zł)

14

1.

Katedra i Zakład
Farmacji Stosowanej

Laboratoryjna prasa
rotacyjna TRD-8

722.000

2.

Zakład Psychiatrii
Biologicznej Katedry
Chorób Psychicznych

System poligraficznej
rejestracji sygnałów
biologicznych

310.000

3.

Katedra i Zakład
Fizyki i Biofizyki

Spektrometr EPR z
wyposażeniem

660.000

4.

Katedra i Zakład
Bromatologii

Chromatograf cieczowy

198.000

5.

Katedra Histologii i
Immunologii

Cytometr przepływowy

650.000

6.

Katedra i Klinika
Chirurgii Ogólnej i
Transplantacyjnej

System „LightCycler”

250.000

7.

Rozbudowa systemu
CAST-Grid z
oprogramowaniem

92.300

W roku akademickim 2001/2002 decyzją Senatu AMG, pod
jętą na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego, nadano godność
doktora honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku prof.
Friedhelmowi Schreiterowi z Hamburga, Niemcy.

Zakład Anatomii i
Neurobiologii

8.

Katedra i Zakład
Biochemii
Farmaceutycznej

Badania naukowe

9.

Klinika Kardiologii
Dziecięcej

Rozbudowa aparatu
SONOS4500

550.000

Klinika Neurologii
Rozwojowej, Katedra
Neurologii

Aparat do
dwustanowiskowego EEG
do cyfrowej rejestracji,
oceny i analizy zapisów
EEG wraz z zestawem do
wideometrii

90.000

11.

Klinika
Gastroenterologii,
Instytut Chorób
Wewnętrznych

Videokolonoskop

125.500

12.

Klinika Gastroentero
logii, Instytut Chorób
Wewnętrznych

Videogastroskop

54.100

o zasięgu międzynarodowym
2b2. Autorstwo rozdziału w monografii lub
w podręczniku akademickim o zasięgu
międzynarodowym publikowanym w języ
ku innym niż angielski

2c. Autorstwo rozdziału w monografii lub
w podręczniku o zasięgu krajowym

2d. Redakcja naukowa monografii lub
podręcznika akademickiego

6

92

13

0

123

11

o zasięgu krajowym

W okresie sprawozdawczym miato miejsce 532 naukowych
wyjazdów zagranicznych, w tym na:
staże, kursy, szkolenia* ........................................................ 39
stypendia* ................................................................................. 9
zjazdy, sympozja, kongresy ............................................... 389
inne wyjazdy*.......................................................................... 95
‘źródła finansowania inne niż prace naukowo-badawcze

Badania naukowe finansowane są głównie z budżetu pań
stwa poprzez Komitet Badań Naukowych (KBN). W roku 2002
w jednostkach organizacyjnych AMG realizowanych jest 89 te
matów badań w ramach działalności statutowej, 429 tematów
własnych oraz 64 granty badawcze. Finansowanie badań na
ukowych z dotacji KBN w roku 2002 przedstawia tabela 3.

Z dotacji przyznanej na działalność statutową Prorektor ds.
Nauki wydzielił kwoty na:
• międzynarodową współpracę
naukowo-techniczną....................................................... 21300
• import czasopism ................................................. 200 000
oraz z dotacji na badania własne na
• łączność komputerową .......................................... 80 000

Średniociśnieniowy system

10.

chromatograficzny do oczy
szczania i charakterystyki
białek

130.000
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Tab. 5. Wykaz wniosków do KBN o inwestycje budowlane na rok
2003
Lp.

1.

Jednostka
Katedra i Zakład
Biologii i Botaniki
Farmaceutycznej

2.

Katedra i Zakład
Fizjopatologii

3.

Katedra Histologii i
Immunologii

Inwestycja budowlana

cyny molekularnej - integracja w nauce i edukacji dla trans
feru wiedzy i technologii”. W projekcie tym Uniwersytet w
Turku stanie się naszym „Centrum Bliźniaczym”, co pozwoli
nam korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

Kwota wnio
skowana (zł)

Pracownia fitochemii i
biologii molekularnej

600.000

Pracownia Hemodynamiki i
Nefrologii Doświadczalnej;
oraz Immunologii oraz
Hematologii Molekularnej

350.000

Modernizacja systemu
wentylacji Katedry Histologii
i Immunologii

1.019.700

Współpraca z zagranicą
W roku akademickim 2001/2002 Akademia Medyczna w
Gdańsku prowadziła współpracę z wieloma ośrodkami za gra
nicą w oparciu o:
1. Umowy dwustronne :
a) w ramach umów między jednostkami (uczelniami)
b) w ramach programów międzynarodowych
c) w ramach umów międzyrządowych
2. Współpracę w ramach programu SOCRATES/Erasmus

3. Programy Ramowe Unii Europejskiej
W marcu 2002 roku Komitet Badań Naukowych przyznał
Akademii Medycznej w Gdańsku specjalną dotację na urucho
mienie Uczelnianego Punktu Kontaktowego ds. Programów
Ramowych Unii Europejskiej. Prowadzenie Punktu powierzono
mgr inż. Marii Adamowicz.

Umowy międzyuczelniane - jest ich 16:
• Nagoya University, School ot Medicine - Japonia (od 1995).
Współpraca przewiduje wymianę pracowników, doktorantów
i studentów, wymianę biblioteczną oraz wspólne badania na
ukowe. W roku akademickim 2001/2002 w naszej Uczelni od
bywa część studiów 2 studentów V roku z Uniwersytetu w
Nagoi:
- Toru KONDO ( 8.04.-9.08.2002 )
- Laila Ab Mukmin (3.04. - 9.08.2002 )
Prot. M. Woźniak uczestniczył w dniach 22-27.06.2002 w
Uniwersytecie w Nagoi w konferencji International Forum
2002, gdzie wygłosił wykłady poświęcone nauczaniu przedklinicznemu w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wymia
nie międzynarodowej.
Od 1.05.2001 r. w naszej Uczelni jest zatrudniony na 9/10
etatu w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej - prof. Takashi Wakabayashi na okres do 31.03.2003 r.

• The Baltic Sea Region University Network (od 2000).
Zrzesza 16 uczelni. Współpraca dotyczy rozwoju wzajemnej
wspólnoty między studentami, nauczycielami, naukowcami i
administracją partnerskich uniwersytetów.
W dniach 4-5 marca br. odbyto się w Gdańsku plenarne spo
tkanie przedstawicieli Uczelni-cztonków Baltic Sea Region
University Network. Trzy gdańskie uczelnie: Uniwersytet
Gdański, Politechnika Gdańska i Akademia Medyczna w
Gdańsku byty organizatorami spotkania, które odbyto się w
Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG.
W dniach 6-7 maja br. W Tartu w Estonii odbyto się semi
narium dla administratorów uczelni wyższych z państw nad
bałtyckich (Balic University Administrators’ Seminar).Go
spodarzem seminarium byt Uniwersytet w Tartu. Semina
rium zostało poprzedzone zorganizowanym w dniu 5 maja
spotkaniem roboczym Komitetu Sterującego sieci Batic Sea
Region University Network, do której należy także Akademia
Medyczna w Gdańsku. W Komitecie Sterującym AMG repre
zentowana jest przez dr. Jacka Karczmarka.
• Universita degli Studi di Perugia - Włochy (od 3.02.2001).
Podpisano umowę dotyczącą wysyłania studentów Wydziału
Biotechnologii na studia przed- i podyplomowe do Uniwersy
tetu w Perugii w celu odbycia studiów i uzyskania dyplomu
Międzynarodowej Szkoły Biotechnologii.
W dniach 25-27 września 2001 r. delegacja AMG w osobach:
prof. Wiesława Makarewicza - rektora i prof. Jacka Bigdy dziekana MWB UG-AMG wzięta udział w międzynarodowej
inauguracji tego programu, która odbyta się na Uniwersyte
cie w Perugii. W inauguracji wzięli udział przedstawiciele
władz uczelni z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Czech i
Finlandii.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lund University- Szwecja (od 1997).
Instytut Medyczny w Grodnie - Białoruś (od 1994).
Szpital OLGV w Amsterdamie - Holandia (od 1993).
Universita degli Studi di Camerino, Włochy (od 1990).
Universita degli Studi di Ancona, Włochy (od 1990).
University of Brimingham, Medical School - Wielka Brytania
(od 1990).
University of California - San Diego - USA (od 1993).
Pheniański Instytut Medyczny - KRLD (od 1988).
University of Rouen, Francja (od 2000) - umowa wstępna.
Shanghai Second Medical University, Shanghaj (od 1988).
University of Antwerpen, Faculty of Medical and Pharmaceutical Sciences - Belgia (od 6.02.2001).
US Army Europę Regional Medical Command, USAMEDDAC
Heidelberg, Niemcy (od 16.03.2001).

Programy międzynarodowe:

• Universityof Turku - Finlandia (od 1996).
Współpraca dotyczy wymiany pracowników naukowych i stu
dentów, prowadzenia wspólnych prac badawczych, udziału w
organizowanych przez obie strony seminariów i sympozjów,
wymiany publikacji i innych materiałów informacyjnych.
W styczniu br. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG-AMG złożył do Komisji Europejskiej w ramach V Progra
mu Ramowego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Cen
trum Doskonałości w zakresie biobezpieczeństwa i biomedy

- BIOMED
- MAYO FOUNDATION
Umowy międzyrządowe:
Projekt badawczy: „Praca nad nową metodą spektroskopo
wej tomografii impendacyjnej w zastosowaniu do wykrywania
ukrytej próchnicy” — Vrije Universiteit Brussel (prof. Jan Cornelis) i Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej (dr hab. n.
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med. Barbara Kochańska). Przyznano dofinansowanie na rok
2002 w wysokości 13.400 zt.

Współpraca w ramach programu SOCRATES/ERASMUS
Uczelnia otrzymała finansowanie z Komisji Europejskiej w
wysokości łącznie 63.892 EURO, w tym:
na wymianę nauczycieli akademickich
i studentów..................................................................... 8.740
na granty dla studentów wyjeżdżających
za granicę (43 studentów na 335 miesięcy)......... 51.192
na wyjazdy nauczycieli akademickich za granicę
(5 nauczycieli akademickich na 5 tygodni) ............. 3.960
W kwietniu 2002 roku została przeprowadzona rekrutacja i
selekcja studentów na wyjazdy za granicę w celu odbycia czę
ści studiów na uniwersytetach partnerskich, o wyjazd ubiegały
się 63 osoby, a zakwalifikowano i wyjechały 43 osoby :
- 27 osób z Wydziału Lekarskiego (na 46 ubiegających się)
- 5 osób z Wydziału Farmaceutycznego (na 6 osób ubiegają
cych się)
- 11 osób z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (na
11 osób ubiegających się).
Wszystkie wyjazdy zostały zrealizowane. Złożenie wniosku
zostało poprzedzone podpisaniem 26 umów bilateralnych z
zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi.
Do wszystkich uniwersytetów wystaliśmy naszych nauczy
cieli i studentów. Wizytę monitorującą wyjazdy nauczycieli i
studentów do Universidad de Lleida, Hiszpania, odbył w br.
rektor AMG - prof. Wiesław Makarewicz.
W naszej Uczelni odbywa część swoich studiów 9 studentów
z uniwersytetów w Europie. Prowadzone byty dla nich indywi
dualne zajęcia w języku angielskim lub niemieckim i zaliczyli z
sukcesem wciągu swojego pobytu w Gdańsku przedmioty obo
wiązujące na swoim roku studiów.

Współpraca prowadzona bez umów formalnych
Współpraca była prowadzona w zakresie badań naukowych
i klinicznych (wspólne publikacje, referaty, seminaria), w formie
wymiany i szkoleń pracowników i studentów, konsultacje, re
cenzowania prac itp. Poszczególne jednostki naszej Uczelni
prowadzą współpracę bezumowną z około 100 placówkami
naukowymi na całym świecie.
Działalność w organizacjach europejskich

•
•
•
•

Association of Medical Schools in Europę (AMSE)
Association of Medical Education in Europę (AMEE)
European Association of International Education (EAIE)
European Health Management Association (EHMA)

Goście w Uczelni

1. W dniach 4-9.09.2001 r. gościem prof. Michała Woźniaka byt
prof. Giancarlo Falconi z Uniwersytetu w Camerino (Włochy).
2. W dniach 7-9.10.2001 r. gościem naszej Uczelni była prof.
Sabinę Broeck - prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Bremie,
która wzięta udział w inauguracji roku akademickiego i ode
brała w imieniu prof. Bernda Jastorffa medal „Zasłużony
Akademii Medycznej w Gdańsku”, złożyła również AMG pro
pozycję udziału w koordynowanym przez Uniwersytet w Bre
mie projekcie sieciowej współpracy na temat „Urban Communication and Crises”.
3. W dniu 13.12.2001 r. wAMG przebywał pan Kari Hypponen,
dyrektor administracyjny Uniwersytetu wTurku. Uzgodniono
szczegóły organizacji spotkania przedstawicieli uczelni-

akademickim

2001/200

cztonków Baltic Sea Region University Network (BSRUN) w
marcu 2002 r. w Gdańsku.
4. W dniu 15.03.2002 r. złożył wizytę w AMG prof. Wolfgang
Reichel, dziekan Wydziału Polityki Socjalnej Hochschule
Bremen. Tematem wizyty była wymiana kadry i studentów w
zakresie studiów pielęgniarstwa oraz słuchaczy podyplomo
wego studium Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.
5. W dniach 25-28.03.2002 r. odwiedziła naszą Uczelnię pani
Pilar Rodriguez Lopez - kierownik Działu Współpracy z Za
granicą Uniwersytetu w Alcala (Hiszpania).
6. W dniach 23-25.04.2002 r. AMG wizytowało 3 profesorów z
Izraela. Celem wizyty byt udział w posiedzeniu Rady Wydzia
łu Lekarskiego. Goście odbyli szereg spotkań z władzami
AMG, kierownikami jednostek, zwiedzili szpital, zapoznali
się z warunkami życia studenckiego w Gdańsku.
7. W dniach 11-12.06.2002 r. wAMG przebywał dr Joan Ribera
- koordynator współpracy z zagranicą na Uniwersytecie w
Lleida (Hiszpania).
Organizacja spotkań, konferencji

1. 22 lutego br. - Obrady Konferencji Rektorów Uczelni Me
dycznych w Hotelu OPERA w Sopocie z udziałem podsekre
tarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. Aleksandra Naumana. Główne tematy obrad to: Algorytm podziału dotacji bu
dżetowej w roku 2002, sytuacja szpitali klinicznych,
kształcenie podyplomowe, działalność Komisji Akredytacyj
nej Uczelni Medycznych oraz działalność Centrum Egzami
nów Medycznych.
2. 18 kwietnia br. - Debata środowiska z zaproszonymi eksper
tami nt. „Korupcja - prawda czy zagrożenie?”. Omawiano pro
blemy etyczne, prawne i ekonomiczne korupcji w medycynie.
Do udziału w debacie zostali zaproszeni eksperci ze świata
nauki w dziedzinie etyki, prawa i ekonomii oraz reprezentanci
różnych grup społeczności akademickiej naszej Uczelni atakże środowisk lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek.
3. W dniach 4-5 maja br. AMG była organizatorem spotkania ple
narnego sieci THE BALTIC SEA REGION UNIVERSITY NE
TWORK (BSRUN) zrzeszającej 16 uniwersytetów miast nad
bałtyckich. Tematem spotkania było przedłużenie umowy, pod
jęcie nowych inicjatyw, przyjęcie nowego członka sieci (Uni
wersytet Warmińsko-Mazurski) oraz stworzenie listy kontaktowo-adresowej i powołanie Steering Committee. W spotkaniu
wzięło udział 30 przedstawicieli uczelni-członków sieci.
4. W dniach 26-28 czerwca br. AMG była organizatorem pre
stiżowej, dorocznej konferencji Stowarzyszenia EHMA pt.
„MANAGING THE PRESSURES: HEALTH, OUALITY AND
MONEY”. Równolegle odbyta się polska konferencja sateli
tarna pt. „Zarządzanie jakością i finansami w ochronie zdro
wotnej w warunkach rosnących oczekiwań społecznych”
poświęcona podobnym problemom polskiej służby zdrowia w
dobie jej przemian. W obu konferencjach łącznie uczestni
czyło ok. 300 menadżerów zarządzających ochroną zdro
wotną w Polsce. Organizatorami Konferencji byty Akademia
Medyczna w Gdańsku oraz Fundacja „ZDROWIE” przy Wo
jewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bog
danowicza w Warszawie.

Nagrody
W 2001 r., za osiągnięcia w 2000 r., nagrody Ministra Zdrowia
otrzymało ogółem 26 osób na łączną kwotę 151 470 zt. Minister
Zdrowia przyznał 1 nagrodę indywidualną i 5 zespołowych.
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Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe:
• prof. dr hab. Grażyna Świątecka
Nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe:
• dr hab. med. Michał Woźniak, prof. nzw., mgr Beata Kalińska-Btach, dr hab. Zbigniew Śledziński, prof. nzw., dr med.
Joanna Renke, prof. dr hab. Maria Korzon
• prof. dr hab. Janusz Moryś, dr med. Beata Berdel, dr med.
Zbigniew Karwacki, dr med. Jerzy Dziewiątkowski, dr med.
Przemysław Kowiański, dr med. Katarzyna Majak, lek. Jan
Henryk Spodnik
• prof. dr hab. Andrzej Szutowicz, dr n. med. Hanna Bielarczyk
• prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab. Julian Świerczyński, dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw., dr hab.
med. Ryszard Smoleński
• prof. dr hab. Jacek Jassem, prof. dr hab. Janusz Limon, dr
med. Barbara Jereczek-Fossa, dr med. Anna Kobierska, dr
med. Barbara Wysocka, lek. Izabela Brożek, lek. Krzysztof
Konopa
Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w
2000 roku przyznano 146 nauczycielom akademickim nagrody
Rektora AMG na łączną kwotę 253.769 zł w następujących ka
tegoriach:
indywidualne naukowe........................................................ 8
zespołowe naukowe.......................................................... 74
indywidualne dydaktyczno-organizacyjne ................... 20
zespołowe dydaktyczno-organizacyjne .......................... 44
Ponadto Rektor wręczył 17 dyplomów i 1 list gratulacyjny za
działalność naukową i dydaktyczno-organizacyjną.

Nagrodę im. Jana Heweliusza w uznaniu zasług za zainicjo
wanie i rozwój kierunku badawczego chemii i farmacji: „Ilo
ściowe zależności między strukturą chemiczną i retencją chro
matograficzną” w roku 2001 otrzymał Prorektor ds. Nauki prof.
dr hab. Roman Kaliszan.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek nauko
wy zawarty w cyklu publikacji poświęconych roli mechanizmów
neuroendokrynnych w regulacji układu krążenia i etiopatogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego otrzymał w roku
2001 prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz.

W roku akademickim 2001/2002 studenci AMG zdobyli na
stępujące nagrody i wyróżnienia:
Beata Stefania Lipska - studentka VI roku Wydziału Lekar
skiego otrzymała nagrodę Czerwonej Różyd\a najlepszego stu
denta Trójmiasta. Studentka ta została także uhonorowana sty
pendium Ministra Zdrowia.
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za bar
dzo dobre wyniki w nauce przypadto Ewie Sylce, studentce V
roku Wydziału Lekarskiego.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymało dwuna
stu wyróżniających się studentów (w tym dwoje studentów z
byłego Związku Radzieckiego). Ponadto zostaty przyznane 3
jednorazowe stypendia dla studentów studiujących za granicą.

Nagrodę i Medal Primus Inter Pares decyzją Senatu AMG
otrzymali absolwenci
Wydziału Lekarskiego:
• Bartosz Karaszewski

akademickim

2001/200

• Beata Lipska
• Katarzyna Szydłowska

Wydziału Farmaceutycznego:
• Magdalena Misiejuk

Medal Primus Inter Pares, za działalność i sukcesy kota na
ukowego przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej AMG z
rąk Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 17.05.2002 r.
odebrał prof. Michał Woźniak kurator kół naukowych AMG oraz
student VI roku Wydziału Lekarskiego Jacek Krajewski.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Fizjologicznej „Wielka Sy
napsa 2001" odbyt się w Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie. Znakomity wynik uzyskała reprezentacja studen
tów II roku Wydziału Lekarskiego - Marta Dec, Joanna Janczak, Roland Lotsu przygotowanych do konkursu przez prof.
Witolda Juzwę. Zespołowi przyznano nagrody rektorskie.
W 2002 r. w uczelnianym konkursie wiedzy fizjologicznej
wyróżnienia otrzymało 4 studentów AMG.
W uczelnianym konkursie „Abecadło //7terny”zorganizowanym dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego wyróżnienia
otrzymało 10 studentów.

Działalność studentów
W roku akademickim 2001/2002 zarejestrowano w AMG 28
Studenckich Kół Naukowych. Została przebudowana witryna
internetowa STN.
10 Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa
Tegoroczna Konferencja odbyta się w dniach 10-12 maja.
Całość podzielona została na 9 sesji tematycznych oraz sesję
biotechnologiczną. W ramach Konferencji odbyta się także Se
sja Sprawozdawcza studentów II roku Studiów Doktoranckich.
Zgłosiły się 293 osoby, nadesłano 186 streszczeń prac (w
tym 28 biotechnologicznych i 20 doktoranckich). Konferencję
otworzył Rektor AMG. Zaproszonym wykładowcą i honorowym
gościem byt prof. Dirk Pette z University of Konstanz. Uczest
nikom zaproponowano szeroki wachlarz dodatkowych atrakcji
- uczestnictwo w „Medykaliach”, bankiet, zwiedzanie Starówki
z przewodnikiem, imprezę w ZOO w Oliwie. Spośród uczestni
ków każdej z sesji jury wybrało zwycięzcę - przyznaliśmy 9
nagród książkowych i po 2 wyróżnienia.

Studenci zrzeszeni w PCK aktywnie uczestniczą w corocz
nym organizowaniu dwu turnusów wakacyjnych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Na tych turnusach oko
ło 60 studentów z różnych lat studiów oraz absolwentów spra
wuje całodobową opiekę pielęgniarską.

Chór im. Tadeusza Tylewskiego

W roku akademickim 2001/2002 Chór Akademii Medycznej
w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego dat 27 koncertów oraz
wydał czwartą płytę CD „Kolędy polskie i zagraniczne”. Chór
brat udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akade
mickich „IFAS 2002”, gdzie otrzymał Złoty Dyplom oraz Złoty
Puchar z II lokatą w kategorii Chórów mieszanych, Srebrny
Dyplom w kategorii „muzyka ludowa”, Kryształowy Puchar za I
miejsce w kategorii „Hołd Thomasowi Marley’owi”.
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Finanse Akademii

dochody własne Uczelni (planowane)............ 8.924.010 zł
Łącznie dochody: ............................................... 73.742.465 zł

Uczelnia uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z
dwóch źródeł budżetowych:
• działalność dydaktyczna - dotacja Ministerstwa Zdrowia
• działalność naukowa - dotacja Komitetu Badań Naukowych
Ponadto Uczelnia uzyskuje środki ze źródeł pozabudżeto
wych - dochody własne i dotacje od sponsorów.

W 2001 roku przychody Uczelni zamknęły się
kwotą...................................................................... 83.737.113 zł
w tym:
dotacja na działalność dydaktyczną.................. 52.245.280zł
dotacja na działalność ogólnotechniczną........ 244.000 zł
dotacja z KBN (wykorzystane w 2000 r.) .... 8.795.104 zł
działalność usługowa............................................3.291.530 zł
wydzielona działalność gospodarcza ............. 10.124.463 zł
inne dochody z działalności dydaktycznej . . . 9.036.736 zł
Koszty ogółem wyniosły .................................... 83.250.688 zł
Rok finansowy 2001 zamknął się dodatnim
wynikiem w wysokości ............................................... 486.425 zł
Fundusz pomocy materialnej studentów kształtował się w
2001 roku następująco:
dochody + saldo 2000 r......................................... 8.711.282 zł
w tym: dotacja MZ..............................................................6.097.016 zł

poniesione koszty wyniosły ............................... 7.789.348 zł
Saldo na koniec roku 2001 ........................................ 921.934 zł
Wysokość wypłat z funduszu osobowego i z tytułu godzin
ponadwymiarowych i zleconych za rok akademicki 2001/2002
przedstawia tabela 6.
Plan finansowy na 2002 rok, uchwalony przez Senat w dniu
27 maja 2002 r. powstał w oparciu o przyznaną dotację z MZ i
KBN oraz planowane dochody własne i przewidywane koszty:
dotacja budżetowa na działalność
dydaktyczną...................................................... 55.799.392 zł
dotacja KBN........................................................ 9.019.063 zł

Tab. 6. Wysokość wypłat z funduszu osobowego i z tytułu go
dzin ponadwymiarowych i zleconych za rok akademicki 2001/
2002
Wynagrodzenia
brutto
z pochodnymi

Wydział
Lekarski
Oddział
Stomatologiczny

Oddział
Pielęgniarstwa
Oddział Zdrowia
Publicznego
Wydział
Farmaceutyczny

Wydział Nauk
o Zdrowiu
Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

W tym godziny
ponadwymiarowe

34.320.135,-

114.080,-

3.461.951,-

21.369,-

342.847,-

125.269,-

74.750,-

7.713.949,-

187.614,-

Godziny
zlecone

Przewidywane koszty w 2002 roku zamkną się
kwotą......................................................................

6.376.644 zł

73.742.465 zł

Baza materialna Uczelni
Na remonty bazy materialnej Uczelni (budynków i budowli) w
roku 2001 Senat Uczelni przyjął kwotę planu remontów w wy
sokości 400.000 zł. Dokonano niezbędnych remontów wynika
jących z konieczności wykonania robót budowlano-modernizacyjnych bazy dydaktycznej oraz utrzymania eksploatacyjnego
budynków Uczelni na ogólną kwotę 901.000, zł.
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na
wykonanie robót wynikających z konieczności utrzymania bu
dynków w zakresie eksploatacji i przepisów bhp, ppoż. oraz wy
konanie remontów modernizacyjnych tj.
- remont zaplecza sali wykładowej w Szpitalu Wojewódzkim
- remonty adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb rekrutacji
- remonty adaptacyjne pomieszczeń budynku rektoratu dla
potrzeb Dziennych Studiów Doktoranckich
- remont sal dydaktycznych.

Inwestycje
• realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Katedry i Zakła
du Medycyny Sądowej” z planowanym zakończeniem robót
budowlano-montażowych do 31.07.2002 r. oraz rozpoczęcie
wyposażenia budynków 5.000.000 zł
• realizacja zadania inwestycyjnego ze środków KBN - Budo
wa Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej
w zakresie robót ogólnobudowlanych 2.811.000 zł
• częściowa realizacja wyposażenia budynku dla potrzeb Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni ze środków Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej 400.000 zł
• zakończenie i przekazanie do użytku zadania inwestycyjne
go ze środków KBN - modernizacja budynku dla potrzeb
Centrum Badawczego Cukrzycy i Nadciśnienia Tętniczego
(Samodzielna Pracownia - Regionalne Centrum Diabetologii) 1.600.000 zł

74.324,-

Aparatura
-

61.858,-

56.914,-

69.245,-

-

-

170.968,-

-

-

Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu

467.452,-

-

-

Studium Języków
Obcych

597.434,-

21.753,-

47.218.731,-

470.085,-

RAZEM

Ponadto na fundusz pomocy materialnej
dla studentów Uczelnia otrzymała dotację
budżetową w kwocie..........................................

193.096,-

W roku akademickim 2001/2202 dokonano zakupów apara
tury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego na ogólną
kwotę........................................................................ 4.279.727,54
w tym:
z funduszu zasadniczego Uczelni ...................... 404.235,59
ze środków otrzymanych od sponsorów ............... 88.700,25
z funduszu KBN (środki przekazane w ramach
prac St, W, G) ................................................... 2.138.749,30
z prac usługowych .................................................... 9.296,76
ze specjalnej dotacji KBN (AMG) .................. 1.581.954,28
z dotacji Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej ................................................ 30.200,00
ze środków zagranicznych - FIRCO................... 26.591,36
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Działalność AMG w roku akademickim 2001/200
Działalność wydawnicza

Uczelnia otrzymała nieodpłatnie od Zakładu Zamówień Pu
blicznych przy MZ z funduszu Ministerstwa Zdrowia sprzęt in
westycyjny na kwotę 22.026.527,18 zł.

Senacka Komisja Wydawnictw przyjęta do planu wydawni
czego 24 tytuły. Ukazały się drukiem:
- skrypty: 8 tytułów
nakład: 2185 egz.
- rozprawy habilitacje: 8 tytułów
nakład:
480 egz.
- inne wydawnictwa: 14 tytułów
nakład: 4100 egz.
- Gazeta AMG: 12 numerów
nakład: 7200 egz.
- Annales AMG t. 31
nakład: 250 egz.
W 2001 r. sprzedano skrypty na kwotę 34.121 zł.

W roku akademickim 2001/2002 sponsorzy przekazali jed
nostkom Akademii Medycznej aparaturę o wartości 396.598,29
zł. Sponsorami przekazującymi aparaturę byli:
Pharmag S.A., Gdańsk............................................ 7.552,54
Siemens, Niemcy................................................... 67.739,00
HELIA Belgia .......................................................... 5.580,00
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy .................................................................... 87.193,25
Zarząd Stów. Pomocy Chorym na Choroby
Zakaźne................................................................. 213.486,00
Pharmacia Polska, Warszawa .............................. 4.440,00
Duszpasterstwo Akademickie Pallotynów,
Gdańsk ...................................................................... 3.500,00
Aeskulap Chifa, Nowy Tomyśl.......................................701,50
GINGA STV, Warszawa .......................................... 1.906,00
Tow. Przyjaciół Dzieci ............................................ 4.500,00

Działalność kliniczna
W okresie sprawozdawczym najwięcej miejsca poświęcono
problemom związanym ze współpracą Uczelni z dyrekcjami
Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych. Władze
Uczelni odbywały regularnie spotkania z dyrektorami Samo
dzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych poświęcone bieżą
cej działalności szpitali, sytuacji finansowej oraz planom re
strukturyzacji. Problemy te byty przedmiotem dyskusji na forum
Senackiej Komisji Spraw Klinicznych i podczas spotkań z wta-

Tab. 7. Porównanie wyników ekonomicznych SPSK Nr 1,2,3 narastająco za 7 miesięcy 2001 r. i 2002 r.

L.p.

1

Wyszczegól
nienie

l-VII 2001 r.

l-VII 2002 r.

Dyna
mika

l-VI 12001 r.

l-VII 2002 r.

Dyna
mika

l-VII 2001 r.

l-VII 2002 r.

Dyna
mika

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

83 229476

81 853 576

0,98

10 839 775

11 403 291

1,05

10 542 290

11 247 958

1,07

95 900 500

94 523 809

0,99

11 911 434

13 173 311

1,11

13 243 745

13 936 234

1,05

-12 671 024

-12 670 233

0,99

-1 071 658

-1 770 020

1,65

-2 651 455

- 2 688 276

1,01

Przychody

1.

SPSK NR 3

SPSK NR 2

SPSK NR 1

ogółem
2.

Koszty
ogółem

3.

Wynik
finansowy

4.

Zobowiązania
ogółem

53937 993

76 734 720

1,42

8 687 584

13 599 109

1,56

12 312 643

16 197 469

1,32

Należności

18 010 045

27 291 225

1,52

3 636 380

4 664 128

1,28

2 402 838

1 810 459

0,75

5.

ogółem

Tab. 8. Porównanie wyników ekonomicznych SPSK Nr 1,2, i 3 ogółem narastająco za 7 miesięcy 2001 r. i 2002 r.
L.p.

Wyszczególnienie

2

1

SPSK Nr 1,2 i 3 ogółem narastająco
za 7 m-cy 2001 r.

SPSK Nr 1,2,3 ogółem narastająco
za 7 m-cy 2002 r.

Dynamika

3

4

5

(4:3)

1.

Przychody ogółem

104 611 541

104 504 825

0,99

2.

Koszty ogółem

121 055 679

121 633 354

1,01

3.

Wynik finansowy

- 16 394 137

-17 128 529

1,04

4.

Zobowiązania ogółem

74 938 220

106 531 298

1,42

5.

Należności ogółem

24 049 263

33 765 812

1,40
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roku akademickim

dzami samorządowymi województwa pomorskiego, Ministrem
Zdrowia, Dyrekcją Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz
cyklicznych spotkań Rektorów Akademii Medycznych.
Pomimo podjęcia szeregu działań, zmierzających do popra
wy sytuacji finansowej SPSK Nr 3, licznych kontroli działalno
ści finansowej oraz dokonania zmian związanych z dotychcza
sowym funkcjonowaniem Szpitala, po zajęciu przez komornika
należności Szpitala na poziomie Kasy Chorych, doszło do
wstrzymania płynności finansowej. Wstrzymano także wypłaty
dla części personelu. Wprowadzone w życie doraźne działania
restrukturyzacyjne tylko częściowo wpłynęły na poprawę złej
sytuacji ekonomicznej Szpitala. Konieczne będą dalsze kroki
zmierzające do zbilansowania wydatków SPSK Nr 3.

Wobec małej skuteczności dotychczasowych działań i po
zasięgnięciu opinii zewnętrznego eksperta podjęto prace zmie
rzające do konsolidacji i daleko idącej restrukturyzacji wszyst
kich szpitali klinicznych AMG. Senat na posiedzeniach w
czerwcu i lipcu br. podjął uchwały w sprawie przekształcenia
SPSK Nr 1 AMG przez połączenie z SPSK Nr 2 AMG i SPSK Nr
3 im. Najświętszej Maryi Panny, w SPSK Nr 1 - Akademickie
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku. Obecnie
trwają prace przygotowawcze.

2001/200

stwarzając tym samym nowe możliwości pod dalszą rozbudo
wę sieci komputerowej LAN AMG,
• W czerwcu została zakończona realizacja podłączenia do
struktur TASK Domu Studenckiego Nr 4 przy ul. Do Studzienki.

1. Rozbudowa okablowania teleinformatycznego:
W minionym roku dołączono ok. 110 nowych abonentów, co
aktualnie daje liczbę 1500 komputerów podłączonych do sieci
Akademii. Zrealizowano okablowanie i podłączono nowe gniaz
da m.in. w:
• Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii,
• Centrum Badawczym Cukrzycy i Nadciśnienia Tętniczego,
• Klinice Chorób Płuc,
• pawilonach Administracji Centralnej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
• Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa,
• Zakładzie Medycyny Społecznej,
• Dziale Zaopatrzenia i Dziale ds. Aparatury,
• Dziale Technicznym, Dziale Organizacji i Zarządzania, Ze
spole ds. Zamówień Publicznych, Inspektoracie BHP,
• Dziale Socjalno-Bytowym Studentów,
• Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof.
Trwają prace nad opracowaniem przetargu na budowę sieci
teleinformatycznej w zespole 3 budynków na terenie Osiedla
Studenckiego przy ul. Dębowej.

Kontynuowano prace nad:
• organizacją i uruchomieniem Oddziału Ratownictwa
• remontem Oddziału Chirurgii Naczyniowej
• przeniesieniem Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i
Alergologii na teren Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego z
pozostawieniem Kliniki w strukturze SPSK Nr 1
• remontem Kliniki Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń
• organizacją Centrum Kardiologicznego.
Zakończono remont Kliniki Gastroenterologii.

2. Zakupy sprzętu komputerowego:
Zorganizowano dwa przetargi nieograniczone na zakup
sprzętu, w których zakupiono ok. 125 zestawów komputerowych
i 62 drukarki. Tryb przetargu nieograniczonego będący podsta
wową formą zakupów sprzętu komputerowego już od kilku lat
umożliwia stopniowe wdrażanie standaryzacji, a co się z tym
wiąże, zmniejszenie wydatków na serwis i naprawy.

W lipcu 2002 r. w Ministerstwie Zdrowia, z udziałem podse
kretarza stanu Wacławy Wojtali, dyrektora Departamentu Nad
zoru i Kontroli Andrzeja Gajowniczka oraz dyrektora Departa
mentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Romana Danielewicza,
odbyto się spotkanie dyrektorów naszych szpitali klinicznych,
rektora, prorektora-elekta ds. klinicznych i dyrektora admini
stracyjnego poświęcone analizie ekonomicznej i przeglądowi
sytuacji szpitali klinicznych AMG.

3. Licencje na oprogramowanie:
• Zakupiono ok. 160 licencji na systemy Windows i tyle samo
na pakiety MS Office,
• Zakupiono ok. 200 licencji na program Norton Antywirus oraz
utrzymano licencję na program Antyviren Kit z prawem do
instalacji na 400 stanowiskach,
• Przedłużono licencję na pakiet do analiz statystycznych Statistica - licencja ogólnouczelniana,
• Trwają rozmowy nad przedłużeniem i rozszerzeniem zakresu
licencji dla pakietu do analiz statystycznych SAS Institute.

Sieć komputerowa
W roku akademickim 2001/2002 nastąpiła reorganizacja
systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną; dążono do
wprowadzenia jednolitego standardu sprzętu i oprogramowa
nia.
Zbudowano nowe okablowanie światłowodowe łączące bu
dynki:
• Chirurgia Stomatologiczna - Biblioteka Główna,
• Pawilon Działu Wydawnictw - Zakład Zdrowia Publicznego,
• Budynek Rektoratu - pawilon Nr 1 Administracji,
• Połączono linią napowietrzną Medyczne Studium Zawodowe
Nr 3 przy ul. Tuwima z pawilonem Działu Wydawnictw,
• Ułożono odcinek światłowodowy i zestawiono łącze gigabitowe
Instytutu Radiologii z siecią TASK do transmisji danych w ra
mach zintegrowanego systemu zarządzania radioterapią VARIS,
• Położono nowy odcinek toru światłowodowego łączący kablownię w budynku numer 1 z Centrum Komputerowym AMG

4. Złożone wnioski o dofinansowanie:
• Wniosek do KBN o przyznanie dotacji podmiotowej na utrzy
manie łączności komputerowej krajowej i zagranicznej na
kwotę 163 000 zł
• Wniosek do KBN o przyznanie dotacji na rozbudowę sieci
komputerowej LAN na kwotę 175 000 zł
• Wniosek inwestycyjny do Ministerstwa Zdrowia na zakupy
aparatury służącej potrzebom informacji i zarządzania na
kwotę 285 000 zł.
5. Utworzony został Zespół ds. Informatyzacji AMG w składzie:
kierownik Zespołu
administrator systemów
administrator sieci
serwisanci
operatorzy systemów.
Rozwiązano tym samym umowę na obsługę Centrum Kom
puterowego i sieci z firmą Softbank Serwis w trybie wzajemne
go porozumienia. Od dnia 1 lipca br. sieć komputerowa obsłu-
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giwana jest całkowicie przez własny zespół informatyków Aka
demii. Z przeprowadzonych analiz finansowych wynika, że
nowy sposób organizacji ośrodka pozwoli obniżyć koszty obsłu
gi informatycznej o ok. 6 000 zł miesięcznie.

6. Centrum Komputerowe Akademii Medycznej
• Zakupiono nowe serwery i przystąpiono do przebudowy sys
temu świadczenia usług internetowych: poczty elektronicz
nej i serwisu www z uwzględnieniem ochrony antywirusowej,
• Rozpoczęto prace związane z modernizacją i całkowitą prze
budową systemu finansowo-księgowego Akademii,
• Ujednolicono platformę systemową serwerów ograniczając
ją do systemów Linux i Windows NT,
• Doposażono główny węzeł dostępowy sieci w nowoczesne
urządzenia firmy 3Com.

Niezależna Komisja Bioetyczna
ds. Spraw Badań Naukowych
Komisja, pod przewodnictwem prof. Stefana Raszei, działa
ła w składzie 15 członków, w tym 10 profesorów Akademii Me
dycznej w Gdańsku i 5 osób nie będących pracownikami AMG
(przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej, przedstawiciel
Okręgowej Izby Aptekarskiej, przedstawiciel Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych, prawnik - profesor, duchowny - pro
fesor).
W mijającym roku akademickim utrzymywała się wysoka
ilość rozpatrywanych projektów prac naukowo-badawczych,
których przedmiotem jest człowiek, a które miały na celu bądź
osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla osoby leczonej (ekspe
ryment leczniczy), bądź tylko poszerzenie wiedzy medycznej
(eksperyment badawczy, eksploratywny).
Łącznie wpłynęło 686 spraw celem rozpatrzenia i wydania
opinii lub przyjęcia do akceptującej wiadomości. W liczbie tej
było 219 nowych wniosków oraz 467 poprawek, wprowadzonych
przez eksperymentatora lub jego zleceniodawcę do programu
badań już uprzednio zaakceptowanego przez Komisję. Wśród
wniosków nowych byty 84 sprawy dotyczące badań nad przy
datnością nowych leków lub co najmniej ich nowego zastoso
wania w terapii. Zleceniodawcami w tych przypadkach byty fir
my farmaceutyczne. Pozostałe 135 wniosków (granty, doktora
ty, prace statutowe lub własne) dotyczyły badań nad zastoso
waniem nowych metod terapeutycznych lub diagnostycznych,
rzadziej badań patogenezy chorób.
Po udzieleniu pozytywnej opinii Komisja każdorazowo po
posiedzeniu przekazywała do Działu Nauki AMG wykazy zaak
ceptowanych tematów z podaniem jednostki prowadzącej ba
danie, nazwiska głównego badacza, firmy zlecającej wraz nu
merem protokółu badania.
Wpływy z tytułu rozpatrzenia nowych wniosków (po 4.000 zł)
oraz tzw. poprawek (po 500 zł) za okres od 1 września 2001 r.
do 30.06.2002 r. wyniosły 350.000 zł (253.500 zł - wnioski
nowe, oraz 97.000 zł - poprawki).
Z uiszczenia opłat zwolnieni są badacze zgłaszający prace
wykonywane jako granty badawcze, prace doktorskie, statuto
we i własne, które stanowiły około 62% wszystkich rozpatrywa
nych nowych wniosków.
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Lokalna Komisja Etyczna
ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Komisja powołana przez KBN 8 maja 2000 r., której prze
wodniczy prof. Anzelm Hoppe, składa się z 10 członków: 4 jest
pracownikami AMG, 3 - IMMiT w Gdyni oraz 3 - reprezentuje
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Komisja opiniuje pod względem etycznym dopuszczalność
zamierzonych doświadczeń zawartych we wnioskach przedsta
wianych przez pracowników naukowych PAN, Instytutu Medy
cyny Morskiej i Tropikalnej, Uniwersytetu Gdańskiego, Poli
techniki Gdańskiej oraz AMG. Komisja wydała 33 opinie o do
puszczalności badań (doświadczeń) na żywych kręgowcach
oraz 1 opinię o dopuszczalności doświadczeń na żywych krę
gowcach dla celów dydaktycznych.
Warunkiem otrzymania pozytywnej opinii jest m.in. posiada
nie zezwolenia indywidualnego na prowadzenie doświadczeń
na zwierzętach, których Komisja wydała dotąd 46.

Działalność Działu Socjalnego
Zgodnie z Regulaminem tworzenia i gospodarowania Zakła
dowym Funduszem Świadczeń Socjalnych środki Funduszu
przeznacza się na finansowanie usług i świadczeń socjalnych,
w szczególności:
• wczasy pracownicze,
• tzw. wczasy „pod gruszą”,
• wypoczynek dzieci i młodzieży: kolonie, obozy, zimowiska,
• udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej,
• imprezy kulturalno-oświatowe, jak: dopłaty do biletów na wi
dowiska kulturalne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne,
oświatowe,
• działalność turystyczno-rekreacyjną: wycieczki, wypożyczal
nię sprzętu turystycznego, karnety na basen, gimnastykę re
habilitacyjną itp.,
• imprezy okolicznościowe: choinka dla dzieci, spotkania
opłatkowe emerytów i rencistów AMG,
• pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wydatki poniesione z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych dla pracowników AMG oraz ich rodzin w roku 2001:

1. Wypoczynek pracowników: .............................. 1.373.328,00
w tym:
refundacja wczasów (31 pracowników
+ członkowie rodzin) ............................................ 40.374,00
wczasy bezświadczeniowe, tzw. „wczasy
pod gruszą” (1348 pracowników
+ członkowie rodzin) ........................................ 1.332.954,00

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży: ........................... 283.893,00
zimowiska, obozy narciarskie, refundacje
(77 dzieci) .................................................................. 52.283,00
kolonie letnie:
krajowe (83 dzieci) ................................................ 65.590,00
obozy zagraniczne (145 dzieci)....................... 121.674,00
refundacja (67 dzieci)........................................... 44.346,00
ogółem 372 dzieci

3. Działalność kulturalno-oświatowa:....................... 9.875,00
opera, teatr itp.
4. Działalność turystyczno-rekreacyjna ................... 39.199,00
karnety na basen, grzybobranie
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roku akademickim

5. Pomoc rzeczowo-finansowa .............................. 49.500,00
udzielono pomocy finansowej 76 pracownikom,
w tym 5 powodzianom na kwotę .......................... 23.400,00

6. Choinka noworoczna dla dzieci .......................... 46.874,00
674 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami oraz zorganizo
wano zabawę choinkową w Klubie NOT.

7. Pożyczki na cele mieszkaniowe ....................... 652.013,00
budowa domu jednorodzinnego, wkłady
budowlane (21 osób) .......................................... 177.500,00
adaptacja pomieszczeń (2 osoby) ..................... 10.000,00
remont i modernizacja mieszkań oraz domów
jednorodzinnych (155 osób) .............................. 464.000,00
z przyczyn losowych umorzono jednemu pracownikowi
niespłaconą część pożyczki na kwotę ................... 513,00
Ogółem .................................................................. 2.454.682,00

Wykaz poniesionych wydatków z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych
dla emerytów i rencistów AMG w 2001 roku

1. Wypoczynek dzieci - kolonie i obozy (4 dzieci) .

3.904,00

2. Działalność turystyczno - rekreacyjna ................ 2.468,00
w 2001 r. zorganizowane dwie wycieczki autokarowe
3. Pomoc finansowo-rzeczowa .............................. 76.805,00

-dr Jerzy Karpiński, dyrektor administracyjny Akademii i wice
przewodniczący Rady Kasy dr Sławomir
Bautembach i jego zastępca ds. eksplo
atacyjnych - mgr Marek Langowski oraz
dyrektorzy Samodzielnych Publicznych
Szpitali
Klinicznych
AMG
dr Michał Mędraś, inż. Barbara Nikowska, dr Zdzisław Matkowski, a także za
stępca dyrektora SPSK Nr 1 - Marek Labon.
f-K

2001/200

udzielono pomocy finansowej 108 osobom
na kwotę.................................................................... 43.650,00
w grudniu 2001 r. przekazano 245 osobom
świąteczne bony towarowe na łączną kwotę ... 33.155,00
4. Imprezy okolicznościowe ........................................ 7.488,00
5. Pożyczki na cele mieszkaniowe (10 osób) .... 25.100,00
z przyczyn losowych umorzono niespłaconą część
pożyczki na kwotę ................................................ 1.949,00
Ogółem wydatki:...................................................... 117.714,00

Klubu Seniora
Aktualny skład Zarządu Klubu Seniora jest następujący:
• prezydium: prof. dr hab. Józef Terlecki - przewodniczący
prof. dr hab. Tadeusz Korzon - zastępca
mgr Stefania Orchowska - sekretarz
• sekcja kulturalno-turystyczna:
prof. dr hab. Tadeusz Badzio - przewodniczący
• sekcja zdrowia:
prof. dr hab. Irena Jabłońska-Kaszewska
- przewodnicząca
• sekcja socjalna:
mgr inż. Adam Bryk - przewodniczący

Klub Seniora wykazał się w roku 2001 szeregiem inicjatyw
obejmujących liczne grono uczestników.

wany w naszym kraju przez Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Psy
chiatrycznego przy współpracy ze Świa
towym Towarzystwem Psychiatrycznym.
Jest prowadzony w ponad dwudziestu
krajach na całym świecie. Kulminacją
polskich uroczystości programu jest
dzień 15 września 2002 r. obchodzony
jako ogólnopolski dzień solidarności z
osobami chorymi na schizofrenię.

14.09.02 - prorektor ds. nauki prof. Ro
man Kaliszan kibicował zawodom o Pu
char Polski juniorów we florecie kobiet
i mężczyzn i finałowi II Memoriału im.
Romualda Piaseckiego, zorganizowa
nych przez rektora Akademii Wychowa
nia Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz
prezesa Pomorskiego Okręgowego
Związku Szermierczego.

17.09.02 - rektor prof. Wiesław Maka
rewicz uczestniczył w pierwszym posie
dzeniu Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego. W wyniku przeprowadzo
nych wyborów został wybrany na prze
wodniczącego Rady w kadencji 20022005. Funkcję wiceprzewodniczącego
Rada powierzyła prof. Januszowi Ra
choniowi, rektorowi Politechniki Gdań
skiej.

15.09.02 - rektor prof. Wiesław Maka
rewicz został zaproszony do uczestnic
twa w Komitecie Honorowym gdańskich
uroczystości światowego programu
„Schizofrenia - otwórzcie drzwi”, które
go celem jest poprawa społecznego
odbioru i zwiększenia poziomu toleran
cji wobec osób chorych na schizofrenię.
Program ten od trzech lat jest realizo

17.09.02 - rektor prof. Wiesław Maka
rewicz wziął udział w uroczystościach
pogrzebowych ks. Eugeniusza Dutkie
wicza na cmentarzu Srebrzysko w
Gdańsku-Wrzeszczu. Na uroczysto
ściach żałobnych w kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej Uczelnię re
prezentował prorektor ds. dydaktyki
prof. Bolesław Rutkowski.

21.09.02 - rektor prof. Wiesław Maka
rewicz i prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan uczestniczyli w konferencji pt.
„Godność chorego i lekarza w XXI wie
ku”, zorganizowanej przez Oddział Po
morski Katolickiego Stowarzyszenia Le
karzy Polskich.
21.09.02 - Z nieoficjalną wizytą u rek
tora Akademii Medycznej w Gdańsku
przebywała małżonka Prezydenta RP Pani Jolanta Kwaśniewska. W trwają
cym 1,5 godziny spotkaniu uczestniczy
li: rektor prof. Wiesław Makarewicz, dy
rektor administracyjny dr Sławomir
Bautembach, prof. Anna Balcerska i dy
rektor SPSK Nr 1 dr Michał Mędraś.
Przedmiotem rozmowy była możliwość
sfinansowania przez Fundację Pani
Prezydentowej budowy na terenie SPSK
Nr1 nowego budynku z przeznaczeniem
na klinikę onkologii dziecięcej.

22.09.02 - Minister Zdrowia prof. Ma
riusz Łapiński odbyt krótką nieoficjalną
wizytę w Klinice Pediatrii, Hematologii,
Onkologii i Endokrynologii, zapoznając
się z warunkami pobytu dzieci w Klini
ce. Informacji udzielała prof. Anna Bal
cerska w towarzystwie rektora prof. Wie
sława Makarewicza i dyrektora admini
stracyjnego AMG dr. Sławomira Bautembacha.

mgr Urszula Skałuba
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Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 23 września 2002 r.

Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 2 września 2002 r.

W pierwszej części obrad Senat pozytywnie zaopiniował
wnioski w sprawie przyznania medalu PRIMUS INTER PARES
wyróżniającym się absolwentom: Bartoszowi Karaszewskiemu,
Beacie Lipskiej i Katarzynie Szydłowskiej z Wydziału Lekar
skiego oraz Magdalenie Misiejuk z Wydziału Farmaceutyczne

W dniu 2 września br. odbyto się inauguracyjne posiedzenie
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku kadencji 2002 - 2005.
W pierwszej części obrad rektor prof. Wiesław Makarewicz
złożył podziękowanie zaproszonym ustępującym członkom
Senatu kadencji 1999-2002 i powitał członków Senatu nowej
kadencji 2002-2005.
Po przerwie Senat w nowym składzie przystąpił do części
roboczej posiedzenia. W pierwszej kolejności Senat podjął
uchwały w sprawach rekrutacyjnych. Ustalono następujące li
mity przyjęć w roku akademickim 2002/2003:
1. na studia wieczorowe na Wydział Lekarski i Oddział Stoma
tologiczny:
Wydział Lekarski .......................................................... 40 osób
Oddz. Stomatologiczny ............................................... 16 osób
Wydział Farmaceutyczny ............................................ 30 osób
Poza ww. limitem przyjęć mogą być przyjęci kandydaci, któ
rzy ukończyli studia na innym kierunku Akademii Medycznej.
2. wolnych słuchaczy na kierunkach licencjackich:
Wydział Nauk o Zdrowiu
kierunek: fizjoterapia ................................................ 18 miejsc
Wydział Lekarski
Oddział Zdrowia Publicznego
specjalizacja: elektroradiologia ....................... 20 miejsc
protetyka dentystyczna ........................................ 8 miejsc
Wydział Farmaceutyczny
Oddział Medycyny Laboratoryjnej
kierunek: analityka medyczna............................. 10 miejsc
Senat podjął również uchwałę w sprawie odpłatności za po
wtarzanie roku. W roku akademickim 2002/2003 opłata roczna
za powtarzanie roku na studiach dziennych będzie wynosiła
3900 zł, a na kierunkach licencjackich 3000 zł.
Po wyczerpującej dyskusji Senat odłożył głosowanie nad
wnioskiem o udzielenie zgody na objęcie przez Akademię Me
dyczną w Gdańsku patronatu naukowego nad powołanym de
cyzją Rady Miasta Gdyni, I Akademickim Liceum Ogólnokształ
cącym im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni, oraz wyrażeniem
zgody na umieszczenie nazwy i herbu Uczelni w materiałach
promocyjnych i graficznym emblemacie szkoły.
Następnie Senat pozytywnie zaopiniował wnioski:
- w sprawie zmiany nazwy budynku Zakładów Teoretycznych
AMG na Collegium Biomedicum (CBM)
-w sprawie przekształcenia Samodzielnej Pracowni Fotogra
fii Naukowej
- o przyznanie medalu „Zasłużonemu Akademii Medycznej w
Gdańsku" starszemu wykładowcy Zakładu Historii i Filozofii
Nauk Medycznych dr. n. hum. Zbigniewowi Kwapichowi.

go.
Następnie Senat podjął uchwałę w sprawie wymiaru pensum
dydaktycznego w roku akademickim 2002/2003 oraz uchwałę w
sprawie stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycz
nych w systemie dziennym, zaocznym, podyplomowym, obo
wiązujących w roku akademickim 2002/2003.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia w
roku akademickim 2002/2003 odpłatności studentów za warun
kową promocję na kolejny rok. Studenci wielokrotnie zwracali
się, aby umożliwić im z tych przedmiotów, które nie są przed
miotami całorocznymi, czyli nie obarczonymi dużą liczbą go
dzin, możliwość warunkowego wpisu, postulując chęć odpłat
ności za taką formę przejścia na następny rok i nie tracenia
roku akademickiego w związku z niezaliczeniem przedmiotu o
małej liczbie godzin. Senat ustalił, że odpłatność za promocję
na kolejny rok w trybie warunkowym będzie taka sama jak za
powtarzanie roku. Kwota ta decyzją rektora będzie mogła być
dzielona na dwie raty. Zyskiem studenta będzie to, że nie stra
ci on roku akademickiego i nie poniesie z tego tytułu kosztów
związanych z dłuższym studiowaniem. W przypadku niezaliczenia przez studenta tego warunku, spowoduje to w konse
kwencji powtarzanie roku, na który student byt warunkowo pro
mowany.
Senat dokonał wyboru składu komisji senackich kadencji
2002-2005: Senackiej Komisji Spraw Studenckich, Nauki, Bu
dżetu i Finansów, Statutowej i Wydawnictw.
Senat pozytywnie zaopiniował następujące wnioski:
- w sprawie powołania prof. dr. hab. Janusza Emericha na
dyrektora Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG
- w sprawie powołania prof. dr. hab. Jana Erecińskiego na
dyrektora Instytutu Pediatrii
- w sprawie powołania prof. dr. hab. Zbigniewa Machalińskiego na dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej
-w sprawie powołania dr. hab. Michała Studniarka, prof. nzw.
AMG na dyrektora Instytutu Radiologii i Medycyny Nuklear
nej
- w sprawie powołania dr. hab. Zbigniewa Zdrojewskiego na
dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych
- o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr.
hab. Dariusza Kozłowskiego, adiunkta II Kliniki Chorób Ser
ca Instytutu Kardiologii
- o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr.
hab. Jacka Witkowskiego, adiunkta Katedry i Zakładu Fizjo
patologii
- w sprawie przemianowania Zakładu Parodontologii na Kate
drę i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy
Ustnej.
Senat w oparciu o § 24 ust. 1 pkt. 17 Statutu AMG wyraził
zgodę na przyjęcie przez Akademię Medyczną w Gdańsku
przekazywanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego
nieruchomości (gruntu i budynków) Zespołu Szkół Medycznych
Nr 3 przy ul. Tuwima 15 w Gdańsku.
Senat popart wniosek o zniesienie Wydziału Nauk o Zdrowiu
w związku z przejęciem przez Wydział Lekarski dalszego pro-

mgr Grażyna Sadowska

wadzenia kierunków studiów licencjackich z ww. wydziału.
Prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Stanisław Bakuta zre
ferował przebieg procesu restrukturyzacji szpitali klinicznych
AMG. Senat zatwierdził Statut SPSK Nr 1 - ACK AMG i upo
ważnił rektora do określenia, w drodze zarządzenia, daty osta
tecznego przekształcenia szpitali klinicznych AMG zgodnie z
uchwałą Senatu Nr 22/01/02 z dnia 4 lipca 2002 r.
mgr Grażyna Sadowska
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Jubileuszowe spotkanie
Od 10 lat trwa tradycja corocznych
spotkań przedstawicieli redakcji czaso
pism akademickich. Pierwsze spotkanie
odbyto się w Gdańsku, zorganizowane
przez nasz Uniwersytet. W poprzednim IX - zorganizowanym w Krakowie,
uczestniczył nasz Redaktor Naczelny. W
tegorocznym - odbywającym się w Płoc
ku i po raz pierwszy organizowanym
przez niepubliczną szkołę wyższą uczestniczyłam jako członek redakcji
Gazety AMG.
Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica
w Płocku ma już 10 lat. Spotkanie służy
ło przede wszystkim promocji Szkoły, a
także Płocka, prezentującego się jako
młody, ale prężny ośrodek akademicki.
Patron Szkoły, Paweł Włodkowic, uro
dzony niedaleko Płocka, kanonik i praw
nik, związany byt z Uniwersytetem Ja
giellońskim pełniąc przez dwie kadencje
funkcję rektora. Szkota zajmuje rozległy
teren w centrum miasta. Przejęte po li
kwidowanej jednostce wojskowej kosza
ry, a także duży budynek, którego po
przednim właścicielem była kuria, po re
montach stały się bazą dla 5 kierunków
(m. in. historii sztuki, wf, informatyki, ma
tematyki). Obecnie na studiach dzien
nych, zaocznych i podyplomowych stu
diuje 10 tys. osób. Z pomocą miasta zbu
dowano rozległą, nowoczesną halę spor
tową. Funkcję kanclerza w Uczelni pełni
senator Paweł Kruszewski, rektora prof. Bogdan Grzeloński.
W obradach uczestniczyli przedstawi
ciele 23 redakcji gazet akademickich;
byłam jedyną przedstawicielką gazety
medycznej. W czasie spotkania, poza
licznymi dyskusjami kuluarowymi na te
maty związane z problemami środowisk
akademickich, wygłoszono dwa wykłady,
pierwszy - Rafał Golat, radca prawny w
Departamencie Prawno-Legislacyjnym
Ministerstwa Kultury mówił o ważnych
problemach związanych z prawami au
torskimi, zwłaszcza, gdy gazety udostęp
niają swoje artykuły w Internecie; w dru
gim - senator Ryszard Słowiński, prze
wodniczący Senackiej Komisji Kultury i
Środków Przekazu prowadząc swój wy
kład w formie dyskusji ze słuchaczami,
omówił wiele problemów nurtujących
zwłaszcza mniejsze i młodsze ośrodki
akademickie. Swoje wystąpienie zakoń
czył jednak optymistycznie, oferując
swoją osobistą pomoc w sytuacjach
przerastających możliwości środowiska.
W toku dyskusji opracowano Kartę
Płocką, będącą zapisem zasad, które
winny obowiązywać prasę akademicką.

redaktorów gazet akademickich

W Płocku miały również miejsce inne
interesujące spotkania, m.in. spotkanie z
Prezydentem Miasta, który bardzo intere
sująco i barwnie mówił o dokonaniach
władz w ostatnich latach, zwłaszcza w
dziedzinie rozwoju szkolnictwa akade
mickiego (rozwój filii Uniwersytetu i Poli
techniki Warszawskiej); ciekawe też było
spotkanie połączone z wykładem w naj
starszym w Polsce Płockim Towarzy
stwie Naukowym i Bibliotece im. Zieliń
skich, w której zaprezentowano cenne
inkunabuły z wieków od XI do XV. Zwie
dzaliśmy także Muzeum Mazowieckie ze
słynnym w całej Polsce działem secesji,
a także usytuowaną na skarpie nadwi
ślańskiej katedrę, w której wnętrzu znaj
duje się, niestety, tylko kopia słynnych
drzwi płockich. Katedra, specjalnie
oświetlona, pozostawia niezapomniane
wrażenia, zwłaszcza, gdy oglądana jest
w nocy ze statku płynącego po Wiśle, a
taką atrakcję również organizatorzy przy
gotowali. Była także kolacja przy ognisku
w Łącku, w stadzie ogierów (nie wolno
mylić ze stadniną, bo klacze bywają tam
tylko gościnnie).
Spotkanie zakończyła dyskusja na te
mat miejsca spotkania w 2003 r. Kandy
dowały dwa miasta - Szczecin i Zamość.
W tajnym głosowaniu zwyciężył Zamość,
w którym istnieje jedyna, także niepu
bliczna, szkoła wyższa.
dr Emilia Mierzejewska

Karta Płocka
Uczelnie wyższe, kształcąc przez wie
ki elity, stworzyły podstawy rozwoju pol
skiej nauki, kultury i sztuki. U progu XXI
w. w życiu szkół wyższych coraz bardziej
znaczącą rolę odgrywają gazety akade
mickie, przekazując informacje, ale tak
że będąc miejscem dyskusji i wymiany
poglądów.
Prasa polskich środowisk akademic
kich i naukowych powinna chronić pod
stawowe wartości stanowiące fundamen
ty dotychczasowego rozwoju szkół wy
ższych, wyrażone między innymi w Kar
cie Krakowskiej z 30 września 2000 roku.
Dotyczy to w szczególności takich warto
ści jak: autonomia uczelni w zakresie
badań, dydaktyki i zarządzania, toleran
cja, wysoka jakość kształcenia, poszano
wanie zasad moralnych i tradycji akade
mickich.
Warunkiem wypełniania misji przez
prasę akademicką jest jej niezależność
w kształtowaniu przekazu i doborze in
formacji.
Wykonując swoje zadania dziennika
rze prasy akademickiej powinni kierować
się zasadami ujętymi w Karcie Etycznej
Mediów Polskich, a w szczególności za
sadą prawdy i obiektywizmu, przedsta
wiając rzeczywistość niezależnie od
swoich poglądów i rzetelnie relacjonując
różne punkty widzenia.
Płock, 6 września 2002 roku
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Pacjent i pracownik służby zdrowia wobec zagrożenia bezdusznością

Pośmiertne
WSPOMNIENIE 0

Ks. Eugeniuszu
Dutkiewiczu

SAC
Eugeniusz Dutkiewicz urodził się 16
lipca 1947 r. w Sianowie koto Koszali
na. Jako uczeń Liceum Ogólnokształ
cącego im. Dubois w Koszalinie spo
tkał Księży Pallotynów głoszących re
kolekcje wielkopostne. Poruszony cha
ryzmatem św. Wincentego Pallottiego,
wstąpił w roku 1965 do Nowicjatu Sto
warzyszenia Apostolstwa Katol ickiego.
Od 1966 roku byt studentem Wyższego
Seminarium Duchownego w Ottarzewie. W czasie studiów byt dziekanem
alumnów i aktywnie uczestniczył w życiu
Seminarium. Po święceniach w 1972 roku
trafił do Gdańska, z którym związał całe
swoje kapłańskie życie.
Pracował w obu pallotyńskich placów
kach Gdańska. Byt przez krótki czas dusz
pasterzem grup nieformalnych przy ko
ściele św. Elżbiety, a następnie został ka
pelanem Akademii Medycznej w Gdańsku.
Pracy wśród chorych i duszpasterstwu
służby zdrowia poświęcił całe swoje ka
płaństwo. Byt kapelanem, który obok tro
ski o chorych nie szczędził czasu dla per
sonelu, uczestnicząc w spotkaniach śro
dowiska Akademii Medycznej, lekarzy,
pielęgniarek i studentów medycyny. Pra
cując ukończył studia specjalistyczne z
teologii na KUL w Lublinie, uzyskując tytuł
magistra teologii.
W okresie Solidarności byt zaangażowa
ny w działalność opozycyjną pod pseudoni
mem „Chudy”. Pomagał internowanym i ich
rodzinom w latach stanu wojennego. Pallotyński dom przy ul. Sktodowskiej-Curie byt
miejscem spotkań opozycji, centrum wyda
rzeń kulturalnych i spotkań modlitewnych.
Dzięki zaangażowaniu Ks. Eugeniusza po
wstał przy ul. Sktodowskiej-Curie ośrodek
telewizji niezależnej, który działa do dzisiaj
jako Video Studio Gdańsk.
Ks. Eugeniusz byt pierwszym probosz
czem parafii Matki Bożej Częstochowskiej
w Gdańsku-Wrzeszczu, osobiście pracu
jąc nad wystrojem i architekturą nowego
kościoła. Jednocześnie, od 1984 roku, roz
począł budowę, innej, duchowej świątyni
człowieka cierpiącego i umierającego współtworząc „polski model hospicjum

domowego”. Posługa kapelana, przyjaźń z
pracownikami służby zdrowia i troska o
człowieka cierpiącego daty początek do
mowej opiece hospicyjnej. Tak wspominał
o tych początkach w jednym z wywiadów:
„Jako kapelan dostrzegałem ogromny pro
blem: oto umierający nie chce być anoni
mowy na oddziale, a ma poczucie przyna
leżności do domu i prosi wielokrotnie, aby
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go zabrać do domu. Chory chce
umierać w domu. Ale w tym domu
nie ma mu kto pomóc. Nie ma po
mocy medycznej, nie ma pomocy
duchowej - tak zrodziła się idea
zorganizowania
zespołu...”
(Gwiazda Morza, 9/1999, 22-23).
Utworzone przez niego Hospicjum
Pallottinum stało się wzorem dla
hospicjów w całym kraju. Ks. Euge
niusz, mianowany przez Episkopat
Polski w 1987 roku Krajowym Dusz
pasterzem Hospicjum, stał się nie
strudzonym propagatorem hospi
cyjnej troski o nieuleczalnie cho
rych i ich rodziny.
Podczas Pielgrzymki Ojca Świę
tego do Polski w 1987 roku, Ks.
Eugeniusz przygotował spotkanie
z chorymi w Bazylice Mariackiej w
Gdańsku. Do niego i do osób zwią
zanych z Ruchem Hospicyjnym
Jan Paweł II skierował następują
ce słowa: „Z uznaniem myślę o Ho
spicjum, które podjęto swą służbę
w Gdańsku i promieniuje na inne
miasta. Zrodziło się ono ze wspól
nej troski duszpasterstwa chorych
i lekarzy, stojących u łóżka chore
go, o należne miejsce i warunki, w których
znajdująsięchorzy u kresu swojego życia.
Troska ta wyraża się we wspólnym pochy
leniu się i czuwaniu przy chorym w jego
domu, w serdecznym i bezinteresownym
darze z siebie samego" (Jan Paweł II,
Chrystus na posłudze ludzi cierpiących.
Spotkanie z chorymi w Gdańsku,
12.06.1987 r.)

Spotkanie Ojca Świętego z chorymi i ich opiekunami w Gdańsku 12.06.1987 r.
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Jak dalej

kształtować

Annales Academiae
Medicae Gedanensis?
Ukazuje się 32. tom Annales Acade
miae Medicae Gedanensis. Jest to trzeci
z kolei tom przygotowany przez Komitet
Redakcyjny w składzie: prof. Roman Kaliszan - redaktor naczelny, prof. Marek
Grzybiak - sekretarz redakcji oraz prof.
Andrzej Hellmann, prof. Józef Jordan,
prof. Janusz Limon, prof. Zbigniew Machaliński i prof. Stefan Raszeja - człon
kowie. Dobra jakość edytorska tomu jest
zasługą dr. Włodzimierza Kuty, który od
powiada za opracowanie redakcyjne i
mgr. Tadeusza Skowyry, wykonującego
fachowo i starannie skład oraz łamanie.
W upływającej kadencji Redakcja kon
tynuowała zasadniczą linię programową
wypracowaną pod wieloletnim kierownic
twem prof. Stefana Raszei. Każdy tom
składał się z części publikacyjnej, zawie
rającej oryginalne prace naukowe oraz z
części opisującej najważniejsze wyda
rzenia w życiu Uczelni w minionym roku;

wyodrębnionym działem byty biogramy
naukowe zmarłych profesorów. Taka
konstrukcja redakcyjna czyni z Annales
wydawnictwo specyficznie uczelniane.
Wydaje się, że w uczelni o ugruntowanej
tradycji akademickiej istnieje potrzeba
ustabilizowanego wydawnictwa, które nie
tylko stwarzałoby możliwość prezentacji
wyników badań naukowych, ale też za
pewniało dystrybucję i archiwizację in
formacji o najważniejszych aspektach
funkcjonowania Szkoły. Pod tym wzglę
dem Annales jest instytucją unikatową i
chyba cenioną przez pracowników, któ
rych wysiłek i osiągnięcia przestają być
anonimowe.
W tym miejscu trzeba zauważyć, że w
dobie zaawansowanych technologii i w
sytuacji honorowego pełnienia większo
ści obowiązków związanych z prowadze
niem wydawnictwa, koszty Annales są
relatywnie niskie.

Ks. Eugeniusz starał się być w każdym
nowym hospicjum w Polsce, tworząc jed
nocześnie w Gdańsku, w 1991 roku, Ogól
nopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego. Od
1993 roku jako członek Krajowej Rady ds.
Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Mini
sterstwie Zdrowia brat udział w pracach,
które doprowadziły do powstania „Progra
mu rozwoju opieki paliatywnej i hospicyj
nej w Polsce”. Stałym elementem pracy
Krajowego Duszpasterza Hospicjum byty
rekolekcje, dni skupienia i referaty wygła
szane przy okazji niezliczonych spotkań
formacyjnych. Zaproszenia do hospicjów
w całej Polsce nie zatrzymały jego troski o
chorych w Trójmieście. Wobec rosnącego
zapotrzebowania na opiekę hospicyjną,
rozszerzał działalność Hospicjum Gdań
skiego. Jedną z zauważonych potrzeb była
budowa hospicjum stacjonarnego, w któ
rym mogliby zakończyć życie chorzy po
zbawieni rodziny lub wymagający szcze
gólnej opieki.
Szczególną troską Ks. Eugeniusza była
formacja duszpasterzy hospicjum i służby
zdrowia. Dzięki jego pomocy w Ogólnopol
skich Warsztatach Formacyjnych dla Ka
pelanów Służby Zdrowia i Hospicjum w
1999 roku w Gdańsku udział wzięli księża
kapelani z całej Polski, a gośćmi honoro
wymi byli: Przewodniczący Papieskiej
Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
z Watykanu i Minister Zdrowia RP. Wypra-

cowany program formacyjny jest od 3 lat
stosowany jako metoda przygotowania do
pracy w duszpasterstwie służby zdrowia i
posłudze hospicyjnej dla seminarzystów i
księży kapelanów.
Człowiek, na co dzień obcujący z cier
pieniem i śmiercią, potrafił czerpać i da
wać głęboką radość w niedzielnych
mszach świętych dla przedszkolaków. 20letnia tradycja mszy świętej dla najmłod
szych sprawiała, że do wypełnionego po
brzegi kościoła przychodzą ze swoimi
dziećmi dawne przedszkolaki Ks. Euge
niusza, gromadząc się wokół ołtarza na
wyjątkowej pod każdym względem liturgii.
Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC zmarł
nagle 11 września 2002 roku. Troska o
cierpiącego człowieka wypełniła całe jego
kapłańskie życie. Właściwe odczytanie
znaków czasu i determinacja w realizacji
swojego powołania, byty godne podziwu,
zwłaszcza wobec przejawów niezrozu
mienia i napotykanych trudności. Kapta
nowi, który każdego dnia przypominał o
wspaniałym powołaniu „Miłosiernego Sa
marytanina”, niech sam Bóg Miłosierny
będzie nagrodą za dobro i błogosławień
stwo, którego nie szczędził cierpiącym,
umierającym i pogrążonym w żałobie, a
także wszystkim powołanym do służby
człowiekowi w potrzebie.

ks. Piotr Krakowiak SA

Pewne kontrowersje czasami wzbudza
rola Annales Academiae Medicae Geda
nensis jako miejsca publikacji oryginal
nych prac naukowych. Chociaż wśród
wydawnictw uczelnianych jesteśmy w
tym względzie wysoko kwalifikowani (3
punkty w systemie oceny czasopism COPERNICUS), to faktem jest, że pozostajemy wydawnictwem lokalnym. Czy nasze
ambicje powinny iść w kierunku wybicia
się w skali ogólnokrajowej bądź nawet
międzynarodowej? Oczywiście, takie
próby wykluczyłyby problematykę uczel
nianą z treści wydawnictwa. Niestety, ro
kowania na „przebicie się” w zalewie
ogólnoświatowej konkurencji są zniko
me.
Zatem, czy warto w ogóle wysyłać pra
ce oryginalne do Annales? Chyba tak.
Jednak nasze roczniki mają formalny i
faktyczny status ciągłego naukowego
wydawnictwa archiwalnego. Są też
uwzględniane w Excerpta Medica. Gdyby
wzmianka o jakimś doniosłym odkryciu
najpierw ukazała się w Annales, to pierw
szeństwa nie odbierze nawet późniejsza
praca w Naturę. (Niemieccy odkrywcy
nadprzewodnictwa w wyższych tempera
turach, uhonorowani Nagrodą Nobla,
pierwszeństwo doniesienia zagwaranto
wali sobie przez publikację w mato zna
nym lokalnym czasopiśmie.)
Redakcję bardzo cieszy, że Autorzy z
AMG zaczęli nadzwyczaj cenić Annales.
Nie bez znaczenia jest 5 punktów w co
rocznym sprawozdaniu z aktywności na
ukowej jednostek AMG. W każdym razie
powstał wyjątkowo obszerny tom XXXII.
Wydaje się, że osiągnęliśmy górną grani
cę pojemności. Prace są poprawne i
spełniają wymogi solidnych publikacji.
Większość mogłaby liczyć na akceptację
przez międzynarodowe czasopisma z Li
sty Filadelfijskiej. Podstawą kwalifikacji
do druku w Annales są specjalistyczne
recenzje - także spoza Uczelni. Osią
gnęliśmy jednak stan, kiedy poprawność
merytoryczna i formalna nie będą wystar
czać do przyjęcia pracy do druku. Utrzy
manie rozsądnego limitu objętości tomu
wymagać będzie kwalifikowania do dru
ku prac na zasadzie rankingu wagi na
ukowej. Może to powodować przykre roz
czarowania. Alternatywą jest jednak racjonowanie miejsca publikacyjnego na
jednostki AMG, co nie sprzyjałoby zdro
wej konkurencji naukowej. A poza tym,
chociaż doceniamy Annales, to próbujmy
też swych sit gdzie indziej!
Na składanie prac do druku w kolej
nym tomie Annales Academiae Medicae
Gedanensis jest jeszcze trochę czasu.
Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie
uwagi, które mogą podnieść wartość na
szego uczelnianego wydawnictwa.
prof. Roman Kaliszan
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PROGRAM

Rada

Sobota dnia 11 października.
Nabożeństwo pontyfikalne w Katedrze o 9
godz. rano (wstęp tylko z zaproszeniami. Karty
wstępu otrzymać można w kancelarji Komitetu
Obchodu Uroczystego (Uniwersytecka 7) od 10
do 2). Po nabożeństwie odbędzie się z Katedry
do Uniwersytetu Pochód uroczysty.
Gdy pochód dojdzie do kościoła Św. Jana,
delegacje zajmą miejsca na Głównym dziedziń
cu Uniwersyteckim, do kościoła zaś wejdą;
1) zaproszeni Goście przyjezdni;. 2) przedstawi
ciele Władz Państwowych; 3) Delegacje; 4) Se
nat Akademicki.
Po wysłuchaniu uroczystego „Te Deum*
pochód w ustalonym porządku przechodzi z ko
ścioła Św. Jana do Głównego Gmachu Uniwer

UROCZYSTOŚCI Z POWODU

WSKRZESZENIA UNIWERSYTETU

Wydziału

STEFANA BATOREGO

w WILNIE
R. P. 1919.

Lekarskiego

Uniwersytetu

Stefana
Batorego
w Wilnie

Piątek dnia 10 października w południe
z wieży Katedralnej po raz pierwszy hejnał,
który odtąd stale o tej godzinie rozbrzmiewać
będzie. O godzinie 6% po południu Litanja
w Ostrej Bramie.
Raut u Naczelnego Wodza.

Inauguracja nowego roku akademickiego w naszej Uczelni
jest dobrą okazją do sięgnięcia myślą wstecz - do tradycji. W
Statucie Akademii Medycznej w Gdańsku w paragrafie 1 p. 1
czytamy: „Akademia Medyczna w Gdańsku, zwana dalej „Aka
demią” jest państwową szkołą wyższą, powołaną dekretem
Krajowej Rady Narodowej z dnia 8 października 1945 r., nawią
zującą do tradycji Atheneum Gedanense z Katedrą Medycyny i
Anatomii zatożonąw 1580 roku, oraz wydziału lekarskiego Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie”.
Z okazji 82. rocznicy wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie pragniemy przypomnieć naszej społeczno
ści akademickiej tamte wydarzenia i program uczczenia tego
faktu, reprodukując kilka dokumentów.
Prezentujemy także obraz mający historyczną wartość Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie (lata 1936 -1938) w karykaturze dr. med. Tadeusza Ginki.
Oryginał, który zdobi rektorski gabinet, JM Rektor otrzymał
w darze od Pana prof. Czesława Zwierza. Fotografię tej samej
karykatury ofiarowała Pani dr med. Danuta Dybicka. Niestety w
identyfikacji osób przedstawionych w karykaturze Ofiarodawcy
nie są jednomyślni. Stąd prośba do wszystkich, którzy mogliby
pomóc w sposób jednoznaczny określić nazwiska osób przed
stawionych w karykaturze.

sytetu, gdzie w Auli kolumnowej odbędzie się
akt otwarcia Uniwersytetu przez Naczelnego
Wodza. Następnie w Sali Śniadeckich zostaną
wręczone przez delegacje adresy i odbędzie się
pierwszy wykład inauguracyjny Rektora Uniwer
sytetu, Profesora Dr. Michała Siedleckiego, ha
temat „O Młodości".
O godz, 7-ej w Teatrze Polskim (na Pohu
lance) Wieczór uroczysty.
Niedziela dnia 12 października.
O godz. 12l/a otwarcie Wydziału Sztuk pięk
nych w rnurach po-Bernardyńskich (ul Św.
Anny 4), w dniu tym zostanie otwarta Wystawa
Pamiątkowa: w gmachu Uniwersyteckim (ul.
Uniwersytecka 7). Wieczorem—Raut od miasta
w Sali Miejskiej.

11. X. 1919
W DNiCI OTWARCIA
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO
W WILNIE.

WIECZÓR UROCZYSTY
w TEATRZE POLSKIM.
Układ i inscenizacja Ferdynanda Rnszczyca.

PROLOG.
Uczestniczą: Marja Stroftska, Mira Bidpcka, Mieczysław Petrzycki,

ZYGMUNT AUGUST I BARBARA
Stanisława Wyspiańskiego.
Scena 1. Ogród RadziwiUowski nad rzeką Wilją.
Zygmunt AugustKonstanty Tatarkiewicz.
Baibara
r < <r , r
- Mira Badoux.
Glosy: Janina Struszkiewiczówna, Eliza Bortnpwska, Helena Pillati.

PRZED STU LATY.
Mickiewicz................................................... Marjan PcBński.
IV.

LEGION.
urywki według dramatu Stanisława Wyspiańskiego.
MickiewiczTadeusz Orłowski,
Demos
-......................................... Marjn ińrońska.
Rapsod
.
Konstanty Tatarkiewicz.
Dziewczyny z ludu; Eliza Borkowska, Mila Sokolska, Hanna Mirecka,
Stefanja Neromska.
Chór: Zygmunt Kułakowski, Mieczysław Nawrocki, Radzisław Peter,
Jan Dębski. Franciszek Burski, Marian Pcliński, Marjan Bielecki,
Szymon Konarski, Mieczysław Petrzycki, Marjan Srokowski,
Wstępy muzyczne wykona orkiestra symfoniczna pod dyrekcją
Adama. Wylezyńskiego.

Kierownik artystyczny;
Henryk. Cepnik.

Reżyser:
Konstanty Taturki&tujcz,
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1. Sergiusz Schilling-Siengalewicz, 2. Kazimierz Opoczyński, 3. Stanisław Hiller, 4. Władysław Jakowicki, 5. Wacław Jasiński, 6. StanisławWtadyczko, 7. Aleksander Januszkiewicz ^Włady
sław Bujak), 8. Zenon Orłowski, 9. Kornel Michejda, 10. Marian Eiger? 11. (?), 12. (?), 13. Edward Czarnecki, 14. Włodzimierz Moztowski (? Marian Mienicki), 15. Michał Reicher?, 16. (?), 17.
Kazimierz Pelczar, 18. Jan Szmurło, 19. Benedykt Dylewski (?Tadeusz Wąsowski), 20. (?), 21. Władysław Karaffa-Korbutt (?Aleksander Januszkiwicz), 22. Tadeusz Pawlas

Gdańsk, 30.01.2002r.
Obraz przedstawiający profesorów Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie zostat wykonany prawdopodobnie w latach 1936-38 przez ówczesnego
doktora medycyny Tadeusza Ginko, asystenta kliniki chirurgicznej (po wojnie profesora, kierownika kliniki chirurgii Akademii Medycznej w Katowicach). Po wojnie eksponat znajdował
się u profesora Edwarda Czarneckiego kierownika Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej w Poznaniu (na obrazie goni królika). Po śmierci prof. Czarneckiego znajdował się u wdowy po
nim - mec. Wandy Wojtkiewicz-Czarneckiej, która była siostrą mojej matki. Po śmierci ciotki otrzymałem go w spadku. Postanowiłem ofiarować go Akademii Medycznej w Gdańsku
związanej przez licznych profesorów z Wydziałem Lekarskim w Wilnie.
prof. Czesław Zwierz

Kj
Oi
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Polskie Towarzystwo Anatomiczne
Oddział Gdański

zaprasza na zebranie w dniu 15 października o godz. 10.30
do Biblioteki Zakładu Anatomii i Neurobiologii Katedry Anatomii
w budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1. Program:
1. Rozwój połączeń somatosensorycznych wzgórzowo-korowych u szczura i królika - badania stereoiogiczne - lek. A.
Łuczyńska, Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG
2. Podobieństwa i różnice w rozwoju przedmurza i zespołu podstawno-bocznego ciała migdałowatego królika - wybrane
aspekty- lek. S. Wójcik, Zakład Anatomii i Neurobiologii AMG
3. Sprawy organizacyjne (m.in. składki członkowskie).
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział Gdański
zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 15 paź
dziernika o godz. 12.00 w Sali Wykładowej nr 1 Wydziału Far
maceutycznego AMG, al. Gen. J. Hallera 107. W programie:
Przypadkowe odkrycia w nauce - dr Z. Kamiński, Zakład
Historii i Filozofii Nauk Medycznych AMG.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Oddział Gdański
zawiadamia o zebraniu naukowo-szkoleniowym, które odbę
dzie się w dniu 15 października o godz. 11.15 w sali wykładowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Koper
nika w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody 1/6. Tematy zebrania:
1. Występowanie wad rozwojowych u noworodków i niemowląt
urodzonych na terenie województwa pomorskiego w roku2002
- dr, dr J. Wierzba*, I. Fryzę, K. Ochman**, prof. J. Limon **
2. Wady wrodzone serca u noworodków i niemowląt diagnozo
wanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej AMG w2000 roku dr, dr I. Fryzę, J. Aleszewicz-Baranowska, M. Zdunek ***",
M. Chojnicki, A. Dymecka, M. Tomaszewski
3. Wady układu moczowo-płciowego u dzieci w pierwszych 2
łatach życia - dr, dr J. Wierzba*, K. Ochman**, J. Jagłowska*****, A. Darkowicz*****, M. Maternik*****, W. CzerskaHladny****, W. Kosiak***, P. Czarniak***
4. Prezentacja wybranych przypadków - dr, dr J. Wierzba*, I. Fryzę

■ z Kliniki Kardiologii Dziecięcej AMG, ■ *z Kliniki Pediatrii, He
matologii, Onkologii i Endokrynologii AMG, • “z Katedry i Za
kładu Biologii i Genetyki AMG, • ***z Kliniki Nefrologii Dziecię
cej AMG, ■ ““Oddział Dziecięcy Szpitalu Wejherowo, • ‘““Stu
denckie Koto Naukowe.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Oddział Gdański

zawiadamia, że dnia 18 października o godz. 11.00 w Centrum
Szkoleniowo-Komputerowym w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 13
odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:
1. Czy w guzach jajnika powinniśmy stosować laparoskopię?
- prof. J. Emerich
2. Analiza kliniczna ciąży wietoptodowej w materiale instytutu
Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG wiatach 1981 - 2000
- lek. D. Klasa-Mazurkiewicz, Klinika Ginekologii Instytutu
Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG
3. Rozległy uraz jamy brzusznej w ciąży w 34 tygodniu jej trwa
nia- ze Szpitala Powiatowego w Kwidzynie: lek. E. Nowak,
Oddział Położniczo-Ginekologiczny; lek. Z. Żywicki, Oddział
Chirurgiczny.

Towarzystwo Chirurgów Polskich Oddział Gdański
zaprasza na sympozjum pt. Perspektywy chirurgii urazowej
na progu XXI wieku, które odbędzie się w dniu 19 października
ogodz. 10.00wsali im. L. RydygieraAM w Gdańsku ul. Dębinki 7.
Program:
1. Perspektywy chirurgii urazowej na progu XXI wieku. Dyskusja
okrągłego stołu, w której udział wezmą profesorowie: J. Karski
(Lublin), L. Brongel (Kraków), K. Słowiński (Poznań), J. Suchorzewska (Gdańsk), R. Rutowski (Wrocław), S. Mazurkiewicz
(Gdańsk), Z. Gruca (Gdańsk), A.Basiński (Gdańsk), B. Imieliński (Gdańsk), J. Lasek (Gdańsk). Moderator: prof. J. Lipiński.
2. Prezentacja firmy Servier
3. Jerzy Lipiński w oczach profesora Jerzego Dybickiego
4. Osiągnięcia Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej AM w Gdań
sku pod kierownictwem prof. J. Lipińskiego- dr hab. J. Lasek
5. Wolne wystąpienia
Sympozjum poprzedzi nabożeństwo w kaplicy św., św. Kośmy i
Damiana w Bazylice Mariackiej o godz. 9.00.
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Zakaźnych oraz Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddziały Gdańskie
zawiadamiają, że w dniu 18 października o godz. 12.00 w
sali wykładowej im. Ludwika Rydygiera odbędzie się pierwsze
w roku akademickim 2002/2003 zebranie naukowo-szkolenio
we organizowane przez Klinikę Chorób Zakaźnych AMG pt.
Problemy przewlekłej niewydolności wątroby.

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Miniatura” (Gdynia 2002)
ukazała się opowieść biograficzna o dr Jadwidze Titz-Kosko
„Dama polskiej medycyny”. Autorka, Ewa Ostrowska, popula
ryzatorka utrwalająca pamięć o ludziach niezwykłych, poświę
ciła kolejną pozycję biograficzną lekarce, patriotce i działacz
ce społecznej, wdowie po kpt. Stanisławie Kosko, ostatnim
przedwojennym dyrektorze Szkoły Morskiej w Gdyni (19371939), poległym w kampanii wrześniowej. Starsi pracownicy
naszej Uczelni pamiętają ją jako ordynatora Oddziału Reuma
tologicznego w b. II Klinice Chorób Wewnętrznych, kierowanej
przez prof. Stanisława Wszelakiego. Była to jedna z nielicznych
(jeśli nie jedyna) klinika, która do programu nauczania włączy
ła chorobę reumatyczną. Jako pionierka lecznictwa reumatolo
gicznego w Polsce zorganizowała system opieki nad chorymi
na reumatyzm, ukoronowany stworzeniem Wojewódzkiego
Szpitala Reumatologicznego w Sopocie i sieci poradni. Z jej
inicjatywy powstawały zakłady pracy chronionej i spółdzielcze
domy dla ludzi przewlekle chorych, na czele z Domem „Za Fa
lochronem”, który nosi obecnie jej imię.
Książka warta polecenia, zwłaszcza tym, którzy interesują
się dziejami naszej Uczelni i historią powstawania placówek
ochrony zdrowia w naszym regionie.

prof. Brunon L. Imieliński
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Uroneptunalia-2002
W dniach 6-14 września br. odbyty się kolejne, szóste już Uroneptunalia. Organizatorzy, Komisja Urologii Komitetu Patofizjolo
gii Klinicznej PAN oraz Oddział Pótnocno-Zachodni Polskiego
Towarzystwa Urologicznego odstąpili od dotychczasowej formuły
polegającej na bezpośrednich transmisjach z pokazowych opera
cji i dyskusji naukowych związanych z nimi. Wykorzystując długo
letnią współpracę Akademii Medycznej w Gdańsku z Akademią
Morską w Gdyni zorganizowano wyjazd 120-osobowej grupy uro
logów z całej Polski na odbywający się w Sztokholmie w dniach 8
-12 września 26. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Uro
logicznego (SIU) szkolnym żaglowcem „Dar Młodzieży”.
W drodze do Sztokholmu odbyto się w mesie studenckiej „bia
łej fregaty” otwarte posiedzenie Komisji Urologii PAN, w ramach
którego wygłoszono dwa referaty: prof. Andrzej Borkowski (War
szawa) pt. „Standardy i nowe trendy w leczeniu raka pęcherza
moczowego” oraz prof. Kazimierz Krajka (Gdańsk) pt. „Współcze
sne możliwości farmakologiczne leczenia zaburzeń wzwodu”.
W drodze powrotnej odbyty się dwa zebrania Oddziału Północ
no-Zachodniego PTU, w ramach których 8 kolegów: A. Sikorski
(Szczecin), Z. Wolski (Bydgoszcz), L. Stachurski (Gdynia), P. Ja-

rzemski (Bydgoszcz), R. Krupiniewicz (Stupsk), K. Szkarłat (Ko
ścierzyna), M. Roslan (Wejherowo), W. Łukiański (Gdańsk) omó
wili najważniejsze wydarzenia i prace naukowe Kongresu SIU. Po
ich wystąpieniach odbyta się dyskusja. Uczestnicy Uroneptunalii
wzięli udział w imprezach towarzyskich Kongresu, wycieczce po
Sztokholmie oraz obejrzeli Carmen w przepięknej, sztokholm
skiej Operze.
Wydaliśmy również na pokładzie „Daru Młodzieży” bankiet dla
zaprzyjaźnionych urologów z całego świata. Swą obecnością za
szczycił nas Ambasador RP w Szwecji, szef protokołu Jego Kró
lewskiej Mości, Sekretarz Generalny SIU oraz Przewodniczący
komitetów organizacyjnego i naukowego kongresu. Dodatkową
atrakcją dla naszych gości było zwiedzanie okrętu oraz powrót do
centrum Sztokholmu szalupami ratunkowymi. Piękna pogoda,
wystarczająco mocny wiatr dostarczyły niezapomnianych przeżyć
płynącym tym stawnym żaglowcem.
Tę ze wszech miar udaną pod względem naukowym i turystycz
nym, promującą Polskę i Pomorze wyprawę sponsorowały firmy
Yamanouchi-Poland i AstraZeneca, a w ocieplane przeciwwiatrowe kurtki w barwach narodowych, wyposażyła nas firma Lilly.
Asystenci Kliniki Urologii przedstawili na kongresie 1 referat
oraz 2 filmy wideo, a niżej podpisany byt moderatorem jednej z
sesji naukowych.
prof. Kazimierz Krajka

Na Uczelnię został przyjęty:

mgr Marek Langowski - Zastępca Dyrektora Administracyjne
go ds. Eksploatacyjnych
Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:

40 lat
dr farm. Wanda Dembińska-Migas

35 lat
dr med. Jacek Białowąs
dr hab. n.med. Anzelm Hoppe, prof. nzw.
dr hab. n. med. Jerzy Landowski, prof. nzw.
dr hab. n. med. Marian Smoczyński, prof. nzw.
mgr Jerzy Szymendera

/

30 lat
Anna Budzyńska
dr med. Ewa Marczak
prof. dr hab. n.med. Jan Stępiński
dr med. Hanna Trocha
prof. dr hab.n.med. Bogdan Wyrzykowski

25 lat
mgr Dorota Jachowska
dr med. Janusz Jakitowicz
dr n. przyr. Krystyna Szmeja

Dla dr Titz-Kosko

Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?
Księżyc świeci! srebrzyście jak stal
Po kobiercu ze śniegu usianym
Nasze sanie nas niosiy w dal...
Potem grypa wybuchia tak nagle Jakieś dziwne iamania i dreszcz,
Ramię spuchło, bolaio jak diabli,
Potem drugie i kolano też.
Moja miła, patrz jak to ze mną jest źle,
Ach, kochanie, chyba tak nie zostawisz mnie?
/ pobiegłaś ze łzami i troską,
By sprowadzić lekarzy na zew.
I wróciłaś - z aniołem - Titz-Kosko.
A ja wkrótce byłem zdrów jak lew.
[z „Zielonego Balonika"}

20 lat
dr med. Piotr Banach
lek. dent. Anna Kienitz-Orzelska
dr med. Krzysztof Kolarz
prof. dr hab. Janusz Moryś
dr med. Andrzej Rogoża
dr med. Tomasz Wierzba
dr med. Marek Wlaztowski

Na emeryturę przeszła:
Benedykta Śmietanka
Z Uczelni odeszli:
mgr Jan Brodnicki - Z-ca Dyr. Adm. ds. Eksploatacyjnych
lek. Małgorzata Lipowska
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Wspomnień studenta
MEDYCYNY CIĄG DALSZY
W trudnych latach pięćdziesiątych istotnym czynnikiem w

nauczaniu medycyny byto SŁOWO i demonstracja. Nie byto
wówczas takich skutecznych środków przekazu, jakie są dzi
siaj dostępne.

Mieliśmy wspaniałych wykładowców, słuchacze pilnie
uczęszczali na wykłady i robiono notatki, najlepsze z nich po

tem krążyły wśród studenckiej braci i pomagały opanować

materiał przed egzaminami. Pamiętam jeden z zanotowanych
przez słuchacza fragmentów wykładu z historii medycyny:
„Pantarej powiedział, że wszystko płynie...”.

Wykłady prof. Pensona prowadzone byty w gotyckiej kaplicy
szpitalnej przy ulicy Łąkowej. Twarde dębowe ławki uwierały

siedzenia, ale bractwo słuchało, bo wykład byt logiczny i atrak
cyjny, ilustrowany prostymi schematami rysowanymi kredą na
tablicy. Łatwo trafiał do wyobraźni i pamięci.

Wykłady prof. Bilikiewicza z psychiatrii cieszyły się specjal

nym zainteresowaniem nie tylko studentów, dla których byty
Początki pracy w Zakładzie Mikrobiologii ALG i w Instytucie Medycyny Mor
skiej w Gdańsku. Na pokładzie statku rzecznego, na kapitańskim mostku

przeznaczone, ale także młodszych kolegów. Sala była zawsze
nabita. Pewnego dnia Profesor demonstrował przypadek pa

prof. Jerzy Morzycki, kierownik Zakładu i dyrektor Instytutu, niżej od lewej:
inżynier Sipayllo, Jurek Georgiades i dr Maria Morzycka. Latem 1950 roku
Zakład prowadził badania zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych

cjenta, który nielegalnie przekroczył granice ze Związkiem Ra
dzieckim, aby tam poprosić o azyl polityczny, bo według jego

wody w Wiśle, od Warszawy aż do ujścia rzeki.

oceny mieliśmy w Polsce zbyt liberalny ustrój i za mato w nim

było prawdziwego komunizmu (w latach 1949-1950 I). Bardzo
prędko radzieckie służby bezpieczeństwa złapały delikwenta.
Maglowano go wiele tygodni. Po licznych przesłuchaniach
wreszcie doszli tam do wniosku, że to raczej nie szpieg, ale

człowiek chory psychicznie i przekazano go naszym władzom.
Tutaj dochodzenia trwały znacznie krócej i chory został wkrót

ce odesłany do Kliniki AMG. Podczas wykładu i demonstracji

przypadku pacjent wyjaśniał nam przyczyny swej .ucieczki do

kraju “prawdziwej wolności”. Budziło to zrozumiale zaintereso
wanie studentów. Uśmieszki, ironiczne uwagi wymieniane
szeptem. Podobno Profesor musiat się potem tłumaczyć odpo

wiednim organom z „zamierzonej prowokacji politycznej”.
W owych czasach pacjenci potrafili okazać wdzięczność
swoim lekarzom. Byt w Sopocie taki „Czesio Parasolnik”. Cho

dził dziwacznie ubrany, czasem bywał agresywny na ulicy, ale
raczej rzadko. Po prostu budził zainteresowanie przechodniów
swoim wyglądem i nietypowym zachowaniem. Gdy się zdener

wował, to tykał ostre przedmioty. Kilkakrotnie przywożono go do
Kliniki Chirurgicznej przy Łąkowej na zabiegi operacyjne ratu

jące mu życie, z żołądka wyjmowano wówczas gwoździe lub

żyletki. Po kolejnym zabiegu wykonanym pod kierunkiem prof.

Kieturakisa, pacjent postanowił się odwdzięczyć - zaparkowa
ny na podwórku Kliniki samochód Profesora pomalował

...olejną farbą.... (Referum relata. niech Zdzisio Wajda potwier
dzi, że to się faktycznie wydarzyło).

S. Tomaszunas

Studenci medycyny wypoczywają latem na Mazurach (1949?). Staszek Schramm
przygotowuje posiłek w czasie spływu kajakowego.

Gazeta AMG nr 1012002
Dla prof. Czarnockiego (kierownik Zaktadu Anatomopatologu
i Rektor AMG)
Nestorze Akademii, Dziadku nasz drogi!
Opuszczamy dziś Twego domu progi
i choć oblewałeś nas okrutnie,
Żegnając się z Tobą najwięcej nam smutnie.
14/ naszych wspomnieniach Twa postać będzie się kojarzyć
Z tym co najlepsze, co się wiecznie będzie jarzyć,
Z naszą młodością, co tak szybko leci... Wspomnij nas czasem,
przecież my Twoje dzieci!
Dla profesora Reichera, tego (kierownik Zaktadu Anatomii)
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Taki miody - a taka głowa ?
A on dalej: raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, znów dokoła
Świat dziwny, niezmierzony...
Do licha! Czy on nigdy pięścią nie huknie w stół
i nie zawoła: „Hej tam - nie spać"?
Dla prof. Dębickiego (kierownik Kliniki Chirurgii)
Strasznie jest poczciwy - z kościami...
Rusza tylko swymi - wąsami
Robi groźne miny - czasami
Ale Mu to nie wychodzi - ani, ani
Bo dobroć kapie z Niego jak miód - kroplami.

Co nam nóż poruczyt i kazał rżnąć trupów niewinnych
Że potem na klinikach długo się trzeba było oduczać
Chwytów prosektoryjnych.
Siadł do napisania książki
Dla adeptów medycyny
Bo Bochenków było mato
Dużo braków z tej dziedziny
Rok za rokiem w pracy mija
Rosną karty manuskryptu
Lecz o książce, nowej książce
Ani stychu, ani dychu.
Aż się wreszcie ukazała
Słychać triumfalny śpiew
Tytko autor coś się zmienił
To nie Reicher - a Worobiew!
Dla prof. Mozolowskiego (na me
lodię „Hej, hej, ułani) (kierownik
Zaktadu Chemii Fizjologicznej)
Już się na wyższe studia
Dostał w pocie czoła,
Kiedy na złość Ucho
Przyniosło Mozota.
Ref: Panie profesorze,
Profesorze panie
Niejeden studencik
Na Tobie kark złamie.
Niejeden studencik
Niejedna studentka
Już na całe życie
Ciebie popamięta.
Ref: Panie profesorze...
Na nic zgrabne nogi
Na nic uśmiech smętny
Kiedy pan profesor
Święty i nietknięty.
Ref: Panie profesorze...
Nic go nie powstrzyma
Nic go nie ukróci
Ha! - co zrobić? Trzeba
Chemii się nauczyć.

Na zimowym obozie narciarskim (1950?) Od lewej: Janusz Kowalski („Dzi
ki"), Andrzej Krynicki, przystojna kuzynka, Janusz Bowkiewicz

Dla prof. Adamczewskiego (kierownik Za
ktadu Fizyki) autor podręcznika

A druga plaga:
Od deski do deski
Przerobiony Adamczewski
285 wzorów!!! Quousque abutere...?
/ każdy się wścieka - ta cała fizyka
Po jaką cholerę?
Dla prof. Pautscha (kierownik Zaktadu
Biologii)
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Oimbo Doc, czyli biaty doktor
Sacred Heart Hospital jest szpitalem mi
syjnym, ale wobec powszechnej biedy wpro
wadzone przed laty zostały zasady częścio
wej odpłatności za leczenie. Brak jakichkol
wiek opłat doprowadziłby szybko instytucję
do upadku. Od kilkunastu lat lecznictwo w Ni
gerii jest płatne, również w szpitalach rządo
wych. Nie ma żadnego systemu ulg i zwol
nień. W SHH można wprawdzie uzyskać skre
dytowanie usługi, ale później rodzina chore

go i tak musi wysupłać środki.
Pierwsze wrażenie jest o dziwo lepsze, niż
można było przypuszczać, choć i tak oddział
chirurgiczny może przywodzić na myśl chirur
gię połową lub nawet wojenną. Zwłaszcza
niektóre pomieszczenia ambulatoryjne. Sale
chorych 12-15tóżkowe. Bez klimatyzacji, sia
tek w oknach i moskitier. To kolejny bardzo
poważny problem Afryki - malaria. Według
danych WHO, co roku notuje się na świecie
ok. 500 milionów(l) przypadków malarii. Ale
90% wszystkich przypada na tereny subsaharyjskie. Dla przeciętnych chorych szpitale nie
zapewniają wyżywienia. To zadanie dla rodzi
ny. Stąd między innymi powód do niemal sta
łego przebywania tłumów w oddziałach cho
rych. Inną przyczyną są znaczne nieraz odle
głości, skąd przybywają chorzy. A także, co
może jest najistotniejszym uzasadnieniem
obecności bliskich, a czasem i dalszych
krewnych, to pieniądze. Opłatę wstępną, czy
li depozyt należy wnieść przed przyjęciem do
szpitala. Bardzo często chory z objawami
otrzewnowymi, kwalifikującymi do zabiegu
doraźnego
dosłownie
znika.
Czasami
oświadcza, że jest „nieprzygotowany”. Oczy
wiście finansowo. Wówczas rodzina angażu

czy wypada tak pisać o szpitalu misyjnym;
choć to niestety prawda? mam wątpliwości
zwłaszcza; że tu pracuję - do przedyskutowa
nia). Choć również przyczyną niepowodzeń

bywa brak podstawowych, w naszym pojęciu,
możliwości leczniczych. To, co jest tak oczy
wiste w naszych warunkach, że obecności
tego nawet nie zauważamy, w SHH może być
tylko obiektem marzeń. Anestezjologia, bez
której trudno wyobrazić sobie dziedziny zabie
gowe, sprowadza się do „znieczulenia” przy
użyciu Ketalaru. Jedynym dostępnym środkiem,
który ma służyć do zwiotczenia powłok jest Re
lanium. Efektywność tego postępowania jest
względna, zwykle bardzo niska. Zabiegi opera
cyjne w zakresie nadbrzusza i okolicy podprzeponowej wymagają obecności asystenta o
znacznej sile mięśniowej. Gorzej, jeśli osobni
cza reakcja na leki jest mierna, wówczas nawet
liczna i mocarna asysta nie potrafi powstrzymać
chorego, który stracił ochotę na dalszą współ
pracę z zespołem operacyjnym i zamierza udać
się do domu. System monitorowania wentylacji
jest bardzo prosty i sprowadza się do obserwa
cji ruchu waty przyklejonej plastrem do górnej
wargi. Są również pewne zalety tej afrykańskiej
„anestezjologii”. Możliwa jest np. bezpośrednia
śródoperacyjna obserwacja ewentualnych powi
kłań uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecz
nych podczas wycięcia gruczołu tarczowego.

Tam,

gdzie zimują bociany
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madzenia należnej kwoty.
Nie należy więc się dziwić, że „sponsorzy”
chcą się osobiście przekonać, że pieniądze
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byty rzeczywiście potrzebne i zostały wydane
prawidłowo. Jeśli jest miejsce, osoby towa
rzyszące mogą spać również na łóżkach. Ale

"O

częściej miejscem dostępnym jest podłoga
pod - lub między łóżkami. Powoduje to pew
ne trudności komunikacyjne nocą, kiedy nie
dostateczne oświetlenie utrudnia odróżnienie
podłogi od leżących osób. Prawdziwym kło
potem bywa sytuacja, kiedy brak odpowied

nich pieniędzy uniemożliwia wydostanie wyle
czonego ze szpitala. Zazwyczaj traci on wów

Do najtrudniejszych etapów operacji
brzusznych należy zamknięcie powłok, z uwa

czas uprawnienia do łóżka i jest degradowa
ny na podłogę. Ale tam już śpi jego rodzina. A
gdzie ma się podziać rodzina nowego chore
go? Zwykle ten dysonans jest w końcu rozwią

gi na rozdęcie jelit i braku zwiotczenia.
Pojęcie opieki pooperacyjnej jest oczywi
ście zupełną abstrakcją. Brak jest wydzielo
nych oddziałów, łóżek, czy pielęgniarek do
opieki nad chorym po zabiegu i wybudzeniu.
Powoduje to konieczność większej uwagi ze
strony zespołu lekarskiego i po raz kolejny
pozwala zauważyć, że nasze pielęgniarki do
brze spełniają swoje obowiązki, nawet, jeśli
miewamy na ten temat różne opinie. Chorzy
na ogół radzą sobie i przeżywają ten ciężki
okres, ale też trzeba zdać sobie sprawę, że
najcięższe przypadki nie docierają do szpita
la. Umierają w buszu, w wioskach odległych
o wiele kilometrów, bez możliwości transpor
tu. Rolę wszechstronnych karetek (służą rów
nież do transportu zwłok) spełniają taksówki,
którymi są na ogól dwudziesto- i więcej letnie
samochody osobowe.
Wśród innych, oczywistych dla nas środ

nansowania leczenia. Depozyt stanowi jedy
nie zabezpieczenie szpitala, że chory nie od
dali się bez uregulowania należności. Za le
czenie, w szczególności operacyjne i mate

riały zużyte w sali operacyjnej doliczana jest
kolejna pula. Leki i środki przed- i poopera
cyjne chory musi zakupić sam. Powikłania
pooperacyjne nie obciążają więc kasy szpital
nej, a nawet zwiększają dochody!
Pomimo charakteru misyjnego szpitala
zdarza się, choć niezbyt często, że rodzina
nie ma możliwości zgromadzenia należnych
pieniędzy. Wówczas niestety chorzy umie
rają. Te niespotykane w Polsce sytuacje są
bardzo trudne do zaakceptowania. (Nie wiem;

krzepowej, powikłania tego rodzaju są nie
zmiernie rzadkie.
Możliwości diagnostyki laboratoryjnej nie
odbiegają standardem od pozostałych usług
szpitala. Poza podstawową oceną krwi: mor
fologia i poziomem glukozy w surowicy,
wszystkie inne parametry biochemiczne do
stępne są najwcześniej po 24 godzinach.
Monitorowanie gospodarki kwasowo - zasa
dowej, elektrolitów, poziomu wapnia, diastaz
i wielu innych wymaga wysyłania rodziny cho
rego do laboratoriów w mieście lub nawet do
Lagos. Oczywiście zwłoka wynikła z tego try
bu postępowania jest jeszcze dłuższa.
Pomimo tych wszystkich przedstawionych
trudności chorzy zazwyczaj zdrowieją, co
może należałoby raczej przypisać niezwykłej
odporności i sile organizmu Nigeryjczyków.
Należy pamiętać, że na skutek wysokiej
śmiertelności w przedziale wiekowym 0-6 lat,

Afryka - refleksje gdańskiego chirurga

je wszystkich bliższych i dalszych członków,
czasem mieszkańców tej samej wsi dla zgro

zywany, choć zdarza się, że byli chorzy ko
czują wiele dni. Interesujący jest sposób fi

liwości odżywiania pozajelitowego. W całej
Nigerii, z ośrodkami uniwersyteckimi włącz
nie, nie stosuje się preparatów krwiozastęp
czych w szerokim słowa znaczeniu, poza solą
fizjologiczną i 10% roztworem glukozy, bo ni
kogo na nie nie stać.
Antybiotyki są dostępne, choć cena np.
Cefalosporyn II i III generacji przekracza
możliwości większości chorych. Pomimo bra
ku leków służących profilaktyce przeciwza-

ków leczniczych, brak również w Afryce moż

dochodzącej do 60%, ten okres przeżywają
najsilniejsi. Ta przerażająca statystyka jest
jednym z uzasadnień wysokiej dzietności Mu
rzynek. Przeciętna Nigeryjka jest, niedawno
była lub za chwilę będzie w ciąży. Dorosłe
życie kobiet nigeryjskich rozpoczyna się już w

wieku 14-15 lat.
Wartość życia ludzkiego jest bardzo niska.
Czasami nawet niższa niż cena kozy wałęsa
jącej się po ulicy. Brzmi to przygnębiająco, ale
nie odbiega od prawdy. Prosty Nigeryjczyk

wartość swojej żony ocenia poprzez możli
wość urodzenia kolejnego dziecka. Wycięcie
pękniętej macicy, które należy do często wy
konywanych zabiegów ginekologicznych spy
cha w hierarchii rodzinnej kobietę poza margi
nes przydatności. W rodzinie muzułmańskiej,
gdzie dopuszczalne są cztery żony, degrada
cja na najniższą pozycję jest natychmiastowa.
W rodzinach chrześcijańskich, często bywa
powodem do porzucenia przez męża. W tra
dycji nigeryjskiej matka ma prawo do dzieci do
ich szóstego roku życia. Później jedynym
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prawnym opiekunem jest ojciec. Na szczęście
i tutaj wiele zmieniło się w ostatnim okresie.
Wykształcone Nigeryjki swym postępowaniem
znacznie są już bliższe normom europejskim.
Niższa liczba potomstwa i późniejsze macie
rzyństwo jest coraz częstsze.
Brak jest akceptacji społecznej dla osób
kalekich. Stąd niemal niemożliwe jest uzyska
nie zgody na dokonanie amputacji kończyn.
W przypadku jednoznacznych, ratujących
życie, wskazań chory i rodzina zazwyczaj od

mawia zgody i wybiera opuszczenie szpitala
na własne żądanie. Dalszych losów można
się domyślać, ale zwykle kończą się w buszu,
w odległej wiosce przy współudziale „Native
Doctors” czyli Babalalo (drugie I, jak łyżka).
Nieco łatwiej jest przekonać chorych i ich ro
dziny do konieczności wykonania przetoki je
litowej. Choć taki chory również w później
szym okresie staje się obywatelem drugiej ka
tegorii. Być może w przypadku stomii sytu
acja byłaby łatwiejsza do zaakceptowania,
gdyby sprzęt do zaopatrzenia przetok byt do
stępny. Cena jest jednak zazwyczaj barierą
nie do przebycia.
Afryka Równikowa jest terenem o najwyż
szej liczbie chorych i nosicieli wirusa HIV.
Nigeria w oficjalnych statystykach (dane rzą
dowe mówią o ok. 3,5% populacji z dodatnim
wynikiem) nie dorównuje częstością występo
wania problemu Afryce Południowej lub Sene

galowi, ale pomimo tego chorzy HIV-dodatni
są stałymi pacjentami wszystkich oddziałów
szpitalnych. Strategia oficjalna jest jedno
znaczna. Nie wolno odmówić pomocy chore
mu i nosicielowi. W praktyce bywa bardzo
różnie. Wiele szpitali domaga się od przyjmo
wanych chorych wyników testu przed przyję
ciem. Jego pozytywny wynik w wielu placów

kach zamyka drogę przed chorym. Sacred
Heart Hospital jest szpitalem, gdzie chorych
z pozytywnym wynikiem testu przyjmuje się
bez ograniczeń. Zdziwienie jednak persone
lu wzbudziło badanie każdego chorego w rę
kawiczkach. Na szczęście ich koszt jest niski
i chorzy musieli zaakceptować nowe metody.
Do innych sposobów zabezpieczenia należą
gumowe, grube fartuchy, wkładane pod ubra
nia operacyjne, podwójne rękawiczki i okula
ry ochronne. Niezależnie od aktualnego wyni
ku badań, wszyscy chorzy muszą być trakto
wani jako potencjalni HIV-dodatni. Wobec
powszechności zjawiska można przywyknąć
do ryzyka. Nie wolno bagatelizować. Przed
czym przestrzegają swą stalą obecnością

chorzy, nierzadko wysoko edukowani, należą
cy do zamożnych rodzin.
Trudno jest mówić o chirurgii tropikalnej, ale
na pewno istnieje szereg odrębności wynikają
cych z występowania chorób tropikalnych, któ
rym towarzyszą powikłania natury chirurgicznej.
Jednym z bardziej charakterystycznych dla
strefy tropikalnej problemów chirurgicznych
są zakażenia, wśród których najczęstszą po
stacią jest owrzodzenie tropikalne. Nie do
końca wyjaśniona etiologia, mająca prawdo
podobnie związek z urazami kończyn dolnych
(brakobuwia), niedożywieniem i zakażeniem,
mieszana flora bakteryjna oraz możliwość wy
stępowania w postaci ostrej i przewlekłej, po
woduje znaczne trudności diagnostyczne i
przede wszystkim lecznicze. W pewnych po
staciach należy różnicować je z występujący
mi zmianami w przebiegu mięsaka Kaposiego i bardzo charakterystycznej dla Afryki nie
dokrwistości sierpowatej - sickle - celi ane
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mii. Niejednokrotnie leczenie owrzodzenia
tropikalnego zakończone jest niepowodze
niem i kończy się propozycją amputacji.
Równie częstym przykładem zakażenia

ropnego jest pyomyositis, czyli tropikalne za
palenie mięśni. W tej nazwie kryje się pewna
niejasność, bo chorobą dotknięte są również
inne tkanki miękkie.
U jej podłoża leży zakażenie gronkowcowe,
paciorkowcowe i pałeczką E.coli, które docie
rają do tkanek z krwią, w szczególnych warun
kach: przewlekłych chorób, niedoborów wita
minowych, współistnieniu uszkodzeń powłok
(brak obuwia), uwarunkowań rasowych wśród białych notowane są w Afryce jedynie
sporadyczne przypadki. Do mniej istotnych
uwarunkowań występowania pyomyositis zali
cza się też współistniejącą fiiarioze oraz płeć
męską i okres dzieciństwa. W swych skrajnych
postaciach przebiega ze wstrząsem septycznym. Cechą charakterystyczną są obszerne,
głęboko, często śródmięśniowo umiejscowio

ne przestrzenie wypełnione ropą. Występują
one najczęściej w obrębie dużych grup mię
śniowych, np. grzbietu, uda lub łydki. Wczesne
szerokie nacięcie i drenaż przestrzeni płyno
wych wspomagany antybiotykoterapią celowaną pozwala obecnie na niemal całkowite
wyeliminowanie przypadków śmiertelnych.
Trąd przestał być już przekleństwem nie
tylko Europy, ale i strefy tropikalnej, to pomi
mo zmiany strategii postępowania i osiągnię
tych w jej następstwie sukcesów, wciąż zda
rza się konieczność interwencji chirurgicz
nej. Nigeria jest krajem o największej liczbie
notowanych przypadków trądu. V\t latach sie
demdziesiątych oceniano ich liczbę na około
600 000. Dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu

i skuteczniejszemu niż dotychczas leczeniu
znacznie rzadziej występują następstwa cho
roby wymagające leczenia chirurgicznego zniekształcenia kończyn będące następ

stwem neuropatii, zniekształcenia twarzy,
przewlekłe owrzodzenia kończyn dolnych. W
obrębie SHH znajduje się Leprosy Camp,
wzorcowa placówka, pozostająca również
pod opieką instytucji międzynarodowych.
Mieszka w niej około 30 wyleczonych lub o
niskim stopniu zaawansowania choroby, któ
rzy nie wymagają stałej opieki.
Do typowych, tropikalnych chorób należą
również btiznowce - ketoidy i blizny przero
stowe. Zjawisko to niemal niespotykane
wśród rasy białej jest w Afryce powszechne.

Powszechnym objawem przewlektego obrzęku
limfatycznego jest sloniowacizna, która może
dotyczyć zarówno kończyn (zwłaszcza dol
nych), moszny, ale również innych okolic, np.
piersi. Leczenie chirurgiczne może być podję
te dopiero po wyjaśnieniu tła i leczeniu przy
czynowym. Wyniki są zwykle niezadowalające.
Wśród przyczyn powodujących ostre obja
wy brzuszne, przypominające przedziurawie
nie owrzodzenia trawiennego żołądka lub
dwunastnicy należy wspomnieć o nadal czę
stym występowaniu w Afryce duru brzuszne
go. Otwór lub otwory perforacyjne znajdują

się na brzegu przeciwkrezkowym jelita końco
wego. Stan chorych jest zwykle ciężki, gdyż
trafiają do szpitala późno na skutek zwłoki
wynikającej z odległości lub trudności trans
portowych (busz), bądź wstępnego udziału w
leczeniu Babalalo. Innym powikłaniem duru
brzusznego, wymagającym doraźnego lecze

nia operacyjnego jest ostre zapalenie pęche
rzyka żółciowego. Do chorób powodujących
występowanie ostrych objawów brzusznych
należy również amebiaza, wśród powikłań
której należy wymienić przedziurawienie jeli
ta grubego i pęknięcie do wolnej jamy otrzew
nowej ropnia amebowego wątroby.
Objawy imitujące ostre zapalenie wyrostka
robaczkowego mogą być następstwem schistosomiazyw nim zlokalizowanej lub glistni
cy (ascariasis).
Niedrożność przewodu pokarmowego z
powodów innych niż spotykane w Europie,
bywa następstwem wglobienia, które w Afry
ce jest znacznie częstsze u dorosłych niż u
dzieci. Stanowi ono drugą, co do częstości
(po nowotworach) przyczynę niedrożności je
lita grubego. Podobnie często jest powodem
niedrożności w obrębie jelita cienkiego. Po
stać krętniczo-kątnicza występuje w około
50% przypadków. Przyczyny tak znacznej
częstości występowania tej patologii są nieja
sne, choć niektórzy uważają, że istnieje zwią
zek pomiędzy obecnością pasożytów w świe
tle przewodu pokarmowego a wgtobieniem.
Ascariaza, czyli obecność w obrębie górnego
odcinka cewy jelitowej (z żołądkiem włącz
nie) obleńców może być również przyczyną
niedrożności z zatkania światła przewodu
pokarmowego. Obecność pasożytów może
powodować również wiele innych powikłań
odległych od przewodu pokarmowego.
Odmiennością typową dla kontynentu są
postacie zmian guzowatych w obrębie piersi

Typowe jest jego „centralne” rozmieszczenie,
głównie w okolicach tułowia, twarzy i szyi.
Brak jest skutecznych metod leczenia, z uwa
gi na wciąż niejasną etiologię. Może przybie
rać w skrajnych przypadkach bardzo znaczne
rozmiary. Leczenia chirurgicznego należy
unikać (częste żądania chorych), ponieważ

przypominające swym wyglądem raka. Naj
częściej powodują je gruźlica i przewlekły
obrzęk Hmfatyczny.
Gruźlica piersi może przebiegać z obecno
ścią „skórki pomarańczowej”, trudnej do zróżni

wyniki odległe są z reguły znacznie gorsze
niż stan wyjściowy.
Przewlekły obrzęk Hmfatycznydymhpoedema), który jest objawem wielu chorób jest na
dal często przyczyną kierowania chorych do
oddziałów chirurgicznych. Wieloczynnikowa
etiologia jest przyczyną trudności rozpoznaw
czych i leczniczych. Lymphoedema może
mieć charakter pierwotnej patologii układu
chłonnego - najczęściej wrodzonych zabu
rzeń w budowie i funkcji naczyń chłonnych.
Znacznie częściej jednak, w Afryce ma ona
charakter wtórny, będąc następstwem przeby
tych zakażeń w obrębie kończyn, np. pacior
kowcowych, grzybic stóp, filariozyczy gruźlicy.

padki rzadkie. Mogą przebiegać z obrzękiem
limfatycznym kończyny górnej, choć częściej
jest on powodowany filariozą. Zazwyczaj wy
starczające jest leczenie tuberkulostatyczne.
Odmienność postaci tropikalnych chorób
znanych z Europy oraz występowanie innych
charakterystycznych dla Afryki pozwala na
poszerzenie wiedzy i doświadczenia chirur
gicznego. Praca z ludźmi z odmiennego krę
gu kulturowego uczy tolerancji i pozwala za
uważyć, że nie jesteśmy jedynymi przedstawi

cowania z rakiem. Wobec nadal znacznego roz
powszechnienia gruźlicy w Afryce nie są to przy

cielami ludzkiego gatunku na Ziemi.

dr Aleksander Stanek

Jesienna promocja akademicka
16 września - 16 listopada 2002 r.

Wszystkie książki, w tym podręczniki akademickie,
Wydawnictwa Lekarskiego PZWL
tańsze w księgarni wysyłkowej i firmowej PZWL O 20%!

Adam Bochenek,
Michał Reicher

Anatomia
człowieka

Petra Kópf-Maier
Wolfa-Heideggera
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Pełna oferta wydawnicza PZWL znajduje się w sieci internet - www.pzwl.pl
oraz Katalogu Wydawnictwa 2002
Zamówienia na książki można składać:
/ telefonicznie lub faksem (+22) 751-13-34, (+22) 831 -27-93
/ pocztą:Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 00-950 Warszawa I, skr. poczt. 379
/ przez internet: www.pzwl.pl
Księgarnia Wysyłkowa PZWL realizuje każde zamówienie za zaliczeniem pocztowym.
Termin realizacji zamówienia: 3 dni robocze (+ czas dostarczenia przesyłki przez pocztę).

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
tradycja i nowoczesność
: ZAŁOŻENIA 1945

ul. Długa 38/40 00-238 Warszawa
tel./fax (+22) 751-13-34, (+22) 831-27-93

