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Szczęśliwego Nowego Roku 2004
U progu Nowego Roku składam w imieniu Senatu i swoim własnym, całej wspólnocie akademickiej naszej Alma Ma- 

ter, najlepsze życzenia dobrego zdrowia, szczęścia, satysfakcji z osiągnięć i osobistej pomyślności. Kieruję je do wszystkich 
nauczycieli akademickich, studentów, ogółu pracowników naszej Akademii i Akademickiego Centrum Klinicznego, wraz 
z podziękowaniem za ofiarną pracę.

Mijający rok był bardzo ważny i trudny dla nas wszystkich. Dziękuję zn współpracę, zrozumienie i akceptację podejmo
wanych niełatwych decyzji. Wdrażamy nadzwyczaj trudny proces głębokiej restrukturyzacji i konsolidacji naszej bazy kli
nicznej. Głęboki kryzys krajowego systemu organizacji ochrony zdrowia i finansów publicznych państwa niejednokrotnie 
zmusza nas do działań nadzwyczajnych. Dostosowując się do wymogów i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego sta
ramy się podejmować działania wyprzedzające i budować solidne podstawy dla pomyślnego rozwoju naszej Uczelni w przy
szłości. Pomimo wielu niekorzystnych zjawisk, w przekonaniu władz Uczelni, rok 2003 zamykamy licznymi sukcesami.

Minął pierwszy rok od odważnej decyzji o konsolidacji naszych trzech szpitali klinicznych. Zamknęliśmy proces włą
czania w strukturę Akademii Medycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni tworząc tam nowy szpital 
kliniczny, poszerzając naszą bazę i zyskując nowe możliwości rozwoju. Pragnę mocno podkreślić, że są to działania pio
nierskie w skali kraju, o niespotykanej dotąd skali trudności zarówno pod względem formalno-prawnym jak i społecznym.

W rok akademicki 200312004 weszliśmy z rekordową liczbą 3667 studentów kształconych na dziewięciu kierunkach 
studiów. Na Wydziale Lekarskim rozwijamy pomyślnie tok nauczania obcokrajowców w języku angielskim.

W całej Uczelni obserwujemy pozytywne tendencje w rozwoju badań i kadry naukowej. Pan Profesor 
Roman Kaliszan został uhonorowany Nagrodą indywidualną Fundacji na Rz.ecz Nauki Polskiej. To wiel

ki zaszczyt dla Wydziału Farmaceutycznego i całej Uczelni. W uznaniu naszych kompetencji i doświad
czenia powierzono nam obowiązki koordynatora największego w Polsce programu prewencji cho

rób sercowo-naczyniowych pod nazwą Polski Projekt 400 Miast.
W najbliższym czasie zamkniemy, wyposażymy i oddamy do użytku dwie duże inwestycje: nowy 

budynek dla Katedry Medycyny Sądowej i Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnię Doświad
czalną. Rozpoczęliśmy dwie następne: nowy budynek dla Oddziału Onkologii i Hematologii Dzie

cięcej oraz gruntowną rewaloryzację historycznego budynku Starej Anatomii, którą przekształci
my w wielofunkcyjne Centrum Edukacyjne.

Akademickie Centrum Kliniczne wyposażyliśmy w nową aparaturę o pokaźnej wartości 20 milio
nów złotych stwarzając nowe możliwości diagnostyczno-lecznicze. Wzbogaciliśmy znacząco bazę lo
kalową i wyposażenie Oddziału Stomatologicznego.

Przed nami nowe poważne wyzwania. W Nowy Rok 2004 wkraczamy z determinacją, na
dzieją i głęboką wiarą, że sprostamy oczekiwaniom, że zbiorowym wysiłkiem zbuduje

my pomyślność naszej Uczelni.
Życzę, by ten Nowy Rok był dla Akademii i dla nas wszystkich szczę

śliwy. Wszystkim pracownikom i studentom życzę, by towarzyszy
ło im zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy. Życzę 

zdrowia, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia osobistego.

Malowane ustami. Autor: E. Marinou-Paleologou

Szczęśliwego Nowego Roku, Do siego Roku !

Prof. Wiesław Makarewicz
Rektor
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Uroczystość wręczenia Nagrody Funda
cji na Rzecz Nauki Polskiej prof. Roma
nowi Kaliszanowi na Zamku Królewskim 
w Warszawie w dniu 5 grudnia 2003 r. 
Nagrodę otrzymali także socjolog i histo
ryk prof. Jerzy Szacki oraz fizyk dr Marek 
Pfutzner str. 5

Ostatnie przygotowania do implantacji zestawu Helex. Od 
prawej kolejno: Denis Dreher (USA), dr Dariusz Ciećwierz, 
dr Robert Sabiniewicz, dr Maciej Chojnicki, Minne van der 
Haak (Holandia) str. 12

Uroczyste posiedzenie Senatu AMG w dniu 11 grudnia 2003 r. w 
Ratuszu Staromiejskim, podczas którego zostały wręczone dyplo
my nagród Ministra Zdrowia oraz nagrody Rektora I stopnia

Z uroczystości otwarcia siedziby Zakła
du Etyki, Bioetyki i Deontologii w budyn
ku przy ul. Tuwima 15 w dniu 10 grudnia 
2003 roku, którego p.o. kierownikiem jest 
dr Marta Michowska, a kuratorem prof. 
Janina Suchorzewska str. 12
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24.11.03 - nadanie tytułu doktora honoris 
causa Akademii Wychowania Fizycznego i 
Sportu w Gdańsku prof. Januszowi Czerwiń
skiemu, byłemu rektorowi tej uczelni oraz 
trenerowi Kazimierzowi Górskiemu. Na uro
czystości Uczelnię reprezentował prorektor 
ds. nauki prof. Roman Kaliszan. (W po
przednim wydaniu GazetyAMG zakradt się 
błąd w nazwisku prof. Janusza Czerwińskie
go, za co serdecznie przepraszam).

29.11.03 - X Gdańskie Spotkania Kardiolo
giczne. W sympozjum na temat Postępy 
elektrostymulacji serca udział wziął rektor 
prof. Wiesław Makarewicz. W sesji jubile
uszowej z okazji 40-lecia wszczepienia w 
Gdańsku pierwszego stymulatora serca w 
Polsce wykłady wygłosili: prof. Grażyna 
Świątecka oraz prof. Zdzisław Wajda.

01.12.03 - na zaproszenie konsula general
nego Szwecji w Gdańsku, pana Lars - Owe 
Persson rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w spotkaniu i koktajlu z okazji 
Dnia Świętej Łucji.

03.12.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
przewodniczył, pierwszemu w tym roku aka
demickim, posiedzeniu Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego, które odbyto 
się w Akademii Wychowania Fizycznego i 
Sportu. W programie znalazły się m.in.: in
formacja o postępach wdrażania Regional
nej Strategii Innowacji i inicjatywach zmie
rzających do utworzenia wTrójmieście Cen
trum Zaawansowanych Technologii, infor
macja o stanie przygotowań do II Bałtyckie
go Festiwalu Nauki, relacja z przebiegu kon
ferencji Model współdziałania uczelni pu
blicznych i niepublicznych - stan obecny i 
perspektywy (zob. też tabelę na str. 11).

05.12.03 - na Zamku Królewskim w Warsza
wie, rektor prof. Wiesław Makarewicz oraz 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. 
Marek Wesołowski wzięli udział w uroczy
stym wręczeniu Nagrody Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej prof. Romanowi Kaliszano- 
wi. Nagroda jest najpoważniejszym w na
szym kraju indywidualnym wyróżnieniem 
naukowym. W roku 2003 otrzymali ją także 
socjolog i historyk prof. Jerzy Szacki oraz fi
zyk dr Marek Pfutzner.

05.12.03 - dziekan Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG-AMG prof. Ja

Dnia 29 listopada 2003 roku zmarła w wieku 46 lat

mgr fil. ang. Ewa Brzozowska-Chowaniec
lektor w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Akademii Medycznej w 

Gdańsku. Z wielkim żalem żegnamy cenionego Pracownika, pełną ciepła i życz

liwości Koleżankę.

cek Bigda reprezentował Uczelnię na posie
dzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego 
ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Wo
jewództwa Pomorskiego.

05.12.03 - prorektor ds. dydaktyki prof. Bo
lesław Rutkowski uczestniczył w uroczy
stym otwarciu VI Konferencji Sekcji Stoma
tologii Środowiskowej Polskiego Towarzy
stwa Stomatologicznego połączonej z Jubi
leuszem 30-lecia Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej AMG. Tematem przewodnim 
konferencji byty zagrożenia ekologiczne i 
cywilizacyjne zdrowia kobiety, mężczyzny i 
dziecka w aspekcie medycznym i stomato
logicznym.

05.12.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wraz z Małżonką oraz dyrektor administra
cyjny dr Sławomir Bautembach, uczestni
czyli w charytatywnym Koncercie Mikołajko
wym zorganizowanym przez Fundację pani 
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez 
barier”. Koncert odbyt się w Pałacu Prezy
denckim w Warszawie.

09.12.03 - na zaproszenie Urzędu Marszał
kowskiego i marszałka Jana Kozłowskiego, 
rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestni
czył w Polsko-Szwedzkim Forum Współpra
cy, które obradowało w Gdańsku.

09.12.03 - na zaproszeń ie wojewody pomor
skiego Jana Ryszarda Kurylczyka, rektor 
prof. Wiesław Makarewicz wziął udział w 
drugim kolejnym spotkaniu poświęconym 
problemom onkologii w województwie po
morskim.

10.12.03 - otwarcie siedziby Zakładu Ety
ki, Bioetyki i Deontologii, którego p.o. kie
rownikiem jest dr Marta Michowska, a ku
ratorem prof. Janina Suchorzewska. W uro
czystości udział wzięli: rektor prof. Wiesław 
Makarewicz, prorektor ds. nauki prof. Ro
man Kaliszan, prorektor ds. dydaktyki prof. 
Bolesław Rutkowski, prorektor ds. klinicz
nych prof. Stanisław Bakuta oraz dziekan 
Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś, 
a także prof. Stefan Raszeja, prof. Edward 
Witek oraz inni zaproszeni Goście. Siedzi
ba Zakładu mieści się w budynku przy ul. 
Tuwima 15.

11.12.03 - w Ratuszu Staromiejskim w 
Gdańsku odbyto się uroczyste po- _K 
siedzenie Senatu AMG poświęcone ’~v
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anum
i—wręczeniu dyplomów Nagród Mini- 

stra Zdrowia oraz Nagród Rektora I 
stopnia przyznanych w roku 2003. Gościem 
Senatu byta wicewojewoda pomorski Kry
styna Gozdawa-Nocoń, która dokonała aktu 
dekoracji Złotym Krzyżem Zasługi dr Ewę 
Marczak i Srebrnym Krzyżem Zasługi dr. 
Macieja Dijakiewicza. Uroczystość, która 
przebiegła w miłej atmosferze, uświetnił 
koncert kwartetu smyczkowego Cappella 
Gedanensis.

12.12.03 - na zaproszenie wojewody pomor
skiego Jana Ryszarda Kurylczyka, rektor 
prof. Wiesław Makarewicz oraz dyrektor 
administracyjny dr Sławomir Bautembach 
wzięli udział w spotkaniu z ministrem zdro
wia Leszkiem Sikorskim. Tematami spotka
nia byty przygotowywane rozwiązania sys
temowe w ochronie zdrowia - pomoc pu
bliczna, restrukturyzacja zakładów opieki 
zdrowotnej oraz przekształcenie zakładów 
w spółki użyteczności publicznej.

12.12.03 - w gabinecie rektora w obecno
ści prorektora ds. nauki prof. Romana Kali- 
szana, prorektora ds. klinicznych prof. Sta
nisława Bakuty i dziekana Wydziału Farma
ceutycznego prof. Marka Wesołowskiego 
odbyta się uroczystość wręczenia Nagród 
Rektora II stopnia przyznanych w roku 2003.

12.12.03 - w Akademii Medycznej we Wro
cławiu odbyto się spotkanie prorektorów ds. 
dydaktyki i dziekanów w sprawie organiza
cji rekrutacji i egzaminu wstępnego w latach 
2004 i 2005 w kontekście nowej matury. Z 
naszej Uczelni w spotkaniu udział wzięli: 
prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rut
kowski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. 
Janusz Moryś i prodziekan Wydziału Far
maceutycznego prof. Renata Ochocka.

14.12.03 - prorektor ds. nauki prof. Roman 
Kaliszan uczestniczył w świątecznym spo
tkaniu zorganizowanym przez Kapitułę Sto
warzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
Gdańskiego.

15.12.03 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w posiedzeniu Komitetu Nagro
dy Naukowej Miasta Gdańska im. Jana He
weliusza poświęconemu wyłonieniu laure
atów nagrody za rok 2003.

15.12.03 - debata w Belwederze w Warsza
wie pt. Zdrowie Obywateli - w poszukiwa
niu wspólnych działań zorganizowana przez 
prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskie
go, w której wziął udział dyrektor dr Sławo
mir Bautembach.

15.12.03 - posiedzenie Konferencji Rekto
rów Uczelni Medycznych w Warszawie po
święcone sprawom bieżącym i podjęciu de
cyzji o organizacji egzaminu wstępnego w 
roku 2004. Uczelnię reprezentował prorek
tor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski.

mgr Urszula Skałuba

Laureat nagrody 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Zarząd Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przyznał doroczne nagrody młodym 
pracownikom nauki za szczególne osiągnięcia badawcze.

Nagrodę w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych otrzymał kandydat zgło
szony przez prof. Romana Kaliszana - dr Michał J. Markuszewski, adiunkt w Kate
drze i Zakładzie Biofarmacji i Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego AMG. 
Nagroda została przyznana za cykl prac dotyczących przystosowania nowych me
tod analitycznych do wykrywania i oznaczania różnych metabolitów w pojedynczych 
komórkach.

Wyróżnienie 
na Międzynarodowym Sympozjum

Chciatbym donieść o miłym wyróżnieniu pracy naukowej przedstawionej przez 
pana Roberta Ciechanowicza asystenta I Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Za
truć AMG, wykonanej w Katedrze i Zakładzie Farmakologii. Praca pod tytułem „The 
role and interaction of tachykinin receptor antagonists in me pathogenesis of posto- 
perative ileus in rats” byta przedstawiona w postaci plakatu na Międzynarodowym 
Sympozjum: „Brain - Gut Axis in Gastrointestinal System Basic and Clinical Aspects”, 
w Krakowie dnia 15 listopada 2003 r. Współautorami są: Robert Ciechanowicz, Zyg
munt Chodorowski, Jacek Sein Anand, Jacek Petrusewicz i Roman Korolkiewicz. W 
nagrodę praca będzie publikowana poza kolejnością w czasopiśmie Potish Journat of 
Physiotogy and Pharmacotogy, które wśród czasopism krajowych ma najwyższy im- 
pact factor. Należy podkreślić, że jest to drugie wyróżnienie pracy o podobnej tematy
ce, wykonanej metodą wprowadzoną i stosowaną w Katedrze i Zakładzie Farmakolo
gii AMG, pierwsze wyróżnienie miało miejsce na Zjeździe Farmakologów Europej
skich w Lyonie w roku 2001.

emerytowany prof. dr hab. med. K. Z. Korolkiewicz

Podziękowanie od małych pacjentów
Gdańsk, dn. 9 grudnia 2003

Klinika Pediatrii, Gastroenetrologii
i Onkologii Dziecięcej AMG

Sz.P. Dr Wojciech Radys
Opiekun Kota Pediatrycznego
IV roku Wydziału Lekarskiego AMG

W imieniu naszych małych Pacjentów, ich Rodziców oraz personelu serdecznie 
dziękujemy Studentom Kota Pediatrycznego za szczególne wsparcie w organizacji 
spotkania dzieci z Mikołajem w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Aka
demii Medycznej w Gdańsku, które odbyto się 6 grudnia 2003 r.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa piękny odruch serca, który został przyjęty 
z wielką radością przez naszych chorych podopiecznych.

Z wyrazami szacunku i życzeniami Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

prof. dr hab. Maria Korzon 
kierownik Kliniki

Pamięci Profesora Zdzisława Kieturakisa

W związku z przypadającą w 2004 r. setną rocznicą urodzin profesora Zdzisława 
Kieturakisa przygotowuje się wydawnictwo poświęcone życiu i działalności Profeso
ra. Autorzy opracowania zwracają się do wszystkich z uprzejmą prośbą o dostarcza
nie posiadanych materiałów (pism, listów, zdjęć itp.) związanych z Profesorem pod 
adresem redakcji Gazety AMG celem uzupełnienia zgromadzonych dokumentów.
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Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
dla Profesora Romana Kaliszana

NAGRODĘ
FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych 

w 2003 roku

otrzymuje

Prof. dr hab. ROMAN KALISZAN

za zastosowanie metod modelowania matematycznego 
oraz chromatografii do określania związku między strukturą 

chemiczną leków i ich właściwościami farmakologicznymi

Prezes Zarządu Fundacji

Prof. dr hab. inż. MACIEJ W. GRABSKI

Przewodniczący Rady Fundacji

Prof. dr hab. JANUSZ SŁAWIŃSKI

Warszawa, 5 grudnia 2003

Pan Profesor Roman Katiszan został uhonorowany w roku 
2003 Nagrodą indywidualną Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 
w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za zastosowa
nie metod modelowania matematycznego oraz chromatografii 
do określania związku między strukturą chemiczną leków i ich 
właściwościami farmakologicznymi.

H/ imieniu Senatu i całej społeczności akademickiej Akade
mii Medycznej w Gdańsku składam Drogiemu Laureatowi naj
serdeczniejsze gratulacje z okazji uhonorowania Go tym naj
wyższym środowiskowym wyróżnieniem, jakie w Polsce może 
być zaoferowane ludziom nauki.

Ta Nagroda to wielki zaszczyt dla Wydziału Farmaceutycz
nego i całej Uczelni. Pragnę szczególnie podkreślić fakt, że 
Nagroda została przyznana za osiągnięcia i odkrycia naukowe 
w ciągu ostatnich czterech łat, a więc za okres, w którym Pan 
Profesor pełni z wyboru niełatwą funkcję prorektora ds. nauki i 
obowiązki zastępcy rektora AMG.

Uczestnicząc, wraz z panem dziekanem Wydziału Farma
ceutycznego prof. Markiem Wesołowskim, w podniosłej uro
czystości wręczenia Nagrody, jaka miała miejsce 5 grudnia 
2003 r. w reprezentacyjnej Sali Zamku Królewskiego w Warsza
wie, w obecności ministra nauki i informatyzacji prof. Michała 
Kłeibera i innych Dostojnych Gości oraz licznych przedstawi
cieli naszego Wydziału Farmaceutycznego, przeżywaliśmy nie
kłamane uczucie wielkiej dumy i radości z ogromnego sukce
su naszego Kolegi.

U progu Nowego Roku życzę Drogiemu Laureatowi dobrego 
zdrowia, pomyślności i osobistego szczęścia, a także dalszych 
spektakularnych sukcesów naukowych.

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor

Na Zamku Królewskim w Warszawie 5.12.2003 r.

Od lewej: rektor AM w Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz, prorektor ds. nauki AMG prof. 
Roman Kaliszan, dziekani Wydziałów Farmaceutycznych: AM w Warszawie prof. Jan Pa- 
checka i AM w Poznaniu prof. Zenon Kokot
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 27 listopada 2003 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. dr 
hab. Wiesław Makarewicz powitał zebranych i wręczył dr. hab. 
med. Andrzejowi Basińskiemu i dr. hab. med. Leszkowi Bidza- 
nowi akt nominacji i gratulacje z okazji powołania na stanowi
sko profesora nadzwyczajnego. Następnie rektor przekazał 
prof. dr. hab. Michałowi Studniarkowi gratulacje z okazji nada
nia przez prezydenta RP tytułu naukowego profesora nauk 
medycznych.

1. Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego Senat zaopinio
wał pozytywnie następujące wnioski:
a) w sprawie powołania dr. hab. Janusza Sieberta na stano

wisko kierownika Katedry Medycyny Rodzinnej AMG,
b) w sprawie powołania prof. dr. hab. Jana Marka Słomiń- 

skiego na stanowisko kierownika Katedry Pneumonologii 
i Alergologii AMG,

c) w sprawie powołania dr. hab. Jacka Witkowskiego, prof. 
nzw. AMG na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Fi
zjopatologii AMG,

d) w sprawie zmiany nazwy Kliniki Gastroenterologii Instytu
tu Chorób Wewnętrznych na Klinikę Gastroenterologii i 
Hepatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych AMG,

e) w sprawie likwidacji Samodzielnej Pracowni Alergologii w 
Instytucie Chorób Wewnętrznych w związku z powołaniem 
Kliniki Alergologii w Katedrze Penumonologii i Alergologii 
AMG,

f) w sprawie zmian organizacyjnych w Katedrze i Zakładzie 
Rehabilitacji polegających na powołaniu nowej jednostki
- Kliniki Rehabilitacji i połączeniu jej z istniejącym Zakła
dem Rehabilitacji, której nazwa będzie brzmieć Klinika i 
Zakład Rehabilitacji oraz jednocześnie utworzenie Kate
dry Rehabilitacji AMG, w skład której wchodzić będą:
- Klinika i Zakład Rehabilitacji,
- Samodzielna Pracownia Kinezyterapii i Diagnostyki 

Funkcjonalnej,
- Samodzielna Pracownia Fizykoterapii, Balneoklimatolo- 

gii i Masażu.
g) w sprawie zmiany struktury Katedry Chirurgii polegającej 

na połączeniu Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo- 
gicznej i Endokrynologicznej oraz Kliniki Chirurgii Ogól
nej i Transplantacyjnej i utworzeniu Katedry i Kliniki Chi
rurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej 
AMG.

2. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Bolesła
wa Rutkowskiego Senat wybrał na bieżącą kadencję 2002- 
2005 komisję konkursową dla obsady stanowisk w jednost
kach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych i podjął w 
tej sprawie stosowną uchwałę.

3. Na wniosek rektora prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza 
Senat zaopiniował pozytywnie kandydaturę dr. hab. med. 
Zbigniewa Zdrojewskiego na stanowisko dyrektora Instytutu 
Chorób Wewnętrznych AMG. We wrześniu 2002 r. w Instytu
cie Chorób Wewnętrznych AMG odbyty się wybory dyrektora 
tego Instytutu, w wyniku których wybrano doc. dr. hab. Zbi
gniewa Zdrojewskiego. Ze względu na to, że kandydat nie 
spełniał warunku przewidzianego w § 50 Statutu AMG, tj. nie 
byt kierownikiem jednostki - Senat na posiedzeniu w dniu 
23.09.2002 r. jednomyślnie popart wniosek w sprawie „po
wołania dr. hab. Zbigniewa Zdrojewskiego na stanowisko 

p.o. dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych AMG”. W 
związku ze zmianami w Statucie AMG dokonanymi we wrze
śniu br., m.in. w §50 pkt.1, umożliwiającymi pełnienie funk
cji dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych osobie posia
dającej stopień doktora habilitowanego, a nie będącej kie
rownikiem jednostki, kandydat w obecnym stanie prawnym 
spełnia wszystkie warunki wymagane do wykonywania funk
cji dyrektora Instytutu.

4. Na wniosek dyrektora administracyjnego dr. Sławomira Bau- 
tembacha Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie 
zmiany struktury organizacyjnej Centrum Medycyny Rodzin
nej, Medycyny Pracy i Promocji Zdrowia AMG oraz wprowa
dzenia zmian do Statutu tej jednostki i podjął w tej sprawie 
stosowną uchwałę.

5. Na wniosek przewodniczącego Uczelnianego Samorządu 
Studenckiego, studenta Łukasza Balwickiego Senat zaopi
niował pozytywnie wniosek w sprawie zatwierdzenia Regu
laminu Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

6. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Marek 
Wesołowski wraz z dziekanem Międzyuczelnianego Wydzia
łu Biotechnologii UG-AMG dr. hab. Jackiem Bigdą, prof. 
nzw. AMG, przedstawili informację o pracach prowadzonych 
na obu Wydziałach zmierzających do pozyskania środków 
strukturalnych z Unii Europejskiej. Na wstępie głos zabrał 
prof. Wesołowski. W latach 2004-2006 Unia Europejska re
alizując politykę spójności społeczno- gospodarczej Polski 
z krajami UE wesprze Narodowy Plan Rozwoju (NPR) Polski 
kwotą kilku miliardów EURO. Środki te mają służyć między 
innymi wzrostowi gospodarczemu Polski i podniesieniu po
ziomu życia obywateli. W ramach NPR przygotowano kilka 
programów operacyjnych, a konkretnie: Sektorowe Progra
my Operacyjne (SPO), Zintegrowany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Program Operacyjny 
(PO) - Pomoc Techniczna. Kontynuując dr hab. Jacek Big- 
da, prof. nzw. AMG dodał, że pojawia się nowy strumień fi
nansowy, który będzie płynął przez Ministerstwo Nauki, a w 
zasadzie przez Ministerstwo Gospodarki. Oba Wydziały ak
tywnie uczestniczą w pracach koncepcyjnych nad przygoto
waniem i udziałem naszych jednostek w inicjatywie lokalnej, 
jaką jest utworzenie Pomorskiego Centrum Zaawansowa
nych Technologii. Program badawczy CZT jest jeszcze w 
opracowywaniu. Realizacja tego programu stworzy szansę 
na wypromowanie wielu inicjatyw gospodarczych wewnątrz 
Uczelni. Jedną z idei, jaka przyświeca temu programowi, 
jest wymuszenie takich zmian strukturalnych wewnątrz 
Uczelni, które zmierzają do wzmocnienia współpracy mię
dzy uczelniami a przedsiębiorstwami.

7. Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił informację o 
przygotowywanych zmianach systemowych w zakładach 
opieki zdrowotnej. Mianowicie w ostatnich dniach rząd 
przyjął program opracowany w Ministerstwie Zdrowia, doty
czący gruntownej zmiany systemu formalno-prawnego za
kładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym czeka 
nas przekształcenie tych jednostek w spółki użyteczności 
publicznej, opartej na prawie handlowym. Sytuacja taka wy
maga dokapitalizowania tworzonych spółek. W myśl tych 
projektów czeka nas również przekazanie gruntów i budyn
ków szpitalowi, które do tej chwili byty własnością Uczelni. 
Programowi temu będzie towarzyszyć restrukturyzacja zobo
wiązań, zawarcie ugody z wierzycielami i przygotowanie pro
gramu restrukturyzacyjnego. Jeżeli chodzi o restrukturyza
cję finansową to dotyczyć ona będzie zobowiązań, które po
wstały w okresie od 1.01.1999 r. do 31.03.2003 r. Na przygo
towanie wniosku restrukturyzacyjnego są tylko 2 miesiące od 
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wejścia w życie ustawy. Restrukturyzacja dotyczy tylko dwóch 
kategorii zobowiązań: zobowiązań publicznoprawnych 1 cy
wilnoprawnych. Zobowiązania publicznoprawne to podatki, 
eta, ZUS. Takich zobowiązań nasz szpital praktycznie nie 
posiada. Regulujemy je na bieżąco. Nasze zobowiązania 
mają głównie charakter cywilnoprawny. Restrukturyzacja zo
bowiązań cywilnoprawnych - zawarcie ugody z wierzycielami 
lub pracownikami może polegać m.in. na umorzeniu, rozłoże
niu na raty danych zobowiązań lub przejęciu przez jednostkę, 
która utworzyła zakład, a także przez objęcie akcji lub udzia
łów w zamian za wierzytelności i zamianie wierzytelności na 
obligacje. Należy w tym miejscu wspomnieć, że jednym z 
głównych tematów restrukturyzacji jest również obszar za
trudnienia.

Reasumując zaproponowany przez rząd program wywoła 
z pewnością wiele problemów i konfliktów. Musimy się do 
tego dobrze i prędko przygotować, co zmusi nas do ener
gicznego działania i reagowania na sygnały z otoczenia w 
celu jego realizacji.

8. W sprawach bieżących dyrektor administracyjny dr Sławomir 
Bautembach przedstawił informację o ogólnopolskim Pro
gramie Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Na- 
czyniowego - „POLKARD” 2003-2005. Nasza Uczelnia bar
dzo aktywnie uczestniczy w tym programie. Kierownictwo 
nad tym projektem objęta Katedra Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii AMG, sekretarzem jest dr T. Zdrojewski. W 
ramach programu „POLKARD” i w wyniku odpowiedzi na 

konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, powstał Pol
ski Projekt 400 Miast (PP400M). Ten projekt ma na celu 
zwiększenie wykrywalności nadciśnienia tętniczego, podnie
sienie świadomości zdrowotnej i propagowanie zdrowego 
stylu życia wśród mieszkańców prawie 400 polskich miast 
oraz przylegających do nich wsi. Program obejmuje swym 
zasięgiem prawie 2,5 min osób. Składa się z badań przesie
wowych, intensywnej edukacji personelu medycznego oraz 
edukacji społeczeństwa poprzez nowoczesne metody mar
ketingu społecznego. Reasumując, program PP400M jest 
największym organizacyjnie przedsięwzięciem prewencyj
nym realizowanym dotychczas w naszym kraju. Honorowy 
patronat nad nim objęli: prezydent RP Aleksander Kwa
śniewski, prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp i minister 
zdrowia Leszek Sikorski.
Następnie rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił 

przebieg swojej niedawnej wizyty w Izraelu, gdzie uczestniczył 
w posiedzeniu tamtejszej rządowej Rady ds. Szkolnictwa Wy
ższego. Przedmiotem debaty byt wniosek w sprawie planowa
nego utworzenia w Izraelu Zamiejscowego Wydziału Lekar
skiego. Dziekani miejscowych czterech Wydziałów Lekarskich 
w Izraelu są w opozycji do tych planów. Dlatego też głosowanie 
tego wniosku nie przyniosło rozstrzygnięcia i debata będzie 
kontynuowana na następnym posiedzeniu Rady jeszcze w 
grudniu br.

mgr Marlena Piór-Chastre

Nowi doktorzy

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
otrzymali:

w zakresie biologii medycznej:
1. mgr Marzena Olga ŁUBKOWSKA - młodszy asystent SPSK 

Nr 1 ACK, Zakład Biochemii Klinicznej - Laboratorium Cen
tralne AMG, praca pt. „Ekspresja osteopontyny i trombo- 
spondyny w nowotworze jelita grubego”, promotor - prof. dr 
hab. Tadeusz Pawełczyk, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 
4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej,

w zakresie medycyny:
1. lek. Tadeusz Władysław JĘDRZEJCZYK - asystent, Zakład 

Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Instytutu Medy
cyny Społecznej AMG, praca pt. „Ocena dostępności i jako
ści funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w opinii 
pacjentów i pracowników ochrony zdrowia”, promotor - prof. 
dr hab. Leszek Zaborski, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 
4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny,

2. lek. Joanna Barbara KONARZEWSKA - asystent, Instytut 
Radiologii i Medycyny Nuklearnej AMG, praca pt. „Ocena 
częstości występowania zaburzeń gospodarki węglowoda
nowej po porodzie u kobiet z cukrzycą ciężarnych”, promo
tor - prof. dr hab. Janusz Limon, Rada Wydziału Lekarskie
go z dnia 4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

3. lek. Tomasz KRÓLAK - słuchacz Studiów Doktoranckich, 
II Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii AMG, praca pt. 

„Ocena nieadekwatnych interwencji implantowanych kardio- 
werterów-defibrylatorów serca i sposobów ich eliminacji”, 
promotor - dr hab. Andrzej Lubiński, Rada Wydziału Lekar
skiego z dnia 4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

4. lek. Piotr POTAŻ - młodszy asystent SPSK Nr 1 - ACK, Kli
nika Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AMG, praca pt. 
„Ocena odległych wyników leczenia koarktacji aorty”, pro
motor - prof. dr hab. Jan Ereciński, Rada Wydziału Lekar
skiego z dnia 4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

5. lek. Andrzej PRZYBOŚ - ordynator oddziału położniczo-gi
nekologicznego SPZOZ, Puck, praca pt. „Analiza porodów 
fizjologicznych w wodzie z uwzględnieniem ich przebiegu i 
stanu noworodka”, promotor - dr hab. Krzysztof Preis, Rada 
Wydziału Lekarskiego z dnia 4 grudnia 2003 r. nadała sto
pień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

6. lek. Edyta SZUROWSKA - asystent, Zakład Radiologii Insty
tutu Radiologii i Medycyny Nuklearnej AMG, praca pt. „Za
stosowanie wielofazowej spiralnej Tomografii Komputerowej 
i Tomografii Rezonansu Magnetycznego w różnicowaniu li
tych zmian ogniskowych w wątrobie”, promotor - prof. dr 
hab. Michał Studniarek, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 
4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny,

7. lek. Ewa SZUTOWICZ-ZIELIŃSKA - asystent, Katedra i Kli
nika Onkologii i Radioterapii AMG, praca pt. „Odległe wyni
ki chemioterapii uzupełniającej zabieg operacyjny u chorych 
na raka piersi”, promotor - prof. dr hab. Jacek Jassem, Rada 
Wydziału Lekarskiego z dnia 4 grudnia nadała stopień dok
tora nauk medycznych w zakresie medycyny,

8. lek. Małgorzata ŚWIERKOCKA-MIASTKOWSKA - asystent, 
Klinika Neurologii Dorosłych, Katedra Neurologii AMG, pra
ca pt. „Dynamiczna ocena spirograficzna pacjentów we 
wczesnym okresie niedokrwiennego udaru mózgu”, promo
tor - dr hab. Walenty Nyka, Rada Wydziału Lekarskiego z 
dnia 4 grudnia 2003 r. nadała stopień doktora nauk medycz
nych w zakresie medycyny.
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Zasady punktacji osiągnięć naukowych
STOSOWANYCH W AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań 
Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i try
bu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych 
w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146 z dnia 19 grudnia 
2001, poz.1642)

DEFINICJE I WYTYCZNE
Liczba N
Pełen wymiar czasu pracy oznacza jeden osoborok poświęco
ny wyłącznie na działalność naukowo-badawczą. Zatrudnienie 
w ekwiwalentach pełnego wymiaru czasu pracy należy ustalić 
na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez po
szczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych w ciągu 
roku sprawozdawczego przy realizacji prac naukowo-badaw
czych do pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego na 
danym stanowisku (zgodnie z wytycznymi GUS).

Wskaźnik efektywności
zależy od relacji pomiędzy wynikiem oceny parametrycznej a 
liczbą osób zatrudnionych w jednostce przy wykonywaniu oce
nianych badań naukowych.

E=R/N
1. Publikacje
- Przez „czasopismo (wydawnictwo) recenzowane” należy 

rozumieć czasopismo (wydawnictwo) naukowe, w którym ar
tykuły są przyjmowane do publikacji na podstawie opinii re
cenzentów; zasięg czasopisma określają miejsca pracy au
torów publikacji, cytowania i prenumeraty,

- Lista polskich czasopism Zespołu P05 znajduje się na stro
nie internetowej KBN http://www.kbn.gov.pl/finauki98/lista/ 
p05_w6.doc

- Publikacje o tematyce paramedycznej zamieszczone w cza
sopismach z listy Zespołu Nauk Humanistycznych (H01) uzy
skują punktację nadaną przez ten Zespół,

- Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor 
(współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje 
miejsce pracy (afiliacja w jednostce),

- Uwzględniane są tylko publikacje datowane na rok 2003;
1A. Publikacje recenzowane zawarte na liście filadelfijskiego 

Instytutu Informacji Naukowej:
Publikacje z IF: ........................................Punktacja KBN:

- 0,000 ...................................................................... 6
0,001 - 0,500 ........................................................................ 7
0,501 - 1,000 ........................................................................ 8
1,001 - 1,500 ........................................................................ 9
1.501 - 2,000 ....................................................................  10
2,001 - 2,500 ....................................................................  11
2.501 - 3,000 .................................................................... 12
3,001 -3,500 ....................................................................  13
3.501 - 4,000 .................................................................... 14
4,001 -4,500 ....................................................................  15
4.501 -5,000 ....................................................................  16
5,001 - 5,500 .................................................................... 17
5.501 -6,000 ....................................................................  18
6,001 -6,500 ....................................................................  19
6.501 - 7,000 ....................................................................  20
7,001 - 7,500 ....................................................................  21
7.501 - 8,000 ....................................................................  22
8,001 - 8,500 ....................................................................  23
8.501 - ............................................................................... 24

IB. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicz
nych, zawarte na innych listach informatycznych o zasięgu 
międzynarodowym oraz zawarte w zagranicznych wydawnic
twach typu proceedings lub syllabus (wydrukowane w formie 
pełnej pracy) .................................................................... 6 pkt

IC. Publikacje recenzowane zawarte w czasopismach
polskich punktowane zgodnie z listą czasopism 
Zespołu P05 ................................................ od 0,5 do 7 pkt

2. Monografie naukowe, podręczniki akademickie
- Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje 

skryptów wykładów i ćwiczeń, poradników zawodowych, 
książek popularyzujących wiedzę naukową, itp.; takie publi
kacje są uwzględniane w ocenie ogólnej;

- Monografia jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli au
tor (współautor, redaktor) podaje tę jednostkę jako swoje 
miejsce pracy (afiliacja w jednostce); współautorstwo pra
cowników różnych jednostek jest punktowane niezależnie;

- Jeżeli wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane 
jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku 
jednej, określonej jednostki; jeżeli autor podaje kilka afilia
cji, przyznaną liczbę punktów dzieli się odpowiednio;

- Do oceny nie można przedstawiać wznowień;
- Uwzględniane są tylko monografie, które są datowane na rok 

2002;
- Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały, przyzna

nych jednej jednostce, nie może przekraczać liczby punktów 
za monografię;

- Za wydawców polskich o uznanej renomie merytorycznej 
uznaje się: PAN, PZWL, PWN, Volumed, WNT, Urban-Part- 
ner, Springer-Polska oraz inne o uznanym poziomie.

2A1. Autorstwo monografii naukowej lub podręcznika akade
mickiego opublikowanego w języku angielskim ... 24 pkt

2A2. Autorstwo monografii naukowej lub podręcznika akade
mickiego publikowanego w języku polskim lub innym (nie an
gielskim) ......................................................................... 18 pkt

2B1. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej lub 
podręczniku akademickim publikowanym w języku angiel
skim ...................................................................................12 pkt

2B2. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej lub podręcz
niku akademickim publikowanym w języku polskim lub innym 
(nie angielskim).............................................................3 pkt

2C. Redakcja monografii lub podręcznika 
akademickiego ............................................................ 10 pkt

3. Stopnie i tytuły naukowe
3A1. Doktorat uzyskany przez pracownika (doktoranta) 

jednostki .......................................................................8 pkt
3A2. Doktorat uzyskany w jednostce przez osobę 

w niej nie zatrudnioną ............................................ 4 pkt
3B1. Habilitacja uzyskana przez pracownika 

jednostki ................................................................... 18 pkt
3B2. Habilitacja przeprowadzona przez jednostkę

w stosunku do osoby w niej nie zatrudnionej .... 9 pkt 
3C1. Tytuł profesorski uzyskany przez pracownika 

jednostki .....................................................................30 pkt
3C2. Przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu 

osobie nie zatrudnionej w jednostce ...................... 6 pkt
4. Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użyt

kowe
4A. Uzyskany patent krajowy lub inny 

międzynarodowy .......................................................12 pkt

http://www.kbn.gov.pl/finauki98/lista/
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4B. Uzyskany patent europejski albo co najmniej w dwóch 
krajach UE, w USA, w Japonii lub w Kanadzie ... 24 pkt

4C. Uzyskane prawo ochronne na wzór użytkowy . . 2 pkt

5. Praktyczne wykorzystanie poza jednostką wyników ba
dań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jed
nostce (wyliczeń dokonuje Dziat Nauki w oparciu o posia
daną dokumentację)

Udokumentowany i wykorzystany poza jednostką wynik 
praktyczny, gospodarczy lub społeczny prowadzonych w jed
nostce prac B+R (prace badawczo-ustugowe). Ocenie pod
lega stosunek przychodu jednostki do dotacji na działalność 
statutową, przy czym pod uwagę bierze się wyłącznie przy
chód łączny z umów na wykonanie lub sprzedaż wyników 
prac B+R zrealizowanych w jednostce bez udziału środków 
na naukę, zawartych z podmiotami zewnętrznymi i zakoń
czonymi osiągnięciem zakładanego celu. Do oceny brane są 
pod uwagę tylko prace badawczo-ustugowe zakończone w
roku 2003.

do 25% ...................................................................... 0 pkt
od 25% do 50% ......................................................... 3 pkt
od 51% do 100% .......................................................6 pkt
od 101% do 200% .....................................................9 pkt
powyżej 200% ....................................................... 12 pkt

6. Systemy jakości, akredytacja laboratoriów, udział w pro
gramach ramowych Unii Europejskiej
6.A.  Wdrożenie międzynarodowego systemu jakości, przyję

tego w Unii Europejskiej .........................................36 pkt
6.B.  Uzyskanie i utrzymanie akredytacji laboratorium

za spełnienie wymagań normy międzynarodowej 
lub europejskiej .........................................................36 pkt

6.C.  Kontrakt w ramach projektu lub innej akcji Programu 
Ramowego Unii Europejskiej z udziałem jednostki 
iub pracowników, dla których jest ona ich podstawowym 
miejscem pracy ......................................................... 10 pkt

6.D.  Kontrakt na koordynowanie przez jednostkę projektu 
w Programie Ramowym Unii Europejskiej ...........20 pkt

6.E.  Projekt badawczy międzynarodowy inny niż w ramach 
Programu Ramowego UE......................................... 15 pkt

7. Projekty badawcze rozpoczęte w 2003 roku
7.A.  Projekt zamawiany

7.A.1.  Koordynacja .................................................. 18 pkt
7.A.2. Współwykonawstwo.....................................10 pkt
7.A.3.  Aplikacja ........................................................... 2 pkt

7.B.  Projekt własny (grant)
7.B.1. Autorski............................................................12 pkt
7.B.2. Podwykonawstwo (wynikające z umowy

głównej)..................................................................2 pkt
7.B.3. Aplikacja ............................................................1 pkt

7.C. Projekt promotorski ................................................6 pkt
7.D. Projekt inwestycyjny (budowlany, aparaturowy) 12 pkt
7.E. Działalność wspomagająca badania (DWB) ... 4 pkt
7.F. Specjalne urządzenie badawcze (SPUB) ...........4 pkt
7.G. Udokumentowane wdrożenia.............................8 pkt
7.H. Zakwalifikowanie do partycypacji w Regionalnych

Funduszach Strukturalnych (ZPORR, SPO-WKP, 
SPO-RZL) .................................................................... 6 pkt

7.I. Aplikacja do programów europejskich...............2 pkt

8. Komunikaty zjazdowe opublikowane w roku 2003
8.A. Streszczenia komunikatów (abstrakty) opublikowanych 

w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynaro
dowym ......................................................................0,50 pkt

8.B.  Streszczenia komunikatów (abstrakty) opublikowane w 
czasopismach nierecenzowanych lub materiałach zjazdo
wych ........................................................................0,25 pkt

Ministerstwo Zdrowia

DO REKTORÓW UCZELNI MEDYCZNYCH

Zasady rozpatrywania wniosków 
o nagrody ministra zdrowia dla 
nauczycieli akademickich w 2004 r.

1. Nagroda ministra zdrowia stanowi uhonorowanie wybitnych 
i twórczych osiągnięć naukowych, artystycznych i dydaktycz
nych kandydata (kandydatów). Fundusz nagród stanowi 2% 
planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli akademic
kich danej uczelni; w tym limicie mieszczą się nie tylko na
grody przyznane przez ministra, ale również nagrody rekto
ra dla nauczycieli akademickich danej uczelni. Wobec tego 
liczba wniosków, kierowanych do ministra zdrowia powinna 
pozostawać w rozsądnej proporcji do funduszu nagród, ja
kim dana uczelnia dysponuje.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę ministra zdrowia 
będzie brana pod uwagę opinia senatu uczelni.

3. Wnioski o nagrodę powinny być należycie umotywowane np. 
w formie recenzji habilitacyjnych, wydawniczych i recenzji 
opublikowanych po upowszechnieniu dzieła oraz udoku
mentowane np. publikacjami naukowymi, mającymi istotny 
wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Preferowa
ne będą cykle prac, zwłaszcza opublikowane w czasopi
smach o wysokim współczynniku oddziaływania („impact 
factor” - nie mniejszym niż 2,5) oraz monografie. W przypad
ku cyklu prac przynajmniej 1-2 powinny być opublikowane w 
2003 roku.

4. Nagrody za habilitację przyznaje się wyłącznie za wcześniej 
nie nagrodzone, wyróżniające się prace, w części lub w cało
ści opublikowane w czasopismach naukowych, po ich zatwier
dzeniu przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

5. W przypadku publikacji podręczników, skryptów, przewodni
ków metodycznych i programów nauczania rozpatrywane 
będą tylko ich pierwsze wydania (będące pracami nowatorski
mi).

6. W przypadku nagród przyznawanych wybitnym nauczycielom 
akademickim za całokształt dorobku naukowego i dydak
tycznego, brany będzie pod uwagę wyłącznie jeden wniosek 
z każdej uczelni.

7. We wnioskach o nagrody zespołowe, należy pomijać autorów 
o znikomym wkładzie do efektu całościowego (mniej niż 
10% - należy dołączyć oświadczenia o zrzeczeniu się 
współautorów prawa do nagrody). W przypadku braku 
oświadczeń brane będzie pod uwagę oświadczenie główne
go autora o roli poszczególnych współautorów.

8. W przypadku współautorów obcokrajowców nie zatrudnio
nych w polskich uczelniach medycznych oświadczenie o 
zrzeczeniu się prawa do nagrody nie jest konieczne.

9. W przypadku wniosków o nagrody indywidualne, przy ocenie 
brane będą pod uwagę jedynie te publikacje, gdzie kandydat 
do nagrody jest pierwszym autorem bądź autorem „senio
rem”.

10. Do nagrody ministra zdrowia nie należy zgłaszać stresz
czeń zjazdowych, listów do redakcji oraz krótkich doniesień 
z pamiętników zjazdowych.

11. Nie będą rozpatrywane wnioski bez „afiliacji” uczelni (tzn. 
w stopce brak jest uczelni, jako pracodawcy autora lub 
współautorów).

□□
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Regulamin ogłaszania 
prac w Annales

Academiae Medicae 
Gedanensis

Annales mają charakter wydawnictwa naukowego i informa
cyjnego Akademii Medycznej w Gdańsku. Publikowane są w 
nich oryginalne prace naukowe oraz informacje dotyczące 
Uczelni. Redakcja przyjmuje wyłącznie prace poprzednio nie 
publikowane i nie zgłoszone do druku w innych czasopismach. 
Maszynopis pracy należy składać do redakcji wraz z pismem 
kierownika zakładu lub kliniki wyrażającego zgodę na druk.

Wymagania dotyczące przygotowania pracy naukowej:
1. Objętość pracy wraz z materiałem ilustracyjnym, piśmien

nictwem i streszczeniami nie powinna przekraczać 15 stron. 
Tabele i ryciny należy ograniczać do niezbędnego minimum. 
Jedynie w uzasadnionych przypadkach redakcja może przy
jąć do druku pracę obszerniejszą.

2. Praca powinna zawierać kolejno: 1) imię i nazwisko auto- 
ra(ów) - należy zaznaczyć afiliację każdego z nich; 2) tytuł 
pracy w języku polskim i angielskim;

3) nazwę zaktadu(kliniki), z którego(ej) praca pochodzi; 4) imię 
i nazwisko oraz tytuł naukowy kierownika zaktadu(kliniki); 5) 
przedstowie (obejmujące wyłącznie cel i wyniki pracy, nie 
przekraczające 15 wierszy); 6) właściwy tekst pracy zawie
rający wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, dyskusję i wnio
ski; 7) wykaz cytowanego piśmiennictwa;

8) imię, nazwisko oraz adres (również e-mail) pierwszego au
tora z zaznaczonym stopniem (tytułem) naukowym.

Należy również dostarczyć streszczenie w języku polskim i an
gielskim zawierające: 1) inicjał imienia i nazwisko auto- 
ra(ów); 2) tytuł pracy; 3) wnioski z pracy (o objętości 30-60 
wierszy).

3. Odnośniki do piśmiennictwa należy oznaczyć kolejnymi cy
frami arabskimi w nawiasie kwadratowym, w tekście obok 
wyrazu lub po zakończeniu zdania, zgodnie z numeracją w 
wykazie piśmiennictwa.

4. W tekście należy używać skrótów powszechnie stosowanych 
(cm, ml, tzw., nr, tab., ryc., prof., itp.). Skróty terminologii 
specjalistycznej należy podawać po raz pierwszy obok peł
nej nazwy w nawiasie, np. adrenokortykotropina (ACTH), 
następnie posługiwać się skrótem.

5. Piśmiennictwo - tylko prace cytowane w tekście - należy uło
żyć alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów i nie 
powinno przekraczać 15 pozycji. Każda z nich (dotycząca 
czasopisma) musi zawierać kolejno: nazwisko i inicjał imie
nia autora(ów) - w przypadku wielu autorów wymienić nie 
więcej niż 6., pełny tytuł pracy, tytuł czasopisma wg skrótów 
stosowanych w „lndex Medicus” (z wyjątkiem nazw czaso
pism pisanych cyrylicą, w stosunku do których należy przy
jąć transkrypcję obowiązującą w Polsce), rok, nr tomu i 
pierwszą stronę pracy. W przypadku cytowania pozycji 
książkowej (monografii, podręczników) należy podać: nazwi
sko i inicjał imienia autora(ów), pełny tytuł dzieła, wydawcę, 
miejsce, rok wydania, ewentualnie stronę.

6. Praca powinna się składać z następujących odrębnych czę
ści: 1) tekst pracy; 2) tabele; 3) materiał ilustracyjny (ryciny, 
wzory, schematy); 4) podpisy pod rycinami. Powinny być one 

Zespół redakcyjny Anna/es Academiae Medicae Ge

danensis zaprasza do składania prac przeznaczo

nych do druku w tomie 34 i 2004 i przypomina o nie

przekraczalnym terminie dostarczania tekstów, który 

upływa 31 marca 2004 r.

dostarczone do redakcji w postaci wydruku komputerowego 
na oddzielnych stronach, bez skreśleń i poprawek w dwu jed
nobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia). Ponadto 
należy je przestać jako załączniki w postaci odrębnych pli
ków pod adresem redakcji:

annales@amg.gda.pl

7. Tekst pracy w formacie MS Word lub RTF powinien być na
pisany czcionką podstawową, bez żadnych wyróżnień, z 
uwzględnieniem indeksów górnych i dolnych. Sugerowane 
wyróżnienia należy nanieść ołówkiem na egzemplarz wydru
ku (podkreślenie linią prostą - tekst pótgruby, linią falistą - 
tekst pochyły). Tytuły i śródtytuły powinny być oddzielone 
podwójnym odstępem (pisane również tekstem podstawo
wym, bez wyróżnień i podkreśleń). Tekst nie powinien zawie
rać tabel i ilustracji (rycin, fotografii, wzorów, schematów), 
które powinny być dostarczone w postaci odrębnych plików i 
wydrukowane na osobnych stronach. Sugerowane miejsca, 
w których mają się znaleźć ryciny (fotografie) lub tabele, na
leży zaznaczyć w tekście w osobnym wierszu w następujący 
sposób:

ryc. 1
lub zaznaczyć ołówkiem na egzemplarzu wydruku.

8. Tabele (zestawienia cyfrowe i wyrazowe) w formacie MS 
Word lub RTF są numerowane kolejnymi cyframi rzymskimi, 
powinny mieścić się pionowo na stronie formatu B5. Tytuły 
tabel wraz z zawartymi w nich objaśnieniami wyrazowymi 
należy podać w języku polskim i angielskim.

9. Ryciny (wykresy, mapki, rysunki, fotografie, zapisy ekg, itp.) 
powinny być wyłącznie czarno-białe lub w odcieniach szaro
ści, należy je numerować kolejnymi cyframi arabskimi. Na 
odwrocie rycin należy podać imię i nazwisko autora(ów), tytuł 
pracy, numer ryciny oraz oznaczyć „góra-dół”. Rozmiar ilu
stracji nie powinien przekraczać 120 mm. Ryciny nie powin
ny być wklejane do plików MS Word, lecz przestane jako za
łączniki w osobnych plikach: a) ryciny w formacie WMF lub 
EPS; b) fotografie w formacie TIF, JPG (300 dpi). Podpisy pod 
rycinami i zawarte w nich objaśnienia należy podać w języku 
polskim i angielskim oraz dostarczyć w odrębnym pliku.

10. Prace publikowane w Annales są recenzowane.

Redakcja, niezależnie od uwag recenzenta, zastrzega sobie 
prawo do poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa 
naukowego oraz dokonania skrótów tekstu. Za prace zamiesz
czone w Annales autorzy nie otrzymują honorarium, natomiast 
redakcja przesyła 25 odbitek pracy bezpłatnie.

Nieprzekraczalny termin przesyłania prac upływa z dniem 
31 marca. Prace nie spełniające wymogów stawianych przez 
redakcję, jak również dostarczone po tym terminie nie będą 
przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie także prawo do odrzu
cenia pracy, której autorzy nie przygotują w wyznaczonym ter
minie ostatecznej wersji uwzględniającej wszelkie poprawki.

□
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UCZELNIE ZRZESZONE W RADZIE REKTORÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1.10.2003 R.

Lp. Uczelnia

Liczba wydz. 
z upraw, do 

habilitowania

Liczba wydz. 
z upraw, do 

doktoryzowania

Liczba 
studentów 

ogółem

Liczba 
studentów 

studiów 
dziennych

Licz. stud. 
studiów 

zaocznych i 
wieczorowych

Liczba 
prac, 

ogółem

Liczba 
nauczycieli 

akadem.

Liczba 
pozost. 
prac.

Liczba 
dr. hab.

i prof.

Liczba 
studentów 

na 1. 
nauczyciela

Liczba 
studentów 

na 1.
dr. hab.

1 UNIWERSYTET
GDAŃSKI

12 17 28718 15587
54,3%

13131
45,7%

3014 1615
53,6%

1399
46,4%

349 17,8 82,3

2 POLITECHNIKA
GDAŃSKA

7 10 18204 13930
76,5%

4274
23,5%

2528 1185
46,9%

1343
53,1%

237 15,4 76,8

3 POMORSKA 
AKADEMIA 

PEDAGOGICZNA
W SŁUPSKU

0 2 11250 5201
46,2%

6049
53,8%

675 439 
65%

236
35%

90 25,6 125

4 AKADEMIA 
MORSKA 
W GDYNI

0 2 8302 3318
39,9%

4984
60,1%

763 344
45%

419
55%

63 24,2 218,5

5 AKADEMIA 
WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO 

I SPORTU W GDAŃSKU

1 1 3581 1927
53,8%

1654
46,2%

464 176
37,9%

288
62,1%

31 20,4 115,5

6 AKADEMIA 
MEDYCZNA 

W GDAŃSKU

2 2 3667 2970
81%

697
19%

1765 951
53,9%

814
46,1%

137 3,9 26,8

7 AKADEMIA 
MARYNARKI 

WOJENNEJ W GDYNI

0 3 2400 1000
41,7%

1400
58,3%

380 220
57,9%

160
42,1%

52 10,9 46,2

8 AKADEMIA SZTUK 
PIĘKNYCH 

W GDAŃSKU

3 3 866 476
58%

390
42%

203 134
66%

69
34%

56 6,5 15,5

9 AKADEMIA 
MUZYCZNA 
W GDAŃSKU

2 3 462 379
82%

83
18%

202 132
65,4%

70
34,7%

52 3,5 22

10 WYŻSZE 
SEMINARIUM 
DUCHOWNE 
W PELPLINIE

0 0 139 139 0 48 43
89,6%

5
10,4%

7 3,3 19,9

11 GDAŃSKIE 
SEMINARIUM 
DUCHOWNE

0 0 107 107 0 61 52
85,3%

9
14,7%

5 2,1 21,4

RAZEM 27 43 77696 45034
58%

32662
42%

10103 5291
52,4%

4812
47,6%

1079 14,7 72
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ZlESWN HELEX - NIEOPERA*

CYJNE TECHNIKI LECZENIA

Dnia 26 listopada br. w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki 
Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia ACK AMG odbyta się 
pierwsza w Polsce i Europie Wschodniej implantacja zestawu 
HELEX. Zabiegi nieoperacyjnego zamknięcia ubytku w prze
grodzie międzyprzedsionkowej wykonano przy współpracy z 
Dennisem Dreher z USA, Minne van der Haak z Holandii, Ro
bertem Weinberger z Niemiec i Izabellą Gajewską z Polski, 
specjalistami klinicznymi firmy Gore - producenta zestawu 
Helex.

Nieoperacyjne techniki leczenia stają się coraz powszech
niejszą metodą leczenia wrodzonych nieprawidłowości układu 
krążenia. Obecnie w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wro
dzonych Serca AMG wykonywane są wszystkie zabiegi z zakre
su kardiologii interwencyjnej. Dzięki tym zabiegom możliwe 
jest dziś nieoperacyjne leczenie zwężenia zastawki tętnicy 
płucnej, zwężenia zastawki aorty, koarktacji aorty, obwodo
wych zwężeń naczyń, jak i zamykanie nieprawidłowych połą
czeń pomiędzy naczyniami.

Pierwszy zabieg zamknięcia nieoperacyjnego ubytku w prze
grodzie międzyprzedsionkowej (zestawem Amplatza) wykona
no w Klinice Kardiologii Dziecięcej AMG w 1997 r. Następnie 
wprowadzono i upowszechniono zestawy Cardio-Seal. Zestaw 
Helex jest kolejnym, trzecim zestawem stosowanym w Klinice 
do nieoperacyjnego zamykania komunikacji międzyprzedsion
kowej. Zestaw zbudowany jest z podwójnej spirali wykonanej z 
Nitinolu ( stop niklu i tytanu) oraz membrany z PTFE (poiitetra- 
fluoroetylenu).

Zabiegi wykonano u 4 pacjentów w wieku 9,14, 38 i 62 lat. U 
wszystkich pacjentów bez powikłań implantowano zestaw i za
mknięto komunikację międzyprzedsionkową. Dzięki współpra
cy z ośrodkami kardiologii interwencyjnej w kraju i za granicą 
(Centrum Zdrowia Dziecka - Warszawa, Wojewódzki Ośrodek 
Kardiologiczny - Zabrze, Guy’s Hospital - Londyn, Klinika Kar
diologii - Stuttgart i Klinika Kardiologii - Bratysława) nieope
racyjne leczenie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej 
jest obecnie rutynowym zabiegiem wykonywanym w naszej Kli
nice. Nieoperacyjne leczenie ubytku w przegrodzie między

Budowa zestawu Helex i zasada jego implantacji

przedsionkowej jest coraz częściej stosowane jako metoda z 
wyboru w leczeniu tej wady. Szacuje się, że około 60 - 80% 
ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej może być leczo
ne tą metodą. Bezsprzeczne zalety tej metody to: mniejsza in- 
wazyjność, skrócenie czasu hospitalizacji oraz brak koniecz
ności podawania krwi i preparatów krwiopochodnych.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby pacjentów 
dorosłych kierowanych do leczenia wrodzonych wad serca. 
Najstarszy pacjent, u którego w Klinice Kardiologii Dziecięcej i 
Wad Wrodzonych Serca wykonano nieoperacyjne zamknięcie 
ubytku międzyprzedsionkowego miał 72 lata.

Osobny, coraz częstszy problem stanowią pacjenci po incy
dentach zatorowych do centralnego układu nerwowego. Jed
nym z mechanizmów tych udarów, zwłaszcza u młodych osób, 
może być tzw „zator skrzyżny” - czyli przedostanie się mate
riału zatorowego z układu żylnego do krążenia systemowego 
poprzez czynnościową komunikację pomiędzy przedsionkami 
- otwór owalny. Jedną z opcji leczenia tych pacjentów jest rów
nież nieoperacyjne zamknięcie komunikacji międzyprzedsion
kowej.

W przyszłości należy spodziewać się dalszego rozwoju i 
upowszechnienia technik leczenia nieoperacyjnego nieprawi
dłowości układu krążenia. Mamy nadzieję, że dzisiejsze pro
blemy służby zdrowia nie spowodują ograniczenia dostępu 
pacjentów do tych metod leczenia. n

Uroczyste otwarcie 
siedziby Zakładu Etyki, 
Bioetyki i Deontologii 
AMG

W dniu 10 grudnia br. odbyto się uroczyste spotkanie z oka
zji otwarcia siedziby pierwszego w Polsce samodzielnego Za
kładu Etyki, Bioetyki i Deontologii w uczelni medycznej.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli JM Rektor prof. Wie
sław Makrewicz, Prorektorzy, dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Janusz Moryś oraz pracownicy i współpracownicy Zakła
du Etyki, Bioetyki i Deontologii. Zaproszenie przyjął również 
profesor Bohdan Dziemidok, kierownik Zakładu Etyki Uniwer
sytetu Gdańskiego. Zebranych powitała dr med. Marta Michow- 
ska, kierownik Zakładu. Spotkanie było dobrą okazją, aby po
dziękować tym wszystkim, którzy nie tylko poparli inicjatywę 
powołania takiego Zakładu, ale zapewnili właściwe warunki do 
jego funkcjonowania.

W czasie spotkania mówiono o korzeniach oraz tradycji na
uczania zasad etyki lekarskiej w naszej Uczelni. Pionierem 
działań w tym zakresie byt profesor Tadeusz Kielanowski, któ
ry wraz z wieloma profesorami podejmował działania na rzecz 
kształtowania etycznych postaw wśród przyszłych lekarzy. Po 
profesorze Kielanowskim nauczanie zasad deontologii lekar
skiej przejął profesor Stefan Raszeja, a po nim profesor Jani
na Suchorzewska. To właśnie profesor Raszeja pierwszy 
podjął inicjatywę powołania w naszej Uczelni Zakładu Etyki, 
Bioetyki i Deontologii. W tym roku wniosek uzyskał poparcie
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Nowa metoda leczenia 
OPERACYJNEGO OTYŁOŚCI 

PATOLOGICZNEJ

Na zaproszenie Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo- 
gicznej i Endokrynologicznej AMG i prof. Zbigniewa Grucy w 
Akademii Medycznej w Gdańsku w dniach 10-11 listopada br. 
przebywał prof. Mosche Dudai z Izraela. Prof. Dudai jest świa
towej stawy specjalistą, zajmującym się chirurgią bariatryczną 
(chirurgią leczenia otyłości patologicznej).

Chirurgia bariatryczna obejmuje zabiegi mające na celu 
przyspieszenie utraty wagi przez chorego poprzez zmniejsze
nie objętości żołądka, bądź zmianę anatomicznych połączeń w

założenie niereg u Io
wa nej przewiązki 
żołądkowej metodą 
laparoskopową 
(non-adjustable 
laparoscopic gastric 
banding)

Rektora oraz jednogłośnie poparta go również Rada Wydziału 
Lekarskiego.

Wciągu paru miesięcy Zakładowi przyznano pomieszczenia 
z podstawowym wyposażeniem umożliwiającym realizację pro
gramów nauczania na blisko dziesięciu kierunkach studiów, a 
co najważniejsze, udało się pozyskać zespół doświadczonych 
lekarzy przekonanych o potrzebie przekazywania młodzieży 
akademickiej wiedzy dotyczącej zarówno zagrożeń w medycy
nie i związanych z nimi dylematów etycznych, ale i wiecznie 
żywych zasad deontologii lekarskiej.

Powołanie w AMG Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii jest 
niewątpliwie dowodem, że w naszej Uczelni poza kształceniem 
w zawodzie pragnie się przekazywać idee humanizmu, spra
wiedliwości, dążenia do prawdy, ideę moralnych wartości.

Uczestników spotkania witały wypisane przy wejściu do Za
kładu słowa wielkiego lekarza humanisty, prof. Juliana Alek
sandrowicza: „Gdy medycyna traci kontakt z etyką to dotyka ją 
los rośliny odciętej od korzeni - usycha”.

prof. Janina Suchorzewska, 
kurator Zakładu 

obrębie przewodu pokarmowego. Dotychczas operacje te z 
powodzeniem wykonywano sposobem klasycznym (przez 
otwarcie jamy brzusznej). Metoda leczenia, która została za
prezentowana przez profesora Dudaia wykonywana jest tech
niką małoinwazyjną, laparoskopową. Obecnie uważa się, że 
zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych, przede wszyst
kim ze względu na znacznie mniejsze ryzyko powikłań infekcyj
nych, szybką rekonwalescencję pooperacyjną oraz bardzo do
bry efekt kosmetyczny, stanowi nowoczesny sposób wśród 
metod leczenia chorych cierpiących na otyłość patologiczną.

Wskazaniem do leczenia operacyjnego otyłości patologicz
nej jest BMI (Body Mass lndex) powyżej 35 i choroby towarzy
szące (nadciśnienie, cukrzyca itd ), bądź BMI powyżej 40 (BMI 
jest to iloraz wagi [kg] przez wzrost [m] do kwadratu).

Prof. Dudai przeprowadził laparoskopową operację szkole
niową założenia opaski zmniejszającej żołądek (laparoscopic 
gastric banding) u 2 chorych. Zabieg byt transmitowany na salę 
wykładową im. prof. Rydygiera, gdzie zainteresowani mogli 
przyglądać się jej na żywo i zadawać na bieżąco pytania do 
operatora. Operacja polega na założeniu opaski z niewchta- 
nialnego materiału Goretex w 1/5 górnej części żołądka, co 
powoduje powstanie zbiornika 35 - 50 ml (w załączeniu ryci
na). Chorzy dzięki temu po spożyciu niewielkiej ilości pokarmu 
odczuwają sytość, nie spożywają nadmiernej ilości pokarmu i 
w ten sposób nie przybierają na wadze.

Operacja była wykonywana przy użyciu kolumny i instrumen
tarium laparoskopowego firmy KARL STORZ ENDOSKOPE, 
specjalnie w tym celu użyczonych przez firmę.

Organizatorzy korzystając z obecności prof. Mosche Duda
ia i dzięki hojności firmy TYCO zorganizowali uroczystą kola
cję w restauracji hotelu Hevelius w Gdańsku. Kolacja, zgodnie 
z założeniem, miała charakter nieformalnego spotkania Kli
nicznego Zespołu Leczenia Otyłości Patologicznej. Żywimy 
nadzieję, że dalsza współpraca tego zespołu pozwoli na nowo
czesne, holistyczne podejście do problemu leczenia otyłości 
patologicznej.

dr Wojciech Makarewicz 
dr Łukasz Kaśka 

dr Tomasz Stefaniak
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Jubileuszowy 
Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Historii 
Medycyny i Farmacji

W dniach 26-28 września 2003 r. w Poznaniu odbyt się XX 
Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Far
macji. Uroczyste otwarcie obrad (z udziałem wtadz wojewódz
kich i miejskich) miato miejsce w pałacu Dziatyńskich (znane
go ośrodka polskości wXIX-wiecznym Poznaniu). W swoim wy
stąpieniu przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr 
Roman Meissner podkreślił, że w bieżącym roku przypada rocz
nica 750-lecia lokalizacji Poznania i 50-lecia odkrycia struktu
ry DNA. Po wysłuchaniu dwu interesujących wykładów uczest
nicy udali się pod budynek Archiwum Państwowego w Poznaniu, 
gdzie na frontonie odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci uro
dzonego w Poznaniu stawnego histologa Roberta Remaka 
(1815-1865). Następnie w hotelu „Polonez” rozpoczęty się ob
rady w 6 sekcjach tematycznych. Wieczorem pokazano uczest

nikom Bibliotekę Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, a potem 
odbyt się wieczór towarzyski na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu.

W drugim dniu obrad odbyto się Walne Zgromadzenie PTH- 
MiF, a wieczorem uczestnicy wysłuchali koncertu organowego 
w Farze Poznańskiej i byli goszczeni w siedzibie Filii Poznań
skiej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (mgr Ali
cja Kobus). Smaczne potrawy z wołowiny, drobiu i ryb przygo
towała znana firma poznańska „Delikatesy - Prosiaczek”, a 
oprawę artystyczną zapewnił kwartet smyczkowy i pieśni wyko
nywane przez solistkę opery poznańskiej. W ostatnim dniu 
zjazdu uczestnicy udali się do Katedry Poznańskiej, gdzie pod
czas mszy św. wysłuchali przygotowanej specjalnie dla nich 
homilii metropolity abp. Stanisława Gądeckiego, a potem od
byli jeszcze jedną sesję naukową. Na zjazd przybyli również 
goście z Austrii, Białorusi, Rosji, Węgier i USA. Wśród wygło
szonych 125 referatów byty 4 z Trójmiasta, przygotowane przez 
prof. dr. Zbigniewa Machalińskiego i dr. Zbigniewa Kamińskie- 
go z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych AMG oraz 
dwa przez emerytowanych pracowników AMG: dr. Eugeniusza 
Biadatę i mgr. Jerzego Nacla. Wkład prof. dr. Tadeusza Bilikie- 
wicza w popularyzację dzieła słynnego Wielkopolanina Jana 
Jonstona omówił dr Wojciech Suchodolski z Warszawy (wypro
mowany przez prof. dr. Z. Machalińskiego).

Zdaniem uczestników zjazd byt zorganizowany wyjątkowo 
sprawnie, na kolejne spotkanie zaproszono wszystkich do Ka
towic w 2006 r.

dr Zbigniew Kamiński

Kongres Ginekologów i 
Położników w Santiago

W dniach 1-5 listopada br. odbyt się XVIII Światowy Kongres 
Ginekologów i Położników w stolicy Chile, który zgromadził 
8646 uczestników.

Zgłoszono 6 prac naukowych, z których część została za
kwalifikowana do ustnej prezentacji, inne do sesji plakatowej. 
Z wielką satysfakcją mogę donieść, że tylko dwie prace z Pol
ski zostały zatwierdzone jako referaty, w tym jedna z Kliniki Gi
nekologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Pierwszym autorem 
pracy była nasza koleżanka lek. Ewa Majdak, stypendystka 
Dziennego Studium Doktoranckiego, która wygłosiła referat pt. 
Clinical and molecular characteristics ofovarian cancer BRCA 
1 and BRCA 2 mutation carriers and undassified variants. Re
ferat wzbudził duże zainteresowanie z uwagi na olbrzymi ma
teriał, jak też zastosowanie nowoczesnych metod badawczych 
w odniesieniu do chorych na raka jajnika.

Z Polski w sesji plakatowej najliczniej wystąpili asystenci z 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG - 6 prac: z Kli
niki Ginekologii - 5, z Kliniki Położnictwa - 1. Przełomowe 
opracowania poświęcone leczeniu raka szyjki macicy przed
stawili profesorowie z Austrii i Niemiec: prof. Sepp Leodolter 
(University Hospital of Vienna) i prof. Achim Schneider (Univer- 
sity of Jena). Kongres otworzył prezydent Chile, który w krótkim 
wystąpieniu przedstawił duże osiągnięcia swego kraju, będą
cego do tak niedawna ruiną gospodarczą, a teraz „Szwajcarią 
Ameryki Południowej”.

Sesje naukowe odbywały się w 18 salach. Tematyka sesji 
była tak dobrana, aby w każdej z nich omawiać zagadnienia 
dotyczące jednej dziedziny ginekologii i położnictwa.

Śantiago witało nas wiosną, piękną, słoneczną pogodą, któ
ra pozwoliła na zwiedzanie 6-milionowej metropolii otoczonej 
wysokimi, ośnieżonymi górami. Dzięki uprzejmości Małżonki 

naszego Ambasadora mogliśmy zwiedzić wiele ciekawych 
miejsc w stolicy, łącznie z domem Ignacego Domeyki, rektora 
Uniwersytetu w Santiago de Chile w latach 1867-1883, który 
położył ogromne zasługi dla rozwoju chilijskiej nauki.

Po 19-godzinnym locie Boeningiem 747 wróciliśmy do co
dziennych zajęć w naszej Uczelni.

prof. Janusz Emerich

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddział Gdański

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 9 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Woje
wódzkiego Szpitala Zakaźnego, ul. Smoluchowskiego 18, zgod
nie z następującym porządkiem:
1. Enzymotogia jako narzędzie diagnostyczne i analityczne - 

prof. A. Pacanis, Katedra i Zakład Analityki Klinicznej AMG
2. Firma CORMAY prezentuje bogatą ofertę odczynnikowo-apa- 

raturową.

Oddziały Gdańskie Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i Polskiego Towarzystwa 

Endokrynologicznego
zapraszają wspólnie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, 
które odbędzie się 16 stycznia 2004 r. o godzinie 13.00 w sali 
wykładowej im. prof. L. Rydygiera. Tematyka spotkania:
1. Rota endokrynologa w operacyjnym leczeniu chorób tarczy

cy- H. Jastrzębska, Warszawa
2. Leczenie chirurgiczne chorób tarczycy - A. Łachiński, 

Gdańsk.
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Niedożywienie szpitalne

- PROBLEM NA DZIŚ

W dniu 26 listopada br. odbyto się w Warszawie sympozjum 
poświęcone zagadnieniom niedożywienia szpitalnego. Z regio
nu gdańskiego uczestniczyły 24 osoby z różnych jednostek 
szpitalnych. Honorowym uczestnikiem spotkania byt dr Jens 
Kondrup - członek Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. stanu 
odżywienia, który przedstawił referat programowy zawierający 
opinie Komisji Europejskiej oraz European Society for Enteral 
and Parenteral Nutrition. Poniższy tekst zawiera główne wnio
ski wynikające z przedstawionych materiałów.

Powszechność zjawiska niedożywienia wykazały wcześniej 
prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Bry
tanii, Ameryce Południowej. W2002 roku przeprowadzono rów
nież w Polsce pierwsze badania skreeningowe stanu odżywie
nia obejmujące prawie 2 500 pacjentów, z naszej Akademii 
aktywny w nich udział wzięli: dr Sylwia Raczyńska z Kliniki 
Chirurgii Ogólnej i dr Grzegorz Kuciel z Zakładu Żywienia Kli
nicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej. Organizatorem badań 
byt dr hab. Marek Pertkiewicz z Akademii Medycznej w War
szawie. Wyniki uzyskane w Polsce nie odbiegają swym profi
lem od światowych trendów. Okazuje się, że już w chwili przy
jęcia do szpitala 23% pacjentów wykazuje cechy niedożywie
nia, a u 6% obserwuje się wyniszczenie. Przy tym w szpitalach 
o III stopniu referencyjności niedożywienie w chwili przyjęcia 
występuje częściej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że
- im dłuższa hospitalizacja tym większe ryzyko wystąpienia 

niedożywienia
- niedożywienie zwiększa częstość występowania powikłań 

pooperacyjnych
- niedożywienie zwiększa występowanie powikłań u chorych 

leczonych zachowawczo
- niedożywienie zwiększa śmiertelność

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Oddział Gdański

zawiadamia o posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, które odbę
dzie się 20 stycznia 2004 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Wo
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika 
w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 1/6, Gdańsk). Tematy zebrania:
1. Niewydolność serca w okresie noworodkowym - dr J. Alesze- 

wicz-Baranowska, Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wro
dzonych Serca AMG

2. Koarktacja aorty w pierwszym roku życia - dr I. Fryzę, Klini
ka Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca AMG

3. Leczenie interwencyjne koarktacji aorty - dr M. Chojnicki, 
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca AMG

4. Odiegte wyniki leczenia koarktacji aorty - lek. P. Potaż, Kli
nika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca AMG.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Koło Gdańskie 

Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski 
zapraszają na referat Praktyczne aspekty ustawy o przeciwdzia
łaniu narkomanii, który wygłosi dr farm. W. Żebrowska, pomor
ski wojewódzki inspektor farmaceutyczny, konsultant wojewódz
ki ds. farmacji aptecznej. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 
2004 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali wykładowej nr 1 Wydziału 
Farmaceutycznego AMG, przy al. gen. J. Hallera 107.

- ryzyko rozwoju niedożywienia pogarsza wyniki leczenia i jest 
złym czynnikiem rokowniczym u chorych operowanych.

W doskonałym wykładzie prof. Bruno Szczygieł podkreślał 
kliniczne i społeczne konsekwencje niedożywienia; a więc:
- upośledzone gojenie ran
- 20-krotnie większą częstość powikłań
- zwiększoną chorobowość i śmiertelność
- wydłużony czas hospitalizacji o 7 do 20 dni
- przynajmniej dwukrotnie większy koszt hospitalizacji.

Ponadto pacjent niedożywiony traci wolę powrotu do zdro
wia, nie jest w stanie czerpać korzyści z podawanych przez 
zespół terapeutyczny instrukcji. Z cytowanych badań przepro
wadzonych w Szwajcarii wynikało, że u większości hospitalizo
wanych nie dochodzi do pokrywania zapotrzebowania na biał
ko i energię - prawie 70% chorych nie mogło zjeść dostarczo
nego jedzenia z różnych powodów, między innymi z braku po
mocy przy posiłkach, głodzenia z przyczyn diagnostycznych 
(po badaniu nikt nie pamięta, że pacjent jest w dalszym ciągu 
na czczo), niesmacznej diety szpitalnej i brak możliwości wy
boru. Warto tu wspomnieć, że w szpitalu, gdzie zatrudniony jest 
wspomniany wyżej dr Kondrup, występuje możliwość wyboru: 
20 przekąsek, 15 dań głównych z 12 różnymi sosami, 14 dese
rów a także dań a ia carte.

Komisja Ekspertów Rady Ministrów Europy uważa, że głów
nymi przeszkodami w walce z niedożywieniem w szpitalach są:
- brak jasno sprecyzowanej odpowiedzialności w planowaniu 

i zarządzaniu opieką żywieniową
- brak współpracy pomiędzy grupami pracowników szpitala w 

zaspokajaniu potrzeb żywieniowych chorych
- brak dostatecznej wiedzy dotyczącej żywienia we wszystkich 

grupach żywieniowych
- brak wiedzy i możliwości wpływu pacjenta na rodzaj poży

wienia
- brak zaangażowania ze strony osób zarządzających szpita

lem
- brak zainteresowania w tworzeniu programów żywieniowych 

w szpitalach jako elementu leczenia.

Komisja Ekspertów zaleca przeto:
- określić obowiązujące w szpitalu normy i metody stanu odży

wienia
- oceniać przy przyjęciu i wypisie stan odżywienia
- zatrudnić jednego dietetyka na 50 chorych, który byłby odpo

wiedzialny za monitorowanie stanu odżywienia pacjentów i 
współpracę z pielęgniarkami i lekarzami

- powołać w szpitalach komisje ds. żywienia w składzie: le
karz, pielęgniarka dietetyk, farmaceuta, mikrobiolog. Do za
dań komisji powinno należeć: konsultowanie chorych, szko
lenie personelu, doradztwo, prowadzenie, nadzorowanie le
czenia żywieniowego, edukacja żywieniowa pacjentów, ba
dania naukowe.

W trakcie obrad prelegenci zwracali uwagę na miejsce die
tetyczki w procesie leczenia i jej umiejętności, które powinny 
być stale rozwijane.

W celu poprawy opieki żywieniowej w Polsce, PT Żywienia 
Dojelitowego i Pozajelitowego planuje badanie wieloośrodkowe 
stanu odżywienia w czasie hospitalizacji i wdrożenie metody 
„Nutritional Risk Screening 2002” (NRS 2002) do praktyki kli
nicznej. Stosowanie tego testu powinno pozwolić na szybką 
identyfikację pacjentów zarówno już niedożywionych lub z ry
zykiem rozwoju niedożywienia.

Takie są idee.
prof. Wiesława Lysiak-Szydtowska
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Jubileusz długoletniej pracy w SPSK nr 1 Akademickie Cen
trum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku obchodzą:

20 lat
Bożena Dimke
Bożena Kaźmierczak
mgr Mirella Kochowska-Bronk
Mirosława Pochroń
Dariusz Pozorski
lek. Anna Tęcza
Anna Wołowczyk

25 lat
Grażyna Białecka
Zdzisław Kaizer

30 lat
Henryk Derwich

35 lat
Danuta Wojciechowska
Maria Zagórska

40 lat
mgr Antoni Dykowski
Małgorzata Mściwojewska q

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział Gdański

zawiadamia, że dnia 23 stycznia 2004 r. (piątek) o godz. 10.00 
w sali wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych 
AMG, ul. Kliniczna 1 A odbędzie się posiedzenie szkoleniowo- 
naukowe. W programie:
1. Naturalne metody planowania rodziny w świetle ostatnich 

badań - dr M. Lech, Szkota Zdr. Publ. CMKP w Warszawie
2. Prezentacja Firmy SAGA.
3. Ocena czynników społecznych, środowiskowych i medycz

nych mających wpływ na urodzenie noworodka z niską masą 
urodzeniową - lek. M. Niewolin, SPSZOZ w Lęborku

4. Zaawansowany rak szyjki macicy-opis postępowania interwen
cyjnego- lek. S. Sawicki, Klinika Ginekologii AMG.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego

zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 10 lutego 
2004 r. (wtorek), o godz. 13.00 w sali wykładowej nr 2 Wydziału 
Farmaceutycznego AMG, al. gen. J. Hallera 107. Referat Kumu
lacja wybranych metali ciężkich w przymorskim zbiorniku hiper- 
troficznym wygłosi drT. Modzelewski, Katedra Biologii Środo
wiskowej Politechniki Koszalińskiej.

Zakład Immunopatologii 
oraz Katedra i Zakład Fizjopatologii AMG

zapraszają na posiedzenia naukowo-szkoleniowe do sali se
minaryjnej Katedry i Zakładu Fizjopatologii AMG, ul. Dębinki 7:
- 7.01.2004 r. o godz. 8.30 referat Patomechanizmy giomeru- 

iopatii - podstawy strukturalne - prof. J. Stępiński
- 21.01.2004 r. o godz. 8.30 referat Serce-homocysteina-ner- 

ki - prof. S. Angielski
- 21.01.2004 r. o godz. 14.00 referat Współczesne poglądy do

tyczące patogenezy szczeliny odbytu i jej leczenia - dr M. 
Madaliński, Szpital w Starogradzie Gdańskim.

Tytuł naukowy profesora otrzymali:
prof. n. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. n. med. Zbigniew Kmieć

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymała
dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz

Na stanowisko adiunkta przeszedł
dr n. chem. Wojciech Kamysz

Na stanowisko wykładowcy przeszła
dr med. Bogumiła Cynowska

Z Uczelni odeszli:
dr med. Stanisław Mittlener
mgr Magdalena Płotka
lek. Maciej Merkisz
dr n. med. Danuta Wojciechowska

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:

20 lat
dr med. Małgorzata Lemańska
30 lat
mgr inż. Bogumił Lopatowski
Adrianna Przybylska-Piątek

Z dniem 1.11.2003 r. powierzono funkcje:
1. kierownika Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Ogólne

go Katedry Pielęgniarstwa dr. med. Andrzejowi Chamieni
2. kierownika Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Pedia

trycznego Katedry Pielęgniarstwa dr med. Halinie Kamiń- 
skiej

3. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji kierownika 
Zakładu Enzymologii Molekularnej przez prof. dr hab. med. 
Wiesława Makarewicza, z dniem 1.11.2003 r. powierzono 
dr. hab. n. med. Andrzejowi Składanowskiemu funkcję p.o. 
kierownika tego Zakładu.

Z dniem 1 grudnia 2003 r. powierzono funkcje:
1. w związku z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego 

na kierownika Kliniki Nefrologii Dziecięcej i zaprzestaniem 
pełnienia funkcji p.o. kierownika tej jednostki przez dr med. 
Ewę Marczak, z dniem 1.12.2003 r. powierzono dr hab. med. 
Aleksandrze Żurowskiej funkcję kierownika Kliniki Nefrologii 
Dziecięcej Instytutu Pediatrii.

2. dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych dr. hab. Zbignie
wowi Zdrojewskiemu

3. z-cy dyrektora Instytutu Chorób Wewnętrznych dr. med. Kry
stianowi Adrychowi

4. kierownika Katedry Pneumonologii i Alergologii prof. dr. hab. 
med. Janowi Markowi Stomińskiemu

5. kierownika Katedry Medycyny Rodzinnej dr. hab. med. Janu
szowi Siebertowi

Z dniem 2 grudnia 2003 r. powierzono funkcję
kierownika Samodzielnej Pracowni Neuroradiologii Instytu
tu Radiologii i Medycyny Nuklearnej dr hab. med. Barbarze 
Bobek-Billewicz

W Gazecie AMG nr 12 wkradł się błąd. W informacji „ na sta
nowisko profesora nadzwyczajnego przeszli” podano mylnie: 
dr hab. med. Andrzej Babiński, powinno być: dr hab. med. An
drzej Basiński”, serdecznie przepraszamy.
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Biblioteka Główna AMG informuje

Bazy czasopism

ProOuest Medline with Fuli Text zawiera indeksy i abstrak
ty bibliograficznej bazy MEDLINE, zintegrowane z petnoteksto- 
wymi czasopismami zawartymi w ProOuest Medical Library.

Jednym z kryteriów wyszukiwawczych może być hasto 
MeSH:

ELEKTRONICZNYCH
Biblioteki naukowe polskich uczelni, dzięki udziałowi w kon

sorcjach, zapewniają swoim uprawnionym użytkownikom do
stęp do wielu baz danych. Nasza Biblioteka również uczestni
czy w tego rodzaju przedsięwzięciach i dzięki temu w roku 
2004 użytkownicy podłączeni do sieci komputerowej Akademii 
Medycznej w Gdańsku będą mogli korzystać z następujących 
baz zawierających czasopisma petnotekstowe:
- ScienceDirect - ponad 600 tytułów petnotekstowych czaso

pism grupy wydawniczej Elsevier
- LINK - około 500 tytułów petnotekstowych czasopism wy

dawnictwa Springer
- Synergy - około 350 tytułów petnotekstowych czasopism 

wydawnictw Blackwell Science i Munksgaard
- ProOuest Medical Library + Medline with Fuli Text - nowa 

baza danych (wersja testowa dostępna była od września 
2003 r.), która zawiera ponad 370 petnotekstowych czaso
pism z zakresu szeroko pojętej medycyny i biochemii.

k ZProOuest*

Databases
Select the database(s) you would like to search. then click |CÓntiHue|
Search a single database by clicking on its name. Databases with checkboxes can be cross-searched.

Clear all databases

MEDLINE

Medicine, Biological Science: Journals

Search the premier bibliographic database in biomedicine and the lite sciences. Contains morę than 11 million references tc

Coverage: varies | View titles

[ęj ProOuest Medical Libraiy

Search a comprehensive database combining MEDLINE indexing with fuli images for morę than 200 key medical titles. Offe 
pediatrics, neurology, pharmacology, cardiology, physical therapy, and others.

Coverage: varies | View titles

Select the database(s) you would like to search, then click | Conti nuej.
Search a single database by clicking on its name. Databases with checkboxes can be cross-searched.

Clear all databases

Strona główna baz ProOuest Medical Library + Medline with Fuli Text

Baza posiada rozbudowane kryteria wyszukiwawcze. Uła
twieniem dla użytkownika jest tezaurus, pozwalający na wyszu
kiwanie stów kluczowych w bazie ProOuest.

C^ProOuest
-■» Bask "OA Advanced rrSi Publicatlon

Search Search Search Marked List : 0 articles

Databases seiected. ProOuest Medical Library

Advanced Search Tools: Search Tins Thesaurus

hyperbaric medicine j j Citation and article text .y

i AND v |oxygen treatment I Citation and article text yji

|and v | j Citation and article text Yji

Add a row | Rernovearow [ Search | [Clear |

Database:

Datę rangę:

| Medical Sciences - ProOuest Medical Library „y-l Select multipie databases

Limit results to: 0Full text articles only D

O Scholarly journals, including peer-reviewed i^Ąbout

Przykład terminologii MeSH w bazie ProOuestMedline with Fuli Text

Browse MeSH major topics Close window I Help

|surgery |FindTerm|

Enter one or morę words to lookup phrases and keywords.

Add terms to your search using: | AND 3

0-9ABCDEFGHIJKLMN OP£RSTUV W X Y Z

< Previous I Next >

surgery 12613 results |Add to Search |

surgery/adverse effects 2 results | Add to Search]

sil rg e ry/cl assifi cati o n 7 results | Add to Search |

snrgery/economics 170 results |Addto Search |

sil rgery/e du cati on 3482 results |Add to Search |

surgery/epidemiology 1 results [AddtoSearchf

surgery/ethics 11 results | Add to Search |

Stopień wykorzystania bazy ProOuest Medical Library, któ
ra cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska naukowe
go naszej Uczelni oraz bazy ProOuest Medline with Fuli Text 
pokazują poniżej zamieszczone tabele.

Wykorzystanie baz ProOuest Medical Library + Medline with Fuli Text 
od 15 września do 30 października 2003 r.

Baza
Ogółem 
zapytań 
do bazy

Liczba przejrzanych

cytowań 
/abstraktów

artykułów 
petno

tekstowych
ogółem

Medline 557 0 2 2

ProOuest 
Medical 
Library

2768 276 4552 4828

Ogółem 3325 276 4554 4830

Najczęściej wykorzystywane tytuły czasopism 
w bazie ProOuest Medical Library

Lp. Tytuł czasopisma
Liczba 

przejrzanych stron

1. Caries Research 624

2. The Lancet 174

3. Gut 146

4. Journal of Dental Research 123

5. Carcinogenesis 97

6. Digestive Diseases and Sciences 88

7. JAMA 76

8. Chest 67

9. Annual Review of Medicine 66

10. Diabetes 66

mgr Mirosława Modrzewska
Przykład wyszukiwania złożonego w bazie ProOuest Medical Library

Wybrane artykuły można przejrzeć, zapisać na dysku/dys- 
kietce, wydrukować lub przestać pocztą elektroniczną.

W sprawach baz danych, konsorcjów i czasopism elektronicz
nych proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 349-10-46 
lub pocztą elektroniczną: biblbazv@amq.qda.pl

mailto:biblbazv@amq.qda.pl
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Fitoterapia w świetle 
regulacji UE i Polski

W dniu 14 listopada 2003 r. w Centralnym Muzeum Morskim 
w Gdańsku odbyto się Międzynarodowe Forum przy Okrągłym 
Stole z zakresu fitoterapii, zorganizowane i sfinansowane przez 
Centrum Fitoterapii Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium 
Farmaceutyczne Labofarm Starogard Gdański, z około 100. 
uczestnikami reprezentującymi następujące ośrodki naukowo- 
badawcze:
- Association of the European Self-Medication Industry, Bruk

sela,
- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz

nych i Produktów Biobójczych, Warszawa,
- Yarra, The European Self-Medication Specialists Group, 

Francja,
- Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, War

szawa,
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa,
- Katedra Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Colle

gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
- Katedra i Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej, War

szawa,
- Katedra i Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej, Po

znań,
- Katedra i Zakład Farmakodynamiki Collegium Medicum Uni

wersytetu Jagiellońskiego, Kraków,
- Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Poznań,
- Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej Akademii

Medycznej, Warszawa,
- ośrodki naukowe, Gdańsk.

Przedstawiono następujące tematy:
- Status roślinnego produktu leczniczego w świetle polskich 

regulacji,
- Doświadczenia w zakresie roślinnych produktów leczniczych 

w Zjednoczonym Królestwie, w Niemczech i we Francji,
- Biodostępność, metabolizm i bezpieczeństwo stosowania 

flawonoidów,
- Hormonalna terapia zastępcza a fitoestrogeny - skuteczność

i bezpieczeństwo w świetle najnowszych badań klinicznych,
- Szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe farmaceutów,
- Doświadczenia ze szkolenia lekarzy w zakresie fitoterapii,
- Monitorowanie fitoterapii (opieka farmaceutyczna),
- Informacje o działalności Centrum Fitoterapii w Gdańsku,
- Rola Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w kształtowa

niu jakości leku roślinnego,
- Rola Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
- Rynek dla roślinnego produktu leczniczego - aktualna sytu

acja na pół roku przed akcesją,
- Lek roślinny - zajęcia fakultatywne dla studentów medycyny.

Materiały z Konferencji są dostępne:
- w Izbie Muzealnej Farmacji PTFarm. O/Gdańsk, w siedzibie 

Wydziału Farmaceutycznego AMG, al. Gen. J. Hallera 107, 
80-416 Gdańsk, budynek obok szklarni, 1 piętro: we wtorki i 
czwartki w godz. 9.00 -14.00 lub w innym terminie po uzgod
nieniu: tel./fax (0-58) 349-32-05,

- Centrum Fitoterapii, Długie Pobrzeże 28, 80-888 Gdańsk 
(przy Gdańskim Żurawiu), tel. (0-58) 305-11-56, 305-11-57, 
e-mail: centrum@labofarm.com.pl (www.labofarm.com.pl): 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00, w sobotę od 
11.00 do 15.00.

prof. Feliks Gajewski 
przewodniczący Sekcji Historii Farmacji

Uroneptunalia - 2003
W dniach 12-13 grudnia br. odbyty się kolejne, siódme już 

Uroneptunalia. Tym razem wróciliśmy do starej formuły orga
nizacyjnej, od której zrobiliśmy odstępstwo w roku ubiegłym 
organizując je na pokładzie „Daru Młodzieży” w czasie podró
ży do Sztokholmu na Kongres Międzynarodowego Towarzystwa 
Urologicznego.

W pierwszym dniu sympozjum odbyto się 7 zabiegów opera
cyjnych transmitowanych ze szpitala przy ul. prof. Z. Kieturaki- 
sa na salę wykładową im. prof. S. Hiliera Collegium Biomedi- 
cum. Nasi goście: prof. F. Schreiter, doktor honoris causa na
szej Uczelni przeprowadził dwie operacje zwężeń i ubytku cew
ki moczowej, a prof. Margit Fish dokonała korekcji przetoki cew
ki moczowej po przebytej w dzieciństwie operacji z powodu 
wierzchniactwa oraz wykonała pęcherz odbytniczy u chorego 
zoperowanego w dzieciństwie z powodu extrofii pęcherza mo
czowego. Na trzeciej sali operacyjnej przeprowadzono elektro- 
resekcję plazmową stercza, ostrzyknięcie toksyną batulinową 
wypieracza pęcherza moczowego, a w gabinecie radiologicz
nym - termoablację nowotworu jedynej nerki pod kontrolą TK.

Prof. M. Fish, kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu w Hamburgu wygłasza 
wykład Zasady wyboru ponad pęcherzowego odprowadzenia moczu

W dniu następnym odbyty się „okrągłe stoły” dotyczące 
przeprowadzonych zabiegów oraz wykłady naszych gości. Od
byta się również sesja poświęcona zaburzeniom wzwodu prą- 
ciazokazji5. rocznicy wprowadzenia na rynek Viagry, podczas 
której wygłosili referaty, m.in. prof. E. Wespes z Belgii oraz 
prof. K.Narkiewicz.

W piątek wieczorem odbyto się spotkanie towarzyskie w 
Muzeum Morskim zakończone w „piekiełku” hotelu Hevelius.

mailto:centrum@labofarm.com.pl
http://www.labofarm.com.pl
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V Interdyscyplinarne 
Forum Udarowe

Z inicjatywy Kliniki Neurologii Dorosłych AMG w dniach od 
17 do 18 października 2003 r. odbyto się w Juracie Forum Uda
rowe Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. W spotkaniu wzię
to udział ponad 200 lekarzy zainteresowanych problematyką 
udaru mózgu. Tematem spotkania byty zaburzenia czynności 
poznawczych i mowy w naczyniowych uszkodzeniach mózgu.

W pierwszej sesji prezentowane byty referaty na temat zabu
rzeń czynności poznawczych. Profesor A. Bilikiewicz przedsta
wił referat poświęcony zagadnieniom depresji i zaburzeń po
znawczych. W kolejnych referatach omówiono otępienie naczy
niowe (prof. G. Opala), wtórną prewencję zaburzeń poznaw
czych (prof. T. Grodzicki) oraz neuropatologiczny obraz zespo
łów otępiennych (prof. P. Nowacki).

W sesji drugiej omówiono problemy afazji naczyniowej. Prof. 
D. Ryglewicz przedstawiła epidemiologię zaburzeń afatycz- 

nych. Następne referaty 
poświęcone byty struktural
nym podstawom afazji (prof. 
W. Kozubski), neuropsycho- 
logicznej diagnostyce (prof. 
D. Kądzielawa) oraz klinicz
nym aspektom afazji naczy
niowej (dr hab. W. M. Nyka). 
Profesor Podemski przedsta
wił referat na temat akustycz
nej analizy zaburzeń mowy.

W pierwszym dniu konfe
rencji odbyto się spotkanie 
towarzyskie oraz koncert gi
tarowy muzyki hiszpańskiej.

W roku 2004 odbędzie się 
II Zjazd Polskiego Towarzy
stwa Udaru, którego organi
zację powierzono ponownie 
Klinice Neurologii Dorosłych 
AMG.

dr hab. Walenty M. Nyka 
kierownik Kliniki Neurologii 

Dorosłych AMG

Natomiast w sobotę wieczorem zespół Kliniki 
Urologii spotkał się z gośćmi z Niemiec na uro
czystej kolacji w restauracji „Pod łososiem”, 
którą zaszczycił swą obecnością Rektor prof. 
W. Makarewicz.

W organizacji spotkania pomagał nam z nie
zwykłym zaangażowaniem personel średni Kli
niki. Interesujący program naukowo-towarzy- 
ski, nieduże opłaty rejestracyjne zapewniły 
nam godną pozazdroszczenia frekwencję wy
rażającą się liczbą 400. uczestników.

Przyszłoroczne URONEPTUNALIA pragnie
my zorganizować ponownie na pokładzie 
„Daru Młodzieży” w trakcie podróży do Sankt 
Petersburga.

prof. Kazimierz Krajka

Operuje prof. F. Schreiter, dr honoris causa AMG
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Olimpiada I lat studiów

w PŁYWANIU

RZUĆ PALENIE

RAZEM Z NAMI

Zespół I roku AMG re
prezentujący Uczelnię 
podczas Olimpiady I lat 
studiów w pływaniu 
25.11.2003 r. z trenerem 
mgr. Krzysztofem Orze
chowskim. Od lewej: Da
niel Celiński, Wiktor Po- 
czobut, Józef Szczyrski, 
Marta Kozarzewska, 
Martyna Godziniec, Wio
letta Matuszewska - naj
lepsza pływaczka I roku 
AMG (kier. Fizjoterapia), 
wicemistrzyni Olimpiady 
I lat studiów w konkuren
cjach 50 m stylem do
wolnym i 50 m stylem motylkowym

20 listopada br. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny (IFMSA-Gdańsk) w porozumieniu z fundacją prof. 
Zatońskiego „Promocja Zdrowia” przeprowadziło - po raz 
pierwszy w AMG - akcję „Rzuć palenie razem z nami”.

Jej głównym celem było zachęcenie studentów, personelu 
szpitalnego i pacjentów do zerwania z nikotynowym nałogiem.

Na tę okazję zostały przygotowane plakaty, które można było 
obejrzeć m.in. w budynku Collegium Biomedicum oraz ksią
żeczki i ulotki, zawierające praktyczne rady, jak rzucić palenie 
oraz treści objaśniające negatywne skutki palenia.

20 listopada - DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Karol Wierzba
lir. WL AMG (IFMSA Gdańsk)

Kongres Ginekologów i Położników w Santiago de Chile

Pracownicy Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG w czasie bankietu wydanego na otwarcie Kongresu str. 14


