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Minister Zdrowia w AMG

Zjazdy, zjazdy...
Wrzesień okazał się 
bogaty w zjazdy 
i kongresy, w murach 
Uczelni odbyły się aż 
cztery. Zgromadziły 
ponad 6000 
specjalistów z kraju 
i zagranicy. 
To dobra 
promocja dla naszej 
Alma Mater 
i miasta.

vn międzynarodowykongres
POLSKIEGO 
towarzystwa 
KARDIOLOGICZNEGO

|NTERNAT1°NAL 
“SS‘S„ 
C.ARDIACSOCIET

l~k str. 34
Uroczyste otwarcie VII Międzynarodowego 
Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiolo
gicznego

REKTOR I SENAT AKADEMII 
MEDYCZNEJ W GDAŃSKU 

mają zaszczyt zaprosić 
na 

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI 
ROKU AKADEMICKIEGO 

2003 / 2004

która odbędzie się w środę 8 października 
2003 r. o godz. 10°° w sali wykładowej im. 
prof. St. Hillera gmachu Collegium Biome- 
dicum, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dębinki 1. 
W programie:
• Hymn państwowy
• Przemówienie rektora, prof. Wie

sława Makarewicza
• Immatrykulacja
• Gaudę Mater Polonia
• Przemówienie przedstawiciela stu

dentów
• Wystąpienia gości
• Wręczenie dyplomów oraz medali 

PRIMUS INTER PARES wyróżnia
jącym się absolwentom i ogłosze
nie listy nagrodzonych studentów

• Wręczenie odznaczeń
• Wykład inauguracyjny pt. „ Sukcesy 
'i perspektywy technologii farma
ceutycznej’’ - prof. Małgorzata 
Sznitowska, kierownik Katedry i Za
kładu Farmacji Stosowanej AMG

• Koncert Chóru AMG
• Gaudeamus

Inauguracja poprzedzona zostanie 
uroczystą Mszą św. celebrowaną 
przez metropolitę gdańskiego ks. abp. 
dr. Tadeusza Goctowskiego o godz. 
8.30 w kościele pw. Matki Boskiej Czę
stochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3B.

Stowarzyszenie Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku 

zaprasza na 
„Piknik Poinauguracyjny” 

roku akademickiego 2003/2004 
odbywający się 

pod patronatem Rektora AMG 
w piątek 10 października o godz.1800 
w leśniczówce „Wróblówka”. W pro
gramie: ognisko, pieczony dzik, bigos, 
piwo, śpiewy. Do tańca przygrywać 
będzie kapela.
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Gdańsk stolicą polskiej 
hematologii

Mito nam poinformować, że kierownik 
Kliniki Hematologii naszej Uczelni prof. 
Andrzej Hellmann został jednogłośnie 
wybrany Prezesem Polskiego Towarzy
stwa Hematologów i Transfuzjologów 
podczas walnego zebrania członków, ja
kie odbyto się w trakcie trwania XX Zjaz
du PTHiT w Gdańsku w dniu 12 września 
2003 roku. Wybór prof. A. Hellmanna na 
przewodniczącego PTHiT byt nieprzy
padkowy. Wiąże się on z uznaniem jego 
roli jako eksperta w leczeniu chorób 
układu krwiotwórczego oraz współtwórcy 
gdańskiego ośrodka hematologicznego, 

szczycącego się wykonywaniem naj
trudniejszych procedur wysoko spe
cjalistycznych z transplantacjami 
szpiku od dawców niespokrewnionych 
włącznie. Obecne czasy stawiają wie
le wyzwań środowisku hematologicz
nemu w Polsce. W rozwiązywaniu tych 
problemów przewodniczącemu będą 
pomagać jego asystenci: sekretarze 
dr Maria Bieniaszewska i dr Jan Ma
ciej Zaucha oraz skarbnik dr Krzysztof 
Lewandowski.

Na zdjęciu moment przekazania 
prof. A. Hellmannowi buławy - insy
gnium władzy prezesa PTHiT przez 
ustępującego prezesa prof. W. Wie
sława Jędrzejczaka z Warszawy.

I~^> str. 33

XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego

Uhonorowanie Prof. Wacławy Celińskiej

Rektor prof. Wiesław Makarewicz przyjął prof. Masatoshi Hagiwara z Medi- 
cal Research Institute Uniwersytetu w Tokio oraz towarzyszącego mu prof. 
Michała Woźniaka. Profesor Masatoshi Hagiwara był zaproszony do wygło
szenia wykładu inauguracyjnego na XXXIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Biochemicznego.

str. 35

Profesor Wacława Celińska wpisuje się w dniu 1 czerwca br. do Księgi Pa
miątkowej rozpoczęcia budowy nowego budynku dla potrzeb Kliniki Pe
diatrii, Hematologii i Onkologii ACK AMG

Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Krakowie w maju br. 
Panią Profesor Wactawę Celińską, wieloletniego pracownika 
naszej Uczelni i kierownika Kliniki Pediatrii, Hematologii, On
kologii i Endokrynologii w latach 1984-1992 uhonorowano:
• Medalem Uznania za Zasługi w Rozwoju Hematologii i On

kologii Dziecięcej
• Tytułem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa On

kologii i Hematologii Dziecięcej.

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII 
I HEMATOLOGII DZIECIĘCE!

PRZYZNAJE 
PANI PROFESOR DR HAB. MED. 

WACŁAWIE CELIŃSKIEJ

Dr i jab. mbo. Walentyna Balwierz Prof. dr ii ab. meo. Jerzy Kowalczyk
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Przewodniczący PTOIID

MEDAL UZNANIA
ZA ZASŁUGI W ROZWOJU ONKOLOGII 

I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII 
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ 

NADAJE

PANI PROFESOR DR HAB. MED.

Wacławie Celińskiej

TYTUŁ HONOROWEGO CZŁONKA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Kraków, 29 maja 2003r. Prof. dr hab. meo. Jerzy Kowalczyk
Przewodniczący PTOHD
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01.09.03 - na zaproszenie prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza rektor prof. 
Wiesław Makarewicz wziął udział w obcho
dach 64. rocznicy wybuchu II wojny świato
wej zorganizowanych przy Pomniku Boha
terów Westerplatte.

02.09.03 - prorektor ds. nauki prof. Roman 
Kaliszan wziął udział w uroczystym otwar
ciu wystawy Armia Polska na Wschodzie i 
2 Korpus Polski na podstawie zbiorów Mar
ka Ney-Krwawicza. Wystawę zorganizowała 
Biblioteka Gdańska PAN.

02.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w obradach Kapituły Nagrody 
Naukowej Prezydenta Miasta Sopotu.

03.09.03 - konferencja z okazji zakończe
nia realizacji projektu twinningowego dla 
województwa pomorskiego Fundusze struk
turalne - drogą województwa pomorskiego 
do sukcesu. Uczelnię reprezentował prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

05.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz, 
dyrektor administracyjny dr Sławomir Bau- 
tembach oraz dyrektor SPSK Nr 1 ACK AMG 
Michał Mędraś złożyli roboczą wizytę dyrek
torowi Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Gdańsku p. Henrykowi Wojciechowskiemu.

05.09.03 - prorektor ds. dydaktyki prof. Bo
lesław Rutkowski uczestniczył w immatry
kulacji studentów I roku studiów zaocznych 

Oddziału Pielęgniarstwa w roku akademic
kim 2003/2004.

08.09.03 - odbyto się posiedzenie Senatu 
Uczelni.

10.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w uroczystym otwarciu Kliniki 
Medycznej LUX MED w Gdańsku.

10.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w uroczystościach pogrzebo
wych prof. Jerzego Popinigisa.

11.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
oraz prorektor ds. nauki prof. Roman Kali
szan i dyrektor administracyjny dr Sławomir 
Bautembach uczestniczyli w ceremonii 
otwarcia VII Międzynarodowego Kongresu 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 
Gdyni.

11.09.03 - z okazji Kongresu Polskiego To
warzystwa Kardiologicznego odbyt się W//e- 
czór Via Medica, na którym gościł rektor 
prof. Wiesław Makarewicz z małżonką.

11.09.02 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
jako patron honorowy inaugurował XX Zjazd 
Polskiego Towarzystwa Hematologów i 
Transfuzjologów w Gdańsku.

12.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w posiedzeniu Konferencji 
Rektorów Uczelni Medycznych __K 
w Warszawie. Głównym tematem
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W dniu 6 września 2003 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmart w wieku 67 lat

Prof. dr hab. Jerzy POPINIGIS
absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, wychowanek 
i uczeń prof. Włodzimierza Mozotowskiego. W latach 1963-1977 pracownik na
ukowy Zakładu Chemii Fizjologicznej, późniejszego Zakładu Biochemii AMG. Od 
roku 1977 nauczyciel akademicki, twórca i organizator Katedry Bioenergetyki w 
Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W latach studenckich czynny spor
towiec i propagator wychowania fizycznego; potem badacz - wybitny znawca 
mechanizmów biochemicznych leżących u podstaw wysiłku fizycznego. Autor 
licznych publikacji naukowych w renomowanych, międzynarodowych czasopi
smach. Wniósł poważny wkład w rozwój bioenergetyki i nauk biomedycznych w 
kraju i na świecie. Szczególne zasługi położył na polu naukowej współpracy mię
dzynarodowej; po stażach naukowych w Uniwersytetach Wisconsin w Madison i 
Wayne w Detroit, USA oraz Bolonii (Włochy) byt niestrudzonym animatorem i or
ganizatorem wieloletnich kontaktów naukowych z Uniwersytetami w Ankonie (Wło
chy) i w Nagoi (Japonia). Wielce utalentowany i zasłużony wychowawca młodzie
ży. Sam płonął entuzjazmem badawczym i umiał porywać innych. Byt człowie
kiem o ogromnej wrażliwości i oryginalnym, bardzo emocjonalnym podejściu do 
nauki i dydaktyki. Żegnamy wybitnego badacza, nauczyciela akademickiego nie
zwykle oddanego swoim uczniom, niezapomnianego Kolegę i Przyjaciela.

W dniu 19 września 2003 r. zmarła śmiercią tragiczną w wieku 81 lat

Alfreda SZATKOWSKA
emerytowany, długoletni pracownik Akademii Medycznej w Gdańsku, kierownik 
Domu Studenckiego nr 3. Z głębokim żalem żegnamy pełną ciepła i życzliwą 
Koleżankę, szczerą i wrażliwą Osobę.

mailto:gazeta@amg.gda.pl
http://www.gazeta.amg.gda.pl
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Kalendarium
r“*\ posiedzenia byto wypracowanie sta- 

nowiska KRUM w sprawie prze
kształceń Samodzielnych Publicznych Szpi
tali Klinicznych w spółki prawa handlowego 
i związanych z tym projektów ustaw.

13.09.03 - prorektor ds. klinicznych prof. 
Stanisław Bakuta uhonorował Medalem 50- 
lecia AMG prof. Johna Goldmana z Imperial 
College of University of London podczas XX 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematolo
gów i Transfuzjologów w Gdańsku.

15.09.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
przyjął prof. Masatoshi Hagiwaraz Medical 
Research Institute Uniwersytetu w Tokio 
oraz towarzyszącego mu prof. Michała Woź
niaka. Profesorowi Masatoshi Hagiwara, 
który byt zaproszony do wygłoszenia wykła
du inauguracyjnego na XXXIX Zjeździe Pol
skiego Towarzystwa Biochemicznego, wrę
czono Medal 50-lecia Akademii Medycznej 
w Gdańsku.

16.09.03 - uroczystość otwarcia XXXIX Zjaz
du Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 
w Gdańsku, w której udział wziął rektor prof. 
Wiesław Makarewicz.

17.09.03 - Akademia Medyczna we współ
pracy z Gdańską Akademią Bankową zorga
nizowała w sali im. Rydygiera seminarium 
nt. Założenia ramowe procesu restruktury
zacji i zmiany organizacji prawnej zakładów 
opieki zdrowotnej z udziałem ministra zdro
wia Leszka Sikorskiego i wiceministra Wik
tora Masłowskiego. Spotkanie otworzył rek
tor prof. Wiesław Makrewicz , prowadził 
dyrektor administracyjny dr Sławomir Bau- 
tembach, a patronat honorowy objął mini
ster zdrowia Leszek Sikorski. Prelegentami 
byli eksperci międzyresortowego zespołu 
ds. opracowania rozwiązań prawnych i sys
temowych umożliwiających restrukturyzację 
zadłużenia ZOZ.

17.09.03 - w uroczystości otwarcia 61. Zjaz
du Towarzystwa Chirurgów Polskich w Gdań
sku, pod patronatem Prezydenta RP udział 
wzięli rektor prof. Wiesław Makarewicz, pro
rektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan oraz 
dyrektor administracyjny dr Sławomir Bau- 
tembach.

18.09.03 - Ogólnopolskie Sympozjum Bro- 
matologiczne pt. Wartość zdrowotna i zanie
czyszczenia żywności, w którym udział 
wziął prorektor ds. nauki prof. Roman Kali
szan.

19.09.03 - uroczysta immatrykulacja stu
dentów I roku studiów zaocznych Wydziału 
Lekarskiego, Oddziału Zdrowia Publiczne
go, kierunek - fizjoterapia.

22.09.03 - inauguracja roku akademickie
go na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii UG-AMG. Wykład inauguracyj
ny im. Karola Taylora pt. „From biochemi- 
stry to chemical biology” wygłosił rektor 
prof. Wiesław Makarewicz.

mgr Urszula Skatuba

Minister Zdrowia w AMG
Seminarium poświęcone projektom zmian 

w systemie ochrony zdrowia

W dniu 17 września br. Akademia Medyczna w Gdańsku we współpracy z Gdańską 
Akademią Bankową zorganizowała jednodniowe seminarium: „Założenia ramowe 
procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej”.

Patronat nad seminarium objął i czynnie w nim uczestniczył minister zdrowia Le
szek Sikorski, a prelegentami poszczególnych tematów byli eksperci międzyresorto
wego zespołu ds. opracowania rozwiązań prawnych i systemowych umożliwiających 
restrukturyzację zoz-ów i ich zadłużenia: Wiktor Masłowski - podsekretarz stanu w 
MZ; Renata Patka - wicedyrektor departamentu dialogu społecznego w MZ; Maciej 
Bukowski - wicedyrektor departamentu analiz i prognoz ekonomicznych w MPPiS; 
Krzysztof Głogowski - radca w Ministerstwie Skarbu.

Gospodarzami seminarium byli: rektor AMG, prof. Wiesław Makarewicz i dyrektor 
Gdańskiej Akademii Bankowej, prof. Leszek Pawłowicz.

Seminarium podzielone na trzy panele prowadził dyrektor AMG dr Sławomir Bau- 
tembach:

Panel I: Przekształcenie SPZOZ (szpitali publicznych)
• nowelizacja ustawy o zoz-ach
• przekształcenie własnościowe spzoz w spółki kapitałowe

Panel II: Restrukturyzacja spzoz i ich zobowiązań
• ustawa o pomocy publicznej a restrukturyzacja spzoz
• restrukturyzacja spzoz

Panel III: Sieć szpitali i ubezpieczenia dodatkowe
• krajowa i publiczna sieć szpitali
• ubezpieczenia dodatkowe w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięto w nim udział ponad 200 
uczestników z 15 województw reprezentujących: organy założycielskie spzoz (urzędy 
marszałkowskie, starostwa powiatowe, wyższe uczelnie medyczne); organy admini
stracji państwowej (urzędy wojewódzkie); świadczeniodawców (dyrektorzy szpitali 
klinicznych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych); firm konsultingowych.

Wśród uczestników seminarium byli między innymi: wicewojewoda pomorski Kry
styna Gozdawa-Nocoń, wicemarszałek woj. pomorskiego Bogdan Borusewicz, pro
rektorzy uczelni medycznych: Józef Ktadny - PAM Szczecin, Zygmunt Grzebieniak- 
AM Wrocław, Marek Rogowski - AM Białystok; dyrektorzy Pomorskiego Oddziału Wo
jewódzkiego NFZ: Henryk Wojciechowski i Marek Tarchalski.

Seminarium to byto pierwszym, publicznym przedstawieniem proponowanych 
przez Rząd i Ministerstwo Zdrowia zmian w systemie ochrony zdrowia, a ożywiona i 
merytoryczna dyskusja oraz wysoka frekwencja do końca obrad (godz. 17.00) była 
najlepszym dowodem konieczności tego spotkania i ważności poruszanych w trakcie 
jego trwania problemów.

dr Sławomir Bautembach
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Przemówienie inauguracyjne JM Rektora 
Akademii Medycznej w Gdańsku

Dostojni Goście, Wysoki Senacie,
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego jest 
zawsze wielkim świętem i bardzo ważnym wydarzeniem dla 
Uczelni. Dzisiejsza uroczystość jednakże w sposób szczegól
ny skłania do refleksji nad tym, gdzie jesteśmy i dokąd zmie
rzamy? Miniony rok akademicki byt niezmiernie ważny dla 
Uczelni i obfitował w wiele doniosłych w skutkach wydarzeń.

Nastąpiło szczęśliwe zakończenie długotrwałego procesu 
przygotowań do włączenia w strukturę AMG Instytutu Medycy
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Można powiedzieć, że histo
ria zatoczyła koto i po latach Instytut z dniem 1 października br. 
stał się ponownie integralną częścią Akademii.

Pragnę serdecznie powitać w naszym gronie 70. pracowni
ków Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropi
kalnej z pełniącym obowiązki jego dyrektora dr. Wacławem 
Nahorskim i 183. pracowników nowo powołanego szpitala kli
nicznego pod nazwą Akademickie Centrum Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AMG z 
jego dyrektorem dr. Zdzisławem Sićką.

Włączenie Instytutu uważam za bardzo ważne wydarzenie 
dla przyszłości Akademii. Rozszerzamy nasze kompetencje 
eksperckie, ale także i dydaktyczne o takie dziedziny, jak cho
roby tropikalne, medycyna hiperbaryczna i choroby zawodowe 
wraz z szeroko pojętą higieną i medycyną pracy. Równocze
śnie przejęta duża baza materialna pozwoli zapewne w nad
chodzącej przyszłości zaniechać niektórych niezbędnych no
wych inwestycji. Na dzisiaj i na najbliższą przyszłość proces 
włączenia Instytutu generuje jednakże dla Uczelni poważne 
koszty, które zdecydowani jesteśmy ponieść.

Jesienią 2002 r. rozpoczęliśmy trudny proces wdrażania pro
gramu restrukturyzacji naszej bazy klinicznej, mając cały czas na 
uwadze dobro pacjentów i należyte zabezpieczenie dostępności 
wysoko specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie 
znaczącemu pogłębieniu uległ kryzys finansów publicznych pań
stwa, a w szczególności sektora ochrony zdrowia. Stoimy dziś u 
progu kolejnej próby zmian systemowych w tym zakresie. Będą to 
zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej i prze
kształcenie ich w spółki kapitałowe użyteczności publicznej. Jed
nocześnie nastąpi restrukturyzacja zobowiązań publiczno-praw- 
nych i cywilno-prawnych. To są ogromne wyzwania dla Uczelni i 
naszego Akademickiego Centrum Klinicznego, ale jednocześnie 
szansa na systemową poprawę sytuacji i wyjście z długotrwałej 
zapaści. Pragnę wyrazić nadzieję, że nie będą to jedyne zmiany, 
że nastąpi dopływ pieniędzy do systemu, czy to poprzez dodatko
we ubezpieczenia, czy też odpowiednie do stopnia referencyjno- 
ści finansowanie szpitali w krajowej sieci.

Inaugurując nowy rok akademicki stwierdzamy z bólem, że 
niektórzy pracownicy w minionym roku odeszli z naszego gro
na na zawsze, pogrążając w głębokim żalu całą naszą społecz
ność akademicką:
Z Akademii Medycznej w Gdańsku:
- Mgr fil. rom. Mieczysława Bara - emerytowany wicedyrektor

Biblioteki Głównej
- Inż. Teresa Dąbrowska - emerytowany pracownik Katedry i 

Zakładu Biologii i Genetyki

- Prof. zw. Mieczysław Bielecki - emerytowany dyrektor Insty
tutu Radiologii i Radioterapii

- Dr farm. Leokadia Stecka-Paszkiewicz - emerytowany kie
rownik Ogrodu Roślin Leczniczych

- Prof. dr med. Walerian Bogusławski - emerytowany kierow
nik Zakładu Higieny

- Mgr inż. Elżbieta Nowosielska - długoletni kierownik Działu 
Organizacji i Zarządzania

- Dr med. Wojciech Suchanek - adiunkt Kliniki Chirurgii Ogól
nej i Transplantacyjnej

- Prof. dr hab. Anzelm Hoppe - kierownik Katedry i Zakładu 
Fizjopatologii

- Prof. dr hab. Jerzy Popinigis - wychowanek i długoletni na
uczyciel akademicki naszej Uczelni, w ostatnich latach pro
fesor w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

- Alfreda Szatkowska, emerytowana kierowniczka Domu Stu
denckiego nr 3

Z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 - ACK 
AMG:
- Teresa Stole- kierownik działu płac
- Stefania Borkowska - emerytowany pracownik - magazynier
- Bożena Helińska - pomoc laboratoryjna w Zakładzie Bioche

mii Klinicznej
- Ewa Benert - kierownik sekcji księgowości

Cześć ich pamięci I

W minionym roku akademickim podjęliśmy intensywne pra
ce nad przygotowaniem strategii rozwoju Uczelni - w bliższym 
i dalszym horyzoncie czasowym. Przykładam bardzo wielką 
wagę do tego procesu, który z konieczności musi przebiegać 
równolegle i w harmonii z podejmowaniem bieżących decyzji w 
zakresie zarządzania. Opracowywane w tej sprawie dokumen
ty są poddawane dyskusji na forum GazetyAMG i w naszej wi
trynie internetowej (www.amg.gda.pl). Wstępny całościowy pro
jekt odpowiedniego dokumentu, mam nadzieję, zostanie przy
jęty przez Senacką Komisję Rozwoju na początku 2004 roku 
i poddany dalszej szerokiej dyskusji w środowisku.

Rok finansowy 2002 Uczelnia zamknęła wynikiem ujemnym 
(stratą) w wysokości -3,3 min złotych. Realizacja zadań zapla
nowanych w budżecie przebiegała zgodnie z planem i bardzo 
podobnie jak w roku 2001, ujemny wynik finansowy w roku 2002 
nie został spowodowany nadmiernym wypływem gotówki, a 
niemal w całości bardzo dużym wzrostem odpisu z tytułu amor
tyzacji. Związane to było z zakończeniem zadań inwestycyj
nych, w wyniku których Uczelnia stała się właścicielem kosz
townej aparatury diagnostyczno-terapeutycznej zakupionej w 
procesie inwestycyjnym. Decyzją Senatu aparatura ta została 
przekazana w roku 2003 do ACK jako jego fundusz założyciel
ski. Podkreślić należy, że rok 2002 byt trzecim kolejnym rokiem, 
w którym nastąpił wzrost (do 29%) udziału dochodów własnych 
Uczelni w ogólnych przychodach. W Gazecie AMGznajdą Pań
stwo bardziej szczegółowe dane obrazujące różne aspekty 
funkcjonowania Uczelni w minionym roku akademickim.

Wkroczyliśmy zdecydowanie na ścieżkę restrukturyzacji - 
dokonaliśmy z dniem 1 listopada 2002 r. konsolidacji naszej 
bazy klinicznej w jedno Akademickie Centrum Kliniczne.

http://www.amg.gda.pl
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W pierwszym etapie nastąpiła integracja administracji, zaple
cza diagnostycznego i obsługi oraz redukcja zatrudnienia. W 
drugim etapie niezbędna staje się głęboka reorganizacja jed
nostek klinicznych i lepsze dostosowanie ich do nowych zadań 
dydaktycznych i rynku świadczeń zdrowotnych oraz możliwości 
płatniczych systemu ochrony zdrowia.

Można na to patrzeć dwojako - jedni mówią, dlaczego dopie
ro teraz? Inni, że to sukces, że coś się wreszcie zaczęto na
prawdę zmieniać. Osobiście uważam to za sukces i wiem, jak 
wielki towarzyszył temu wysiłek dużego zespołu ludzi. Pragnę 
im wszystkim złożyć w tym miejscu serdeczne podziękowanie.

Obserwujemy już dziś korzystne zmiany w zarządzaniu, 
większą sterowność całości, ujednolicenie procedur i syste
mów oraz racjonalizację zatrudnienia. Akademickie Centrum 
Kliniczne nadal boryka się z ogromnym zadłużeniem, którego 
tempo narastania udało nam się zmniejszyć z 15 min złotych 
w I półroczu 2002 r. do 9,3 min złotych w I półroczu 2003 r. Po 
blisko roku doświadczeń nie mam najmniejszych wątpliwości, 
że konsolidacja dawnych trzech szpitali klinicznych byt to krok 
w dobrym kierunku.

Powołaliśmy do życia nowe jednostki: w Uczelni Katedrę 
Chirurgii, Klinikę Alergologii, Samodzielną Pracownię Neurora- 
diologii, Samodzielną Pracownię Informatyki Radiologicznej, a 
w Akademickim Centrum Klinicznym Szpitalny Oddział Ratun
kowy i Kliniczne Centrum Kardiologii. Ogromnie trudną ope
racją była w ACK, absolutnie niezbędna, zmiana systemu 
żywienia - zaniechanie własnej produkcji i zakup tej usługi w 
firmie zewnętrznej.

Pomimo tak dramatycznej kondycji finansów publicznych 
państwa Akademia wzbogaciła się o nową i bardzo nowo
czesną aparaturę medyczną: ze środków Ministerstwa Zdrowia 
finalizujemy zakup nowego przyspieszacza, co znacząco skró
ci czas oczekiwania na radioterapię, zakupiliśmy we własnym 
zakresie nowy angiograf Siemensa i ze wsparciem Minister
stwa Zdrowia dokonujemy wymiany lampy rentgenowskiej w 
eksploatowanym aparacie Philipsa. Kupujemy także nowy sys
tem monitorujący dla Kliniki Kardiochirurgii i dwa ultrasonogra
fy dla Kliniki Neurologii. W toku jest zakup najnowszej wersji 
aparatu rentgenowskiego i systemu CARTO do zabiegów elek- 
trokardiologicznych. Zakupiliśmy również 4 unity jako wyposa
żenie dla nowo powstałego Zakładu Implantoprotetyki i Tech
nik Dentystycznych i zestaw fantomów do dydaktyki stomatolo
gicznej. Łączna wartość tych zakupów zamyka się niemałą 
kwotą 18,5 min złotych.

Pilnym zadaniem na najbliższą przyszłość jest przeniesie
nie II Kliniki Chorób Serca oraz Kliniki Urologii i ostateczne 
opuszczenie budynku przy ul. Kieturakisa.

Pragnę zapewnić, że proponowane przeniesienie II Kliniki 
Chorób Serca do kompleksu budynków przy ul. Dębinki może 
nastąpić bez ograniczenia dostępności usług leczniczych dla 
pacjentów. Istotną zaletą tego rozwiązania jest lokalizacja ca
łej działalności Instytutu Kardiologii w jednym miejscu. Stwa
rza to także szansę na spójne zarządzanie. W proponowanej 
lokalizacji kardiologia akademicka będzie dysponowała 90 łóż
kami, specjalistycznymi pracowniami diagnostyki nieinwazyj
nej, diagnostyki inwazyjnej i zabiegową pracownią elektrokar
diologii. Nie ma także przeszkód dla funkcjonowania niezbęd
nych poradni wysoko specjalistycznych. W opinii wielu osób, 
także kardiologów, to w zupełności wystarczające zaplecze dla 
prowadzenia dydaktyki, badań naukowych i usług diagnostycz
no-leczniczych na III poziomie referencyjności dla regionu po
morskiego. Wewnętrzna organizacja i efektywne wykorzystanie 

tych zasobów zależeć będzie w głównej mierze od samych kar
diologów.

Wtoku są przygotowania i prace projektowe nad przeniesie
niem Kliniki Urologii do budynku Instytutu Położnictwa i Cho
rób Kobiecych przy ul. Klinicznej. Uzyskamy tam znacząco lep
sze warunki dla funkcjonowania tej kliniki, nie stwarzając żad
nych zagrożeń dla Kliniki Położnictwa i Kliniki Neonatologii. 
Mam głęboką nadzieję, że w tym roku akademickim będziemy 
wreszcie mogli utworzyć w Uczelni Klinikę Rehabilitacji.

Kończąc omawianie naszej bazy klinicznej pozwolę sobie 
zacytować fragment z poprzedniego mego przemówienia inau
guracyjnego, który po roku nie stracił nic ze swej aktualności: 
„Czekająca nas integracja całej bazy klinicznej w nowej formu
le Akademickiego Centrum Klinicznego ma wielkie znaczenie 
dla przyszłości Akademii. Będzie to wymagało od nas wszyst
kich wielu wyrzeczeń i bardzo daleko idącej woli kompromisu. 
Operacja połączenia się szpitali jest tylko rozpoczęciem pro
cesu dostosowania funkcji bazy klinicznej do rzeczywistych 
potrzeb dydaktycznych i naukowych Uczelni. To, czym będzie 
Akademickie Centrum Kliniczne, zależy od pracy, zaangażowa
nia, ale także pokory i zgody nas wszystkich. Partykularyzm i 
widzenie przyszłości Akademii i Szpitala przez pryzmat wła
snych czy też grupowych interesów, a niedostrzeganie realne
go zagrożenia bytu całości może stać się rzeczywistą prze
szkodą o trudnych do przewidzenia dla nas wszystkich skut
kach”.

Stale postępuje wzrost aktywności naukowej naszych pra
cowników. W roku 2002 ukazało się 847 publikacji z afiliacją 
naszej Uczelni, co stanowi wzrost o około 20% w porównaniu do 
roku 2001. Szczególnie cenny jest wzrost liczby publikacji w re
nomowanych czasopismach międzynarodowych znajdujących 
się na tzw. liście filadelfijskiej. Takich prac ukazało się 200 w 
2002 r., podczas gdy w 2001 r. było ich 162. Ta silna tendencja 
wzrostowa utrzymuje się od kilku lat, a co bardzo cieszy, jej 
główną przyczyną jest podwyższona aktywność publikacyjna 
pracowników jednostek klinicznych. W minionym roku akade
mickim 6 pracowników naszej Uczelni uzyskało tytuły naukowe, 
7 - habilitacje, a 77 zdobyło stopień naukowy doktora.

Uczelnia nasz uzyskała w 2003 roku 11% wzrost funduszy 
statutowych w porównaniu z rokiem 2002. Po dwuletniej prze
rwie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyznało naszym ba
daczom nowe dotacje na inwestycje budowlane i aparaturowe 
oraz na działalność wspomagającą badania w znaczącej wy
sokości 1,5 min złotych. Pozwoliło to m.in. na utworzenie Pra
cowni Multimedialnej w Bibliotece Głównej.

Czyniliśmy intensywne przygotowania do wykorzystania fun
duszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy w 
pracach nad Regionalną Strategią Innowacji i złożyliśmy dekla
rację uczestnictwa w tworzeniu Pomorskiego Centrum Za
awansowanych Technologii.

Na ukończeniu są dwa zadania inwestycyjne i jeszcze w tym 
roku kalendarzowym rozpocznie się użytkowanie tych obiektów:
- budynku dla Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej, który po

mieści również Katedrę i Zakład Farmakologii
- budynku TAZD, który pomieści obok nowoczesnej zwierzę

tarni również nowo utworzoną Katedrę Biotechnologii Me
dycznej.

Nowe, rozpoczynane inwestycje:
- budynek dla Katedry i Kliniki Onkologii Dziecięcej (Fundacja

„Porozumienie bez barier”,
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- rewaloryzacja budynku tzw. „Starej Anatomii” pod kątem 

utworzenia Centrum Edukacyjnego (Ministerstwo Zdrowia). 
Poddano gruntownemu remontowi adaptacyjnemu przejęty 

od samorządu wojewódzkiego budynek przy ul. Tuwima 15. Już 
w rozpoczynającym się roku akademickim w tym budynku pro
wadzone będzie nauczanie w zakresie techniki dentystycznej, 
znalazły też tam nowe pomieszczenia: dziekanat Wydziału Le
karskiego obsługujący studentów i Dział Socjalny Studentów. 
Wobec zakupu nowego sprzętu dydaktycznego dokonano tak
że remontu sali fantomowej w budynku Oddziału Stomatolo
gicznego.

Rozpoczęto remonty sal 3 dydaktycznych:
- dużej sali wykładowej Wydziału Farmaceutycznego
- sali wykładowej im. St. Wszelakiego
- sali wykładowej Zakładu Ortodoncji.
Wobec znacznego wzrostu liczby studentów i konieczności 

sprostania nowym potrzebom dydaktycznym, zdecydowaliśmy 
się na zwiększenie nakładów na remonty bazy dydaktycznej z 
planowanej kwoty 1 min złotych do 2 min złotych.

Akademickie Centrum Kliniczne przeprowadziło prace mo
dernizacyjne i remontowe wartości ogółem 4,5 min złotych. 
Najważniejsze pozycje to: modernizacja bloku operacyjnego w 
Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych za 1,6 min i adapta
cja pomieszczeń dla pracowni angiograficznej za 400.000 zł.

Studia w nowym roku akademickim podejmie na 9 kierun
kach kształcenia łącznie 3806 studentów, w tym 886 studentów 
przyjętych na I rok w toku tegorocznej rekrutacji, których za 
chwilę będziemy immatrykulować. Nawiązując do tradycji aka
demickiej wprowadzamy od tego roku obyczaj ubierania się 
studentów w togi i birety do uroczystej immatrykulacji. W ogól
nej liczbie studentów 811 to studenci kształceni w trybie 3-let
nich zawodowych studiów licencjackich. Rozwijamy naszą 
ofertę kształcenia na kierunku lekarskim obcokrajowców w ję
zyku angielskim. Prowadzimy intensywne przygotowania do 
uruchomienia w przyszłym roku akademickim Zamiejscowego 
Wydziału Lekarskiego w Izraelu.

Akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną został 
poddany kierunek kształcenia: stomatologia. Otrzymał on akre
dytację warunkową na jeden rok ze wskazaniem na koniecz
ność uzupełnienia obsady kadrowej Oddziału Stomatologicz
nego i zwiększenia liczby godzin w programie kształcenia. Je
stem przekonany, że potrafimy sprostać tym wymaganiom, jak
kolwiek mam świadomość pewnego kryzysu, jaki aktualnie 
przeżywa nasz Oddział Stomatologiczny.

Pracujemy nad konieczną modernizacją programu studiów 
lekarskich i kontynuujemy dostosowanie studiów stomatolo
gicznych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Rozpoczęliśmy w tym roku akademickim po raz pierwszy 
kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego. Porządkuje
my strukturę i organizację Oddziału Pielęgniarstwa, powołali
śmy Katedrę Pielęgniarstwa i szereg nowych samodzielnych 
pracowni - za rok będziemy w naszej Uczelni wręczali pierw
sze dyplomy absolwentom 3-letnich zawodowych studiów li
cencjackich.

Z przyjemnością i satysfakcją pragnę odnotować wzrasta
jącą aktywność naszych studentów i partnerskie stosunki z 
Samorządem Studenckim. Samorząd Studencki aktywnie 
uczestniczył w życiu Uczelni reprezentując studentów na po
siedzeniach Senatu, Rad Wydziałów i Komisji Senackich, a 
także na ogólnopolskich i europejskich spotkaniach i konferen
cjach organizowanych przez centrale organizacji studenckich.

Główną imprezą zorganizowaną przez Samorząd przy wspar
ciu władz Uczelni byty Dni Kultury i Nauki Studentów AMG - 
MEDYKALIA 2003 w dniach 7-10 maja 2003 r. Impreza ta mają
ca charakter cykliczny, cieszy się coraz większym zainteresowa
niem i uznaniem środowiska studenckiego Trójmiasta.

Studenckie Towarzystwo Naukowe [STN], wzorem lat ubie
głych, zorganizowało w dniach 9-10 maja 2003 r. XI Międzyna
rodową Konferencję Naukową dla Studentów Medycyny i Mło
dych Lekarzy, w której uczestniczyło 170 osób. Ponadto STN 
byt jednym ze współorganizatorów naszego udziału w I Bałtyc
kim Festiwalu Nauki. Aktualnie w Uczelni działa 40 kół nauko
wych zrzeszonych w STN, w tym 5 zarejestrowanych w minio
nym roku akademickim.

Ogromnym sukcesem indywidualnym było przyznanie absol
wentce Wydziału Lekarskiego p. Beacie Lipskiej prestiżowego 
dyplomu „Primus inter Pares” w finale ogólnopolskiego konkur
su dla najlepszego studenta. Także liczne wysokie wyróżnienia 
zdobyto Koto Naukowe przy Katedrze Chemii Medycznej, któ
rego opiekunem jest prof. Michał Woźniak.

Zajęci działalnością bieżącą nie zaniedbujemy akademic
kiej tradycji. Zorganizowaliśmy po raz kolejny uroczystość od
nowienia dyplomów w 50-lecie ukończenia studiów na Wydzia
le Lekarskim, na Oddziale Stomatologicznym i na Wydziale 
Farmaceutycznym.

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 w obecności sztandaru 
Akademii Medycznej oraz tak wielu naszych znakomitych go
ści. To jest przede wszystkim Wasze święto, to dla Was jest ta 
uroczystość, to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudę Mater Polo
nia- dla Was, abyście wiedzieli, jak ważny jest akt wstąpienia 
w szeregi społeczności akademickiej z jej tradycją, jej warto
ściami, 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 takie kształtowanie Waszej osobowości, aby
ście byli jak najlepiej przygotowani do służenia Waszym pa
cjentom. Życzę, by czas, który przed Wami, byt nie tylko wypeł
niony pracą, ale także refleksją, radością i rozrywką. Życzę roz
wagi i mądrości, byście umieli ten czas właściwie spożytko
wać.

Serdeczne podziękowanie pragnę przekazać nauczycielom 
akademickim i wszystkim pracownikom naszej Uczelni za ich 
wytężoną pracę i oddanie sprawom Uczelni. Życzę wytrwało
ści, satysfakcji i dalszych sukcesów w nowym roku akademic
kim.

Oby tak się szczęśliwie stało.

Quod felix faustum fortunatumque sit

Rok akademicki 2003/2004 w Akademii Medycznej w Gdań
sku ogłaszam za otwarty.

□
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W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003

Zmiany organizacyjne w Uczelni
POWOŁANO:
a) na Wydziale Lekarskim
• Samodzielną Pracownię Edukacji Medycznej
• Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii
• W strukturze Oddziału Pielęgniarstwa powołano Katedrę 

Pielęgniarstwa, w skład której wchodzą następujące samo
dzielne jednostki organizacyjne:
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego i Pro

mocji Zdrowia
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Ginekologiczno- 

Położniczego
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Ogólnego
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego
- Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Psychiatryczno - 

Neurologicznego
oraz dwie pracownie pomocnicze:
- Pracownia Metodyki i Organizacji Pracy Pielęgniarskiej
- Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich

• W strukturze Oddziału Zdrowia Publicznego powołano niżej 
wymienione samodzielne pracownie prowadzące nauczanie 
na kierunku fizjoterapia:
- Samodzielna Pracownia Kinezyterapii i Diagnostyki Funk

cjonalnej
- Samodzielna Pracownia Fizykoterapii, Balneoklimatologii 

i Masażu
• Powołano Katedrę Chirurgii, w skład której wchodzą:
- Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
- Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokry

nologicznej
równocześnie zniesiono:
- Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
- Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej

i Endokrynologicznej
• W ramach Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy powołano 

Klinikę Alergologii
• W ramach Instytutu Radiologii i Medycyny Nuklearnej powo

łano dwie nowe jednostki organizacyjne:
- Samodzielną Pracownię Neuroradiologii
- Samodzielną Pracownię Informatyki Radiologicznej

b) na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG
• W strukturze Akademii Medycznej w Gdańsku powołano Ka

tedrę Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wy
działu Biotechnologii UG-AMG, w skład której wchodzą ni
żej wymienione jednostki organizacyjne:
- Zakład Biologii Komórki
- Zakład Enzymologii Molekularnej

PRZEMIANOWANO:
• Zakład Parodontologii w Katedrę i Zakład Periodontologii i 

Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej
• Klinikę Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Klinikę 

Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Instytutu 
Pediatrii

• Zakład Analityki Klinicznej na Wydziale Farmaceutycznym w 
Katedrę i Zakład Analityki Klinicznej

• W Katedrze i Klinice Chorób Psychicznych:

- I Klinikę Chorób Psychicznych na Klinikę Chorób Psychicz
nych i Zaburzeń Nerwicowych

- II Klinikę Chorób Psychicznych na Klinikę Psychiatrii Roz
wojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego

• Katedrę i Klinikę Chorób Płuc i Gruźlicy na Katedrę Pneumo
nologii i Alergologii, w skład której wchodzą:
- Klinika Alergologii
- Klinika Pneumonologii

INNE:
• Zmieniono nazwę budynku przy ulicy Dębinki 1 w Gdańsku z 

„Zakłady Teoretyczne” na „Collegium Biomedicum” (CBM).
• Z dniem 1 października 2002 r. zniesiono Wydział Nauk o 

Zdrowiu. Kierunki studiów oraz studia podyplomowe prowa
dzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu przejął Wydział Lekar
ski AMG.

• Z dniem 1 listopada 2002 przekształcono Samodzielne Pu
bliczne Szpitale Kliniczne Nr 1,2 i 3 w Samodzielny Publicz
ny Szpital Kliniczny Nr 1 - Akademickie Centrum Kliniczne 
AMG.

Studia i studenci
Tabela 1 przedstawia liczbę studentów w Akademii Medycz

nej w Gdańsku w roku akademickim 2002/2003 z rozbiciem na 
wydziały, oddziały i kierunki.

Dyplom ukończenia studiów (dane na dzień 22.09.2003 r.) 
uzyskało 430 osób, w tym:

dyplom lekarza..................................................................... 204
dyplom lekarza stomatologa................................................ 75
dyplom magistra farmacji................................................. 116
dyplom magistra biotechnologii ........................................35

Pomoc materialna dla studentów
Zakres pomocy materialnej dla studentów jest następujący i 

obejmuje wypłaty:
- stypendiów socjalnych,
- stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych,
- stypendiów za wyniki w nauce,
- dopłat do zakwaterowania w domach studenckich,
- dopłat do posiłków w stołówce,
- zapomóg losowych.
Tab. 3 przedstawia zestawienie wypłaconych świadczeń so

cjalnych.
Podstawa naliczania stypendium kształtuje się nadal w tej 

samej wysokości, tj. 500,00 zł.
W związku z tym, pomimo zwiększającej się systematycznie 

liczby studentów, ilość stypendiów socjalnych maleje z roku na 
rok. Natomiast zwiększa się liczba studentów pobierających 
stypendia za wyniki w nauce (z 682 do 720).

Od dwóch lat niepełnosprawni studenci korzystają ze sty
pendium dla osób niepełnosprawnych. Obecnie stypendium w 
wysokości 150,00 zł miesięcznie pobiera 17 osób.

W bieżącym roku akademickim zostało ufundowane stypen
dium Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, które po
bierała studentka V roku Wydz. Lekarskiego. Urząd Miasta
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Tab. 1. Liczba studentów w Akademii Medycznej w Gdańsku w roku akademickim 2002/2003

Studenci studiów 
dziennych

Studenci 
studiów 

wieczorowych

Studenci 
studiów 

zaocznych

Wolny 
słuchacz

ogółem obcokrajowcy

WYDZIAŁ LEKARSKI

kierunek lekarski - studia dzienne 1344 10

kierunek lekarski - studia dzienne prowadzone w języku 
angielskim - English Division 14 14

kierunek lekarski - studia wieczorowe 83

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY 

kierunek stomatologia - studia dzienne 351 11

kierunek stomatologia - studia wieczorowe 34

kierunek: zdrowie publiczne 
specjalność: techniki dentystyczne - protetyka 
dentystyczna dzienne studia licencjackie 55 8

kierunek: zdrowie publiczne 
specjalność: higiena stomatologiczna dzienne studia 
licencjackie 19

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA

kierunek pielęgniarstwo - licencjackie studia dzienne 66 1

kierunek położnictwo - licencjackie studia dzienne 50 1

kierunek pielęgniarstwo - studia zaoczne magisterskie 294

ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

kierunek zdrowie publiczne 
specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia 
dzienne studia licencjackie 80 21

kierunek: fizjoterapia - dzienne studia licencjackie 87 1 18

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

kierunek: farmacja - studia dzienne magisterskie 529 1

kierunek: farmacja - studia magisterskie wieczorowe 77

ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

kierunek: analityka medyczna - dzienne studia 
magisterskie 45

kierunek: analityka medyczna - dzienne studia 
licencjackie 52

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 
UG-AMG

kierunek: biotechnologia - dzienne studia magisterskie 113

kierunek: biotechnologia - dzienne studia licencjackie 80

RAZEM 2885 38 194 294 48

OGÓŁEM: 3421 studentów

Gdańska przyznał 14 stypendiów, które są wypłacane przez 
Uczelnię.

Wypłaty świadczeń materialnych dla studentów przekazywa
ne są na wskazane przez nich konta - do 215 banków na terenie 
całego kraju drogą elektroniczną (700 przelewów miesięcznie).

Zgodnie z obowiązującą ustawą o powszechnym ubezpie
czeniu zdrowotnym, regularnie zgłaszamy studentów do ZUS-u 

i opłacamy za nich składki. Takim ubezpieczeniem objętych 
jest aktualnie 93 studentów (w tym również od października 
2002 r. obcokrajowcy pochodzenia polskiego, w ramach prze
pisów o repatriacji). W okresie od października 2002 r. do 
czerwca 2003 r. odprowadzono do ZUS składki w kwocie 
19.990,48 zł. Przekaz do ZUS-u odbywa się drogą elektro
niczną.
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Tab. 2. Wyniki rekrutacji na I rok studiów w Akademii Medycznej w Gdańsku na rok akademicki 2003/2004

Liczba 
złożonych 

podań

Liczba przyjętych osób

Studia 
dzienne

Studia 
wieczorowe

Studia 
zaoczne

WYDZIAŁ LEKARSKI
kierunek lekarski - studia dzienne 839 207

kierunek lekarski - studia dzienne prowadzone w języku 
angielskim - English Division 18

kierunek lekarski - studia wieczorowe 94 50

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY 

kierunek stomatologia - studia dzienne 238 56

kierunek stomatologia - studia wieczorowe 29 18

kierunek zdrowie publiczne 
specjalność: techniki dentystyczne - studia dzienne 
licencjackie 89 20

kierunek zdrowie publiczne 
specjalność: techniki dentystyczne - wieczorowe studia 
licencjackie 15 9

kierunek zdrowie publiczne, 
specjalność: higiena stomatologiczna - dzienne studia 
licencjackie 27 20

kierunek zdrowie publiczne, 
specjalność: higiena stomatologiczna - wieczorowe 
studia licencjackie 3 3

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
kierunek pielęgniarstwo - dzienne studia licencjackie 35 28
kierunek pielęgniarstwo - wieczorowe studia licencjackie 2 2

kierunek pielęgniarstwo - zaoczne studia magisterskie 90 75

kierunek położnictwo - dzienne studia licencjackie 16 13

kierunek położnictwo - wieczorowe studia licencjackie -

ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
kierunek zdrowie publiczne, 
specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia 
dzienne studia licencjackie 41 24

kierunek zdrowie publiczne, 
specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia 
wieczorowe studia licencjackie 5 5

kierunek tizjoterapia - dzienne studia licencjackie 112 32

kierunek fizjoterapia - wieczorowe studia licencjackie 15 15

kierunek fizjoterapia - zaoczne studia licencjackie 37 35

kierunek zdrowie publiczne, specjalność ratownictwo 
medyczne zaoczne studia licencjackie 49 35

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
kierunek farmacja - dzienne studia magisterskie 409 97

kierunek farmacja - wieczorowe studia magisterskie 30 30

ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
kierunek analityka medyczna - dzienne studia magisterskie 39 14

kierunek analityka medyczna -dzienne studia licencjackie 130 41

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII 
UG i AMG
kierunek biotechnologia -dzienne studia licencjackie 245 39

RAZEM 609 132 145

OGÓŁEM: 886 studentów
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Tab. 3. Zestawienie wypłaconych świadczeń socjalnych

Rodzaj świadczenia
(okres wypłaty - październik 2002/lipiec 2003)

Liczba 
stud.

Kwota
(zł)

Wysokość pojedynczego 
stypendium (zt/m-c)

Stypendia socjalne 424 671.706,96 100 - 500

Stypendia za wyniki w nauce 720 1.815.000,00 150 - 500

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 17 27.000,00 150

Stypendia fundowane miasta Gdańska 14 41.440,00 370

Zasiłki losowe 94 25.700,00 100 - 500

Stypendyści Rządu RP - obcokrajowcy 14 83.772,00 716

Stypendia za wyniki w nauce dla obcokrajowców 3 5.500,00 150 - 500

W maju 2003 r. przyjmowane byty wnioski o przyznanie miejsc 
w Domach Studenckich na rok akademicki 2003/2004 wraz z 
kompletną dokumentacją o dochodach w rodzinie studenta, na 
podstawie której są one przyznawane. W czerwcu 2003 r. Komi
sja przyznała miejsca wszystkim ubiegającym się studentom.

W okresie od października 2002 r. do maja 2003 r. w Domach 
Studenta mieszkało łącznie - 950 studentów

DS 1
DS2
DS3
DS4
DS5

359
280
234 

. 37 

. 40

Ze stołówki studenckiej w Osiedlu Akademickim AMG w 
okresie od października 2002 r. do maja 2003 r. korzystało 
dziennie średnio 303 studentów. Od lutego 2003 r. działa sto
łówka przy Wydziale Farmaceutycznym, z której dziennie ko
rzysta średnio 97 studentów.

Rekrutacja 2003/2004
Od stycznia prowadzono akcję informacyjną dotyczącą re

krutacji w formie:
- informacji na stronie internetowej AMG
- opracowania i przekazania informacji dot. rekrutacji dla 

zainteresowanych wydawnictw tworzących informatory 
(Perspektywy, Matura & Studia itp.) oraz instytucji (m.in. 
Urząd Miejski, Urząd Pracy, dyrekcje szkół ponadpodsta
wowych)

- udziału w konferencjach prasowych organizowanych przez 
rzecznika prasowego Rektora AMG

- udziału w targach Zostań Żakiem organizowanych przez 
Uniwersytet Gdański

- udziału w spotkaniach edukacyjnych „Matura i co dalej” or
ganizowanych przez Akademię Morską w Gdyni

- udziału w targach pt. „Campus Europa - Przystanek 
Gdańsk” organizowanych przez czasopismo polityczno- 
gospodarcze „Styl Życia”.

Tab. 2. zawiera wyniki rekrutacji na I rok studiów w Akademii 
Medycznej w Gdańsku na rok akademicki 2003/2004.

Dzienne Studium Doktoranckie (DSD)
W okresie sprawozdawczym liczba słuchaczy DSD wynosiła 

94 osób, w tym 79 na Wydziale Lekarskim i 12 na Wydziale Far
maceutycznym oraz 3 osoby na Oddziale Stomatologicznym.

W roku akademickim 2002/2003 przyjęto 33 nowych uczest
ników. Dodatkowo na DSD została przyjęta 1 osoba - lekarz 
stomatolog polskiego pochodzenia (z byłego terenu ZSRR), 
która pobiera stypendium Rady Wydziału Lekarskiego.

W roku akademickim 2002/2003 dzienne studia doktoranckie 
ukończyło 12 osób. Liczba godzin dydaktycznych realizowa
nych przez słuchaczy DSD wzrosła z 5280 do 5840. Oprócz pla
nowych zajęć na studiach doktoranckich, w roku bieżącym 
uczestnicy drugiego roku studiów prezentowali swoje dotych
czasowe osiągnięcia związane z tematyką otwartych przewo
dów doktorskich na XI Międzynarodowej Konferencji Studenc
kiej w maju 2003 r.

Zatrudnienie
Akademia Medyczna w Gdańsku zatrudnia ogółem 1655 

osób. W tej liczbie 913 nauczycieli akademickich oraz 742 pra
cowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Poza limitem funduszu ptac AMG zatrudnia: 8 pracowników 
w Zarządzie Inwestycji, 8 pracowników w Aptece Nr 1 AMG, 9 
pracowników w Aptece Nr 2,19 pracowników w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Rodzinnej, 
Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia oraz 74 pracowników w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne
go Centrum Stomatologicznego.

Wśród nauczycieli akademickich 856 osób to petnozatrud- 
nione, 57 osób niepetnozatrudnionych, w tym na stanowiskach:

profesorów zwyczajnych....................................................... 32
profesorów nadzwyczajnych................................................ 74
adiunktów habilitowanych .................................................. 31
adiunktów bez habilitacji ...................................................298
asystentów............................................................................ 326
st. wykładowców .................................................................120
wykładowców..........................................................................24
lektorów..................................................................................... 8
Na emeryturę w roku akademickim 2002/2003 przeszło 

łącznie 31 osób, w tym 16 nauczycieli akademickich (według 
planowanego stanu na dzień 30.09.2003 r.).

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. Roman Korolkiewicz
dr hab. Andrzej Lubiński
dr hab. Waldemar Narożny
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dr hab. Walenty Nyka
dr hab. Apolonia Rybczyńska
dr hab. Aleksandra Żurowska

• Wydziaf Farmaceutyczny:
dr hab. Pawet Zarzycki.
Na Wydziale Lekarskim 2 osoby mają zakończone przewody 

habilitacyjne i oczekują na zatwierdzenie: dr Maria Dudziak, dr 
Maria Prośba-Mackiewicz.

Od 1 października 2002 roku do 25 września 2003 r. przepro
wadzono 91 przewodów doktorskich na Wydziale Lekarskim, 5 
na Wydziale Farmaceutycznym oraz 2 przewody doktorskie na 
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG. Ponad
to wszczęto 80 przewodów doktorskich na Wydziale Lekarskim 
i 32 na Wydziale Farmaceutycznym.

W roku akademickim 2002/2003
na stanowisko profesora zwyczajnego została mianowana 

prof. dr hab. Jolanta Myśliwska

na stanowisko profesora nadzwyczajnego zostali mianowani:
dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
dr hab. med. Ewa Jassem
dr hab. med. Dariusz Kozłowski
dr hab. farm. Antoni Nasal
dr hab. med. Roman Nowicki
dr hab. med. Jacek Witkowski

tytuł naukowy profesora uzyskali:
prof. dr hab. Zygmunt Chodorowski
prof. dr hab. Witold Juzwa
prof. dr hab. Ryszard Pawłowski
prof. dr hab. Jacek Petrusewicz
prof. dr hab. Czesław Stankiewicz
prof. dr hab. farm. Małgorzata Sznitowska

W roku akademickim 2002/2003 nominacje po raz pierwszy 
na funkcje kierownicze w Akademii otrzymali:
• dr med. Jacek Kaczmarek - kierownik Samodzielnej Pra

cowni Edukacji Medycznej
• dr hab. med. Jerzy Lasek - ordynator-kierownik Katedry i

Kliniki Chirurgii Urazowej
• prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Machaliński - dyrektor Insty

tutu Medycyny Społecznej
• prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz - kierownik Katedry 

Biotechnologii Medycznej
• dr hab. med. Walenty Nyka - kierownik Kliniki Neurologii Do

rosłych Katedry Neurologii
• dr hab. med. Jan Rogowski - zastępca dyrektora Instytutu 

Kardiologii
• dr hab. farm. Mirosława Szczepańska-Konkel - kierownik 

Zakładu Analityki Klinicznej
• dr med. Krystian Adrych - p.o. zastępcy dyrektora Instytutu 

Chorób Wewnętrznych
• dr med. Jan Ejsmont - p.o. kierownika Zakładu Higieny i 

Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej
• dr n. med. Aleksandra Gaworska - p.o. kierownika Katedry 

Pielęgniarstwa Oddziału Pielęgniarstwa
• dr med. Marta Michowska - p.o. kierownika Zakładu Etyki, 

Bioetyki i Deontologii
• mgr Elżbieta Rajkowska-Łabon - p.o. kierownika Samo

dzielnej Pracowni Fizykoterapii, Balneoklimatologii i Masa
żu

• dr hab. n. med. Apolonia Rybczyńska - p.o. kierownika Ka
tedry i Zakładu Fizjopatologii

• dr hab. med. Zbigniew Śledziński - p.o. kierownika Katedry 
Chirurgii

• mgr Jolanta Zajt-Kwiatkowska - p.o. kierownika Samodziel
nej Pracowni Kinezyterapii i Diagnostyki Funkcjonalnej

• dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski - p.o. dyrektora Instytutu 
Chorób Wewnętrznych.

Działalność naukowo-szkoleniowa
Tabela 4 przedstawia ilość publikacji recenzowanych w roku 

2001 oraz w roku 2002 będących wynikiem działalności nauko
wej pracowników Uczelni.

Tab. 4. Ilość publikacji recenzowanych w latach 2001 i 2002

2001 2002

1A Publikacje recenzowane za
warte na liście filadelfijskiego In
stytutu Informacji Naukowej (ISI)

162 200

1B Publikacje w recenzowanych 
czasopismach zagranicznych 38 46

1C Publikacje w czasopismach 
umieszczonych na liście lndex 
Copernicus

384 478

2A1 Autorstwo monografii lub pod
ręcznika akademickiego o zasięgu 
międzynarodowym publikowanym 
w języku angielskim

1 0

2A2 Autorstwo monografii lub pod
ręcznika akademickiego o zasięgu 
międzynarodowym publikowanym 
w języku innym niż angielski

6 12

2B1 Autorstwo rozdziału w mono
grafii lub podręczniku akademickim 
o zasięgu międzynarodowym 
publikowanym w języku angielskim

5 29

2B2 Autorstwo rozdziału w mono
grafii lub podręczniku akademickim 
o zasięgu międzynarodowym 
publikowanym w języku innym 
niż angielski

99 77

2C Redakcja naukowa monografii 
lub podręcznika akademickiego 13 4

Liczba publikacji ogółem 708 847

Stypendia otrzymało:
doktorskie.............................................................32 osoby
habilitacyjne............................................................ 6 osób

W okresie sprawozdawczym miała miejsce intensywna wy
miana naukowa z zagranicą. Odnotowano 475 wyjazdy, w tym:

staże, kursy, szkolenia* ....................................................... 36
stypendia* .................................................................................8
zjazdy, sympozja, kongresy ..............................................346
inne wyjazdy*............................................................................ 8

'źródła finansowania inne niż prace naukowo-badawcze
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Wśród jednostek, których pracownicy najczęściej występują 

o urlopy naukowe związane z zagranicznymi wyjazdami nauko
wymi, należy wymienić:

1. II Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii................ 19
2. Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego

i Diabetologii ...................................................................... 18
3. Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii....................18
4. Katedra i Klinika Urologii ................................................ 14
5. Zakład Radiologii............................................................... 14

Badania naukowe
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przyznało dotację pod

miotową w wysokości 4.154.300 zł na dofinansowanie działal
ności statutowej w roku 2003. W ramach przyznanej dotacji 
został dokonany podział środków na:

działalność statutową............................................  3.838.900
działalność Biblioteki Głównej .............................. 287.000
współpracę naukową z zagranicą .......................... 28.400

Tab. 5. Finansowanie badań naukowych z dotacji MNiI

Rodzaj dotacji Liczba prac finanso
wanych w 2003 r.

Kwota przyznana 
w roku 2003 (zł)

BADANIA
STATUTOWE 92 3.838.900*

BADANIA
WŁASNE 390 2.197.000“

Decyzja nr 179/E-389/S/2003-1
"Decyzja nr 179/E-389/BW/2003

Uczestnictwo AMG w I Bałtyckim 
Festiwalu Nauki

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2003 r. odbyt się I Bałtycki 
Festiwal Nauki, który byt wspólną inicjatywą Uniwersytetu 
Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w 
Gdańsku. Inicjatywa ta została poparta przez Radę Rektorów 
Województwa Pomorskiego. Celem festiwalu było upowszech
nienie tematyki badań i osiągnięć naukowych Wybrzeża Gdań
skiego i przybliżenie ich społeczeństwu. W ramach festiwalu 
zostały zorganizowane pokazy z różnych dziedzin nauki, pre
zentacje urządzeń technicznych, wykłady, seminaria, wystawy 
oraz konkursy.

Nasza Uczelnia zorganizowała m.in. cykl wykładów zatytu
łowanych „Spotkania z medycyną", dni otwarte Wydziału Le
karskiego i Wydziału Farmaceutycznego oraz przygotowała 
szereg imprez, które odbyty się w ramach „Pikniku Naukowe
go” w Gdyni. „Spotkania z medycyną" odbywały się w dniach 
26-29 maja 2003 r. w kinie „Krewetka”. Celem tej imprezy było 
przedstawienie najważniejszych osiągnięć współczesnej me
dycyny w zakresie prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, 
m.in. chorób nowotworowych i chorób układu krążenia. Pod
czas „Dni otwartych” Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farma
ceutycznego na terenie Collegium Biomedicum otwarto wysta
wę poświęconą rocznicy odkrycia DNA. Ponadto AMG przygo
towała szereg akcji i pokazów, m.in. pokazy reanimacji i me
dycyny ratunkowej, badania profilaktyczne i porady edukacyjne 
w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób 
nowotworowych oraz ocenę wad postawy u dzieci.

Koordynatorem całokształtu udziału AMG w I Bałtyckim Fe
stiwalu Nauki był prof. Krzysztof Narkiewicz.

Tab. 6. Ranking wniosków aparaturowych na rok 2004 złożonych do MNiI

Lp. Jednostka Inwestycja aparaturowa Kwota (zł)

1. Zakład Psychiatrii Biologicznej Katedry Chorób 
Psychicznych

System poligraficznej rejestracji 
sygnałów biologicznych

310.000

2. Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki Spektrometr EPR typ EPR f-my Bruker, 
typ EMX8/2.7 z wyposażeniem

810.000

3. Katedra i Zakład Bromatologii Chromatograf cieczowy 198.000

4. Katedra Histologii i Immunologii Cytometr przepływowy 850.000

5. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej System „LightCycler” 250.000

6. Zakład Anatomii i Neurobiologii Zestaw do przygotowywania i archiwizacji 
preparatów neurobiologicznych

220.294

7. Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Średniociśnieniowy system chromatograficzny 
do oczyszczania i charakterystyki białek

140.000

8. Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii Aparat do dwustanowiskowego EEG do cyfrowej 
rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG wraz 
z zestawem do wideometrii

120.000

9. Klinika Gastroenterologii, Instytut Chorób Wewnętrznych Wideokolonoskop 374.097

Tab. 7. Wykaz wniosków o inwestycje budowlane na rok 2004 złożonych do MNil

Lp. Jednostka Inwestycja budowlana Kwota (zł)

1. Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Pracownia Fitochemii i Biologii Molekularnej 600.000

2. Katedra Histologii i Immunologii Modernizacja systemu wentylacji Katedry 
Histologii i Immunologii

1.019.700
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Współpraca z zagranicą
1. Umowy dwustronne:

a) w ramach umów między jednostkami (uczelniami)
b) w ramach umów międzyrządowych o współpracy nauko

wej, technicznej i kulturalnej
c) w ramach programów międzynarodowych - program SO- 

CRATES/ERASMUS
d) inne umowy
e) współpraca indywidualna, bez umów

2. Przygotowania do uruchomienia Zamiejscowego Wydziału 
Lekarskiego w Izraelu

3. Programy Ramowe Unii Europejskiej
4. Jubileusze, doktorat h.c., konferencje, goście
5. Działalność w organizacjach międzynarodowych.

Ad 1a. Aktualne umowy miedzy jednostkami (uczelniami):
• Nagoya University, School of Medicine, Japonia (od 1995). 

Współpraca przewiduje wymianę pracowników, doktorantów 
i studentów, wymianę biblioteczną oraz wspólne badania 
naukowe.
W naszej Uczelni na Wydziale Lekarskim odbyt część stu
diów student IV roku Uniwersytetu w Nagoya: Masahiko Sa- 
kamoto - przebywał w semestrze letnim.
Od 1.05.2001 r. w naszej Uczelni jest zatrudniony na 9/10 
etatu w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej Prof. Taka- 
shi WAKABAYASHI.

• Universityof Turku, Finlandia(od 1996). Współpraca dotyczy 
wymiany pracowników naukowych i studentów, prowadzenia 
wspólnych prac badawczych, udziału w organizowanych 
przez obie strony seminariów i sympozjów, wymiany publika
cji i innych materiałów informacyjnych oraz realizacji wspól
nego projektu w ramach 5 Programu Ramowego Unii Euro
pejskiej o utworzenie w Gdańsku Centrum Doskonałości pod 
nazwą: „Centre of Excellence in Bio-safety and Molecular 
Biomedicine (BioMoBilL)”, który na wniosek Międzyuczelnia
nego Wydziału Biotechnologii UG-AMG został pozytywnie 
oceniony i zaakceptowany do finansowania przez Komisję 
Europejską. Jest to projekt 3—letni i jest realizowany od dnia 
1 kwietnia br.

• Universita degli Studi di Camerino, Włochy (od 1990). 
Współpraca w zakresie neurochemii i neurobiologii obejmu
je wymianę materiałów naukowych, informacji naukowych i 
prac drukowanych. Umowa została przedłużona na czas nie
określony z rocznym terminem wypowiedzenia. W dniach 
27.05.-1.06.2003 r. przebywali w Camerino prof. Michał 
Woźniak i prof. Takashi Wakabayashi.

• The Baltic Sea Region University Network (od 2000). Umo
wę podpisały takie uczelnie, jak: Estonian Agricultural Uni- 
versity, Kaliningrad State University, Kaunas University of 
Technology, Klaipeda University, RigaTechnical University, 
St. Petersburg State University, Tallin Pedagogical Universi- 
ty, Tallin Technical University, University of Gdańsk, Univer- 
sityof Latvia, Universityof Rostock, University of Tartu, Uni- 
versity of Turku, Warsaw School of Economics, Vilnius Uni- 
versity, University of Warmia and Mazuria.
Współpraca dotyczy rozwoju wzajemnej wspólnoty między 
studentami, nauczycielami, naukowcami i administracją 
partnerskich uniwersytetów. W każdym roku akademickim 2 

studentów naszej Uczelni odbywa na Uniwersytecie w Turku 
część swoich studiów i otrzymuje ufundowane przez gospo
darzy stypendium w wysokości 500 EUR/miesiąc.
W minionym roku studia te odbyto dwoje studentów WL: Do
rota Raczyńska i Tomasz Łopaciński.

• Universita degli Studi di Perugia, Włochy (od 3.02.2001 r.). 
Podpisano umowę dotyczącą wysyłania studentów przed- 
i podyplomowych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechno
logii na studia do Uniwersytetu w Perugii wcelu odbycia stu
diów i uzyskania dyplomu Międzynarodowej Szkoły Biotech
nologii. Umowa dotyczy również obustronnej wymiany profe
sorów, naukowców, informacji, publikacji, materiałów dy
daktycznych oraz udziału w prowadzonym kursie naszych 
profesorów i naukowców. Umowę zawarto wstępnie na okres 
3 lat z możliwością jej automatycznego przedłużania.

• US Army Europę Regional Medical Command, USAMED- 
DAC Heidelberg, Niemcy (od 16.03.2001 r.). Podpisano umo
wę, w której USAMEDDAC zobowiązuje się do przyjęcia la
tem każdego roku 1 studenta AMG na miesięczną praktykę 
letnią. Praktykę tę odbyt student Wydziału Lekarskiego - 
Łukasz Balwicki.

• University of Bremen, Niemcy (25.04.2003 r.). W dniu 25 kwiet
nia 2003 r. gościem naszej Uczelni był prof. Wilfred Muller, 
rektor Uniwersytetu w Bremie. Efektem tej wizyty było podpisa
nie umowy o współpracy międzyuczelnianej. Współpraca obej
muje wymianę informacji naukowych, programów dydaktycz
nych i publikacji; wymianę informacji o istniejących patentach 
i zgłoszeniach patentowych; prowadzenie wspólnych badań 
naukowych i organizację konferencji tematycznych; wymianę 
studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.

Kontynuowana jest również współpraca z następującymi 
ośrodkami:
• Lund University - Szwecja (od 1997).
• Instytut Medyczny w Grodnie - Białoruś (od 1994).
• Szpital OLGV w Amsterdamie - Holandia (od 1993).
• University degli Studi di Ancona - Włochy (od 1990).
• University of Brimingham, Medical School - Wielka Brytania 

(od 1990).
• University of California - San Diego - USA (od 1993).
• University of Rouen - Francja (umowa wstępna od 2000).
• University of Antwerp, Faculty of Medical and Pharmaceuti- 

cal Sciences - Belgia (od 6.02.2001).
• University of Padua (Włochy), University of Berlin (Niemcy), 

Medical University of Gdańsk - trójstronna umowa na prowa
dzenie wspólnych studiów doktoranckich w dziedzinie “Arte- 
rial Hypertension and Vascular Biology”.

Ad 1b. Umowy w ramach umów międzyrządowych o współpra
cy naukowej, technicznej i kulturalnej
• Projekt badawczy „Praca nad nową metodą spektroskopo

wej tomografii impendacyjnej w zastosowaniu do wykrywa
nia ukrytej próchnicy”. Wymiana osobowa w latach 2002/ 
2004 pomiędzy: Vrije Universiteit Brussel (prof. Jan Corne- 
lis, Head of Dep., Faculty of Applied Sciences, Dep.ETRO/ 
IRIS) a Katedrą i Zakładem Stomatologii Zachowawczej (dr 
hab. Barbara Kochańska). Przyznano 13.400 zł dofinanso
wania na rok 2003.
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• Projekt badawczy „Nowa postać leku w formie krążka poro

watego dozującego substancje lecznicze przez btonę ślu
zową jamy ustnej: ocena wpływu parametrów technologicz
nych i biologicznych na profil dozowania leku in vitro i in 
situ”. Wymiana osobowa w latach 2003/2004 pomiędzy: De- 
partment of Pharmacy and Pharmacology, University of the 
Witwatersrand (dr Pillay Viness) a Katedrą i Zakładem Far
macji Stosowanej (prof. Małgorzata Sznitowska). Przyznano 
15.000 zł dofinansowania na rok 2003.

Ad 1c. Współpraca w ramach Programu 
SOCRATES/ERASMUS

Kontrakt Uczelniany na rok akademicki 2002/2003 - finanso
wanie z Komisji Europejskiej w wysokości łącznie: 46.105 
EURO; w tym:
• 7.015 EURO z przeznaczeniem na OMS (organizacja wy

miany nauczycieli akademickich i studentów).
• 39.090 EURO z przeznaczeniem na granty dla studentów 

oraz nauczycieli akademickich wyjeżdżających za granicę:
- 38 studentów łącznie na 294 miesięcy
-1.290 EURO z przeznaczeniem na wyjazd dla 2 nauczycie

li akademickich na 2 tygodnie za granicę.
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 64 osoby, a zakwalifikowano i wyjechało 38 osób :

- 23 osoby z Wydziału Lekarskiego (na 35 ubiegających się)
- 3 osoby z Wydziału Farmaceutycznego (na 6 osób ubiega

jących się)
-12 osób z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii (na 

16 osób ubiegających się).

Złożenie wniosku o Kontrakt Uczelniany zostało poprzedzo
ne podpisaniem umów bilateralnych z 26 zagranicznymi uni
wersytetami partnerskimi:
• University of Turku, Finlandia
• University of Kuopio, Finlandia
• University of Glasgow, Wielka Brytania
• University of Bradford, Wielka Brytania
• University of Salford, Wielka Brytania
• Ernst-Moritz-Arndt-Universitat-Greifswald, Niemcy
• Universitat Leipzig, Niemcy
• Martin-Luther-Universitat-Halle, Niemcy
• Universitat Bremen, Niemcy
• Georg-August-Universitat-Góttingen, Niemcy 

http://www.uni-qoettinqen.de/
• Mannheim University of Applied Sciences, Niemcy 

http://www.fh-mannheim.de/
• Heinrich-Heine-Universitat-Dusseldorf, Niemcy
• Universitat zu Koln, Niemcy
• Humboldt-Universitat zu Berlin, Niemcy
• University of Amsterdam, Holandia
• Technische Universiteit Eindhoven, Holandia
• University of Antwerp, Belgia
• Katolieke Universiteit Leuven, Belgia
• Lund University, Szwecja
• Universite Claude Bernard Lyon 1, Francja
• Universidad de Santiago de Compostela, Hiszpania
• Universidad de Lleida, Hiszpania
• Universidad de Alcala de Henares, Hiszpania
• Universita degli Studi di Milano, Włochy
• Universita degli Studi di Perugia, Włochy
• Universita degli Studi di Palermo, Włochy

W naszej Uczelni odbyli część swoich studiów studenci z 
europejskich uniwersytetów:

A) W ramach Programu SOCRATES/ERASMUS:

• Jesica Horna Castineiras - Santiago de Compostela, Hisz
pania - cały rok akademicki

• Angela Carballedo Aenlle - Santiago de Compostela, Hisz
pania - cały rok akademicki

• Isabel Arias Diz Tome - Santiago de Compostela, Hiszpania
- cały rok akademicki

• Mehtchild Blume - Uniwersytet w Lipsku, Niemcy - semestr 
zimowy

• Michaela Fitzl - Uniwersytet w Lipsku, Niemcy - cały rok 
akademicki

• Folke Kalisch - Uniwersytet w Lipsku, Niemcy-cały rok aka
demicki

• Dominique Wólpl - Uniwersytet w Lipsku, Niemcy - semestr 
letni

• Anna Santeugini Bosch - Uniwersytet w Lejdzie, Hiszpania
- semestr letni

• Natalia Gogolok - Uniwersytet w Dusseldorfie, Niemcy - se
mestr letni

B) W ramach innych porozumień:
• Christine Grosse-Schulte - Uniwersytet w Regensburgu,

Niemcy - semestr zimowy
• Kamil Klein - Uniwersytet w Dussledorfie, Niemcy - semestr 

zimowy
• Isabel Ariaz Moliz - Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania - 

cały rok akademicki
• Tobren Schweer - Uniwersytet w Getyndze, Niemcy - se

mestr zimowy
• Sakamoto Masahiko - Uniwersytet w Nagoi, Japonia - se

mestr letni
• Anton Spandl - Uniwersytet w Lipsku, Niemcy - semestr let

ni
• Karolina Wohlan - Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niem

cy - semestr letni
• Nader Rafraf - Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy - semestr 

letni.
Dla wymienionych studentów prowadzone byty indywidualne 
zajęcia w języku angielskim lub niemieckim, podczas pobytu w 
Gdańsku zaliczyli z sukcesem przedmioty obowiązujące na 
swoim roku studiów.

We wrześniu dla studentów zagranicznych podejmujących 
studia w naszej Uczelni w ramach English Division i Programu 
Socrates zorganizowano tzw. „Orientation Week”. W ramach 
tego tygodnia studenci odbywają przyspieszony, intensywny 
kurs języka polskiego; zostają zaznajomieni z Uczelnią, Akade
mickim Centrum Klinicznym i miastem Gdańsk. Tydzień koń
czy się wspólną zabawą w Klubie Studenckim „MEDYK”.

W minionym roku akademickim powołani zostali nowi koor
dynatorzy Programu SOCRATES/Erasmus:

- dr hab. med. Leszek BIENIASZEWSKI - Uczelniany Koor
dynator Programu S/E

- dr med. Piotr KRUSZEWSKI - Z-ca Koordynatora Uczel
nianego Programu S/E

- dr hab. med. Leszek BIDZAN - Koordynator Wydziałowy 
Programu S/E na WL

- prof. dr hab. Małgorzata SZNITOWSKA - Koordynator Wy
działowy Programu S/E na WF

http://www.uni-qoettinqen.de/
http://www.fh-mannheim.de/
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- prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - Koordynator Wydziałowy 

Programu S/E na MWB UG-AMG.
Powołana została również Sekcja Erasmus Student Network 
przy Uczelnianym Samorządzie Studenckim AMG. Przewodni
czącym tej Sekcji został student IV roku - Radosław IWASZKO. 
Zadaniem Sekcji jest pomoc w organizacji „Orientation Week” 
oraz opieka i codzienna pomoc oferowana studentom z zagra
nicy studiującym w naszej Uczelni.

W dniach od 28 lutego do 2 marca 2003 r. odbyta się w Sienie 
doroczna konferencja organizacji Erasmus Student Network 
(ESN). Na spotkaniu, w którym uczestniczyli studenci z całej 
Europy, naszą Uczelnię reprezentowali studenci: Łukasz Bal- 
wicki i Radosław Iwaszko. Podczas tej konferencji Sekcja ESN 
USS AMG została pełnoprawnym członkiem tej organizacji.

Ad 1d. Inne umowy
MAYO FOUNDATION - 1999-2003; budżet projektu 32.000 

USD/rocznie.
Temat: „Wpływ palenia tytoniu i alkoholu na aktywność 

wspótczulną”
Koordynator: Mayo Clinic Rochester
Kierownik grantu: prof. Krzysztof Narkiewicz, Regionalne 

Centrum Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tęt
niczego i Diabetologii.

Ad 1e. Współpraca indywidualna, bez umów
Współpraca była prowadzona w formie wspólnych badań 

naukowych i klinicznych (wspólne publikacje, referaty, semina
ria), w formie wymiany i szkoleń pracowników i studentów, wy
miany doświadczeń i wyników badań, konsultacji, recenzowa
nia prac itp.

Poszczególne jednostki naszej Uczelni prowadzą współpra
cę bezumowną z około 100 placówkami naukowymi na całym 
świecie, w tym z Niemcami, Wielką Brytanią, Francją, Włocha
mi, Holandią, USA, Belgią, Kanadą, Hiszpanią, Japonią, 
Szwecją, Argentyną, Danią, Finlandią, Białorusią, Węgrami, 
Czechami, Bułgarią, Szwajcarią, Afryką Południową.

Ad. 2. Przygotowania do uruchomienia Zamiejscowego Wy
działu Lekarskiego w Izraelu

W roku akademickim 2002/2003 intensywnie kontynuowano 
rozmowy z partnerem izraelskim w sprawie uruchomienia Za
miejscowego Wydziału Lekarskiego w Aszkelon, w Izraelu. Ak
tualnie w końcowej fazie jest dopełnienie wszystkich wymaga
nych warunków dla uzyskania zgody władz izraelskich na uru
chomienie w Aszkelon kształcenia na kierunku lekarskim w 
zakresie lat przedklinicznych (3 lata). Kształcenie na latach kli
nicznych (4-6) studenci izraelscy odbywaliby w naszej Uczelni 
w Gdańsku, (w ramach English Division).

W związku z czynionymi przygotowaniami miały miejsce 
następujące wizyty:

- Rektor prof. Wiesław Makarewicz złożył w dniach 26- 
30.04.2003 r. wizytę w Mount Sinai School of Medicine w 
Nowym Jorku, gdzie zaprosił władze tamtejszej uczelni do 
złożenia wizyty w AMG.

- W dniach 02 - 03.06.2003 r. miała miejsce wizyta delega
cji z Mount Sinai School of Medicine z Nowego Jorku w 
osobach dziekana ds. nauki prof. Deborah Marin, dyrekto
ra Jeffrey’a Silbersteina i prof. Michaela Davidsona. Go
ście zwiedzili Uczelnię, a przedmiotem rozmów była 
współpraca w zakresie prowadzenia wspólnego 4-letniego 
programu przeddyplomowego nauczania medycyny oraz 
współpraca naukowa.

- W dniach 30.06 - 02.07.2003 r. miała miejsce wizyta w 
AMG grupy (6 osób) inwestorów izraelskich zamierzają
cych finansować całość projektu oraz ponownie władze 
Mount Sinai School of Medicine z Nowego Jorku w osobach 
dziekana ds. nauki prof. Deborah Marin i dyrektora Jef- 
frey’a Silbersteina .

- W dniach 14.07.-16.07.2003 r. gościem AMG byt dziekan 
ds. dydaktycznych Mount Sinai School of Medicine prof. 
Larry Smith, który zwiedził AMG i przedstawił w ogólnych 
zarysach aktualnie zmodernizowane curriculum4-letniego 
kształcenia lekarskiego. Przedmiotem dyskusji była m.in. 
możliwość implementacji tego curriculum w AMG.

- Liczne robocze wizyty w AMG składał mec. Chaim Eliash z 
kancelarii adwokackiej w Izraelu, zajmującej się obsługą 
prawną prowadzonej współpracy.

Ad 3. Programy Ramowe Unii Europejskiej
W AMG powołano Samodzielne Stanowisko ds. Międzynaro

dowych Programów Naukowych i Wynalazczości, którego obsa
dę stanowi mgr Maria Adamowicz. W ramach tego stanowiska 
działa Uczelniany Punkt Kontaktowy AMG (UPK) ściśle współ
pracujący z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Politechni
ce Gdańskiej i Krajowym Punktem Kontaktowym w IPPT PAN 
Warszawie. Główne działania organizacyjno-informacyjne po
wstałego UPK miały na celu przekazywanie informacji na te
mat 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz wspomaga
nie przygotowań zespołów naukowych AMG w projektach 6 
Programu Ramowego. Cel ten osiągnięto przez:

- organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych
- promocję i informację związaną ze współpracą z zagranicą 

w ramach 5 PR i 6 PR
- współpracę z Komitetem Badań Naukowych, Krajowym 

Punktem Kontaktowym, Regionalnym Punktem Kontakto
wym oraz innymi instytucjami w zakresie działań wspoma
gających dotyczących 5 i 6 Programu Ramowego Unii Eu
ropejskiej

- udział w szkoleniach, seminariach i innych formach do
kształcania organizowanych przez KPK, KE (Bruksela), 
RPK i BPK.

Ad 4. Jubileusze, doktorat h.c., konferencje, goście

Jubileusze
Dnia 25.10.2002 r. obyta się uroczystość obchodów jubile

uszu 50-lecia Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Gastro- 
enterologii AMG.

Dnia 16.05.2003 r. miał miejsce jubileusz 50-lecia ukończe
nia studiów połączony z odnowieniem dyplomów lekarskich 
studentów rocznika 1948-1953. Uroczystość odbyta się w Dwo
rze Artusa.

Dnia 30.05.2003 r. obchodzono jubileusz 50-lecia ukończe
nia studiów połączony z odnowieniem dyplomów absolwentów 
Wydziału Farmaceutycznego roczników 1952 i 1953.

Dnia 27.06.2003 r. obyta się uroczystość obchodów jubile
uszu 50-lecia ukończenia studiów i odnowienia dyplomów le
karza dentysty studentów rocznika 1949-1953.

Doktorat h.c.
Dnia 29.05.2003 r. odbyto się uroczyste posiedzenie Senatu 

poświęcone nadaniu honorowego tytułu doktora honoris causa 
Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Tadeuszowi Malińskie
mu z Uniwersytetu Ohio w Athens, USA. Promotorem byt prof. 
Stefan Angielski, a recenzentami: prof. dr hab. Ryszard J. Gry- 
glewski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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z prof. dr med. Ihorem Hukiem z University of Vienna, Austria i 
prof. Romanem Kaliszanem z naszej Uczelni.

Konferencje, spotkania
Konferencja naukowa „Biotechnologia w Polsce” w dniach 

25-26 września 2002 r. w Gdańsku-Sobieszewie połączona z 
jubileuszową X Inauguracją Roku Akademickiego na Między
uczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG i II Inauguracją 
Międzynarodowego Programu Studiów Zawodowych pn. „Job- 
Oriented Biotechnology Diploma”.

W dniu 08.11.2002 r. w Akademii Medycznej im. Piastów Ślą
skich we Wrocławiu, miała miejsce ogólnopolska konferencja 
pod patronatem ministra zdrowia pt. „Polskie uczelnie medycz
ne w Unii Europejskiej”. Doświadczenia AMG z udziału w pro
gramach TEMPUS oraz SOCRATES/ERASMUS przedstawili dr 
Jacek Kaczmarek i Ewa Kiszka. W obradach uczestniczył rek
tor prof. Wiesław Makarewicz.

W dniu 20.11.2002 r. w AMG odbyto się posiedzenie Rady 
Rektorów Województwa Pomorskiego pod przewodnictwem 
rektora prof. Wiesława Makarewicza. Porządek obrad obejmo
wał m.in. informację o uczelniach niepublicznych w regionie 
oraz postulaty pod adresem nowej ustawy o szkolnictwie wy
ższym. Podjęto decyzję o organizacji w dniach 30.05 - 
1.06.2003 r. Bałtyckiego Festiwalu Nauki i wyłoniono Komitet 
Organizacyjny.

W dniu 14.06.2003 r. konferencja naukowa zorganizowana 
staraniem GTN z cyklu „Nauka - Polityka - Biznes” na temat 
„Edukacja podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego”. 
Rektor jako przewodniczący Rady Rektorów Województwa Po
morskiego przedstawił referat „Najważniejsze wyzwania edu
kacyjne szkolnictwa wyższego w województwie pomorskim”.

W dniu 05.01.2003 r. odbyt się Koncert Noworoczny „Akade
mia Medyczna Przyjaciołom”. W Dworze Artusa wystąpił Chór 
Akademii Medycznej oraz krakowski bard Grzegorz Turnau. 
Podczas koncertu rektor prof. Wiesław Makarewicz uhonoro
wał tytułem „Przyjaciela Akademii Medycznej” marszałka wo
jewództwa pomorskiego ubiegłej kadencji Jana Zarębskiego 
oraz firmę POLPHARMA S.A.

W dniu 01.02.2003 r. w Klubie Studenckim „MEDYK" odbyt 
się Drugi Bal Karnawałowy Pracowników Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Protektorat nad imprezą przyjął JM Rektor AMG. 
W balu uczestniczyło 280 osób. Bal cieszył się ogromnym po
wodzeniem. Organizatorem imprezy byt, już po raz drugi, Dział 
Współpracy z Zagranicą AMG.

W dniu 17.09.2003 r. Akademia Medyczna we współpracy z 
Gdańską Akademią Bankową zorganizowała w sali im. Rydy
giera seminarium nt. Założenia ramowe procesu restrukturyza
cji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej z 
udziałem ministra zdrowia Leszka Sikorskiego i wiceministra 
Wiktora Masłowskiego. Spotkaniu patronował minister zdrowia 
Leszek Sikorski, a prelegentami poruszanych tematów byli wi
ceminister Wiktor Masłowski i eksperci międzyresortowego 
zespołu ds. opracowania rozwiązań prawnych i systemowych 
umożliwiających restrukturyzację zadłużenia ZOZ.

Goście w Uczelni
1. Antonio Wime Nunes, ambasador Republiki Angoli. Spotkał 

się z władzami AMG. Celem spotkania było omówienie spraw 
związanych z przyszłą współpracą w dziedzinie medycyny 
hiperbarycznej, kardiologii, kardiochirurgii i ortopedii.

2. Prof. Wacław Szybalski, Uniwersytet Wisconsin, USA, dok
tor honoris causa MAG i PG, wygłosił wykład podczas kon
ferencji „Biotechnologia w Polsce” organizowanej z okazji 

jubileuszowej X Inauguracji Roku Akademickiego 2002/ 
2003 MWB AMG-UG.

3. Lars Owe Person, konsul generalny Królestwa Szwecji, 
uczestniczył w spotkaniu ze studentami zagranicznymi po
dejmującymi naukę w AMG na lekarskich studiach anglo
języcznych dla obcokrajowców.

4. Prof. Nobuo Tanaka z Kyoto Institute of Technology oraz 
prof. Shigeru Terebe z Himeji Institute of Technology - Ja
ponia - wrzesień 2002, w ramach współpracy z Wydziałem 
Farmaceutycznym AMG. Prof. S. Terabe został uhonorowa
ny Medalem 50-lecia Akademii Medycznej w Gdańsku.

5. Dr Detlof von Berg, konsul generalny Republiki Niemiec - 
październik 2002 r. Spotkanie z okazji obchodów Dnia Jed
ności Niemiec.

6. Nobuaki Ito, minister Ambasady Japonii w Warszawie - 
grudzień 2002 r. Spotkanie Stowarzyszenia Przyjaciół Kul
tury Japońskiej, wygłoszenie wykładu.

7. Prof. Bernd Jastorff, Uniwersytet w Bremie, Niemcy - kwie
cień 2003 r. Wręczono gratulacje z okazji nadania profe
sorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdań
skiego.

8. Prof. Wilfred Muller, rektor Uniwersytetu w Bremie, Niemcy 
- kwiecień 2003. Podczas spotkania została podpisana 
umowa o współpracy międzyuczelnianej pomiędzy Akade
mią Medyczną i Uniwersytetem w Bremie.

9. Harald Ringstroff, premier landu Meklemburgia-Przedpo- 
morze, Niemcy. Przedmiotem rozmów, w których uczestni
czyła także prof. Anna Podhajska z Uniwersytetu Gdań
skiego była możliwość powołania Uniwersytetu ScanBalt.

10. Prof. Tadeusz Maliński z Uniwersytetu Ohio w Athens, 
USA., któremu w dniu 29.05.2003 r. na uroczystym posie
dzeniu Senatu nadano honorowy doktorat Akademii Me
dycznej w Gdańsku.

11. Prof. Michał Kleiber, minister nauki i informatyzacji, prze
wodniczący Komitetu Badań Naukowych wizytował w dniu 
16.12.2002 r. budowę Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzę
tarni Doświadczalnej.

12. Prof. Vladimir P.Skulachev z małżonką z Uniwersytetu im. 
Łomonosowa w Moskwie. Prof. Vladimir P.Skulachev jest 
przewodniczącym Towarzystwa Biochemicznego Federacji 
Rosyjskiej i został zaproszony do wygłoszenia dorocznego 
wykładu upamiętniającego postać prof. Włodzimierza Mo- 
zotowskiego. Gość został uhonorowany Medalem 50-lecia 
AMG.

13. Prof. Madatoshi Hagiwara z Laboratory of Gene Expression 
Medical Research Institute Tokyo Medical & Dental Univer- 
sity. Gość został uhonorowany Medalem 50-lecia AMG.

Ad 5. Działalność w organizacjach międzynarodowych
• Association of Medical Schools in Europę (AMSE)
• Association of Medical Education in Europę (AMEE)
• European Association of International Education (EAIE) - w 

dniach 11-14 września 2002 r. odbyta się doroczna konfe
rencja EAIE w Porto (Portugalia). Naszą Uczelnię reprezen
towała Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagra
nicą.

• European Association of International Education (EAIE) - w 
dniach 10-13 września 2003 r. odbyta się doroczna konferen
cja EAIE w Wiedniu (Austria). Naszą Uczelnię reprezentowa
ła Ewa Kiszka, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.

• European Health Management Association (EHMA) - w 
dniach 24 -28 czerwca 2003 r. odbyta się doroczna konfe
rencja EHMA, która miała miejsce w Caltanissetta na Sycy
lii. Jest to organizacja, która zrzesza menadżerów zarządza
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jących stużbą zdrowia w UE. Jej członkiem jest dyrektor ad
ministracyjny dr Sławomir Bautembach, który uczestniczył w 
konferencji.

Nagrody
W roku 2002, za osiągnięcia w roku 2001, nagrody Ministra 

Zdrowia otrzymało 20 osób (6 indywidualnych i 4 zespołowe) 
na łączną kwotę 212 080 zł.

Nagrody indywidualne
• dr Leszek Kalinowski
• dr hab. Zbigniew Kmieć, prof. nzw.
• dr Paweł Zarzycki
• prof. dr hab. Jacek Jassem
• prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski
• prof. dr hab. Andrzej Szutowicz

Nagrody zespołowe
• dr hab. Jacek Witkowski, mgr Magdalena Gazda
• dr hab. Małgorzata Sznitowska, dr Monika Gajewska, mgr

Ewa Dąbrowska
• prof. dr hab. Julian Świerczyński, dr Joanna Karbowska, dr 

Zdzisław Kochan, mgr Anna Nogalska, dr Ewa Słomińska
• prof. dr hab. Roman Kaliszan, dr Tomasz Bączek, mgr Da

nuta Siluk, dr Piotr Haber

Rektor AMG przyznał w 2002 r. nagrody za osiągnięcia na
ukowe i dydaktyczno-organizacyjne w roku 2001 na łączną 
kwotę 301 920 zł:

indywidualne naukowe ..................................... . 4 osobom
zespołowe naukowe....................... 18 zespołom (78 osób)
indywidualne dydaktyczne ..................................... 1 osobie
zespołowe dydaktyczne ...................4 zespołom (19 osób)
indywidualne organizacyjne.................................11 osobom
zespołowe organizacyjne................ 2 zespołom (10 osób)

Dodatkowo Rektor AMG przyznał 23 dyplomy za działalność 
naukową i 2 dyplomy za działalność dydaktyczną.

Inne nagrody
• Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - Stypendia dla młodych 

naukowców
Do 11. edycji konkursu na roczne stypendia dla młodych na
ukowców wpłynęło 631 wniosków. Przyznano 108 stypen
diów, m.in. otrzymał je dr Tomasz Bączek z Katedry i Zakła
du Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG (opiekun prof. Ro
man Kaliszan). Równocześnie przedłużono na drugi rok 80 
stypendiów z ubiegłego roku, m.in. przedłużenie uzyskał dr 
Piotr Trzonkowski z Zakładu Histologii Katedry Histologii i 
Immunologii (opiekun prof. Andrzej Myśliwski).

• Nagroda Fundacji Miasta Wiednia dla prof. Jacka Jassema 
za innowacyjne interdyscyplinarne badanie nowotworów.

• Nagroda im. Tadeusza Browicza dla prof. Juliana Świer- 
czyńskiego za badania genów enzymów lipogennych i otyło
ści.

• Medal Księcia Mściwoja II dla prof. Marii Korzon za zasługi 
dla miasta Gdańska.

• Konkurs L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Pol
skiego Komitetu ds. UNESCO. Jedną z laureatek tegorocz
nego konkursu została dr med. Dorota Dworakowska z Klini
ki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemo- 
stazy AMG za rozprawę doktorską pod tytułem: „Kliniczne 
znaczenie zaburzeń funkcji genów MDM2 i P53 u chorych na 

niedrobnokomórkowego raka płuca”. Promotorem rozprawy 
był prof. Jacek Jassem. Praca doktorska, której obrona od
byta się w dniu 27 listopada 2002 roku, uzyskała także wy
różnienie Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
w Gdańsku. Dr Dorota Dworakowska otrzymała roczne sty
pendium w wysokości 1200 zł miesięcznie.

• Nagrodą „AMICUS STUDENTIS” za rok akademicki 2002/ 
2003 zostali wyróżnieni przez studentów następujący na
uczyciele akademiccy:
- dr Barbara Damasiewicz , Katedra i Zakład Biofarmacji i 

Farmakodynamiki
- dr Jolanta Hreczecha, Zakład Anatomii Klinicznej
- dr Jerzy Dziewiątkowski, Zakład Anatomii i Neurobiologii

• Medalem „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” 
uhonorowano:
-prof. Mariapia Viola Magni, Uniwersytet w Perugii (Włochy)
- prof. Annę Balcerską, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onko

logii i Endokrynologii AMG
- dr. Zbigniewa Kwapicha, Zakład Historii i Filozofii Nauk 

Medycznych AMG.

W roku akademickim 2002/2003 studenci AMG zdobyli na
stępujące nagrody i wyróżnienia:
• Konkurs o „Laur Medyczny im. Wacława Mayzla”, organizo

wany przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii 
Nauk wygrało koto naukowe przy Katedrze i Zakładzie Che
mii Medycznej w składzie: J. Kobiela, J. Krajewski, B. Kai i ń- 
ska-Btach i T. Stefaniak za pracę pt. „Seiectivity of oxidati- 
ve stress targeting in estrogen-induced experimental neph- 
rocarcinogenesis

• W dniu 23 maja br. w Kancelarii Premiera RP został roz
strzygnięty Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Primus inter 
Pares”, którego laureatką została absolwentka Wydziału Le
karskiego AMG Beata Stefania Lipska.

• Laureatem II miejsca w konkursie o nagrodę „Czerwonej 
Róży” dla Najlepszego Kota Naukowego Uczelni Wyższych 
Trójmiasta zostało Koto Naukowe przy Katedrze Chemii Me
dycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, którego opieku
nem jest prof. Michał Woźniak.

• Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za bar
dzo dobre wyniki w nauce przypadto podobnie jak przed ro
kiem Ewie Sylce, studentce VI roku Wydziału Lekarskiego.

• Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymało 14 wy
różniających się studentów
z Wydziału Lekarskiego:

Joanna Gatgowska
Justyna Kunikowska
Magdalena Strzęp
Ewa Szczepańska
Michał Taszner
Piotr Winczura

z Odziału Stomatologicznego:
Joanna Nowakowska
Anna Wróbel

z Wydziału Farmaceutycznego:
Joanna Antyga
Paweł Stasiak
Marta Szczykowska
Anita Umerska
Robert Wasilewski
Karolina Werner

• Decyzją Senatu wyróżnieniem Primus inter Pares zostali 
uhonorowani następujący absolwenci Wydziału Lekarskie
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go: Bartosz Karaszewski, Beata Lipska, Katarzyna Szydłow
ska oraz z Wydziału Farmaceutycznego - Magdalena Misie- 
juk.

• IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Fizjologicznej Wielka Sy
napsa 2003 odbyt się w dniach 16 i 17 maja 2003 r. w Aka
demii Medycznej w Poznaniu. Uczelnię naszą reprezentowa
li pod opieką prof. dr. hab. Witolda Juzwy studenci II roku Wy
działu Lekarskiego: Aleksandra Wiśniewska, Edyta Zajler 
oraz Marcin Kapustyński.

• W uczelnianym konkursie Abecadło /ntemyzorganizowanym 
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego wyróżnienia 
otrzymało 16 studentów:

Aleksandra Bloch
Wojciech Cytawa 
Katarzyna Gabriel 
Łukasz Gawiński 
Aneta Grabara 
Karol Karnecki 
Mariusz Kwarciany 
Paulina Łopatniuk 
Jarosław Matek 
Katarzyna Nacoń 
Anna Rozumko
Arkadiusz Russjan
Magdalena Strzęp
Agnieszka Szyman
Mariusz Szymański
Anna Wrona

Działalność studentów
Przedstawiciele Samorządu Studenckiego aktywnie uczest

niczą w życiu Uczelni reprezentując wszystkich studentów 
AMG na posiedzeniach Senatu, Rad Wydziałów i Komisji Se
nackich. Reprezentują Uczelnię na ogólnopolskich spotka
niach i konferencjach organizowanych przez centrale organiza
cji studenckich. Na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego 
poświęconym dydaktyce Samorząd przedstawił skład Zarządu 
Uczelnianego Samorządu Studenckiego, wybranego na kaden
cję 2003/2004, pracującego w składzie: Łukasz Balwicki (prze
wodniczący), MichatTuscher, Agnieszka Stencel, Rafał Krucz
kowski, Tytus Kruczkowski, Joanna Lach, Paweł Obrycki, Bła
żej Przybystawski, Paulina Przytucka, Karolina Trusiewicz, 
Stawa Wieczorek, Anna Wojtuszkiewicz, Marzena Zydorek.

Główną imprezą zorganizowaną przez Samorząd przy 
wsparciu władz Uczelni byty Dni Kultury i Nauki Studentów 
AMG - MEDYKALIA 2003, która odbyta się w dniach 7-10 maja 
2003 r. Impreza ma charakter cykliczny i cieszy się coraz więk
szym zainteresowaniem i uznaniem środowiska studenckiego 
Trójmiasta. Program imprezy byt bardzo bogaty, a jego budżet 
zamknął się kwotą 60.000 zł, z czego 40.000 zł ofiarowali spon
sorzy.

Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN), wzorem lat ubie
głych, zorganizowało w dniach 9-10 maja 2003 r. XI Międzyna
rodową Konferencję Naukową dla Studentów Medycyny i Mło
dych Lekarzy, w której uczestniczyło 170 osób. Na konferencji 
wyróżniono prace 13 studentów w różnych dyscyplinach nauko
wych. Ponadto STN byt jednym ze współorganizatorów I Bałtyc
kiego Festiwalu Nauki. Aktualnie w Uczelni działa 40 kół nauko
wych zrzeszonych w STN, w tym 5 zarejestrowanych w minio
nym roku akademickim.

Studenci zrzeszeni w PCK aktywnie uczestniczą w corocz
nym organizowaniu dwóch turnusów dla dzieci i młodzieży nie
pełnosprawnej ruchowo, na których około 60 studentów z róż
nych lat studiów oraz absolwentów sprawuje całodobową opie
kę pielęgniarską. W Cieciorce i w Garczynie odbyty się 4 obo
zy. Obóz w Cieciorce odwiedził prorektor ds. dydaktyki prof. 
Bolesław Rutkowski.

Dział Dydaktyki, podobnie jak w latach ubiegłych, tak i minio
nym roku akademickim uczestniczył w organizacji Balu An
drzejkowego dla uczestników obozów PCK. Przygotowano listy 
gratulacyjne i podziękowania dla opiekunów oraz organizato
rów tej ze wszech miar pożytecznej i pożądanej akcji.

Chór im. Tadeusza Tylewskiego
W roku akademickim 2002/2003 Chór Akademii Medycznej 

w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego pod dyrekcją mgr. Je
rzego Szarafińskiego dat 20 koncertów, odbyt jedno tournee 
koncertowe za granicą - Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, 
Hiszpania. Reprezentował Polskę na XV Międzynarodowych 
Warsztatach Chóralnych w Hiszpanii EUROPA CANTAT\n Bar
celonie.

Finanse Akademii
■ 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 pozabudżetowych 
- jako dochody własne i dotacje od sponsorów.

W 2002 roku przychody Uczelni zamknęły się
kwotą.............................................................................. 91.004.151
w tym:

- dotacja na działalność dydaktyczną..................55.799.392
- dotacja na działalność ogólnotechniczną............ 84.000
- dotacja z KBN (wykorzystane w 2002 r.)......... 8.707.985
- działalność usługowa ........................................ 4.590.628
- wydzielona działalność gospodarcza (Apteki,

Centrum Medycyny Rodzinnej, Specjalistyczne
Centrum Stomatologiczne)................................  12.374.327

- inne dochody z działalności dydaktycznej .... 9.447.819
Koszty ogółem wyniosły............................................ 94.331.968

Rok finansowy 2002 zamknął się ujemnym wynikiem w wy
sokości - 3.327.817. Na ujemny wynik finansowy wpłynął w 
głównej mierze bardzo wysoki odpis z tytułu amortyzacji apa
ratury inwestycyjnej (7 min zł), która w roku 2003 została prze
kazana na własność ACK.

Fundusz pomocy materialnej studentów kształtował się w
2002 roku następująco:

dotacja MZ.................................................................. 6.376.644
inne dochody ..............................................................2.595.880
razem: ......................................................................... 8.972.524

poniesione koszty wyniosły ...................................8.652.510
saldo na koniec roku 2002 ........................................ 320.014

W tab. 8. wysokość wypłat (PLN) z funduszu osobowego i z 
tytułu godzin ponadwymiarowych i zleconych za rok akademic
ki 2002/2003.
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Tab. 8. Wysokość wypłat (PLN) z funduszu osobowego i z tytułu godzin ponadwymiarowych i zleconych za rok akademicki 2002/2003

Wynagrodzenia brutto 
z pochodnymi

w tym:

godziny ponadwymiarowe godziny zlecone

Wydział Lekarski 31.744.324 167.482 95.191

Oddział Stomatologiczny 3.180.639 32.888 -

Oddział Pielęgniarstwa 306.677 132.464 68.986

Oddział Zdrowia Publicznego 92.619 - -

Wydział Farmaceutyczny 7.409.972 268.115 40.949

Wydział Nauk o Zdrowiu 92.643 - -

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 337.262 - -

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 464.516 - -

Studium Języków Obcych 651.607 53.088 -

RAZEM 44.280.259 654.037 205.126

Plan finansowy na 2003 rok, uchwalony przez Senat w dniu 
17 kwietnia 2003 r. powstał w oparciu o przyznaną dotację z MZ 
i KBN oraz planowane dochody własne i przewidywane koszty:

dotacja budżetowa na działalność
dydaktyczną......................................................... 56.957.512

dotacja KBN.............................................................. 11.154.300
dochody własne Uczelni (planowane)..................10.967.140
Łącznie dochody: .................................................. 79.078.952

Ponadto na fundusz pomocy materialnej
dla studentów Uczelnia otrzymała dotację
budżetową w kwocie............................................. 6.375.382

Przewidywane koszty w 2003 roku zamkną się
kwotą................................................................. 79.078.952

Uczelnia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia
środki inwestycyjne w wys..................................5.574.000

Baza materialna Uczelni
REMONTY
Rok 2002

Na remonty bazy materialnej w roku 2002 Senat Uczelni za
planował kwotę w wysokości 400.000 zł. Niezbędne remonty, 
wynikające z konieczności wykonania robót zabezpieczających 
pilne potrzeby dydaktyczne, zamknęły się kwotą w wysokości 
954.000 zł.

Do ważniejszych zadań remontowych wykonanych w 2002 r. 
należy zaliczyć:
• adaptacja pomieszczeń Katedry i Zakładu Fizjologii dla po

trzeb Pracowni Edukacji Medycznej
• remont pomieszczeń sanitarnych Katedry i Zakładu Orto

doncji
• adaptacja pomieszczeń Katedry i Zakładu Stomatologii Za

chowawczej
• wykonanie mechanicznych rolet zaciemniających w trzech 

salach wykładowych Collegium Biomedicum
• remont sali wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Ko

biecych
• remont zasilania ciepłowniczego dla potrzeb budynków Wy

działu Farmaceutycznego

• adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Samorządu Studenckie
go w Studenckim Domu Społecznym

• domy akademickie - remont pomieszczeń sanitarnych i so
cjalnych (DS nr 2 - 438.215 zł)

Rok 2003
W budżecie Uczelni na potrzeby remontowe w roku 2003 prze

widziano kwotę 1.000.000 zł. Niezbędne potrzeby okazały się więk
sze i do końca roku 2003 przewiduje się wydatkowanie 1.950.000 
zł. Do głównych zadań realizowanych w 2003 roku należą:
• adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku przy ul. Tu

wima dla potrzeb dydaktycznych prowadzenia zajęć w spe
cjalności techniki dentystyczne - 420.000 zł

• modernizacja instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji 
teleinformatycznej w budynku przy ul. Tuwima z podłącze
niem do Centrum Komputerowego - 61.000 zł

• roboty adaptacyjne pomieszczeń budynku przy ul. Tuwima 
dla potrzeb dziekanatu Wydziału Lekarskiego - 160.000 zł

• wykonanie ściany osłonowej łącznika Trójmiejskiej Akade
mickiej Zwierzętarni Doświadczalnej - 176.500 zł

• wymiana wykładzin podłogowych ciągów komunikacyjnych w
4 jednostkach w budynku Collegium Biomedicum - 39.301 zł

• modernizacja zaplecza sali im. prof. Mozotowskiego na po
trzeby dydaktyczne Oddziału Medycyny Laboratoryjnej - 
31.000 zł

• roboty remontowo-modernizacyjne pomieszczeń dawnej 
pracowni fotografii dla potrzeb Zakładu Anatomii Klinicznej 
- 130.000 zł

• remont stacji podnoszenia wody w budynku Collegium Bio
medicum - 41.000 zł

• przygotowanie placu budowy dla potrzeb Kliniki Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej - 40.000 zł

• remont sali fantomowej dla Oddziału Stomatologicznego - 
70.000 zł

• rozpoczęcie remontów modernizacyjnych sal wykładowych - 
poniesione nakłady:
duża sala wykładowa Wydziału Farmaceutycznego - 65.000 zł 
sala wykładowa im. prof. St. Wszelakiego - 69.000 zł
sala wykładowa Katedry i Zakładu Ortodoncji - 'planowany 

koszt 200.000 zł (ze środków sponsora)
Z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów planuje się 

wydatkowanie w 2003 r. kwoty 1.100.000 zł na realizację nastę
pujących zadań:
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• remonty eksploatacyjne Domów Studenckich . . 400.000 zt
• remont sieci ciepłowniczej................................... 225.000 zt
• wykonanie komputerowej sieci strukturalnej osiedla i sieci

wewnętrznej domów studenckich .......................  300.000 zt

Akademickie Centrum Kliniczne przeprowadziło prace mo- 
dernizacyjno-remontowe za kwotę ogółem 4.5 min zt. Ważniej
sze pozycje to:

modernizacja bloku operacyjnego w Instytucie
Położnictwa i Chorób Kobiecych ................  1.630.700 zt

adaptacja pomieszczeń dla pracowni 
angiograficznej ................................................. 402.673 zt

roboty budowlane na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego ................................... 315.494 zt

adaptacja pomieszczeń dla pionu
technicznego ...................................................... 217.968 zt

remont oddz. B Kliniki Nefrologii
i Transplantologii ............................................... 125.303 zt

Razem ...................................................................2.692.138 zt

Inwestycje
• Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Katedry i Za

kładu Medycyny Sądowej”
W roku 2002 w ramach przyznanej dotacji budżetowej w wy
sokości 5 min zł. zakończono roboty budowlane, dokonano 
wyposażenia sali wykładowej oraz 2 sal seminaryjnych od
dając 2 segmenty inwestycji do eksploatacji dla celów dydak
tycznych. Ponadto zakupiono aparaturę dydaktyczno-na
ukową stanowiącą pierwsze wyposażenie inwestycyjne. 
Przyznana na rok 2003 dotacja budżetowa w wysokości 5.3 
min zt pozwoli na dokonanie zakupów wyposażenia meblo
wego, zakończenie wyposażenia segmentu prosektorium i 
przekazanie inwestycji do eksploatacji.

• Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna
W roku 2002 zakończono inwestycję w zakresie robót budow
lano-montażowych za kwotę 2.8 min zt. Otrzymane w roku 
2003 dotacje z KBN w wysokości 700.000 zt oraz dotacja Fun- 
dacji na Rzecz Nauki Polskiej - 400.000 zt, wykorzystane zo
staną na wyposażenie w meble laboratoryjne oraz aparaturę. 
Wydział Biotechnologii uzyskał również znaczącą dotację 
prywatną, która zgodnie z intencją fundatora - prof. Wacława 
Szybalskiego i jego rodziny zostanie spożytkowana na dokoń
czenie prac budowlanych i wyposażenie zwierzętarni, co ma 
przyczynić się do rozwoju Międzyuczelnianego Wydziału Bio
technologii w strukturze Akademii Medycznej w Gdańsku.

• Realizacja inwestycji pn. „Budowa Kliniki Hematologii i On
kologii Dziecięcej Akademii Medycznej”
W ramach zawartego porozumienia z Fundacją Pani Prezy- 
dentowej Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” 
i Akademią Medyczną w Gdańsku w miesiącu czerwcu 2003 
r. rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego „Budowa 
Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej”.
Realizacja zadania, którego planowany koszt wynosi 4.348 
tys. zt., finansowana jest ze środków Fundacji. Zakończenie 
robót budowlanych zaplanowano na 30.10.2004 r., a wyposa
żenie Kliniki i przekazanie jej do eksploatacji planowane jest 
na dzień 06.12.2004 r.

• Rozpoczęto przygotowania do uruchomienia inwestycji re- 
montowo-modernizacyjnej budynku „Stara Anatomia” przy 
al. Zwycięstwa 42. Ze środków przyznanych przez Minister
stwo Zdrowia na rok 2003 w wysokości 300.000 zt zlecono 
opracowanie koncepcji architektonicznej, ekspertyzy i doku

mentacji pod kątem utworzenia w tym budynku centrum dy
daktycznego.

Aparatura
W roku akademickim 2002/2003 dokonano zakupów apara

tury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego na ogólną
kwotę: ...................................................................... 4.072.014,77

z funduszu zasadniczego Uczelni ...................... 822.336,50
ze środków otrzymanych od sponsorów ............. 103.020,22
z funduszu KBN (środki prac ST, W, G) .... 2.953.352,00 
z prac usługowych ...................................................138.233,27
z dotacji Fundacji Współpracy

Polsko-Niemieckiej ....................................................... 11.399,00
Grant RO3 TWO..........................................................12.121,56
środki zagraniczne - FIRCA.................................... 29.161,65
Program SOCRATES ..................................................2.390,00
Sprzęt otrzymany nieodpłatnie z Zespołu

Szkół Medycznych przy ul. Tuwima na kwotę: . . . 238.511,29 
W roku akademickim 2002/2003 sponsorzy

przekazali jednostkom Akademii Medycznej
aparaturę o wartości: ................................................. 93.576,39

Gospodarka nieruchomościami
• Przejęcie, w drodze darowizny, nieruchomości (budynku o 

powierzchni użytkowej 2.817 m2 i gruntu o powierzchni 5.220 
m2) byłego Medycznego Studium Zawodowego Nr 3 przy ul. 
Tuwima 15, na potrzeby wyższych studiów zawodowych 
(październik 2002 r.). Wartość darowizny: 1.523.582 zt.

• Sprzedanie Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwio
lecznictwa prawa użytkowania wieczystego działki grunto
wej o powierzchni 863 m2, położonej za Rektoratem, a fak
tycznie przez Stację użytkowanej (grudzień 2002 r.) Cena 
sprzedaży: 138.000 zt.

• Objęcie Uczelni od 1 stycznia 2003 r. - z mocy ustawy - obo
wiązkiem uiszczania podatku od nieruchomości w zakresie 
powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospo
darczej innej niż odpłatna działalność badawcza, artystycz
na, sportowa i doświadczalna. Roczna wartość podatku, 
łącznie ze zobowiązaniami SPSK Nr 1 ACK AMG szacowa
na jest na kwotę 51.000 zt.

Działalność wydawnicza
Stan zapasów magazynowych na:

31 XII 2001 r...................................................... 69.058,00 zt
31 XII 2002 r....................................................... 53.865,00 zt

Dynamika zapasów ............................................................78%

Zestawienie wykonanych wydawnictw:

Wydawnictwo Ilość tytułów Łączny nakład

Skrypty 8 2776 egz.

Rozprawy 
habilitacyjne

8 480 egz.

Inne wydawnictwa 6 1030 egz.

Gazeta AMG 13 numerów 7200 egz.

Annales AMG 1 300 egz.
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Działalność kliniczna

Wkroczyliśmy zdecydowanie na ścieżkę restrukturyzacji - 
dokonaliśmy z dniem 1 listopada 2002 r. konsolidacji naszej 
bazy klinicznej w jedno Akademickie Centrum Kliniczne. W 
pierwszym etapie nastąpiła integracja administracji, zaplecza 
diagnostycznego i obstugi oraz redukcja zatrudnienia. W dru
gim etapie niezbędna stała się głęboka reorganizacja jedno
stek klinicznych i lepsze dostosowanie ich do nowych zadań 
dydaktycznych i rynku świadczeń zdrowotnych oraz możliwości 
płatniczych systemu ochrony zdrowia.

Obserwujemy już dziś korzystne zmiany w zarządzaniu, 
większą sterowność całości, ujednolicenie procedur i syste
mów oraz redukcję zatrudnienia. Akademickie Centrum Kli
niczne nadal boryka się z ogromnym zadłużeniem, ale w po
równaniu z pierwszym półroczem roku 2002 tempo narastania 
zadłużenia udało się zmniejszyć z 15 min w roku 2002 do 9,3 
min w roku 2003. Po blisko roku doświadczeń nie ma najmniej
szych wątpliwości, że konsolidacja dawnych trzech szpitali kli
nicznych to byt krok w dobrym kierunku.

Akademickie Centrum Kliniczne - analiza wyników 
finansowych za I półrocze 2003 roku

Wyniki Centrum narastająco za I półrocze 2003 r. w porów
naniu do wyników Szpitali za I półrocze 2002 roku przedstawia 
tabela 9.

Działalność Centrum za I półrocze 2003 r. zamknęła się 
stratą netto w wysokości - 9.320.123 zł. Ujemny wynik finanso

wy byt niższy o 37,7% (o 5,6 ml zł) w porównaniu do I półrocza 
2002 r.

Przychody ogółem za 6 miesięcy 2003 r. wynosiły 95.451.586 
zł i były wyższe o 8,2% (o 7,2 min zł) w stosunku do analogicz
nego okresu roku ubiegłego.

Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wynosiły 
94,7% przychodów łącznych. Źródła przychodów ze sprzeda
ży świadczeń zdrowotnych, to:

NFZ .................................................................................... 85,2%
w tym:

Pomorski Oddział Wojewódzki ...............................93,6%
pozostałe Oddziały......................................................6,4%

centralne organy administracji rządowej ................... 12,9%
innezoz................................................................................1,3%
osoby fizyczne ....................................................................0,6%
Koszty ogółem za 6 m-cy 2003 r. wynosiły 104.771.709 zł i 

byty wyższe o 1,6% (o 1,6 min zł) w porównaniu do analogicz
nego okresu 2002 roku.

Strukturę kosztów rodzajowych za 6 m-cy 2003 roku w po
równaniu do struktury za 2002 r. (łącznie trzech Szpitali) przed
stawia tabela 10.

Zobowiązania krótkoterminowe wynosiły na dzień 
30.06.2003 r. 122.168.510 zł, w tym wymagalne 89.837.258 zł, 
niewymagalne 32.331.252 zł.

Z miesiąca na miesiąc rosły zobowiązania wymagalne po
wyżej 1 roku. W styczniu 2003 r. powyższe zobowiązania wyno
siły 18,6 min zł, w czerwcu 29,5 min zł (dynamika 158,6%).

Tab. 9. Wyniki Centrum narastająco za I półrocze 2003 r. w porównaniu do wyników Szpitali za I półrocze 2002 r.

Wyszczególnienie Razem Szpitale 
za 6 m-cy (2002 r.)

SPSK Nr 1-ACK 
za 6 m-cy (2003 r.)

Dynamika
3:2 (%)

Różnica
3-2

1 2 3 4 5

Przychody ogółem 88 208 380 95 451 586 108,2 7 243 206

Koszty ogółem 103 177 081 104 771 709 101,6 1 594 628

Wynik finansowy - 14 968 701 - 9 320 123 62,3 5 648 578

Tab. 10. Struktura kosztów rodzajowych za 6 m-cy 2003 roku w porównaniu do struktury za 2002 r. (łącznie trzech Szpitali)

Wyszczególnienie Udział w % 
2002 rok

Udział w % 
za 6 m-cy (2003 r.)

Dynamika 
(3:2)

1 2 3 4

Amortyzacja 4,4 3,8 0,86

Zużycie materiałów i energii 39,1 43,2 1,10

Usługi obce 9,0 6,3 0,70

Podatki i opłaty 0,3 0,1 0,33

Wynagrodzenia 38,2 37,9 0,99

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8,8 8,7 0,99

Pozostałe koszty rodzajowe 0,2 0,2 1,00

Razem 100,0 100,0 1,00
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Sieć komputerowa
Zestawienie ważniejszych prac zrealizowanych w minionym 

roku akademickim z udziałem Zespołu ds. Informatyzacji.

1. Systemy w Centrum Komputerowym
• Wdrożono nowy system obsługi dynamicznego przydziału 

adresów. W bazie danych zostały zarejestrowane wszystkie 
komputery, które są podłączone do sieci Akademii. Zwięk
sza to bezpieczeństwo i umożliwia szybkie odłączanie kom
puterów generujących wirusy.

• Stare, wysłużone serwery amedec.amg.gda.pl i eniac.farma- 
cja.amg.gda.pl zostały wycofane z eksploatacji. Zastąpił je 
nowy, szybki serwer a jego oficjalna nazwa to sa- 
nus.amg.gda.pl.

• Na nowym serwerze skonfigurowano wszystkie usługi inter
netowe i przeniesiono wszystkie konta użytkowników ze sta
rych serwerów.

• Nowy system usług internetowych zaimplementowany całko
wicie w oparciu o darmowe oprogramowanie zapewnia m.in.
- ochronę antywirusową poczty elektronicznej poprzez filtro

wanie niebezpiecznych załączników
- zatrzymywanie niechcianej poczty (filtry antyspamowe)
- czytanie i wysyłanie poczty przez stronę WWW także w wer

sji szyfrowanej (webmail). Usługa ta przydatna jest szcze
gólnie użytkownikom, którzy muszą korzystać z cudzego 
komputera lub posiadają konta na różnych serwerach

- tunelowane, szyfrowane połączenia zwiększające bezpie
czeństwo przesyłanych informacji

- możliwość łatwej autoryzacji użytkowników do usług na 
WWW, np. dostępu do materiałów dydaktycznych.

• Zainstalowano nowy serwer do obsługi programów wspoma
gających pracę administracji Uczelni. Przeniesiono do nie
go całe oprogramowanie pracujące na platformach unixo- 
wych. Stary serwer został wycofany z eksploatacji.

• Rozbudowano systemy pracujące w administracji o kolejne 
moduły.

• Zmodernizowano system tworzenia kopii bezpieczeństwa.
• Poprawiono bezpieczeństwo systemów znajdujących się w 

Centrum Komputerowym:
- zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach serwerowni
- zmodernizowano sieć energetyczną zasilającą główne u- 

rządzenia sieciowe zaopatrując ją m.in. w wyłączniki róż
nicowo-prądowe

- poprawiono zabezpieczenie pomieszczeń Centrum.

2. Sieć komputerowa
• Zlecono zinwentaryzowanie wszystkich światłowodów i 

opracowano dokumentację.
• Zestawiono połączenia 100 Mbitowe w relacjach:
- Centrum Komputerowe - Rektorat
- Centrum Komputerowe - Biblioteka Główna
- Centrum Komputerowe - Dom Studenta Nr 1
- Wydział Farmaceutyczny - TASK.

• Przebudowano węzeł światłowodowy w Bibliotece Głównej 
zestawiając osobne połączenie z Centrum Komputerowym 
dla Biblioteki i osobne dla Collegium Biomedicum.

• Do Internetu podłączono nowe obiekty:
- Hotel Asystenta przy ul. Do Studzienki
- Dom Studencki Nr 4 przy ul. Do Studzienki
- Pracownia Komputerowa przy ul. Tuwima.

• Rozbudowano o nowe gniazda sieć w:
- Oddziale Stomatologicznym
- Rektoracie

- Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
- Regionalnym Centrum Nadciśnienia Tętniczego
- Klinice Neurochirurgii
- Katedrze i Zakładzie Fizjopatologii
- Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
- Zakładzie Medycyny Katastrof
- Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń 

Hemostazy
- Katedrze i Zakładzie Botaniki
- Katedrze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki
- Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków 

Leczniczych.
• Wydzielono z sieci Uczelni i objęto nadzorem komputery stu

denckie.

3. Serwis internetowy Akademii Medycznej
Przebudowano znaczną część stron internetowych Uczelni 

oraz uruchomiono 9 nowych modułów informacyjnych (wymie
nione poniżej). Wszystkie nowe działy budowane są w oparciu 
o bazę danych i wyposażone w system zarządzania treścią, 
umożliwiający aktualizację stron (przez uprawnione osoby) z 
poziomu WWW:
1. W październiku 2002 r. uruchomiono strony internetowe 

Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Dział ds. Studenckich.
2. W grudniu 2002 r. uruchomiono nową wersję Gazety AMG. 

Wydanie internetowe gazety dostępne pod adresem 
www.qazeta.amq.qda.pl wzbogacono o zdjęcia. Dzięki wdro
żeniu nowej technologii aktualizacja stron odbywa się znacz
nie sprawniej. Strony mają mniejszą objętość i są łatwo do
stępne dla osób korzystających z łącz o małej przepustowo
ści oraz internautów z zagranicy.

3. W grudniu 2002 roku uruchomiono nową wersję Kalendarium 
medycznego www.kalendarium.amq.qda.pl . Przedstawiane 
są w nim bieżące wydarzenia jak: zjazdy i konferencje, spo
tkania oddziałów regionalnych towarzystw naukowych, infor
macje o szkoleniach i wystawach, itp. Informacje uporządko
wane są chronologicznie. Opcja wyszukiwania zaawanso
wanego umożliwia sortowanie: wg dziedziny medycyny, typu 
wydarzenia, miejsca, czasu, itp. Automatycznie gromadzo
ne jest także archiwum wydarzeń.

4. W styczniu 2003 r. pod patronatem Uczelnianego Samorządu 
Studenckiego uruchomiony został Studencki Serwis Informa
cyjny dostępny pod adresem www.studenci.amq.qda.pl. Jego 
zadaniem jest integracja studentów AMG, szybka wymiana 
ważnych informacji od terminów kolokwiów, ogłoszeń staro
stów lat do imprez kulturalnych. Serwis ten jest tworzony i re
dagowany samodzielnie przez studentów. Administratorem 
strony jest Maciej Śledziński, student V roku Wydziału Lekar
skiego.

5. Na przełomie lutego i marca 2003 r. pod adresem www.prze
targi.amq.qda.pl udostępniono nowy dział informacji Prze
targi on-line - system przeznaczony do publikowania na 
stronach WWW informacji o zamówieniach publicznych 
ogłaszanych przez Akademię Medyczną w Gdańsku. System 
gromadzi informacje w bazie danych, umożliwia administro
wanie publikowanymi ogłoszeniami z poziomu stron WWW 
oraz sortowanie wg różnych parametrów. Oprogramowanie 
przygotowano na podstawie zaleceń specjalistów ds. gospo
darki nieruchomościami oraz ds. zamówień publicznych 
AMG. Uwzględnia ono obowiązujące w Polsce przepisy do
tyczące publikacji informacji o zamówieniach publicznych. 
Dział jest aktualizowany bezpośrednio przez przeszkolonych 
pracowników administracji Uczelni zajmujących się zamó
wieniami publicznymi.

amedec.amg.gda.pl
cja.amg.gda.pl
nus.amg.gda.pl
http://www.qazeta.amq.qda.pl
http://www.kalendarium.amq.qda.pl
http://www.studenci.amq.qda.pl
http://www.przetargi.amq.qda.pl


24 Gazeta AMG nr 10/2003

Działalność AMG w roku akademickim 2002/200
6. W marcu 2003 r. uruchomiono nowe strony WWW English 

Division.
7. W kwietniu 2003 r. uruchomiono nową wersję internetowe

go informatora o jednostkach AMG. Formuła realizacji in
formatora zakłada, że większość stron jednostek AMG ak
tualizowana będzie bezpośrednio przez przedstawicieli 
tych jednostek. Dzięki wdrożonemu systemowi zarządza
nia treścią stron (CMS ReMedium) aktualizacja i rozbudo
wa stron jest bardzo łatwa. Nowa wersja informatora 
umożliwia publikację informacji teleadresowych jedno
stek, ogłoszeń i komunikatów, informacji o pracownikach, 
profilu naukowym, publikacjach oraz zajęciach dydaktycz
nych prowadzonych w obrębie jednostek AMG, formula
rzy, zatączników i zdjęć. W kwietniu br. przeprowadzono 
szkolenia z zakresu umiejętności aktualizacji stron infor
matora dla pracowników jednostek Wydziału Farmaceu
tycznego. Obecnie dostęp do stron administracyjnych in
formatora uzyskują stopniowo pracownicy poszczegól
nych jednostek Wydziału Lekarskiego.

8. W maju 2003 r. uruchomiono nowy dział „Quo vadis Acade- 
mia - dyskusja o strategii rozwoju AMG”. W dziale tym publi
kowane są dokumenty omawiające różne aspekty rozwoju 
Uczelni. Poruszane są zagadnienia: polityki zatrudnienia, 
dydaktyki, działalności naukowej, Akademickiego Centrum 
Klinicznego, diagnostyki laboratoryjnej, Biblioteki Głównej, 
itp. Wszystkie artykuły mogą być komentowane. Dodanie 
swojej opinii odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego 
formularza dostępnego na stronach WWW.

9. W czerwcu br. uruchomiono moduł prezentujący ofertę 
dydaktyczną AMG dla potrzeb międzynarodowego progra
mu Socrates/Erasmus.

10. Ukończono prace programistyczne i graficzne nad strona
mi internetowymi Dziekanatu Wydziału Farmaceutyczne
go. Obecnie redagowana jest zawartość stron.

11. Od kilku tygodni trwają prace i uzgodnienia z dyrekcją 
Biblioteki Głównej AMG mające na celu uruchomienie 
nowego serwisu internetowego tej jednostki.

12. Prowadzone są prace nad integracją działu „Aktualności” 
z modułem informatora AMG.

13. Prowadzone są prace koncepcyjne i analityczne związane z 
oprogramowaniem struktury serwisu ekstranetowego Uczelni.

Statystyka oglądalności serwisu internetowego AMG
W ciągu ostatnich 12. miesięcy (od czerwca 2002 r.) znacz

nie wzrosła oglądalność serwisu internetowego Uczelni - śred
nio o ok. 80%. Obecnie serwis internetowy AMG notuje dzien
nie średnio 2420 wizyt, przeciętny użytkownik ogląda podczas 
jednej sesji 5,2 strony WWW. Reasumując, w ostatnich miesią
cach statystyki oglądalności wykazują:
• ponad 75.000 wizyt miesięcznie
• ok. 360.000 odsłon stron miesięcznie
• internauci pochodzą z 25.000 hostów miesięcznie (z 86 kra

jów, przy czym 85% wizyt jest z Polski).

Najpopularniejsze dziaty informacji to:
• Poczta - dostęp przez WWW

• Gazeta AMG

• Informator o jednostkach AMG

• Aktualności > Komunikaty

• Informacje o rekrutacji na AMG

• Wysyłanie SMS.

Niezależna Komisja Bioetyczna 
ds. Spraw Badań Naukowych

Komisja, pod przewodnictwem prof. Stefana Raszei, działała 
w składzie 15 członków, w tym 10 profesorów Akademii Medycz
nej w Gdańsku i 5 osób nie będących pracownikami AMG 
(przedstawicie! Okręgowej Izby Lekarskiej, przedstawiciel Okrę
gowej Izby Aptekarskiej, przedstawiciel Okręgowej Izby Pielę
gniarek i Położnych, prawnik - profesor, duchowny - profesor).

W omawianym okresie sprawozdawczym utrzymywała się 
wysoka ilość rozpatrywanych projektów prac naukowo-badaw
czych, których przedmiotem jest człowiek, a które miały na celu 
bądź osiągnięcie bezpośredniej korzyści dla osoby leczonej 
(eksperyment leczniczy), bądź tylko poszerzenie wiedzy me
dycznej (eksperyment badawczy, eksploratywny).

Odbyto się 8 posiedzeń Komisji. Na każdym rozpatrywano 
przeciętnie 30 nowych wniosków i około 40 poprawek do już 
wcześniej zaaprobowanych programów. Wszystkie zgłoszenia 
badań i wnioski dotyczące poprawek są uprzednio opiniowane 
przez wyznaczonych wcześniej recenzentów - możliwie spe
cjalistów z danej dziedziny.

W mijającym roku akademickim wpłynęło łącznie 926 spraw 
celem rozpatrzenia i wydania opinii lub przyjęcia do akceptu
jącej wiadomości. W liczbie tej było 234 nowych wniosków oraz 
307 poprawek, wprowadzonych przez eksperymentatora lub 
jego zleceniodawcę do programu badań już uprzednio zaak
ceptowanego przez Komisję oraz 385 raportów nadesłanych 
przez badaczy lub firmy farmaceutyczne nadzorujące progra
my naukowe dotyczących wystąpienia działań niepożądanych, 
obserwowanych w czasie prowadzenia badań w różnych ośrod
kach badawczych na terenie całego świata. Wśród wniosków 
nowych było 105 spraw dotyczących badań nad przydatnością 
nowych leków lub co najmniej ich nowego zastosowania w te
rapii. Zleceniodawcami w tych przypadkach byty firmy farma
ceutyczne. Pozostałe 129 wniosków (granty, doktoraty, prace 
statutowe lub własne) dotyczyły badań nad zastosowaniem 
nowych metod terapeutycznych lub diagnostycznych, rzadziej 
badań patogenezy chorób.

Wśród 307 rozpatrywanych poprawek -180 wymagało udzie
lenia odpowiedzi na piśmie wraz z uzasadnieniem stanowiska 
Komisji, pozostałe 127 zgłoszenia poprawek lub uwag zostały 
przyjęte do akceptującej wiadomości. Po udzieleniu pozytyw
nej opinii Komisja każdorazowo po posiedzeniu przekazywała 
do Działu Nauki AMG wykazy zaakceptowanych tematów z po
daniem jednostki prowadzącej badanie, nazwiska głównego 
badacza, firmy zlecającej wraz numerem protokółu badania.

Wpływy z tytułu rozpatrzenia nowych wniosków (po 4.000 zł) 
oraz tzw. poprawek (po 500 zł) za okres od 1 września 2002 r. 
do 30.06.2003 r. wyniosły 462.500 zł (398.000 zł - wnioski nowe 
oraz 64.500 zł - poprawki). Z uiszczenia opłat zwolnieni są 
badacze zgłaszający prace wykonywane jako granty badaw
cze, prace doktorskie, statutowe i własne, które stanowiły więk
szość rozpatrywanych nowych wniosków.

Lokalna Komisja Etyczna 
ds. Doświadczeń na Zwierzętach

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach 
(LKE) powołana przez KBN 8 maja 2000 r. składa się z 10 człon
ków; w tym 4 członków jest pracownikami AMG, 3 pracownikami 
IMMiT w Gdyni oraz 3 członków reprezentuje Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami. Przewodniczącym Komisji byt zmarły niedawno
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prof. Anzelm Hoppe, zastępcą przewodniczącego jest dr Joanna 
Stańczak, funkcję sekretarza petni Hanna Rezmer.

Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach 
opiniuje pod względem etycznym dopuszczalność zamierzo
nych doświadczeń zawartych we wnioskach przedstawianych 
przez pracowników naukowych PAN, Instytutu Medycyny Mor
skiej i Tropikalnej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki 
Gdańskiej oraz AMG. Komisja wydata 35 opinie o dopuszczal
ności badań (doświadczeń) na żywych kręgowcach.

Opinie dotyczyły wykonywania doświadczeń na następujące ilo
ści zwierząt: szczury - 2236 szt., chomiki - 360 szt., króliki - 63 
szt., myszy - 10Q szt., świnki pekińskie -10 szt., świnie domowe- 
66 szt. oraz ptaków: biegus zmienny - 200 szt., kurczak - 6 szt.

Warunkiem otrzymania pozytywnej opinii jest m.in. posiada
nie zezwolenia indywidualnego na prowadzenie doświadczeń 
na zwierzętach, których Komisja wydata dotąd 36.

Działalność Działu Socjalnego
Zgodnie z Regulaminem Tworzenia i Gospodarowania Za

kładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, środki Fundu
szu przeznacza się na finansowanie usług i świadczeń socjal
nych, w szczególności:
• wczasy pracownicze,
• wczasy tzw. „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, wypoży
czalnia sprzętu turystycznego, karnety na basen, gimnasty
ka rehabilitacyjna itp.,

• imprezy okolicznościowe: choinka dla dzieci, spotkania 
opłatkowe emerytów i rencistów AMG,

• pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wykaz wydatków poniesionych z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych - odpis dla pracowników AMG w 2002 r.:
1. Wypoczynek pracowników:.............................. 1.604.367,00
w tym:

refundacja wczasów (15 pracowników + 
członkowie rodzin) ............................................ 22.232,00

wczasy bezświadczeniowe tzw. „wczasy pod gruszą” 
(1.451 pracowników + członkowie rodzin): .. 1.582.135,00

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży: ....................... 283.605,00
zimowiska, obozy narciarskie, refundacje

(72 dzieci): ............................................................ 50.170,00
kolonie letnie:

krajowe (73 dzieci):................................................53.750,00
obozy zagraniczne (135 dzieci): ...................... 120.045,00
refundacja (91 dzieci): .........................................59.640,00

ogółem 371 dzieci
3. Działalność kulturalno-oświatowa:........................ 9.635,00

opera, teatr itp.
4. Działalność turystyczno-rekreacyjna ................ 22.659,00

karnety na basen, grzybobranie,
w maju 2002 r. zorganizowano wycieczkę do Chorwacji, 

uczestniczyło 46 osób (bez dopłaty z Funduszu).
5. Pomoc rzeczowo-finansowa ................................148.650,00

w 2002 r. udzielono pomocy finansowej
66 pracownikom (zapomogi losowe).............. 41.550,00

w grudniu 2002 r. udzielono finansowej pomocy

183 pracownikom, których dochód miesięczny 
przypadający na osobę w rodzinie nie przekraczał
800,00 zł .............................................................. 107.100,00

6. Choinka noworoczna - 669 dzieci otrzymało paczki
ze słodyczami oraz zorganizowano zabawę 
choinkową w Klubie NOT w Gdańsku ................ 47.581,00.

7. Pożyczki na cele mieszkaniowe: .........................906.920,00
budowa domu jednorodzinnego, wkłady 

budowlane (24 osoby) ..........................................235.000,00
adaptacja pomieszczeń - (2 osoby) ....................... 10.000,00
remont i modernizacja mieszkań oraz domów

jednorodzinnych (227 osób) ................................ 661.500,00
z przyczyn losowych umorzono jednemu pracownikowi

niespłaconą część pożyczki na kwotę:.................. 420,00

Ogółem......................................................................3.023.417,00

Wykaz poniesionych wydatków z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych - odpis dla emerytów i rencistów 
AMG w 2002 roku:
1. Wypoczynek: z refundacji za 14-dniowy pobyt 

na tzw. „wczasach pod gruszą” skorzystało 320 osób
za dopłatą z Funduszu:..........................................119.490,00

2. Wypoczynek dzieci: kolonie i obozy (4 dzieci): . . .4.030,00
3. Działalność turystyczno-rekreacyjna: ....................2.219,00

wycieczka Pobrzeżem Kaszubskim w czerwcu 2002 r.
uczestniczyło 49 osób ............................................... 981,00
wycieczka do Malborka we wrześniu 2002 r.
uczestniczyło 41 osób ...............................................1.070,00
jesienią2002 r. tzw. „grzybobranie” - 19 osób .... 168,00

4. Pomoc finansowo-rzeczowa .............................. 61.075,00
udzielono pomocy finansowej 112 osobom
na kwotę: ................................................................... 49.175,00
w grudniu 2002 r. przekazano 119 osobom świąteczne 
bony towarowe na łączną kwotę:............................11.900,00

5. Imprezy okolicznościowe ...........................................7.184,00
choinka noworoczna dla dzieci w styczniu
(8 dzieci) ...................................................................... 480,00
spotkanie świąteczno-noworoczne z władzami Uczelni
w styczniu 2002 r. - uczestniczyło 175 osób......... 6.704,00

6. Pożyczki na cele mieszkaniowe: ...........................36.000,00
w 2002 r. udzielono 12 osobom pomocy w formie 
pożyczki na remonty mieszkań

Ogółem wydatki ....................................................... 229.998,00

Klub Seniora
Zarząd Klubu Seniora pracował w 2002 roku bardzo prężnie. 

Zarząd Klubu stanowią prezydium i przewodniczący trzech 
sekcji: kulturalno-oświatowej, socjalnej i zdrowia. Aktualny 
skład Zarządu:
• prezydium: prof. Józef Terlecki - przewodniczący

prof. Tadeusz Korzon - wiceprzewodniczący 
prof. Zdzisław Wajda - wiceprzewodniczący 
mgr Stefania Orchowska - sekretarz

• sekcja kulturalno-turystyczna:
prof. Tadeusz Badzio - przewodniczący

• sekcja zdrowia:
prof. Irena Jabtońska-Kaszewska
- przewodnicząca

• sekcja socjalna:
mgr inż. Adam Bryk - przewodniczący.

□
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 8 września 2003 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. Wie
sław Makarewicz powitał zebranych i wręczył dr hab. Ewie Jas- 
sem akt nominacji i złożył gratulacje z okazji powołania na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego.

1. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przedstawił 
informację w sprawie włączenia Instytutu Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej w Gdyni w strukturę AMG oraz wystąpił do członków 
Senatu o przyjęcie w tej sprawie odpowiednich uchwał. Po dys
kusji Senat przyjął jednomyślnie następujące uchwały:
a) Uchwała nr 24/02/03 w sprawie włączenia Instytutu Me

dycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w 
Gdańsku z dniem 1 października 2003 r. Z tym dniem na 
wydzielonej z IMMiT części klinicznej utworzone zostanie 
Akademickie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny AMG. Natomiast 
z części naukowo-dydaktycznej IMMiT utworzony zosta
nie Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tro
pikalnej AMG.

b) Uchwała nr 25/02/03 w sprawie utworzenia Akademickie
go Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodziel
ny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w 
Gdańsku.

c) Uchwała nr 26/02/03 w sprawie nadania statutu Akade
mickiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Sa
modzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu AMG.

d) Uchwała nr 27/02/03 w sprawie powołania 5 przedstawi
cieli Senatu do Rady Społecznej Akademickiego Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielnego Publicz
nego Szpitala Klinicznego AMG.

e) Uchwała nr 28/02/03 w sprawie powołania Międzywydziało
wego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej (MIMMiT)

2. Na wniosek przewodniczącego Senackiej Komisji Statuto
wej prof. Wojciecha Czarnowskiego Senat zaopiniował po
zytywnie projekt zmian w Statucie Akademii Medycznej w 
Gdańsku i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

3. W dalszej części obrad prof. dr hab. Bolesław Rutkowski 
przedstawił informację dotyczącą stanu rekrutacji na dzień 
4 września 2003 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku. Ogó
łem w wyniku rekrutacji 2003/2004 przyjęto 872 osób (w tym
21 z rozszerzenia limitu - Senat) na:
- studia dzienne ................................................................ 361
- studia dzienne anglojęzyczne ........................................18
- studia wieczorowe ............................................................98
- licencjackie studia dzienne ..........................................214
- licencjackie studia wieczorowe .....................................34
- licencjackie studia zaoczne............................................72
- magisterskie studia zaoczne ..........................................75

Przyjęto na:
Wydział Lekarski ................................................................ 667
Wydział Farmaceutyczny ...................................................170
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
UG-AMG ................................................................................ 35

4. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rut
kowskiego Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w spra
wie zwiększenia limitu przyjęć na odpłatne studia wieczoro
we oraz na dzienne studia licencjackie w roku akademickim 
2003/2004 i przyjął stosowną uchwałę.

5. Senat zaopiniował pozytywnie zaproponowany przez prorek
tora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego wniosek w 

sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla poszczegól
nych stanowisk, warunków jego obniżania oraz zasady obli
czania godzin dydaktycznych, a także zasad rozliczenio
wych za opiekę nad pracami magisterskimi i licencjackimi 
w roku akademickim 2003/2004 i przyjął w tej sprawie sto
sowną uchwałę.

6. Senat zaopiniował pozytywnie zaproponowany przez prorek
tora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkowskiego wniosek w 
sprawie stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydak
tycznych w systemie dziennym, zaocznym, podyplomowym 
oraz zasad rozliczeniowych za opiekę nad pracami magi
sterskimi i licencjackimi obowiązującymi w roku akademic
kim 2003/2004 i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

7. Na wniosek dyrektora administracyjnego dr. Sławomira 
Bautembacha Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w 
sprawie zbycia przez Akademię Medyczną w Gdańsku nie
ruchomości położonej przy ul. Prof. Z. Kieturakisa 1 w 
Gdańsku i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Zbycie 
nastąpi w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, 
a wynik przetargu podlega akceptacji Senatu.

8. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przed
stawił informację dotyczącą realizacji z dniem 01.09.2003 r. 
drugiego etapu podwyżki płac przewidzianej w ustawie o 
szkolnictwie wyższym (Petną informację opublikowano na 
str. 28 GazetyAMG).
9. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz 
przekazał Senatowi informację na temat stanowiska Prezy
dium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych 
z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zmian ustaw o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodo
wym od osób fizycznych. Prezydium KRASP przyjęto z nie
pokojem wiadomość o przekazaniu przez Rząd RP do Sej
mu w dniu 1 sierpnia br. projektu zmian w dwóch ustawach, 
a mianowicie o podatku dochodowym od osób prawnych 
oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych 
innych ustaw. Proponowane zmiany narzucają szkołom wy
ższym podatek dochodowy, opodatkowują niektóre stypen
dia naukowe i doktoranckie, a także wprowadzają szereg 
innych rozwiązań godzących w interes szkolnictwa wyższe
go w Polsce. Prezydium KRASP apeluje do Sejmu i Senatu 
o wycofanie przedstawionych przez Rząd RP projektów no
welizacji obu ustaw, które są wymierzone w szkoły wyższe 
oraz w najlepszych studentów i doktorantów.
Rektor prof. Wiesław Makarewicz poinformował o rozpoczę
tych pracach zmierzających do renowacji i modernizacji 
budynku „Starej Anatomii” przy Al. Zwycięstwa 42. Uczelnia 
dysponuje w tym roku środkami w wysokości 300.000 zł na 
prace koncepcyjno-projektowe i dokumentację techniczną. 
Przewiduje się stworzenie w tym budynku centrum eduka
cyjnego w postaci licznych sal wykładowych, seminaryjnych 
i pracowni dydaktycznych z przeznaczeniem części dawne
go prosektorium na muzeum Uczelni.
Kończąc omawianie spraw bieżących rektor prof. Wiesław 
Makarewicz podzielił się informacją nt. przebiegu rozmów 
o współpracy naszej Uczelni z Mount Sinai School of Medi- 
cine z Nowego Jorku. Niestety warunki finansowe stawiane 
przez stronę amerykańską wydają się być nie do przyjęcia.

10. W wolnych wnioskach prof. Andrzej Szutowicz, kierownik Kate
dry Biochemii Klinicznej i Zakładu Medycyny Laboratoryjnej 
AMG przekazał obecnym członkom Senatu pismo postulujące 
powierzenie kierownictwa poszczególnych laboratoriów Akade
mickiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej (ACML) kierowni
kom odpowiednich jednostek akademickich.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Spotkanie władz Uczelni 

Z PRACOWNIKAMI IMMiT

Na dwa dni przed oficjalnym włączeniem Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdańsku w dniu 
29 września 2003 r. odbyto się spotkania JM Rektora i członków 
Kolegium Rektorskiego z pracownikami Instytutu Medycyny Mor
skiej i Tropikalnej.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele administra
cji Uczelni. W trakcie spotkania Rektor poinformował zebra
nych o podjętych przez Senat decyzjach wynikających z rozpo
rządzenia Ministra Zdrowia o włączeniu Instytutu do Akademii, 
które zostały ujęte w Oświadczeniu podpisanym przez Rektora 
i Kierownika Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Rektor wręczył nominacje:
Dyrektorowi Międzywydziałowego Instytutu Medycyny 

Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku
- dr. n. med. Wacławowi Nahorskiemu

Dyrektorowi Akademickiego Centrum Medycyny Morskiej
i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku
- dr. n. med. Zdzisławowi Sićko.

Nominacje otrzymali kierownicy jednostek organizacyjnych 
Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
Akademii Medycznej w Gdańsku:

Dr hab. n. med. Przemysław Myjak - p.o. kierownika Kate
dry Medycyny Tropikalnej i Parazytologii (Krajowy Ośro
dek Medycyny Tropikalnej)

Dr hab. n. med. Przemysław Myjak - p.o. kierownika Zakła
du Parazytologii Tropikalnej

Dr n. med. Andrzej Kottowski - p.o. kierownika Zakładu Me
dycyny Tropikalnej i Epidemiologii

Dr n. med. Wacław Nahorski - p.o. kierownika Kliniki Cho
rób Tropikalnych i Pasożytniczych

Dr n. med. Zdzisław Sićko - p.o. kierownika Kliniki Medycy
ny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego (Krajowy 
Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej)

Dr n. med. Bogdan Jaremin - p.o. kierownika Kliniki Chorób 
Zawodowych i Wewnętrznych

Prof. n. med. Jacek Górski - p.o. kierownika Kliniki Chorób 
Wewnętrznych

Prof. n. biol. Renata Gtośnicka - p.o. kierownika Zakładu 
Mikrobiologii, Immunologii i Epidemiologii

Dr hab. n. farm. Maria Cempel - p.o. kierownika Zakładu 
Toksykologii Środowiska

Dr n. geograf. Jacek Nowacki - p.o. kierownika Zakładu 
Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Dr hab. n. med. Stanisław Tomaszunas - p.o. kierownika 
Zakładu Medycyny Morskiej - Międzyregionalne Centrum 
Medycyny Morskiej WHO

Mgr psychol. Irena Leszczyńska - p.o. kierownika Samo
dzielnej Pracowni Psychologicznej.

Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku i Dyrektor Akade
mickiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodziel
nego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w 
Gdańsku wręczyli także nominacje ordynatorm - kierownikom 
Klinik w nowo utworzonym Szpitalu Klinicznym:

Prof. n. med. Jacek Górski - p.o. ordynatora - kierownika Kli
niki Chorób Wewnętrznych

Dr n. med. Wacław Nahorski - p.o. ordynatora - kierownika 
Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

Dr n. med. Zdzisław Sićko - p.o. ordynatora - kierownika 
Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

Dr n. med. Bogdan Jaremin - p.o. ordynatora - kierownika 
Kliniki Chorób Zawodowych i Wewnętrznych

Na zakończenie spotkania dyrektor AMG, dr Sławomir Bautem- 
bach przedstawił zasady działania administracji w Uczelni.

mgr Marek Langowski 
z-ca dyrektora administracyjnego 

ds. eksploatacyjnych

OŚWIADCZENIE

Realizując Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 
2003 r. i Uchwałę nr 24/02/03 z dnia 8 września 2003 r. Senatu 
Akademii Medycznej w Gdańsku w sprawie włączenia Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej do Akademii Medycznej w Gdań
sku, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku i Kierownik Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej zgodnie oświadczają, że

z dniem 1 października 2003 r.
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej włącza się do Aka
demii Medycznej w Gdańsku.
Z dniem włączenia Akademia Medyczna w Gdańsku przejmuje 
wszystkie prawa i obowiązki Instytutu Medycyny Morskiej i Tro
pikalnej, tym samym zapewniona zostanie ciągłość zadań wy
pełnianych przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Dlatego też:
1. Uchwałą nr 25/02/03 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 

z dnia 8 września 2003 r. utworzone zostało Akademickie 
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielny Pu
bliczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Gdańsku, któ
re decyzją Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. zosta
ło wpisane do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 
99-01050.
Szpital ten z dniem 1 października 2003 r. przejmie dotych
czasową działalność usługowo-leczniczą realizowaną przez 
część kliniczną Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

2. Uchwałą nr 28/02/03 Senatu z dnia 8 września 2003 r. powo
łany został Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i 
Tropikalnej. Instytut kontynuować będzie swoją dotychcza
sową działalność naukowo-ustugową, zachowując w swojej 
strukturze krajowe ośrodki: medycyny tropikalnej, hiperbarii i 
salmonella.
Od początku roku akademickiego 2003/2004 jednostki Mię
dzyuczelnianego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 
Akademii Medycznej w Gdańsku podejmą prowadzenie zajęć 
dydaktycznych na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym 
oraz Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersyte
tu Gdańskiego - Akademii Medycznej w Gdańsku.
Sygnatariusze niniejszego oświadczenia deklarują, że dołożą 

wszelkich możliwych starań do zaktywizowania działalności 
naukowej i dydaktycznej Międzywydziałowego Instytutu Medycy
ny Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz 
usługowo-leczniczej i naukowej Akademickiego Centrum Medy
cyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielny Publiczny Szpital Kli
niczny Akademii Medycznej w Gdańsku.

Kierownik Rektor
Instytutu Medycyny Akademii Medycznej

Morskiej i Tropikalnej w Gdańsku
w Gdyni

dr Zdzisław Sićko prof. dr hab. Wiesław Makarewicz

Gdańsk, dnia 29 września 2003 r.
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Podwyżki wynagrodzeń w Uczelni od 1.09.2003 r.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 01.08.2003 r. przeprowadzono w naszej Uczelni podwyż
kę wynagrodzeń pracowników stanowiącą realizację II etapu 
regulacji przewidzianych ustawą o szkolnictwie wyższym.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 18.08.2003 r. zwiększono 
dotację budżetową dla AMG na 2003 r. o kwotę 2.939.453,00 zt 
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń w mie
siącach wrzesień - grudzień 2003 r.

W decyzji Ministra Zdrowia kwotę tę podzielono na poszcze
gólne grupy stanowisk:

I w grupie profesorów ................................... 393.954,00 zt
II w grupie docentów, adiunktów

i st. wykładowców.....................................  1.487.499,00 zt
III w grupie asystentów, wykładowców,

lektorów i instruktorów .............................. 364.870,00 zt
IV w grupie pracowników nie będących

nauczycielami............................................... 693.130,00 zt
Komisja powotana przez JM Rektora z petną reprezentacją 

Związków Zawodowych działających w Uczelni dokonała ana
lizy przyznanych kwot i przyjęta następujący algorytm wylicze
nia kwot, o które zostały podwyższone wynagrodzenia zasad
nicze w poszczególnych grupach:

• wyliczono kwoty przypadające na zwiększenie wynagrodzeń 
w danej grupie stanowisk na 1 miesiąc (A),

• na podstawie średniomiesięcznego wykonania w okresie 8. 
miesięcy 2003 r. oraz planu na dalsze cztery miesiące br. wy
dzielono kwoty przeznaczone na wypłaty nieperiodyczne (B),

• podobnie wydzielono kwoty na dodatki stażowe i dodatki 
funkcyjne (C).

Kwota przypadająca na zwiększenie wynagrodzeń zasadni
czych (X) wynosi:

X=A - (B+C).
Wyznaczono, jaki procent (P) dotychczasowego wynagro

dzenia zasadniczego (Y) w danej grupie stanowisk stanowi 
kwota (X): P = 2L . 100%

Y
O tak wyznaczony procent wzrosły wynagrodzenia zasadni

cze w poszczególnych grupach. W ten sposób zachowana zo
stała dotychczasowa struktura i wzajemna relacja wynagro
dzeń w AMG. Efekt podwyżki przedstawia zmieszczona obok 
tabela. Propozycję przygotowanego podziału Komisja przyjęta 
jednogłośnie i została ona zatwierdzona przez Rektora.

dr Sławomir Bautembach 
dyrektor administracyjny AMG

Komentarze do publikacji 
prof. G. Swiqteckiej: „Deportacja 
II Kliniki Chorób Serca" 
z nr 8/9 Gazety AMG

Informacja na temat rozmów władz Uczelni z Fundacją Szpital 
Kliniczny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny

W związku z powołaniem Fundacji Szpital Kliniczny pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i zgłoszoną przez jej 
Prezesa prof. Zbigniewa Grucę Senatowi i Rektorowi AMG pro
pozycją podjęcia rozmów na temat dalszych losów budynków 
po byłym SPSK Nr 3 AMG przy ul. Kieturakisa, Rektor AMG 
powołał komisję w składzie:

prof. Stanisław Bakuta - przewodniczący, prorektor ds. kli
nicznych

dr Sławomir Bautembach - członek, dyrektor AMG
lek. Michał Mędraś - członek, dyrektor SPSK Nr 1 ACK 

do prowadzenia rozmów i wyjaśnienia stanowiska Uczelni oraz 
dokonania wstępnych ustaleń, dotyczących przedstawionych 
przez Fundację propozycji.

W trakcie czterech spotkań odbytych w miesiącach lipiec i 
sierpień br. po przedstawieniu stanowisk i zamierzeń uzgod
niono, że jedynym dopuszczalnym prawnie rozwiązaniem prze
niesienia własności obiektów byłego SPSK Nr 3 jest ogłosze
nie przez Akademię Medyczną w Gdańsku przetargu nieogra
niczonego na ich sprzedaż. Senat na posiedzeniu w dniu 
08.09.2003 r. zaakceptował tę propozycję, zachowując sobie 
prawo akceptacji wyników przetargu.

Akademia Medyczna w Gdańsku ogłosiła w dniu 19 wrze
śnia br. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

dr hab. med. Stanisław Bakuta, prof. nzw. 
prorektor ds. klinicznych

Do Redakcji „Gazety AMG”

Należy rozróżnić dwie sprawy: zaprzestania działalności szpi
talnej w budynku dawnego SPSK 3 i przeniesienia II Kliniki Cho
rób Serca. Poprzedzona licznymi debatami i podjęta jednomyślnie 
przez Senat decyzja o rezygnacji z utrzymywania przez AMG funk
cji szpitalnych w budynku przy ul. Kieturakisa uzasadniona jest 
względami technicznymi i ekonomicznymi. Dotyczy ona wszystkich 
jednostek klinicznych tam funkcjonujących, w tym także II Kliniki 
Chorób Serca. Proponowane przeniesienie tej kliniki do komplek
su budynków przy ul. Dębinki może nastąpić bez ograniczenia do
stępności usług leczniczych dla pacjentów. Istotną zaletą tego roz
wiązania jest lokalizacja całej działalności Instytutu Kardiologii w 
jednym miejscu. Stwarza to także nadzieje na spójne zarządzanie. 
W proponowanej lokalizacji kardiologia akademicka będzie dyspo
nowała 90 łóżkami, specjalistycznymi pracowniami diagnostyki 
nieinwazyjnej, diagnostyki inwazyjnej i zabiegową pracownią elek
trokardiologii. Nie ma także przeszkód dla funkcjonowania porad
ni wysoko specjalistycznych. W opinii wielu osób, także kardiolo
gów, to w zupełności wystarczające zaplecze dla prowadzenia dy
daktyki, badań naukowych i usług diagnostyczno-leczniczych na 
III poziomie referencyjności dla regionu pomorskiego. Wewnętrz
na organizacja i efektywne wykorzystanie tych zasobów zależeć 
będzie w głównej mierze od samych kardiologów.

Decyzje restrukturyzacyjne w Uczelni podejmuje rektor po za
sięgnięciu opinii Komitetu Sterującego. Nie mogę zgodzić się z 
sugestią, że jest to ciało niekompetentne, skoro zasiadają w nim 
oprócz rektora, prorektorzy ds. klinicznych i ds. dydaktyki, dzie
kan Wydziału Lekarskiego, dyrektor administracyjny AMG, dyrek
tor ACK i jeden z jego zastępców. Śmiem twierdzić, że w spra
wach zarządzania takim organizmem jak Akademia Medyczna i 
jej Akademickie Centrum Kliniczne równie mato przydatne jest 
doświadczenie biochemiczne, jak i kardiologiczne. Do wspólne
go analizowania zawitych spraw, o czym pisze prof. Świątecka, 
potrzeba chęci obu stron i gotowości do kompromisu. Z tym wła
dze Uczelni się jednak nie spotkały, co stwierdzam z ubolewa
niem. Nie może to jednakże być powodem wstrzymania koniecz
nego procesu restrukturyzacji.

prof. Wiesław Makarewicz 
rektor
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Grupa 
stanowisk

Stanowiska 
w grupie

% wzrostu 
wynagrodź, 

zasadniczego

Kwota1 podwyżki 
wynagrodź, 

zasadniczego 
[zt/m]

Wynagrodź, 
zasadnicze 

po podwyżce 
[zt/m]

Średnie wynagrodź, 
brutto po podwyżce

[zt/m]

Prof. zwycz. 19% 715 4475 6520

I Prof. nadzw. z tytułem 19% 605 3786 5555

Prof. nadzw. bez tytułu 19% 504 3156 4762

Adiunkt z hab. 31% 711 3002 4078

II Adiunkt 31% 592 2501 3094

St. wykt. z dr. 31% 592 2501 2993

St. wykt. 31% 459 1937 2545

Asystent 15% 214 1636 1776

III Wykładowca 15% 206 1573 1690

Lektor, instruktor 15% 206 1573 1690

Asystent do 1 roku 12,7% 170 1500 1616

IV Prac, nie będący naucz. 16% 1792 12772 17222

1 jeżeli w indywidualnych przypadkach kwota podwyżki powodowała przekroczenie górnej stawki tzw. widełek w siatce płac w danej 
grupie, to została ona odpowiednio zmniejszona do tej górnej granicy
2 wartości średnie wyliczone zbiorczo dla wszystkich grup zaszeregowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Rozliczanie prac 
magisterskich i licencjackich

W roku akademickim 2003/2004 obowiązywać będą nowe 
zasady ustalania dydaktycznych godzin obliczeniowych w za
kresie opieki nad pracami magisterskimi oraz licencjackimi. 
Kierownik/opiekun pracy magisterskiej bądź licencjackiej bę
dzie miał do wyboru dwa warianty rozliczeń.
WARIANT I
1. Podstawą naliczania należności dla kierownika pracy będzie 

aktualna średnia wysokość uposażenia zasadniczego profe
sora zwyczajnego.

2. Obowiązywać będzie zróżnicowanie pomiędzy kierowaniem 
pracami:
a) eksperymentalnymi
b) poglądowymi

3. Za opiekę nad pracą magisterską po jej zakończeniu i obronie 
kierownik otrzymywałby odpowiednio gratyfikację w wysokości:

- gdy kierownik prowadzi pracę samodzielnie
• zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, nad

zwyczajnego, posiadający tytuł naukowy:
a) 35% ww. uposażenia; b) 15% ww. uposażenia

• zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
doktora, docenta, adiunkta posiadającego stopień nauko
wy doktora habilitowanego:
a) 30% ww. uposażenia; b) 13% ww. uposażenia

• adiunkt posiadający stopień naukowy doktora:
a) 28% ww. uposażenia; b) 11% ww. uposażenia

- gdy kierownik prowadzi pracę przy udziale opiekuna (np. 
adiunkta bądź asystenta)
• zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, nad

zwyczajnego posiadający tytuł naukowy
kierownik: a) 12% ww. uposażenia; b) 5% ww. uposażenia 
opiekun: a) 23% ww. uposażenia; b) 10% ww. uposażenia

• zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego po
siadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
doktora, docenta, adiunkta posiadającego stopień nauko
wy doktora habilitowanego
kierownik: a) 10% ww. uposażenia; b) 4% ww. uposażenia 
opiekun: a) 20% ww. uposażenia; b) 9% ww. uposażenia

• adiunkt posiadający stopień naukowy doktora 
kierownik: a) 10% ww. uposażenia; b) 3% ww. uposażenia 
opiekun: a) 18% ww. uposażenia; b) 8% ww. uposażenia

4. Za opiekę nad pracą licencjacką po jej zakończeniu kierow
nik/opiekun otrzymywałby odpowiednio:
• zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, nad

zwyczajnego, posiadający tytuł naukowy:
a) 18% ww. uposażenia; b) 14% ww. uposażenia

• zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
doktora, docenta, adiunkta, posiadającego stopień nauko
wy doktora habilitowanego:
a) 16% ww. uposażenia; b) 12% ww. uposażenia

• adiunkt posiadający stopień naukowy doktora:
a) 14% ww. uposażenia; b) 10% ww. uposażenia 

WARIANT II
1. Kierownikowi/opiekunowi pracy, który zrezygnował z wyżej 

wymienionego rozliczenia finansowego, opiekę nad pracami 
magisterskimi / licencjackimi wliczać będzie się do pensum 
(za ukończone prace):
a) magisterskie:
• eksperymentalne - 30 godzin obliczeniowych
• poglądowe - 10 godzin obliczeniowych
b) licencjackie:
• eksperymentalne - 10 godzin obliczeniowych
• poglądowe - 8 godzin obliczeniowych
Powyższe zasady zostały przyjęte przez Senat AMG i obo

wiązywać będą od nowego roku akademickiego 2003/2004.

prof. Bolesław Rutkowski 
prorektor ds. dydaktyki 

Tomasz Littwin 
kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich
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Posiedzenia « Towarzystwa

Pomorskie Towarzystwo Przeciwtytoniowe 
z siedzibą przy Katedrze Pneumonologii 

i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku

uprzejmie zawiadamia o uroczystym inauguracyjnym spotka
niu, które odbędzie się 14 października br. o godzinie 14.00 w 
sali wykładowej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycz
nej w Gdańsku, ul Dębowa 17A (budynek pomiędzy osiedlem 
akademickim a centralną pralnią).

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 14 paź
dziernika br. (wtorek), o godz. 11.15, w sali wykładowej nr 2 
Wydziału Farmaceutycznego AMG, Al. Gen. J. Hallera 107. 
Mgr farm. A. I. Radziwon wygłosi referat Problemy analizy ilościo
wej i zastosowanie kwasów żółciowych w chromatografii.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Oddział w Gdańsku

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 21 października br. (trzeci wtorek miesiąca) o godz. 12.00 
w sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. 
Temat zebrania: Reaktywne zapalenie stawów u dzieci - dr med. 
B. Bugajczyk Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie.

Zebranie naukowe Zakładów 
Fizjopatologii i Immunopatologii AMG

odbędzie się w dniu 22 października br. (środa) o godz. 8.30 
w sali seminaryjnej Zakładu Fizjopatologii AMG ul. Dębinki 7, 
budynek 24. Referat Metabolizm kości a stres mechaniczny 
przedstawi dr hab. A. Rybczyńska.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział w Gdańsku

zawiadamia, że dnia 24 października br. (piątek) o godz. 
10.00 w sali wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobie
cych AMG, ul. Kliniczna 1A odbędzie się posiedzenie szkole- 
niowo-naukowe. W programie:
1. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych po operacjach 

ginekologicznych - prof. J. Kotarski, I Katedra i Klinika Gi
nekologii AM w Lublinie

2. Rola ginekologa w leczeniu osteoporozy- prof. J. Emerich, 
Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG

3. Przetoka maciczno-pęcherzowa po przebytym przed osiem
nastu laty cięciu cesarskim - dr med. D. Klasa-Mazurkie- 
wicz, lek. T. Milczek, prof. J. Emerich, Klinika Ginekologii In
stytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku

4. Prezentacja firmy Aventis.

Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych 
Oddział Regionalny w Gdańsku 

oraz firma Glaxo SmithKline
zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które od

będzie się 29 października br. o godz. 12.00 w hotelu „Villa 
Sedan” w Sopocie, ul. Pułaskiego 18-20. W programie:
1. Zaburzenia mowy w padaczce - prof. E. Dilling-Ostrowska
2. Prezentacja lekup/padaczkowego firmy GSK- lek. J. Skrzy- 

piec-Zabtocka
3. Dyskusja.

/ ’ A
Dyplomatorium Absolwentów 
Wydziału Farmaceutycznego

W dniu 25 października 2003 r. (sobota) o godz. 11.00 w 
sali im. prof. Hillera Collegium Biomedicum (ul. Dębinki 1), 
odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów magistra far
macji absolwentom z roku akademickiego 2002/2003, na 
które zapraszają Dziekan, Rada Wydziału i absolwenci 
Wydziału Farmaceutycznego AMG.

<___________ ______________ 7

Rekrutacja zakończona

Procedury rekrutacyjne, prowadzące do przyjęcia nowych 
studentów na I rok wszystkich kierunków studiów typu magi
sterskiego i licencjackiego w Akademii Medycznej w Gdańsku 
zostały zakończone. Ogółem na wszystkie Wydziały, Oddziały 
i kierunki studiów w roku akademickim 2003/2004 przyjęto 886 
osób, w tym 609 osób na studia dzienne, 132 na studia wieczo
rowe i 145 na studia zaoczne.

Spośród studentów studiów dziennych, których studia powin
ny za kilka lat zakończyć się dyplomem lekarza, lekarza denty
sty lub magistra, 207 osób rozpocznie studia na Wydziale Le
karskim, 56 na Oddziale Stomatologicznym, 97 na Wydziale 
Farmaceutycznym, 14 na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej i
39 na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i AMG. 
Dodatkowo, na Wydziale Lekarskim AMG rozpocznie w tym 
roku akademickim studia 50 osób w trybie wieczorowym, a tak
że 18 obcokrajowców, którzy studiować będą w ramach English 
Division naszej AimaMater. Wieczorowe studia typu magister
skiego na Oddziale Stomatologicznym podejmie w tym roku 18, 
a na Wydziale Farmaceutycznym 30 osób.

Prężnie rozwijające się w naszej Uczelni dzienne studia li
cencjackie rozpocznie w tym roku akademickim 178 osób. I tak,
40 osób będzie studiować na Oddziale Stomatologicznym w 
specjalnościach: techniki dentystyczne i higiena stomatolo
giczna, 41 na Oddziale Pielęgniarstwa (kierunki: pielęgniar
stwo i położnictwo), 56 na Oddziale Zdrowia Publicznego (kie
runki: zdrowie publiczne/elektroradiologia i fizjoterapia) oraz
41 na Oddziale Medycyny Laboratoryjnej Wydziału Farmaceu
tycznego (kierunek: analityka medyczna).

W rozpoczynającym się roku akademickim w ofercie dydak
tycznej naszej Uczelni pojawiło się kilka nowych możliwości 
uzyskania dyplomu licencjata w trybie wieczorowym i zaocz
nym. Możliwe to będzie w Oddziale Stomatologicznym, gdzie 
12 osób rozpocznie studia wieczorowe w specjalnościach: 
techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna, w Oddziale 
Pielęgniarstwa, gdzie 2 osoby będą studiować wieczorowo na 
kierunku pielęgniarstwo, a także w Oddziale Zdrowia Publicz
nego, gdzie 5 osób zacznie wieczorowe studia licencjackie w 
specjalności elektroradiologia, a 15 na kierunku fizjoterapia. 
Zaoczne studia licencjackie na fizjoterapii rozpocznie 35 osób 
i tyle samo w nowej, bardzo potrzebnej specjalności „ratownic
two medyczne”. Wreszcie, aż 75 osób podejmie w tym roku 
akademickim zaoczne studia magisterskie na Oddziale Pielę
gniarstwa. Udanych studiów!

sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AMG 
dr hab. Jacek M. Witkowski, prof. nzw.
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Kadry AMG
Powierzono funkcje kierownicze:

z dniem 1.08.2003 r. Grażynie Zedler po
wierzono stanowisko kierownika Dzia
łu Organizacji i Zarządzania

z dniem 1 września 2003 r. powierzono 
funkcję p.o. kierownika Katedry Chirur
gii dr. hab. med. Zbigniewowi Śledziń- 
skiemu

Na stanowisko adiunkta przeszli:

dr med. Dariusz Jagielak 
dr med. Krzysztof Kuziemski

Na stanowisko starszego wykładow
cy przeszły:

dr med. Ewa Kazimierska
dr med. Krystyna Mizan-Gross

Jubileusz długoletniej pracy w AMG 
obchodzą:

20 lat
Bożena Babiarczyk
dr Piotr Boguś
dr Wojciech Gościniak 
mgr Mirela Łukaszewska 
mgr Daniela Pasińska 
dr hab. Grzegorz Raczak 
mgr Sylwia Scistowska 
Magdalena Stępińska

Kadry SPSK nr 1 ACK AMG
Jubileusz długoletniej pracy w Samo
dzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz
nym Nr 1 Akademickie Centrum Klinicz
ne Akademii Medycznej w Gdańsku ob
chodzą:

20 lat
Eryka Deręgowska
Ewa Glinka
Marian Jurczyk
Leszek Kassin
Marzena Kęsicka
Alicja Macikiewicz
Romualda Nadolna
Dorota Siedlewicz
Nadzieja Tomasik

25 lat
mgr Ewa Dudzińska-Góralska
Teresa Gruszczyńska
mgr Maria Kaczmaruk
Kazimierz Koper
Wanda Latecka
Stanisław Merchel

Lidia Tortop
dr Aleksandra Wilkowska

25 lat
dr Halina Kamińska
dr Piotr Radziwiłowicz
Joanna Robaczewska 
prof. Jan Marek Stomiński 
dr Henryk Zawadzki

30 lat
prof. Janusz Limon

35 lat
dr Wanda Bako 
prof. Roman Kaliszan
Zygmunt Ptotka 
prof. Bolesław Rutkowski

40 lat
prof. Jerzy Łukasiak

45 lat
prof. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz 
prof. Krystyna Kozłowska

Na emeryturę przeszła

Łucja Cybutka

Z Uczelni odeszli:

dr hab. med. Lech Anisimowicz 
mgr farm. Agnieszka Łażewska 

lek. Michał Mędraś
Janusz Okoń
Krystyna Paradowska
Krystyna Plucińska
Małgorzata Stasiak
Halina Wójcik

30 lat
Elżbieta Hetko
Alina Konopka
Krystyna Maszota
lek. Alina Szczerkowska
Elżbieta Tyrała
Mieczysława Ziółkowska

35 lat
Czesława Klasa
lek. Maria Łętowska-Ławińska
Zofia Motyl
Joanna Roppel
Halina Szmurto

40 lat
Jan Piotrowski
Maria Węgrzyn

Zmiany adresów

Dziekanat Wydziału 
Lekarskiego
Dział ds. Studenckich
informuje, iż z dniem 15.09.2003 r. zmie
niła się siedziba Działu. Aktualny adres: 
80-210 Gdańsk, ul. Tuwima 15
(II piętro)

Aktualny wykaz telefonów:
349-10-05 - kierownik Dziekanatu 
349-10-64 - z-ca kierownika

kierunek
- stomatologia
- zdrowie publiczne
(techniki dentystyczne, 

higiena stomatologiczna) 
349-12-04 - English Division 
349-10-62 - sprawy organizacyjno-

administracyjne 
349-12-06 - kierunek

- lekarski
- zdrowie publiczne
(elektroradiologia, 
fizjoterapia)

349-12-05 - kierunek lekarski 
349-12-41 i kierunki: pielęgniarstwo 
349-12-45 J i położnictwo

349-13-92 - biuro rekrutacyjne,
obciążenie sal wykłado
wych (pawilon nr 4)

Godziny urzędowania Dziekanatu nie 
uległy zmianie.

Dział Socjalno-Bytowy 
Studentów

informuje, że z dniem 15 września br. 
został przeniesiony do budynku przy ul. 
Tuwima 15
(Dom Studenta nr 5, II piętro, pokoje: 
211,212, 213).
Telefony: 349-10-36

349-10-37
Fax 349-10-36

Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki w godzinach od 8.00 do 
15.30.

Grażyna Myrda 
p.o. kierownika Działu
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Piąte Bałtyckie Spotkania 
Nefrologiczne

Z inicjatywy gdańskiego ośrodka ne- 
frologicznego po raz piąty odbyty się Bał
tyckie Spotkania Nefrologiczne. Tym ra
zem gościny odbywającemu się co dwa 
lata sympozjum udzielił Sankt Peters
burg. Program naukowy opracowany 
przez niżej podpisanego wspólnie z prof. 
Konstantinem Gurewiczem, kierowni
kiem Kliniki Hemokorekcji Uniwersytetu 
Medycznego w St. Petersburgu obejmo
wał trzy główne zagadnienia: epidemio
logia w nefrologii, nadciśnienie w choro
bach nerek oraz miejsce dializy otrzew
nowej w leczeniu nerkozastępczym. Po
śród wykładowców było wielu światowej 
sławy znawców powyższych zagadnień, 
z takich krajów jak: USA, Wielka Bryta
nia, Włochy, Holandia, Niemcy, Szwecja, 
Turcja. Ogółem wzięto udział w spotka
niach ponad 500 osób, w tym poza go
spodarzami, którzy stanowili najlicz
niejszą grupę było 50. przedstawicieli 
Ukrainy, 30. z Litwy, 10. z Białorusi, 30. z 
Kazachstanu, a także reprezentanci 
Łotwy i Estonii. Drugą co wielkości grupę 
narodowościową stanowili Polacy, w St.

Petersburgu gościła grupa 230 polskich 
nefrologów. Jej wyjazd został zorganizo
wany przez naszą Klinikę jako wysuniętą 
placówkę Polskiego Towarzystwa Nefro- 
logicznego. Pośród reprezentantów na
szej Alma Mater byli m.in. prof. Stefan 
Angielski, zmarły niedawno prof. Anzelm 
Hoppe oraz liczna grupa pracowników 
Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Cho
rób Wewnętrznych z niżej podpisanym 
oraz doc. Z. Zdrojewskim i doc. A. 
Dębską-Ślizień na czele.

Poza uczestnictwem we wspomnia
nym ekscytującym programie naukowym 
uczestnicy konferencji korzystali w peł
nym zakresie z możliwości zwiedzania 
pięknego St. Petersburga wraz z przyle- 
gtościami. Warto przypomnieć, że to 
piękne miasto obchodzi w tym roku 300- 
lecie jego ustanowienia przez Piotra 
Wielkiego. Na dodatek zwiedzanie było 
ułatwione faktem, iż nasza konferencja 
odbywała się w okresie białych nocy. 
Pełni wrażeń wróciliśmy wszyscy szczę
śliwie do kraju, a następne Bałtyckie 
Spotkania Nefrologiczne za dwa lata naj-
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Saint-Petersburg, Russia 
June 17-23, 2003

pewniej odbędą w Gdańsku lub jego oko
licach.

prof. Bolesław Rutkowski

Wysokogórski 
Klub Urologów - Pomorze

Na zdjęciu członkowie grupy inicjatywnej na szczycie Małej Wysokiej, od lewej: Sławomir Listopadzki i 
Piotr Jarzemski (Bydgoszcz), w głębi Marcin Markuszewski (Klinika Urologii), Marek Roslan i M. Micha
lik - chirurg (Wejherowo) i Kazimierz Krajka.

Z inicjatywy asystentów Kliniki Urolo
gii Akademii Medycznej w Gdańsku po
wstał w sierpniu br. klub, który postano
wiliśmy nazwać Wysokogórskim Klubem 
Urologów - Pomorze. Ponieważ w grupie 
inicjatywnej znaleźli się dwaj koledzy z 
Bydgoszczy w nazwie zaznaczyliśmy re
gion działania.

Celem klubu jest kontynuowanie miło
ści do Tatr oraz dbałość o zachowanie 
sprawności fizycznej i propagowanie ak
tywnego, zdrowego stylu życia. Postano
wiono organizować coroczne wyprawy, 
aby zdobyć tzw. Koronę Tatr, wszystkie 
wierzchołki główne przekraczające 2000 
m n.p.m.

Działalność tatrzańską uzupełnią wy
prawy w góry bardziej egzotyczne, jak 
Kaukaz, Himalaje i Andy. Klub zapocząt
kował swoją działalność wycieczką w Ta
try Słowackie, do Starego Smokowca. W 
trakcie 3-dniowego pobytu w Śląskim 
Domu weszliśmy na Matą Wysoką (2433 
m) i najwyższy szczyt Karpat (Gerlach 
2655 m).

Prezesem klubu został niżej podpisa
ny, a kierownikiem sportowym dr Marek 
Roslan, ordynator Oddziału Urologii 
Szpitala Specjalistycznego w Wejhero
wie.

prof. Kazimierz Krajka
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XX Zjazd PT Hematologów 
i Transfuzjologów

W dniach od 11 do 13 września 2003 r. 
odbywał się w Gdańsku XX Zjazd Pol
skiego Towarzystwa Hematologów i 
Transfuzjologów. Zainteresowanie Zjaz
dem przekroczyło oczekiwania organiza
torów. Wzięto w nim udział ponad 600 
osób zajmujących się szeroko pojętą he
matologią, a więc co najmniej dwukrot
nie więcej niż w latach ubiegłych oraz 23 
wystawców. Na duże zainteresowanie 
Zjazdem miał wpływ nie tylko jego jubile
uszowy charakter i urok 1000-letniego 
Gdańska. Podstawową siłą przyciąga
jącą byt bogaty i niezwykle atrakcyjny 
naukowo program, uwzględniający aktu
alne zagadnienia dotyczące praktyki kli
nicznej, służby krwi oraz hematologii do
świadczalnej. Na Zjazd zgłoszono około 
300 doniesień z całej Polski, z czego 
około 60% zakwalifikowano do prezenta
cji ustnych lub plakatowych. Obrady 
Zjazdu odbywały się w Collegium Biome- 
dicum naszej Alma Mater, które wraz z 
rozpiętym namiotem okazało się dosko
nałym centrum zjazdowym.

Otwarcia Zjazdu dokonał JM Rektor 
AMG prof. Wiesław Makarewicz, który 
wraz z Prezydentem Gdańska, Marszał
kiem Województwa Pomorskiego i Woje
wodą Pomorskim objął honorowy patro
nat nad Zjazdem. Obrady otworzył prze
wodniczący Zjazdu prof. Andrzej Hell- 
mann. Wykłady rozpoczęto sesją im. 
prof. Tadeusza Tempki, pioniera polskiej 
hematologii, a zainaugurowało je wystą
pienie prof. Beverly Torok-Storb z Fred 
Hutchinson Cancer Research Center w 
Seattle (USA), dotyczące niezwykle cie
kawego i kontrowersyjnego zagadnienia 
plastyczności komórek macierzystych 
układu krwiotwórczego. Kolej
nym mówcą byt prof. Rainer 
Storb z Seattle, jeden z ojców 
klasycznej metody transplantacji 
szpiku kostnego, autor ponad 
1000 prac naukowych, jeden z 
najczęściej cytowanych autorów 
na świecie w zakresie onkohe- 
matologii. Tematem jego wystą
pienia była rola niemieloablacyj- 
nych przeszczepów szpiku sta
nowiących, jak się wydaje, prze
łom w transplantologii, porówny
walny do przełomu obserwowa
nego po zastosowaniu ludzkiej 
insuliny w leczeniu chorych na 
cukrzycę.

Program Zjazdu podzielono 
na części: edukacyjną, tema
tyczną i warsztatową. Ideą Zjaz

du była szersza wymiana doświadczeń 
między hematologami dziecięcymi i le
czącymi dorosłych, którą z powodzeniem 
zrealizowano w trakcie sesji tematycz
nych i warsztatowych. Niewątpliwym no- 
vum w części warsztatowej, wysoko oce
nionym przez uczestników, byty sesje in
teraktywne poświęcone leczeniu prze
wlekłej białaczki limfatycznej i szpikowej 
oparte na prezentacji przypadków kli
nicznych. Dzięki zainstalowanej aparatu
rze do głosowania każdy z uczestników 
sesji miał możliwość aktywnego udziału 
w dyskusji nad problemami diagnostycz
nymi lub leczniczymi i konfrontowania 
własnego wyboru z opinią innych. Decy
zje sali komentowali zaproszeni eksper
ci, wybitni specjaliści wdanej dziedzinie.

Leczeniu i monitorowaniu przewlekłej 
białaczki szpikowej w dobie zastosowa
nia imatinibu, pierwszego na świecie 
leku specyficznie blokującego ciąg prze
mian nowotworowych w komórce, była 
poświęcona sobotnia sesja plenarna. Jej 
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 
wykładów i dyskusji światowych autoryte
tów w tej dziedzinie: prof. J.Goldmana z 
Uniwersytetu w Londynie oraz prof. R. 
Hehlamana i dr A. Hochhausa z Uniwer
sytetu w Heidelbergu. Prof. Goldman, dla 
podkreślenia życzliwego związku, jaki od 
dawna łączy go z gdańską hematologią, 
w trakcie tejże sesji otrzymał z rąk pro
rektora prof. Stanisława Bakuty Medal 
50-lecia AMG.

Życie zjazdowe toczyło się również w 
kuluarach. Miejscem spotkań i rozmów 
byt nie tylko pięknie udekorowany przez 
wystawców hol Collegium Biomedicum i 
wspomniany wcześniej namiot, gdzie 

Moment wręczenia Medalu 50-lecia AMG prof. J. Goldmanowi

serwowano posiłki, ale także wieczorne 
imprezy towarzyskie. Pierwszego wie
czoru w reprezentacyjnej sali Dworu Ar
tusa uczestnicy mogli wysłuchać niezwy
kłego koncertu przyjaciela Kliniki Hema
tologii, znanego i cenionego pianisty i 
kompozytora p. Andrzeja Żylisa, któremu 
towarzyszyła znakomita Cappella Geda- 
nensis. Niezwykłość koncertu wynikała 
między innymi z faktu premiery dzieła 
skomponowanego przez autora specjal
nie z okazji Zjazdu. Żart muzyczny opar
ty na powszechnie znanej melodii Happy 
Birthday przyprawił uczestników zarów
no o głębokie wzruszenie, jak i radosne 
odczucia, jakie może dawać tylko dosko
nała muzyka. Koncert stanowił też wspa
niałą oprawę dla jeszcze jednego ważne
go wydarzenia zjazdowego. W części ofi
cjalnej, dla podkreślenia zasług w stwo
rzeniu gdańskiej hematologii, został 
uhonorowany Medalem PTHiT prof. Ste
fan Angielski. Koncertowe wrażenia do
pełnił spacer po Długim Targu i widok 
pięknie oświetlonego Długiego Pobrze- 
ża, który goście zjazdowi mogli podzi
wiać z promu przewożącego ich przez 
Mottawę do Centralnego Muzeum Mor
skiego. Atrakcją drugiego wieczoru byt 
koncert organowy w wykonaniu prof. Ro
mana Peruckiego w Katedrze Oliwskiej. 
Nawet Ci, którzy oliwskie organy słyszeli 
wielokrotnie, byli przekonani, że w takim 
brzmieniu odbierają je po raz pierwszy. 
Na dalszą część wieczoru otworzył swo
je podwoje dla uczestników Zjazdu Dwór 
Oliwski.

Muzyczne związki Zjazdu nie ograni
czały się jedynie do wieczornych koncer
tów. Na uczestników oczekiwały piękne 
pokoje hotelowe w Domu Muzyka, a w 
szczególności w jego nowej części, któ
ra została uruchomiona na potrzeby na
szego Zjazdu. Ogromnego trudu, jakiego 
wymagało to przedsięwzięcie realizowa
ne w bardzo krótkim czasie, podjął się p. 
mgr Henryk Mączka, dyrektor ds. admini

stracyjnych Akademii Muzycznej 
w Gdańsku oraz jego współpra
cownicy. Również tą drogą orga
nizatorzy pragną wyrazić mu 
swoje uznanie i serdecznie po
dziękować. Wyrazów wdzięczno
ści winno być wiele, bo życzli
wość, z jaką Komitet Organiza
cyjny spotykał się na każdym 
kroku, trudno przecenić. Wszyst
kim, którzy zechcieli wspomóc 
nasz wysiłek organizacyjny skła
damy bardzo serdeczne podzię
kowania.

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
dr Maria Bieniaszewska, sekretarz 

Komitetu Organizacyjnego 
dr Jan Maciej Zaucha, sekretarz 

Komitetu Naukowego
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Kongres Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego

W dniach 11-13 września br. wTrójmie- 
ście odbyt się VII Międzynarodowy Kon
gres Polskiego Towarzystwa Kardiologicz
nego. Jest to coroczne, największe i naj
bardziej prestiżowe wydarzenie w środo
wisku kardiologów. W tym roku do Trójmia
sta przyjechało około 3 500 lekarzy oraz 
ok. 500 reprezentantów innych zawodów 
medycznych. Wśród zaproszonych gości 
było wiele światowej stawy autorytetów, 
między innymi Robert H. Jones (USA), Mi
chel Komajda (Francja), Jean-Charles 
Fruchart (Francja), Lars Ryden (Szwecja), 
Renata Cifkova (Czechy), Hugo Saner 
(Szwajcaria) oraz prezydenci zagranicz
nych towarzystw narodowych: Hiszpanii - 
prof. Maria SalvadorTaboada, Portugalii - 
prof. Mario Freitas, Słowenii - prof. Marian 
Kenda, Łotwy - prof. Uldis Kalnins oraz 
Turcji - prof. Oktay Ergene.

Obrady Kongresu odbywały się głow
nie w Gdyni, w trzech obiektach zlokalizo
wanych wokół Skweru Kościuszki: w kom
pleksie kinowym „Silver Screen”, w Hote
lu Gdynia oraz w Teatrze Muzycznym.

Do Kongresu zgłoszono 900 abstrak
tów, przyjęto 592, w tym 432 stanowiły 
plakaty, a 160 - prezentacje ustne. 
Łącznie odbyto się 29 sesji abstrakto- 
wych, 18 satelitarnych, 15 sekcji PTK, 13 
naukowo-dydaktycznych oraz 31 sesji 
plakatowych, w czasie których prezento
wano najnowsze wyniki badań ekspery
mentalnych i klinicznych, standardy po
stępowania oraz dyskutowano o najnow
szych trendach w kardiologii i kardiochi
rurgii. Kongres byt okazją do spotkania 
lekarzy praktyków z największymi polski
mi i międzynarodowymi autorytetami w 
dziedzinie kardiologii. Oficjalnymi języ
kami byty języki polski i angielski. Po raz 

pierwszy w historii kongresów PTK pięć 
sesji otrzymało akredytację European 
Board for Accreditation in Cardiology (10 
pkt EBAC). Ponadto uczestnicy Kongre
su otrzymywali 15,5 punktów akredytacyj
nych PTK oraz 20 punktów Towarzystwa 
Internistów Polskich.

11 września w Teatrze Muzycznym im. 
Danuty Baduszkowej w Gdyni odbyto się 
uroczyste otwarcie Kongresu, podczas 
którego wszystkich gości przywitał prof. 
Andrzej Rynkiewicz, Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego VII Międzyna
rodowego Kongresu Polskiego Towarzy
stwa Kardiologicznego. W czasie tej ce
remonii Prezes PTK prof. Andrzej Cie- 
śliński wyróżnił tytułem Honorowego 
Członka PTK prof. Mirosławę Narkiewicz 
z Gdańska, prof. Larsa Rydena ze Szwe

cji oraz prof. Jerzego Kucha z Warszawy. 
Wieczorem, 12 września na sopockim 
molo zorganizowano spotkanie dla 
uczestników Kongresu „Get together 
party”, w czasie którego wystąpiła entu
zjastycznie przyjęta Kayah.

W czasie trwania Kongresu zaprezen
towało się 86 firm farmaceutycznych, dla 
których zbudowano specjalny pawilon wy
stawienniczy o powierzchni ok. 1900 m2.

□
Gdańsk, dnia 15.09.2003 r.

Pani
Prof. dr hab.
Mirosława Narkiewicz

Wielce Szanowna Pani Profesor,
W związku z obdarzeniem Pani 

Profesor zaszczytną godnością człon
ka honorowego Polskiego Towarzy
stwa Kardiologicznego proszę przyjąć 
najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzenia głębokiej, osobistej satys
fakcji. Ta godność jest bezsprzecznie 
wyrazem wielkiego uznania dla doko
nań Pani Profesor nie tylko na rzecz 
kardiochirurgii, ale także szerzej na 
rzecz całego środowiska klinicznego i 
naukowego zajmującego się choroba
mi serca.

Cieszę się ogromnie, że ten honor 
stał się udziałem członka naszej spo
łeczności akademickiej, tak bardzo 
zasłużonego dla organizacji kardio
chirurgii i kardiologii w Akademii Me
dycznej w Gdańsku. Wraz z gratula
cjami proszę przyjąć najlepsze życze
nia zdrowia i osobistej pomyślności.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor
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Kongres Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

W dniach 16 - 20.09.2003 r. odbyt się 
w Gdańsku XXXIX Kongres Polskiego To
warzystwa Biochemicznego organizowa
ny przez Oddział Gdański Towarzystwa.

W historii P.T.Bioch. po raz pierwszy 
zdecydowano o wprowadzeniu języka 
angielskiego jako języka obrad i druku 
abstraktów w formie dodatkowego tomu 
w indeksowanym, fachowym periodyku 
Acta Biochimica Polonica.

Prezentowane prace pochodziły z wio
dących ośrodków akademickich Polski, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Fran
cji, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Holan
dii, Belgii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, 
Chorwacji, Japonii i USA. Główną ideą 
tegorocznej konferencji była prezentacja 
najnowszych osiągnięć biologii komórki, 
poczynając od inżynierii genetycznej, 
chemoprewencji nowotworów, badań 
nad apoptozą i stresem oksydacyjnym, 
biomedycznymi aspektami metabolizmu 
lipidów, puryn i pirymidyn, jak i trans
plantacją narządów.

Spore zainteresowanie wzbudziły se
sje: neurochemia od pojedynczego neu
ronu do mózgu oraz biologiczna odpo
wiedź komórki na stres mechaniczny.

Uczestnicy kongresu podziwiali przy
gotowaną przez profesorów Usukurę i 
Morone (Nagoya, Japonia) demonstrację 
zmian dynamiki ruchu molekuł błony ko
mórkowej wykonaną techniką tomografii 
komputerowej.

Po raz pierwszy zorganizowano sesje 
dotyczące integracji dydaktyki chemii i 
biochemii oraz poświęconą etycznym 
aspektom badań w naukach przyrodni
czych. 17 sesji programowych kongresu 
przyciągnęły około 800 uczestników, 
wzbudziły szereg żywych stymulujących 
dyskusji naukowych. Wykład inaugura
cyjny wygłosił profesor Masatoshi Hagi- 
wara (Tokio, Japonia) pt. „Manipulation 
of alternative splicing by novel protein ki- 
nase inhibitors”. Wykład omawiał naj
nowsze osiągnięcia inżynierii genetycz
nej w zakresie regulacji „składania” czą
steczek informacyjnego kwasu rybonu
kleinowego. W ten sposób uczczono 50- 
lecie odkrycia struktury DNA - najważ
niejszego odkrycia biologii XX wieku.

Misję statutową Polskiego Towarzy
stwa Biochemicznego stanowi rozwój 
badań naukowych w zakresie biochemii i 
upowszechnianie uzyskiwanych wyników 
badań w krajach ościennych powstałych 
po upadku imperium sowieckiego. Stąd 
też obecność na kongresie naukowców z 
Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Patron Honorowy Kongresu byty pre
zydent RP Lech Wałęsa w swoim liście 
dedykowanym uczestnikom z satysfakcją

zauważył ten aspekt działalności Towa
rzystwa, jak i zorganizowanie Federacji 
Europejskich Towarzystw Biochemicz
nych (FEBS) w strukturę przekraczającą 
zasięgiem Unię Europejską, bo sięga
jącą od Maroka po Azerbejdżan.

Wysoki poziom naukowy kongresu do
starczy impulsów dla współpracy ośrod

Do Organizatorów i Uczestników
XXXIX Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Szanowni Państwo!
Na ręce Profesora dr. hab. Michata Woźniaka przesyłam serdeczne pozdrowie

nia dla wszystkich Uczestników i Organizatorów XXXIX Zjazdu Polskiego Towa
rzystwa Biochemicznego, który odbywać się będzie w Gdańsku od dnia 16 wrze
śnia 2003 roku, w którym to Zjeździe niestety nie będę mógt uczestniczyć z po
wodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu za granicę.

Życzę Państwu owocnych obrad, burzliwej dyskusji - jakiej jestem zwolenni
kiem, wymiany myśli i poglądów naukowych w imię dążenia do osiągnięcia znacz
nego wktadu do dalszych badań naukowych we wszelkich tematach związanych 
z biochemią i biologią komórki.

Życzę, aby ludzie nauki z grupy Towarzystw Krajowych sięgającej od Azerbej
dżanu po Maroko, czyli obszaru przekraczającego granice Unii Europejskiej, aby 
ci twórcy nowatorskich pomysłów w dzisiejszej epoce, jak ją nazywam „ epoką in
telektu”, znaleźli miejsca, środki i wszelkie niezbędne możliwości dla urzeczy
wistnienia wieloletnich badań, a wszystko to dla dobra przyszłych pokoleń z za
chowaniem zasad etyki, moralności i odpowiedzialności wobec własnego sumie
nia i wobec tych, którzy na efekty waszych prac czekają! Życzę wytrwałości w 
dążeniu do wyznaczonego przez obrady Zjazdu - celu!

Gdańsk, dnia 12 września 2003 r. Lech Wałęsa

ków akademickich z kraju i zagranicy i 
zaowocować może nowymi projektami 
badawczymi.

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu 

prof. Michat Woźniak
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Bibliografia Publikacji Pracowników AMG 
w programie EXPERTUS — nowe możliwości

Bibliografia Publikacji Pracowników 
AMG stanowi źródło informacji o opubliko
wanym w Polsce i za granicą dorobku na
ukowym i popularnonaukowym osób za
trudnionych w Uczelni. Powstaje w Bibliote
ce Głównej oraz, od kilku lat, w Bibliotece 
Wydziału Farmaceutycznego. Ma długą hi
storię, gdyż rejestruje dorobek naukowy 
pracowników Uczelni od 1945 roku. Biblio
grafia za lata 1945-1992 ukazała się dru
kiem w kolejnych tomach. Od 1993 roku 
opracowywana jest komputerowo, przy po
mocy różnych programów, stąd w doku
mentacji za lata 1994-1996 są liczne braki. 
Od 1996 roku jest tworzona przy pomocy 
programu komputerowego EXPERTUS® fir
my Splendor®Systemy Informacyjne. Aktu
alnie baza liczy 9.951 rekordów. Każdy z 
nich zawiera szczegółowe dane bibliogra
ficzne oraz w miarę możliwości uzupełnio
ny jest o hasta przedmiotowe w języku pol
skim i angielskim. Do opisów publikowa
nych prac od 2003 roku dołączane są abs
trakty oraz istnieje możliwość przejścia od 
rekordu bibliograficznego do pełnego tek
stu publikacji, o ile jego wersja elektronicz
na jest dostępna w Internecie. Poza danymi 
bibliograficznymi rekordy zawierają elemen
ty charakterystyki bibliometrycznej: wartość 
wskaźnika Impact Factor, lndex Copernicus 
oraz punktację KBN. Baza Bibliografia Pu
blikacji Pracowników Akademii Medycznej 
w Gdańsku dostępna jest zarówno w sieci 
uczelnianej, jak i w Internecie pod adresem 
http://medline.amq.qda.pl/splendor/expertus .

W roku 2002 Biblioteka Główna we 
współpracy z Działem Nauki podjęta dzia
łania prowadzące do większego zaintere
sowania środowiska naukowego Uczelni 
problemem bibliografii. Przyjęto, iż docelo
wo (od 2004 roku) Biblioteka będzie miej
scem gromadzenia i opracowywania mate
riałów bibliograficznych, gdyż jej pracowni
cy są merytorycznie przygotowani do wyko
nania tej pracy zgodnie z obowiązującymi 
normami. Tworzona w Bibliotece baza bę
dzie podstawą do prac prowadzonych w 
Dziale Nauki, a związanych zarówno z 
oceną parametryczną Uczelni, jak i dorob
ku naukowego poszczególnych osób czy 
jednostek organizacyjnych Akademii. W 
czerwcu 2003 roku zakupiono nowy moduł 

do stosowanego programu - EXPERTUS®- 
Bibliometria umożliwiający sporządzanie 
pełnej analizy i statystyki bibliometrycznej 
w różnych przedziałach czasu. To nowe na
rzędzie pozwala na dokonywanie szeregu 
zestawień według różnych kryteriów, np. 
nazwiska autora, typu czy języka publikacji. 
Program, po zainstalowaniu środowiska 
Java, prezentuje w formie tabelarycznej lub 
graficznej następujące dane:
- łączną liczbę prac opublikowanych w 

czasopismach posiadających Impact 
Factor, punktację KBN lub ujętych w In- 
dex Copernicus,

- łączne wartości poszczególnych wskaź
ników,

- procentowy udział - w stosunku do ogó
łu publikacji - prac z punktacją KBN, In- 
dex Copernicus oraz wskaźnikiem Im
pact Factor.
Powyższe zestawienia mogą odnosić się 

do ogólnej liczby publikacji lub do określo
nego jej typu, np. artykułu polskiego czy 
opublikowanego w czasopiśmie zagranicz
nym. Program umożliwia także przygotowa
nie rankingów dla wydziałów, poszczegól
nych jednostek organizacyjnych, czy auto
rów. Kryteriami porządkującymi rankingi 
mogą być, m.in. liczba wszystkich publika
cji, liczba prac zamieszczonych w czasopi
smach posiadających Impact Factor czy 
punktację KBN. Można również określić 
łączną wartość poszczególnych wskaźni
ków w stosunku do liczby autorów prac w 
wybranym roku. Analiza bibliometryczna 
jest dostępna w Internecie pod adresem 
http://medline/amq.qda.pl/splendor/anali- 
za, a rankingi pracowników, wydziałów 
i jednostek pod adresem http://medline/
amq.qda.pl/splendor/rankinq.

Należy podkreślić, że głównym warun
kiem przeprowadzania dokładnych analiz 
bibliometrycznych dorobku zarówno w ska
li Uczelni, jak i w odniesieniu do poszcze
gólnych pracowników naukowych jest kom
pletność zarejestrowanych materiałów, nie
zbędne więc jest przekazywanie na bieżą
co do Biblioteki Głównej i Biblioteki Wy
działu Farmaceutycznego informacji o 
wszystkich opublikowanych pracach, udo
kumentowanych odbitkami. Kserokopia 
pracy jest niezbędna, gdyż stanowi podsta-

Statystyka i analiza bibliometryczna za 2002 r.

Rodzaj publikacji Ilość

Artykuł zamieszczony w czasopiśmie 
polskim (ARP) 482

Artykuł w języku obcym zamieszczony 
w czasopiśmie zagranicznym (ARZ) 179

Praca doktorska (DR) 8

Rozprawa habilitacyjna (HAB) 3

Komentarz (KOM) 6

Książka (KS) 14

List do redakcji (LDR) 10

Opracowanie (OPR) 4

Patent (PAT) 1

Przedmowa (PMO) 1

Polemika (POL) 1

Polski referat zjazdowy (PRZ) 7

Polskie streszczenie zjazdowe (PSZ) 157

Redakcja (RED) 4

Rozdział w książce (RKS) 153

Sprawozdanie (SPR) 10

Wypowiedź (WYP) 2

Zagraniczny referat zjazdowy (ZRZ) 14

Zagraniczne streszczenie 
zjazdowe (ZSZ) 76

Ogółem 1132

wę sporządzenia poprawnego i wiarygod
nego opisu bibliograficznego. Pracownicy 
tworzący bibliografię od początku 2003 
roku przeglądają systematycznie wszystkie 
czasopisma polskie i zagraniczne wpływa
jące na bieżąco do Biblioteki w ramach pre
numeraty, wymiany oraz darów, poszukując 
publikacji, których autorami są osoby za
trudnione w AMG w celu umieszczenia in
formacji w tworzonej bazie. Aby ułatwić 
i przyspieszyć proces kompletowania da
nych w bazie został zakupiony kolejny 
moduł programu umożliwiający nadsyłanie 
drogą elektroniczną informacji o publika
cjach nie zarejestrowanych w bazie oraz 
moduł zgłaszania materiału bibliograficz
nego na dyskietkach. Oba moduły są jesz
cze w fazie testowej, z chwilą ich urucho
mienia planowane jest przeprowadzenie 
przez pracowników Biblioteki i Działu Na
uki szkoleń dla zainteresowanych osób. 
Wydaje się, że ścisła i aktywna współpra
ca środowiska naukowego Uczelni i komór
ki ds. bibliografii w Bibliotece pomoże 
uczynić bazę aktualną i kompletną, co 
może także zaowocować lepszymi wskaź
nikami bibliometrycznymi, uwzględnianymi 
przy kategoryzacji KBN.

Program EXPERTUS® jest systemem w 
pełni dostosowanym do zaleceń KBN, opra
cowywana więc przy jego pomocy biblio
grafia będzie źródłem kompletnych danych 
do corocznych sprawozdań z działalności 
naukowej zarówno poszczególnych jedno
stek, jak i indywidualnych pracowników na
ukowych Uczelni.
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http://medline.amq.qda.pl/splendor/expertus
http://medline/amq.qda.pl/splendor/anali-za
http://medline/amq.qda.pl/splendor/rankinq

