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80-210 Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a 
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Akademia Medyczna w Gdańsku, utworzona w 1945 roku, 
kształci na wydziałach i kierunkach:

Wydział Lekarski
kierunek: lekarski (Engiish Division)

Oddział Stomatologiczny 
kierunek: stomatologia 
kierunek: zdrowie publiczne 

techniki dentystyczne 
higiena stomatologiczna

Oddział Zdrowia Publicznego 
kierunek: zdrowie publiczne 

techniki medyczne - eiektroradioiogia 
ratownictwo medyczne

kierunek: fizjoterapia

Oddział Pielęgniarstwa
kierunek: pielęgniarstwo 
kierunek: położnictwo

Wydział Farmaceutyczny
kierunek: farmacja

Oddział Medycyny Laboratoryjnej 
kierunek: analityka medyczna

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 
kierunek: biotechnologia

http://www.amg.gda.pl
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Konferencja prorektorów akademii medycznych str. 9 Potrójny jubileusz Profesora Czesława Stoby str.24

Wizyta Pani Prezydentowej

W dniu 28.04.2004 r. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniew
ska złożyła wizytę w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 
trakcie spotkania omówiono postęp robót budowlanych Kli
niki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, jak również propo
zycję aranżacji wnętrz, którą przedstawił prof. Janusz Stan- 
kowski z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W spotkaniu 
uczestniczyli: prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan, kie
rownik Kliniki prof. Anna Balcerska, zastępcy dyrektora ad
ministracyjnego AMG Marek Langowski i Zbigniew Krawiec 
oraz przedstawiciele Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Poro
zumienie bez barier” Krzysztof Berzyński i Bogdan Okonek, 
a także przedstawiciele Generalnego Wykonawcy.

Marek Langowski

Uroczystości w Katedrze i Klinice 
Onkologii i Radioterapii AMG

W dniu 6 kwietnia br. odbyła się uroczystość oddania do użytku przyspie
szacza liniowego, połączona z wręczeniem normy jakości ISO 9001/2000 
dla Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii AMG, na której obecni byli rek
tor prof. W. Makarewicz, prorektorzy prof. R. Kaliszan, prof. J. Bakuła, dy
rektor administracyjny dr S. Bautembach oraz licznie zgromadzeni goście.

□
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Sprostowanie

W Gazecie AMG nr 4/2004 zamieszczono materiały, które 
prezentowano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady 
Wydziału Lekarskiego w dniu 1.04.2004 r. Uzupełniamy je na
zwiskami autorów:
1. Program restrukturyzacji SPSK nr 1ACK AMG - opracowa

nie Grupy Projektowej prezentował Zbigniew Krzywosiński, 
zastępca dyrektora ds. administracyjnych SPSK nr 1 ACK 
AMG (str. 32-37)

2. Akademia Medyczna - Akademickie Centrum Kliniczne - 
Michał Mędraś, dyrektor SPSK nr 1 ACK AMG (str. 39-42).
Redakcja przeprasza wszystkich zainteresowanych za pomi

nięcie nazwisk autorów prezentacji przy druku opracowań.

CERTYFIKAT
EN ISO 9001:2000

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Gdańsku 

oraz Stowarzyszenie Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku 

mają zaszczyt zaprosić na 
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów 

połączony z odnowieniem dyplomów lekarskich 
studentów rocznika 1949 - 1954.

Uroczystość odbędzie się 21 maja 2004 r. (piątek) 
w sali wykładowej im. prof. St. Hillera 

Collegium Biomedicum, Gdańsk, ul. Dębinki 1

W programie:
9.30 Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

celebrowana przez metropolitę gdańskiego JE Ks. Abp. Ta
deusza Goctowskiego

11.00 - 11.30 Pamiątkowa wspólna fotografia przed budynkiem 
Collegium Biomedicum

12.00 UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DYPLOMÓW 
Hymn Państwowy - Chór AMG 
Gaudę Mater Polonia - Chór AMG 
Powitanie Jubilatów i dostojnych Gości 
Przemówienie JM Rektora prof. Wiesława Makarewicza 
WRĘCZENIE DYPLOMÓW
Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów AMG 
prof. Brunona Imielińskiego
Przemówienia przedstawicieli Jubilatów 
Koncert Chóru AMG im. Tadeusza Tylewskiego pod dy
rekcją Jerzego Szarafińskiego
Zamknięcie uroczystości 
Gaudeamus igitur - Chór AMG

niniejszym potwierdza się. że przedsiębiorstwo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 
Akademickie Centrum Kliniczne 
Akademii Medycznej w Gdańsku 
Klinika Onkologii i Radioterapii

w zakresie: 
usługi medyczne w zakresie leczenia promieniami jonizującymi i cytostatykami 

z siedzibą:
ul. Dębinki 7 PL - 80-952 Gdańsk

wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą (12/2000) i skutecznie go realizuje. 
Odpowiedni dokumenl przedłożony został w ramach auditu certyfikacyjnego, 

sprawozdaniu nr 2003699/B. Niniejszy certyfikat jest ważny tylko wraz z pozytywnie przeprowadzonymi 
auditami nadzoru

Data ostatniej 
recertyfikacp: 
Nr rejestracyjny 
certyfikatu: 100300524 ■ 

duplikat

Data pierwsze)
certyfikacji: 2004-04-02^
Certyfikat
ważny do 2007-04-01

Stuttgart. dn a 2C34-0*-ti2

Katedra i Klinika Onkologii 
i Radioterapii AMG

została przyjęta do prestiżowej Organisation of European Can- 
cer Institutes (OECI), która zrzesza najbardziej renomowane 
jednostki onkologiczne Europy. Klinika kierowana przez prof. 
Jacka Jassema jest jedną z pierwszych polskich instytucji w tej 
strukturze.

Rektor, Senat, Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Gdańsku 

oraz Stowarzyszenie Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku 

mają zaszczyt zaprosić na 
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów 
połączony z odnowieniem dyplomów 
lekarza dentysty rocznika 1950 - 1954.

Uroczystość odbędzie się 4 czerwca 2004 r. (piątek) 
w sali wykładowej im. prof. St. Hillera 

Collegium Biomedicum, Gdańsk, ul. Dębinki 1

W programie:
9.30 Msza św. w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

celebrowana przez Ks. dr. Piotra Krakowiaka
11.00 - 11.30 Pamiątkowa wspólna fotografia 
12.00 UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA DYPLOMÓW

Hymn Państwowy
Gaudę Mater Polonia
Powitanie Jubilatów i dostojnych Gości 
Przemówienie JM Rektora prof. Wiesława Makarewicza 
WRĘCZENIE DYPLOMÓW
Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów AMG 
prof. Brunona Imielińskiego
Przemówienie przedstawiciela Jubilatów prof. Edwarda 
Witka
Koncert zespołu Cappella Gedanensis 
Zamknięcie uroczystości
Gaudeamus igitur
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05.04.04 - wizytacja Komisji Akredytacyjnej 
KRUM na Wydziale Farmaceutycznym. 
Członków Komisji przyjął rektor prof. Wie
sław Makarewicz w towarzystwie prorekto
ra ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkow
skiego i dziekana Wydziału Farmaceutycz
nego prof. Marka Wesołowskiego. Spotka
nie rozpoczęto przegląd Wydziału Farma
ceutycznego.

06.04.04 - uroczystość oddania do użytku 
przyspieszacza liniowego, połączona z wrę
czeniem normy jakości ISO 9001/2000 dla 
Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii 
AMG, na której obecni byli rektor prof. W. 
Makarewicz, prorektorzy prof. R. Kaliszan, 
prof. J. Bakuta, dyrektor administracyjny dr
S. Bautembach oraz licznie zgromadzeni 
goście.

06.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
oraz prorektor ds. nauki prof. Roman Kali
szan uczestniczyli w spotkaniu z okazji ju
bileuszu 15-lecia Politechniki Otwartej. 
Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz 
Rachoń wygłosił wykład pt. Moje przygody 
z plastyką, chemią i muzyką.

14.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w posiedzeniu Konferencji 
Rektorów Uczelni Medycznych, które odby
to się w Sali Kolegialnej Ministerstwa Zdro
wia w Warszawie. Porządek posiedzenia 
zawierał między innymi informację o prowa
dzonych w akademiach medycznych stu
diach licencjackich oraz omówienie sytuacji 
w opiece zdrowotnej po wstąpieniu do Unii 
Europejskiej.

15.04.04 - w imieniu Uczelni rektor prof. 
Wiesław Makarewicz i dyrektor administra
cyjny dr Sławomir Bautembach podpisali 
porozumienie o współpracy naukowo-ba
dawczej z dyrekcją Przedsiębiorstwa Far- 
maceutyczno-Kosmetycznego OCEANIC.

16.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
i prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan 
wysłuchali koncertu dedykowanego Hospi
cjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku w wykonaniu Europejskiej Or
kiestry Studentów Medycyny EMSO. Byt to 
pierwszy koncert tego zespołu w Polsce.

18.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
wziął udział w dorocznej akcji Żonkil kwia
tem Nadziei dla Hospicjum połączonej z 
Dniem Otwartych Drzwi w domu hospicyj- 
nym im ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w 
Gdańsku.

19.04.04 - posiedzenie Senatu AMG po
święcone przyjęciu sprawozdania finanso
wego za rok 2003 i przyjęciu planu budżetu 
na rok 2004.

20.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w spotkaniu zarządu Stowarzy
szenia Absolwentów poświęconemu głów
nie przygotowaniom do kolejnego jubileuszu 
obchodów 50-lecia ukończenia studiów le
karskich i stomatologicznych.

22.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w uroczystym otwarciu VII Kon
ferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego 
Towarzystwa Transplantacyjnego, podczas 
której wręczył Medale 50-lecia AMG prof. 
Wojciechowi Rowińskiemu, wieloletniemu 
konsultantowi krajowemu ds. transplantolo
gii, prof. Markowi Krawczykowi, promotoro
wi przeszczepiania wątroby, prof. Zbignie
wowi Relidze, prekursorowi przeszczepia
nia serca, prof. Jerzemu Hotowieckiemu, 
prekursorowi i koordynatorowi przeszcze
piania szpiku, w uznaniu ich zasług dla roz
woju transplantologii w naszym kraju.

23.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w uroczystej kolacji z okazji 
otwarcia międzynarodowej konferencji Ad- 
vanced Course in Pain and Symptom Ma- 
nagement. Wykłady prowadzili międzynaro
dowi specjaliści, m.in. RobertTwycross DM, 
FRCP, Pal Klepstad MD, Per Sjogren MD, 
Christoph Stein MD, PhD, Marc Desmet MD.

23.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w otwarciu 9. Kongresu Euro
pejskiego Towarzystwa Wideochirurgów.

23.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
uczestniczył w niezwykłym, potrójnym jubi
leuszu prof. Czesława Stoby: 70. urodzin, 
45-lecia pracy zawodowej i 20-lecia kiero
wania Kliniką Chirurgii Dziecięcej. Uroczy
stość odbyta się w Muzeum Narodowym w 
Gdańsku.

23.04.04 - w ramach Kawiarni Naukowej w 
hotelu Rezydent w Sopocie odbyto się spo
tkanie z prof. Dariuszem Filarem, w którym 
uczestniczył rektor prof. Wiesław Makare
wicz oraz prorektor ds. nauki prof. Roman 
Kaliszan. Profesor wygłosił wykład zatytu
łowany „Teoria ekonomii i praktyka wielkich 
finansów”.

24.04.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz 
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof. 
Janusz Moryś wzięli udział w balu absol
wentów Wydziału Lekarskiego rocznik 
1998-2004, który odbyt się w hotelu Holiday 
Inn.

26.04.04 - na zaproszenie marszałka woje
wództwa pomorskiego Jana Kozłowskiego 
rektor prof. Wiesław Makarewicz uczestni
czył w posiedzeniu Pomorskiego Komitetu 
Sterującego dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

28.04-1.05.04 - rektor prof. Wiesław Maka
rewicz wziął udział w uroczystym Kongre
sie European University Association 
„HIGHER EDUCATION FOR UNITED EU
ROPĘ” zorganizowanym pod honorowym 
patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego przez Uniwersytet Lubelski z 
okazji rozszerzenia Unii Europejskiej.

mgr Urszula Skatuba

mailto:gazeta@amg.gda.pl
http://www.gazeta.amg.gda.pl
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Z Senatu AM w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 29 marca 2004 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. dr 
hab. Wiesław Makarewicz wręczył akt powołania na stanowi
sko profesora nadzwyczajnego AMG dr. hab. Januszowi Sie- 
bertowi i przekazał z tej okazji gratulacje.

1. Na wniosek dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. 
hab. Marka Wesołowskiego Senat zaopiniował pozytywnie 
następujące wnioski:
a) w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczaj

nego prof. dr. hab. Ryszarda Piękosia,
b) w sprawie powołania na stanowisko kierownika Samo

dzielnej Pracowni Patofizjologii AMG dr hab. Apolonii 
Rybczyńskiej.

2. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. 
Janusza Morysia Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w 
sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego 
prof. dr. hab. Krystiana Kalethy.

3. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Bolesła
wa Rutkowskiego Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w 
sprawie odpłatności za kształcenie w Akademii Medycznej 
w Gdański w roku akademickim 2004/2005 i przyjął w tej 
sprawie stosowną uchwałę (pełny tekst uchwały publikowa
ny jest na str. 6).

4. Na wniosek Uczelnianej Komisji Nagród Senat pozytywnie 
zaopiniował następujące wnioski o nagrody Ministra Zdro
wia za osiągnięcia w roku 2003:
/. Nagrody indywidualne
1. Dr n. med. Leszek Kalinowski
2. Prof. dr hab. Tadeusz Pawetczyk

//. Nagrody zespotowe
1. Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz, dr n. med. Hanna Bielar- 

czyk
2. Prof. dr hab. Franciszek Sączewski, prof. dr hab. Jacek 

Petrusewicz, dr farm. Ewa Kobierska, mgr farm. Jarosław 
Sączewski, mgr n. chem. Piotr Tabin, mgr n. chem. Anita 
Bujakowska, mgr farm. Anna Gendźwiłt

3. Prof. dr hab. Roman Kaliszan, dr hab. Antoni Nasal, prof. 
nzw., dr farm. Danuta Siluk, dr farm. Tomasz Bączek, dr 
farm. Michał J. Markuszewski

4. Prof. dr hab. Julian Świerczyński, mgr Justyna Korczyń
ska, mgr Ewa Stelmańska, dr Areta Hebanowska, dr Anna 
Nogalska

5. Dr n.med. Maciej Jankowski, dr hab. farm. Mirosława 
Szczepańska-Konkel, prof. nzw., dr n. med. Leszek Kali
nowski, prof. dr hab. med. Stefan Angielski

6. Dr n.med. Anna Dubaniewicz, dr hab. med. Zofia Szczer- 
kowska, prof. nzw.

7. Prof. dr hab. Jacek Jassem, dr med. Rafał Dziadziuszko
8. Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, dr n.med. Ewa Słomiń- 

ska, dr hab. med. Ryszard Smoleński, dr n.med. Przemy
sław Rutkowski

5. Zastępca dyrektora SPSK-1-ACK Zbigniew Krzywosiński 
zapoznał Senat z projektem restrukturyzacji SPSK-1-ACK. 
Podstawowym czynnikiem sprawczym działań restrukturyza

cyjnych jest realna groźba trwałej utraty płynności finanso
wej Szpitala. Przygotowywany program naprawczy ma m.in. 
doprowadzić do zrównoważenia kosztów z przychodami, za
pewnienia płynności finansowej, powstrzymania narastania 
zadłużenia. W dalszej perspektywie czasu restrukturyzacja 
zmierzałaby do wypracowania nadwyżki finansowej i spłaty 
zadłużenia. Reasumując plan strategiczny, można stwier
dzić, że aktualny poziom finansowania jest niewystarczają
cy do bilansowania kosztów z przychodami. Istnieje też pil
na potrzeba znacznego zasilenia kapitałowego aktywów 
Szpitala. Ponadto należy podjąć działania zwiększające ela
styczność organizacyjną, szybkość dostosowania zasobów 
i organizacji usług do aktualnych potrzeb. Niezbędna jest 
również większa racjonalność w tworzeniu nowych podmio
tów (klinik, zakładów, poradni, etc.), poprawa jakości zarzą
dzania niektórymi klinikami i zakładami, jak też większa oso
bista odpowiedzialność kierowników/ordynatorów za zarzą
dzanie podległymi jednostkami. Odstępstwa od zaleceń pro
ponowanego planu mogą doprowadzić w krótkiej perspekty
wie czasowej do takich zjawisk, jak utrata zdolności do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, wystąpienia zajęć ko
morniczych konta Szpitala i kwot należnych ACK z tytułu re
alizowanych usług, jak również niemożność regulowania 
zobowiązań wobec pracowników.
Przedstawiony program restrukturyzacji zostanie zaprezen
towany na nadzwyczajnym posiedzeniu Radzie Wydziału Le
karskiego. W kwietniu lub maju zapadnie decyzja co do osta
tecznego kształtu tego dokumentu.

6. Na wniosek rektora prof. Wiesława Makarewicza Senat za
opiniował pozytywnie koncepcję powołania spółki z udzia
łem AMG dla komercyjnego udzielania świadczeń zdrowot
nych i upoważnił Rektora do podejmowania dalszych działań 
zmierzających do przygotowania realizacji tego zamierze
nia.

7. Na wniosek prof. dr. hab. Janusza Limona Senat zaopinio
wał pozytywnie recenzję dorobku naukowego prof. F. Perera 
z Columbia University NY w związku z wnioskiem o nadanie 
mu godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

8. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przed
stawił wstępną informację nt. przyznanych środków budże
towych na działalność dydaktyczną i naukową na rok 2004. 
Przyznana zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2004 przez 
Ministerstwo Zdrowia Akademii Medycznej w Gdańsku dota
cja na działalność naukową, dydaktyczną i wychowawczą 
wzrosła w stosunku do roku ubiegłego prawie o 9%. Jednak
że w ramach przydzielonej dotacji po raz pierwszy kwota ta 
nie jest w stanie pokryć potrzeb funduszu osobowego. Powo
dem takiej sytuacji jest m.in. dokonana w 2003 roku podwyż
ka wynagrodzeń oraz wzrost zatrudnienia o ok. 60 etatów, 
spowodowany głównie włączeniem do AMG Instytutu Medy
cyny Morskiej i Tropikalnej. Poza tym część dotacji przezna
czona jest na finansowanie świadczeń zdrowotnych, wykony
wanych w ramach szkolenia studentów w szpitalach klinicz
nych. Zmniejszyła się także w stosunku do roku ubiegłego 
dotacja na pomoc materialną i socjalną na rzecz studentów. 
Nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej wysokości środków 
przeznaczonych na działalność inwestycyjną. Dotacje z KBN 
obejmują działalność statutową, badania własne, granty 
własne oraz granty zamawiane.
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Dyrektor administracyjny dr S. Bautembach poinformował, że 
informacje przedstawione powyżej mają na razie charakter 
wstępny. W kwietniu odbędzie się posiedzenie Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów, która opracuje ostateczny pro
jekt budżetu na rok 2004.

9. W sprawach bieżących prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. 
Bolesław Rutkowski przedstawił informację dotyczącą opra
cowywanych zasad przyjęć na studia lekarskie i farmaceu
tyczne w latach 2005/2006 i 2006/2007, uzgodnionych przez 
krajową konferencję prorektorów ds. dydaktyki i dziekanów 
akademii medycznych, która miała miejsce 12.03.04 r. w 
AMG.

mgr Marlena Piór-Chastre

Uchwała nr 15/03/04
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 29.03.2004 r.

w sprawie wysokości opłat za kształcenie w Akademii Medycznej w Gdańsku 
w roku akademickim 2004/2005

1. Studia wieczorowe
a) Wydział Lekarski

• kierunek: lekarski - opłata roczna: .............. 13.000 zł
Oddział Stomatologiczny

• kierunek: stomatologia - opłata roczna ... 14.000 zł
b) Wydział Farmaceutyczny

• kierunek: farmacja - opłata roczna.............. 12.000 zł

2. Studia wieczorowe licencjackie
• kierunek fizjoterapia - opłata semestralna .... 3.000 zł
• kierunek pielęgniarstwo - opłata semestralna . 2.000 zł
• kierunek pielęgniarstwo w j. angielskim

- opłata semestralna............................................ 3.500 zł
• kierunek położnictwo - opłata semestralna . . . 2.000 zł
• kierunek zdrowie publiczne:

> specjalność techniki dentystyczne
- opłata semestralna ....................................... 3.000 zł

> specjalność higiena stomatologiczna
- opłata semestralna ....................................... 2.000 zł

> specjalność techniki medyczne:
>- elektroradiologia - opłata semestralna . . . 2.000 zł 
>■ ratownictwo medyczne

- opłata semestralna ................................... 2.000 zł

3. Powtarzanie roku - opłata roczna zgodnie z regulaminem

4. Warunkowy wpis na rok
- opłata za przedmiot .................. zgodnie z regulaminem

5. Studia polskojęzyczne dla cudzoziemców
- wpisowe - opłata jednorazowa....................... 200 EURO
- opłata roczna ................................................... 6.000 EURO

6. Studia polskojęzyczne dla cudzoziemców polskiego
pochodzenia:
- wpisowe - opłata jednorazowa....................... 200 EURO
- opłata roczna ................................................... 5.000 EURO

7. Studia dla obcokrajowców z językiem wykładowym angiel
skim
a) program 4—letni dla studentów z USA i Kanady
- wpisowe - opłata jednorazowa ...........................300 USD
- kurs wprowadzający, transport z lotniska, 

koszty administracyjne za Dom Studenta
- opłata jednorazowa............................................. 500 USD

- czesne - za każdy rok studiów..................... 13.000 USD

- pokój w Domu Studenta AMG - za rok......... 3.000 USD
b) program 6—letni dla studentów z USA i Kanady
- wpisowe - opłata jednorazowa ......................... 300 USD
- kurs wprowadzający, transport z lotniska, 

koszty administracyjne za Dom Studenta
- opłata jednorazowa............................................500 USD

- czesne - opłata roczna ................................ 13.000 USD
- pokój w Domu Studenta AMG - za rok......... 3.000 USD

c) program 6—letni dla studentów spoza USA i Kanady
- wpisowe - opłata jednorazowa ..................... 300 EURO
- kurs przygotowawczy - opłata

jednorazowa ..................................................... 450 EURO
- czesne za I rok - opłata roczna ................  12.000 EURO
- czesne za lata II - VI - opłata roczna.........  8.000 EURO
- pokój w Domu Studenta AMG - opłata

za miesiąc .......................................................... 250 EURO
8. Studia doktoranckie dla obcokrajowców

- wpisowe - opłata jednorazowa ..................... 300 EURO
- opłata roczna................................................... 7.000 EURO

9. Studia zaoczne
a) magisterskie

• kierunek: pielęgniarstwo - opłata semestralna 2.000 zł
b) licencjackie

• kierunek fizjoterapia - opłata semestralna . . 3.000 zł
• kierunek: zdrowie publiczne:

- specjalność: ratownictwo medyczne - opłata 
semestralna ................................................... 2.500 zł

8. Zaoczne uzupełniające studia magisterskie
• kierunek fizjoterapia - opłata

semestralna............................................................ 3.000 zł
• kierunek pielęgniarstwo - opłata

semestralna............................................................ 2.000 zł
• kierunek zdrowie publiczne - opłata

semestralna............................................................ 2.000 zł 

11. Dodatkowe opłaty za zajęcia dydaktyczne
- wyrównywanie różnic programowych
- za każdy przedmiot................................................. 300 zł

- powtarzanie roku ..........................zgodnie z regulaminem
- wpis warunkowy na wyższy rok

studiów ..........................................zgodnie z regulaminem

□
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 19 kwietnia 2004 r.

1. W pierwszej części obrad Senat zapoznał się ze sprawozda
niem finansowym Akademii Medycznej w Gdańsku za rok 
2003 i jednomyślnie przyjął uchwałę w sprawie jego zatwier
dzenia. Senat zapoznał się z wykazem poniesionych kosz
tów na roboty remontowe w roku 2003. Wynik finansowy dzia
łalności Uczelni w roku 2003 byt ujemny - wystąpiła strata w 
wysokości 3.694.144,01 zł.

2. Senat zaopiniował pozytywnie przygotowane przez Senacką 
Komisję Budżetu i Finansów propozycje zaleceń dla władz 
Uczelni i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

3. Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zmniej
szenia w roku 2004 narzutu na Fundusz Pomocy Materialnej 
dla Studentów z 35% do 30% i przyjął w tej sprawie sto
sowną uchwałę.

4. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Senacką 
Komisję Budżetu i Finansów projekt budżetu Akademii Me
dycznej w Gdańsku na 2004 rok i przyjął w tej sprawie sto
sowną uchwałę. W uzupełnieniu informacji przedstawionej 
przez przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finan-

Cenna inicjatywa
współpracy firm i przemysłu z nauką

Na stronie internetowej www.innocentive.com pojawiła się 
atrakcyjna prestiżowo, a także finansowo, inicjatywa rozwiązy
wania problemów naukowych zgłaszanych przez firmy i zakła
dy przemysłowe przez pracowników naukowych. W porównaniu 
z biurokratycznymi barierami właściwymi dla naszej rzeczywi
stości, procedury są tu uproszczone do minimum, umożliwia
jąc kreatywnym umysłom maksymalne skoncentrowanie się na 
merytorycznym działaniu.

Zapotrzebowanie na rozwiązanie określonego problemu 
składa zleceniodawca on linę, określając jednocześnie istotę 
problemu, wymagania i ustanawiając termin złożenia rozwią
zania oraz nagrodę za rozwiązanie optymalne (w granicach od 
5000 do 100 000 $). Tą samą ścieżką autor („solver”) przesyła 
swój projekt, mając gwarancję tajności i zachowania własno
ści intelektualnej. Uczestnicy tej inicjatywy muszą się zareje
strować i zaakceptować warunki uczestnictwa.

Przykładowe oferty złożone ostatnio:
- opracowanie superabsorbentu pochłaniającego 50 - 100- 

krotność swej masy wody w obecności wysokich stężeń soli 
(nagroda $ 50 000);

- lipaza 2-specyficzna pochodzenia bakteryjnego (nagroda $ 
50 000);

- tani, nietoksyczny, odwracalny i silny inhibitor lipazy (nagro
da $ 25 000);

- enzym polimeryzujący laktozę (nagroda $ 25 000);
- środek do hydrofobizacji powierzchni (nagroda $ 40 000)

Pozostałe szczegóły na wymienionej witrynie.

prof. Ryszard Piękoś 

sów rektor prof. Wiesław Makarewicz zwrócił uwagę człon
kom Senatu na problem planowanych w roku 2004 niezbęd
nych remontów.

5. Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Roman Kaliszan zapoznał Se
nat z informacją nt. stypendiów doktorskich i habilitacyjnych w 
roku 2004. Wprowadzenie uregulowań prawnych spowodowało 
konieczność dostosowania do obowiązujących poziomów sty
pendiów zarówno dla słuchaczy Studium Doktoranckiego, jak i 
dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 
asystenta oraz adiunkta. Spowodowało to konieczność plano
wania zwiększenia finansowania odpowiedniej pozycji budże
towej z 951 tys. zł w 2003 r. na 1.210 tys. zł w 2004 r. Ta suma 
pozwoli na przyjęcie w tym roku 35 słuchaczy na studia dokto
ranckie, w tym 29. na Wydział Lekarski i 6. na Wydział Farma
ceutyczny, jak również na przyznanie pracownikom Uczelni na 
2004 rok 5. stypendiów doktorskich i 3. habilitacyjnych. W ten 
sposób Komisja Budżetowa przychyliła się do wniosku Komisji 
Nauki, która w wyniku rankingu dokonań publikacyjnych wybra
ła 5 spośród 12 kandydatów do stypendium doktorskiego i 3 
spośród 10 kandydatów do stypendium habilitacyjnego.

6. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Bolesła
wa Rutkowskiego Senat zaopiniował pozytywnie i przyjął 
następujące uchwały dotyczące procesu rekrutacji w roku 
2004:
a) w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

na rekrutację na rok akademicki 2004/2005,
b) w sprawie zatwierdzenia wyboru ekspertów oceniających 

poprawność pytań egzaminacyjnych w rekrutacji 2004 r.,
c) w sprawie powołania uzupełniających, zaocznych kierun

ków studiów magisterskich na Wydziale Lekarskim: fizjo
terapia, pielęgniarstwo, położnictwo,

d) w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej wnoszonej 
przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia medycz
ne w roku akademickim 2004/2005.

7. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawione przez prorek
tora ds. dydaktyki prof. dr. hab. Bolesława Rutkowskiego pro
pozycje nowych zasad rekrutacji, z uwzględnieniem „nowej 
matury”, na studia w Akademii Medycznej w Gdańsku na rok 
akademicki 2005/2006 i przyjął następujące uchwały:
a) w sprawie rekrutacji na studia dzienne w roku akademic

kim 2005/2006,
b) w sprawie rekrutacji na studia w systemie wieczorowym 

na Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznym w 
roku akademickim 2005/2006,

c) w sprawie rekrutacji na studia zaoczne, odpłatne w roku 
akademickim 2005/2006,

d) w sprawie rekrutacji na studia dzienne na Wydziale Lekar
skim z tokiem nauczania w języku angielskim w roku aka
demickim 2005/2006,

e) w sprawie rekrutacji na studia wieczorowe, licencjackie 
na Wydziale Lekarskim, Oddziale Pielęgniarstwa na kie
runku pielęgniarstwo, z tokiem nauczania w języku angiel
skim w roku akademickim 2005/2006.

8. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz 
poinformował o zamiarze przedstawienia na najbliższym 
posiedzeniu Senatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia 
planu restrukturyzacyjnego SPSK nr 1 ACK AMG. W dalszej 
części spraw bieżących prorektor ds. dydaktyki poinformo
wał, że w związku organizacją „Medykalii” w dniu 7 maja 
planowane są godziny rektorskie.

mgr Marlena Piór-Chastre

http://www.innocentive.com
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II BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI
W maju 2003 roku odbył się po raz pierwszy na Wybrzeżu, dzięki 
współpracy uczelni Trójmiasta, Bałtycki Festiwal Nauki połączo
ny z prezentacją naszej Uczelni w ramach dni otwartych.

W czasie zeszłorocznego festiwalu Akademia Medyczna 
przygotowała cykl wykładów z serii „Spotkania z medycyną”, 
w czasie których dyskutowano między innymi o problemach 
związanych z zapobieganiem i występowaniem chorób nowo
tworowych oraz chorób układu krążenia. Atrakcją zeszłorocz
nego festiwalu byty także wykłady oraz wystawa zorganizowa
ne przy współpracy z British Council z okazji 50-lecia odkrycia 
podwójnej spirali DNA.

W czasie tegorocznej edycji festiwalu, ponownie koordyno
wanej z ramienia JM Rektora AMG przez Samodzielną Pracow
nię Nadciśnienia Tętniczego, w dniach 24-27.05 zorganizowa
ne zostaną wykłady pod wspólnym tytułem „Spotkania z medy
cyną” odbywające się w sali kinowej Cinema City „Krewetka” 
oraz wykłady w ramach dni otwartych Akademii Medycznej w 
dniu 28 maja (piątek). Atrakcją dni otwartych naszej Uczelni 
będzie wykład laureata tegorocznej nagrody Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej prof. Romana Kaliszana pt. „Leki: od magii do 
współczesnej medycyny.”

W dniach 29-30.05 zorganizowany zostanie Piknik Naukowy 
na terenie „Hewelianum” Centrum Promocji Nauki i Technolo

gii (Fort Grodzisko) przy ul. 3 Maja 9a w Gdańsku. W czasie 
Pikniku Naukowego przeprowadzane będą badania profilak
tyczne, udzielane porady oraz rozdawane materiały edukacyj
ne na temat czynników ryzyka chorób przewlekłych. Prezento
wane będą również metody zapobiegania i istniejące programy 
prewencyjne, obejmujące swym zakresem choroby nowotworo
we oraz choroby układu krążenia (Polski Projekt 400 Miast, 
Szansa dla Młodego Serca). Nowością w czasie Pikniku będzie 
prezentacja problematyki związanej z zespołem bezdechu w 
czasie snu. Ponadto, z uwagi na częste występowanie wśród 
dzieci i młodzieży wad postawy i wymowy, możliwe będzie uzy
skanie porad ortopedy i logopedy.

Z uwagi na stale niewystarczające rozpowszechnienie umie
jętności i najnowszych zasad udzielania pierwszej pomocy, 
ponownie zostaną przeprowadzone prezentacje i ćwiczenia z 
metod resuscytacji bezprzyrządowej.

Wierzę, że Bałtycki Festiwal Nauki wpisze się na stałe w 
kalendarz imprez organizowanych w Trójmieście, a udział Aka
demii Medycznej w Gdańsku w tej imprezie będzie stale się 
zwiększał.

prof. Krzysztof Narkiewicz 
koordynator II Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki z ramienia AMG

24-27 maja (poniedziałek-czwartek)
> Cykl wykładów „Spotkania z medycyną” w kinie Cinema 

City Krewetka w Gdańsku, ul. Karmelicka 1
> Spotkania z młodzieżą szkolną (godziny przedpołudniowe)

24 maja (poniedziałek)
> Współczesne poglądy na zaburzenia pamięci - prof. Wa

lenty Nyka, dr Leszek Bidzan

25 maja (wtorek)
> Jak zachować zdrowie w tropiku - dr A. Kottowski
> Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w tropiku - dr L. Mayer
> Aklimatyzacja, termoreguiacja i ubiór w tropiku - dr Bogdan 

Jaremin, dr Katarzyna Chełmińska
> Komary w Polsce i na świecie - dr Beata Biernat
> Częste choroby podróżnych - dr Jolanta Goljan, dr Iwona 

Felczak-Korzybska

26 maja (środa)
Sesja Wydziału Farmaceutycznego

> Świat roślinny jako źródto ważnych leków- prof. Wojciech 
Cisowski, dr Maria Zielińska-Stasiek

> W jaki sposób prawo zapewnia bezpieczeństwo stosowa
nia teków - mgr Agnieszka Zimmermann, dr hab. Wiesła
wa Stożkowska

> Choroby cywilizacyjne i jak sobie z nimi radzić - dr Iga 
Wapniarska, dr hab. Wiesława Stożkowska

27 maja (czwartek)
> Jak nowocześnie i atrakcyjnie prowadzić profilaktykę zawa

łów serca i udarów mózgu? - dr Tomasz Zdrojewski, dr Ma
rzena Zarzeczna-Baran

28 maja (piątek)
„Dni otwarte” Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutyczne
go AMG w Collegium Biomedicum AMG Gdańsk, ul. Dębinki 1, 
w godz. 10.00-14.00 wykłady:
> Leki: od magii do współczesnej medycyny - prof. Roman 

Kaliszan
> Udar mózgu - niedoceniane zagrożenia - prof. Walenty 

Nyka, dr Grzegorz Kozera, dr Dariusz Gąsecki
> Co to jest choroba przyzębia (tzw. „parodontoza") i czy 

można jej zapobiegać od młodości? - prof. Jadwiga 
Sadlak-Nowicka, lek. storn. Paweł Staroń

> Granice reanimacji - dr Ewa Raniszewska

29-30 maja (sobota-niedziela)
Piknik naukowy „Hewelianum” Centrum Promocji Nauki i 
Technologii (Fort Grodzisko) Gdańsk, ul. 3 Maja 9a
> Nowotwory zagrożenia i wyzwania - dr Jarosław Stokow

ski, dr Radosław Jaworski, Piotr Winczura
> Czynniki ryzyka chorób układu krążenia - jak uniknąć za

wału serca?- prof. Krzysztof Narkiewicz, dr Tomasz Zdro
jewski

> Pierwsza pomoc - to proste - doc. Andrzej Basiński, dr 
Ewa Raniszewska

> Ocena wad postawy u dzieci - dr Adam Lorczyński
> Co możemy zrobić z naszymi wadami wymowy?- mgr Ewa 

Rurarz
> Chrapanie i zaburzenia oddychania podczas snu a poważ

ne następstwa dla zdrowia - prof. Krzysztof Narkiewicz, dr 
Jacek Wolf
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Jaki będzie egzamin 
WSTĘPNY W 2005 ROKU? 

Ustalenia konferencji prorektorów 
akademii medycznych w Polsce, 
Gdańsk 11-12 marca 2004 r.

Zmiany w systemie oświaty w Polsce i wprowadzenie tzw. 
nowej matury stawiają przed władzami szkół wyższych szereg 
problemów związanych głównie z organizacją egzaminu 
wstępnego. W uczelniach medycznych dotychczas obowiązuje 
testowy egzamin odbywający się jednocześnie we wszystkich 
uczelniach, przygotowywany przez Centrum Egzaminów Me
dycznych w Łodzi. Jednakże nowy zapis w Ustawie o szkolnic
twie wyższym o wpływie wyników nowej matury na przebieg eg

Podczas obrad

Podczas zwiedzania Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego

zaminów wstępnych wymaga od władz uczelni stworzenia no
wego systemu rekrutowania kandydatów.

W celu podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zasad rekru
tacji na studia medyczne w latach 2005/2006 i 2006/2007 od
byta się w AMG konferencja, na którą gospodarz spotkania, 
prorektor ds. dydaktyki, prof. Bolesław Rutkowski zaprosił do 
Gdyni dr. hab. Romana Danielewicza, dyrektora Departamen
tu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, prof. 
Stanisława Orkisza, dyrektora Centrum Egzaminów Medycz
nych w Łodzi, prof. Wiesława Makarewicza, rektora AMG, dr. 
n. przyr. Sławomira Bautembacha, dyrektora administracyjne
go AMG oraz prorektorów i dziekanów wszystkich uczelni me
dycznych w Polsce.

Ustalone zasady rekrutacji dotyczą kierunków, na które do
tychczas obowiązywał egzamin centralny, tj. lekarskiego, sto
matologii, farmacji i analityki medycznej. Ustalono, że egzamin 
w 2005 roku będzie przebiegał „dwutorowo” - osobno dla kan
dydatów, którzy świadectwo dojrzałości otrzymali w starym try
bie i kandydatów, którzy zdawali nową maturę. Kandydaci ze 
starą maturą będą zdawać ogólnopolski egzamin testowy na 
dotychczasowych zasadach, natomiast kandydaci z nową ma

turą zobowiązani są na egzaminie matural
nym zdawać 2 z 3. przedmiotów (biologia, 
chemia, fizyka) w formie rozszerzonej oraz 
test oceniający zdolności intelektualne, przy
gotowywany przez Centrum Egzaminów Me
dycznych. Szczegółowe zasady przyjęć na 
studia w AMG w roku akademickim 2005/ 
2006 przygotowane przez Zespół Działu Dy
daktyki i Spraw Studenckich byty tematem 
obrad posiedzenia Senatu 19 kwietnia 2004 r. 
i zostaną podane do publicznej wiadomości 
do dnia 31 maja 2004 r.

W drugiej części konferencji zebrani dys
kutowali nad zasadami oceny jakości naucza
nia przeddyplomowego. Przedstawiciele po
szczególnych uczelni zaprezentowali własne 
systemy oceniania. Sposób oceny jakości 
kształcenia w oparciu o badania ankietowe 
studentów i pracowników naszej Uczelni 
omówił dr Jacek Kaczmarek, kierownik Sa
modzielnej Pracowni Edukacji Medycznej. 
Przedstawiony przez niego system został z 
dużym zainteresowaniem i uznaniem przyję
ty przez uczestników konferencji.

W chwilach wolnych od obrad zaproszeni 
goście korzystali z gościnności prof. B. Rut
kowskiego i gospodarzy Międzywydziałowego 
Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej. 
Mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami je
dynej w Polsce Kliniki Medycyny Hiperbarycz- 
nej i Ratownictwa Morskiego. Gościnność go
spodarzy i słoneczna pogoda sprawiły, że 
goście opuścili Trójmiasto w wyśmienitych 
nastrojach, mając poczucie osiągnięcia kon
sensusu w poruszanych zagadnieniach, jak i 
wspaniale spędzonego czasu. Prof. B. Rut
kowski otrzymał podziękowania za organiza
cję spotkania, które w wyjątkowej atmosferze 
pozwoliło zebranym podjąć tak ważne i rewo
lucyjne decyzje.

Anna Maciąg 
Tomasz Littwin



10 Gazeta AMG nr 5/2004

30-lecie Zakładu Stomatologii Dziecięcej AMG
Jubileusz czynią czas, ludzie i historia

Historia 30 lat istnienia Zakładu Stomatologii Dziecięcej w gdań
skiej Akademii Medycznej ma swój początek w kierowanym przez 
prof. Ksenię Lutomską Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, 
który - tak jak i sama stomatologia w dawnej Akademii Lekarskiej 
w Gdańsku - powstał w 1948 roku.

Dzięki głębokiej wiedzy prof. Kseni Lutomskiej, już w 1953 
roku stomatologia dziecięca stanowiła przedmiot odrębnych 
zajęć dydaktycznych i klinicznych wraz z powstałym w Gdań
sku w 1954 roku, pierwszym w Polsce, Wojewódzkim Ośrod
kiem Profilaktyki Próchnicy Zębów. Przewidywany przez prof. 
Lutomską rozwój nauk stomatologicznych oraz wzrastające 
potrzeby lecznicze powojennego społeczeństwa, już w cztery 
lata później spowodowały wyodrębnienie przedmiotu choroby 
przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Jednakże obie te spe
cjalności, aż do dnia 1 października 1973 roku, w Uczelni nie 
byty wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi, lecz skupiały 
tylko kadrę naukowo-dydaktyczną, której pasją naukową i za
wodową, od początku ich pracy u prof. Kseni Lutomskiej, byty 
te właśnie działy stomatologii.

W powołanym w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1970 
roku Instytucie Stomatologii, tylko pod tablicą i pieczęcią z 
nazwą Zakładu Stomatologii Dziecięcej, przez 20 lat aż do roku 
1993, funkcjonowały dwie jednostki - stomatologia dziecięca i 
parodontologia, które realizowały cały program dydaktyczny w 
kształceniu przed- i podyplomowym, prowadziły w tych dwóch 
dziedzinach prace kliniczne i epidemiologiczne oraz doświad
czalne badania naukowe we własnej zwierzętarni. Taki stan 
organizacyjno-prawny wraz z obsadą kadrową utrzymał się do 
końca września 1993 r., gdy formalnie wydzielony i powołany 
został Zakład Parodontologii. W Zakładzie Stomatologii Dzie
cięcej pozostali nauczyciele akademiccy, którzy przez 20 lat 
pod kierownictwem prof. Jadwigi Pawlak zajmowali się stoma
tologią dziecięcą i parodontologią.

Twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej z chwilą jego powołania w 1973 roku została dr n. 
med. Jadwiga Pawlak, która w 1975 roku uzyskała stopień dok
tora habilitowanego i stanowisko docenta, a w 1982 r. - tytuł 
profesora nadzwyczajnego. Kierowała Zakładem do końca 
września 1992 r., czyli do przejścia na emeryturę. To dzięki 
wiedzy, pracy i zaangażowaniu prof. Pawlak oraz kontynuacji 
dzieła rozpoczętego przed laty przez prof. Lutomską, gdańska 
stomatologia dziecięca i parodontologia zyskały wysoką rangę 
na ogólnopolskim forum stomatologicznym. Od października 
1992 r. pełnienie obowiązków kierownika Zakładu powierzono 
dr. n. med. Jerzemu Kaczmarczykowi. Po przejściu Doktora w 
1995 r. na emeryturę, kierownictwo Zakładu Stomatologii Dzie
cięcej powierzono dr hab. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej, 
która w 1993 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 
w roku 2002 tytuł profesora.

Obecny i byli kierownicy Zakładu Stomatologii Dziecięcej są 
specjalistami w następujących dziedzinach stomatologicz
nych: prof. J. Pawlak - stomatologia zachowawcza, dziecięca i 
parodontologia, dr n. med. J. Kaczmarczyk - stomatologia za
chowawcza i dziecięca, prof. B. Adamowicz-Klepalska - sto
matologia zachowawcza, dziecięca i parodontologia.

W latach 1973-1993 w Zakładzie kierowanym przez prof. 
Pawlak obroniono 4 prace doktorskie, w tym dwóch promoto
rem była Profesor. Podczas 20 lat kierownictwa prof. Pawlak 
wykonano prace doktorskie:

w 1975 r. - Barbara Adamowicz-Klepalska „Wpływ fluoru po
dawanego w wodzie do picia na przyzębie szczura” - promo
tor doc. dr hab. Tadeusz Korzon,

w 1976 r. - Brygida Burkiewicz „Paciorkowce występujące w 
kieszonkach dziąsłowych w przypadkach głębokiego zapa
lenia przyzębia” - promotor doc. dr hab. Miron Katowski,

w 1979 r. - Andrzej Czajkowski „Badania antrometryczne gło
wy i narządu żucia oraz ocena zgryzu u wcześniaków i dzie
ci urodzonych o czasie” - promotor doc. dr hab. Jadwiga 
Pawlak,

w 1993 r. - Ewelina Wiśniewska „Ocena przydatności cemen
tów szklano-jonomerowych nowej generacji w profilaktyce 
próchnicy i w leczeniu twardych tkanek zęba” - promotor 
prof. Jadwiga Pawlak.
W dwudziestym roku istnienia Zakładu, nadaniem stopnia 

doktora habilitowanego zakończone zostały dwie rozprawy ha
bilitacyjne - w 1975 r. dr Jadwigi Pawlak „Próba oceny szkodli
wości dwuchlorodwufenylo-trójchloroetanu (DDT) dla błony 
śluzowej jamy ustnej oraz przyzębia” i w 1993 r. dr Barbary 
Adamowicz-Klepalskiej „Ocena profilaktycznego działania flu
oru zawartego w wodzie pitnej na przyzębie w okresie rozwoju 
i dojrzałości w oparciu o longitudinalne badania kliniczne u lu
dzi oraz komputerowe morfometryczne u szczura”.

Od 1995 r. w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, kierowanym 
przez prof. Barbarę Adamowicz-Klepalską, stopnie doktora nauk 
medycznych uzyskało 6 pracowników naukowych i wszczęte są 
cztery przewody doktorskie.

Prace doktorskie wykonane w Zakładzie w latach 1995-2003 
podczas 8 lat kierownictwa prof. B. Adamowicz-Klepalskiej, 
jako promotora:
- 1998 r. - Katarzyna Emerich-Poplatek „Epidemiologiczne 

badania porównawcze stanu układu stomatognatycznego i 
potrzeb leczniczych populacji w wieku rozwojowym z woje
wództwa gdańskiego” oraz

- Izabela Maciejewska „Zastosowanie metody stereologicznej 
w ocenie odontogenezy szczura uwarunkowanej dietą i flu
orem”,

prof. Jadwiga Pawlak - pierwszy kierownik
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- 1999 r. - Beata Wierchota „Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 
z astmą oskrzelową”,

- 2001 r. - Dorota Wojda „Higiena jamy ustnej, uzębienie i 
przyzębie oraz zgryz kształt tuków zębowych u osób z zespo
łem Marfana”,
Maciej Dijakiewicz „Struktura zabiegów operacyjnych w la
tach 1990-1998 w materiale Poradni Chirurgii Stomatolo
gicznej Przychodni Stomatologicznej PSK Nr 1 w Gdańsku”,

- 2003 r. - Marek Olejniczak „Stan zdrowia jamy ustnej i sto
matologiczne potrzeby lecznicze u chorych na mukowiscy- 
dozę”.
Przez 30 lat, trzej kolejni kierownicy i wszyscy nauczyciele 

akademiccy oraz cały personel pomocniczy Zakładu Stomato
logii Dziecięcej z ogromnym zaangażowaniem realizowali pro
gramy kształcenia przed- i podyplomowego ze stomatologii 
dziecięcej i parodontologii, prowadząc w latach 1976-1990 na 
zlecenie CMKP 45 kursów, na których przeszkolono 620 leka
rzy z całej Polski.

Profesor Jadwiga Pawlak w latach 1978-1981 pełniła w 
Uczelni funkcję kierownika Oddziału Stomatologicznego. W 
latach 1975-1989 była specjalistą wojewódzkim ds. stomatolo
gii w Stupsku, a dr n. med. Jerzy Kaczmarczyk w latach 1971— 
1992 - z dwuletnią przerwą - wicedyrektorem Instytutu Stoma
tologii.

W ramach specjalistycznego nadzoru krajowego i wojewódz
kiego, w 1996 roku, minister zdrowia i opieki społecznej, prof. 
Jacek Żochowski, powołał prof. Barbarę Adamowicz-Kle- 
palską na funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stoma
tologii dziecięcej, popartą przez sześciu kolejnych ministrów 
zdrowia, którą pełni nadal. Prof. Adamowicz-Klepalska pełni
ła również funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. stomatologii 
dziecięcej w 6 województwach, a następnie konsultanta woje
wódzkiego ds. stomatologii ogólnej w byłym woj. gdańskim i w 
woj. pomorskim. Od 1996 roku z jej inicjatywy jako konsultanta 
krajowego, egzaminy specjalizacyjne ze stomatologii dziecię
cej uzyskały rangę egzaminów ogólnopolskich i w 14 sesjach 
egzaminacyjnych zorganizowanych w Zakładzie Stomatologii 
Dziecięcej w Gdańsku, specjalizację II stopnia w dziedzinie 
stomatologii dziecięcej uzyskało 154 lekarzy stomatologów z 
całej Polski. Również pierwszy państwowy egzamin specjaliza
cyjny na zlecenie Centrum Egzaminów Medycznych odbyt się 
w 2003 roku w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej AM w Gdań

sku, z uzyskaniem przez stomatologię dziecięcą pierwszego 
specjalisty w „nowym” trybie specjalizacji.

Po 1999 roku Zakład Stomatologii Dziecięcej przejął także 
organizację 5 sesji egzaminów specjalizacyjnych na I stopień 
ze stomatologii ogólnej dla lekarzy stomatologów z woj. gdań
skiego, a następnie z woj. pomorskiego, w których zdawało 94 
lekarzy stomatologów.

Dorobek wydawniczy 30 lat istnienia Zakładu stanowi 116 
pełnotekstowych publikacji, z których 48 powstało podczas 20 
lat kierownictwa prof. J. Pawlak, 15 publikacji przez 3 lata pod 
kierownictwem dr. J. Kaczmarczyka oraz 53 publikacje w cią
gu 7 lat pod obecnym kierownictwem Zakładu.

Główne kierunki badań naukowych Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej wyznaczają: uwarunkowania odontogenezy, epide
miologia, profilaktyka i leczenie choroby próchnicowej oraz 
urazów uzębienia, chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ust
nej, optymalizacja prozdrowotnej edukacji, promocji zdrowia i 
specjalistycznej opieki stomatologicznej nad dziećmi, mło
dzieżą i kobietami w ciąży, a także szeroko rozumiany wpływ 
środowiska i chorób ogólnoustrojowych na narząd żucia, nowe 
technologie, akcesoria, materiały i procedury lecznicze współ
czesnej stomatologii.

W latach 1974-1991 w zjazdach na terenie b. DDR (Góertzk, 
Gera, Cottbus Rostock, Berlin) i na Węgrzech (Budgunt) głów
nie udział brata prof. J. Pawlak. Od 1994 roku prof. B. Adamo
wicz-Klepalska uczestniczyła w kongresach, konferencjach i 
wyjazdach naukowo-szkoleniowych m.in. w Chinach (Beijng - 
Pekin), w Lichtensteinie, Szwajcarii, Austrii, Niemczech, USA 
(Chicago, Las Vegas, Nowy Orlean) i w Paryżu. Adiunkt Zakła
du dr n. med. Katarzyna Emerich-Poplatek prezentowała pla
kat w Santander (Hiszpania) oraz w Dublinie (Irlandia) z asy
stentem lek.stom. Markiem Olejniczakiem.

W działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Stomatolo
gicznego prof. J. Pawlak m. in. przez jedną kadencję przewod
niczyła Ogólnopolskiej Sekcji Parodontologii PTS, dr n. med. J. 
Kaczmarczyk przez 6 lat pełnił funkcję sekretarza Oddziału 
Gdańskiego PTS, a prof. B. Adamowicz-Klepalska aktualnie 
jest prezesem Oddziału Gdańskiego PTS oraz prezesem Ogól
nopolskiej Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS.

W latach 1974-1988 prof. J. Pawlak była redaktorem Gdań
skiego Biuletynu Stomatologicznego, a następnie Gdańskiej 
Stomatologii, wydawanej przez Oddział Gdański PTS.

dr. n. med. Jerzy Kaczmarczyk - drugi kierownik prof. Barbara Adamowicz-Klepalska - trzeci kierownik
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Zaktad Stomatologii Dziecięcej podczas kierownictwa prof. 
J. Pawlak zorganizował w Gdańsku Sympozjum Sekcji Stoma
tologii Dziecięcej PTS i Sympozjum Sekcji Parodontologii PTS 
oraz w Elblągu sympozjum „Fluor jako lek”.

Z końcem 1999 roku z Wrocławia do Zakładu Stomatologii 
Dziecięcej AM w Gdańsku przeszedł Zarząd Ogólnopolskiej 
Sekcji Stomatologii Środowiskowej PTS i - zgodnie ze statuto
wym obowiązkiem - w 2001 roku Zaktad zorganizował V Kon
ferencję, a w 2003 roku VI Konferencję Sekcji Stomatologii Śro
dowiskowej. Przejęcie w maju 2001 roku funkcji prezesowania 
Zarządowi Oddziału Gdańskiego PTS, po dwóch kadencjach w 
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, zwiększyło obcią
żenie bardzo małego zespołu pracowników naukowo-dydak
tycznych i administracyjnych Zakładu Stomatologii Dziecięcej 
AMG.

W 2002 roku dodatkowym obciążeniem dla nauczycieli aka
demickich i kierownika Zakładu stało się otrzymanie pełno
mocnictwa JM Rektora do opracowania programu i uruchomie
nia w Akademii Medycznej w Gdańsku 3-letnich studiów licen
cjackich dla higienistek stomatologicznych.

Zaktad Stomatologii Dziecięcej w 2001 roku byt pomysło
dawcą i współautorem formuły Gdańskiego Forum Stomatolo
gicznego oraz towarzyszącej forum Bałtyckiej Wystawy Mate
riałów i Sprzętu Stomatologicznego BALTDENTICA, organizo
wanych w 2002 i w 2003 roku wraz z firmą EXACTUS.

Działalność lecznicza i dydaktyka kliniczna do 1999 roku re
alizowane byty w Poradni Stomatologii Dziecięcej Przychodni 
Stomatologicznej PSK, a następnie SPSK Nr 1 w Gdańsku. 
Obecnie działalność prowadzona jest w Przychodni Stomato
logii Dziecięcej i Rodzinnej NZOZ „Specjalistyczne Centrum 
Stomatologiczne” AM w Gdańsku.

Jubileusz czynią czas, ludzie i historia.
W 30-leciu Zakładu Stomatologii Dziecięcej pracownikami 

byli lekarze stomatolodzy: dr n. med. Krystyna Gruszczyńska, 
dr n. med. Brygida Burkiewicz, lek. storn. Krystyna Erecińska, 
lek. storn. Jadwiga Kotońska, lek. storn. Wojciech Grabę, lek. 
storn, med. Barbara Gryglewska, lek. storn. Tomasz Melkowski, 
dr n. med. Dorota Wojda, lek. storn. Beata Andruszkiewicz- 
Satek, lek. storn. Jolanta Pawlak, dr n. med. Ewelina Wiśniew

Obecny Zespół Zakładu

ska, dr n. med. Izabela Maciejewska, lek. storn. Anna Stasie- 
wicz, lek. storn. Renata Nowak-Edin, lek. storn. Małgorzata 
Maraszkiewicz-Kulesza, lek. storn. Cezary Jakubowski, lek. 
storn. Jacek Olender, lek. storn. Joanna Krzyżagórska, lek. 
storn. Danuta Tomczak, lek. storn. Edyta Gasperowicz, lek. 
storn. Małgorzata Sulska, lek. storn. Małgorzata Kuchta, lek. 
storn. Celina Ostrowska.

Pracownikami pomocniczymi byty: Teresa Przyczyna - pie
lęgniarka dyplomowana, Janina Urban - pomoc dentystyczna, 
Zofia Graczyk - sekretarka, Joanna Cyrklaf - sekretarka, higie
nistki stomatologiczne: Krystyna Kutela, Sława Wojciszke, Ka
tarzyna Sikora.

Obecny zespół Zakładu Stomatologii Dziecięcej AM w 
Gdańsku to: prof. Barbara Adamowicz-Klepalska - kierownik, 
adiunkci: dr n. med. Katarzyna Emerich-Poplatek i dr n. med. 
Beata Wierchota, asystenci dr n. med. Marek Olejniczak oraz 
lekarze stomatolodzy: Maciej Bodal, Leszek Sawicki, Alicja 
Grzegorczyk i Michał Donatt. Pracownicy pomocniczy: sekre
tarka -Barbara Noga, higienistki stomatologiczne: Irena Krysa, 
Agnieszka Zyska, higienistki: Katarzyna Krypa, Małgorzata 
Malinowska, rejestratorka medyczna - Danuta Mazurek, pra
cownik obsługi - Bożena Baryłka.

W dniu jubileuszu składam podziękowania władzom i pra
cownikom Uczelni, moim gdańskim nauczycielom i nauczycie
lom w Polsce, koleżankom i kolegom profesorom oraz lekarzom 
stomatologom, których dane mi było poznać przez ponad 30 lat 
w całym kraju.

Dziękuję wszystkim, którzy ze mną współpracowali i współ
pracują w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, w Cen
trum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie i 
w Centrum Egzaminów Medycznych w Lodzi, w Ministerstwie 
Zdrowia, Instytucie Matki i Dziecka oraz w Instytucie Pomniku 
- Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w nadzorze krajo
wym i na co dzień moim współpracownikom w Zakładzie Sto
matologii Dziecięcej, bo to również dzięki nim obchodzimy ju
bileusz 30-lecia.

Szczególne podziękowania kieruję do
- nieobecnej wśród nas od 1988 roku prof. Kseni Lutomskiej 

- mojego pierwszego, bardzo wymagającego nauczycie
la zawodu i rzetelnego warsztatu naukowo-badawczego,

- prof. Tadeusza Korzona - za pro- 
motorstwo mojej pracy doktorskiej 
- prof. Jadwigi Pawlak - za umożliwie
nie mi ukończenia przewodu habilita
cyjnego, który dat mi samodzielność i 
tytuł profesora.

Historia - to suma wydarzeń na 
przestrzeni upływającego czasu, jed
nakże zapis historii zależy od ludzi, 
którzy napisaną przez siebie historię 
podają do wiadomości innych.

Każdy jubileusz przywołuje wspo
mnienia, nastraja do zadumy i refleksji, 
którym nieodłącznie towarzyszy mak
syma, że nie ma teraźniejszości i przy
szłości bez przeszłości, a historię 
tworzą ludzie swoim dżiałaniem. Niech 
więc zasługi zyskują właściwą sobie 
nagrodę - sint sua praemia laudfl.

opracowanie 
prof. Barbara Adamowicz-Klepalska



Gazeta AMG nr 5/2004 13

VI Ogólnopolska Konferencja
Sekcji Stomatologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego, Gdańsk, 5-6 grudnia 2003 r.
Już po raz drugi w ramach Gdańskiego Forum Stomatologicz

nego Zakład Stomatologii Dziecięcej byt organizatorem ogólno
polskiej konferencji, której tym razem wiodącą tematyką byty 
zagrożenia ekologiczne i cywilizacyjne zdrowia kobiety, mężczy
zny i dziecka w aspekcie medycznym i stomatologicznym.

Patronat honorowy objąt JM Rektor Akademii Medycznej w 
Gdańsku prof. Wiesław Makarewicz oraz prezydent Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego prof. Marek Ziętek, a patronat 
naukowy - prof. Roman Kaliszan, prorektor ds. nauki naszej 
Uczelni. Komitetowi naukowemu przewodniczyła prof. Zofia 
Knychalska-Karwan, emerytowany wieloletni kierownik Zakła
du Stomatologii Zachowawczej CM UJ w Krakowie, członkami 
prof. Urszula Kaczmarek, kierownik Katedry Stomatologii Za
chowawczej i Dziecięcej AM we Wrocławiu, dr hab. Elżbieta 
Szponar, kierownik Zakładu Chorób Błony Śluzowej Jamy Ust
nej IS AM w Poznaniu oraz prof. Barbara Adamowicz-Klepal- 
ska jako prezes Ogólnopolskiej Sekcji Stomatologii Środowi
skowej PTS.

Tematykę konferencji narzucił nam niepokojący wzrost na
rażenia zdrowia człowieka na nowe technologie i czynniki XXI 
wieku, takie jak komputeryzacja, telefonia komórkowa, wszel
kie uzależnienia, w tym lekowe i narkotykowe, zaburzenia łak
nienia, moda i styl życia, seks z tolerancją dla odmienności, 
wszechobecny stres, wypadki komunikacyjne, szerzący się ter
roryzm i współczesne konflikty zbrojne.

W konferencji uczestniczyło ponad 120 lekarzy stomatolo
gów i kilkunastu lekarzy medycyny, głównie z ośrodków akade
mickich. W czasie siedmiu sesji przedstawiono 45 referatów, 
a w dwóch następnych - 14 plakatów.

W prezentacjach poruszane byty m.in. ogólnomedyczne 
uwarunkowania zdrowotne w aspekcie stomatologicznym, za
grożenia zdrowotne środowiska pracy lekarza stomatologa, 
środowiskowy wpływ makro- i mikroelementów oraz diety na 

Goście konferencji i jubileuszu - w pierwszym rzędzie od lewej prof. Bolesław Rutkowski, 
prorektor ds. dydaktyki, Bogdan Borusewicz, wicemarszałek woj. pomorskiego, dr hab. Zdzi
sław Bereznowski, prof. nzw. AMG, prodziekan WL, w drugim rzędzie prof. Barbara Śmie- 
chowska, prof. Halina Tejchman, prof. Miron Katowski

zdrowie jamy ustnej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz 
wybrane zagadnienia z kariologii, behawioryzmu, nowych ma
teriałów, urządzeń i technik terapeutycznych.

Konferencji naukowej towarzyszyła wystawa firm stomatolo
gicznych i farmaceutycznych, z generalnym sponsorem firmą 
ORAL-B, która udzieliła znaczącej pomocy w wydaniu pamięt
nika konferencji ze streszczeniami prac oraz w organizacji 
imprez towarzyszących konferencji.

Odbywająca się w ramach Gdańskiego Forum Stomatolo
gicznego konferencja naukowa uświetniła przypadający w 
2003 roku jubileusz 30-lecia Zakładu Stomatologii Dziecięcej 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Jubileusz i konferencję za
szczycili: Bogdan Borusewicz, wicemarszałek woj. pomorskie
go, prof. Bolesław Rutkowski, prorektor ds. dydaktyki AMG, 
prof. Teresa Bachanek, prorektor ds. dydaktyki AM w Lublinie, 
także współautor prezentowanych prac oraz dr hab. Zdzisław 
Bereznowski, prof. nzw., prodziekan Wydziału Lekarskiego 
AMG, lek. storn. Piotr Sibora, przedstawiciel Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku, a także dziekani i prodziekani stomato
logii w osobach prof. Magdaleny Wochny-Sobańskiej z UM w 
Łodzi i prof. Marii Mielnik-Btaszczak z AM w Lublinie, prezesi 
specjalistycznych sekcji Polskiego Towarzystwa Stomatolo
gicznego - protetyki - prof. Wiesław Hędzelek oraz stomatolo
gii dziecięcej - prof. Maria Borysewicz-Lewicka.

Obecni byli także emerytowani profesorowie gdańskiej 
uczelnianej stomatologii w osobach: Tadeusza Korzona, byłe
go i jedynego przez ponad 20 lat dyrektora Instytutu Stomatolo
gii, Mirona Katowskiego i Edwarda Witka oraz Barbary Śmie- 
chowskiej - byłego dziekana Wydziału Lekarskiego, a także 
emerytowanego kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej 
dr. n. med. Jerzego Kaczmarczyka.

Niestety, z powodu złego stanu zdrowia nie mogła przybyć 
prof. Jadwiga Pawlak, twórca i pierwszy przez prawie 20 lat kie

rownik Zakładu. Pani Profesor, już 
po uroczystości, z okazji jubileuszu 
przystała telegram z serdecznymi 
podziękowaniami za pamięć i piękne 
kwiaty, życząc nam dalszych osią
gnięć naukowych i dydaktycznych.

Zaszczytne gratulacje i życzenia 
otrzymaliśmy od prof. Marii Wierz
bickiej, kierownika Zakładu Stoma
tologii Zachowawczej IS AM w War
szawie, która w powojennej historii 
polskiej stomatologii zapisała się w 
roku 2003 jako pierwszy zagranicz
ny doktor honoris causa Uniwersy
tetu w Góteborgu.

Adres jubileuszowy przystał rów
nież prof. Janusz Piekarczyk, rektor 
Akademii Medycznej w Warszawie, 
prof. Grażyna Śmiech-Stomkow- 
ska, konsultant krajowy w dziedzi
nie ortodoncji oraz prof. Janina 
Stopa, konsultant krajowy w dzie
dzinie stomatologii zachowawczej 
z endodoncją.

Wśród zaproszonych gości pod
czas jubileuszowych uroczystości
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Muzeum medycyny i farmacji przy AM w Gdańsku

Wydziały lekarskie i farmaceutyczne uniwersytetów i samo
dzielnych uczelni medycznych na świecie i w Polsce przywiązują 
wielką wagę do utworzenia i następnie utrzymania muzeów me
dycyny i farmacji. Instytucje te są przedmiotem dumy i satysfakcji 
współczesnych środowisk medycznych i farmaceutycznych. Trak
tuje się te przybytki wręcz jako sanktuaria przypominające świet
ność i tradycje w zakresie historii medycyny i farmacji, jak również 
trud, poświęcenie uczonych i całych pokoleń tych środowisk.

Profil omawianych placówek muzealnych jest bardzo zróżnico
wany. Starają się one przedstawić wkład ludzi i instytucji do świa
towej spuścizny nauk medycznych i farmaceutycznych na prze
strzeni wieków oraz specyfikę historii regionalnej służby zdrowia, 
farmacji i aptekarstwa.

Spotykamy również muzea poświęcone dorobkowi jednej osoby, 
np. Muzeum Pasteura w Paryżu, czy określonej specjalności me
dycznej, np. Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia w Łodzi 
czy Muzeum i Archiwum Ftyzjatrii Polskiej w Warszawie oraz po
szczególnym szpitalom, np. Muzeum Szpitala w Jarosławiu.

Zauważamy również dużą różnorodność muzeów poświęco
nych farmacji i aptekarstwu. Znajdują się one głównie przy wy
działach farmaceutycznych, jak również przy niektórych apte
kach (Apteka Ratuszowa w Gdańsku), bogate są działy poświę
cone naukom farmaceutycznym i aptekarstwu przy niektórych 
tzw. muzeach regionalnych (Biecz w Polsce).

Różnorodność muzeów dotyczących historii medycyny spo
wodował, iż zainteresowani ludzie i instytucje zorganizowali na 
początku lat osiemdziesiątych XX w. Europejskie Stowarzysze
nie Muzeów Historii Nauk Medycznych. Organizacja ta wydaje 
swój biuletyn oraz organizuje kongresy, podobne stowarzysze
nia istnieją również w Ameryce Północnej.

Większość akademii medycznych w Polsce posiada zbiory 
muzealne z zakresu medycyny i farmacji. Placówki te wchodzą 
najczęściej w skład struktur organizacyjnych zakładów historii 
medycyny i farmacji bądź stanowią oddzielne jednostki organi
zacyjne. Wydaje się, iż w obecnej złożonej i raczej trudnej sytu

acji materialnej Akademii Medycznej w Gdańsku należałoby 
tego typu muzeum utworzyć w ramach struktury organizacyjnej 
istniejącego Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych. Nie 
znaczy to wcale, iż w przyszłości nie można by tego typu mu
zeum wyodrębnić.

Ze względu na bogate tradycje medycyny i farmacji gdańskiej 
tego typu inicjatywa jest ze wszech miar celowa. Szkoda jedynie, 
że podejmuje się ją tak późno. Śledząc procesy tworzenia mu
zeów medycyny i farmacji można zauważyć, iż proces ich orga
nizacji na ogół jest długi - od kilku do kilkudziesięciu lat. Wyni
ka to zarówno z trudności finansowych, znalezienia odpowied
nich pomieszczeń, ale przede wszystkim zgromadzenia nadają
cych się do ekspozycji muzealnych eksponatów. Zaangażowa
nie środowisk medycznych i farmaceutycznych jest z reguły bar
dzo duże, sprzyja procesowi tworzenia tego typu placówek. Przy
słowiowa życzliwość ludzka, bez której tworzenie muzeów było
by bardzo utrudnione, w tym wypadku jest elementem zdecydo
wanie sprzyjającym. Środowiska te chętnie wspierają, włączają 
się w procesy organizacyjne, przekazując również bezintere
sownie gromadzone przez siebie, często wielkim nakładem 
kosztów, eksponaty. Są już dowody, że środowisko skupione 
wokół Akademii Medycznej w Gdańsku zachowa się podobnie.

Decyzją władz AMG, w budynku tzw. Starej Anatomii (Aleja 
Zwycięstwa 41/42) znajdą się, po renowacji, pomieszczenia dla 
przyszłego muzeum. Należałoby obecnie, wobec braku lokalu, 
skupić się na rejestracji ewentualnych darów dla przyszłego 
muzeum, pochodzących od osób prywatnych; w następnej kolej
ności należy je zabezpieczyć w odpowiednim pomieszczeniu 
wraz z fachowym opisem.

Wydaje się, że przyszłe muzeum powinno obejmować takie 
działy tematyczne jak:
• tradycje medycyny gdańskiej w okresie tzw. Rzeczypospolitej 

Królewskiej XVI - XVIII w., głównie materiał ikonograficzny, 
oryginały lub reprodukcje oraz wydawnictwa książkowe (sta
rodruki) z epoki,

Przemawia prof. Bolesław Rutkowski

oraz obrad konferencji obecni byli i przewodniczyli sesjom te
matycznym kierownicy jednostek organizacyjnych Oddziału 
Stomatologicznego naszej Uczelni w osobie prof. Haliny Tejch- 
man, profesorowie nzw. - dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka i dr 
hab. Anna Kędzia oraz dr hab. Barbara Kochańska, dr n. med. 
Anna Rosnowska-Mazurkiewicz i dr n. med. Maciej Dijakie- 
wicz, dyrektor NZOZ SCS AMG.

Po gratulacjach, szczerych i serdecznych życzeniach, po 
pięknych kwiatach i wyrazach życzliwości oraz przekazaniu Za
kładowi Stomatologii Dziecięcej AMG zakupionego w firmie 
KaVo, opracowanego przez prof. Eduarda Lyncha z Oueens 
University of Belfast, systemu HealOzone do profilaktyki i bez
bolesnego leczenia próchnicy zębów u dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, przyszedł czas na przedstawienie w zarysie historii 
Zakładu, sylwetek kolejnych kierowników, dokonań oraz dorob
ku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z prze
prowadzoną modernizacją i nowoczesnym wyposażeniem bazy 
klinicznej i dydaktycznej.

Miłym akcentem i uzupełnieniem danych historycznych byty 
przeźrocza z różnych lat istnienia Zakładu, z różnych sytuacji, 
przywołujące pamięć tych, którzy byli lub nadal są jego pracow
nikami.

Jubileuszowy dzień i pierwszy dzień konferencji zakończył 
bankiet w Hotelu Novotel w Gdańsku.

prof. Barbara Adamowicz-Klepalska
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• medycyna gdańska w XIX w. i w okresie Wolnego Miasta 
Gdańska, w tym szczególnie Staatliche Akademie fur Prakti- 
sche Medizin po zmianie nazwy Medizinische Akademie in 
Danzig,

• Akademia Medyczna w Gdańsku po 1945 r.,
• farmacja i aptekarstwo w Gdańsku na przestrzeni dziejów.

Formułowanie koncepcji zbiorów przyszłego muzeum musi 
nastąpić, tym niemniej faktyczny kształt zostanie zweryfikowa
ny możliwościami lokalowymi i stanem przyszłych eksponatów.

Zdobywanie materiałów do dwóch pierwszych działów może 
się odbywać między innymi na aukcjach antykwarycznych ksią
żek i materiałów ikonograficznych. Pozycje tego typu występują 
na aukcjach organizowanych przez Antykwariat Lamus (Warsza
wa), Ra-Ra Avis (Kraków) i Bydgoski Antykwariat Naukowy. W 
mniejszym stopniu są dostępne w ciągłej sprzedaży antykwa
rycznej książki i wyposażenie dawnych aptek. Zakup tego typu 
materiałów wymaga znacznych środków finansowych i winien 
być rozciągnięty w długim kilkunastoletnim okresie.

W wypadku działu trzeciego dotyczącego Akademii Medycz
nej po 1945 r. wydaje się, że jest szansa zgromadzenia w opar
ciu o poszczególne kliniki, katedry i osoby prywatne materiałów 
i eksponatów dotyczących historii poszczególnych jednostek 
organizacyjnych.

Podobna sytuacja może mieć miejsce w wypadku działu 
czwartego, dotyczącego aptekarstwa i farmacji. Z informacji, 
jakie posiadam, na Wydziale Farmaceutycznym znajduje się 
pewna ilość ciekawych eksponatów (wagi aptekarskie, moździe
rze, naczynia porcelanowe, naczynia szklane itp.). Wiadomo mi 
również, że część tego typu eksponatów została przekazana w 
depozyt Muzeum Miasta Gdańska. Sądzę również, że istnieje 
szansa pozyskania zbiorów od niektórych muzeów na drodze 
wypożyczenia czy też organizowania czasowych wystaw.

Proces realizacji muzeum Uczelni jest zajęciem frapującym, 
wymagającym jednak systematycznej i długotrwałej pracy, na 
tej drodze niewątpliwie czeka organizatorów zarówno wiele nie
spodzianek, sukcesów, jak i niepowodzeń, frustracji. Nie moż
na w tym wypadku wszystkiego zaplanować. Szczere chęci, za
angażowanie całego środowiska, przysłowiowa życzliwość ludz
ka wiele mogą pomóc, ale nie rozwiążą do końca sprawy. Zakup 
części eksponatów może przekroczyć możliwości Uczelni, in
nych nie uda się kupić. Rynek antykwaryczny rządzi się specy
ficznymi prawami. Wiele przedmiotów z wyposażenia szpitali, 
aptek i katedr zaginęło bezpowrotnie poprzez brakowanie, zło
mowanie czy zwyczajne spisywanie z ewidencji.

Mimo tych wszystkich potencjalnych przeszkód, trzeba być 
optymistą i realizować postawiony cel i poprzez utrwalenie prze
szłości, wspomagać teraźniejszość i przyszłość Akademii Me
dycznej w Gdańsku.

Prace, które należałoby podjąć przed powstaniem muzeum:
- zarejestrowanie różnego rodzaju eksponatów, pamiątek, 

źródeł ikonograficznych, książek, starodruków itp. znajdują
cych się w poszczególnych klinikach, katedrach i zakładach 
oraz u osób prywatnych,

- gromadzenie oświadczeń instytucji i osób prywatnych doty
czących określenia warunków i możliwości przekazania po
siadanych zbiorów do organizującego się muzeum, lub też 
inne sposoby udostępnienia (wypożyczenia, czy też odpłatnie 
przekazania). Przekazywanie, wypożyczenie, zakup winny się 
odbywać zgodnie z obowiązującym prawem, protokolarnie na 
piśmie i komisyjnie.

- do czasu powołania muzeum władze Uczelni winny udostęp
nić specjalne do tego celu odpowiednio wyposażone i zabez
pieczone pomieszczenie,

- zatrudnienie od 1 października 2004 r. na 1/2 etatu pracowni
ka odpowiedzialnego m.in. za gromadzenie i opisywanie 
wpływających zbiorów. Istnieje wstępna zgoda władz Uczel
ni.

s §

- zorganizowanie sesji naukowej i wystawy poświęconej kon
cepcji przyszłego muzeum oraz historii medycyny gdańskiej. 
Aktualnie prowadzone są rozmowy z Muzeum Narodowym 
Gdańsku. Wystawa i sesja prawdopodobnie odbędą się 
październiku br.

- powołanie zespołu (komitetu organizacyjnego) złożonego z 
pracowników Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceu
tycznego (5-7 osób) do spraw organizacji i koncepcji przy
szłego muzeum,

- w momencie przekazania przez władze Uczelni pomieszczeń, 
zlecenie architektowi wnętrz i plastykowi adaptacji lokalu do 
celów muzealnych,

- opracowanie koncepcji wykorzystania muzeum w sensie po
pularyzacji historii medycyny i farmacji, prowadzenie badań 
naukowych, prac wydawniczych oraz pomoc w promocji (po
przez spojrzenie historyczne) współczesnych zadań Akade
mii Medycznej w Gdańsku.
Propozycje dotyczące przekazania zbiorów i eksponatów na 

rzecz przyszłego muzeum od osób prywatnych i instytucji proszę 
kierować pod adresem: Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycz
nych AMG, al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk, tel. 349 14 41

prof. Zbigniew Machaliński 
pełnomocnik rektora ds. organizacji 

Muzeum Akademii Medycznej w Gdańsku

OBCHODY 
TYGODNIA BIBLIOTEK 

W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ 
AMG

Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8 do 15 maja br. 

organizowany jest TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem

BIBLIOTEKI W EUROPIE
BYŁY ZAWSZE

W dniach od 11 do 12 maja br. w godzinach od 9.00 do 
16.00 w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej czynna bę
dzie wystawa najnowszych zagranicznych wydawnictw me
dycznych, zorganizowana przez Bibliotekę Główną AMG i 
International Publishing Service Sp. z o.o. z Warszawy, po
łączona z możliwością zakupu wybranych pozycji.

Ponadto Biblioteka włączając się w obchody TYGODNIA 
BIBLIOTEK organizuje na swoim terenie dwie wystawy:
- „Unia Europejska w zbiorach Biblioteki Głównej AMG”
- „Bibliotekarze z drugiej strony katalogu”. Prezentacja po- 

zazawodowych zainteresowań i pasji bibliotekarzy pracu
jących w naszej książnicy.
W ramach obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK pragniemy 

także umożliwić studentom naszej Uczelni oraz uczniom 
Szkoły Podstawowej nr 15 im. dr Urszuli Mroczkiewicz 
zwiedzanie i zapoznanie się z funkcjonowaniem Biblioteki.

Mamy nadzieję, że proponowany program spotka się z 
zainteresowaniem i przyciągnie uwagę społeczności Aka
demii.

Serdecznie zapraszamy!

mgr inż. Anna Grygorowicz
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I Ogólnopolski konkurs z zakresu historii farmacji
Dzieje farmacji w miejscu pracy farmaceutów wszystkich specjalności

Pamiętajmy o naszych korzeniach, tradycji, etyce, moralno
ści i osiągnięciach. Wiedza (ustawicznie pogłębiana) z zakre
su historii (i nie tytko): rodów, profesji, organizacji wspólnot, 
instytucji, miejsca pracy i zamieszkania, regionów, ojczyzny, 
świata, a także nauk humanistycznych, przyrodniczych, tech
nicznych i innych - nauczycielką życia. Tradycje, etyka i moral
ność rodzą sukcesy.

F.G.

Każdemu zawodowi potrzebny jest egoizm. Polega on na 
chęci zdobycia samodzielności, zyskania moralnego poczucia 
swej wartości i sity osobowości. Brak miłości dla swego środo
wiska jest błędem najgłębiej sięgającym w morale człowieka.

Bronisław Koskowski (1863-1946) 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Pater Pharmaciae

Znajomość dziejów farmacji polskiej i jej rozwoju na prze
strzeni wieków jest nader ważnym czynnikiem pogłębiania na
szej kultury zawodowej i niezbędnym uzupełnieniem ogólnego 
wykształcenia farmaceutycznego.

Robert Rembieliński. (1894-1975) 
prof. Akademii Medycznej w Łodzi

Kto nie ma zrozumienia dla historii, będzie przez całe życie 
błądził w ciemnościach i umysł jego nie wykroczy poza grani
ce infantylne.

Philipp Melanchton (Schwarzerd) (1497-1560) 
niemiecki humanista teoretyk, teolog protestancki

>¥ *
Drodzy Farmaceuci wszystkich specjalności
i sympatycy zawodu o wielowiekowej
tradycji i znaczeniu społecznym!

Apteka nie jest sklepem w ogólnym tego słowa znaczeniu, 
lecz placówką naukowo-ustugową z zakresu ochrony zdrowia, 
w której ważną rolę spełnia personel z uniwersyteckim wy
kształceniem, ustawicznie uzupełniający swoją wiedzę, szczy
cący się wysokim poziomem etycznym, moralnym i naukowym, 
świadczący usługi również z zakresu opieki farmaceutycznej 
dla pacjentów.

Lek nie jest towarem, jak niektórzy sądzą, lecz jest nośni
kiem terapii, nie może być obiektem handlu. Poza tym, w jego 
skład wchodzą substancje nieobojętne, musi być w rękach 
osób wykształconych w zakresie nauk farmaceutycznych. Prze
kazaniu leku pacjentowi musi zawsze towarzyszyć rzetelna in
formacja o jego działaniu i stosowaniu. Praca przy wydawaniu 
leków wymaga dużej wiedzy i skupienia. Znajomość nazw, 
składu i własności wielu tysięcy środków, to praca odpowie
dzialna i wyczerpująca, choć często nie doceniana przez zde
nerwowanych chorobą pacjentów.

Wykonujemy tak ważny i odpowiedzialny zawód o wielowie
kowym doświadczeniu, zaś nasi parlamentarzyści fundują nam 
ustawę „prawo farmaceutyczne”, która ignoruje nasze wy
kształcenie zawodowe, pozwala, aby środkami leczniczymi 
zajmowały się osoby nie wyszkolone w tym zakresie - i to w XXI 
wieku, w dobie wysokiego postępu naukowego. Dostęp do na
szego zawodu ma każdy kto tego pragnie, ale musi ukończyć 
studia farmaceutyczne w ośrodkach uniwersyteckich: Biały
stok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, 
Warszawa, Wrocław; zawód nasz należy do grupy zawodów, 
gdzie potrzebne jest powołanie.

Zawody dbające o swoją reputację i znaczenie społeczne 
posiadają w swoich szeregach tylko członków wyszkolonych we 
właściwym zakresie, np. właścicielem i kierownikiem kancela
rii prawniczej może być tylko prawnik z wykształceniem uniwer
syteckim i wieloletnią praktyką. Podobnie jest też z wieloma 
innymi zawodami. Proszę porównać kancelarię prawniczą 
(akta) z apteką, która dysponuje środkami leczniczymi!

Niniejszym informujemy, że istnieje jeszcze możliwość prze
kazania prac na I ogólnopolski konkurs z zakresu historii far
macji - wystawa lub plakat pt. „Wieloletnie dzieje farmacji” w 
miejscu pracy farmaceutów, ponieważ do tego czasu potencjal
ni uczestnicy konkursu placówek naukowo-badawczych i dy
daktycznych wyższych uczelni, wytwórni leków, hurtowni i ap
tek - przekazują swoje ciekawe prace, które przypominają far
maceutom i społeczeństwu, a zwłaszcza parlamentarzystom, 
wybrane fakty historyczne zawodu o wielowiekowej tradycji i 
znaczeniu społecznym, opartym na filarach nauk humanistycz
nych, przyrodniczych i technicznych.

Ogłoszony konkurs niewątpliwie przyczyni się do uratowania 
obiektów kultury materialnej farmacji i nie spowoduje powtó
rzenia błędu, który miał miejsce w latach 50. XX wieku, kiedy 
dokonano modernizacji stylowych aptek w ramach ich upań
stwowienia, wyrzucając historyczne obiekty na złom i zniszcze
nie. Chociaż i obecnie zdarza się, że szczęśliwie zachowane 
zabytkowe stylowe meble i utensylia apteczne w procesie pry
watyzacji aptek są nie doceniane. Póki nie jest za późno, za
chowajmy je.

Cel i założenia konkursu opublikowano w licznych czasopi
smach farmaceutycznych.

Praktycznych wskazówek, ułatwiających przygotowanie 
prac, udziela prof. Feliks Gajewski - we wtorki i czwartki w 
godz. 9.00-14.00, tel./fax (0-58) 349-32-05 (fax czynny całą 
dobę), al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk. Nadesłane pra
ce zostaną udokumentowane w przygotowanej monografii, w 
związku z tym prosimy o szybkie przekazanie materiałów.

W dobie znacznego osłabienia prestiżu zawodu farmaceu
tycznego w wyniku m.in. dopuszczenia do środowiska osób nie 
wyszkolonych w zawodzie, jeszcze raz serdecznie prosimy o 
włączenie się do udziału w konkursie. Dziękujemy za uwagi, a 
szczególnie za dotychczas przekazane prace oraz prosimy o 
wzajemne przekazywanie wiadomości i zachęcanie do udzia
łu w konkursie - są efekty.

dr hab. farm. Feliks Gajewski, prof. nzw. 
przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Oddz. Gdańsk 

honorowy prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm.
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Stowarzyszenie 

Farmaceutów 
Katolickich Polski
Oddział Wojewódzki w Gdańsku 
w kadencji 2000 - 2003

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski Oddział w 
Gdańsku (SFKP) rozpoczęto działalność w 1997 roku. Koto 
wchodzi w sktad Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceu
tów Katolickich Polski z siedzibą w Poznaniu, będącego człon
kiem Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich 
(FIPC).

Zgodnie ze Statutem, celem Stowarzyszenia jest integracja 
środowiska farmaceutycznego w oparciu o wartości chrześci
jańskie oraz pogłębianie zasad etyki zawodowej. W naszej 
działalności kładziemy nacisk na pielęgnowanie tradycji zawo
dowych oraz aktywizację udziału członków Stowarzyszenia w 
życiu społecznym i zawodowym. Uczestniczymy w organizowa
niu pomocy charytatywnej i szkoleniowej, służymy także po
mocą w rozpatrywaniu problemów związanych z pracą farma
ceutów. Z inicjatywy prof. Ryszarda Piękosia, przewodniczące
go SFKP Oddziału Gdańskiego I kadencji, od 1999 roku wycho
dzi Biuletyn SFKP (ukazało się już 13 numerów). Kontynuuje
my współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Pol
skich, Humań Life International Europa oraz z organizacją 
Pharmacists for Life International (PFLI) z siedzibą w Powell, 
Ohio, USA. Od 1984 roku zacieśniamy współpracę z Międzyna
rodową Federacją Farmaceutów Katolickich (FIPC), którą za
inicjował niemiecki farmaceuta, Paul Broker. Polscy farmaceu
ci uczestniczą w międzynarodowych kongresach organizowa
nych przez katolickie stowarzyszenia farmaceutów poszczegól
nych krajów. Ostatni Kongres FIPC odbyt się w Lizbonie w 
dniach 5-11 października 2003 r. i uczestniczyły w nim przed
stawicielki SFKP z Gdańska i z Poznania.

Staramy się jako Stowarzyszenie realizować misję świec
kich w życiu Kościoła i życiu społecznym w myśl zasady Fides 
et ratio, zgodnie z intencją Ojca Świętego.

Rozważając słowa Jana Pawła II „nikomu nie godzi się 
trwać w bezczynności", staramy się dostrzegać zagrożenia 
wynikające z trudnej sytuacji przemian gospodarczych w na
szym kraju, dotykającej również codziennej pracy farmaceutów 
oraz szerzącej się laicyzacji społeczeństwa. Dlatego ważne 
jest, aby nasz zawód wykonywać nie tylko profesjonalnie ale 
również ze świadomością służby bliźniemu - pacjentowi, który 
jest zależny od naszej wiedzy i zaangażowania. Dlatego konse
kwentnie opowiadamy się za poszanowaniem życia ludzkiego, 
zgodnie z nauką i etyką chrześcijańską i zawodową.

Chcemy działać zgodnie z naszym powołaniem do służby 
człowiekowi, otwierając się na jego potrzeby, troszczyć się o 
jego zdrowie i nieść ulgę w chorobie i cierpieniu. Środki farma
ceutyczne złożone w nasze ręce powinny być zawsze spożyt
kowane dla dobra bliźniego. Chcemy to osiągnąć poprzez 
umocnienie w wierze i miłości bliźniego, w oparciu o naukę 
społeczną Kościoła.

W ostatniej kadencji działalności Stowarzyszenia, w ramach 
formacji duchowej i intelektualnej naszych członków, we 
współpracy z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską oraz Pol
skim Towarzystwem Farmaceutycznym, odbyty się następują
ce wykłady:

1. Leczenie cukrzycy dr med. Marek Przeździak
2. Postępy w leczeniu nerkozastępczym - dr med. Marcin 

Renke
3. Ruch hospicyjny w kraju i na świecie. Udział farmaceutów 

w interdyscyplinarnej opiece paliatywnej - ks. dr Piotr Kra
kowiak

4. Etyczne aspekty nowych osiągnięć biotechnologii - dr 
hab. Jacek Witkowski, prof. nzw.

5. Problem uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem 
uzależnień od benzodiazepin - dr med. Barbara Sęp- 
Kowalikowa

6. Nauka a wiara - prof. Andrzej Myśliwski
7. Wybrane zagadnienia z prawa farmaceutycznego - dr 

farm. Weronika Żebrowska.

Koto Gdańskie SFKP działa już dwie kadencje: 1997-2000 
oraz 2001-2003. Obecny Zarząd, wybrany na posiedzeniu 
sprawozdawczo-wyborczym w dniu 10 stycznia 2004 roku, pra
cuje w składzie: przewodnicząca prof. Irena Kozakiewicz, se
kretarz dr Teresa Frąckowiak, skarbnik dr Aleksandra Radwań
ska. W sktad Komisji Rewizyjnej wchodzą: mgr Ewa Klimek, 
mgr Czesława Bobkowska, mgr Ewa Benkowska. Delegatkami 
na Walne Zebranie Zarządu Głównego w Poznaniu zostały: 
mgr Janina Mańko, mgr Halina Kuźniar, prof. Irena Kozakie
wicz oraz dr Teresa Frąckowiak. Asystentem kościelnym Kota 
pozostaje nadal ks. mgr Piotr Tworek.

W sktad władz krajowych Stowarzyszenia SFKP wybranych 
na walnym zebraniu wyborczym w dniu 28 lutego 2004 roku 
weszły następujące osoby:

przewodnicząca mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk (Po
znań), wiceprzewodnicząca dr Teresa Frąckowiak (Gdańsk), 
sekretarz dr Irena Okulicz-Kozaryn (Poznań), skarbnik mgr 
Izabela Kaźmierczak (Poznań) oraz członkowie: mgr Halina 
Dąbrowska (Lublin), dr Stanisława SkowronSzIósarczyk 
(Wrocław) i mgr Urszula Kórossy (Opole).
Asystentem kościelnym Ogólnopolskiego SFKP z siedzibą w 
Poznaniu jest ks. dr Adam Sikora.

W sktad prezydium Międzynarodowej Federacji Farmaceu
tów Katolickich (FIPC) wchodzą:

przewodniczący prof. Alain Lejeune (Belgia), sekretarz Ann 
Jansen (Belgia), skarbnik Isabelle Gschwind (Francja). 
Funkcję asystenta kościelnego FIPC pełni ks. Jean-Pierre 
Schaller (Szwajcaria).

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do współpracy!

Adres kontaktowy Koła Gdańskiego SFKP:
Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG: 
dr T. Frąckowiak, dr A. Radwańska, tel. 349-32-60 lub 
61, email: teresafr@amq.oda.pl

prof. Irena Kozakiewicz 
dr Teresa Frąckowiak

mailto:teresafr@amq.oda.pl
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Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 
Oddział Gdański

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 
6 maja (czwartek) o godz. 12.15 w sali wykładowej nr 2 Wydzia
łu Farmaceutycznego AMG, al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 
Gdańsk.
W programie: Rola magnezu, skutki jego niedoboru oraz sposo
by supiementacj i - mgr A. Radziwon, Katedra i Zakład Chemii 
Farmaceutycznej AMG.

Oddziały Gdańskie Towarzystwa Chirurgów 
Polskich oraz Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego
zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe na temat czer
niaka skóry, które odbędzie się 7 maja o godz. 11.00 w hotelu 
Haffner, Sopot ul. Haffnera 59.

Katedra i Zakład 
Medycyny Sądowej AMG 

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 7 maja 
o godz. 13.00 do biblioteki Zakładu. Tematy posiedzenia:
1. Zagadnienia II Spotkania Europejskiego Towarzystwa Entomo

logii Sądowej. Prezentowane przypadki z ZMS AMG - lek. D. 
Pleśniak.

2. Niepewność pomiarowa jako integralna część wyniku pomia
rowego oraz narzędzie doskonalenia jakości pracy laborato
rium chemiczno-toksykologicznego - dr inż. M. Wiergowski.

3. Dyskusja i wolne wnioski.

Polskie Towarzystwo Anatomiczne 
Oddział Gdański

zaprasza na zebranie, które odbędzie się w dniu 11 maja (wto
rek) o godz. 10.30 w Bibliotece Zakładu Anatomii i Neurobiolo- 
gii Katedry Anatomii, Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1. 
Program:
1. Współczesne poglądy na mechanizmy znieczulenia ogólnego 

- dr hab. Z. Karwacki, Katedra i Klinika Anestezjologii i Inten
sywnej Terapii.

2. Sprawy organizacyjne

Katedra i Zakład Fizjopatologii, Zakład 
Immunopatologii oraz Samodzielna Pracownia Patofi

zjologii AMG
zapraszają na otwarte zebrania naukowe, które odbędą się o 
godz. 8.30 w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Fizjopatologii, 
budynek 24:
12.05.2004

Krioglobuliny: kompleksy immunologiczne i/lub białka mono- 
klonalne - dr D. Ciesielski

26.05.2004
1. Próba wykorzystania zaawansowanych metod analizy chemicz

nej do wyodrębnienia PHF-u z osocza - mgr A. Bonna
2. Wpływ wybranych i zsyntetyzowanych fragmentów parathor- 

monu na ciśnienie tętnicze krwi - mgr A. Lehmann

Gdański Oddział Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się w dniu 18 maja (trzeci wtorek miesiąca) o godz. 12.00 w sali 
wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. 
Kopernika w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1/ 6.
W programie: Wiedźmy i laser, czyli medycyny potyczki z ano
maliami naczyniowymi - dr, dr D. Wyrzykowski, M. Bukowski, 
Klinika Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AMG.

Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego

zawiadamia, że w dniu 19 maja (środa) o godz. 13.00 w pierw
szym terminie, a o godz. 13.30 w drugim terminie, w Dużej Sali 
Wykładowej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
w Gdańsku przy al. Gen. J. Hallera 107, odbędzie się Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze z następującym porządkiem:
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Oddziału Gdańskiego.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Wyborczego.
3. Sprawozdania ustępującego Zarządu z działalności w latach 

2001-2004.
4. Przyjęcie sprawozdań Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustę

pującemu Zarządowi.
6. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór nowych władz Oddziału Gdańskiego na XXIII kadencję:

a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
b) wybór Przewodniczącego Oddziału,
c) wybór 8 członków Zarządu,
d) wybór Komisji Rewizyjnej.

8. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzy
stwa Farmaceutycznego.

9. Wolne wnioski.

Polskie Towarzystwo Lekarskie 
Oddział Gdański

zawiadamia, że zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w 
dniu 21 maja (piątek) o godz. 11.30 w sali im. Prof. L. Rydygiera, 
Gdańsk ul. Dębinki 7. Temat: Genetyka w onkologii.
Referat „Dziedziczne nowotwory piersi i jajnika - mity i fakty” 
wygłosi kol. J. Limon.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział Gdański

zawiadamia, że dnia 28 maja (piątek) o godz. 11.00 w Ośrodku 
Konferencyjnym KARWAN w Zamku Malborskim odbędzie się 
posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:
1. Wybór gestagenu - aspekt bezpieczeństwa - prof. L. Pawel

czyk, Klinika Ginekologii AM w Poznaniu
2. Estreva żel - estradiol - A. Kołodziejczak, firma MERCK
3. Wieloczynnikowa analiza ciąż powikłanych nadciśnieniem 

tętniczym - lek. M. Liro, Klinika Ginekologii Instytutu Położ
nictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku

4. Współistnienie raka jajnika z ciążą - lek. A. Kardasz, Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny Szpitala w Malborku

5. Zastosowanie wkładki Dilapan-S przed zabiegami histerosko- 
pii i badaniem kolposkopowym - lek. K. Florczak, fi rma Oxford

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi 

zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 
29 maja (sobota) o godz. 10.00 w sali wykładowej im. Prof. L. 
Rydygiera, Gdańsk ul. Dębinki 7. Temat zebrania: Choroby krta
ni. W programie:
1. Wybrane zagadnienia z anatomii porównawczej krtani - kol. 

J. Jordan
2. Dysplazja nabłonkowa w łagodnych chorobach strun głoso

wych- kol. W. Brzoznowski, C. Stankiewicz, M. Kamiński
3. Laser Nd:YAG w leczeniu nowotworów krtani - kol. C. Stan

kiewicz, B. Kowalska, W. Sierszeń
4. Nerwiak krtani-demonstracja przypadku-kol. C. Stankiewicz, 

D. Stodulski.
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Wspomnienie 
o prof. Romualdzie 
Komarnickiej

Wspomnienie to jak najbardziej Jej się należy, bo oprócz 
zasług, które położyła w zakresie medycyny, prof. Komarnicka 
uosabiała prawdziwy polski patriotyzm.

Urodziła się w 1920 r. w Poznaniu, tu spędziła dzieciństwo i 
wczesną młodość. W 1939 r., w pierwszych tygodniach wojny 
rodzina Jej została wypędzona przez okupanta ze swego do
mostwa, otrzymując 10 minut na zabranie niezbędnych rzeczy. 
Osiedlili się w Warszawie.

Romka wkrótce wstąpiła do organizacji podziemnej i 
uczęszczała na konspiracyjne kursy Wydziału Lekarskiego 
przy Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w powstaniu 
warszawskim, walcząc w Batalionie „Zośka” pod pseudoni
mem „Lunia”. Pierwszy raz została ranna na początku powsta
nia na Woli, pocisk uszkodził mięsień udowy prawy. Drugi raz 
w ostatnich dniach powstania na Czerniakowie; kula uszkodzi
ła kręgosłup piersiowy i okoliczne mięśnie. W swoich wspo
mnieniach pisała, że odczuta tylko ciepło uchodzącej krwi i nie 
czuta bólu. W ostatniej chwili sanitariusze przenieśli Ją w bez
pieczniejsze miejsce, a po upadku powstania spędziła parę 
miesięcy w podwarszawskim szpitalu. Mój ojciec mawiał, że 
żadna krew w obronie Ojczyzny nie idzie na marne i to się po 
wielu latach spełniło.

Pamiętam, że spotkałyśmy się w 1951 r. w II Klinice Chorób 
Wewnętrznych, kierowanej przez prof. Stanisława Wszelakie
go. Romka ukończyła studia medyczne w Poznaniu w 1949 r. 
Pracowałyśmy razem na III Oddziale Wewnętrznym pod kie
rownictwem dr. med. Tadeusza Dyka. Byt to wspaniały diagno
sta, miał pamięć iście fotograficzną i często podziwiałyśmy 
jego trafne rozpoznania, a przecież w tych czasach oprócz słu
chawek nie było żadnej aparatury diagnostycznej. Radził sobie 
również doskonale z leczeniem, a leków było mato i w porów
naniu z obecnymi - byty bardzo prymitywne.

Romka miała trudności z chodzeniem i często odczuwała 
bóle, które znosiła bohatersko. A czasy byty bardzo trudne. Pod 
panującym zniewoleniem stalinowskim taka osoba uznawana 
wówczas była, delikatnie mówiąc, jako persona non grata. Pi- 
sząc wspomnienia o prof. Wszelakim nadmieniałam, jak to wal
czyła dzielnie z lektorką marksizmu i leninizmu, która usiłowa
ła zmienić Jej reakcyjne poglądy.

Rozstałyśmy się w roku 1956, już po śmierci prof. Wszelakie
go, bo asystenci II Kliniki Chorób Wewnętrznych zostali prze
niesieni w sposób niezbyt parlamentarny do III Kliniki Chorób 
Wewnętrznych przy ul. Łąkowej. Romka ostro sprzeciwiła się 
temu na publicznym zebraniu pracowników AMG i później cięż
ko za to zapłaciła. Pozostała w klinice, której kierownictwo 
powierzono prof. Mieczysławowi Gamskiemu. Była bardzo 
związana z tą kliniką i przyczyniła się do rozwoju nowej dzie
dziny klinicznej, jaką była endokrynologia. Obecny ekspert w 
tej dziedzinie, dr hab. Krzysztof Sworczak, Jej uczeń, jest kon
tynuatorem działalności prof. Komarnickiej. Miała jednak kło
poty ze swoją karierą naukową i utrudniano Jej kontynuowanie 
pracy habilitacyjnej. Dzięki pomocy prof. Gamskiego habilito
wała się w Lublinie.

W 1980 roku, w czasie 500 dni naszej wolności, była w roz
kwicie swego entuzjazmu i nadziei lepszego jutra dla kraju. W 
1981 roku, w czasie stanu wojennego, stanęła znowu do walki. 
Nie mogła się pogodzić z internowaniem wielu dysydentów i

zorganizowała akcję wykupywania ich z więzień. Była osobą 
bardzo odważną i nigdy nie kryta swoich poglądów, sprzecz
nych z ówczesnym reżimem. W 1984 roku ciężka choroba, 
związana z przeżyciami wojennymi, przykuta Ją do łóżka. Tytuł 
profesora nadzwyczajnego uzyskała w czasie choroby.

Zmarła w 1987 roku w Poznaniu. Pamięć o Niej jednak nie 
zaginęła, głównie dzięki prof. Grażynie Świąteckiej. Biorąc pod 
uwagę Jej zasługi na polu naukowym, organizacyjnym i dydak
tycznym, jedną z sal seminaryjnych w II Klinice Chorób Serca 
AMG nazwano imieniem Profesor Romualdy Komarnickiej.

prof. Stanisława Matecka-Dymnicka

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK Nr 1 ACK Akademii Me
dycznej w Gdańsku obchodzą:

20 lat
Anna Gibas
Romana Kamińska
Mariola Olszewska
Regina Sager
lek. Adam Thrun
dr med. Krystyna Żelechowska

25 lat
Antoni Bajer
Danuta Grochowska
Ewa Jaworska
Andrzej Kostrzewa
dr med. Ewa Marczak
Ewa Pawlińska
30 lat
Jerzy Gębalski
Maria Klinkosz
Lidia Kołodziej
Jolanta Konieczna
Teresa Ozga
Bożena Ryng
Henryka Włodek

35 lat
Roman Gryz □
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Przemyślenia
wywołane wystąpieniem przedstawiciela 
Samorządu Studenckiego na posiedzeniu 
Rady Wydziału Lekarskiego w dniu 
18.03.2004 r. oraz raportem z ankiet 
dydaktycznych przeprowadzonych w 2003 r.

Gdy w trakcie wystąpienia przedstawiciela Samorządu Stu
denckiego AMG usłyszałam, że studenci już przed wykładem 
chcieliby znać jego treść, bo wówczas na wykład przychodzili
by lepiej przygotowani (na wykład nie trzeba przychodzić wca
le przygotowanym; wiadomości, które słyszymy po raz pierw
szy, budzą zazwyczaj większe zainteresowanie), a przed ćwi
czeniami chcieliby otrzymywać jak najwięcej wszelkiego rodza
ju pomocy naukowych dotyczących zagadnień omawianych na 
ćwiczeniach... a po tym wystąpieniu nikt z Wielce Upoważnio
nych z urzędu (Władze, Kierownik Pracowni Edukacji) nie za
brał głosu, aby skorygować niewłaściwe życzenia Studentów 
(czy też może tylko ich przedstawicieli działających w samorzą
dzie), pomyślałam sobie, że chyba wraz z upływem lat przesta
łam rozumieć znaczenie słowa: studiować.

Jednakże, gdy sprawdziłam różne materiały dotyczące po
jęcia: studiowanie - z ulgą stwierdziłam, że pod tym wzglę
dem w mojej głowie wszystko jest w najlepszym porządku, tyl
ko studenci nie w pełni dobrze pojmują znaczenie słowa: stu
diować.

Wobec tego milczenie, zgadzanie się bez słowa polemiki na 
takie wymagania PT Studentów oznaczałoby przyjmowanie 
postawy antyedukacyjnej; (przy okazji: edukacja oznacza wy

chowanie, wykształcenie głównie pod względem umysłowym). 
A słowo studiować, najkrócej i najprościej określając ozna
cza: „poznawać dokładnie, gruntownie, dociekać za po
mocą analizy naukowej”. Jak zatem widać treść tego pojęcia 
obliguje studiującego do:

1. czynnej postawy w zdobywaniu wiedzy
2. do wkładania w ten proces wysiłku.
Natomiast przedstawione życzenia studentów sprowadzają 

się do tego, aby wiedzę uzyskiwać w postaci papki (tak jak na 
korepetycjach), którą stosunkowo łatwo przyswoją i przy mini
malnym wysiłku - uzyskają zaliczenie.

Nieraz słyszałam od studentów naszej Uczelni, że najlepiej 
jest, gdy student wie, że jeśli nauczy się treści skryptu - zda na 
pewno. Ale taka postawa, może „lekka i łatwa” nie uczy samo
dzielności, nie gwarantuje dokładnego poznania, nie przewidu
je jakiegokolwiek dociekania, nie mówiąc o tym, że wyklucza też 
jakąkolwiek analizę. Konkludując: taka postawa i takie życzenia 
nie mają nic wspólnego ze znaczeniem słowa studiować.

Drugim problemem, który wypłynął z opracowania ankiety 
przeprowadzonej przez Pracownię Edukacji Medycznej jest 
powtarzające się często życzenie studentów, że chcieliby być 
traktowani z szacunkiem. Oczywiście, każdy człowiek jako oso
ba, jest wielką, niepowtarzalną wartością i zasługuje na posza
nowanie. Osoba - tak, ale nie jej postępki. Sądzę, że jeśli stu
denci odczuwali kiedykolwiek ten brak szacunku, to dotyczył on 
nie ich osoby, ale ich postępków, zachowań, reakcji. I studen
ci, jeśli dotychczas tego nie zaobserwowali, powinni jak naj
szybciej to uczynić i zauważyć, że tak już na tym świecie jest 
(czy to się studentom podoba czy nie), że prawdziwie szano
wane są osoby ludzkie nie ze względu na stanowiska, czy sta
tus społeczny, a ze względu na swoje postępki. Innymi słowy: 
na szacunek należy zasłużyć!

prof. Krystyna Kozłowska

■

Żonkil kwiatem nadziei 
dla Hospicjum

Punkt kulminacyjny miał miejsce w dniu 18 kwietnia, kiedy 
w całym Gdańsku i powiecie za sprawą przyjaciół hospicjum 

zakwitły żonkile.
Na ulicach Gdańska, Kartuz, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego

Po raz kolejny w Gdańsku rozkwitły 
Pola Nadziei. Ta europejska kampa
nia na rzecz Hospicjum Pallottinum w 

Gdańsku jest organizowana przez 
Fundację Hospicyjną im. Ks. E. Dut

kiewicza, pod honorowym patrona
tem Metropolity Gdańskiego i Rekto

ra Akademii Medycznej w Gdańsku.

Z bardzo bogatego programu war
to wspomnieć koncert zespołów dzie
cięcych, a w nim premierowe wykona

nie motywu Gdańskich Pól Nadziei, 
Koncert Chóru „Non Serio” pod dy
rekcją Beaty Pawlak i gościnny wy
stęp Cezarego Paciorka oraz niezwy
kły koncert Europejskiej Orkiestry Lekarzy i Studentów Medy
cyny. Grupa entuzjastów, od 10 lat grających w różnych krajach 

wolontariusze rozdali osiemdziesiąt 
tysięcy kwiatów. Uzyskane w tej cha
rytatywnej kweście fundusze zasiliły 
konto gdańskiego hospicjum. Obec
nie przebywa tam trzydzieścioro dzie

ci, bardzo ciężko cierpiących. Pla
cówka pomaga także stu lżej chorym 
maluchom, mieszkającym w domach 

rodzinnych. Zebrane fundusze po
mogą w zakupie sprzętu medycznego 
i wyposażeniu gabinetów zabiego
wych.

Warto wspomnieć, że Fundacja na 
rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. 
E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku jest 
Instytucją Pożytku Publicznego. Przy

pominamy adres Hospicjum w Internecie: http://www.hospi- 

cium.info/.

Europy, po raz pierwszy zagrała w Polsce, w kościele pw. Bo

żego Ciała na gdańskiej Morenie.
oprac.dg

http://www.hospi-cium.info/
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Nowi doktorzy

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych otrzymali:

1. dr hab. Zbigniew KARWACKI - adiunkt, Katedra i Klinika 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG, praca pt.: „Wptyw 
sevofluranu i propofolu na reakcję astro- i mikrogleju w do
świadczalnym krwiaku śródmózgowym u szczura”, uchwała 
Rady Wydziału Lekarskiego w sprawie nadania stopnia na
ukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w zakre
sie medycyny z dnia 04.12.2003 r., zatwierdzona decyzją 
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko
wych z dnia 23.02.2004 r.

2. dr hab. Bogusław BORYS - adiunkt, Klinika Chorób Psy
chicznych i Zaburzeń Nerwicowych Katedry Chorób Psy
chicznych AMG, praca pt.: „Psychiczne następstwa wyda-

Tytut profesora otrzymał
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Lass

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego przeszedł
dr hab. med. Marek Dobosz

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymał
dr hab. n. med. Bogusław Borys

Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Anna Baczyńska
dr med. Marek Białko
dr med. Maciej Krzyżanowski
dr med. Piotr Landowski
dr med. Wojciech Śliwiński
dr med. Violetta Szyci k

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszli:
dr med. Marian Łukiański
mgr Aneta Korewo

Z Uczelni odeszli:
lek. Paweł Szpakowski
dr inż. Katarzyna Geler

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:

20 lat
Regina Szulc

40 lat
prof. dr hab. med. Czesław Stoba

Na emeryturę przeszli:
mgr inż. Monika Miłosz
Maria Piesik
Jadwiga Tęcza
Irena Wróbel □ 

rżeń i sytuacji ekstremalnych. Ich ocena oraz formy pomo
cy”, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycz
nych w zakresie medycyny z dnia 16.10.2003 r., zatwierdzo
na decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stop
ni Naukowych z dn. 29.03.2004 r.

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
otrzymali:
w zakresie medycyny:
1. dr n. med. Anna Małgorzata KOWALCZYK - słuchacz Stu

diów Doktoranckich, Klinika Onkologii i Radioterapii AMG, 
praca pt.: „Kliniczne znaczenie mutacji genu P53 w drobno- 
komórkowym raku płuca”,

2. lek. Jarosław MINKOWSKI - b. asystent Kliniki Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Chorób 
Wewnętrznych AMG, praca pt.: „Rozwój leczenia nerkoza- 
stępczego na terenie Pomorza Gdańskiego w latach 1981- 
2000”,

3. dr n. med. Agata SADOWSKA - asystent, Zakład Medycyny 
Rodzinnej Katedra Medycyny Rodzinnej AMG, praca pt.: 
„Przebieg ciąży u długo obserwowanych chorych z rozpo
znaniem tocznia rumieniowatego układowego oraz ocena 
źródeł i rodzaju informacji uzyskiwanych przez te chore na 
temat prokreacji”,

4. dr n. med. Maria SZŁYK-AUGUSTYN - asystent, Katedra i 
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AMG, praca pt.: 
„Analiza przyczyn i metod zapobiegania niezamierzonej hi- 
potermii podczas operacji torakochirurgicznych”,

5. dr n. med. Ina ZAJĄC-LENCZEWSKA - słuchacz Studiów 
Doktoranckich, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 
AMG, praca pt.: „Wptyw występowania drobnoustrojów bez
tlenowych w dolnych drogach oddechowych na przebieg po
operacyjny chorych na nowotwór płuca”,

w zakresie biologii medycznej:
1. dr n.med. Anna OLSZEWSKA - asystent, Klinika Neurologii 

Rozwojowej Katedra Neurologii AMG, praca pt.: „Psycholo
giczne czynniki warunkujące funkcjonowanie dzieci i mło
dzieży z napięciowymi bólami głowy”.

Na Wydziale Farmaceutycznym 
AMG stopień doktora nauk 
farmaceutycznych otrzymał

1. mgr Paweł PIETKIEWICZ - asystent Katedry i Zakładu Far
macji Stosowanej AMG, praca pt. „Sporządzanie wielokom- 
partmentowej kapsułki z węglanem litu o przedłużonym 
uwalnianiu”, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, 
Rada Wydziału Farmaceutycznego dnia 8. 04. 2004 r. nada
ła stopień doktora nauk farmaceutycznych.

□
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Polecamy

[Ze wstępu]
Celem wydania tej książki jest upowszechnienie i pobudze

nie refleksji nad problemami etycznymi pojawiającymi się wraz 
z rozwojem różnych dziedzin nauki. Ten cel jest również jed
nym ze statutowych zadań Komitetu Etyki w Nauce przy Prezy
dium Polskiej Akademii Nauk, powołanego z inicjatywy i stara
niem profesora Kornela Gibińskiego - honorowego przewodni
czącego Komitetu. Sposobem realizowania wspomnianego 
zadania Komitetu byto, i jest nadal organizowanie konferencji 
na temat konsekwencji etycznych wynikających z szybkiego 
rozwoju różnych dyscyplin naukowych. Rozwój ten wyprzedzał 
niejednokrotnie w minionym XX wieku formułowanie norm 
etycznych, dotyczących zastosowania nowych odkryć, stosowa
nia metod badawczych współczesnej nauki, które to metody 
wielokrotnie okazywały się coraz bardziej agresywne wobec 
obiektów swoich badań. Jeżeli obiektami tych badań są żywe 
organizmy, a zwłaszcza człowiek - przyjęcie i powszechna 
akceptacja odpowiednich norm etycznych przez badaczy, a 
także przez innych członków społeczności ludzkiej jest szcze
gólnie istotnym elementem życia społecznego i życia na ziemi 
w ogóle. Przykłady zagrożeń wynikających z niewłaściwego 
zastosowania współczesnych osiągnięć naukowych, oraz ze 
stosowania w badaniach naukowych metod sprzecznych w 
swoich konsekwencjach z ogólnie akceptowanymi normami 
dobra społecznego, dobra osoby ludzkiej i z zasadami ochro
ny naturalnego środowiska - można byto obserwować w minio-

ETYCZNE PROBLEMY 
WYNIKAJĄCE 
Z ROZWOJU NAUKI

2003

Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki / red. Mariusz M. Żydowo. - Warszawa: 
Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 2003. - s. 270. (Seria „Problemy Naukowe 
Współczesności” / red. Edward Hałoń)

Studenckie Koło Naukowe

ISPE - Farmacja 

Przemysłowa

W maju 2001 roku na Wydziale Farmaceutycznym, przy Kate
drze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, zostało utworzone Koto 
Naukowe „Farmacja Przemysłowa”. Koto należy do międzyna
rodowej organizacji International Society for Pharmaceutical 
Engineering (ISPE - www.ispe.orci), która zrzesza ludzi związa
nych z przemysłem farmaceutycznym. Jest to jedyny w Europie 
oddział tej organizacji o charakterze kota studenckiego.

Do Kota mogą należeć studenci Wydziału Farmaceutyczne
go po trzecim roku studiów; obecnie liczy ono 60 członków. 
Koto, zrzeszając tak wielu studentów, posiada nietypową struk
turę organizacyjną - wydzielono sześć sekcji: publikacyjną, 
komputerową, fotograficzną, reprezentacyjną, a także towarzy- 
sko-gastronomiczną (przydaje się!). Pracę koordynuje zarząd, 
którego aktualnym przewodniczącym jest Marcin Skotnicki (V 
rok), zastępcą - Bartosz Kubiak (IV rok), a skarbnikiem - Paweł 
Obrycki (V rok). Opiekunem Kota jest prof. Małgorzata Sznitow- 
ska, a jej zastępcą - mgr Marcin Płaczek.

Celem pracy Kota jest pogłębianie wiedzy o nowoczesnej 
technologii postaci leku, a przede wszystkim o przemyśle far
maceutycznym i kosmetycznym oraz zapoznawanie się z pra
wami kierującymi rynkiem leków.

nym stuleciu. Te zagrożenia byty także przyczyną powstania i 
rozwoju w ostatnich latach wielu działów etyki szczegółowej, w 
tym także bioetyki - nauki międzydyscyplinarnej będącej 
przedmiotem zainteresowania zarówno filozofów, jak i przyrod
ników.

Materiały z kolejnych konferencji Komitetu Etyki w Nauce 
były systematycznie publikowane w czasopiśmie NAUKA i wy
dawane w formie oddzielnych „separatów”. Dla potrzeb wyda
nia tej książki, z inicjatywy Centrum Upowszechniania Nauki 
PAN, dokonano takiego wyboru materiałów, który stanowiłby 
reprezentatywny przekrój problemów etycznych, wynikających 
z postępu badań w kilku dziedzinach nauki; te właśnie dziedzi
ny rozwijały się szczególnie szybko w ostatnich dziesięciole
ciach. Dzięki temu rozwojowi powstawały nowe, nieznane 
przedtem zagadnienia nie tylko poznawcze, wymagające roz
poznania, ale także ogólne problemy społeczne, budzące re
fleksje etyczne. Zebrane tutaj materiały, publikowane uprzed
nio w latach 1999-2002, mogą być interesujące dla wielu ak
tywnych badaczy, uczonych. Chcielibyśmy, aby tą książką za
interesowały się osoby uczestniczące w szerokich kręgach 
życia społecznego. Może ona być szczególnie przydatna wielu 
młodym ludziom, którzy zamierzają rozpocząć działalność na
ukową. Działalność, której motywacją w XXI wieku powinna 
nadal pozostawać ciekawość i pasja poznawcza, ale winna jej 
towarzyszyć refleksja etyczna. Dlatego m.in. - rozważania 
przedstawione na następnych stronach otwiera polskie tłuma
czenie artykułu opublikowanego w 1999 r. w Science, pt. „Przy
sięga Hipokratesa dla Uczonych”. Autorem tego artykułu jest 
sir Joseph Rotbiat, urodzony w 1908 roku w Polsce brytyjski fi
zyk, współzałożyciel organizacji „Pugwash”, laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla z roku 1995.

Mariusz M. Żydowo 
przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce w kadencji 1999-2002

http://www.ispe.orci
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Comiesięczne spotkania dają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z przedstawicielami przemysłu. Do tej pory gościliśmy 
m.in. dr. Kazimierza Kuźmierkiewicza (dyrektor ds. badań i 
rozwoju w „Polfarmie”), inż. Marka Ruzikowskiego (dyrektor 
ZFA „Unia” oraz prezes polskiego oddziału ISPE), dr Stellę 
Chruścicką (przedstawiciel regionalny firmy Glaxo Smith Kli- 
ne), którzy przedstawiali różne aspekty pracy farmaceuty w 
przemyśle.

Ponadto członkowie Kota mają możliwość uczestnictwa w 
konferencjach krajowych i zagranicznych, organizowanych 
przez ISPE oraz zwiedzania zakładów farmaceutycznych w 
celu bliższego zapoznania się ze specyfiką produkcji leków.

W minionych dwóch latach byliśmy zaproszeni do takich za
kładów farmaceutycznych jak: „Polfa” Tarchomin, „Solco Ba- 
sel” w Warszawie, „Ziaja” w Gdańsku, i „Labofarm” w Staro
gardzie Gd., „Pliva”Kraków, „Profarm” w Lęborku. W dniu 26 
stycznia br. zorganizowaliśmy wyjazdy do ZFA „Unia”, zakła
dów kosmetycznych „L’Oreal” oraz ponownie do „Solco Basel” 
w Warszawie. Wycieczki byty bardzo udane. Studenci mieli 
możliwość poznać linie produkcyjne i przyzakładowe laborato
ria kontroli jakości. Zaprezentowano kolejne etapy powstawa
nia leku, począwszy od przyjęcia surowców aż do zapakowania 
gotowego produktu.

Praca Kota jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu róż
nych firm farmaceutycznych, które nie tylko sponsorują wyjaz
dy, ale także przekazują środki na bieżącą działalność naszej 
organizacji. Pomocą służy nam Oddział Gdański Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, udostępniając swoje konto 
finansowe.

Z każdym rokiem Koto rozwija się coraz prężniej. Przed spo
tkaniami sekcja publikacyjna przygotowuje w formie ulotek in
formację o firmach, z którymi związani są nasi goście. Sekcja 
komputerowa zapoczątkowała stronę internetową, dotyczącą 
naszego oddziału.

W czasie spotkań studenci przedstawiają tłumaczone arty
kuły z zagranicznych czasopism, poświęcone problemom no
woczesnego przemysłu farmaceutycznego. Zamierzamy udo
stępniać te opracowania na stronie internetowej. Ponadto pra
ca w Kole pozwala rozwijać inne ważne umiejętności, takie jak 
praca w zespole czy redagowanie artykułów naukowych. Absol
wenci, którzy znaleźli pracę w przemyśle, odczuwają wiele ko
rzyści, jakie przyniosło im uczestnictwo w tej organizacji.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.amq.qda.pl/~ispe/. W maju br. będziemy przyjmować do 
naszego grona chętnych studentów III roku Wydziału Farma
ceutycznego.

Agnieszka Miszkowska (V r. Wydz. Farm.) 
Sekcja publikacyjna

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicz
nej Oddziału Gdańskiego oraz ginekologów z Kliniki Ginekolo
gii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Me
dycznej w Gdańsku powstał projekt zorganizowania I Zimowej 
Szkoły Ginekologii Onkologicznej. Wybór miejsca został doko
nany przez znawców alpejskich tras zjazdowych, aby połączyć 
naukę z przyjemnością białego szaleństwa. Dzięki olbrzymie
mu zaangażowaniu pracowników firmy Schering AG SA w Pol
sce, jak też istotnej pomocy finansowej centrali firmy Schering 
powstała Zimowa Szkota Ginekologii Onkologicznej w Alten- 
markt w Austrii.

Przez siedem dni dwudziestu sześciu ginekologów mogło 
uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych, wykładach, jak też w 
przedłużających się ponad ramowy plan dyskusjach. Przedsta
wione wykłady z dziedziny ginekologii onkologicznej dotyczyły 
najnowszych i najistotniejszych problemów onkologicznych, 
między innymi takich jak: znaczenie „węzła wartownika” w 
schorzeniach nowotworowych narządu rodnego, strategia kli
niczna postępowania chirurgicznego w przypadkach wznowy 
raka szyjki macicy, czy współistnienie ciąży z różnymi nowo
tworami narządu rodnego. Dzięki tym wykładom wiedza i spo
soby postępowania w schorzeniach nowotworowych w znacz
nym stopniu podniosły się, co na pewno zaowocuje w pracy 
codziennej uczestników szkoły.

Naturalnie mogliśmy również oddać się bez granic alpejskie
mu białemu szaleństwu, ćwicząc do upadłego na różnych tra
sach zjazdowych zawite ewolucje narciarskie. Alpejskie ośrod
ki narciarskie Zauchensee, Flachauwinki, Kleinari zostaną na 
zawsze w naszej pamięci. Z żalem, ale i nadzieją opuszczali
śmy Altenmarkt, wierząc, że jeszcze tu wrócimy.

prof. Janusz Emerich

http://www.amq.qda.pl/%7Eispe/
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Pan
Profesor Czesław STOBA
Klinika Chirurgii Dziecięcej 
instytut Pediatrii
Akademia Medyczna w Gdańsku

W imieniu Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku i swo
im własnym pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje z 
okazji pięknego, potrójnego Jubileuszu 70. urodzin, 45-le- 
cia pracy zawodowej i 20-tecia kierowania Kliniką Chirur
gii Dziecięcej w naszej Alma Mater.

W ciągu długich lat pracy położył Pan Profesor ogromne 
zasługi jako wybitny chirurg, badacz i nauczyciel akade
micki. Podziwiamy wszyscy Pańską wiedzę, doświadczenie 
i umiejętności lekarskie, ogromną serdeczność oraz bez
graniczne oddanie małym pacjentom.

Czuję się ogromnie zaszczycony, że oprócz wspólnych 
wielu lat pracy w Akademii połączyły nas więzy bezintere
sownej, osobistej przyjaźni, które cenię sobie niezwykłe 
wysoko.

Z okazji dzisiejszego Jubileuszu proszę przyjąć serdecz
ne podziękowanie za liczne dokonania na potu naukowym, 
klinicznym i dydaktycznym wraz z życzeniami dalszych suk
cesów zawodowych, dobrego zdrowia i nieustającej pogo
dy ducha.

Prof. Wiesław Makarewicz
Rektor

Omne trinum perfectum
Jubileusz Profesora Czesława Stoby

Wszystko, co ztożone z trzech - jest doskonałe - łacińska mak
syma przyświecała spotkaniu jubileuszowemu dwudziestu lat kie
rowania Kliniką Chirurgii Dziecięcej, czterdziestu pięciu lat pracy 
zawodowej oraz siedemdziesiątej rocznicy urodzin prot. Czesława 
Stoby. Odbyto się ono w gościnnych murach Muzeum Narodowe
go w Gdańsku.

Zaszczycili je swoją obecnością, m.in. wicewojewoda woje
wództwa pomorskiego Krystyna Gozdawa-Nocoń, wiceprezydent 
Gdańska Waldemar Nocny, rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz, 
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan, prezes Polskiego Towa
rzystwa Chirurgów Dziecięcych prof. Andrzej Chilarski, konsultant 
krajowy ds. chirurgii dziecięcej prof. Jerzy Czernik oraz profeso
rowie AM w Gdańsku, chirurdzy dziecięcy, pediatrzy oraz przyja
ciele Jubilata.

Przypomniano drogę życiową prof. Stoby, bogato ilustrując wy
powiedzi fotografiami oraz wspomnieniami z pracy klinicznej, na
ukowej i pozazawodowej. Szerokie zainteresowania Jubilata oraz 
rodzinna atmosfera spotkania przywołała na twarze obecnych 
uśmiech.

Olbrzymią przyjemność sprawił wiersz napisany przez wnucz
kę dla prof. Stoby, na chwilę refleksji nad przemijaniem pozwolił 
krótki recital fortepianowy w wykonaniu Oli Bobrowskiej, uczenni
cy średniej szkoły muzycznej.

Składaniu życzeń i powinszowań towarzyszyły niejednokrotnie 
łzy wzruszania, łamiący się głos i wspomnienia wspólnie przeży
tych chwil.

Spotkanie w Muzeum udowodniło raz jeszcze, iż oblicze Uczel
ni kształtują nie tylko ilość i jakość opublikowanych prac nauko
wych, lecz przede wszystkim ludzie - profesorowie, ich osobo
wość, postawa i szacunek oraz sympatia, jaką cieszą się w środo
wisku medycznym. pą


