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W kolorze mniej boli
Pani Prezydentowo,
Panie Marszałku Senatu,
Państwo Ministrowie,
Jego Ekscelencjo Arcybiskupie,
Dostojni Goście,

Akademia Medyczna w Gdańsku, świę
tująca w tym roku swoje 60-lecie, przeżywa
dziś niezwykle szczęśliwe chwile.
W imieniu Senatu i całej wspólnoty aka
demickiej naszej Uczelni pragnę dać pu
bliczny wyraz naszej radości i ogromnej
wdzięczności składając podziękowanie
Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozu
mienie bez Barier” za ten wspa
str. 6
niały dar.

W dniu 3 czerwca 2005
roku dokonano uroczy
stego otwarcia, z udzia
łem wielu znamienitych
gości, nowego budynku
Oddziału Hematologii i
Onkologii Dziecięcej,
wspaniałego daru Fun
dacji Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniew
skiej „Porozumienie bez
Barier".
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Rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wręcza dyplom Sylwii Gafce, laureatce
I miejsca w konkursie o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki
IT~S str. 18
/ Położnej roku 2005”

W związku z obchodami 60-lecia naszej Uczelni Stowarzysze
nie Absolwentów postanowiło upamiętnić ten jubileusz umiesz
czając na dużym głazie morenowym, położonym przed dawną
chirurgiczną Izbą Przyjęć (obecnie Kliniczny Oddział Ratunko
wy) na terenie SPSK nr 1 Akademickiego Centrum Klinicznego
przy ul. Dębinki 7, tablicę mosiężną z napisem:

Nauczycielom - Absolwenci
1945-2005
Stowarzyszenie nie jest jednak w stanie pokryć kosztów wyko
nania tej tablicy, które osiągną sumę ponad 3000 zł. Zwraca
my się zatem z serdecznym apelem do wszystkich absolwen
tów, zwłaszcza tych lat, które odbywają w tym roku zjazdy o
(choćby symboliczne) opodatkowanie się na ten cel.

Wpłaty można dokonywać na konto:
BZ WBK 0/ Gdańsk 83 10901098 0000 0000 0901 6268

Mamy nadzieję, że ustosunkują się Państwo pozytywnie do
naszej inicjatywy.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
prof. Brunon L. Imieliński, prezes

Z uroczystości wręczenia „Czerwonej Róży”, która odbyła się 15 maja br.
w Dworze Artusa, od lewej: prof. Witold Juzwa, kierownik Katedry i Zakładu
Fizjologii AMG, dr Tomasz Wierzba, opiekun Koła, mgr Artur Nurczyk,
współwykonawca z AWFiS w Gdańsku, Łukasz Gawiński, przewodniczący
Koła od października 2004 r., prof. Bolesław Rutkowski, prorektor ds. dydak
tyki AMG, lek. Tomasz Borkowski, przewodniczący Koła
_k
w latach 2003-2004, Juliusz Chorążewicz, członek Koła
s^r- 22

Podziękowanie
Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAO w Gdańsku
składa serdeczne podziękowanie Komitetom Organizacyj
nym Zjazdów Absolwentów Oddziału Stomatologicznego
AMG roczniki 1951-1955 i 1965-1970 za przekazanie na rzecz
naszego Hospicjum darowizny pieniężnej. Zostanie ona wyko
rzystana zgodnie z założeniem statutowym, jakim jest medyczno-opiekuńcza pomoc osobom w terminalnym stanie choroby
nowotworowej. Działalność Hospicjum jest możliwa dzięki lu
dziom dobrej woli i wspierającym nas instytucjom. Za zrozu
mienie naszej służby serdecznie dziękujemy.
Z poważaniem
ks. dr Piotr Krakowiak, dyrektor Hospicjum
Hospicjum im.Ks.Eugeniusza Dutkiewicza, Gdańsk, www.hospicjum.info
ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk tel.+58-340-61-00 fax+48-58 340-61-32
Numer konta: BOŚ SA O/Gdańsk 87 1540 1098 2001 5562 3339 0001
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Uczelniana Komisja Wyborcza
Gdańsk, dn.25 maja 2005 r.

AM w

Gdańsku

WICEWOJEWODA POMORSKI
Krystyna Gozdawa - Nocoń

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Wiesław Makarewicz
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku
Przewodniczący Rady Rektorów
Województwa Pomorskiego

informuje, że na kadencję 2005-2008 zostali wybrani:

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Janusz Moryś

Prodziekani:
Kierunek Lekarski
dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw.
dr hab. Janusz Siebert, prof. nzw.
dr hab. Jacek Witkowski, prof. nzw.

Oddział Stomatologiczny
dr hab. Barbara Kochańska
Oddział Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. Piotr Lass
Oddział Pielęgniarstwa
dr n. med. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Marek Wesołowski
Prodziekani:
dr hab. Apolonia Rybczyńska
dr hab. Wiesław Sawicki
dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel, prof. nzw.

Proszę przyjąć, moje szczere i serdeczne podziękowania za wspaniałą oraz jakże
cenną dla całego regionu pracę Przewodniczącego Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego.

Funkcję, którą Pan Rektor z tak dużym poświęceniem i zaangażowaniem

sprawował jest bezsprzecznym dowodem uznania całego środowiska akademickiego
dla Pańskich działań, planów i marzeń związanych z rozwojem pomorskiej nauki.

Nieoceniony był również wkład całej Rady Rektorów pod Pańskim przewodnictwem
w odnoszone przez Nasze województwo sukcesy, które nie byłyby w dużej mierze
możliwe bez współpracy z uczelniami wyższymi.
Chciałabym również podzielić się z Panem Rektorem pewną refleksją.

Z naszych wspólnych kontaktów wiem, że jest Pan osobą ceniącą nade wszystko
szacunek do ludzi oraz wyznającą zasadę, że najważniejsze jest dobro całego regionu i

jego mieszkańców. Bardzo się cieszę, że było nam dane wspólnie z Wojewodą
Pomorskim służyć dla dobra województwa. Jestem przekonana, że autorytet Pana

Rektora będzie nadal wykorzystywany w budowaniu najbliższej przyszłości, którą
powinniśmy dedykować Naszemu młodemu pokoleniu.
Magnificencjo!

Dziękując

raz jeszcze

za

wszystko,

życzę wszelkiej

pomyślności zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym.

Uchwała nr 16/04/05
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie

wprowadzenia zmian w Statucie AMG
§1
Senat Akademii Medycznej w Gdańsku, zatwierdza zapropono
wane przez Senacką Komisję Statutową zmiany w Statucie Aka
demii Medycznej w Gdańsku, polegające na zastąpieniu w sta
tucie dotychczasowego § 57 tekstem o następującym brzmieniu:
§57
1. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) dyrektor Biblioteki Głównej
2) 5 przedstawicieli Rady Wydziału Lekarskiego, w tym z:
kierunku lekarskiego - 2
Oddziału Stomatologicznego - 1
Oddziału Pielęgniarstwa - 1
Oddziału Zdrowia Publicznego - 1
3) 1 przedstawiciel Międzywydziałowego Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej
4) 2 przedstawicieli Rady Wydziału Farmaceutycznego z Od
działem Medycyny Laboratoryjnej
5) 3 bibliotekarzy wybranych na ogólnym zebraniu pracowni
ków Biblioteki
6) 1 przedstawiciel samorządu studenckiego.
2. Członkowie Rady Bibliotecznej wymienieni w ust.1 pkt. 2,3 i 4
powinni rekrutować się spośród profesorów i doktorów habili
towanych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA REKTORÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. med. Wiesław MAKAREWICZ
Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

ędańsku dnia 30.05.2005r.

(Pan

(Prof. drhał. JacekfMarecki

(Prezes Oddziału PolskiejAkademii (Nauk,
w ędańsky

'Wielce Szanowny (Panie (Profesorze,

'W

reprezentowanego

(pomorskiego,

imieniu

w

<Rądzie

środowiska
(Rgktorów

akademickiego
'Województwa

pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje z

okazji jułiłeuszu 25-(ecia Oddziału PAW w ędańsku, oraz

życzenia pomyślności w realizacji zamierzeń, które przyczynią
się do podniesienia świetności i rangi środowiska naukowego

(Pomorza.

Z wyrazami szczerej sympatii,

Prof. dr kał. med. 'Wiesław (Makarewicz
(Przewodniczący Rądy (Rgktorów
'Województwa (pomorskiego

(RgktorAkademii (Medycznej w ędańsku

80-210 Gdańsk, ul. M. Sklodowskicj-Curic 3a, tcl. (+58) 349-10-00; fax (+58) 520-40-38; c-mail: rekiora^mggda.Dl
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lenJkrium. Rektorskie

02.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
uczestniczył w imprezie integracyjnej zor
ganizowanej w I rocznicę akcesji Polski do
UE pt. „Majówka pomorskich przedsiębior
ców” w Szymbarku, gmina Stężyca.
03.05.05 - na zaproszenie wojewody pomor
skiego Cezarego Dąbrowskiego rektor prof.
Wiesław Makarewicz wziął udział w uroczy
stości obchodów 3. Maja. Złożono kwiaty
pod tablicą J. Piłsudskiego i pod pomnikiem
Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Główne
uroczystości odbyty się na Długim Targu z
udziałem licznie zgromadzonych gości.

04.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w konferencji regionalnej pt.
„Pierwszy rok w Unii Europejskiej - efekt dla
Pomorza”, zorganizowanej przez Centrum
Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego.

05.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
oraz prorektor ds. klinicznych prof. Stani
sław Bakuta wzięli udział w posiedzeniu
Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Woje
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w
Gdańsku. Dyskutowano na temat roli Aka
demii Medycznej w regionie oraz kształce
nia kadr medycznych.
05.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
reprezentował Uczelnię na uroczystości
nadania tytułu doktora honoris causa Uni
wersytetu Gdańskiego Haroldowi A. Scheraga, profesorowi Uniwersytetu Cornella,
Ithaca, USA.
05.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
wziął udział w uroczystym otwarciu III Gdań
skiego Sympozjum Gastroenterologiczego,
zorganizowanego przez Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii AMG.

07.05.05 - na zaproszenie dyrektora Urzę
du Morskiego w Gdyni prorektor ds. klinicz
nych prof. Stanisław Bakuta reprezentował
Uczelnię w obchodach 85. rocznicy utworze
nia Polskiej Administracji Morskiej. Uroczy
stość odbyta się na pokładzie promu M/F
„Scandinavia”.
07.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
i rektor-elekt prof. Roman Kaliszan wraz z
małżonkami wzięli udział w 69. Pielgrzym
ce Akademickiej na Jasną Górę.

08-10.05.05 rektor prof. Wiesław Makare
wicz uczestniczył w Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich zorganizowa
nej pod hasłem „Przezwyciężając historię
i patrząc w przyszłość” na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Na konferencję
zaproszono również grupę kilkudziesięciu
rektorów zrzeszonych w Niemieckiej Konfe
rencji Rektorów HRKoraz innych reprezen
tantów uczelni i instytucji niemieckich zaan
gażowanych we współpracę z polskimi
szkołami wyższymi.

09.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
wziął udział w Warszawie w debacie Fun
dacji Rektorów Polskich na temat „Zadania
polskich szkół wyższych w realizacji nowej
strategii lizbońskiej”.
11.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
wziął udział w prezentacji książek elektro
nicznych i wystawie zagranicznych książek
naukowych, zorganizowanych przez Biblio
tekę Główną AMG.

11.05.05 - z udziałem rektora prof. Wiesła
wa Makarewicza i licznej grupy zaproszo
nych gości odbyta się w Klinice Onkologii i
Radioterapii, pod przewodnictwem prof.
Jacka Jassema, uroczystość przekazania
do użytku nowej, cennej aparatury - nowo
czesnego tomografu komputerowego i przy
spieszacza liniowego połączona z wręcze
niem certyfikatu ISO 2000.
12.05.05 - prorektor ds. klinicznych prof.
Stanisław Bakuta wziął udział w konferen
cji naukowo-szkoleniowej pt. „Preferencje
lecznicze w chorobach reumatycznych” zor
ganizowanej przez Wojewódzki Zespół Reu
matologiczny w Sopocie, podczas której
dokonano otwarcia komory do krioterapii.

12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
i prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rut
kowski wzięli udział w otwarciu doroczne
go festynu studenckiego „Medykalia 2005”.
12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
uczestniczył w Akademickim Centrum Kli
nicznym w uroczystym rozstrzygnięciu kon
kursu o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki / Po
łożnej Roku 2005”.
12.05.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
uczestniczył w otwarciu 13. Międzynarodo-

Dnia 16 kwietnia 2005 roku zmarła

Prof. dr hab. Jadwiga Pawlak
absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, emeryto
wana profesor, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej AMG w latach 19731992. Wyróżniona wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orde
ru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Na
rodowej, Medalem Zasłużonemu AMG. Społeczność akademicka z wielkim
żalem żegna wybitnego nauczyciela akademickiego, cenionego lekarza, wycho
wawcę i przyjaciela studentów.
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wej Konferencji Studentów i Mtodych Leka
rzy organizowanej przez Studenckie Towa
rzystwo Naukowe i wygtosit wyktad im. Wło
dzimierza Mozotowskiego pt. „Aktualne kie
runki badań nad lekami”.
12- 13.05 - rektor-elekt prof. Roman Kaliszan uczestniczył w VI Konferencji Spra
wozdawczej, podczas której słuchacze II
roku Dziennych Studiów Doktoranckich
AMG prezentowali swoje tezy i dotychcza
sowe wyniki prac doktorskich.
13.05.05 - z udziałem prorektora prof. Bo
lesława Rutkowskiego obchodzono w Uczel
ni uroczysty jubileusz 50-lecia ukończenia
studiów połączony z odnowieniem dyplo
mów lekarskich studentów Wydziału Lekar
skiego AMG rocznika 1950 - 1955.

13- 14.05.05 - rektor prof. Wiestaw Makare
wicz i kierownik Samodzielnej Pracowni
Edukacji Medycznej dr Jacek Kaczmarek
uczestniczyli w międzynarodowym semina
rium pt. Implementing institutionat strategy:
probtems and sotutions zorganizowanym
przez Baltic Sea Region University Network
(BSRUN) na Uniwersytecie w Wilnie. Rek
tor prof. Wiestaw Makarewicz wygtosit re
ferat pt. Creation and imptementation of
mission statement and strategie goats followed by SWOT anatysis of Medicat University of Gdańsk.
15.05.05 - prorektor ds. dydaktyki prof. Bo
lesław Rutkowski uczestniczył w rozstrzy
gnięciu konkursu na najlepszego studenta
i najlepsze koto naukowe o laur „Czerwonej
Róży”. Uroczystość odbyta się w Dworze
Artusa z udziałem władz państwowych i
akademickich, a laureatem został 18-letni
Adrian Kosowski, student piątego roku in
formatyki PG i czwartego roku matematyki
UG. Za najlepsze uznano koto naukowe
dziatające przy Katedrze i Zakładzie Fizjo
logii Akademii Medycznej w Gdańsku. Stu
denci prowadzą w nim badania na zwierzę
tach w zakresie fizjologii serca i kardiologii.
17.05.05 - rektor prof. Wiestaw Makarewicz
na zaproszenie Bogdana Borusewicza,
członka zarządu województwa pomorskie
go, wziął udział w spotkaniu dotyczącym sy

Errata
Czasopismo

tuacji klinik AMG na tzw. bazie obcej w kon
tekście kroków zmierzających do wdrożenia
ustawy o pomocy publicznej i restrukturyza
cji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
18.05.05 - rektor prof. Wiestaw Makarewicz
uczestniczył w posiedzeniu Pomorskiego
Komitetu Sterującego Zintegrowanego Pro
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalne
go (ZPORR).

18.05.05 - na zaproszenie burmistrza Choj
nic dr. Arseniusza Finstera z wizytą w Choj
nicach przebywali: dziekan Wydziału Lekar
skiego prof. Janusz Moryś, dziekan MWB
UG-AMG prof. Jacek Bigda, prorektor-elekt
ds. dydaktyki prof. Jan Stomiński, p.o. kie
rownika Katedry Pielęgniarstwa dr Aleksan
dra Kamińska-Gaworska, z-ca dyrektora
administracyjnego ds. eksploatacyjnych
mgr Marek Langowski. Podczas wizyty w
szpitalu w Chojnicach i spotkań z miejsco
wymi władzami omawiano możliwości na
wiązania współpracy w zakresie kształce
nia akademickiego w Chojnicach.

18.05.05- inauguracja III Bałtyckiego Festi
walu Nauki w siedzibie Radia Gdańsk. W
radiowej debacie na temat „Dlaczego nauka
nie potrafi się promować?” uczestniczył
przewodniczący Rady Rektorów Wojewódz
twa Pomorskiego, rektor AMG, prof. Wie
staw Makarewicz.
19.05.05 - rektor prof. Wiestaw Makarewicz
wręczył nagrody laureatom konkursu „Abe
cadło interny”, przeprowadzonego w roku
akademickim 2004/2005 dla studentów II
roku Wydziału Lekarskiego. W uroczystości
uczestniczył prorektor ds. dydaktyki prof.
Bolestaw Rutkowski.
19.05.05 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w uroczystości otwarcia sym
pozjum pt. „Choroby alergiczne skóry” or
ganizowanego przez Katedrę i Klinikę Der
matologii, Wenerologii i Alergologii w sali
Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina.

21.05.05 - z udziałem rektora prof. Wiesła
wa Makarewicza obchodzono w Uczelni uro
czysty jubileusz 50-lecia ukończenia stu
diów połączony z odnowieniem dyplomów
lekarza dentysty studentów Oddziału Sto

23-24.05.05 - rektor prof. Wiesław Makare
wicz i rektor-elekt prof. Roman Kaliszan
uczestniczyli w posiedzeniu Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich w
Łodzi połączonym z obchodami jubileuszu
60. lat łódzkich uczelni akademickich. Pod
czas posiedzenia KRASP dokonano wybo
ru nowych władz; przewodniczącym KRASP
został prof. Tadeusz Luty, rektor Politech
niki Wrocławskiej.

25.05.05 - w siedzibie Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki odbyto się posie
dzenie Rady Rektorów Województwa Po
morskiego pod przewodnictwem rektora
prof. Wiesława Makarewicza. Tematem ob
rad byty m.in. sprawy podpisania Porozu
mienia Bibliotek Naukowych Pomorza i ini
cjatywy utworzenia Pomorskiej Biblioteki
Cyfrowej oraz sytuacja absolwentów szkół
wyższych na rynku pracy. Podczas posie
dzenia wicewojewoda pomorski Krystyna
Gozdawa-Nocoń wręczyła rektorowi Wiesła
wowi Makarewiczowi podziękowanie za pra
cę na rzecz Rady Rektorów w kadencji
2002-2005.
28.05.05 - rektor prof. Wiestaw Makarewicz
uczestniczył w uroczystości jubileuszu 80.
urodzin prof. Mariusza Żydowo potączony z
doroczną konferencją wykładowców bioche
mii akademii medycznych. Spotkanie towa
rzyskie z tej okazji odbyto się w ośrodku „Le
śny Dwór” w Sulęczynie.
03.06.05 - z udziałem rektora-elekta prof.
Romana Kaliszana obchodzono na Wydzia
le Farmaceutycznym uroczysty jubileusz 50lecia ukończenia studiów potączony z odno
wieniem dyplomów farmaceuty studentów
Wydziatu Farmaceutycznego AMG roczni
ków 1950 - 1954 i 1951 - 1955.

03.06.05 - uroczyste otwarcie Oddziału
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Kliniki
Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokry
nologii AMG ufundowanej przez Fundację
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez
Barier”.
mgr Urszula Skatuba

do tab. 4. Lista publikacji z IF > 3 w artykule „Wyniki analizy parametrycznej aktywności naukowej jed
nostek statutowych AMG w 2004 r.” (Gazeta AMG nr 4/2005)

Autor (autorzy)

Tytuł artykułu

IF

rok, tom, strony od - do
N. Eng. J. Med. - 2004,
vol. 350, nr 19,
s. 1945-1952

J. Bernier, C. Domenge, M. Ozsahin,
K. Matuszewska, J.-L. Lefebvre, R. H.
Greiner, J. Girait, P. Maingon, F. Rolland,
M. Bolla, F. Cognetti, J. Bourhis, A. Kirkpatrick, M. van Glabbeke,
J[ACEK] JASSEM, [i in.J.

Postoperative irradiation with or without
concomitant chemotherapy for locally
advanced head and neck cancer

34,833
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Ten niezwykle kolorowy i przyjazny dzieciom „Motylko*
wy” szpital będzie przez długie okresy czasu zastępował na
szym małym pacjentom rodzinny dom i na pewno przyczyni się do
szybszego i skuteczniejszego przezwyciężenia trudnej choroby. W tym
przepięknym, nowym budynku znajdzie siedzibę Oddział Hemato
logii i Onkologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkolo
gii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii AMG, kierowanej przez prof.
Annę Balcerską. Klinika ta pracowała dotąd w bardzo ciasnych
pomieszczeniach, hospitalizując rocznie 2.600 małych pacjentów,
w tym wiele dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej.
Inicjatywa i dzieło Fundacji znalazły jakże szlachetne artystycz
ne wsparcie w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Grupa ar
tystów z tej Uczelni, studenci malarstwa pod kierunkiem profeso
rów Macieja Swieszewskiego i Andrzeja Dyakowskiego, są auto
rami pięknego wystroju wnętrza, zamieniającego szpitalne sale
i korytarze w baśniowy świat wypełniony egzotycznymi zwierzęta
mi i roślinami oraz dziecięcymi marzeniami o dalekich podróżach
i niezwykłych przygodach. Ich talent i praca, o jakże niewymiernej
wartości, są wzruszającym i wspaniałym darem dla naszych ma
łych pacjentów.
Budynek szpitala, który jest darem Fundacji, powstał, jak pa
miętamy, od podstaw w niezwykle krótkim czasie 2 lat. Jego pełne
wyposażenie stało się możliwe dzięki przychylności i dotacjom in
westycyjnym Ministra Zdrowia, za co serdeczne podziękowanie
pragnę złożyć Panu Ministrowi Markowi Balickiemu.
To wielkie dobro uczynione przez Fundację nie byłoby możliwe
bez wrażliwości i hojności licznych darczyńców. Pragniemy także
Im wyrazić naszą głęboką wdzięczność zarówno za przekazane
Fundacji środki pieniężne, jak i za dary rzeczowe, które pozwoliły
zbudować i dobrze wyposażyć ten oddział.
Serdeczne podziękowanie kieruję także do zespołu architektów
pod kierunkiem Pana Grzegorza Sadowskiego oraz do firmy
POLNORD S.A. i jej prezesa Pana Andrzeja Ubertowskiego za
bardzo sprawną realizację projektu. Dziękuję także służbom tech
nicznych Akademii Medycznej w Gdańsku za dobre przygotowa
nie wszystkiego, co było niezbędne dla przyjęcia i urzeczywistnie
nia tego pięknego daru.
W szczególny i specjalny sposób pragnę wyrazić naszą ogromną
wdzięczność Pani Prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej za jej nie
zwykłe, osobiste i emocjonalne zaangażowanie w to przedsięwzię
cie. Podczas budowy mieliśmy zaszczyt i wielką osobistą przyjem
ność kilkakrotnie gościć w Uczelni Małżonkę Prezydenta Rzeczy
pospolitej podziwiając jej troskę o najdrobniejsze szczegóły, o wy
strój plastyczny, o jak najlepsze przystosowanie obiektu do marzeń,
potrzeb i oczekiwań małych pacjentów.
Czujemy się szczególnie wyróżnieni tym, że właśnie na 60-lecie
Akademii Medycznej w Gdańsku, w mieście rodzinnym Pani Jo
lanty Kwaśniewskiej, powstałpierwszy budynek szpitalny zaprojek
towany i zbudowany przez Fundację od fundamentów. Tej inwe
stycji towarzyszyło więc wiele emocji, troski i nadzwyczajnych sta
rań nas wszystkich.
Dzięki Fundacji, ale także dzięki wielkiej przychylności i dobrej
woli wielu innych Osób i Instytucji, Akademia Medyczna w Gdań
sku może się dziś poszczycić tym pięknym, nowym budynkiem,
który będzie nie tylko bardzo nowoczesnym oddziałem szpitalnym,
ale także niezwykłym obiektem architektonicznym i prawdziwym
dziełem sztuki.

W kolorze
Od Rektora AMG...
Autorami baśniowego wystroju wnętrza Kliniki są studenci
ASP w Gdańsku pod kierunkiem profesorów Macieja Świe-

szewskiego i Andrzeja Dyakowskiego.
Przedstawione baśniowe obrazy są tak wyraziste i barwne,
że patrzący na nie ma poczucie, iż wciągają go w swój świat.
Baśniowe motywy, zwierzęta i niezwykle postacie zaludniają
ce szpitalne wnętrza budzą zaciekawienie i chęć bliższego ich
poznania. Wchodząc w ten świat, dziecko przeczuwa, że to co
poznaje, w jakiś sposób jest związane z jego własnym wnę
trzem i uczuciami - radością, tęsknotą, niepokojem, smutkiem
i lękiem, ale także z marzeniami i zrodzoną z nich nadzieją. Z
medycznego punktu widzenia nadzieja często jest warunkiem
udanej terapii, toteż decyzja o wyborze formy artystycznej
ściennego malarstwa zostata w petni podporządkowana nad
rzędnemu celowi, jakim jest skuteczna walka z chorobą. Powo
dzenie tego przedsięwzięcia polegać ma na połączeniu dzia
łań medycznych z atmosferą wnętrz, w których mali pacjenci
prowadzą swe zmagania z chorobą. Sprzyjać temu ma metafo
ryczny świat, który dzięki pracy wyobraźni dziecka ożywa i w
niezwykły sposób zmienia dotychczasowy układ sit. Dziecko dotychczas bezradny i słaby, zależny od innych pacjent - staje
się autonomiczną osobą w swym częściowo wyobrażonym, a
częściowo szpitalnym świecie, który jednak stał się po części
światem baśniowym. Wzmacniająca sita baśni tkwi w jej prze
kazie mówiącym o konieczności przezwyciężania lęku. Prze
kaz ten znalazł swe malarskie rozwinięcie we wszystkich sfe
rach i formach życia - w wodzie, ziemi i powietrzu. Toteż na
parterze wyobrażone jest królestwo wodnej flory i fauny, utrzy
mane w zielonkawo-turkusowej tonacji. Pierwsze piętro to bar
wy ziemi, zamieszkałej przez niezliczone zwierzęta - gryzonie,
ssaki, ale także niezwykłe i zabawne stwory i postacie. Na dru
gim piętrze, w krainie powietrza, przez ściany i sufit korytarza
przechodzi wielobarwna tęcza, sale i inne pomieszczenia za
mieszkują skrzydlate zwierzęta. Zwracają uwagę niebieskie
odcienie malowideł, niekiedy ze srebrzystymi akcentami ośnie
żonych szczytów i lodowca.

Cieszymy się ogromnie i z całego serca dziękujemy!

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor AMG

Wśród znamienitych gości - małżonki prezydentów, obok Jolanty Kwaśniew
skiej stoją od lewej: Alma Adamkiene, Dagmar Havlowa, Kateryna Juszczenko
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mniej boli
Parter budynku jest przeznaczony na prowadzenie wstępnej
diagnostyki zgłaszających się do kliniki pacjentów. Tam podej
mowane będą decyzje dotyczące dalszego sposobu leczenia
chorego dziecka: ambulatoryjnie, na oddziale dziennym czy
oddziale stacjonarnym. Na parterze zlokalizowano pracownię
hematologiczną, mikroskopową, diagnostyki ultrasonograficznej i gabinet EKG. Znajduje się tam także sala seminaryjna na
potrzeby studentów AMG oraz szkoły dla dzieci leczonych na
oddziałach stacjonarnych Kliniki.
Na I i II piętrze zlokalizowane są dwa oddziały stacjonarne
mogące łącznie przyjąć 37 pacjentów. Oddział leczenia guzów
litych (I piętro) specjalizuje się w realizacji programów chemioi radioterapii pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworo
wej w wieku 0-18 lat, zaś oddział hematologii dziecięcej (II pię
tro) prowadzi diagnostykę i terapię w pełnym zakresie scho
rzeń układu krwiotwórczego poszerzoną o immunologię kli
niczną wieku rozwojowego. Na obu oddziałach wszystkie sale
chorych posiadają pełne zaplecze sanitarne i potencjalną moż
liwość izolacji chorych. Przewidziano także możliwość pobytu
rodziców wraz z chorym dzieckiem, także w warunkach noc
nych (dodatkowo dostawiane łóżka).
Obszerne hole, świetlice wyposażone w szafki szkolne i
komputery, a także niewielka kuchnia stwarzają pacjentom
możliwość swobodnego poruszania się po oddziale i atrakcyj
nego wypełniania wolnego czasu.
Na II piętrze (oddział hematologii) dla pacjentów w ciężkim
stanie klinicznym i głębokiej mielosupresji bądź po przeszcze
pie szpiku przygotowane są dwie sale posiadające pełen nad
zór bakteriologiczny. Całość chemioterapii prowadzona na od
działach stacjonarnych lub dziennych będzie realizowana w
nowym budynku. Przewidziane jest także prowadzenie immu
noterapii dożylnej.
Budynek usytuowany w obrębie ACK ma 3 kondygnacje i nastę
pujące parametry techniczne: powierzchnia zabudowy - 731 m2,
kubatura budynku - 6.871 m3, powierzchnia użytkowa - 1.808
m2. Parter mieści hol główny, rejestrację, salę seminaryjną, po
mieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia admini
stracyjne i sanitarne, ciągi komunikacyjne. Na I i II piętrze są
2- i 3-łóżkowe pokoje chorych, izolatka dla pacjentów po prze
szczepach szpiku, gabinety zabiegowe, pomieszczenia labora
toryjne, punkty pielęgniarskie, pomieszczenia socjalne, admi
nistracyjne, ciągi komunikacyjne.
Wzniesiony od podstaw budynek szpitala powstał w ciągu
dwóch lat. Całkowity koszt robót budowlano-montażowych po
niesiony przez Fundację „Porozumienie bez Barier” wyniósł
4.669.245 zł. Jego pełne wyposażenie stało się możliwe dzięki
przychylności i dotacjom inwestycyjnym Ministrstwa Zdrowia
w latach 2004 i 2005 w łącznej wysokości 1.411.000 zł.
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
AMG, kierowana przez prof. Annę Balcerską, pracowała dotąd
w bardzo ciasnych pomieszczeniach lecząc rocznie łącznie
5.700 pacjentów, z tego 3.100 w oddziale dziennym i 2.600 na
oddziałach stacjonarnych. Należy dodać, że przychodnie kli
niczne udzielają rocznie 11.800 porad w trybie ambulatoryj
nym. W tej liczbie pacjentów jest wiele dzieci z rozpoznaniem
choroby nowotworowej. Teraz nasi mali pacjenci skazani na
długotrwałe i częstokroć powtarzane hospitalizacje uzyskają
nieporównanie lepsze warunki pobytu i leczenia.

prof. Wiesław Makarewicz
Na podstawie tekstów prof. Anny Balcerskiej i prof. Andrzeja Dyakow
skiego zamieszczonych w okolicznościowym wydawnictwie pt. „W ko
lorze mniej boli”

Od Kierownika Kliniki...
Oddany uroczyście 3 czerwca br. budynek Kliniki Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG pomieści na par
terze izbę przyjęć, na I piętrze oddział chemioterapii guzów li
tych, a na II piętrze oddział hematologii.
Realizatorzy projektu architektonicznego za podstawowe
założenia przyjęli konieczność sprostania wymaganiom dla
oddziału wysoko specjalistycznego sprawującego opiekę III
stopnia przy równoczesnym dążeniu do możliwie najlepszego
zaspokojenia potrzeb ciężko chorego dziecka i jego rodziny w
warunkach szpitalnych.
Lokalizacja budynku na terenie Akademickiego Centrum Kli
nicznego jest bardzo ważna z punktu widzenia możliwości pro
wadzenia zarówno diagnostyki jak i terapii, gdyż umożliwia
uzyskanie w trybie pilnym konsultacji wielo specjalistycznych,
prowadzenie diagnostyki biochemicznej, immunologicznej,
genetycznej i obrazowej oraz realizację programów chemio- i
radioterapii. Korzystny jest także łatwy dojazd karetek pogoto
wia oraz bliska lokalizacja Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa.
Zakładając utrzymywanie się liczby zachorowań dzieci na
chorobę nowotworową w Polsce (co obserwujemy przez ostat
nie 20 lat), od 1000 do 1160 rocznie, należy uznać, że nowo
powstały budynek zapewni opiekę stacjonarną dla chorych
dzieci między 0-18 rokiem życia dla całego regionu Gdańska.
Lekarze zatrudnieni na oddziałach o profilu hematologicznoonkologicznym, po uzyskanej specjalizacji z pediatrii, specja
lizują się w trzech dziedzinach: hematologii i onkologii dziecię
cej, immunologii klinicznej oraz diagnostyce hematologicznej.
Aktualnie specjalizacje z hematologii i onkologii dziecięcej
uzyskało 8 pracowników Kliniki, pozostałe specjalizacje są
w toku.
Warto podkreślić, że budynek został zaprojektowany i wyko
nany w sposób umożliwiający w przyszłości nadbudowę dwóch
kondygnacji funkcjonalnie połączonych z istniejącą strukturą
przestrzenną budynku. Realizacja tej potencjalnej możliwości
pozwoli na poszerzenie hospitalizacji, jak i organizację pełnej
opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej w jednym miejscu.
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Akademii Medycznej w Gdańsku dzięki wzniesionemu przez
Fundację pięknemu, nowemu budynkowi małym pacjentom
skazanym na długotrwałą hospitalizację zapewni optymalne
warunki, które wpłyną korzystnie na ich samopoczucie i wyniki
leczenia.

prof. Anna Balcerska
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Z Senatu AM w Gdańsku
Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 25 kwietnia 2005 r.
1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza
Morysia Senat zaopiniował pozytywnie następujące wnioski:
a) o powołanie dr. hab. Zbigniewa Karwackiego na kierow
nika Zakładu Neuroanestezjologii w Katedrze Anestezjo
logii i Intensywnej Terapii AMG,
b) o powołanie dr. hab. Leszka Bieniaszewskiego na kierow
nika Samodzielnej Pracowni Fizjologii Klinicznej w Kate
drze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG,
c) o powołanie dr. Tomasza Zdrojewskiego na kierownika
Samodzielnej Pracowni - Centrum Prewencji Chorób
Układu Sercowo-Naczyniowego w Katedrze Nadciśnienia
Tętniczego i Diabetologii AMG.
2. Senat, po dyskusji, nie udzielił poparcia dwom wnioskom
przedstawionym przez dziekana Wydziału Lekarskiego prof.
Janusza Morysia:
a) w sprawie powołania dr. Piotra Świcy na kierownika Sa
modzielnej Pracowni Medycyny Katastrof w Katedrze Me
dycyny Ratunkowej i Katastrof AMG,
b) w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Radiologii
Naczyniowej i Interwencyjnej w Instytucie Radiologii i Me
dycyny Nuklearnej AMG.
3. Senat nie udzielił poparcia wnioskowi przedstawionemu
przez dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. Marka
Wesołowskiego w sprawie powołania podyplomowych stu
diów zawodowych na kierunku analityka medyczna w Od
dziale Medycyny Laboratoryjnej, zalecając przedstawienie
dokładniejszej analizy ekonomicznej tego przedsięwzięcia.
4. Na wniosek przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej
prof. Wojciecha Czarnowskiego Senat zaopiniował pozytyw
nie propozycję zmiany w Statucie AMG i przyjął w tej spra
wie stosowną uchwałę (tekst uchwały na str. 3).
5. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkow
skiego Senat przyjął następujące uchwały dotyczące proce
su rekrutacji w roku 2005:
a) Uchwała nr 17/04/05 w sprawie powołania Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej na rekrutację na rok akademicki
2005/2006 (skład Komisji na str. 9).
b) Uchwała nr 18/04/05 w sprawie zmian w wysokości opłat
za kształcenie w AMG, ustalająca wysokość wpisowego
na 500 euro, za kurs przygotowawczy na 450 euro, czesne
za I rok studiów na 12.000 euro, za II—VI rok na 8000 euro
oraz za pokój w Domu Asystenta AMG na 250 USD za mie
siąc. Jednocześnie zmieniono kwotę odpłatności za se
mestr na studiach zaocznych magisterskich - kierunek
pielęgniarstwo z kwoty 2000 zł na kwotę 1700 zł.
c) Uchwała nr 19/04/05 w sprawie przyjmowania kandydatów
z maturą międzynarodową (IB) na studia w AMG w roku
akademickim 2005/2006.
d) Uchwała nr 20/04/05 w sprawie wysokości opłaty wnoszo
nej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia me
dyczne w roku akademickim 2005/2006. Opłata ta wyno
sić będzie 85 zł, zgodnie z rozporządzeniem ministra edu
kacji narodowej i sportu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie
określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej
przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku
akademickim 2005/2006.
Prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski przed
stawił informację o zasadach obliczania punktów dla kan

dydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na Wy
dziale Lekarskim - kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz na Wydziale Farmaceutycznym - kierunek
farmacja. Podstawą obliczenia liczby punktów jest wy
łącznie część rozszerzona egzaminu maturalnego z bio
logii, chemii i fizyki. Liczba punktów ustalana jest na pod
stawie procentu uzyskanych odpowiedzi pozytywnych.
Całkowita liczba punktów obliczona w ten sposób nie
może być wyższa niż 300. W podobny sposób przeliczone
zostaną procenty prawidłowych odpowiedzi uzyskanych
przez kandydatów z tzw. starą maturą, którzy piszą wy
łącznie część rozszerzoną z biologii, chemii i fizyki, a na
Wydziale Farmaceutycznym z biologii i chemii. Ponadto
wszyscy kandydaci zdają test kompetencyjny z przydatno
ści do zawodu, z którego mogą uzyskać maksymalnie 10
punktów. Oznacza to, iż w procesie rekrutacji każdy kan
dydat może uzyskać maksymalnie 310 punktów.
6. Senat zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Akade
mii Medycznej w Gdańsku za rok 2004 i jednomyślnie przyjął
uchwałę w sprawie jego zatwierdzenia. Przewodniczący Se
nackiej Komisji Budżetu i Finansów prof. B. Rutkowski
przedstawił członkom Senatu zestawienie dochodów i kosz
tów AMG w 2004 roku. Ogółem wynik finansowy działalności
Uczelni w 2004 r. byt ujemny i wyniósł - 5.964.170,86 zł.
7. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Senacką
Komisję Budżetu i Finansów projekt budżetu Akademii Me
dycznej w Gdańsku na rok 2005 oraz propozycję zaleceń dla
władz Uczelni i przyjął w tej sprawie stosowne uchwały.
8. Rektor prof. Wiesław Makarewicz zapoznał członków Sena
tu ze stanowiskiem przygotowanym przez Senacką Komisję
Rozwoju Uczelni w sprawie ogólnych zasad organizacji i
zarządzania Uczelnią, z prośbą o przyjęcie go przez Senat.
Senat przyjął dokument do akceptującej wiadomości (doku
ment opublikowano na str. 10).
9. Rektor prof. Wiesław Makarewicz przedstawił Senatowi pro
pozycję wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjne
go Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropi
kalnej. Zmiana dotyczy §9 ust. 2 , precyzującego sposób wy
boru dyrektora Instytutu. Senat przyjął propozycję. Po wpro
wadzeniu zmiany §9 ust. 2 ww. regulaminu otrzymał brzmie
nie: „ Wyboru dyrektora Instytutu dokonują nauczyciele akade
miccy zatrudnieni w Instytucie. Glosowanie jest tajne. Wybo
ru dyrektora Instytutu dokonuje się bezwzględną większością
gtosów osób uczestniczących w zebraniu wyborczym. Wybór
i glosowanie jest ważne przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do glosowania. Wybór zatwierdza rektor po
zasięgnięciu opinii rady Instytutu oraz za zgodą Senatu. ”
10. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przed
stawił projekt algorytmu określającego wielkość zatrudnie
nia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
wraz z projektem uchwały w sprawie zasad zatrudniania w
Akademii Medycznej w Gdańsku z prośbą o przyjęcie go
przez Senat. Senat zatwierdził algorytm i przyjął proponowa
ny projekt uchwały (tekst uchwały oraz omówienie algorytmu
opublikowano na str. 9,10).
11. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz
poinformował, że zgodnie z zapisem §47 ust. 6 Statutu AMG
na przełomie sierpnia/września planuje się posiedzenie Se
natu z udziałem senatorów kończącej się i nowej kadencji.
W maju i czerwcu zaplanowano robocze posiedzenia Sena
tu. Rektor przypomniał również o zbliżającym się w dniach
19-22 maja br. III Bałtyckim Festiwalu Nauki.
mgr Marlena Piór-Chastre

Gazeta AMG nr 6/2005

9

Uchwała nr 24/04/05

Uchwała nr 17/04/05
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie
powołania składu Uczelnianej Komisji
Rekrutacyjnej na rekrutację
na rok akademicki 2005/2006.
Powołanie na okres
od 1.06 do 30.09.2005 roku
§1
Senat AMG w oparciu o art. 141 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o szkolnic
twie wyższym z dnia 12.09.1990 r. (Dz.U. nr 65 poz. 385) z póź
niejszymi zmianami powotat Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną
na rekrutację na rok akademicki 2005/2006 w składzie:
Przewodniczący

prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, prorek
tor ds. dydaktyki

Zastępcy
przewodniczącego

prof. dr hab. Janusz Moryś, dziekan Wy
działu Lekarskiego
prof. dr hab. Marek Wesołowski, dziekan
Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Jan Marek Stomiński, prorektor-elekt ds. dydaktyki

Sekretarz

dr Barbara Kręglewska, Katedra i Zakład
Stomatologii Zachowawczej

Zastępcy
sekretarza

dr Izabela Maciejewska, Zakład Implantoprotetyki Stomatologicznej i Technik
Dentystycznych
dr Alicja Cackowska-Lass, Katedra i Za
kład Stomatologii Zachowawczej
dr Wojciech Kamysz, Katedra i Zakład
Chemii Fizycznej

Członkowie

dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. nzw.,
prodziekan Wydziału Lekarskiego, Kate
dra i Zakład Biochemii
dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. nzw.,
prodziekan Wydziału Lekarskiego, kie
rownik Oddziału Stomatologicznego
dr hab. Wojciech Bogusławski, prof. nzw.,
prodziekan Wydziału Lekarskiego, kie
rownik Oddziału Pielęgniarstwa
prof. dr hab. Piotr Lass, prodziekan Wy
działu Lekarskiego, kierownik Oddziału
Zdrowia Publicznego
dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel,
prof. nzw., prodziekan Wydziału Farma
ceutycznego, kierownik Oddziału Medy
cyny Laboratoryjnej
dr hab. Andrzej Basiński, prof. nzw., Za
kład Medycyny Ratunkowej i Katastrof

§2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podlega Rektorowi AMG i
działa w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków, który sta
nowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad zatrudnienia w AMG
Znosi się dotychczasową etatyzację jednostek organizacyjnych
AMG, która nie odzwierciedla aktualnych potrzeb w odniesie
niu do realizowanych zadań i nie jest wymagana przez obecnie
obowiązujące przepisy prawa. Wprowadza się następujące
zasady regulujące tę kwestię:

1. Liczba zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych
i dydaktycznych (nauczycieli akademickich) w poszczegól
nych jednostkach organizacyjnych działalności podstawo
wej wynika z porównania wielkości obciążenia dydaktyczne
go jednostki i sumy pensum dydaktycznego poszczególnych
nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne
w tej jednostce. Pensum dydaktyczne jednostki oblicza się
zwiększając o 25% jego sumę dla pracowników naukowodydaktycznych, a o 50% dla pracowników dydaktycznych z
uwagi na to, że Ustawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385) obliguje tych pracowników do przyjęcia w tym wy
miarze godzin ponad wymiarowych.
2. Zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowisku pra
cownika naukowego w poszczególnych jednostkach organi
zacyjnych działalności podstawowej może następować jedy
nie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach (np. ze
środków otrzymanego przez jednostkę organizacyjną gran
tu naukowo-badawczego). Decyzję o zatrudnieniu podejmu
je rektor po zasięgnięciu opinii prorektora ds. nauki.
3. Liczba pracowników nie będących nauczycielami akademic
kimi zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych AMG
działalności podstawowej, z wyjątkiem pracowników obsłu
gi i pracowników służby bibliotecznej, określona jest specjal
nym algorytmem zatwierdzonym przez Senat. Algorytm ten
uwzględnia następujące czynniki: obciążenie dydaktyczne
jednostki w rozbiciu na rodzaje prowadzonych zajęć, katego
rię w rankingu naukowym, zatrudnienie finansowane ze
środków pozabudżetowych.
4. Liczba zatrudnionych pracowników obsługi w jednostkach
organizacyjnych Uczelni zdeterminowana jest wielkością po
wierzchni do utrzymania porządku, jej rodzajem, liczbą i ro
dzajem pomieszczeń.

5. Liczba zatrudnionych pracowników administracji centralnej
i służby bibliotecznej wynika z bieżących zadań i przyjętej
struktury organizacyjnej.
6. W związku z koniecznością planowania i sprawozdawania w
zakresie zatrudnienia ustanawiany jest corocznie plan za
trudnienia w AMG, który opiera się na powyższych zasa
dach. W związku z tym:
- dziekani wydziałów i prorektor ds. dydaktyki (dla grupy na
uczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach orga
nizacyjnych działalności podstawowej im podległych) oraz
- dyrektor administracyjny dla pracowników nie będących
nauczycielami akademickimi
sporządzą i przedstawią rektorowi do zatwierdzenia w ter
minie do dnia 31 marca każdego roku projekt planu zatrud
nienia na dany rok kalendarzowy dla grup pracowniczych
im podległych.
Określenie „liczba zatrudnionych” - oznacza zatrudnienie w ramach
stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty.
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Senacka Komisja
Rozwoju Uczelni

Algorytm określający
wielkość zatrudnienia
pracowników nie
będgcych nauczycielami
akademickimi

Stanowisko w sprawie ogólnych zasad
organizacji i zarządzania Uczelnią
z dnia 13 kwietnia 2005 r.
Wobec istotnych i szybkich zmian w otoczeniu społecznogospodarczym Uczelni, w tym w systemie ochrony zdrowia, Se
nacka Komisja Rozwoju Uczelni zaleca pilne wdrożenie prac
nad aktualizacją podstawowych dokumentów stanowiących
wewnętrzne prawo Uczelni, a w szczególności statutu, regula
minu organizacyjnego i regulaminów instytutów.

W toku prac nad tymi dokumentami należy określić:
1. Optymalną strukturę zarządczą Uczelni,
2. Relacje pomiędzy organami wybieralnymi a administracją
Uczelni,
3. Sposób efektywnej realizacji uprawnień organu założyciel
skiego w odniesieniu do szpitali klinicznych,
4. Wykorzystanie w Statucie pełnego zakresu delegacji ustawo
wych zgodnie z najlepiej rozumianym dobrem Uczelni jako
całości.
Za pożądane kierunki zmian Komisja uważa:
• Decentralizację administracji oraz wzmocnienie kompeten
cji i odpowiedzialności średniego szczebla zarządzania,
• Wprowadzenie przejrzystych procedur i szerokiej dostępno
ści do informacji,
• Informatyzację procesów zarządczych i obiegu dokumen
tów w oparciu o spójny system informatyczny,
• Udostępnienie informacji o przychodach i kosztach w po
szczególnych obszarach działalności Uczelni jako warunek
konieczny dla przyszłej decentralizacji kompetencji i decy
zji finansowych.

W opinii Komisji konsekwentna realizacja proponowanych
kierunków zmian stanowi niezbędny warunek osiągnięcia ce
lów strategicznych w rozwoju Uczelni.

przewodniczący
Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni
prof. Wiesław Makarewicz

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku na posiedzeniu w
dniu 25 kwietnia 2005 r. przyjął propozycję algorytmu określa
jącego normy zatrudnienia pracowników nie będących nauczy
cielami akademickimi w jednostkach działalności podstawowej
naszej Uczelni. Zatrudnienie pracowników nie będących na
uczycielami akademickimi, w tych jednostkach, przedstawia
się aktualnie następująco (tab. 1).

Przyjęty przez Senat algorytm ma następującą postać:

W
S
C
L1

wykłady
seminaria
ćwiczenia
ćwiczenia laboratoryjne mające charakter ćwiczeń laboratoryj
nych, bezstanowiskowe
L2 - ćwiczenia laboratoryjne stanowiskowe w zespołach maksy
malnie 3-osobowych
1200 = 30 tyg. x 40 godz. = 1200 godz. w okresie dydaktycznym
roku akademickiego
-

gdzie:
dla jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego, Międzywy
działowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Międzyuczel
nianego Wydziału Biotechnologii przyjęto, że:
K, = 0,2
K2 = 0,3
K3 = 0,3 - przy ćwiczeniach o charakterze „klinicznym”
Kj = 0,5 - przy ćwiczeniach o charakterze „teoretycznym”
K4=1,0
K5=1,5
dla jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego przyję
to, z uwagi na prace magisterskie mające charakter prac laborato
ryjnych, że
K, = 0,2
K2 = 0,5
K- = 1,0
K4 = 1,5
K5 = 2,0

Tab. 1

Lp.

1.

Wydziat Lekarski

2.

Wydział Farmaceutyczny

3.

Międzyuczelniany
Wydziat Biotechnologii

4.

Międzywydziałowy
Instytut MMiT

5.

Inne jednostki

Razem

Ogółem

Jednostka

Inżynieryjno-techniczni

Administracja

Etaty

%

Osoby

Etaty

%

Osoby

Etaty

%

Osoby

230,37

70

238

186,37

69,3

194

44

73,3

44

72,76

22

73

60,88

22,6

61

11,88

20

12

3

1

3

2

0,7

2

1

1,7

1

19,75

6

21

19,75

7,4

21

0

0

0

3

1

3

0

0

0

3

5

3

328,88

100

338

269,0

100

278

59,88

100

60
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Tab. 2

Seminaria

Wykłady

Lp.

L, ćwiczenia
laboratoryjne

Ćwiczenia

Jednostka

Razem

L2 ćwiczenia
laboratoryjne

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

91,9

9791

59,3

35418

58,2

219868

81,4

1.

Wydział Lekarski

10190

81

16072

86,3

148397

2.

Wydział Farmaceutyczny

1621

13

1972

10,6

1085

0.7

1614

9,8

25442

41,8

31734

11,7

3.

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

259

2

129

0,7

315

0,2

180

1,1

0

0

1093

0,4

4.

Międzywydziałowy
Instytut MMiT

481

4

454

2,4

1514

0,9

1851

11,2

0

0

4300

1,6

5.

Inne jednostki

0

0

0

0

10217

6,3

3066

18,6

0

0

13283

4,9

12430

100

18585

100

161273

100

16529

100

60860

100

269677

100

Razem

Tab. 3
LP-

Jednostka

1.

Wydział Lekarski

2.

Wydział Farmaceutyczny

3.

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

4.

M iędzywydziatowy
Instytut MMiT

5.

Inne jednostki

Razem

Aktualne zatrudnienie

Liczba przysługujących
etatów (z alg.)

Liczba etatów
do zredukowania

230,37

120,5

109,87

72,76

51

21,76

3

1

2

19,75

5

14,75

3

6

-3

328,88

183,5

145,38

Tab. 4

Lp-

Jednostka

1.

Wydział Lekarski

2.

Wydział Farmaceutyczny

3.

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

4.

Międzywydziałowy
Instytut MMiT

5.

Inne jednostki

Razem

Aktualne zatrudnienie

Liczba etatów
„czasowych” i finansowanych
z prac usługowych

Liczba etatów do zredukowania
po uwzględnieniu etatów
„czasowych” i finansowanych
z prac usługowych

230,37

36,12

73,75

72,76

3,88

17,88

3

1

1

19,75

0

14,75

3

0

-3

328,88

41

104,38

Tab. 5
Jednostka

Lp1.

Wydział Lekarski

2.

Wydział Farmaceutyczny

3.

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

4.

Międzywydziałowy
Instytut MMiT

5.

Inne jednostki

Razem

Aktualne zatrudnienie

Po dokonanych zmianach

Liczba etatów

%

Liczba etatów

%

230,37

70

163,62

70,7

72,76

22

54,88

23,7

3

1

2

0,9

19,75

6

5

2,1

3

1

6

2,6

328,88

100

231,5

100
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\N tabeli 2 przedstawiono liczbę godzin zajęć dydaktycznych
w Uczelni.
Przyjęty przez Senat algorytm służy do wyliczenia liczby eta
tów przysługujących poszczególnym jednostkom. W tabeli 3
przedstawiono porównanie aktualnego stanu zatrudnienia do
liczby przysługujących etatów i wynikającą z tego liczbę etatów
do zredukowania na wydziałach AMG (algorytm jest obliczany
dla każdej jednostki oddzielnie, a nie dla całego wydziału, w
tabeli podano sumy dla poszczególnych wydziałów).
Do liczby etatów do zredukowania przedstawionych w tabeli
3 należy jednak wprowadzić pewne poprawki. Od liczby etatów
do zredukowania należy odjąć etaty „czasowe” oraz etaty finan
sowane z prac usługowych, wówczas liczbę etatów do zredu
kowania przedstawia tabela 4.
Senat Uczelni przyjął zasadę, iż jednostki, którym w wyniku
oceny parametrycznej przyznana zostanie I kategoria nauko
wa, premiowane będą możliwością zatrudniania dodatkowo
jednego pracownika nie będącego nauczycielem akademickim
ponad przysługującą z algorytmu liczbę etatów. W 2005 r. I ka
tegoria przyznana została siedmiu jednostkom z Wydziału Le
karskiego. Tym samym zmianie uległa liczba etatów do zredu
kowania na Wydziale z 73,75 do 66,75 etatu, a liczba etatów
ogółem do zredukowania w Uczelni ze 104,3 do 97,38. Po do
konaniu tych korekt należna liczba etatów pracowników nie
będących nauczycielami akademickimi w jednostkach działal
ności podstawowej przedstawia tabela 5.

W najbliższych dniach kierownicy jednostek otrzymają drogą
elektroniczną następujące informacje:
1. informację nt. przyjętego przez Senat AMG algorytmu dla
wyliczenia należnej jednostce liczby etatów w grupie pra
cowników inżynieryjno-technicznych, łącznie z grupą pra
cowników administracyjno-ekonomicznych (etaty nie na
uczycieli akademickich).
2. informację nt. liczby pracowników aktualnie zatrudnionych w
jednostce, liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych
w jednostce wraz z wyliczeniem w oparciu o algorytm przy
sługującej jednostce normatywnie liczby etatów nie nauczy
cieli.
Algorytm, który uwzględnia szereg czynników mogących
mieć wpływ na zatrudnienie, jest próbą obiektywizacji potrzeb
jednostek i ma charakter ramowy. Nie jest intencją władz rek
torskich dokonywanie zwolnień grupowych dla osiągnięcia za
trudnienia normatywnego. Ruchy porządkujące zatrudnienie
będą prowadzone systematycznie, w uzgodnieniu z kierowni
kami jednostek, począwszy od zmniejszenia zatrudnienia w
tych jednostkach, w których występuje znaczny przerost zatrud
nienia. W podejmowanych decyzjach pracowniczych rozważa
na będzie w pierwszej kolejności możliwość przeniesienia pra
cowników do jednostek o podobnej działalności, których kie
rownicy zgłoszą potrzebę skorygowania (zwiększenia) zatrud
nienia w ramach przysługujących limitów.

Jednocześnie muszę stwierdzić - jeżeli w wyniku wyliczenia
wykazany został w niektórych jednostkach niedobór zatrudnie
nia (liczby ujemne), nie oznacza to automatycznie gotowości
Uczelni do zwiększenia od zaraz zatrudnienia nowych pracow
ników. Ewentualne zapytania i uwagi proszę kierować w formie
pisemnej lub w drodze elektronicznej pod adresem: zoqrod@amq.qda.pl).
dr Sławomir Bautembach
dyrektor administracyjny

Nowi

doktorzy

Na Wydziale Lekarskim AMG
stopień doktora habilitowanego
nauk medycznych otrzymał:
dr hab. Marek Kajetan JURKOWSKI - adiunkt, instytut On
kologii, Gliwice, praca pt. „Indywidualne zróżnicowanie ak
tywności behawioralnej i rola wybranych struktur limbicznych w regulacji aktywności cytotoksycznej komórek NK krwi
obwodowej szczurów”, uchwała Rady Wydziału Lekarskiego
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowa
nego nauk medycznych w zakresie: biologia medyczna neurobiologia z dnia 20.01.2005 r. zatwierdzona decyzją
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko
wych z dnia 25.04.2005 r.

stopień doktora nauk medycznych
w zakresie biologii medycznej otrzymała:
mgr Anna Paulina KLEWENHAGEN - z-ca dyrektora ds. ad
ministracyjno-ekonomicznych Akademickiego Centrum Me
dycyny Morskiej i Tropikalnej SPSK nr 1 ACK, praca pt. „Oce
na ekonomiczna efektywności leczenia współczesnymi neuroimplantami wybranych chorób ośrodkowego układu nerwo
wego”, promotor - prof. dr hab. Paweł Stoniewski, Rada Wy
działu Lekarskiego z dnia 5.05.2005 r. nadała stopień dokto
ra nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

stopień doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Wojciech LAUER - asystent, Katedra i Klinika Urologii
AMG, praca pt. „Wyniki radykalnej cystektomii jako metody
leczenia naciekającego raka pęcherza moczowego w mate
riale Kliniki Urologii AMG w latach 1990 - 1999”, promotor prof. dr hab. Kazimierz Krajka, Rada Wydziału Lekarskiego
z dnia 5.05.2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
w zakresie medycyny,
2. lek. Anna PAZDYGA - słuchacz Studiów Doktoranckich, II
Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii AMG, praca pt.
„Test pochyleniowy w diagnostyce omdleń wazowagalnych”,
promotor - dr hab. Dariusz Kozłowski, prof. nzw. AMG, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 5.05.2005 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

stopień doktora nauk medycznych
w zakresie stomatologii otrzymali:
1. lek. storn. Katarzyna Joanna MACIEJEWSKA - asystent,
Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej
AMG, praca pt. „Wpływ antybiotykoterapii na występowanie
bakteriemii z udziałem flory bakteryjnej jamy ustnej w cza
sie i po zabiegach operacyjnych”, promotor - dr hab. Józef
Zienkiewicz, prof. nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego z
dnia 19.05.2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
w zakresie stomatologii,
2. lek storn. Adam Antoni ZIEMLEWSKI - asystent, Katedra
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AMG,
praca pt. „Możliwości zastosowania brachyterapii pulsacyj
nej (ang. pulsed dose ratę, PDR) w leczeniu nowotworów zło
śliwych regionu głowy i szyi”, promotor - dr hab. Józef Zien
kiewicz, prof. nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia
19.05.2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w za
kresie stomatologii.
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Oferta edukacyjna AMG w roku akademickim 2005/2006
Limit miejsc
WYDZIAŁ LEKARSKI
kierunek lekarski - studia dzienne
kierunek lekarski - studia wieczorowe
kierunek lekarski - studia dzienne prowadzone w języku angielskim
English Division
kierunek lekarski - studia dzienne prowadzone w języku angielskim
English Division

(6-letnie)
(6-letnie)
(4-letnie)
(6-letnie)

200
40

30
70

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY
kierunek stomatologia - studia dzienne
kierunek stomatologia - studia wieczorowe
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: techniki dentystyczne
dzienne studia licencjackie
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: techniki dentystyczne
wieczorowe studia licencjackie
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: higiena stomatologiczna
dzienne studia licencjackie
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: higiena stomatologiczna
wieczorowe studia licencjackie

(5-letnie)
(5-letnie)
(3-letnie)
(3-letnie)

(3-letnie)
(3-letnie)

50
15
20
10

20
10

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA
kierunek pielęgniarstwo - dzienne uzupełniające studia magisterskie
kierunek pielęgniarstwo - wieczorowe uzupełniające studia magisterskie
kierunek pielęgniarstwo - dzienne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek pielęgniarstwo - wieczorowe studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek pielęgniarstwo - dzienne studia licencjackie w jęz. angielskim
(3 letnie)
kierunek pielęgniarstwo - zaoczne uzupełniające studia magisterskie
(2 letnie)
kierunek pielęgniarstwo - zaoczne uzupełniające studia licencjackie (tzw. pomostowe)
kierunek położnictwo - dzienne uzupełniające studia magisterskie
kierunek położnictwo - wieczorowe uzupełniające studia magisterskie
kierunek położnictwo - dzienne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek położnictwo - wieczorowe studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek położnictwo - zaoczne uzupełniające studia magisterskie
(2-letnie)
kierunek położnictwo - zaoczne uzupełniające studia licencjackie (tzw. pomostowe)

15
5
25
8
30
30
150
15
5
25
5
30
50

ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: techniki medyczne - elektroradiologia
dzienne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek zdrowie publiczne, specjalność techniki medyczne - elektroradiologia
wieczorowe studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: ratownictwo medyczne
dzienne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: ratownictwo medyczne
wieczorowe studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek zdrowie publiczne, specjalność: ratownictwo medyczne
zaoczne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek fizjoterapia - dzienne uzupełniające studia magisterskie
kierunek fizjoterapia - wieczorowe uzupełniające studia magisterskie
kierunek fizjoterapia - dzienne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek fizjoterapia - wieczorowe studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek fizjoterapia - zaoczne studia licencjackie
(3-letnie)
kierunek fizjoterapia-zaoczne uzupełniające studia magisterskie
(2-letnie)

25
25
20

is

35
15
5
30
20
40
20

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
kierunek farmacja - dzienne studia magisterskie
kierunek farmacja - wieczorowe studia magisterskie

(5-letnie)
(5-letnie)

95
30

kierunek analityka medyczna - dzienne uzupełniające studia magisterskie
kierunek analityka medyczna - wieczorowe uzupełniające studia magisterskie
kierunek analityka medyczna - dzienne studia licencjackie
(3-letnie)

15
15
55

ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i AMG
kierunek biotechnologia - dzienne studia licencjackie
kierunek biotechnologia - dzienne uzupełniające studia magisterskie

(3-letnie)
(2-letnie)

38
38

Szczegółowe informacje o warunkach i trybie rekrutacji można znaleźć na stronie domowej AMG: www.amg.gda.pl
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Jubileusz 50-lecia

ukończenia studiów

Absolwentów Wydziału Lekarskiego AMG, rocznik 1950 - 1955

Od organizatorów
W dniu 13 rhaja 2005 roku odbyta się uroczystość jubileuszu
50-lecia ukończenia studiów lekarskich w Akademii Medycznej
w Gdańsku rocznika 1950-1955. Byta to kolejna, już szósta,
uroczystość tego typu w naszej Alma Mater.
Spośród 241 osób, które otrzymały absolutorium w 1955
roku, na nasz apel o udział w uroczystościach odpowiedziało
135 osób; udało nam się zdobyć także dane o wielu kolegach i
koleżankach, którzy nie żyją. Okazało się, że aż 86 osób z na
szego roku nie dożyto do naszego jubileuszu, zaś z 20. osoba
mi nie udato nam się nawiązać kontaktu.
Ci, którzy mogli, przybyli na spotkanie nie tylko z różnych
stron Polski, ale także z zagranicy - ze Szwecji, Szwajcarii,
Belgii, Niemiec i USA.
Uroczystość rozpoczęta Msza św. w kościele pw. Matki Bo
skiej Częstochowskiej, koncelebrowana przez metropolitę
gdańskiego ks. abp. Tadeusza Goctowskiego. Ważnym akcen
tem pięknej homilii Księdza Arcybiskupa byto imienne, modli
tewne wspomnienie naszych nieżyjących Profesorów, których
zachowujemy w serdecznej pamięci; z równie głębokim wzru
szeniem wspominaliśmy zmarłe Koleżanki i Kolegów.
Po Mszy św. udaliśmy się do budynku Collegium Biomedicum, którego większość z nas nie znała, bowiem wybudowany
został wiele lat po naszym absolutorium.
Na schodach tegoż gmachu zrobiono nam zdjęcia zbiorowe,
po czym w sali wykładowej imienia bliskiego nam Profesora
Hillera, odbyta się uroczystość odnowienia dyplomów lekar
skich. Każdy z nas otrzymał wybity na pięknym papierze, opa
trzony pieczęcią dyplom oraz Księgę Pamiątkową naszego
rocznika. Księga, licząca niemal 300 stron, zawiera m.in. dane
biograficzne, opracowane na podstawie nadesłanych ankiet,
indywidualne wspomnienia i wiele zdjęć.
Prorektor ds. dydaktyki, prof. Bolesław Rutkowski, po ser
decznym powitaniu, odczytał przygotowane na tę okazje prze
mówienie nieobecnego z powodu wyjazdu rektora prof. Wiesła
wa Makarewicza. Bardzo ciepło i serdecznie przemówił do nas
dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Janusz Moryś, mówiąc
m.in. „chcielibyśmy, aby obecni nasi wychowankowie mogli
powrócić do Akademii w Gdańsku z podniesionym czołem i
poczuciem dobrze wykonanej pracy na rzecz cierpiącego i po

trzebującego drugiego człowieka, podobnie jak to dziś czynią
studenci rocznika 1950-1955”.
Refleksje absolwentów, związane z przeżywanym jubile
uszem wyraziła najtrafniej nasza koleżanka Eliza MyczkowskaWilska, reprezentująca zespół organizacyjny obchodów. Uro
czystość uświetnił piękny koncert Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis.
Po części oficjalnej, przy kawie i herbacie, rozpoczęty się
powitania, rozmowy, wspomnienia. Aby rozpoznać się, trzeba
byto wielokrotnie zerkać na plakietki identyfikacyjne.
Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji przy świe
cach w Grand Hotelu w Sopocie. Następnego dnia, przy pięk
nej, słonecznej pogodzie, piekliśmy dzika, paliliśmy ognisko,
tańczyliśmy przy muzyce z lat pięćdziesiątych.
W atmosferze wzajemnej serdeczności i bliskości, odmło
dzeni i pełni radości, czuliśmy się ze sobą po prostu dobrze.

Refleksje absolwentów
Ekscelencjo Księże Arcybiskupie,
Magnificencjo Panie Rektorze,
Panie Dziekanie,
Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Uroczystość odnowienia dyplomów ma już swoją akade
micką tradycję, sięga bowiem obchodów 50-lecia pierwszego
rocznika studentów, którzy rozpoczęli studia w 1945 roku w
ówczesnej Akademii Lekarskiej. Nasz rocznik, studiujący w la
tach 1950-1955, z dumą wpisuje się w tę piękną tradycję. Z
radością wchodzimy w nasz jubileusz, nie kryjąc wzruszenia,
ale i zdziwienia, że to już tyle lat minęło..., że to już tak dawno
było..., że tak szybko mija czas.
Dawno, bo przecież nasza młodość, nasze studia, praca
miały swój czas w minionym wieku, ba, nawet tysiącleciu. Moż
na powiedzieć, że żyliśmy w ciekawych czasach; to prawda, ale
najpierw żyliśmy w czasach strasznych - dotknęła nas wojna,
prześladowania, zsyłki, przymusowe roboty, reżim stalinowski,
lata indoktrynacji, strachu, nieufności. Każdy z nas byt poranio
ny, w każdym pozostało na długo, może na zawsze, piętno do
świadczeń tamtych lat.
Ale żyliśmy także w czasach ciekawych...
Okres naszej aktywności zawodowej, u niektórych dłuższy
niż pięćdziesiąt lat, to czas wielkich, niewyobrażalnych prze
mian i postępu technicznego. Z pojawieniem się telewizji (wła
śnie za naszego życia!), komputerów, telefonii komórkowej, In
ternetu - świat stał się globalną wioską. Postęp nastąpił oczy
wiście także w medycynie, zarówno w diagnostyce, jak i w te
rapii; byliśmy świadkami rozwoju genetyki, immunologii, biolo
gii molekularnej, transplantologii, a także nowych metod dia
gnostycznych - ultrasonografii, tomografii komputerowej. Sło
wem - przeskoczyliśmy ze stetoskopu do rezonansu magne
tycznego. Ogromny - choć symbolicznie tylko ujęty - przeskok,
ogromne wyzwania, które zapewne każdego dnia każdy z Pań
stwa podejmował, starał się im sprostać. A nie byto nam łatwo
- byliśmy ostatnim rocznikiem, który wchodził w lekarskie życie
zawodowe z bardzo matą wiedzą praktyczną - następni absol-
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Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów
wenci zostali już objęci obowiązkowym rocznym stażem szpi
talnym. Wiedzę i liczne specjalizacje zawodowe zdobywaliśmy
w różny sposób - na kursach, wolontariatach, a także - gdy
zaistniała taka możliwość - poza granicami kraju. Bo byliśmy
ciekawi świata, otwarci na nowości, gotowi podejmować trud
ne zadania.
Każdy z nas ukończywszy studia otrzymywał nakaz pracy.
Wielu naszych Kolegów, wbrew ich woli, powołano do wojska i
tam pełnili swoją lekarską służbę. Nieliczni poznawali proble
my zdrowotne i społeczne na innych kontynentach; byli tacy,
którzy, także przez „zieloną granicę”, przedostawali się do kra
jów naszych zachodnich sąsiadów, nostryfikowali dyplomy, by
później podjąć pracę w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjed
noczonych. Jedni pozostali tam na zawsze, inni wrócili do kra
ju. Niektórzy - dla podreperowania rodzinnego budżetu, ale
także - co podkreślam - z chęci poznania dalekich, egzotycz
nych krajów - zatrudniali się okresowo na etatach lekarzy okrę
towych w PLO lub na statkach rybackich. Inni pozostali w na
szej Akademii i tutaj zdobywali kolejne stopnie naukowe i - nie
rzadko - wysokie stanowiska. Wszyscy pełniliśmy służbę.
To byt piękny czas, czas wielkiej aktywności i choć trudny,
bardzo zapracowany, zagoniony - powtórzę raz jeszcze - czas
piękny, i żal, że przeminął...
Dzisiaj nasz Jubileusz ma miejsce już w innej rzeczywisto
ści. Jakże innej niż ta, w której zaczynało się nasze życie. Do
żyliśmy czasów wielkich. Czasu wolności, którego być może nie
byłoby bez wielkiego pontyfikatu naszego rodaka, Jana Pawła
II. Ból i żal wielki, że nie wszyscy z naszego rocznika doczekali
tych chwil. Niestety, zawód lekarza nie chroni przed choroba
mi; wręcz przeciwnie - w wyniku stresów i nieustannego prze
męczenia średnia życia lekarzy jest dość niska. Z naszego gro
na ubyło, na zawsze odeszło, 86 osób. Obejmijmy je myślą,
pamięcią, czutym wspomnieniem.
Tak, przemija postać tego świata ... i my przemijamy.
Przyjdą następne pokolenia lekarzy. Będą nowe, wspaniałe
osiągnięcia medyczne, nowe choroby i nowe lekarstwa. Nie
zmieni się - człowiek. Bo - i tu wesprę się słowami naszego
największego autorytetu moralnego, Ojca Świętego Jana Paw
ła II1 - „istotna wartość i osobowa godność każdego czło
wieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkret
nych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko cho
ry lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czyn
ności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem, nigdy zaś nie
stanie się „rośliną” czy zwierzęciem”.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów i własnym wy
rażam radość z naszego spotkania, radość z naszego Święta.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się, by uczynić ten
dzień pięknym, dziękuję tym, którzy przybyli, by wspólnie tę ra
dość dzielić.
Dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy współtworzyli Księ
gę Pamiątkową, na wzór wydawnictw z lat ubiegłych. To z na
desłanych ankiet i wspomnień powstał ten swoisty dokument
naszego życia. Niech cieszy Państwa, niech cieszy Państwa
Rodziny.
Nasze Święto zawdzięczamy naszej Alma Mater - i to do
niej, do jej władz, a także Stowarzyszenia Absolwentów AMG,
kierujemy nasze szczególne wyrazy wdzięczności za życzli
wość i wszelką okazaną pomoc.
dr Eliza Myczkowska-Wilska

1 Fragment wypowiedzi skierowanej do uczestników międzynarodowego
kongresu lekarzy katolickich w Rzymie w dniach 17-20 marca 2004 r.

Prezes Stowarzyszenia
Absolwentów AMG
Magnificencjo Panie Rektorze,
Szanowny Panie Dziekanie
Szanowni i Dostojni Jubilaci !

Już po raz szósty w dziejach naszej Uczelni świętujemy ju
bileusz pięćdziesięciolecia ukończenia studiów na Wydziale
Lekarskim. Byliście jednym z tych roczników, który zaczął stu
dia w pionierskich warunkach na niedawno utworzonej ówcze
snej Akademii Lekarskiej, która właśnie miała być przemiano
wana na Akademię Medyczną.
Przyszliście z różnych stron, ze wschodnich rubieży przed
wojennej Rzeczypospolitej, z centralnej Polski i tzw. Ziem Od
zyskanych. Należeliście jeszcze do pokolenia naznaczonego
okrucieństwami niedawno zakończonej wojny, kiedy okupanci
z zachodu i ze wschodu uniemożliwiali polskiej młodzieży edu
kację. Z tym większym zapałem zabraliście się do nauki, aby
zdobyć upragniony zawód. Czasy studiów też nie byty łatwe.
Brakowało podręczników, panował ogólny niedostatek, niektó
rzy z Was musieli równocześnie podejmować pracę zarob
kową. Właśnie ten okres, na który przypadły Wasze studia, byt
nacechowany zaostrzonymi represjami stalinowskimi. Obowią
zywała obłędna teoria o zaostrzaniu się walki klasowej w mia
rę sukcesów w budowaniu najszczęśliwszego na świecie ustro
ju - socjalizmu. Nie byty to czasy radosnego i beztroskiego stu
diowania. Życie studenckie nie obfitowało w okazje do rozryw
ki. W porównaniu do dzisiejszych roczników mogłoby wydawać
się szare.
A jednak wracamy wspomnieniami do tych chwil, przywołu
jemy postaci naszych Nauczycieli i za sprawą młodości, która
wszystko upiększa, wspominamy z sentymentem tamte lata.
Niektórzy z Was stali się pierwszymi asystentami w zakładach
i klinikach Uczelni i dzieliło się świeżo nabytą wiedzą z następ
nymi rocznikami studenckimi. Inni, jeszcze przed uzyskaniem
dyplomu, zasilili lecznictwo, wypełniając luki w kadrach lekar
skich po stratach wojennych. Później, rozsiani po całym kraju,
a nierzadko i zagranicą, dawaliście świadectwo istnienia do
brej szkoły, która zapewniła Wam staranne przygotowanie do
zawodu. Swoją ofiarną pracą w ciągu półwiecza, w nie najła
twiejszych warunkach daliście dowód spełnienia swego powo
łania.
Nasze Stowarzyszenie za główny cel postawiło sobie pod
trzymywanie tradycji Uczelni i utrzymywanie więzów pomiędzy
jej wychowankami. Wy, Szanowni Jubilaci, należycie do współ
twórców tej tradycji, jako pierwsi wychowankowie. Wraz z po
koleniami, które przyszły po Was, tworzymy wszyscy jakby
wielką rodzinę, w której Wy, Drodzy Jubilaci, zaliczacie się do
starszego rodzeństwa.
Kiedy Wasza Uczelnia obdarza Was symbolicznym drugim
dyplomem, jest to przede wszystkim Wasze święto, ale i święto
naszej Alma Mater. Równocześnie jest to wyraz uznania za
Waszą długoletnią, ofiarną pracę lekarską.
Niech mi będzie wolno przekazać Wam życzenia wszelkiej
pomyślności w imieniu całej społeczności absolwenckiej.

prof. Brunon Lesław Imieliński
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400 Miast...

W serialu „Plebania"
W numerach 2/2005 i 3/2005 Gazety AMG ukazały się artykuły,
w których szeroko opisaliśmy przygotowania i realizację Polskie
go Projektu 400 Miast. Jest to aktualnie największy projekt pre
wencji chorób serca i naczyń w krajach Unii Europejskiej, od
dwóch lat koordynowany przez Akademię Medyczną w Gdańsku.

Współrealizatorami są najlepsze ośrodki akademickie w kra
ju. PP400M jest wieloośrodkowym programem, którego celem
jest poprawa wykrywania i kontroli nadciśnienia tętniczego,
cukrzycy, hipercholesterolemii i zespołu metabolicznego oraz
wdrożenie nowoczesnej edukacji i profilaktyki w małych mia
stach i otaczających je wsiach. Projekt zakłada realizację
dwóch rodzajów interwencji: społecznej i medycznej.
Interwencja medyczna to tydzień bezpłatnych badań pozio
mów cukru i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego
przeprowadzanych u kilkuset mieszkańców. U chorych z nowo
wykrytymi zaburzeniami prowadzone są pogłębione badania
diagnostyczne. Ponadto bardzo ważnym elementem badań
przesiewowych jest edukacja nowo wykrytych chorych.
Interwencja społeczna realizowana z zastosowaniem no
woczesnych metod marketingu ma zachęcić mieszkańców do
wzięcia udziału w badaniach, rzucenia palenia, podejmowania
rekreacyjnej aktywności fizycznej i przyjęcia zasad zdrowego
odżywiania. Projekt zakłada wykorzystanie szeregu środków
oddziaływania na społeczności lokalne: od ulotek i plakatów,
poprzez akcję medialną, konkursy z nagrodami dla uczestni
ków badań aż do atrakcyjnego festynu. Efektem tzw. interwen
cji społecznej ma być podniesienie wiedzy mieszkańców na
temat czynników ryzyka oraz korzyści ze stosowania aktywnej
profilaktyki.

Pierwszym etapem realizacji projektu w każdym mieście jest
nawiązanie bezpośredniego kontaktu wykonawców z przedsta
wicielami władz samorządowych i innymi znaczącymi osoba
mi, w celu zaprezentowania PP400M, ustalenia szczegółów
wdrożenia i realizacji projektu oraz wybrania sposobów prze
kazu informacji. Do współpracy zawsze zapraszamy lokalne
media. Zwykle chętnie współpracuje z nami również ksiądz
proboszcz, zachęcając z ambony wiernych do udziału w bada
niach.
Kiedy blisko 2 lata temu podjęto decyzję o realizacji tego
zadania, zastanawialiśmy się także nad propagowaniem pro
jektu w telewizji ogólnopolskiej. Naszym zamiarem było dotar
cie do wszystkich możliwych mediów, które propagowałyby
PP400M i umocniły jego wizerunek, nie tylko w ośrodkach na
ukowych, ale przede wszystkim w świadomości adresatów Pro
jektu. „Burza mózgów” prowadzona na cotygodniowych zebra
niach zaowocowała. Ktoś wspomniał o serialach telewizyjnych
i ich znaczeniu dla wielu oglądających. Miłośnicy seriali prze
żywają wraz z bohaterami ich fikcyjne, ale jednak dramaty i
radości. Seriale i ich popularność są istotnym socjologicznym
zjawiskiem. Tak zwana kultura masowa wzbogacona została o
powszechne naśladownictwo tych, którzy budzą sympatię oglą
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dających. Utożsamianie się z bohaterami, „bycie z nimi”, oce
nianie, potępianie niektórych, porównywanie, są zachowania
mi z głębokich pokładów podświadomości. Dla wielu osób po
staci z seriali są jak rodzina. Wykorzystując tę wiedzę udało
się, po kilku miesiącach intensywnych kontaktów i zabiegów
„umieścić” PP400M w „Plebanii”. Znaczącym wsparciem była
stała współpraca, wymiana doświadczeń i wiedzy z realizato
rami innego programu POLKARD 2003-2005-Polkard-Media
prof. Wojciechem Drygasem i prof. Adamem Torbickim. Pro
gram „Pamiętaj o sercu” zakłada edukację zdrowotną z wyko
rzystaniem mediów, głównie telewizji i radia. Pomysł współpra
cy z „Plebanią” naszego Projektu jest zatem całkowicie zgod
ny z kierunkiem innych programów POLKARD.

„Plebania” - dla niewtajemniczonych, to jeden z najpopular
niejszych seriali polskiej telewizji publicznej. Odcinki z
PP400M już wyemitowano. Rozpoczęło się odcinkiem 543, w
którym serialowy doktor Jakub Blumental (znakomity Janusz
Michałowski), przychodzi do księdza proboszcza. Opowiada
mu o Projekcie, jego zadaniach i konieczności zachęcenia pa
rafian do udziału w badaniach. W kolejnych odcinkach 550,551
i 552 już odbywają się badania. Ich uczestnicy znają cel badań,
wyrażają obawy związane z informacjami o zagrożeniach zdro
wia i liczą na jego poprawę. Na biurku lekarskim leży teczka z
materiałami szkoleniowymi taka, którą rzeczywiście otrzymują
uczestnicy szkoleń. Na ścianach wiszą nasze plakaty.
Inna bohaterka serialu, babcia Józia (KatarzynaŁaniewska),
gospodyni na plebanii, już odmawia podawania proboszczowi
kawy prawdziwej, bo okazało się, że ma nadciśnienie. Jadło
spis dobrodzieja będzie uwzględniał lekarskie zalecenia zdro
wotne. Szczegółowe dane na ten temat oraz badań przesiewo-

www.400miast.pl

WYKONAWCA

sprawdź swoje serce!
zbadaj za darmo ciśnienie,
cholesterol i cukier
a szczególnie:
■ osoby, które dawno nie
badały się
• mężczyzn 30-50 lat
czekamy w punkcie pomiarowym
poniedziałek - piątek 7:00 -10:00
na badania należy koniecznie przyjść na cz<
nie wolno spożywać posiłków i słodkich napojów
12 godzin przed badaniem
PATRONAT HONOROWY
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Prymas Pofski

ORGANIZATORZY
Akademia Medyczna w Gdańsku. CoSegium Medicum UJ w Krakowie
Instytut Kardiologii w Warszawie. Akademia Medyczna w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w todzr. instytut Onkofcgii w Warszawie
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Program jest reafizowany w ramach Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
POLKARD 2003-2005
PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA
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wych skonsultowano z dr Małgorzatą Koztowską-WojOle
chowską z Instytutu Żywności i Żywienia oraz dr. Radosławem
Szczęchem z Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego
i dr. Łukaszem Wieruckim z Centrum Prewencji Chorób Serca
i Naczyń KNTiD AMG. Specjalnie przygotowane materiały edu
kacyjne zawierają informacje o optymalnej diecie dla osób z
problemami krążeniowymi, czy nadwagą lub otyłością. Będzie
o tym mowa w następnych odcinkach.
Nie było to łatwe zadanie. Dr Tomasz Zdrojewski, koordyna
tor PP400M i sekretarz Narodowego Programu POLKARD, ge
nezę Projektu i oczekiwania związane z jego realizacją przed
stawiał wielokrotnie na różnych spotkaniach. Niektórzy ich
uczestnicy deklarowali współpracę, podsuwali pomysły, inni od
razu zaczęli aktywnie współdziałać. W trakcie jednego z takich
spotkań, padto pytanie, czy na „Plebanii” już byliśmy. Piszącej
te słowa, wyznaczono zadanie nawiązania kontaktu z realiza
torami serialu. Pierwsze spotkanie z głównym redaktorem pro
wadzącym, Mirosławem Michalczakiem zTVP miało miejsce w
lipcu ubiegłego roku. W trakcie około 90-minutowej rozmowy
ustalono, że temu dobremu pomysłowi pozostaje tylko nadanie
formalnego, a później roboczego toku realizacji. Kolejne spo
tkanie odbyto w trakcie konferencji prasowej, inaugurującej
kampanię edukacji przez media „Pamiętaj o sercu”, w sierpniu
2004 r. w Warszawie. W konferencji wzięli udział, m.in. aktorzy
grający w serialach „Klan” i „Złotopolscy” oraz prezes TVP Jan
Dworak.
Pomocna okazała się również wizyta współpracującego od
początku przy realizacji PP400M rektora AMG, prof. W. Maka
rewicza w KRRiT w Warszawie. Dzięki tej wizycie i później
szym kontaktom Rektora uzyskaliśmy bezpośredni patronat
Danuty Waniek, przewodniczącej KRRiT. Po dłuższym oczeki
waniu zwątpiliśmy, czy wszystkie starania nie poszły na mar
ne, bowiem ekipa „Plebanii” milczała. Wreszcie pod koniec
2004 r. nasze wątpliwości rozwiały się. Realizatorzy serialu
przygotowywali oficjalną propozycję współpracy. Pierwsze spo
tkania, czyli zapoznawanie aktorów z pomysłem i scenariu
szem, odbyty się w lutym tego roku. Wówczas też otrzymaliśmy
do ostatecznej konsultacji scenariusze odcinków, w których
zawarto treści Projektu. Po kolejnych rozmowach poinformo
wano, że 30 kwietnia wyświetlony zostanie pierwszy z kilku od
cinków, byt to odcinek 543 z tzw. „zajawką”. Niecierpliwie cze
kaliśmy na kolejne odcinki. Po każdym kontaktowaliśmy się z
reżyserami oraz scenarzystą Olafem Olszewskim poprawiając
scenariusz, czy też przybliżając szczegóły medyczne aktorom.
Z odcinka na odcinek ich gra i sceny związane z PP400M po
dobały nam się coraz bardziej. Teraz czekamy na następne
odcinki.
Liczymy na to, że zastosowanie marketingu społecznego
przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji PP400M. Już
dziś wiemy, że logo Projektu oraz zakres jego oddziaływania
pozwala mówić o nim jako o marce wyróżniającej produkt. Do
brze identyfikowalny znak to duży sukces socjotechniczny. Do
prowadzenie do końca zadania współpracy z „Plebanią”, mimo
momentów zwątpienia i zniechęcenia, przyniosło niekwestio
nowany i niespotykany na taką skalę sukces - oto ogólnopolski
zdrowotny projekt badawczy znalazł się w publicznej telewizji,
w serialu, do którego oglądania zasiada trzy razy w tygodniu
kilka milionów widzów! Tak więc dzięki „Plebanii” nasz Pro
gram PP400M uzyskał szeroki odbiór społeczny, a tym samym
jego założenia będą bliższe spełnieniu.

W imieniu grupy roboczej ds. współpracy
z serialem „Plebania”
mgr Ewa Wojdak-Haasa
Zakład Zdrowia Publicznego
i Medycyny Społecznej AMG

Fundacja Obrazu Matki
Boskiej Ostrobramskiej

Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w
Gdańsku, rocznik 1954, dla uczczenia 60. rocznicy powstania
Akademii Medycznej w Gdańsku i w hołdzie dla pierwszych
profesorów tej Uczelni wystąpili z inicjatywą ufundowania
obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej do kaplicy kościoła
akademickiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul.
M. Sktodowskiej-Curie w Gdańsku-Wrzeszczu.
Obraz ten ma utrwalić pamięć o wileńskich korzeniach
naszej Akademii i jej profesorach, którzy przybyli z Uniwersy
tetu Stefana Batorego, aby na gruzach Gdańska tworzyć
nową Uczelnię i jej Wydział Lekarski, kontynuując chlubne
tradycje.
Uczelnia nasza szczycić się może ogromną rzeszą dobrze
wykształconych lekarzy, stomatologów i farmaceutów, do
nich, do wszystkich absolwentów AMG, jak i do władz Uczelni
i całej społeczności akademickiej zwracamy się z gorącym
apelem o wsparcie naszej inicjatywy. Pieniądze prosimy
przekazywać na konto:
Jolanta Pietraszewska
Fundacja Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej
Reiffensen Bank Polska SA
95 1750 0012 0000 0000 0558 3168

Biblioteka Główna
informuje
o możliwości przeprowadzenia bezpośrednio w klinikach i za
kładach AMG szkoleń dotyczących korzystania z elektronicz
nych baz danych, udostępnianych przez Bibliotekę w sieci
uczelnianej. Wszystkich zainteresowanych tą formą szkoleń
prosimy o kontakt:
Czytelnia Informacji Naukowej
tel. 349-10-45
e-mail: biblinf@amq.qda.pl ; biblbazy@amq.qda.pl
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Najlepsza Pielęgniarka / Położna roku 2005
SPSK Nr 1 ACK Akademii Medycznej w Gdańsku już po raz siódmy wyłonił
laureatki w konkursie o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki / Położnej Roku"
Ponownie miesiąc maj stat się wielkim świętem personelu pielę
gniarskiego i położniczego zatrudnionego w ACK. Zaledwie czte
ry dni po Dniu Położnej, w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki
odbyła się uroczystość zakończenia VII konkursu o tytuł „Najlep
szej Pielęgniarki / Położnej Roku 2005”.
Konkurs przebiegał w 2 etapach:
- w I etapie trwającym od 1.08.2004 r. do 31.03.2005 r. pacjen
ci wybierali, oddając swe głosy na najlepszą ich zdaniem,
pielęgniarkę/potożną. Pielęgniarki instrumentariuszki i ane
stezjologiczne, pielęgniarki zatrudnione w zakładach, pra
cowniach oraz izbach przyjęć, a także pielęgniarki pracują
ce w oddziałach pooperacyjnych i intensywnego nadzoru
przystąpiły do II etapu konkursu na podstawie wyniku testu
wstępnego, będącego sprawdzianem wiedzy z zakresu psy
chologii, etyki z deontologią oraz praw pacjenta, gdyż w tych
jednostkach niemożliwy jest wybór najlepszej pielęgniarki
przez pacjenta. Termin przeprowadzenia testu wstępnego
zbiegł się w czasie z zakończeniem I etapu konkursu.
- II etap konkursu (zakwalifikowało się do niego 113 pielęgnia
rek i położnych, do pisania przystąpiło 53) to test wiedzy za
wodowej (3 wersje testu, każda po 110 pytań), odbyt się w
dniu 6.05.2005 r.

I
II
III
IV
IV
V
V
V
VI

VI

Sponsorami nagród konkursowych były firmy:
BLUMEN-WITT” Handel Hurtowy - Kwiaty Cięte, „POFAMPOZNAŃ” Sp. z o.o., 3M, ABBOT, Allianz oddz. w Gdań
sku, BIOTON Sp. z o.o., Centrum Hotelowo-Konferencyjne
ALMA, Coloplast Sp. z o.o., CONVATEC, Czardasz-Tour,
Ecolab, Harctur sp. z o.o., Higiena, HIPP, P.P.-U. TERMIKA
Sp. z o.o., Schering, Tyco Polska Sp. z o.o., UNIMAX Sp. z
o.o, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Zakłady Porcelany
Stołowej LUBIANA S.A., Ziaja, Ziołolek

Wszystkim serdecznie dziękujemy, licząc na obecność w
roku przyszłym. Wierzymy, iż Państwa zaangażowanie w pro
mowanie zawodów pielęgniarki i położnej przyniesie trwałe
efekty. To dzięki Wam nasza uroczystość nabrała świetności,
a u laureatek wywołała szerokie uśmiechy na ustach, z którymi
powrócą do pacjentów.
A oto refleksje laureatek trzech pierwszych miejsc, którymi chcą
się podzielić z czytelnikami. Pragną także zachęcić swoje środo
wisko zawodowe do przyszłorocznej rywalizacji o tytuł i nagrody.

Laureatka / miejsca - pielęgniarka Sylwia Gafka z od
działu pooperacyjnego Kliniki Kardiochirurgii

W tegorocznym konkursie zwyciężyły:
Sylwia Gafka, oddział pooperacyjny KI. Kardiochirurgii
Małgorzata Barwina, KI. Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć
Emilia Goś, KI. Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Kliniczna
Iwona Nalepa, oddział pooperacyjny KI. Kardiochirurgii
Danuta Szczerbowicz, oddział hematologii KI. Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Agnieszka Burghardt, KI. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Bożena Sobótka, KI. Hematologii
Anna Szabłowska, KI. Neurologii Rozwojowej
Dorota Kremska, KI. Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej
i Transplantacyjnej
Alicja Siklicka, Kliniczny Oddział Ratunkowy

Zespół ds. Jakości Usług Pielęgniarskich i Położniczych
postanowił uhonorować wyróżnieniem trzy osoby, które uzyska
ły największą ilość głosów od pacjentów - są nimi:
Dorota Janczak, KI. Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń
Anna Fabich, KI. Chirurgii Onkologicznej
Justyna Stasierowska, KI. Położnictwa
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prorektor ds. klinicz
nych prof. Stanisław Bakuła, rektor - elekt prof. Roman Kaliszan, prorektor - elekt ds. nauki prof. Andrzej Hellmann, pro
rektor - elekt ds. klinicznych prof. Zbigniew Nowicki, prorektor
- elekt ds. dydaktyki prof. Jan Marek Słomiński, prodziekan kierownik Oddziału Pielęgniarstwa prof. Wojciech Bogusław
ski, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska, przewodniczą
ca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPSK
Nr 1 ACK AMG Aldona Rogala, przedstawiciele pacjentów na
szego szpitala, kierownicy oraz pielęgniarki oddziałowe z jed
nostek, z których wywodziły się tegoroczne laureatki.

„ Jestem pielęgniarką od 5 lat. W/ oddziale pooperacyjnym pra
cuję od 3,5 roku. Mój udziat w konkursie na najlepszą pielęgniar
kę ACK AMG do samego końca nie byt pewien - dtugo się wa
hałam, krytycznie oceniając swój stan wiedzy (studiując zaocz
nie Pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim AM ciągle odkrywam,
jak wielu rzeczy jeszcze nie wiem, He trzeba się nauczyć i tak
naprawdę ze względu na stały postęp osiągnięć technicznych,
medycznych trzeba uzupełniać wiedzę przez całe życie) - osta
tecznie po licznych zachętach, za namową mojej bezpośredniej
przełożonej - p. Renaty Latały, wzięłam udziat w / etapie kon
kursu (testu z deontologii, etyki pielęgniarskiej i prawa), prze
znaczonym dla osób z oddziałów, w których pacjenci ze wzglę
du na ciężki stan ogólny (odcinki intensywnej opieki, personel
bloku operacyjnego), nie mogą oddać głosów na wybraną pielę
gniarkę. Mój wynik byt „średni", gdyż o ile z zagadnieniami deontotogicznymi i etycznymi nie miatam większych problemów, o
tyle z prawnymi nie poradzitam sobie zbyt dobrze. Jednak, z
czego się ucieszyłam, przeszłam wraz z dwiema koleżankami z
mojego oddziału (Iwoną Nalepą i Katarzyną Marciszewską) do
II etapu konkursu - testu końcowego z wiedzy zawodowej doty
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czącego poszczególnych dziedzin pielęgniarskich z elementami
kliniki, praw pacjenta, praw pracy i podstawowych aktów praw
nych dotyczących pielęgniarstwa i położnictwa. Mimo początko
wej radości, znowu zaczętam się wahać, czy przystąpić do tego
testu. Gdyby nie wsparcie p. Renaty Lataty i koleżanek, które
udostępniły mi materiały z prawa pracy i różnych zagadnień pie
lęgniarskich, gdyby nie wsparcie moich najbliższych (rodziców,
brata Mariusza, babci, matki chrzestnej, która jest pielęgniarką
od 35 lat), nie wzięłabym w nim udziału. A tak miałam świado
mość, że nie mogę ich zawieść i zrobiłam to dla NICH. Miałam
szczęście - w tym etapie, spośród wszystkich uczestników, od
powiedziałam dobrze na największą liczbę pytań testowych wygrałam. Nie oznacza to jednak, że jestem „alfą i omegą” z
dziedziny pielęgniarstwa, ciągle się uczę, ciągle wielu rzeczy nie
wiem, a to, co potrafię, zawdzięczam między innymi koleżankom
z większym doświadczeniem zawodowym z mojego oddziału, w
szczególności zaś: Magdalenie Czapiewskiej, Magdalenie Germaniuk i Sylwii Rusiewicz. Po pierwszej fali euforii (radość z
wygranej w gronie przyjaciół i rodziny) przyszły „ trochę gorsze ”
chwile. Nie jestem fotomodelką, ani gwiazdą filmową i dlatego
wszystkie oficjalne uroczystości, wywiady, sesje zdjęciowe bar
dzo mnie peszyły i męczyły - jestem pielęgniarką, do tego osobą
trochę introwertyczną i z tego powodu szczerze mówiąc, woła
łabym dyżur przy chorych w najcięższym stanie, niż wypowiada
nie się dla prasy, TV, czy uśmiechanie się do zdjęć. Takie dzia
łania są ważne dla pokazania, jak inne od tradycyjnego (tego
sprzed 10 i więcej lat) jest współczesne, nowoczesne pielęgniar
stwo, do promowania go, jednak ja nie nadaję się na osobę me
dialną. Są profesjonaliści, którzy znają się na tym lepiej i mają
do tego predyspozycje - im pozostawiam te sprawy, sama wolę
skupić się na bezpośredniej pracy z pacjentami i nauce. Ser
decznie dziękuję wszystkim, których spotkałam na swojej dro
dze zawodowej, a którzy przekazaniem swojej wiedzy, dobrym
słowem, przykładem, przyczynili się do tego, kim i jaka jestem,
jaka jest moja praca i jej efekty. Mam nadzieję, że godnie repre
zentowałam cały zespół interdyscyplinarny Oddziału Kardiochi
rurgii Pooperacyjnej i wspólnie uda się nam dokonać jeszcze
wielu dobrych rzeczy dla naszych pacjentów. ”

konkurs o tytuł
NAJLEPSZEJ PIEIEGNIARM. POŁOŻNEJ
ROKU 2005

SPSK NR1 ACK AMG

Laureatka // miejsca - starsza pielęgniarka Małgorzata
Barwina z i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć
„ Tegoroczny VII już konkurs o tytuł „Najlepszej Pielęgniarki,
Położnej roku 2005” byt moją kolejną przygodą z tym konkur
sem. Z roku na rok mam okazję obserwować, że poziom meryto
ryczny pytań w przygotowanym dla nas teście stawia przed nami
coraz wyższe wymagania. Pierwszy etap konkursu traktuję oso
biście jako swoisty sprawdzian umiejętności i wiedzy praktycz
nej. Zwycięstwo w tej części jest tym cenniejsze, że decydują o
nim pacjenci naszej Kliniki, którzy na co dzień weryfikują nasze
ewentualne niedoskonałości. Chciatabym jednak podkreślić, że
zwycięstwo tego etapu jest do pewnego stopnia przypadkowe. W
trakcie wspólnych dyżurów z koleżankami przekonałam się bo
wiem, że znakomita większość z nich ma doskonały kontakt z
chorymi, jak również stale pogłębia i wykorzystuje w praktyce
swoją wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa. Drugi etap, który
obejmuje egzamin testowy składający się ze 110 pytań, byt dla
mnie dużym wyzwaniem i sprawdzianem mojej wiedzy zdobytej
w pracy zawodowej oraz na Uczelni. Bardzo zróżnicowane pod
względem stopnia trudności jak i zakresu pytania dotyczyły far
makologii, epidemiologii, prawa pracy oraz praw pacjenta.
Szczegółowe pytania dotyczące pielęgniarstwa zawierały w
swojej treści wszystkie jego specjalności. Chiatabym zachęcić
wszystkie koleżanki do udziału w kolejnych konkursach, który
mobilizuje nas do stałego wzbogacania swojej wiedzy praktycz
nej i teoretycznej. ”

Laureatka III miejsca - starsza położna Emilia Goś z Kli
niki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Kliniczna
„Byt to mój drugi udział w eliminacjach. Pierwszy raz bratam
udział w zeszłym roku za namową mojej przełożonej Barbary
Koniecko. Zajęłam wtedy V! miejsce, dobrze się bawiłam, a i na
grody byty miłe. Postanowiłam wtedy, że za rok także spróbuję.
W tym roku bardzo wspierała mnie także moja oddziałowa Romu
alda Koźmińska, która tak jak i w zeszłym roku gorąco mnie do
pingowała. Dzięki całemu zespołowi, zajęłam jedno z czołowych
miejsc. Uważam, że takie konkursy są świetną sprawą, ponieważ
dają okazję do sprawdzenia się. Nie chodzi tu o rywalizację, a
połączenie przyjemnego z pożytecznym - sprawdzenie swoich
wiadomości, dobrą zabawę i może (?) ciekawe nagrody. Chciata
bym podziękować oddziałowej, koleżan
kom pielęgniarkom i położnym anestezjo
logicznym i lekarzom anestezjologom za
wsparcie oraz dzielenie się wiedzą i do
świadczeniem. Gratuluję także współza
wodniczącym ze mną koleżankom i ser
decznie namawiam do wzięcia udziału za
rok. ”

Już dziś Zespół ds. Jakości Usług
Pielęgniarskich i Położniczych rozpo
czął przygotowania do kolejnego, VIII już
konkursu. Mamy nadzieję, że uda się
zrealizować wiele nowych pomysłów,
które zrodziły się podczas podsumowa
nia tegorocznego konkursu. Liczymy na
zainteresowanie, wolę współzawodnic
twa oraz szerokie grono sponsorów.
Niech wszyscy usłyszą o szpitalu, w któ
rym nie tylko umiemy pracować, ale tak
że bawić się z pożytkiem dla pozycji za
wodów, które wykonujemy i naszych
podopiecznych.

Pierwszy plan: Sylwia Gafka; I rząd od lewej: Agnieszka Burghardt, Małgorzata Barwina, Emilia Goś,
Anna Fabich, Dorota Janczak, Alicja Sikiicka; II rząd od lewej: Bożena Sobótka, Iwona Nalepa, Anna
Szabłowska, Dorota Kremska, Justyna Stasierowska

Beata Kentzer, przewodnicząca Zespołu ds.
Jakości Usług Pielęgniarskich i Położni
czych PSK nr 1 ACK AMG
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Komisja Biologii Starzenia PAN oraz
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
Oddział Gdańsko-Pomorski
zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Problemy nefro
logiczne wieku podeszłego”, która odbędzie się 10 czerwca br.
(piątek) w sali im. prof. S. Hillera Collegium Biomedicum AMG,
ul. Dębinki 1, w godz. 11.15 - 14.15. W programie:
1. Zaburzenia struktury i funkcji nerek w wieku podeszłym - prof.
B. Rutkowski
2. Choroby nerek u ludzi w podeszłym wieku-dr hab. Z. Zdro
jewski
3. Dyskusja
4. Przerwa na kawę
5. Diałizoterapia u pacjentów w wieku podeszłym - dr hab. M.
Lichodziejewska-Niemirko
6. Przeszczepianie nerek u łudzi w wieku podeszłym - dr hab.
A. Dębska-Ślizień

7. Dyskusja i zamknięcie konferencji.
Klinika Alergologii AMG oraz GlaxoSmithKline

zapraszają do uczestnictwa w kursie „Badania czynnościowe
układu oddechowego”, który odbędzie się w dniu 11 czerwca
w godz. 10.00-15.00 w sali wykładowej Zakładu Medycyny Są
dowej AMG, ul. Dębowa 17a. Kierownik naukowy kursu: dr n.
med. Krzysztof Kuziemski. Udział w kursie jest bezpłatny, licz
ba miejsc ograniczona, za udział w kursie uczestnicy otrzy
mają 5 pkt. edukacyjnych. Ramowy program kursu:
1. Spirometria - podstawy wykonania badania
2. Interpretacja badania spirometrycznego
3. Bodypletyzmografia układu oddechowego, dyfuzja, opór dróg
oddechowych oraz podatność płuc - znaczenie praktyczne
w rozpoznawaniu i monitorowaniu patologii płucnej

Kadry AMG

4. Nieswoiste testy prowokacyjne
5. Rola pomiaru szczytowego przepływu wdechowego i wyde
chowego w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób obturacyjnych
6. Aktualny podział POCH wg zaleceń GOLD i PTF
7. Aktualny podział astmy wg zaleceń GINĄ i BTS
8. Sarkoidoza i inne choroby śródmiąższowe płuc jako przykład
zaburzeń restrykcyjnych
9. Odrębność badania spirometrycznego u dzieci
10. Prezentacja przykładowych wyników badań czynnościowych
układu oddechowego oraz ich interpretacja.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Oddział
Gdański
zawiadamia, że 17 czerwca 2005 r. (piątek) o godz. 10.00 w
Hotelu „Marina” w Gdańsku, ul. Jelitkowska 20 odbędzie się
posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:
1. Skuteczna profilaktyka przeciwzrostowa - prezentacja pre
paratu Adept - lek. B. Rykaczewski
2. Ciąża i poród po przebytym cięciu cesarskim - przebieg,
powikłania i stan kliniczny noworodków w jedenastoletnim
materiale szpitalnym - lek. A. Ciemiński, Oddział Ginekolo
giczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach
3. Analiza wybranych czynników prognostycznych u chorych na
raka błony śluzowej trzonu macicy- lek. T. Waśniewski, Od
dział Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Spe
cjalistycznego w Olsztynie
4. Yasmin - zastosowanie drospirenonu w nowoczesnej anty
koncepcji. Prezentacja firmy Schering - lek. R. Jarecki
5. Przecięcie tętnicy biodrowej wewnętrznej podczas histerektomii - dr M. Liro, Klinika Ginekologii AMG.

45 lat
prof. dr hab. Maria Hrabowska

Na stanowisko adiunkta przeszli:

Na emeryturę przeszły:

dr med. Dariusz Gąsecki
dr n. biol. Tomasz Jarzembowski
dr med. Wojciech Waldman

dr med. Barbara Mańkowska
Teresa Smulska
Urszula Woźniak

Na stanowisko starszego wykładowcy
przeszedł

Powierzono funkcję:

dr med. Józef Prajs
Z Uczelni odeszli:

dr med. Wojciech Gościniak
mgr Maria Penkowska

Jubileusz długoletniej pracy w AMG
obchodzą
25 lat
Jan Janowski

30 lat
Brygida Klimaszewska
Emilia Moroz-Chrulska
Halina Prejs

35 lat
Bogumiła Jakubowicz
Olgierd Szulc
Jadwiga Zamirowska

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK
Nr 1 ACK AMG obchodzą:

20 lat
dr hab. med. Maria Dudziak
dr hab. med. Andrzej Lubiński

- p.o. kierownika Zakładu Technik Denty
stycznych i Zaburzeń Czynnościowych
Narządu Żucia dr hab. Marii ProśbieMackiewicz z dniem 18.04.2005 r.
- kierownika Zakładu Neuroanestezjologii Katedry Anestezjologii i Intensyw
nej Terapii dr. hab. Zbigniewowi
Karwackiemu z dniem 1.05.2005 r.
- kierownika Samodzielnej Pracowni Fi
zjologii Klinicznej Katedry Nadciśnie
nia Tętniczego i Diabetologii dr. hab.
Leszkowi
Bieniaszewskiemu
z
dniem 1.05.2005 r.
- kierownika Samodzielnej Pracowni Centrum Prewencji Chorób Układu
Sercowo-Naczyniowego Katedry Nad
ciśnienia Tętniczego i Diabetologii dr.
med. Tomaszowi Zdrojewskiemu z
dniem 1.05.2005 r.

□

25 lat
Krystyna Danielak
Maria Depka-Prądzińska
Regina Grajek
Elżbieta Kowiel
Elżbieta Lange
Maria Pankowska
dr n. med. Ewa Semetkowska-Jurkiewicz

30 lat
mgr inż. Stanisław Czubasiewicz

35 lat
Małgorzata Ciesielska
40 lat
Elżbieta Dziatyńska

□
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Aparatura dla Kliniki Onkologii i Radioterapii
11 maja br. w Klinice Onkologii i Radioterapii AMG z udzia
łem władz Uczelni i Szpitala oraz zaproszonych gości, odbyta
się uroczystość oddania do użytku dwu nowych urządzeń zaku
pionych ze środków Ministerstwa Zdrowia: zintegrowanego
systemu wirtualnej symulacji firmy Siemens oraz przyspiesza
cza liniowego Clinac 600C/D firmy Varian. Gdańska klinika to
pierwsza placówka w Polsce, w której zainstalowano najnowo
cześniejszy zintegrowany system wirtualnej symulacji w radio
terapii obejmujący:
- SOMATOM Sensation Open - 20-rzędowy tomograf kompu
terowy o szerokim polu obrazowania
- COHERENCE Dosimetrist - wyspecjalizowaną stację symu
lacji wirtualnej
- LAP CT3 - zautomatyzowany system pozycjonerów lasero
wych.

Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział Pomorski

zawiadamia, że zebranie naukowo-szkoleniowe poświęcone
posocznicom odbędzie się w czwartek 16 czerwca o godz.
11.30 w sali NOT, Gdańsk, ul. Rajska 6. W programie:
1. Posocznice: etiopatogeneza, diagnostyka, klinika - prof. J.
Juszczyk
2. Wybrane przypadki posocznic z ostatnich lat w Trójmieście
- dr A. Samet
3. Dyskusja, pytania
4. Lunch.
Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdańsk
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbę
dzie się 28 czerwca o godz. 11.00 w centrum konferencyjnym
hotelu „Haffner” w Sopocie, ul. Haffnera 59. W programie:
1. Wspomnienie o Pani Profesor Marii Kamińskiej - prof. M.
Korzon, dr W. Bukowska, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii AMG
2. Przepuszczalność jelitowa w różnych schorzeniach u dzieci
- dr J. Brodzicki, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i On
kologii AMG
3. Patofizjologia i pielęgnacja suchej skóry- dr A. Wilkowska,
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG
4. Wystąpienie przedstawiciela firmy Stiefel Polska
5. Lunch.

Informuje o nowych skrypyach AMG dostępnym w extranecie:

1. „Położnictwo. Wybrane zagadnienia medycyny perinatalnej.
Skrypt dla studentów medycyny. Część I” pod redakcją
Krzysztofa Preisa; autorzy: dr W. Grzybowski, dr T. Konefka,
dr K. Kulikowska-Ciecieląg, dr D. Lautenbach, dr hab. K.
Łukaszuk, lek. B. Makowska, mgr M. Nakonieczny, prof. K.
Preis, dr M. Puzio (ISBN 83-87047-90-2);
2. „Intensywna terapia dla studentów” pod redakcją Marii Wujtewicz i Barbary Kwiecińskiej; autorzy: K. Basińska, A. Dylczyk-Sommer, B. Kwiecińska, J. Lammek, R. Lango, J. La
sek, M. Łasińska-Kowara, R. Owczuk, W. Sawicka, M. Steffek, M. Sztyk-Augustyn, M. Szreder, A. Wądrzyk, M. Wujtewicz (ISBN 83-87047-96-1).
Q

System ten będzie wykorzystywany przede wszystkim do pla
nowania radioterapii - zarówno w akwizycji danych dla kompu
terowych systemów planowania trójwymiarowego (3D), jak i w
planowaniu leczenia w technice wirtualnej symulacji. Technika
ta zastąpi stopniowo symulację przy użyciu konwencjonalnych
urządzeń rentgenowskich. Zwiększa ona dokładność symula
cji wysoko specjalistycznych procedur terapeutycznych, w tym
najnowszej techniki napromieniania z modulacją intensywno
ści wiązki (IMRT), a także zapewnia lepszy system monitorowa
nia w trakcie leczenia. Nowy tomokomputer umożliwia znacz
ne zmniejszenie dawki promieniowania jonizującego, które
podczas badania otrzymuje chory. Dzięki zwiększonej do 82
cm średnicy otworu aparatu możliwe jest wykonywanie symu
lacji, w których pacjent ułożony jest w naturalnej pozycji tera
peutycznej, z wykorzystaniem systemu unieruchomień nie
zbędnego w trakcie seansu radioterapii.
Bogate oprogramowanie urządzenia będzie również wyko
rzystywane w nowoczesnej diagnostyce onkologicznej oraz dla
potrzeb innych klinik Akademii Medycznej. Aparat będzie tak
że służył całemu regionowi - kontrakt z NFZ przewiduje w 2005
r. wykonanie 2200 badań diagnostycznych dla chorych spoza
szpitala klinicznego. Grupa lekarzy obsługująca aparat odbyta
specjalistyczne szkolenia pozwalające w pełni wykorzystać
nowe możliwości urządzenia.

Drugim urządzeniem uruchomionym w Klinice Onkologii i
Radioterapii jest nowoczesny przyspieszacz liniowy firmy Ma
rian, Clinac 600C/D o energii wiązki terapeutycznej 6 MeV, wy
posażony w system wizualizacji w czasie sesji terapeutycznej.
Aparat ten zastąpił wyeksploatowaną i zdemontowaną w ze
szłym roku bombę kobaltową. Jest to już trzeci nowoczesny
przyspieszacz liniowy zainstalowany w Klinice Onkologii i Ra
dioterapii w ciągu ostatnich siedmiu lat. Instalacja aparatu po
zwoli na pełną integrację istniejącej w Klinice linii radioterapeutycznej, co przyczyni się do dalszego podniesienia jakości
leczenia i zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Klinika Onkologii i Radioterapii Akademii Medycznej w
Gdańsku jest wśród pięciu ośrodków referencyjnych w dziedzi
nie radioterapii onkologicznej w Polsce. W ciągu roku otrzymu
je tutaj leczenie promieniami lub cytostatykami blisko 6 tysięcy
chorych, w tym większość w trybie ambulatoryjnym. Obecnie
Klinika dysponuje trzema przyspieszaczami liniowymi najnow
szej generacji wraz z dodatkowymi urządzeniami umożliwiają
cymi precyzyjny dobór kształtu wiązki promieniowania, dwoma
urządzeniami do brachyterapii onkologicznej, komputerowymi
systemami planowania leczenia, dwoma symulatorami oraz
zintegrowanym systemem zarządzania radioterapią. Najnowo
cześniejsza aparatura wraz z towarzyszącymi urządzeniami
stwarzają nową jakość leczenia nowotworów. W Klinice pracu
je 16 specjalistów w dziedzinie radioterapii onkologicznej, w
tym 8 posiada dodatkową specjalizację w dziedzinie onkologii
klinicznej oraz 2 - w dziedzinie radiologii. Większość lekarzy
odbyła przeszkolenie w najlepszych zagranicznych ośrodkach
onkologicznych, co pozwala zespołowi na pełne wykorzystanie
posiadanej aparatury. Potwierdzeniem wysokiej jakości lecze
nia jest uzyskanie przez Klinikę w marcu 2004 roku certyfikatu
jakości zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2000 w zakresie
radioterapii i chemioterapii. Jest to pierwsza jednostka Akade
mickiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku, która uzyskała tę
normę jakościową. Podczas uroczystości otwarcia nowych
urządzeń w dniu 11 maja wręczony został certyfikat rozszerza
jący tę normę na diagnostykę tomokomputerową.
n
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Sukcesy Koła Naukowego
i

przy

Katedrze

Zakładzie Fizjologii AMG

Nagroda „Czerwonej Róży"
W tegorocznym, trzydziestym pierwszym już prestiżowym
konkursie o nagrodę „Czerwonej Róży” I nagrodę w kategorii
Najlepsze Koto Naukowe Trójmiasta otrzymało Studenckie
Koto Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii AMG. Opie
kunem Kota, założonego w 1993 roku, jest od początku jego
istnienia dr n. med. Tomasz Wierzba.
W konkursie oceniano aktywność naukową i społeczną oraz
średnią ocen z egzaminów uzyskaną przez członków Kota w
roku akademickim 2003/2004. Sukces byt bezsporny. W tajnym
głosowaniu Kapituły nasz zespół uzyskał 30 spośród 40 punk
tów możliwych do zdobycia. Spośród kolejnych studenckich kół
naukowych nominowaynch do nagrody, koto „Sea-Quest” z Aka
demii Morskiej uzyskało 24 punkty, zaś kota naukowe reprezen
tujące Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Gdański i Akademię
Wychowania Fizycznego i Sportu zdobyty 23, 21 i 20 punktów.
Studenci Wydziału Lekarskiego AMG, którzy w 2003 roku
podjęli pracę w Kole: Tomasz Borkowski, Łukasz Nowakow
ski, Łukasz Gawiński i Juliusz Chorążewicz stworzyli ambit
ny i niepokorny zespół badawczy, który mozolną i systema
tyczną pracą osiągnął znaczący dorobek naukowy, godnie i z
sukcesami reprezentując Uczelnię i region na krajowych i mię
dzynarodowych konferencjach oraz warsztatach naukowych.
Koto ma w założeniu charakter otwarty, w jego pracach aktyw
nie uczestniczyli studenci Akademii Wychowania Fizycznego i
Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz Uniwersy
tetu Gdańskiego. W roku bieżącym działalność badawczą pod
jęli kolejni studenci AMG.
Głównym, choć nie jedynym tematem badań doświadczal
nych podjętych przez Koto jest ocena udziału mechanizmów
wolnorodnikowych w regulacji krążenia, ze szczególnym
uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego i adaptacji do wysił
ku fizycznego. Na będący przedmiotem oceny konkursowej
dorobek Kota składa się 8 publikacji petnotekstowych, w tym
wspótautorstwo 1 pracy w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
(IF=1,686) oraz 35 streszczeń opublikowanych w czasopi
smach recenzowanych (9), materiałach profesjonalnych konfe
rencji naukowych (14) i w komunikatach ze studenckich konfe
rencji naukowych (12), co daje łącznie 93 punkty KBN w anali
zie bibliometrycznej. W roku akademickim 2003/2004 cztero
osobowy studencki zespół badawczy uzyskał aż 15 nagród i wy
różnień, w tym 6 nagród na konferencjach naukowych, m.in. pre
stiżową nagrodę przyznaną Tomaszowi Borkowskiemu przez
prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz nagrodę
„Professor Popinigis Award” przyznaną przez międzynarodowe
jury za najciekawszą prezentację plakatową na konferencji
„Progress in Biomedical Science”. Reprezentanci Kota uzyska
li ponadto 3 indywidualne granty edukacyjne przyznane przez
międzynarodowe gremia naukowe oraz 6 wyróżnień. Inspirato
rem badań dotyczących bioenergetyki serca i mięśnia szkiele
towego w nadciśnieniu tętniczym oraz moralnym współtwórcą
sukcesów Kota byt śp. prof. Jerzy Popinigis, który nie tylko otwo
rzył przed młodymi badaczami warsztat badawczy w kierowanej
przez siebie Katedrze Bioenergetyki AWFiS w Gdańsku, ale tak
że emanując niezwykłym optymizmem, zachęcał do podejmo
wania kolejnych wyzwań naukowych.
Osiągnięcia Kota byłyby zapewne znacznie skromniejsze
bez wsparcia finansowego Uczelni w ramach uczelnianych

grantów przeznaczonych na studenckie projekty badawcze i
wsparcia finansowego udzielonego w krytycznych chwilach
przez prorektora ds. nauki AMG prof. Romana Kaliszana. W
przeliczeniu, na każdy wypracowany punkt KBN przypadała
dotacja w wysokości nieznacznie przekraczającej 49 zł.
Szczególną uwagę zwraca fakt, że osiągnięty dorobek został
wypracowany niemal „od zera”. Do podstawowych i trwałych
osiągnięć Kota należy zmontowanie kilku układów pomiaro
wych, o wartości materialnej wielokrotnie przekraczającej moż
liwości finansowe zakupu takiej aparatury przez Katedrę oraz
wdrożenie zaawansowanych metod analizy danych. W rezulta
cie powstał nowoczesny system badawczy, umożliwiający oce
nę czynności izolowanego serca i naczyń izolowanych oraz, co
wydaje się osiągnięciem najważniejszym, nieinwazyjną ocenę
dyskretnych zaburzeń regulacji krążenia krwi u zwierząt do
świadczalnych. Badania epidemiologiczne ostatnich lat wska
zują, że dyskretne zaburzenia autonomicznej regulacji czynno
ści serca są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia
groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca i ze zwiększonym ry
zykiem zgonu, stąd tematyka badań naukowych podjętych
przez Koto ma istotny wymiar społeczny. Badania doświad
czalne w tej dziedzinie prowadzone są przez stosunkowo nie
liczne ośrodki na świecie, z uwagi na konieczność przezwycię
żenia licznych problemów technicznych, konieczność wypraco
wania dedykowanych technik obliczeniowych, w oparciu o nie
łatwy wybór sposobu modelowania matematycznego badanych
zmiennych. Wdrożony w ramach prac Studenckiego Kota Na
ukowego i systematycznie udoskonalany system badawczopomiarowy, unikatowy w skali kraju, umożliwia prowadzenie
najnowocześniejszych badań naukowych, które mogą przyczy
nić się do ujawnienia nieznanych dotąd czynników ryzyka na
głych incydentów sercowo-naczyniowych.

I Nagroda Studenckiej Konferencji
W dniach 20-21 maja br. odbyta się w sali wykładowej Zakła
du Medycyny Sądowej AMG, XIX Ogólnopolska Studencka Kon
ferencja Kardiologiczna organizowana pod patronatem Od
działu Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Organizowane w Gdańsku doroczne konferencje młodych na
ukowców mają najdłuższą w Polsce tradycję spośród krajo
wych konferencji studenckich zajmujących się problematyką
badań układu krążenia.
Konferencję otworzył prof. Grzegorz Raczak, zaś podsumo
wania dokonał prof. Andrzej Rynkiewicz. Do tegorocznego kon
kursu zostały zgłoszone 43 prace. Jury konkursowe przyznało
3 nagrody za najciekawsze prezentacje konkursowe. I nagrodę
uzyskała praca Łukasza Gawińskiego, Juliusza Chorążewicza
i Tomasza Borkowskiego ze Studenckiego Kota Naukowego
przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii AMG pt. „Wpływ histydyny
na zmienność rytmu serca u szczura”. Opiekunem Kota jest dr
n. med. Tomasz Wierzba. Laureatami II nagrody zostały Moni
ka Czwornóg i Dagmara Kasza ze Studenckiego Kota Nauko
wego Ratowników Medycznych „Cor” przy Państwowej Wy
ższej Szkole Zawodowej w Nysie za pracę „Ostre zespoły wień
cowe jako najczęstsza przyczyna nagłego zatrzymania krąże
nia - wiedza z zakresu ABC resuscytacji wśród uczniów szkół
średnich”, zaś III nagrodę przyznano za pracę zaprezentowaną
z polotem przez Dominikę Tyburską z Kliniki Kardiologii i Wad
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Medykaliów

Władze i absolwenci znowu lepsi od studentów!

Jak co roku podczas finałowego dnia Medykaliów dużo emo
cji i dobrej zabawy dostarczył mecz pitki nożnej pomiędzy dru
żyną władz Uczelni i Stowarzyszenia Absolwentów AMG a re
prezentacją Samorządu Studenckiego. Zaproszenie na ten tra
dycyjny już mecz zawsze przyjmujemy z respektem dla rywala,
samo zaś wydarzenie traktujemy jako kulminacyjny punkt sezo
nu. W tym roku pracownicy AMG szlifowali formę podczas tre
ningów na znakomitej sztucznej murawie boiska AWFiS w
Gdańsku-Oliwie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, w dniu meczu, w sobotę 14
maja, zawodnikom obu drużyn sprzyjała piękna, słoneczna
pogoda. Nie dopisała tylko publiczność, która najwidoczniej
wybrała spacer na plaży niż dopingowanie zawodników. Pa
miętając poprzednie mecze i ich atmosferę żałowaliśmy, że
tym razem zabrakło dobrze zorganizowanego i dowcipnego
dopingu roześmianych studentek AMG. Chociaż zwykle kibico
wały swoim kolegom, a nie drużynie „starszych panów”, to za
wsze byt to bardzo mity element imprezy. A może właśnie dla
tego tym razem drużynie studentów zabrakło trochę tak po
trzebnego szczęścia?
Od początku meczu było jasne, że przedmeczowa analiza
naszych słabych i mocnych stron potwierdza się głównie w
zakresie naszych braków szybkościowych. Nic dziwnego, śred
nia wieku w drużynie absolwentów była o dobre 15-20 lat wy

ższa niż wśród studentów. Trzeba jednak przyznać, że studen
ci wiedząc o tym, zachowali się bardzo fair i zaproponowali,
byśmy grali z jednym zawodnikiem więcej.
Koledzy studenci bardzo chcieli zapomnieć o dwóch kolej
nych porażkach i rozpoczęli mecz bardzo ambitnie. Przez
większą część gry inicjatywa należała do nich. Niemniej od
czasu do czasu przeprowadzaliśmy groźne kontrataki i wice
przewodniczący Samorządu Studentów, Rafał Kruczkowski,
który w profesjonalnym czarnym stroju goalkeepera budził
nasz respekt, też czasem byt w opałach. Prawie przez cały
mecz utrzymywał się wynik bezbramkowy. Dopiero 4 minuty
przed końcem Rafał skapitulował po strzale Kamila Chwojnickiego, jeszcze w ub. roku... reprezentanta studentów AMG.
Trzeba jednak przyznać, że najbardziej sprawiedliwym wyni
kiem byłby remis. W tym roku więcej szczęścia miał bardzo
dobrze broniący w naszej drużynie Jarek Dobrenko. Przebieg
spotkania można określić mianem fairplay. Obyto się bez kon
tuzji, chociaż gra była bardzo żywa. Z obowiązku kronikarskie
go należy podać składy obu zespołów (w porządku alfabetycz
nym bez stopni naukowych):
Władze i absolwenci: Kamil Chwojnicki, Jarosław Dobrenko
(bramkarz), Arkadiusz Mikszewicz, Aleksander Panów, Cezary
Klejnotowski, Jarosław Skokowski, Tomasz Panów, Paweł Zagożdżon, Tomasz Zdrojewski (kapitan). W roli menedżera na
szej drużyny wystąpił niezawodny Jacek Teodorczyk.
Samorząd Studentów AMG reprezentowała drużyna w skła
dzie: Bartłomiej Panasewicz (kapitan), Andrzej Budzisz, Nar
cyz Kiejna, Wojciech Kondrat, Piotr Woźniacki, Damian Zacharek, Rafał Kruczkowski.
Z powodu obowiązków służbowych nie mógł z nami zagrać
rektor-elekt prof. Roman Kaliszan. Niemniej obiecał, że za rok,
podobnie jak przed dwoma laty, będziemy mogli na niego li
czyć. Trzymamy za słowo! Po serii trzech zwycięstw naszej
drużyny trzeba też będzie zatroszczyć się o jeszcze jeden waż
ny szczegół, a mianowicie o nowy Puchar Rektora. Zgodnie z
zasadami - po trzech zwycięstwach obecny Puchar przeszedł
na własność władz i absolwentów.
Tomasz Zdrojewski
sekcja sportowa Stowarzyszenia Absolwentów AMG

Wrodzonych Serca AMG pt. „Problemy prokreacji i przebieg ciąży u pacjentek z wro
dzonymi wadami serca, której autorami są
D. Tyburska, R. Sabiniewicz i J. Kwiatkow
ska.

prof. Witold Juzwa

Laureaci i Jury XIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konfe
rencji Kardiologicznej. Od lewej: dr Marcin Gruchała
(jury), Monika Czwornóg (II nagroda), dr Edward Koźluk (Warszawa, jury), Dagmara Kasza (II nagroda),
Dominika Tyburska (III nagroda), dr Ewa Walczak
(Warszawa, jury), prof. Andrzej Rynkiewicz, Łukasz
Gawiński (I nagroda), lek. Bartosz Curyłło (główny or
ganizator i przewodniczący Komitetu Organizacyjne
go Konferencji), Juliusz Chorążewicz (I nagroda), dr
Tomasz Wierzba (jury).
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Konferencja
Z OKAZJI JUBILEUSZU

60*lecia Uczelni
Uprzejmie zapraszam do udziału w Konferencji,
organizowanej z okazji jubileuszu 60-iecia Uczelni, po
świeconej podsumowaniu służebnej funkcji AMG wobec
społeczeństwa Gdańska i Pomorza. Konferencja ta jest
adresowana do władz państwowych i samorządowych
oraz różnych instytucji publicznych i prywatnych stano
wiących społeczne otoczenie Akademii Medycznej.
Akademia Medyczna w Gdańsku, świętując swoje
60. urodziny, pragnie podkreślić wyrażoną w swojej misji
wolę aktywnego współuczestniczenia w tworzeniu spój
nego i przyjaznego ludziom systemu ochrony zdrowia
w regionie.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2005 r. (wtorek),
w godzinach 12.00-15.00 w salach Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, Ofowianka 9-13.

W programie:
12.00 AMG jako ważna publiczna instytucja miasta Gdańska Wiesław Makarewicz

12.15 Akademickie Centrum Kliniczne; osiągnięcia, rola w re
gionie oraz perspektywy na przyszłość - Michał Mędraś
12.35 Ponadregionalne znaczenie AMG - Andrzej Hellmann
12.55 Rola AMG w nowoczesnej prewencji zawałów serca i
udarów mózgu w regionie pomorskim i w Polsce - To
masz Zdrojewski

13.10 AMG jako regionalny ośrodek nowoczesnego leczenia
nowotworów; osiągnięcia i potrzeby - Jacek Jassem
przerwa
13.40 Rola AMG w nadzorze specjalistycznym i kształceniu
podyplomowym w regionie - Stanisław Bakuła
14.00 Rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego na Pomo
rzu i w kraju - rola AMG - Jolanta de Walden-Gatuszko,
Piotr Krakowiak
14.15 AMG jako ważny dla regionu ośrodek naukowy - Roman
Kaliszan

14.35 Dyskusja

prof. Wiesław Makarewicz
Rektor

14.55 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji - Wiesław Ma
karewicz

