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Szczęśliwego Nowego Roku
U progu Nowego Roku składam całej wspólnocie akademickiej, 

w imieniu Senatu i swoim własnym, najlepsze życzenia dalszych 
sukcesów, satysfakcji z osiągnięć, zdrowia i osobistej pomyślności. 
Kieruję je do wszystkich nauczycieli akademickich, studentów, ogó
łu pracowników Akademii i Szpitali Klinicznych, wraz z. podzięko
waniem za ofiarną pracę.

Mijający rok był bardzo ważny, ale też niezmiernie trudny dla 
nas wszystkich. Dziękuję za współpracę, zrozumienie i akceptację 
podejmowanych decyzji. W warunkach głębokiego kryzysu i gwał
townie narastającej nierównowagi finansowej z najwyższym tru
dem udało się nam zapewnić bieżące funkcjonowanie Akademic
kiego Centrum Klinicznego.

Kończymy rok 2004 przekonaniu, że konsekwentnie podejmowa
ne w ostatnich latach wysiłki organizacyjne i restrukturyzacyjne za
czynają przynosić oczekiwane rezultaty. Rok akademicki 2004/2005 
rozpoczęliśmy z rekordową liczbą ponad 4000 studentów, tym 
100 obcokrajowców studiujących na English Division. Wręczyli
śmy rekordową liczbę 1100 indeksów. Wydaliśmy również pierwsze 
dyplomy absolwentom studiów licencjackich.

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku to:
• pomyślna akredytacja kształcenia na kierunkach: farmacja, 

stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne,
• przyjęcie i wdrożenie do realizacji planu strategicznego dla 

Akademickiego Centrum Klinicznego,
• oddanie do użytku nowej siedziby Katedry i Zakładu Medycy

ny Sądowej,
• zakończenie eksploatacji budynku przy ul. Kieturakisa.
Wielkim zaszczytem dla Uczelni jest uhonorowanie prof. Janu

sza Limona prestiżową, naukową Nagrodą Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej, a absolwenta Wydziału Lekarskiego lłartosza Ka- 

raszewskiego tytułem „Primus Inter Pares 2004” w Polsce. Podkre
ślić należy, Że w roku ubiegłym oba te zaszczytne wyróżnienia stały 
się także udziałem reprezentantów naszej społeczności akademic
kiej - prof. Romana Kaliszana i absolwentki Beaty Lipskiej.

Ponadto dr Piotr Trzonkowski został laureatem Nagrody Pre
miera z.a najlepszą pracę doktorską, a w przeprowadzonym nie
dawno Lekarskim Egzaminie Państwowym absolwenci naszej 
Uczelni uzyskali jeden z dwóch najlepszych wyników w Polsce, co 
daje bardzo dobre świadectwo jakości naszego kształcenia.

Przed nami rok 2005, w którym będziemy świętować Jubileusz 
60-lecia istnienia naszej Alma Mater. Będziemy kontynuować na
sze wysiłki organizacyjne i modernizacyjne w dziedzinie edukacji, 
nauki i działalności klinicznej. Ważnym wyzwaniem, jakie stanie 
przed społecznością akademicką naszej Uczelni, będą wybory no
wych władz, akademickich na kadencję 2005-2008.

Jako rektor kończący drugą kadencję sprawowania urzędu, pra
gnę zaapelować do całej społeczności akademickiej o zaangażowa
nie, rozwagę i odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji wybor
czych. Oddajmy ster rządów H’ Akademii Medycznej w Gdańsku w 
ręce najlepszych ludzi, tak by utrwalili pozytywne tendencje z ostat
nich lat, poprawili to, co niedoskonałe i rozwinęli nowe inicjatywy. 
Przed nami nowe poważne wyzwania. Podejmijmy je z determi
nacją, nadzieją i głęboką wiarą, że sprostamy oczekiwaniom, że 
zbiorowym wysiłkiem zbudujemy pomyślność naszej Uczelni.

Życzę, by ten Nowy Rok był dla Akademii i dla nas wszystkich 
szczęśliwy. Wszystkim pracownikom i studentom życzę, by towarzy
szyło im zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy. Życzę wy- 
trwałości, zdrowia, pogody ducha i szczęścia osobistego.

Szczęśliwego Nowego Roku! Do siego Roku!

Prof. Wiesław Makarewicz. 
Rektor

Pani Prezydentowa 
w AMG

W dniu 14 grudnia br. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska 
odwiedziła budowę nowej siedziby Kliniki Pediatrii, Hematolo
gii, Onkologii i Endokrynologii AMG, której wnętrze studenci 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ozdobili bajkowymi ma
lowidłami. Na zdjęciu: Pani Prezydentowa w towarzystwie prof. 
Anny Balcerskiej, kierownika Kliniki oraz prof. Macieja Świe- 
szewskiego w otoczeniu studentów ASP.
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Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i nagród ministra zdrowia 
w Ratuszu Staromiejskim w dniu 9 grudnia 2004 r.

Nadzwyczajne 
posiedzenie Senatu

W dniu 9 grudnia 2004 roku, w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskie
go przy ul. Korzennej w Gdańsku, w 
przedświątecznej atmosferze, odbyto 
się nadzwyczajne, uroczyste posiedze
nie Senatu Akademii Medycznej w 
Gdańsku. Na posiedzeniu wręczono od
znaczenia państwowe następującym 
zasłużonym pracownikom Uczelni:
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 

Polski - prof. dr. hab. n. med. Marko
wi Hebanowskiemu, em. kierowniko
wi Katedry i Zakładu Medycyny Ro
dzinnej,

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski: - dr hab. n. med. Jadwi-

Dyplomatoria
na Wydziale Lekarskim str 10

dze Sadlak-Nowickiej, prof. nzw. 
AMG, kierownikowi Katedry i Zakła
du Periodontologii i Chorób Błony 
Śluzowej Jamy Ustnej,

• Srebrny Krzyż Zasługi - dr. farm. Ja
nowi Halkiewiczowi, adiunktowi w 
Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycz
nej oraz dr med. Halinie Kamińskiej, 
kierownikowi Samodzielnej Pracow
ni Pielęgniarstwa w Katedrze Pielę
gniarstwa.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospo
litej Polskiej aktu dekoracji odznacze
niami państwowymi dokonała wicewoje
woda pomorski Krystyna Gozdawa-No- 
coń.

Następnie JM Rektor wręczył dyplo
my Nagród Ministra Zdrowia przyzna
nych na wniosek Senatu za wybitne 
osiągnięcia naukowe (lista nagrodzo
nych była opublikowana w listopadowym 
numerze Gazety AMG) oraz nagród 
Rektora l° za osiągnięcia naukowe w 
roku 2003 (listę nagrodzonych publiku
jemy na str. 6).

Uroczystość zakończył występ pia
nistki Mirosławy Lachowskiej, studentki 
II roku Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
która wykonała dwa utwory Fryderyka 
Chopina: Walc As-dur Op. 42 i Andante 
Spianato oraz Wielki Polonez Es-dur 
Op. 22. Krótkie spotkania i rozmowy 
przy lampce wina byty miłym zakończe
niem tego posiedzenia Senatu.

□
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KOMUNIKAT
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Gdańsk, dnia 1.12.2004 r.

Pan

lek. BARTOSZ KARASZEWSKI

Klimka Neurologii Dorosłych

Akademii Medycznej w Gdańsku

Szanowny Panie,

Składam Panu najserdeczniejsze gratulacje z okazji uhono

rowania Pana przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskie

go tytułem „Primus Inter Pares 2004”.

To Pański wielki, zasłużony, osobisty sukces będący wyni

kiem wieloletniej, wytężonej pracy. To także wielki honor i za

szczyt dla Akademii Medycznej w Gdańsku i tych wszystkich 

Nauczycieli, którzy mieli przyjemność z Panem pracować.

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć szczere i serdeczne życze

nia dalszego pomyślnego rozwoju. Niech to wyróżnienie będzie 

wstępem do ciekawej i satysfakcjonującej przygody w pracy ba

dawczej oraz realizacji wszystkich marzeń i planów w zawodzie 

lekarza.

prof. Wiesław Makarewicz 

Rektor

Polskie 7owarzi/stu)oPa,rclwlofficzne

autorom:
Marcin Grac/iaia, Dariusz Ci^ću/i^z,Dard>sz Mlasąj,DaMoslaw 
7a?'<7ortsJtt, WitoldDuLaniewicz, Wtyciec/iSobiczeu/sld, /barcrZbncc 
dc/iauwi,, fiotrJtomarwws/d, JanuszLiman, Andrze/LfynLżeuiicz

za/zracę:

Associalum off/w Scal aDicdnaLiure&cpeptideyencpoli/morp/Łism au/Jt 
n-on/alalm&octwdial infarction c&wl eadenl cPcoronary arten/dlsease” 

‘Assocudion belween ILe PMplaleletgiycoprotein GP-fflapolymorplus/n 
aatd er leni ofcoronary arfery disease ”

“Left venl/riadarsize, mass andfuncitton in relation toanyiotensin ~ 
conwerliruy enzi/zneyene and anyiolensin-JJtypeLrece/Joryene 

p>oiymo?'p/usms injvaldnlswdL, coronary artery disease "

Prezes
Pbkkieffolói

Pof.c

W dniu 29 listopada 2004 roku Senat Akademii Medycznej 
w Gdańsku powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą organów 
jednoosobowych i członków organów kolegialnych na okres ka
dencji 2005 - 2008. Na zebraniu w dniu 14 grudnia 2004 roku, 
w obecności JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza, 
Uczelniana Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w składzie:

Prof. dr hab. Jan Marek Słomiński - przewodniczący 
Prof. dr hab. Anna Balcerska - wiceprzewodnicząca 

Krystyna Białobrzycka - wiceprzewodnicząca
Prof. dr hab. Zbigniew Kmieć - wiceprzewodniczący 

Rafał Kruczkowski, student III roku WL - wiceprzewodniczący 
Dr hab. Antoni Nasal, prof. nzw. - wiceprzewodniczący 

Dr Henryk Zawadzki - wiceprzewodniczący 
Grażyna Zedler - sekretarz 

Dr Krzysztof Chlebus 
Prof. dr hab. Henryk Foks 

Prof. dr hab. Maria Hrabowska 
Dr Bogdan Jeremin 

Dr Barbara Kamińska
Ewa Kiszka

Dr hab. Barbara Kochańska
Dr Wiesława Nyka

Dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka, prof. nzw.
Dr hab. Andrzej Smoczyński 
Dr hab. Krzysztof Sworczak 

Prof. dr hab. Zbigniew Śledziński 
Joanna Cisowska, studentka I roku WL 

Paweł Klikowicz, student I roku WF 
Tytus Kuczkowski, student V roku O. Storn. 

Maja Uherek, studentka III roku WL 
Marzena Zydorek, studentka III roku WL

Uczelniana Komisja Wyborcza przystąpiła do opracowania 
projektu Regulaminu wyborów, który w najbliższym terminie 
zostanie przedłożony Senatowi AMG.

Gdańsk, 16.12.2004 r.
przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 
prof. dr hab. Jan Marek Słomiński

Uwaga Absolwenci Stomatologii 
z roku 1955

Absolwenci Oddziału Stomatologicznego Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, 

studiujący w latach 1951-1955, proszeni są o odsyłanie 
wypełnionych formularzy zgłoszeń udziału w zjeździe 

do dnia 31 stycznia 2005 roku pod adresem: 
kol. Alicja Niestuchowska
ul. T. Kościuszki 24 m 3

80-445 Gdańsk-Wrzeszcz

Józef Caba 
przewodniczący 

Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
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24.11.2004 r. - koncert charytatywny w Dwo
rze Artusa z okazji 10 rocznicy pożaru w Hali 
Stoczni Gdańskiej odbyt się z udziałem pro
rektora ds. nauki prof. Romana Kaliszana.

24.11.2004 r. - spotkanie z profesorem Jó
zefem Bachorzem, laureatem Nagrody im. 
Jana Heweliusza za 2003 rok. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Nadbałtyckie 
Centrum Kultury oraz Gdańskie Towarzy
stwo Naukowe. W spotkaniu uczestniczył 
prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

25.11.2004 r. - spotkanie z inicjatywy mar
szałka Jana Kozłowskiego w Sali Herbowej 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego poświęcone zasadom rekruta
cji na studia w roku 2005 po wprowadzeniu 
„nowej” matury. W spotkaniu wzięli udział 
rektorzy uczelni zrzeszonych w Radzie Rek
torów, wśród nich rektor prof. Wiesław Ma
karewicz i prorektor ds. dydaktyki prof. Bo
lesław Rutkowski.

26.11.2004 r. - uroczyste obchody 100-lecia 
urodzin profesora Zdzisława Kieturakisa pod 
patronatem Oddziału Gdańskiego Towarzy
stwa Chirurgów Polskich. Program obcho
dów obejmował m.in. uroczystą Mszę św. w 
Bazylice Mariackiej w Gdańsku oraz posie
dzenie Towarzystwa Chirurgów Polskich w 
sali im. prof. L. Rydygiera, w którym uczest
niczył rektor prof. Wiesław Makarewicz.

29.11.2004 r. - posiedzenie Senatu Akade
mii Medycznej w Gdańsku.
01.12.2004 r. - konferencja z okazji Świato
wego Dnia AIDS, zorganizowana przez Kli
nikę Chorób Zakaźnych AMG oraz Gdański 
Oddział Polskiego Towarzystwa Epidemio
logów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W kon
ferencji uczestniczył prorektor ds. klinicz
nych dr hab. Stanisław Bakuta, prof. nzw.

02.12.2004 r. - konferencja pt. „Szwedzki 
system ochrony zdrowia - kto i za co odpo
wiada”, która miała miejsce w Ratuszu Sta
romiejskim w Gdańsku. W konferencji wziął 
udział rektor prof. Wiesław Makarewicz.

02-03.12.2004 r. - staraniem prof. Ewy Jas- 
sem w AMG obradowała VII Ogólnopolska 
Konferencja im. Franciszka Venuleta „Tytoń 
albo zdrowie” poświęcona, m.in. wprowa
dzeniu w polskich uczelniach medycznych 
jednolitego, skutecznego programu eduka
cyjnego dotyczącego problematyki tytonio
wej w medycynie. Gośćmi konferencji byli 
m.in. prof. Witold Zatoński z Instytutu On
kologii i prof. Grzegorz Opolski, krajowy 
konsultant w zakresie kardiologii. Z ramie
nia Uczelni uczestniczyli, m.in. rektor prof. 
Wiesław Makarewicz i prorektor ds. nauki 
prof. Roman Kaliszan.

03.12.2004 r. - konferencja poświęcona 
ocenie realizacji Programów SOPKARD 
(Sopocki Program Profilaktyki Chorób Ser
ca i Naczyń ) i GDYNIAKARD, zorganizowa
na staraniem dr. Tomasza Zdrojewskiego w 
Rektoracie. W konferencji wzięli udział, 
m.in. prof. Witold Zatoński z Instytutu On

kologii i prof. Grzegorz Opolski, krajowy 
konsultant w zakresie kardiologii oraz rek
tor prof. Wiesław Makarewicz, prorektor 
ds.nauki prof. Roman Kaliszan, kierownicy 
jednostek realizujący projekty i przedstawi
ciele władz samorządowych.

03.12.2004 r. - w Sali Wielkiej Zamku Kró
lewskiego w Warszawie odbyta się uroczy
stość wręczenia prof. Januszowi Limonowi, 
kierownikowi Katedry i Zakładu Biologii i 
Genetyki AMG, Nagrody Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia na
ukowe. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się, m.in. rektor prof. Wiesław Makarewicz 
i prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan. 
Oprócz prof. Janusza Limona tegoroczny
mi laureatami zostali: prof. Jadwiga Sta
niszkis z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. Wojciech J. Stec z 
Centrum Badań Molekularnych i Makromo
lekularnych PAN w Łodzi oraz prof. Krzysz
tof Matyjaszewski z Wydziału Chemii Car- 
negie Mellon University (USA) oraz z Cen
trum Badań Molekularnych i Makromoleku
larnych PAN w Lodzi.

06.12.2004 r. - jubileusz XV-lecia Gdańskie
go Związku Pracodawców, obchodzony w 
sali Państwowej Opery Bałtyckiej z udzia
łem rektora prof. Wiesława Makarewicza.

08.12.2004 r. - z okazji święta Akademii 
Morskiej w Gdyni w tradycyjnym, uroczy
stym „Obiedzie z Gęsią” na zaproszenie 
rektora prof. Józefa Lisowskiego wziął 
udział rektor prof. Wiesław Makarewicz.

09.12.2004 r. - posiedzenie Pomorskiego 
Komitetu Sterującego dla „Zintegrowanego 
Regionalnego Programu Operacyjnego” 
województwa pomorskiego na lata 2004- 
2006, które odbyto się w sali Wety Ratusza 
Gtównomiejskiego w Gdańsku. W posiedze
niu z ramienia rektora uczestniczył dziekan 
Wydziału Biotechnologii UG-AMG dr hab. 
Jacek Bigda, prof. nzw.

09.12.2004 r. - nadzwyczajne posiedzenie 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku w 
Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskie
go w Gdańsku poświęcone wręczeniu odzna
czeń państwowych, nagród ministra zdrowia 
za osiągnięcia naukowe w 2003 roku oraz 
nagród rektora I stopnia. W uroczystości 
wzięta udział pani wicewojewoda pomorski 
Krystyna Gozdawa-Nocoń, która dokonała 
aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi.

09.12.2004 r. - przedpremierowy pokaz fil
mu dokumentalnego pt. „Stacja Waliły - 
Wenecja”, który odbyt się w Ratuszu Staro
miejskim w Gdańsku. W pokazie i spotka
niu z twórcami wziął udział prorektor ds. 
nauki prof. Roman Kaliszan.

10.12.2004 r. - W gabinecie rektora miała 
miejsce uroczystość wręczenie nagród rek
tora II stopnia za działalność naukową, dy
daktyczną i organizacyjną.

10.12.2004 r. - benefis prof. Janusza Limo
na z okazji otrzymania Nagrody Fundacji na

mailto:gazeta@amg.gda.pl
http://www.gazeta.amg.gda.pl
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Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 29 listopada 2004 r.

Posiedzeniu przewodniczył prorektor ds. nauki prof. Roman 
Kaliszan. Na wstępie wręczył list gratulacyjny prof. Januszowi 
Limonowi z okazji wyróżnienia go prestiżową Nagrodą Funda
cji na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia w rozwoju 
cytogenetycznych metod diagnozowania nowotworów złośli
wych. Następnie wręczył akt nominacji na stanowisko profeso
ra nadzwyczajnego AMG dr. hab. Krzysztofowi Preisowi.

Prof. Kaliszan powitał również w gronie senatorów studen
tów Michała Brzezińskiego i Błażeja Przybystawskiego, którzy 
w wyniku wyborów uzupełniających do Senatu AMG zostali 
wybrani na miejsca Łukasza Balwickiego i Michała Tuschera.

1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. Janusza 
Morysia Senat jednomyślnie popart wniosek w sprawie utwo
rzenia w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 
AMG Samodzielnej Pracowni - Centrum Prewencji Chorób 
Układu Sercowo-Naczyniowego oraz Samodzielnej Pracow
ni Fizjologii Klinicznej.

2. Senat w głosowaniu tajnym dokonał wyboru Uczelnianej 
Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów organów 
jednoosobowych i członków organów kolegialnych AMG na 
kadencję 2005-2008.

3. Senat przyjął do wiadomości i zaakceptował przedstawione 
przez prorektora ds. nauki prof. Kaliszana stanowisko Kole
gium Rektorskiego w sprawie urlopów pracowników AMG 
podejmujących pracę zarobkową w innych instytucjach kra
jowych i zagranicznych (przyjęte stanowisko publikujemy na 
str. 9).

4. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przed
stawił informację o przygotowywanym projekcie racjonaliza
cji zatrudnienia w grupie pracowników nie będących nauczy
cielami, zatrudnionych w jednostkach działalności podsta
wowej (instytuty, katedry, kliniki, zakłady, samodzielne pra
cownie, itd.). Analiza zatrudnienia ww. grupy pracowników 
opiera się na ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w 
tych jednostkach, z uwzględnieniem aktywności naukowej 
jednostki. Wyliczenie ilości etatów bazowych dla każdej jed
nostki nastąpi na podstawie opracowanego algorytmu. Za 
podstawę do wyliczeń przyjmuje się w nim zajęcia dydak
tyczne prowadzone przez jednostki w całym procesie dydak

tycznym Uczelni, z uwzględnieniem udziału poszczególnych 
grup zajęć w całkowitym obciążeniu dydaktycznym i przypi
saniu tym udziałom odpowiednich wag.

5. Prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski przedsta
wił szczegółowe ustalenia dotyczące rekrutacji na studia 
medyczne w roku akademickim 2005/2006. I tak: dla kandy
datów z „nową” maturą w dniu 7 lipca 2005 r. odbędzie się 
test kompetencyjny przygotowany i sprawdzany przez Cen
trum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Egzamin dla kandy
datów ze „starą” maturą odbędzie się w dniu 6 lipca 2005 r. 
- biologia i chemia, a w dniu 7 lipca 2005 r. - fizyka i test 
kompetencyjny. Z każdego przedmiotu kandydat uzyska oce
ny wyrażone w procentach, które będą liczone jako punkty 
rekrutacyjne. Prace będą sprawdzane w Uczelni przez egza
minatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i własnych 
uczelnianych egzaminatorów. Od decyzji Wydziałowych Ko
misji Rekrutacyjnych kandydaci na studia z „nową” maturą 
mogą się odwoływać od procedury, a nie od oceny. Nato
miast osoby ze „starą” maturą mogą się odwoływać od wy
ników do Komisji Uczelnianej. W celu uwzględnienia ewen
tualnych odwołań merytorycznych Uczelnia powoła 3-oso- 
bową Komisję Ekspertów. Wyniki egzaminów zostaną ogło
szone po ich obliczeniu w każdej uczelni w dogodnym dla 
niej terminie według jednej listy rankingowej. Reasumując: 
kandydat ze „starą” lub „nową” maturą będzie mógł uzyskać 
maksymalnie 310 punktów, po 100 punktów z każdego przed
miotu maturalnego lub egzaminacyjnego i 10 punktów za 
test. Takie same zasady będą obowiązywać kandydatów na 
kierunek farmacja, przy czym ocenie podlegają dwa przed
mioty (biologia, chemia) zdawane na maturze lub na egza
minie wstępnym oraz wynik testu.

6. Na wniosek dyrektora administracyjnego dr. Sławomira Bau- 
tembacha Senat zaopiniował pozytywnie propozycję wydzie
lenia z mienia AMG części majątku o wartości 360.650,59 zł 
na zwiększenie funduszu założycielskiego ACMMiT SPSK 
AMG i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę.

7. Na wniosek rektora Senat wyraził zgodę na przystąpienie 
Akademii Medycznej w Gdańsku do Stowarzyszenia „Po
morskie w Unii Europejskiej” i przyjął w tej sprawie sto
sowną uchwałę.

8. Na wniosek rektora prof. Wiesława Makarewicza Senat jed
nomyślnie zaopiniował wniosek o przyznanie medalu „Za
służonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” redaktorowi 
mgr. Stanisławowi Kubiakowi, prezesowi Forum Promocji 

Rzecz Nauki Polskiej, zorganizowany przez 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 
Uroczystość odbyta się w Dworze Artusa z 
udziałem rektora prof. Wiesława Makarewi
cza i prorektora ds. nauki prof. Romana 
Kaliszana.

10.12.2004 r. - spotkanie wigilijne Stowarzy
szenia „Czerwonej Róży” w hotelu Posejdon 
z udziałem dziekana Wydziału Farmaceu
tycznego prof. Marka Wesołowskiego.

10.12.2004 r. - uroczystość nadania certy
fikatu ISO 9001-2000 przez firmę DET NOR- 
SKE VERITAS Poland Sp. z o.o. Pralni Szpi
tala SPSK nr 1 ACK AMG. W uroczystości i 
spotkaniu z załogą wzięli udział: przedsta
wiciel firmy Tomasz Słupek, rektor prof.

Wiesław Makarewicz, dyrektor adm. dr Sła
womir Bautembach, dyrektor ACK Michał 
Mędraś i z-ca dyrektora Zbigniew Krzywo- 
siński.

11.12.2004 r. - konferencja „Tak dla cywili
zacji życia” i uroczystość ogłoszenia Dok
tor Aleksandry Gabrysiak Patronem środo
wisk medycznych regionu Pomorza - Archi
diecezji Gdańskiej zorganizowana stara
niem Oddziału Gdańskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W konfe
rencji i uroczystości uczestniczył prorektor 
ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

13.12.2004 r. - seminarium szkoleniowo- 
dyskusyjne „Zadania polskich szkół wy
ższych w realizacji Strategii Lizbońskiej”,

zorganizowane przez Instytut Społeczeń
stwa Wiedzy i Fundację Rektorów Polskich. 
W seminarium, które miało miejsce w War
szawie, uczestniczył z ramienia rektora dr 
Tomasz Bączek.

13.12.2004 r. - spotkanie Zarządu Stowa
rzyszenia ScanBalt i ScanBalt Strategy 
Group w Pałacu w Leżnie, należącym do 
Uniwersytetu Gdańskiego. Stowarzyszenie 
łączy we współpracy jednostki naukowo- 
dydaktyczne, badawcze, a także komercyj
ne zajmujące się biotechnologią oraz na
ukami medycznymi i przyrodniczymi. 
W spotkaniu wziął udział prorektor ds. na
uki prof. Roman Kaliszan.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Zdrowia „Quo Vadis”. W bieżącym roku mija 10 lat działal
ności Forum pod kierunkiem red. S. Kubiaka i jego współ
pracy z AMG. W okresie tym Forum było inicjatorem wydaw
nictw szkoleniowych o tematyce prozdrowotnej, współpraco
wało z przemysłem spożywczym, nadając dyplomy „Wielkiej 
Gai” producentom żywności o szczególnych walorach proz
drowotnych, jak np. mleko acidofilne, jogurty, kasze, pieczy
wo razowe itp. Jednocześnie red. Kubiak zachęcił do wspól
nego działania specjalistów - pracowników AMG z Wydzia
łów Lekarskiego i Farmaceutycznego, jak również z Poli
techniki Gdańskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu.

9. W sprawach bieżących dyrektor Biblioteki Głównej AMG mgr 
Anna Grygorowicz poinformowała członków Senatu, że Bi
blioteka AMG w wyniku konkursu „Najlepsze witryny interne
towe bibliotek polskich” zdobyta II miejsce w kategorii biblio
tek szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji 
centralnych. Konkurs zorganizowany był przez Komisję Wy
dawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy ZG 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W dalszej części 
spraw bieżących dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. 
Marek Wesołowski poinformował o przyznanym przez filię 
Grupy L’Oreal oraz Polski Komitet do spraw UNESCO sty
pendium habilitacyjnego dr Marii Teresie Łuczkiewicz, za
trudnionej w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji AMG. Pro
gram stypendialny zainicjowany w 2001 roku został skiero
wany do młodych Polek - naukowców, prowadzących bada
nia w dziedzinach biologiczno-medycznych. Aktualnie sty
pendia te wynoszą 1 500 zł w przypadku doktorantek i 1 800 
zł w przypadku habilitantek. Celem L’Oreal Polska jest po
moc młodym, utalentowanym badaczkom w ich pracy zawo
dowej oraz promocja kobiet w nauce.

Następnie prorektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan odczy
tał List Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do 
Rektorów, Profesorów i Studentów Ukrainy, wyrażający popar
cie polskiego środowiska akademickiego dla podjętych na 
Ukrainie działań. List został podpisany przez przewodniczące
go KRASP, prof. Franciszka Ziejkę.

Na zakończenie spraw bieżących dyrektor administracyjny 
dr S. Bautembach poinformował o odstąpieniu Fundacji Szpi
tal Kliniczny p.w. Najświętszej Marii Panny od zawarcia z AMG 
umowy kupna obiektów po byłym szpitalu przy ul. Kieturakisa 1 
w Gdańsku. Jako przyczynę zerwania prowadzonych w tej spra
wie rozmów i negocjacji Fundacja podała wątpliwości dotyczą
ce stanu prawnego nieruchomości. W tej sytuacji Uczelnia bę
dzie musiata wystąpić do ministra skarbu o anulowanie wyda
nej uprzednio zgody na sprzedaż Fundacji powyższej nieru
chomości i całą procedurę poszukiwania nabywcy i sprzedaży 
ponownie rozpocząć. W dalszej części Tadeusz Keslinka po
dzielił się informacją dotyczącą zamiany gruntów AMG położo
nych przy ul. Powstańców Warszawskich na inne oferowane 
przez miasto, a położone przy ul. Fahrenheita i ul. Dantyszka 
dziatki. Ceny podanych gruntów w przedstawionej przez Urząd 
Miasta wycenie są, zdaniem Uczelni, znacznie zawyżone. Za
akceptowanie tych cen mogłoby narazić Uczelnię na zarzut 
niegospodarności, tym bardziej, że teren przy ul. Fehrenheita 
miał być przeznaczony na parking, a nie zabudowę plombową, 
jak sugeruje Urząd Miasta. W powyższej sytuacji rektor AMG 
wystosował pismo do prezydenta Gdańska prezentujące stano
wisko Akademii Medycznej w Gdańsku w powyższej sprawie i 
podtrzymujące swoją wolę i zgodę na zamianę gruntów, jed
nakże na warunkach nie naruszających ekonomicznych intere
sów Szkoły.

mgr Marlena Piór-Chastre

Nagrody rektora 
za rok 2003

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

indywidualne
I stopnia
1. Dr lvan Kocić - za badania mechanizmów zaburzeń rytmu 

serca w warunkach stresu osmotycznego i przerostu serca.

II stopnia
1. Dr Ewa Iżycka-Świeszewska - za badania morfologiczne, 

immunohistochemiczne i molekularne w guzach układu ner
wowego.

2. Dr Bartłomiej Ciesielski - za opracowanie zasad wykorzysta
nia dozymetrii wolnorodnikowej (alaninowej / EPR) w prakty
ce klinicznej.

III stopnia
1. Dr Joanna Zielonko - za wyróżnioną rozprawę doktorską: 

Zastosowanie rezonansu magnetycznego i spiralnej tomo
grafii komputerowej w diagnostyce zaburzeń odptywu mo
czu.

zespołowe
I stopnia
1. Prof. Jerzy W. Łukasiak, dr Wojciech Kamysz - za cykl prac 

dotyczących syntezy i zastosowania nowych antybiotyków 
peptydowych w prewencji zakażeń drobnoustrojowych.

2. Prof. Jacek Jassem, dr Anna Kobierska, dr Marzena Wetnic- 
ka-Jaśkiewicz, dr hab. Barbara Jereczek-Fossa, dr Andrzej 
Badzio - za badania nad optymalizacją metod leczenia no
wotworów złośliwych u kobiet.

3. Prof. Piotr Szefer, dr Ewa Malinowska, dr Izabela Zdrojew
ska, dr Anna Lebiedzińska, mgr Magdalena Rogacka - za 
badania nad oceną rozmieszczenia metali toksycznych w 
produktach spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem 
żywności pochodzenia morskiego.

4. Prof. Andrzej Rynkiewicz, prof. Janusz Limon, dr Marcin 
Gruchała, dr Dariusz Ciećwierz, lek. Karolina Ochman, dr 
Bartosz Wasąg, dr Wojciech Sobiczewski, dr Andrzej Ko
prowski - za badania nad znaczeniem markerów genetycz
nych w chorobie wieńcowej serca.

5. Prof. Marek Wesołowski, dr Paweł Konieczyński, dr Iwona 
Radecka, dr Bogdan Suchacz - za cykl prac dotyczących 
metod termoanalitycznych i sztucznych sieci neuronowych w 
ocenie jakości surowców roślinnych i olejów spożywczych.

6. Prof. Krystian Kaletha, dr hab. Ryszard Smoleński, dr Ewa 
Stomińskia, mgr inż. Iwona Rybakowska - za badania nad 
deaminazą AMP jako potencjalnym celem oddziaływań far
makologicznych w terapii niewydolności serca.

7. Prof. Jerzy Krechniak, prof. Wojciech Czarnowski, dr Euge
niusz Hać, dr Iwona Inkielewicz, mgr Małgorzata Szyszko, 
mgr Bartosz Wielgomas, mgr Marcin Marszałł, dr Maciej 
Krzyżanowski - za badania ekspozycji środowiskowej na 
związki fluoru, selenu i dym tytoniowy.

8. Dr Dominik Rachoń, prof. Jolanta Myśliwska, dr Krystyna 
Suchecka-Rachoń, mgr Joanna Więckiewicz, dr Ewa Semet- 
kowska-Jurkiewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydtowska, 
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prof. Andrzej Myśliwski - za badania nad rolą interleukiny-6 
w patogenezie późnych następstw menopauzy.

9. Dr hab. Krzysztof Łukaszuk, dr Joanna Liss, mgr biol. Iza
bela Woźniak, prof. Janusz Emerich - za ocenę obecności i 
integracji wirusa HPV z genomem komórki u chorych na raka 
szyjki macicy.

II stopnia
1. Dr Elżbieta Oriowska-Kunikowska, dr Ewa Semetkowska- 

Jurkiewicz, prof. Krzysztof Narkiewicz, prof. Bogdan Wyrzy
kowski, dr Olga Kolcowa - za badania nad oceną czynników 
ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w cukrzycy typu 2.

2. Dr Krystyna Mojsiewicz-Pieńkowska, dr inż. Magdalena Pro
kopowicz, dr Bogdan Banecki, prof. Jerzy Łukasiak, mgr 
Zygmunt Jamrógiewicz - za cykl prac dotyczących analitycz
nych, środowiskowych i molekularnych aspektów badań nad 
silikonami.

3. Prof. Elżbieta Pomarnacka, mgr Iwona Koźlarska-Kędra - za 
badania nad metodami syntez merkapto-N-triazolobenzeno- 
sulfonamidów i oryginalnych triazolobenzoditiazyn o wyso
kiej aktywności przeciwnowotworowej.

4. Prof. Renata J. Ochocka, dr Arkadiusz Piotrowski, mgr Na
talia Filipowicz - za badania genetyczne, fitochemiczne oraz 
aktywności biologicznej ciat czynnych roślin leczniczych.

5. Dr Witold Rzyman, prof. Jan Stokowski, dr Rafat Dziadzi usz
ko, prof. Jacek Jassem, lek. Amelia Szymanowska - za pu
blikację: The influence of blood transfusion on survival in 
operated non-small celi lung cancer patients.

6. Prof. Andrzej Szutowicz, dr Anna Raszeja-Specht - za bada
nia nad metabolizmem acetylo-koenzymu A a funkcjami pły
tek w cukrzycy.

7. Dr Alicja Dąbrowska-Kugacka, dr Ewa Lewicka-Nowak, prof. 
Grażyna Świątecka, dr hab. Andrzej Lubiński, dr Maciej 
Kempa, dr Paweł Zagożdżon - za badania nad zastosowa
niem stymulacji serca ze wskazań hemodynamicznych i an- 
tyarytmicznych.

8. Dr Maria Łuczkiewicz, prof. Wojciech Cisowski, mgr Loretta 
Pobłocka, dr Daniel Głód - za badania biotechnologiczne i 
fitochemiczne roślin leczniczych.

Nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-organizacyjne
1. Prof. Piotr Lass, lek. Justyna Scheffler - za publikację: Un- 

dergraduate teaching of nudear medicine in European uni- 
versities.

2. Prof. Ewa Jassem - za redakcję podręcznika: Duszność w 
zaawansowanych stanach chorobowych - przyczyny i postę
powanie.

3. Prof. Andrzej Rynkiewicz, dr Marcin Gruchała - za podręcz
nik: Podstawy genetyki w kardiologii.

4. Dr Bogdan Jaremin - za opracowanie poradnika: Medyczne 
zabezpieczenie pracowników polskich przedsięwzięć go
spodarczych w Iraku.

5. Prof. Maria Korzon - za redakcję skryptu: Wprowadzenie do 
nauki pediatrii.

6. Mgr Joanna Więckiewicz - za opiekę nad Studenckim Kotem 
Naukowym przy Zakładzie Immunologii.

7. Dr Jarosław Stokowski - za opiekę nad Studenckim Kotem 
Naukowym przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej.

8. Prof. Dariusz Kozłowski - za opracowanie materiałów do 
zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału Lekarskiego.

9. Mgr Andrzej Bocian, mgr Andrzej Chys, mgr Aneta Korewo, 
mgr Anna Kubicka, mgr Aleksander Stankiewicz, mgr Jan 
Stankiewicz, mgr Teresa Szymczak, mgr Elżbieta Zuchniew- 

ska - za sukcesy sportowe studentów na Mistrzostwach Pol
ski Akademii Medycznych i w Lidze Międzyuczelnianej.

Nagrody organizacyjne

za całokształt pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej
1. Prof. Ewa Dilling-Ostrowska
2. Prof. Janusz Galiński
3. Prof. Jerzy Krechniak
4. Prof. Andrzej Kryszewski
5. Dr hab. Alicja Księżopolska-Kaczorowska
6. Prof. Czesław Stoba
7. Prof. Grażyna Świątecka

za prace w Komisjach Rekrutacyjnych
1. Prof. Jacek Witkowski
2. Dr Krzysztof Cal
3. Dr Barbara Damasiewicz
4. Dr Paweł Konieczyński
5. Mgr Katarzyna Kurpierz
6. Dr Aleksandra Chmielewska
7. Dr Wiesława Mickiewicz
8. Dr Janina Śramkiewicz
9. Mgr Elżbieta Rajkowska-Labon
10. Dr Tomasz Bandurski
11. Lek. storn. Anna Rutkowska
12. Mgr Alicja Dytkowska

za pełnienie funkcji opiekuna roku
1. Dr Anna Lebiedzińska
2. Dr Barbara Kortas-Stempak
3. Dr Piotr Migas
4. Dr Brunon Woyczikowski
5. Dr hab. Maria Dębska-Ślizień
6. Lek. Dariusz Gąsecki
7. Dr Aida Kusiak
8. Dr Katarzyna Emerich-Poplatek
9. Dr Janusz Nowiński
10. Mgr Ewa Kowalkiewicz-Hussein
11. Mgr Halina Zwierzyńska

inne
1. Dr Tomasz Bączek - za efektywną pracę nad wnioskiem o 

Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze”.
2. Prof. Zofia Szczerkowska - za nadzór nad realizacją budo

wy nowej siedziby Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.
3. Dr Aleksandra Gaworska - za aktywną pracę nad budową 

struktury Oddziału Pielęgniarstwa AMG.
4. Mgr Anna Grygorowicz - za wdrożenie nowoczesnych tech

nik komputerowych w zarządzanie Biblioteką Główną AMG.
5. Prof. Krzysztof Narkiewicz - za organizację udziału Uczelni 

w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
6. Prof. Jacek Bigda - za wybitny wkład pracy w organizację 

udziału AMG w Centrum Zaawansowanych Technologii „Po
morze”

7. Prof. Marek Wesołowski - za zabezpieczenie warunków 
akredytacji Wydziału Farmaceutycznego AMG - kierunek 
kształcenia: farmacja.

8. Prof. Janusz Moryś - za wkład pracy w przygotowanie pro
cedur akredytacyjnych na Wydziale Lekarskim AMG.

9. Prof. Janusz Siebert - za wdrożenie nowoczesnych procedur 
nauczania medycyny rodzinnej.

□
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AUDYT WEWNĘTRZNY W AMG
Od kilku lat w prawie polskim funkcjonuje nowe i mato jeszcze 

u nas znane pojęcie audytu wewnętrznego - jest to procedura 
wprowadzona w związku z przygotowaniem Polski do akcesji do 
Unii Europejskiej. Poniższy tekst przygotowany przez audytora 
AMG mgr. Adama Belę ma na celu pobieżne zapoznanie szersze
go grona pracowników AMG z tą procedurą.

prof. Wiesław Makarewicz 
Rektor

Audyt wewnętrzny często jest kojarzony z rewizją, która po
lega na wyłapywaniu mankamentów i wskazywaniu winnych 
nieprawidłowego stanu rzeczy. Nic bardziej błędnego.

W ujęciu ogólnym, głównym zadaniem audytu jest bardziej 
zapobieganie nieprawidłowościom, występującym w AMG, niż 
ich wykrywanie i ujawnianie, czym zajmuje się kontrola we
wnętrzna.

Jednostki sektora finansów publicznych będą coraz częściej 
dysponować środkami Unii Europejskiej i obecność audytora 
wewnętrznego jest niezbędna w tej sytuacji. Jest to wymóg 
Komisji Europejskiej.

Według terminologii Instytutu Audytorów Wewnętrznych 
(HA)1, audytem wewnętrznym nazywamy niezależną, obiek
tywną działalność o charakterze zapewniającym i doradczym, 
której celem jest dodanie wartości i ulepszanie operacji danej 
organizacji poprzez wprowadzenie systematycznego podejścia 
do oceny i podwyższania skuteczności procesów zarządzania 
ryzykiem, systemu kontroli i nadzoru.

1 Institute of Internal Auditors (HA) z siedzibą na Florydzie (USA) to 
największa instytucja w świecie, zrzeszająca audytorów wewnętrznych

W ustawie o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 
roku zapisano następującą definicję audytu wewnętrznego:
• Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kie

rownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę 
funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej 
pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetel
ności, a także przejrzystości i jawności.

• Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:
- badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach ra

chunkowych
- ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dyspo

nowania nimi oraz gospodarowania mieniem
- ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

W jednostkach sektora finansów publicznych zakres prac 
audytu wewnętrznego definiuje rozporządzenie Ministra Finan
sów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego; § 2. powyższe
go rozporządzenia brzmi:

„Audytor wewnętrzny przeprowadzając audyt wewnętrzny:
1. Bada wiarygodność sprawozdania finansowego oraz spra

wozdania z wykonania budżetu przez następcze sprawdzenia:
1.1. przestrzeganie zasad rachunkowości,
1.2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowoda

mi księgowymi,
1.3. zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozda

nia z wykonania budżetu z zapisami w księgach rachunkowych.
2. Dokonuje oceny adekwatności, efektywności i skuteczno

ści systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur, zarzą
dzania ryzykiem i kierowania organizacją.

3. Dokonuje oceny przestrzegania zasady celowości i 
oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie 
najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz 

przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobo
wiązań”.

Innymi słowy, podstawowe zadania audytu wewnętrznego to:
• identyfikacja i ocena poszczególnych rodzajów kontroli we

wnętrznej (funkcjonalnej i instytucjonalnej) w JSFP
• przedstawianie opinii o wiarygodności badanych podsyste

mów kontroli wewnętrznej
• doradzanie kierownictwu w projektowaniu całościowego 

systemu kontroli wewnętrznej
• przedstawianie opinii o wiarygodności sprawozdań finanso

wych organizacji w oparciu o ocenę wiarygodności całego 
systemu kontroli wewnętrznej

• przedstawianie opinii w zakresie zarządzania ryzykiem
• przedstawianie opinii w zakresie efektywności zarządzania 

organizacją.
Audytor wewnętrzny nie ocenia procesów zarządzania w 

Akademii, ani procesów zarządzania ryzykiem. Ustalanie misji 
i celów, planowanie strategiczne i operacyjne, kontrola we
wnętrzna oraz zarządzanie ryzykiem AMG należy do kierownic
twa AMG.

Audytor wewnętrzny może wypowiadać się na temat całego 
procesu zarządzania, zarówno na poziomie najwyższego kie
rownictwa, jak i na poziomie pracowników najniższego szcze
bla. Daje to możliwość obserwacji spraw z różnej perspektywy. 
Chodzi bowiem o to, aby audytor wewnętrzny mógł mieć wpływ 
na poprawę procesów, w trakcie których są ustalane i przeka
zywane cele oraz zadania, monitorowane jest osiąganie celów, 
przypisana jest odpowiedzialność za poszczególne działania 
oraz zachowywane są wartości istotne z punktu widzenia Aka
demii Medycznej w Gdańsku.

Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Rektorowi Aka
demii Medycznej w Gdańsku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, powołano w 
AMG z dniem 1 kwietnia 2003 r. stanowisko audytora wewnętrz
nego w Zespole Rewidentów.

Ze względu na rosnące wymagania stawiane audytowi we
wnętrznemu w jednostkach sektora finansów publicznych, w 
Akademii Medycznej w Gdańsku powołano Zarządzeniem Rek
tora nr 39/2004 z dniem 2 listopada 2004 r. Zespół Audytu 
Wewnętrznego. Na dzień dzisiejszy w Zespole pracuje jeden 
audytor, posiadający zaświadczenie Ministra Finansów o zda
nym egzaminie państwowym. Przewiduje się zatrudnienie do
datkowych osób w Zespole Audytu Wewnętrznego, które zgod
nie z ustawą o finansach publicznych zobligowane są (od 1 
stycznia 2005 r.) do posiadania powyższego certyfikatu Mini
sterstwa Finansów, celem wykonywania zawodu.

Opracowano „Kartę Audytu Wewnętrznego w AMG” oraz 
„Książkę Procedur Audytu Wewnętrznego”.

W metodologii audytu wewnętrznego zasadniczą rolę odgry
wa analiza ryzyka.

Ryzyko jest pojęciem, które audytorzy i kadra kierownicza 
używają w celu wyrażenia swoich obaw w zakresie prawdopo
dobnych rezultatów niepewnego środowiska. Istotny wpływ ry
zyka nazywamy poważną konsekwencją. Poważna konsekwen
cja, zwana istotnością ryzyka jest iloczynem prawdopodobień
stwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego wpływu na orga
nizację.

Istnieją dwa podstawowe źródła ryzyka:
- zagrożenia bezpośrednie, które powodują, że cele nie zo

staną osiągnięte. Są to zdarzenia szkodliwe,
- szanse, które dają możliwość skuteczniejszego osiągnięcia 

celów. Są to zdarzenia korzystne.
Analiza ryzyka obejmuje:
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Stanowisko Senatu

AMG
w sprawie urlopów pracowników 

AMG podejmujących pracę 
zarobkową w innych instytucjach 

zagranicznych i krajowych

Senat AMG uznaje, że decyzja o podjęciu zatrudnienia w 
innych instytucjach w kraju i za granicą jest wolną, suwerenną 
decyzją pracownika.

Uczelnia nie przewiduje możliwości udzielania urlopów pra
cownikom podejmującym zatrudnienie w celach zarobkowych, 
a także nie może zagwarantować prawa do powrotu na opusz
czone stanowisko.

Senat uznaje jednocześnie, że nabyte doświadczenie i 
umiejętności zawodowe mogą podwyższyć konkurencyjność 
osoby ponownie ubiegającej się o zatrudnienie w Uczelni. □

Skrypty AMG 

w Internecie

Akademia Medyczna w Gdańsku zaczęta udostępniać skryp
ty w serwisie extranetowym Uczelni, publikowane będą w for
macie plików pdf.

Serwis extranetowy Uczelni dostępny jest pod adresem: 
http://www.amq.qda.pl/extranet/. Indywidualny login i hasto 
otrzymali wszyscy pracownicy i studenci AMG posiadający kon
to poczty w domenie @amg.gda.pl

Pierwszy opublikowany w extranecie skrypt to „Wybrane za
gadnienia z hematologii i onkologii wieku rozwojowego” pod 
redakcją prof. Anny Balcerskiej i dr Nineli Irgi.

6 PROGRAM RAMOWY UE

„Stypendia 
Marie Curie”

W dniu 1 grudnia 2004 r. Uczelniany Punkt Kontaktowy Progra
mów Ramowych UE zorganizował szkolenie na temat „Stypendia 
Marie Curie”.

Szkolenie prowadziła mgr Marta Muter z Krajowego Punktu 
Kontaktowego IPPT PAN w Warszawie. Patronat objął prorek
tor ds. nauki AMG prof. Roman Kaliszan. System stypendiów 
Marie Curie jest jednolitym programem stypendialnym składa
jącym się z dwunastu rodzajów stypendiów, pogrupowanych w 
cztery duże akcje.

W pierwszej części szkolenia mgr Marta Muter omówiła sty
pendia stymulowane przez instytucje. Projekt przygotowuje in
stytucja i wysyła go do Komisji Europejskiej, gdzie oceniany 
jest przez zespół ekspertów, a po uzyskaniu odpowiednio wy
sokiej noty - finansowany w ramach maksymalnie 4-letniego 
kontraktu. Instytucją przygotowującą projekt może być każda 
organizacja (np. uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo) 
zajmująca się badaniami naukowymi i znajdująca się w kraju 
członkowskim lub stowarzyszonym. Stypendystami w zależno
ści od rodzaju akcji mogą być albo początkujący i/lub doświad
czeni naukowcy z całego świata. Dziedzina, tematyka i zakres 
projektu są określane indywidualnie przez wnioskujące instytu
cje. Akceptowany jest każdy obszar i tematyka badań, o ile są 
zgodne z polityką Unii i przyniosą jej wymierne korzyści.

Druga część spotkania poświęcona była stypendiom indywi
dualnym. Projekty przygotowują i ubiegają się o stypendia na
ukowcy indywidualnie we współpracy z wybraną przez siebie 
instytucją. Instytucja goszcząca jest to każda organizacja (np. 
uczelnia, instytut naukowy, przedsiębiorstwo) zajmująca się 
badaniami naukowymi. Stypendystami mogą być doświadcze
ni naukowcy. Dziedzina i temat projektu są określane indywi
dualnie przez naukowca. Akceptowany jest każdy obszar ba
dań przynoszący korzyści Europie. Kontrakt podpisywany jest 
pomiędzy Komisją Europejską a instytucją przyjmującą, która 
ma zapewnić odpowiednie warunki pracy i wypłacić należne 
świadczenia.

W czasie dyskusji omówiono liczne i istotne problemy zwią
zane z przygotowaniem projektów dotyczących stypendiów 
Marie Curie. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zaintere
sowaniem pracowników. Uczestniczyło w nim 83 przedstawi
cieli instytutów, klinik i zakładów AMG.

Duże zainteresowanie systemem stypendiów Marie Curie 
rokuje udziałem naukowców Uczelni w konkursach, które będą 
ogłoszone w 2005 roku. Informacje przekazane przez mgr Mar
tę Muter wyjaśniły wiele problemów i wątpliwości, co z pewno
ścią znacznie ułatwi pisanie wniosków.

mgr inż. Maria Adamowicz 
Uczelniany Punkt Kontaktowy

Programów Ramowych UE

• oszacowanie ryzyka
• zarządzanie ryzykiem.

Oszacowanie ryzyka obejmuje:
• identyfikację ryzyka
• pomiar ryzyka
• uszeregowanie (hierarchizację) ryzyka.

Audytor wewnętrzny szacuje ryzyka w AMG, celem zidentyfi
kowania słabości systemu gospodarki finansowej, systemu 
kontroli, systemu zarządzania organizacją. Nie wydaje wyro
ków, lecz obnaża słabości, identyfikuje problemy i doradza w 
ich rozwiązywaniu, biorąc pod uwagę występujące w syste
mach funkcjonalnych btędy.

Cztery role audytora:
• Sędzia - gdyż powoływany jest do wygłaszania opinii na 

temat jednostek audytowanych;
• Żołnierz - gdyż często działa w pierwszej linii;
• Strażak - gdyż często jest wzywany w nagłych przypadkach;
• Konsultant - gdyż udziela rad, które mają na celu usuwanie 

stwierdzonych anomalii.

mgr Adam Bela 
audytor wewnętrzny AMG

http://www.amq.qda.pl/extranet/
amg.gda.pl
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Dyplomatoria na Wydziale Lekarskim

Uroczystość wręczenia dyplomów 
lekarza

W dniu 24 października br. odbyto się uroczyste wręczenie 
dyplomów lekarza absolwentom Wydziału Lekarskiego roczni
ka 1998-2004, w którym wzięli udział: JM Rektor AMG prof. 
Wiesław Makarewicz, prorektor ds. dydaktyki prof. Bolesław 
Rutkowski, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś, 
dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Marek Wesołowski, 
Wśród obecnych byli: mgr Zdzisław Jaroszewicz, prof. Anna 
Kędzia, prof. Marek Latoszek, prof. Olgierd Narkiewicz, prof. 
Zbigniew Nowicki, prof. Krystyna Raczyńska, prof. Janina Su- 
chorzewska, prof. Grażyna Świątecka, prof. Jacek Witkowski 
oraz dr hab. Zbigniew Jankowski - opiekun VI roku obecnych 
absolwentów.

Po odegraniu Hymnu Państwowego oraz przywitaniu wszyst
kich zgromadzonych przez prowadzącą uroczystość absol
wentkę lek. Wioletę Czarnecką, przemówienia wygłosili JM 
Rektor AMG oraz dziekan Wydziału Lekarskiego.

Po tych wystąpieniach dziekan przyjął „Przyrzeczenie lekar
skie” złożone przez absolwentów. Byt to doniosły i wzruszają
cy moment. Następnie dziekan wręczył wszystkim absolwen
tom dyplomy lekarza, a trzem osobom, które uzyskały dyplom z 
wyróżnieniem - również listy gratulacyjne.

W dalszej części uroczystości starosta VI roku Dominika Ty- 
burska pożegnała absolwentów w imieniu społeczności stu
denckiej AMG.

W imieniu absolwentów wystąpiła lek. Wioleta Czarnecka, 
która podziękowała profesorom i rodzicom za ich trud i poświę
cenie, które zaowocowały zdobyciem wykształcenia i upragnio
nego dyplomu. Do serdecznych stów dołączono wiązanki kwia
tów.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się odśpiewaniem 
Gaudeamus igitur.

Wszyscy absolwenci otrzymali książki od firmy MediMedia i 
czasopisma od Kompanii Międzynarodowych Wydawnictw Me
dycznych „Medycyna po Dyplomie”.

□

Uroczyste wręczenie dyplomów 
magisterskich i licencjackich

W dniu 29 października 2004 r. odbyto się uroczyste wręcze
nie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego Oddziału 
Pielęgniarstwa i Oddziału Zdrowia Publicznego, studiów magi
sterskich zaocznych i licencjackich.

Wziięli w nim udział i wygłosili okolicznościowe przemówie
nia: JM Rektor prof. Wiesław Makarewicz, dziekan Wydziału 
Lekarskiego prof. Janusz Moryś, kierownik Oddziału Pielę
gniarstwa prof. Wojciech Bogusławski oraz prof. Marek Lato
szek i mgr Zdzisław Jaroszewicz. Honorowymi gośćmi byli: 
prof. Zdzisław Wajda, mgr E. Mówińska, przedstawiciel Pomor
skiego Centrum Zdrowia Publicznego, mgr D. Adamczyk-Wi- 
śniewska, przewodnicząca OIPIP oraz mgr W. Murawska, była 
przewodnicząca OIPIP.

Uroczystość prowadziła dr Aleksandra Gaworska-Krzemiń- 
ska, kierownik Katedry Pielęgniarstwa. Po przemówieniach 
rektora oraz dziekana absolwenci złożyli „Przyrzeczenie zawo
dowe”.

Następnie wręczano dyplomy, a wyróżnieni absolwenci 
otrzymali ponadto nagrody książkowe.

W imieniu braci studenckiej absolwentów pożegnała stu
dentka III roku Pielęgniarstwa, K. Skowronek.

Podziękowania władzom, nauczycielom oraz całej społecz
ności naszej Uczelni za trud przekazywania wiedzy i zapewnie
nie dobrej atmosfery podczas studiów - w imieniu absolwentów 
studiów magisterskich złożyła mgr J. Korzeniowska, a studiów 
licencjackich - E. Dziemian.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Gaudeamus igitur.
Sponsorami nagród byli: prorektor ds. dydaktyki prof. Bole

sław Rutkowski, prorektor ds. klinicznych prof. Stanisław Baku- 
ta oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Polskie Towarzystwo Reha
bilitacyjne.

□
Jego Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panowie Dziekani, Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręcze
nia dyplomów magistrów pielęgniarstwa, bardzo się cieszę, że 
mogę dziś w niej uczestniczyć.

Chciałabym przede wszystkim serdecznie pogratulować ko
leżankom i kolegom zdobycia tytułu magistra pielęgniarstwa.

Dnia 5 maja 1999 r., po siedmiu latach starań Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych, odbyta się inauguracja roku 
akademickiego Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskie
go Akademii Medycznej w Gdańsku, a dzisiaj, Drodzy Absol
wenci, z dumą patrzę, jak odbieracie dyplomy magistrów.

Z własnego doświadczenia wiem, ile trudu wymagało od 
Was pogodzenie obowiązków w pracy i w domu ze studiowa
niem. Sądzę, że po wielu latach spędzonych na wspólnej edu
kacji w Uczelni, będzie brakowało Wam twórczej i przyjaciel
skiej atmosfery zjazdów.

Z całego serca życzę Wam satysfakcji w pracy, wynikającej 
z podniesienia kwalifikacji, podwyższenia gratyfikacji finanso
wych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

mgr Władysława Murawska 
przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku w latach 1991-1999
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Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panie Dziekanie,
Dostojni Goście,
Koleżanki i Koledzy,

Pragnę serdecznie Państwu podziękować za zaproszenie na 
dzisiejszą piękną uroczystość, dyplomatorium pierwszego 
rocznika nauczania pielęgniarstwa na 5-letnim zaocznym stu
dium magisterskim na Oddziale Pielęgniarstwa Wydziału Le
karskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

Przed laty miałem zaszczyt brać udział w otwarciu tego od
działu i uroczystej inauguracji Waszego pierwszego rocznika, 
a dziś - jak ten czas szybko płynie - ukończenia studiów, kie
dy po 5 latach niełatwych studiów otrzymujecie upragnione dy
plomy.

We współczesnym świecie, pełnym amnezji, nieczęsto zda
rza się, że pamiętamy to, co było nawet w niedalekiej przeszło
ści, skłoni jesteśmy w tym rozpędzonym świecie myśleć raczej, 
że wszystko zaczęto się dzisiaj.

Jeszcze raz dziękuję Wam za Waszą pamięć, dziękuję, że 
mogę uczestniczyć w tej uroczystości. W tak ważnym dniu, kie
dy uzyskujecie dyplomy, należy Wam przede wszystkim gratu
lować ukończenia studiów. Możecie być dumni, pełni satysfak
cji z ukończenia studiów pielęgniarskich. Oddział powołany 
został przed laty, wypada przypomnieć, że proces jego tworze
nia nie byt łatwy. Tu należy wspomnieć o dużym zaangażowa
niu i determinacji, z jaką działała Gdańska Okręgowa Izba Pie
lęgniarek i Położnych z jej ówczesną przewodniczącą mgr Wła
dysławą Murawską. Dużą rolę odegrał w tworzeniu Oddziału 

ówczesny wojewoda gdański Maciej Ptażyński oraz władze 
Akademii Medycznej w Gdańsku.

Koleżanki i Koledzy!
Zdobycie dyplomów rozszerza Waszą wiedzę, otwiera przed 

Wami nowe, piękne perspektywy zawodowe. Przed chwilą usły
szałem od mojego przedmówcy wysoce pesymistyczne stwier
dzenie, że miejsca pracy są, czekają na Was, ale że nie ma 
funduszy na ich opłacenie. Jestem przekonany, że wejście 
Polski do Unii Europejskiej otwiera przed Wami korzystne wa
runki i daje możliwość wyboru, jeżeli warunki w kraju się nie 
zmienią. Dzisiejszy dzień jest nie tylko Waszym świętem, jest 
również świętem Uczelni. Tu należą się gratulacje Władzom 
Uczelni, które w programach nauczania uwzględniły wymogi 
Unii Europejskiej, a Oddział otrzymał akredytację. Ostatnio 
usunięto z dydaktycznych programów pielęgniarstwa wymóg 
nauczania języków obcych, wychodząc z założenia, że w kra
jach Europy Zachodniej język obcy zdobywa się w szkole śred
niej. Jednak w naszych warunkach trzeba by optować za utrzy
maniem nauczania języka obcego podczas studiów wyższych, 
aby ułatwić absolwentom możliwość dowolnego wyboru miej
sca pracy, tak jak dzieje się to w krajach Unii Europejskiej.

Kończąc, gratuluję i wyrażam słowa pełne uznania, że potra
filiście łączyć trud codziennej pracy ze zdobywaniem wiedzy, 
że starczyło Wam sit, samozaparcia i wytrwałości w dążeniu do 
celu - dyplomu magistra pielęgniarstwa.

Jeszcze raz gorąco i serdecznie gratuluję, cieszę się razem 
z Wami i życzę powodzenia.

prof. Zdzisław Wajda

Stanowisko Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Farmaceutów 

Katolickich Polski 
z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie poselskiego projektu 
ustawy o świadomym rodzicielstwie

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski skupiające 
12 kół terenowych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec roz
wiązań zawartych w projekcie ustawy „O świadomym rodziciel
stwie” (druk sejmowy 3215).

W świetle proponowanej ustawy czujemy się zagrożeni jako 
środowisko farmaceutów ograniczeniem korzystania z praw 
wynikających z w pełni rozumianej wolności obywatelskiej. 
Uważamy, że narusza ona godność zawodu farmaceuty, ponie
waż jest sprzeczna z etyką aptekarza i podważa tym samym 
zaufanie do zawodu.

Proponowana ustawa w paragrafie 11 narusza wolność 
postępowania farmaceuty zgodnego z sumieniem oraz 
swobodę działań zawodowych stosowną do wskazań deon- 
tologii aptekarskiej, aktualnego poziomu wiedzy i stanu 
prawnego.

Uważamy, że projekt ustawy obarcza farmaceutów nad
mierną odpowiedzialnością za wydawanie środków poronnych 
w aptece, która jest placówką ochrony zdrowia publicznego. 
Farmaceuci, świadomi wynikających ze stosowania tych środ

ków zagrożeń, w myśl projektu ustawy nie będą mieli żadnego 
wpływu na ich dystrybucję.

Ponadto oceniamy, że zapis projektu ustawy zawarty w pa
ragrafie 9 jest w całości niezgodny z zasadami etyki farmaceu
tycznej.

Zwracamy także uwagę na niezgodność projektu ustawy z 
polityką prorodzinną państwa, jako że obarcza ona kosztami 
dofinansowania środków antykoncepcyjnych podatników, pod
czas gdy brakuje pieniędzy na refundację leków z grupy pod
stawowej dla osób z poważnymi schorzeniami. Zawód farma
ceuty jest przede wszystkim służbą choremu w myśl naczelnej 
zasady „primum non nocere", a nie drogą do bogacenia się i 
kariery.

Natomiast obowiązująca ustawa (z dnia 7.01.1993 r.) chro
ni życie od poczęcia i przyniosła pozytywne skutki dla dziecka 
i matki oraz korzystne zmiany w świadomości społecznej, o 
czym świadczą kolejne sprawozdania rządowe.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro rodzi
ny, szacunek dla życia i sprzeczność projektu ustawy z za
wodową niezależnością farmaceuty, wnosimy o nierozpa- 
trywanie projektu tej ustawy przez Sejm.

Zarząd Główny SFKP

Do wiadomości:
Prezydent RP, Premier RP, Marszałek Sejmu 
Marszałek Senatu, Kota Poselskie,
Episkopat Polski, Ks. abp. T. Goctowski
Media publiczne
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W 100-LECIE URODZIN PROFESORA

Wierzę, że szkoła Profesora nie prze
stanie istnieć...

Późną jesienią, w piątek, 25 listopada 1904 roku w Mstowie 
w województwie kieleckim, urodził się Profesor Zdzisław Kie- 
turakis. Sto lat później, pod auspicjami Oddziału Gdańskiego 
Towarzystwa Chirurgów Polskich odbyty się uroczystości po
święcone pamięci tego wybitnego chirurga, lekarza, nauczycie
la i człowieka.

W chłodne, ale słoneczne listopadowe przedpołudnie, na 
cmentarzu Srebrzysto przy grobie Profesora zebrało się liczne 
grono osób. Poza najbliższą rodziną, żoną dr Marią Kieturaki- 
sową, synem dr. Maciejem Kieturakisem, przybyli uczniowie i 
współpracownicy Profesora, obecni byli także przedstawiciele 
młodszego pokolenia chirurgów, uczniowie Jego uczniów. Nie 
było oficjalnych przemówień, każdemu wystarczyła chwila re
fleksji, zadumy, modlitwy. Prześwitujące między nagimi konara
mi drzew promienie słońca, opadłe liście, zapalone znicze, wią
zanki kwiatów na grobie, to wszystko tworzyło niezwykły nastrój.

W samo południe wiele osób przybyto do Bazyliki Mariackiej, 
gdzie ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz, proboszcz Bazy
liki, odprawił Mszę św. w intencji Profesora Kieturakisa. W 
ławach kościelnym można było dostrzec byłych pacjentów, 
operowanych przez Profesora, nadal głęboko wdzięcznych, 
mimo upływu wielu lat . W uroczystej homilii ksiądz infułat 
wspomniał postać Profesora i dobro, jakie czynił ludziom, cy
tując między innymi słowa zawarte w biografii autorstwa prof. 
Zdzisława Wajdy: „Profesor Kieturakis byt wyjątkowym czło
wiekiem, niezwykłym lekarzem, mądrym - nie tylko o głębokiej 
wiedzy, ale i mądrością życiową. Wielki w swoim człowieczeń
stwie, w rozumieniu świata i ludzi. Byt chirurgiem z charyzmą. 
Należał do generacji znakomitych profesorów i nauczycieli, 
których epoka bezpowrotnie minęła...”. Mszę św. zakończyło 
złożenie kwiatów w kaplicy gdańskich chirurgów pod wezwa
niem świętych Kośmy i Damiana.

Zwieńczeniem uroczystości obchodów 100-lecia urodzin 
było posiedzenie historyczno-naukowe Oddziału Gdańskiego 
Towarzystwa Chirurgów Polskich w sali wykładowej im. prof. L. 
Rydygiera, które uświetnił swoją obecnością JM Rektor prof. 
Wiesław Makarewicz. Poza rodziną Profesora, Jego uczniami, 
przedstawicielami Rady Wydziału Lekarskiego i Senatu AMG, 
społecznością akademicką Uczelni oraz pomorskimi chirurga
mi, przybyli również towarzysze broni z Armii Krajowej; obecny 
byt także poczet sztandarowy Zespołu Szkół Medycznych w 
Wejherowie, któremu patronuje Profesor Kieturakis.

Posiedzenie zapoczątkował prof. Zdzisław Wajda, uczeń i 
sukcesor Profesora Kieturakisa, przedstawiając sylwetkę swo
jego Nauczyciela i Mistrza. W kolejnym referacie dr Aleksander 
Stanek, sięgając wspomnieniami do początków nauczania 
medycyny w Wilnie w XVIII wieku, zaprezentował dzieje wileń- 
sko-gdańskiej szkoły chirurgicznej, podkreślając szczególną 
rolę i wkład Profesora Kieturakisa, Jego następców, pracowni
ków nieistniejącej już Kliniki „na Łąkowej” w rozwój chirurgii 
gdańskiej, rozwój chirurgii polskiej. Po tej „podróży sentymen
talnej” odczytano listy od osób, które nie mogły przybyć na uro
czystość, listy wzruszające, pełne ciepła i wdzięczności, pisa
ne często w odległych zakątkach świata. Dr Aleksandra Non- 
nenmacher, asystentka Profesora, przebywająca w Durbanie 
napisała: „Kochany Profesorze, pamięć o Tobie żyje wśród 
nas. Chirurgia w Twoim wydaniu - elegancka, sprawna, efek
tywna, pełna ciepła i uczciwości do chorego była pasją moje
go życia. Jeszcze raz dziękuję...”. Dr Andrzej Rzepecki, rów

nież z Republiki Południowej Afryki tak wspomina swojego Na
uczyciela: „Profesor byt doktorem niepowtarzalnym i wszyscy 
próbowaliśmy Go naśladować, z mniejszym lub większym skut
kiem. Byt nie tylko doskonałym chirurgiem, byt prawdziwym 
dżentelmenem, nigdy nie podnosił głosu, lubił nas, a my uzna
waliśmy bez wahania Jego autorytet, nigdy nie kwestionując 
Jego decyzji...”. Pan Andrzej Michejda, syn prof. Kornela Mi
chejdy pisze o Profesorze: „Byt on dla mnie szczególnie bliski. 
Poznałem Go, gdy rozpoczynał pracę w klinice chirurgicznej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Podczas domowych 
rozmów słyszałem od mego Ojca same o Nim dobre słowa... 
Bytem także świadkiem wielkiej radości mego Ojca, gdy pojawił 
się On w Gdańsku, niemal u zarania naszej Akademii...”.

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, prof. Zbigniew 
Puchalski pisze: „Z osobą Profesora Kieturakisa wiąże się nie 
tylko Jego doniosły i niezaprzeczalny udział w rozwoju polskiej 
chirurgii ale też przyjaźń, jaką darzył mojego pierwszego Mi
strza i Nauczyciela, którym byt prof. Feliks Oleński. Gratuluję 
inicjatywy organizacji posiedzenia poświęconego pamięci Pro
fesora Zdzisława Kieturakisa, gdyż pamięć o Nim i Jego doko
naniach winna być stale pielęgnowana i przypominana chirur
gicznej młodzieży”. W liście prezesa-elekta TChP, prof. Micha
ła Drewsa czytamy: „Pamięć Osoby Pana Profesora w środo
wisku poznańskim jest nadal żywa i często odnawiane są 
wspomnienia wzajemnych kontaktów zespołów klinik Pana 
Profesora Kieturakisa i mojego ojca prof. Romana Drewsa. Pan 
Profesor Kieturakis zawsze byt dla nas, chirurgów poznań
skich, symbolem doskonałości chirurgicznej, osobistej kultury 
i taktu, i takich pozostawił po sobie kolejnych kontynuatorów 
Jego szkoły chirurgicznej...”.

Obecni na uroczystości goście: prof. J. Stolarczyk, prof. B. Kru- 
pa-Wojciechowska, prof. M. Żydowo, dr L. Pikiel, doc. A. Gardzi- 
lewicz oraz JM Rektor prof. W. Makarewicz podzielili się wspo
mnieniami z osobitych kontaktów z Profesorem Kieturakisem. 
Niektóre wypowiedzi wzbudzały niełatwe do ukrycia wzruszenia.

Posiedzenie zamykał referat dr. Stanisława Hacia „O chirur
gii kamicy żółciowej. 50 lat później”. Wykład nawiązywał do 
pracy habilitacyjnej Profesora z 1948 roku pod tym samym ty
tułem i przedstawiał poglądy dotyczące rozpoznawania i lecze
nia tego schorzenia na przestrzeni ostatniego półwiecza. Pro
fesor Kieturakis w swojej pracy podkreślał niedoskonałości w 
diagnostyce kamicy żółciowej. Pół wieku później, Jego założe
nia przedstawione w pracy habilitacyjnej dotyczące poprawy 
diagnostyki i leczenia jednej z najczęstszych jednostek choro
bowych w chirurgii gastroenterologicznej spełniły się.

Po posiedzeniu została wystawiona pamiątkowa „Złota 
Księga” Kliniki, do której osoby biorące udział w uroczystości 
mogły się wpisać. W foyer sali wykładowej im. prof. Ludwika 
Rydygiera powrócono do wspomnień, które przywoływała wy
stawa archiwalnych fotografii i wydawnictw książkowych Klini
ki. Trudno było oprzeć się wrażeniu, że to wszystko wydarzyło 
się wczoraj, że Profesor patrzy na nas z góry z wiarą, że Jego 
dzieło będzie kontynuowane. Prof. Zdzisław Wajda w ostatnich 
zdaniach biografii Profesora Kieturakisa wydanej z okazji 100- 
lecia urodzin tak napisał: „Wierzę, że szkoła Profesora nie 
przestanie istnieć, że będzie trwała nadal. Hojną ręką rzucane 
kiedyś przez Profesora ziarna dobra, mądrości, wiedzy i praw
dy będą wzrastać w kolejnych pokoleniach lekarzy, w chirur- 
gach-uczniach i kontynuatorach pięknej tradycji krakowsko- 
wileńsko-gdańskiej szkoły chirurgicznej”.

Non omnis moriar.

prof. Marek Dobosz 
przewodniczący Oddziału Gdańskiego TChP
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Wybitny chirurg, nauczyciel, niezwykły 
człowiek...

\N dniu 25 listopada, w przeddzień setnych urodzin Profeso
ra Zdzisława Kieturakisa, odbyty się wzruszające uroczystości. 
Staraniem zespołu uczniów pod kierownictwem prof. Zdzisła
wa Wajdy, wdowy po Profesorze - dr Marii Kieturakis i syna - 
dr. Macieja Kieturakisa przygotowano cykl imprez. Zapocząt
kowało je spotkanie przy grobie Profesora na cmentarzu Sre
brzysto. Zjawili się nie tylko bezpośredni wychowankowie Pro
fesora, ale i ich uczniowie, poczuwający się do przynależności 
do stworzonej przez Niego szkoły chirurgicznej. Następnie 
uczestnicy udali się do Bazyliki Mariackiej, gdzie Mszę św. 
celebrował ks. infułat Stanisław Bogdanowicz. Poprzedzające 
Ewangelię lekcje czytali najmłodsi reprezentanci szkoły chirur
gicznej stworzonej przez Profesora Kie
turakisa. W homilii ksiądz infułat przy
wołał zasługi i zalety charakteru Profe
sora, jako lekarza, nauczyciela, wycho
wawcy i nieprzeciętnego człowieka. O 
godzinie 14.00 odbyta się w sali im. 
prof. L. Rydygiera sesja naukowa, pod 
patronatem Oddziału Gdańskiego To
warzystwa Chirurgów Polskich, poświę
cona osobie Profesora. W oparciu o tło 
historyczne - Klinikę Chirurgii Uniwer
sytetu Stefana Batorego w Wilnie, w któ
rej rozpoczynał działalność pod kierow
nictwem swego znakomitego nauczycie
la, prof. Kornela Michejdy i z którym two
rzył w Gdańsku pierwszą akademicką 
placówkę chirurgiczną - przedstawiono 
powstanie i rozwój szkoły specjalistycz
nej w nowo utworzonej III Klinice Chirur
gicznej przy ul. Śluza 9/10. W części 
naukowej omówiono tematykę chirurgii 
pęcherzyka żółciowego i dróg żółcio
wych „pół wieku później” przedstawia
jąc stan obecny wiedzy z odwoływaniem 
się do stwierdzeń zawartych w pracy ha
bilitacyjnej Zdzisława Kieturakisa sprzed 56 lat. Wiele z zawar
tych w niej twierdzeń nie straciło nic na aktualności. Wieczo
rem uczniowie i współpracownicy Profesora spotkali się na 
uroczystej kolacji w Sopocie.

Godne wymienienia jest specjalne wydawnictwo książkowe 
autorstwa prof. Zdzisława Wajdy: „Zdzisław Kieturakis (1904- 
1971): w stulecie urodzin” (Akademia Medyczna w Gdańsku, 
Gdańsk, 2004, str. 151). Dochód ze sprzedaży książki został 
przeznaczony (zgodnie z życzeniem dr Marii Kieturakis) na 
cele charytatywne - na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAO. Wydawnictwo to jest cenną pozycją histo
ryczną, wzbogacającą tradycję naszej Uczelni. Ten rodzaj upa
miętnienia zapoczątkował prof. Wiesław Makarewicz, który 
wydał opracowaną pod swoim kierunkiem biografię innego pro
fesora AMG, otaczanego podobnym kultem przez uczniów i wy
chowanków - prof. Włodzimierza Mozotowskiego („Włodzi
mierz Mozotowski, 1895-1975: w 100-lecie urodzin” (Pol. Tow. 
Biochemiczne Oddz. w Gdańsku, Gdańsk, 1995, str. 475).

W książce przytoczono niektóre utwory satyryczne związane 
z uroczystościami klinicznymi i imieninowymi Profesora Kietu
rakisa. Nie znalazła się tam obszerna, póthumorystyczna lau
dacja w języku łacińskim przygotowana na 60. urodziny Profe

sora w 1964 r., a nawiązująca do trzydziestolecia Jego pracy 
lekarskiej. Podajemy ją poniżej:

Anno Domini nongentesimo sexagesimo quarto die vicesimo 
quinto Novembris, nos medici ac anethaesioiogi, assistentes ritu 
chirurgico et paucitas dissidentorum in scientiam neurochirurgiae 
et uroiogiae versa, itaque tres docentes, quinque doctores, quatu- 
or doctorantes atque alias minoris gentium popuius artem medi- 
caiem exercens ad aeternam rei memoriam congregati in Audito- 
rio Maximo CHnici Chirurgici Tertii Academiae Gedanensis, die 
anniversaria nativitatis et gloriosae professionis festa occasione 
moti, nostrae gratulationes ex corde fluentes exprimimus et conc- 
iamate appiaudimus.

SERENISSIMUM VIRUM ZDZISLAUM ALEXANDRUM 
KIETURAKIS

Eminentessimum celeberrirumque Preceptorem et dignum 
alumnum Almae Matris Vilnensis Batoreanae, ludicem Studiorum, 
Cruce Ordinis Polon iae Restitutae, Cruce Auro Meriti, multibusque 

alias decoratum.
Vir hicce iam pridem iuvenili aetate stu

diorum appendices suppurantes pereie- 
gantissime secavit, vulnera et lacerationes 
varias semper per primam intentionem vi- 
gilanter curavit, aegrotesque cursim ac 
durabili et sapienti modo sanavit, diligen- 
tissime iaboravit et considerate didicit, 
paucas soium hora verte habens „ Tractum 
Batoreanum”:„Zacisze”, „Georges", „Bri
stol”, „Sztral Viridis”, „Bukiet”, „Patais de 
Dance” visitare et alias non vitabiiibus suo 
tempore voluptatibus vesci. tam anni mille- 
simi nongentesimi trigintesimi octavi sum- 
mis auspiciis Serenissimae Reipubiicae 
Poionorum Universitas VHnensis Batore- 
ana Eum doctorem medicinae creavit et re
nu nt i avit, adiunctumque CU nici Chirurgici 
eiusdem Universistatis praeposuit. Gens 
omnis regionis Viinensis, Grodnensis, 
Osmianiensis, Trociensis, Braciaviensis, 
Sviencianiensis, Molodecianiensis Nie- 
mencenensis et atiorum hodie quoque In 
memoriam tenet et maximis iaudibus effi- 
cacitatem laboris et lucern virtuum Eius 
prosequitur.

Post ferocem calamitatem malefefici belli hitleriensi et post in- 
famiam cruentem Patriae Nostrae occupationis Vir Hic Anno mil- 
lesimo nongentesimo quadragesimo quinto multos eiutantes et 
vagantes medicos ex peregrinatione et exilio In Almam Mater Ge- 
deanensem conduxit et extollit enixeque amorem disciptinae chi- 
rurgicae fecundo insevit.

Breviter habilitatus et promulgatus cursum nova dignitatis merito 
tendit et Anno miiiessimo nongentesimo sexagesimo secundo offi- 
cium professoris ordinarii nostrae Academiae obtinuit.

Virhic, semper mansuetus, salut i aegroti oblatus, arte cons ilio- 
que salutari plenum soiemniter MAGISTRUM NOSTRUM non so- 
lum aureas manus sed etiam cor aureum habentem esto acciama- 
tus et renuntiatus. Quod in eiusdem rei fidem habe litterae sigiiio 
sanciendae certiores fiunt.

Gedani, die XXV Novembris, Anni MCMLXIV

Powyższy tekst przygotowali B. Lesław Imieliński i Sławomir 
Gotyński przy wydatnej pomocy absolwentów słynnego Gimna
zjum Ojców Jezuitów w Chyrowie - prof. Mieczysława Gam- 
skiego i doc. Jana Macieja Chmielewskiego. Zapisany na wiel
kim arkuszu stylowym pismem został wręczony Jubilatowi.

prof. B. L. Imieliński
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze XXII kadencji PTFarm. Oddział Gdańsk

Sprawozdanie Sekcji Historii Farmacji

Naród żyje zarazem dziś i w mrokach swej historii
Stefan Żeromski

Podobnie można powiedzieć o naszej profesji...

Pamiętajmy o naszych korzeniach, o tradycji, o etyce, moral
ności i osiągnięciach, a także porażkach. Wszak wiedza usta
wicznie pogłębiana z zakresu historii (i nie tylko): rodów, profe
sji, organizacji, wspólnot, wyznań, kultury współżycia, instytucji, 
miejsca pracy i zamieszkania, regionów, ojczyzny, świata itp., 
a także nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych i 
wielu innych jest nauczycielką życia. Tradycje, etyka, moralność 
i kultura społeczna oraz ustawiczna praca rodzą sukcesy.

Na przełomie XX i XXI wieku obserwuje się wśród farmaceu
tów wszystkich specjalności znaczący spadek zainteresowania 
dziejami i tradycją naszej profesji, a także brak świadomości, 
że zawód nasz oparty jest na filarach nauk humanistycznych, 
przyrodniczych, technicznych i innych. Brak tej wiedzy przyczy
nił się do uchwalenia przez parlament ułomnej ustawy „Prawo 
farmaceutyczne”.

PTFarm. Oddział Gdańsk, GOIA oraz przedstawiciele Wy
działu Farmaceutycznego AMG skierowali apel do farmaceu
tów wszystkich specjalności i sympatyków z prośbą o zorgani
zowanie Sekcji Historii Farmacji Oddziału Gdańskiego 
PTFarm. w celu przyczynienia się do poszerzenia wiedzy z za
kresu dziejów naszej profesji.

Na podstawie złożonych deklaracji Zarząd Oddziału Gdań
skiego powołał w dniu 1 marca 2002 r. Sekcję Historii Farma
cji PTFarm. Oddział Gdańsk. Funkcję przewodniczącego po
wierzono prof. Feliksowi Gajewskiemu.

Tematy z zakresu historii w Oddziale Gdańskim PTFarm. 
podejmowano już przed powołaniem Sekcji Historii Farmacji. 
Wielu autorów, członków PTFarm. i sympatyków naszej profe
sji opublikowało szereg artykułów w czasopismach o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim lub wydało pozycje zwarte.

Z okazji IV Naukowego Zjazdu PTFarm. w Gdańsku 22-24 IX 
1958 r. przygotowano wspólnie z Gdańskim Towarzystwem 
Naukowym i Polską Akademią Nauk wystawę dawnej książki 
farmaceutycznej w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Z tej 
okazji także wydano katalog wystawy pt. „Catalogus Expositio- 
nis Veterum Librorum Pharmaceuticorum Gedani MCMLVIH”.

Wieloletni aktywny członek PTFarm. Aleksander Drygas 
wydał szereg publikacji zwartych poświęconych dziejom apte- 
karstwa, opracował kilka haseł do „Encyklopedii zielarstwa i zio
łolecznictwa” oraz liczne biogramy do „Słownika biograficzne
go Pomorza Nadwiślańskiego”. Centralna Komisja ds. Tytułu i 
Stopni Naukowych w dniu 30.10.2000 r. zatwierdziła decyzję 
Rady Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 23.02.2000 r. o nadaniu 
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk farmaceutycz
nych dr. A. Drygasowi na podstawie rozprawy z historii farmacji 
pt. „Kształtowanie się podstaw prawnych aptekarstwa w prze
kroju dziejowym. Studia nad podstawowymi źródłami do dziejów 
farmacji europejskiej i polskiej”. Szanownemu Koledze społecz
ność farmaceutyczna regionu Pomorza serdecznie dziękuje za 
dotychczasową działalność publicystyczną oraz gratuluje uzy
skania kolejnego stopnia naukowego, życzy zdrowia i pomyślno
ści oraz dalszej owocnej pracy naukowej.

W 1995 r. z okazji 50-lecia AMG zorganizowano wspólnie z 
Wydziałem Farmaceutycznym cykl wykładów w ramach posie
dzeń naukowych Towarzystwa pt. „Historia i osiągnięcia katedr 

i zakładów Wydziału Farmaceutycznego AMG”. Także w 1995 
roku z okazji jubileuszu 50-lecia GOIA, a zarazem powojennej 
działalności farmaceutów Ziemi Gdańskiej, Zarząd XIX kaden
cji PTFarm. Oddział Gdańsk wykonał dwa egzemplarze ta
bleau pt. „PTFarm - GOIA 1945-1995”. Wspomniane tableau 
przedstawia fotografie osób piastujących w tym czasie znaczą
ce funkcje w Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Gdańskiej Okręgo
wej Izbie Aptekarskiej, Zarządzie Głównym i Zarządzie Od
działu Gdańskiego PTFarm. wraz z poszczególnymi sekcjami 
i Kotem Żuławskim. Jedno tableau przekazano do siedziby 
GOIA, a drugie jest eksponowane na Wydziale Farmaceutycz
nym AMG. Również w 1995 r. profesorowie Eugeniusz Sień- 
kowski i Stefan Raszeja scharakteryzowali działalność dydak
tyczno-naukową Wydziału Farmaceutycznego AM w Gdańsku 
w okolicznościowych wydawnictwach.

W 1999 r. wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym AMG, 
GOIA i Pharmag SA zorganizowano uroczystość 600-lecia ap
tekarstwa w Gdańsku w salach Centralnego Muzeum Morskie
go w Gdańsku oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. 
„Farmaceutyczne eksponaty muzealne w Polsce”, w trakcie 
której otwarto Izbę Muzealną Farmacji PTFarm. Oddział 
Gdańsk w siedzibie Wydziału Farmaceutycznego AMG.

W 1992 r. Oddział Gdański PTFarm. przy wsparciu GOIA 
przyczynił się do zachowania w całości zbiorów muzealnych 
zawodu farmaceutycznego w Aptece nr 52 PZF „Cefarm” 
Gdańsk, które zostały zgromadzone w latach 70. XX w. przez 
farmaceutów i ich sympatyków regionu gdańskiego, członków 
PTFarm. Pomysłodawcami i realizatorami gromadzenia obiek
tów kultury materialnej z zakresu naszej profesji byli m in. A. 
Drygas, J. Bader, Z. Błaszczyk, S. Gdaniec, J. Kruszczyńska- 
Szymura, Z. Trocha, A. Wewiórski oraz personel techniczny PZF 
„Cefarm” Gdańsk. Opiekunem ekspozycji muzealnej od chwili 
powstania w 1979 r. jest mgr farm. Stefania Gdaniec wraz z pra
cownikami Apteki nr 52 PZF „Cefarm” Gdańsk. Natomiast kusto
szami w krótkich odstępach czasu byli: dr farm. A. Drygas i mgr 
hist. Krzysztof Berenthal. Po prywatyzacji apteki zbiory są hono
rowo zabezpieczone przez właścicielkę Apteki „Ratuszowa” 
(wcześniej Apteka nr 52) mgr farm. S. Gdaniec. Za honorowe 
użyczenie lokalu społeczność farmaceutyczna Szanownej Kole
żance serdecznie dziękuje. Zbiory te w 1992 r. po wielu stara
niach zostały nieodpłatnie przekazane przez dyrekcję PZF „Ce
farm” Gdańsk - PTFarm. Oddział Gdańsk.

Z okazji 1000-lecia Gdańska udostępniono niektóre obiekty 
muzealne na wystawy: „Wybitni gdańszczanie w 10OO-letniej 
historii miasta Gdańska” zorganizowanej w siedzibie Politech
niki Gdańskiej oraz „Bursztyn w 1000-letnim Gdańsku” w Mu
zeum Archeologicznym w Gdańsku.

Rok Łukasiewicza 2003 uhonorowano publikacją „Jubileusz 
150-lecia przeprowadzenia we Lwowie operacji przy świetle 
lampy naftowej, konstrukcji mgr. farm. Ignacego Łukasiewicza”.

Sekcja Historii Farmacji wspólnie z Wydziałem Farmaceu
tycznym AMG, GOIA i Pharmag SA ogłosiła na przełomie ty
siąclecia I ogólnopolski konkurs z zakresu historii farmacji - w 
postaci wystawy lub plakatu pt. „Wieloletnie dzieje farmacji” w 
miejscu pracy farmaceutów wszystkich specjalności. Komuni
katy opublikowano w ponad 20 czasopismach farmaceutycz
nych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, za co serdecznie 
dziękujemy redakcjom.

W marcu 2003 r. Sekcja Historii Farmacji wspólnie z X Mię
dzynarodowymi Targami Bursztynu, Biżuterii, Kamieni Jubiler
skich w Gdańsku zorganizowała stoisko historyczne pt. „Bursz
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tyn w aptece", które cieszyło się dużym zainteresowaniem go
ści i wystawców targowych (kustosze wystawy: prof. F. Gajew
ski, mgr historii sztuki Wiesław Giertowski).

W 2003 r. Sekcja Historii Farmacji uczestniczyła w organi
zacji ekspozycji czasowej w Bibliotece Głównej AMG pt. "Me
dyczna książka polska XIX wieku w zbiorach Biblioteki AMG”.

Natomiast w 2004 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku Od
dział Etnografii (Gdańsk-Oliwa, Spichlerz Opacki) zorganizo
wano wspólnie wystawę pt. „Pajęczyna czy penicylina” (ku
stosz wystawy mgr hist. Barbara Maciejewska). Eksponaty do 
tej wystawy, także jako depozyty, zostały udostępnione przez: 
Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej w Warszawie, 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Muzeum Miasta Gdyni, 
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Ziemi 
Puckiej, Zakład Zbiorów Specjalnych Głównej Biblioteki Lekar
skiej w Warszawie, LABOFARM w Starogardzie Gdańskim oraz 
osoby prywatne. Wystawa była czynna do października br.

Fakt zgromadzenia w drugiej połowie XX w. wielu cennych 
zabytkowych obiektów kultury materialnej farmaceutyczno-ap- 
tekarskich przez farmaceutów i ich sympatyków, członków 
PTFarm. Oddział Gdańsk, zmobilizował w dniu 10 listopada 
1992 r. grupę inicjatywną w składzie: prof. A. Regosz, doc. dr 
hab. F. Gajewski (przewodniczący, wówczas prezes Oddziału 
PTFarm.), dr farm. A. Drygas, dr farm. S. Vogel, mgr farm.
S. Gdaniec, mgr farm. J. Mońko, mgr farm. J. Kruszczyńska- 
Szymura do zorganizowania Muzeum Farmacji Pomorza 
w Gdańsku.

Wielokrotne starania o środki przeznaczone na ten cel nie 
powiodły się. Wobec tego postanowiono utworzyć Honorowe 
Środowiskowe Muzeum Farmacji Pomorza Towarzystwa Na
ukowego PTFarm. Oddział Gdańsk, które funkcjonuje już od 25 
lat dzięki wspaniałym darczyńcom i wolontariuszom, miłośni
kom obiektów muzealno-archiwalnych naszej profesji, którym 
serdecznie dziękujemy za pomoc, wsparcie i życzliwość.

Zbiory muzealne udostępniono społeczności w trakcie trwa
nia XI Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceu
tycznego w dniach 17-19.09.1979 r. w Gdańsku.

Muzeum posiada stałe ekspozycje w siedzibach: Wydziału 
Farmaceutycznego AMG, Muzeum Historycznego Miasta Gdań
ska w Ratuszu Gtównomiejskim, w Aptece „Ratuszowa” i niektó
rych innych instytucjach związanych z poszukiwaniem, pro
dukcją i dystrybucją leków oraz edukacją. W ramach działalno
ści Muzeum organizujemy wystawy czasowe. Pierwsze obiekty 
muzealne zabezpieczono już w 1949 r. w Zakładzie Technologii 
Środków Leczniczych AMG (kierownik prof. Jerzy Tułecki), 
obecnie Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych AMG (kierownik prof. Franciszek Sączewski).

Wspomniane Honorowe Muzeum z 25-letnim stażem przy
czynia się do zachowania i zabezpieczenia wielu cennych 
obiektów muzealno-archiwalnych i do integracji społeczności 
farmaceutycznej wszystkich specjalności.

Tradycyjnie od początku istnienia AMG absolwenci naszego 
Wydziału przygotowują co roku tableau, które pozostaje w 
Uczelni. Członkowie PTFarm. wspólnie z dziekanami i pracow
nikami administracyjno-technicznymi przyczynili się do zacho
wania w całości ok. 50 egzemplarzy tableau w siedzibie Wy
działu Farmaceutycznego AMG. Podobnie fotograficzne por
trety dziekanów zostały wykonane i wyeksponowane w sali po
siedzeń Rady Wydziału. Również zabezpieczono w siedzibie 
Wydziału niektóre obiekty w formie oprawionych plakatów z 
ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Farmaceutyczne eks
ponaty muzealne w Polsce”.

Zajęcia w sekcji obejmują kontakty personalne, korespon
dencyjne i telefoniczne, w których uczulamy rozmówców na 
zagadnienia muzealno-archiwalne, zachęcając m.in. do zabez
pieczenia interesujących obiektów. Poza tym członkowie 
uczestniczą w warsztatach z zakresu historii 2 razy w tygodniu 

(wtorki i czwartki w godz. 9-14) w siedzibie Izby Muzealnej 
Farmacji PTFarm. Oddział Gdańsk, usytuowanej na Wydziale 
Farmaceutycznym AMG, gdzie jako wolontariusze wykonują 
czynności niezbędne w muzealnictwie, m.in. opracowują tema
ty historyczne, które są publikowane w czasopismach lokalnych 
i ogólnopolskich; do tej pory opracowano ponad 100 tematów.

Członkowie sekcji zajmują się poszukiwaniem i zabezpie
czeniem przedmiotów historycznych, związanych z farmacją w 
miejscu pracy farmaceutów i sympatyków, jak również w archi
wach rodzinnych (za zgodą właścicieli), a także poszukiwa
niem i zabezpieczeniem farmaceutycznych obiektów muzeal
nych przechowywanych w muzeach lokalnych i specjalistycz
nych, dla których opracowywana jest dokumentacja naukowa. 
Nawiązywane są kontakty z innymi tego typu placówkami lub 
kolekcjonerami dotyczące wymiany muzealnych duplikatów, w 
celu poszerzania ekspozycji.

Członek Sekcji Historii Farmacji, właściciel firmy Innowacyj
no-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne LABOFARM w 
Starogardzie Gdańskim i Centrum Fitoterapii (w Gdańsku, nad 
Mottawą), mgr farm. Tadeusz Pawełek od 2002 r. jest wydawcą 
kwartalnika „Panacea - Leki Ziołowe”, w którym promuje tak
że wiedzę z zakresu historii farmacji (wydano już 8 numerów). 
Członkowie sekcji gromadzą materiały do tematu „Nekropolie 
farmaceutyczne Pomorza i byłego województwa elbląskiego, 
regionu działalności PTFarm. Oddział Gdańsk”.

Warto podkreślić, że omówione prace członkowie wykonują 
honorowo, w miarę swoich możliwości czasowych. Jesteśmy 
im bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy zainteresowanych - farmaceutów i ich sympa
tyków - do włączenia się w to dzieło. Informacji udziela prze
wodniczący we wtorki i czwartki w godz. 9-14, tel./fax (058) 
349-32-05. Zachęcamy także do odwiedzenia ekspozycji Izby 
Muzealnej Farmacji Oddział Gdański PTFarm. w Ratuszu 
Gtównomiejskim w Gdańsku, ul. Długa, która jest czynna od 13 
lipca 2001 r. w godz. 10-17, w niedzielę 11-17.

prof. Feliks Gajewski 
przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Oddział Gdańsk 

honorowy prezes Oddziału Gdańskiego PTFarm.

Biblioteka Główna 

informuje

W budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Dębinki 1, w holu ka
talogowym zainstalowano dwie samoobsługowe kserokopiarki 
uruchamiane na monety i dostępne dla wszystkich użytkowni
ków w godzinach otwarcia placówki. Koszt odbitki formatu A4 
wynosi 10 groszy.

Istniejący dotychczas punkt kserograficzny nie będzie wyko
nywał kopii i przekształcony zostanie w punkt sprzedaży wy
dawnictw AMG.

Biblioteka nadal będzie świadczyła usługi nieodpłatnego 
wykonywania odbitek z czasopism i książek w ramach rozli
czeń bezgotówkowych między jednostkami AMG na podstawie 
zleceń złożonych w Czytelni Czasopism.

Jeszcze w grudniu br. planowana jest również instalacja ko
piarki samoobsługowej na monety w budynku Wydziału Farma
ceutycznego AMG, al. Gen. J. Hallera 105.

□
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Otolaryngolodzy na Rodos

W dniach 11-16 września 2004 r. na greckiej wyspie Rodos odbył 
się V Europejski Kongres Otolaryngologów Chirurgów Głowy i 
Szyi. Miejscami poprzednich czterech kongresów byty Paryż 
(1988), Sorrento (1992), Budapeszt (1996) i Berlin (2000).

W kongresie uczestniczyło ponad 3500 osób z 42 krajów 
Europy oraz goście zaproszeni z ponad 60. krajów spoza na
szego kontynentu. Równolegle w 12 salach dwóch hoteli (Sofi- 
tel Capsis i Rodos Pałace) odbyto się 285 sesji panelowych, 
wygłoszono 516 referatów, przedstawiono 281 plakatów, zorga
nizowano kilkadziesiąt kursów doskonalących i sympozjów sa
telitarnych. Tematyka obrad dotyczyła wszystkich dziedzin 
współczesnej otolaryngologii, m.in. onkologii, foniatrii, audio
logii, alergologii. Ciekawe byty również doniesienia z pograni
cza laryngologii i literatury antycznej przedstawiające motywy 
medyczne, w tym otolaryngologiczne, obecne w dziełach nie 
tylko greckich poetów.

Polską naukę reprezentowało kilkudziesięciu otolaryngolo
gów, w tym z ośrodków klinicznych Warszawy, Krakowa, Byd
goszczy, Lublina, Łodzi, Wrocławia, Białegostoku i Gdańska. 
Naszą Uczelnię reprezentowali: prof. C. Stankiewicz, dr B. Ko
walska, dr J. Kuczkowski, dr A. Betlejewski oraz niżej podpisa
ny. Przedstawione przez nas trzy prace: Dyspiasia and carci- 
noma in epitheiium ofthe vocai cord- C. Stankiewicz, W. Brzo- 

znowski, B. Kowalska (referat); Prognostic factors in sudden 
sensorineurat hearing ioss - W. Narożny, J. Kuczkowski, C. 
Stankiewicz, B. Mikaszewski (plakat); Etiopathogenesis of cho- 
esteatoma in immunohistochemical and molecular assessment 
- J. Kuczkowski, W. Narożny, B. Mikaszewski (plakat) - spotka
ły się z żywym zainteresowaniem uczestników kongresu.

Organizatorzy kongresu, kierowani przez prof. Spyrosa Pa- 
paspyrou, postarali się o zapewnienie miłych wspomnień, nie 
tylko naukowych, z pobytu na Rodos organizując m.in. zawody 
sportowe na autentycznym antycznym stadionie sportowym, 
liczne wycieczki (m.in. na wyspę Kos - miejsce urodzin Hipo- 
kratesa) oraz wieczorne spotkania towarzyskie. Przekonaliśmy 
się, że opinia o mieście Rodos wpisanym na listę światowych 
skarbów kultury UNESCO, jako o „śródziemnomorskim klejno
cie” nie jest przesadzona. Wszyscy uczestnicy kongresu, za
chęceni apelem mera miasta Rodos, G. Giannopoulosa, stara
li się: szeroko uśmiechać, poznawać piękno wyspy poprzez wą
chanie jej rozlicznych zapachów i smakowanie różnorodności 
kuchni greckiej.

Na zakończenie obrad prezydent EUFOS prof. D. Passali 
zaprosił wszystkich uczestników kongresu na Światowy Kon
gres Otolaryngologów, który odbędzie się za rok w Rzymie.

dr hab. Waldemar Narożny

Partnerska wizyta 
z Cleveland

W ramach I Kongresu Europejskiej Akademii Chirurgii, w 
dniach 15-17 września 2004 roku, odbyto się Polsko-Amery
kańskie Sympozjum Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i 
Estetycznej zorganizowane wspólnie przez Klinikę Chirurgii 
Plastycznej i Leczenia Oparzeń AM w Gdańsku oraz Depart- 
ment of Plastic and Reconstructive Surgery, the Cleveland Cli- 
nic Foundation z Cleveland w stanie Ohio. Dzięki naszym oso
bistym kontaktom w sympozjum tym brało udział pięciu chirur
gów plastyków z cenionego amerykańskiego ośrodka chirurgii 
plastycznej w Cleveland.

Nasi goście na czele z szefem ośrodka w Cleveland dr. Ja
mesem Zinsem zaprezentowali ostatnie osiągnięcia w tej jak
że potrzebnej dziedzinie sztuki chirurgicznej. Dyskutowali tak
że z licznie zgromadzonymi kolegami z Polski i podzielili się 
wiadomościami o tym, co i jak należy zrobić, aby pacjent po
szkodowany nie tylko chorobą, ale mający także problem z wła
snym wyglądem, po naszych zabiegach byt szczęśliwy i mógł 
swobodnie uczestniczyć w życiu społecznym.

W podziękowaniu za wizytę zespół Kliniki Chirurgii Plastycz
nej z Gdańska zaprezentował to, co Pomorze posiada najlep
szego: spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, zwie
dzanie zabytków nie tylko Gdańska, ale także Pelplina, Gniewu 
i oczywiście atrakcji, której zazdrości nam każdy przybysz zza 
„wielkiej kałuży”, czyli Zamku Malborskiego. Warto podkreślić, 
że ekipa z Cleveland posiada w swoim zespole również akcent 
polski w postaci pani dr Marii Siemionów, absolwentki Akade
mii Medycznej w Poznaniu, która zrobiła karierę chirurgiczną 
w Stanach, co nie przeszkodziło jej w utrzymywaniu kontaktów 
z ojczyzną.

dr Jerzy Jankau

Klinika Alergologii AMG i ASTRA ZENECA 
zapraszają na kurs

Badania czynnościowe układu oddechowego

który odbędzie się 15 stycznia 2005 r. w godz. 10.00-15.00 w 
sali wykładowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AMG, ul. 
Dębowa 17a. Kierownik naukowy kursu: dr Krzysztof Kuziemski. 
Rejestracja: telefoniczna, faksem, internetowa lub listowna do 
10 stycznia 2005 r. u mgr Edyty Kowalskiej: Klinika Alergologii 
AMG, ul. Dębinki 7,80-211 Gdańsk, tel./fax: (0-58) 349-16- 25, 
klinika.alergologii@amg.gda.pl. Udział w kursie jest bezpłatny, 
liczba miejsc ograniczona.
Ramowy program kursu:

1. Spirometria - podstawy wykonania badania
2. Interpretacja badania spirometrycznego
3. Bodypletyzmografia układu oddechowego, dyfuzja, opór 

dróg oddechowych oraz podatność płuc - znaczenie prak
tyczne w rozpoznawaniu i monitorowaniu patologii płucnej

4. Nieswoiste testy prowokacyjne
5. Rola pomiaru szczytowego przepływu wdechowego i wyde

chowego w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób obtura- 
cyjnych

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 przy

kład zaburzeń restrykcyjnych
9. Odrębność badania spirometrycznego u dzieci

10. Wydolność układu oddechowego i jakość życia w choro
bach płuc

Prezentacja przykładowych wyników badań czynnościowych 
układu oddechowego oraz ich interpretacja.
Prelegenci: prof. Jerzy Kruszewski, prof. Józef Małolepszy, 
prof. Ewa Jassem, prof. Jan M. Słomiński, dr n. med. Krzysztof 
Kuziemski, dr n. med. Teresa Małaczyńska. □

mailto:klinika.alergologii@amg.gda.pl
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Konferencja

NA TEMAT RAKA PŁUCA

W dniach 23-25 września 2004 r. odbyta się w Gdańsku 
IX Środkowoeuropejska Konferencja na temat Raka Płuca. Tra
dycja gdańskich konferencji poświęconych temu nowotworowi 
sięga 1984 roku, od tego czasu są organizowane regularnie co 
4 lata, zawsze z udziałem licznych gości z zagranicy. Tego
roczne spotkanie miało rangę Konferencji Środkowoeuropej
skiej (poprzednie trzy spotkania odbyły się kolejno w Buda
peszcie, Pradze, Wiedniu), przy czym Gdańsk gościł ją już po 
raz drugi (poprzednio w 1996 roku). Patronami konferencji byty 
Międzynarodowe Towarzystwo do Badań nad Rakiem Płuca 
(IASLC), Europejska Organizacja do Badań nad Rakiem 
(EORTC) i Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Honorowy pa
tronat nad konferencją objął prezydent RP, Aleksander Kwa
śniewski.

Ponad 500 uczestników tegorocznego spotkania reprezento
wało 36 krajów ze wszystkich kontynentów, w tym liczne grono 
zaproszonych wykładowców ze Stanów Zjednoczonych i Japo
nii, państw o największych osiągnięciach w badaniach nad ra
kiem płuca. Obrady odbywały się w salach wykładowych Wy
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konfe
rencję zorganizował zespół lekarzy z Katedry i Kliniki Onkolo
gii i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierow
nictwem prof. Jacka Jassema, przy współpracy z Gdańskim 
Centrum Kongresowym i wydawnictwem Via Medica. Stresz
czenia zjazdowe zostały opublikowane w formie suplementu do 
Lung Cancer, prestiżowego czasopisma o światowym zasięgu. 
Rozszerzone doniesienia wydało w for
mie monografii włoskie wydawnictwo 
Monduzzi Editore.

Konferencję poprzedziły zorganizo
wane przez zespół prof. Jana Stokow
skiego tzw. „warsztaty chirurgiczne” z 
udziałem licznego grona lekarzy repre
zentujących większość polskich ośrod
ków torakochirurgicznych.

Sesje naukowe pierwszego dnia kon
ferencji byty poświęcone zapobieganiu i 
wczesnemu wykrywaniu raka płuca. 
Wiele doniesień poświęcono walce z na
łogiem palenia tytoniu, głównej przyczy
nie raka płuca. Pomimo postępów w dia
gnostyce obrazowej w medycynie, wcze
sne wykrywanie nowotworów klatki pier
siowej jest nadal bardzo trudne. W wielu 
krajach prowadzone są badania nad 
określeniem osób zagrożonych rozwo
jem raka płuca. Prace te dotyczą przede 
wszystkim genetycznie uwarunkowanej 
predyspozycji do zachorowania oraz 
określeniu molekularnych nieprawidło
wości w komórkach dróg oddechowych 
(obecnych na przykład w plwocinie).

W czasie kolejnych dwóch dni konferencji omówione zostały 
postępy w zakresie chirurgii, chemioterapii i radioterapii raka 
płuca. Leczenie tego nowotworu zależy przede wszystkim od 
stopnia zaawansowania (zasięgu choroby), przedstawiono za
tem nowe metody diagnostyczne (np. PET), które pozwalają 
dokładniej ocenić stopień zaawansowania i dokonać optymal
nego wyboru leczenia. W ostatnich latach standardem w lecze
niu raka płuca staje się kojarzenie różnych metod leczenia -

Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 23 września 2004 roku

Do uczestników i organizatorów 
IX Środkowoeuropejskiej Konferencji 
na Temat Raka Płuca

Szanowni Państwo,

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników IX Środkowoeuropejskiej Konferencji 
na Temat Raka Płuca. W pełni doceniając wagę podejmowanych zagadnień, z satysfakcją 
przyjąłem nad tym największym tegorocznym spotkaniem onkologów w naszym kraju honorowy 
patronat.

Determinacja i konsekwencja, z jaką nieustannie poszukują Państwo nowych sposobów 
przeciwdziałania i leczenia jednej z najgroźniejszych współczesnych chorób, wielka gotowość 
do wymiany myśli na ten temat, otwartość w przekazywaniu doświadczeń - wszystko to budzi 
mój najgłębszy szacunek.

Znaczenie Państwa starali w pełni zrozumieć można dopiero po uświadomieniu sobie, 
że rak płuca jest powodem największej liczby nowotworowych zgonów w rozwiniętych krajach 
świata. Tylko w Polsce co roku umiera za jego przyczyną blisko 20 tys. osób! Dyskusje 
podejmowane podczas poprzednich konferencji bardzo dobrze służyły walce z tą złowrogą 
chorobą i sprzyjały zmniejszaniu jej społecznych skutków. Ufam, że Państwa obecne spotkanie 
również przyniesie w tej mierze znaczące efekty.

Dziękuję organizatorowi Konferencji - Akademii Medycznej w Gdańsku - za dobre jej 
przygotowanie. Gratuluję powierzenia Państwu roli gospodarza tego spotkania już po raz drugi. 
Odbieram to jako dowód ogromnego uznania dla dorobku uczelni w dziedzinie onkologii, 
a zarazem wyraz wysokiej oceny dokonań środowiska polskich lekarzy zajmujących się 
zagadnieniami raka płuca.

Życzę owocnych obrad, a zagranicznym gościom miłego pobytu w Polsce.

Aleksander Kwaśniewski

temu zagadnieniu poświęcone byty wykłady szkoleniowe i sym
pozja z udziałem wybitnych specjalistów, m.in. z Polski, Fran

cji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Austrii, 
Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Sta
nów Zjednoczonych i Japonii.

Wiele tegorocznych doniesień doty
czyło biologii raka płuca. Poznanie me
chanizmów prowadzących do niekontro
lowanego wzrostu komórek pozwala na 
racjonalne zaprojektowanie nowych le
ków, w tym preparatów działających wy
biórczo na specyficzne cechy guza (tzw. 
„terapie celowane”). Większość tych le
ków znajduje się nadal w trakcie badań 
klinicznych, jednak oczekuje się, że już 
w najbliższych latach uzupełnią one 
obecne metody.

Pomimo postępu wiedzy w dziedzinie 
medycyny paliatywnej, rak płuca jest 
często związany ze znacznym cierpie
niem. Metody skutecznego zwalczania 
objawów choroby są zatem ważną czę
ścią leczenia i byty szeroko omówione w 
ostatnim dniu konferencji.

Atrakcyjną częścią konferencji byty 
debaty typu „za i przeciw”, dotyczące 
nierozstrzygniętych zagadnień związa
nych z wykrywaniem i leczeniem raka 

płuca; wśród poruszanych tam tematów byty między innymi 
celowość badań przesiewowych oraz rola pooperacyjnej radio
terapii i chemioterapii.

Następna, jubileuszowa X Środkowoeuropejska Konferencja 
na temat Raka Ptuca odbędzie się we wrześniu 2006 roku w 
Pradze.

dr Rafał Dziadziuszko, prof. Jacek Jassem
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VI WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN MEDICINE AND 

High Altitude Physiology

Xining - Lhasa - China, 12-20 sierpień 2004 r.

W tym roku VI Światowy Kongres Medycyny Wysokościowej 
zorganizowano w Chinach na Płaskowyżu Tybetańskim i stano
wił kontynuację tradycji odbywania spotkań w najpiękniej
szych, wysoko położonych regionach naszego globu.

Pierwszy Światowy Kongres odbyt się w La Paz (3700 m 
n.p.m.) w Boliwii w 1994 roku. Miejscowe lotnisko El Alto znaj
dujące się na wysokości 4100 m n.p.m. jest jednym z najwyżej 
położonych międzynarodowych lotnisk na świecie. Cieka
wostką jest to, że kiedy samolot ląduje, ciśnienie w kabinie spa
da zamiast, jak zwykle, podnosić się. Innymi słowy wysokość, 
na której znajduje się lotnisko, jest większa niż wysokość usta
wiona w kabinie podczas lotu.

Kolejne zjazdy miały miejsce w Cuzco - Peru, Matsumoto - 
Japonia, Arica - Chile oraz w Barcelonie - Hiszpania.

Tegoroczny VI Kongres toczył się w dwóch miejscach. Go
spodarzem pierwszych czterech dni było Xining - stolica pro
wincji Oinghai w zachodnich Chinach. Oinghai usytuowane 
jest w północno-wschodnim krańcu Płaskowyżu Tybetańskie
go. Średnia wysokość terenu to 3000 m n.p.m. Oinghai to tak
że miejsce, skąd biorą początek dwie największe rzeki Chin: 
Jangcy i Żółta Rzeka. Stąd jego wdzięczna nazwa The Water 
Tower of China. Stolica Xining jest wielkim, nowoczesnym mia
stem, pozbawionym jednak atrakcji turystycznych i stanowią
cym raczej etap w podróży do Tybetu.

Tak było i w naszym przypadku, gdyż druga cześć Kongresu 
odbyta się w Lhasie, stolicy Tybetu, obecnie Autonomicznym 
Regionie Chińskiej Republiki Ludowej. To mistyczne miasto 
przez lata odizolowane było od reszty świata. W Tybecie nadal 
nie ma asfaltu, kolei, a głównym sposobem transportu jest dro
ga powietrzna. W ostatnich latach prowadzonych jest tam wie
le badań z dziedziny medycyny wysokościowej, do czego nie
wątpliwie przysłużyło się ambitne przedsięwzięcie, jakim jest 
budowa pierwszej w Tybecie kolei na trasie Golmud - Lhasa. 
Długość trasy planowana jest na 1100 km, z czego 75% będzie 
przebiegało na wysokości powyżej 4000 m n.p.m., z najwyż
szym punktem na wysokości 5072 m n.p.m. Czas przejazdu 
będzie wynosił od 14 do 16 godzin. Stwarza to ryzyko dla zdro
wia pasażerów niezaaklimatyzowanych do tak dużych wysoko
ści i stanowi duży problem dla konstruktorów oraz wyzwanie dla 
naukowców. Prawdopodobnym rozwiązaniem będzie wzboga
cenie wagonów tlenem. Podniesienie stężenia tlenu o 1% po
wyżej normalnej wartości 21% „obniża” odczuwaną wysokość 
o 300 m.

Aktualnym problemem, z którym boryka się Chińskie Mini
sterstwo Kolei, jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy robot
nikom pracującym przy budowie kolei. W większości pochodzą 
oni z terenów położonych niżej nad poziomem morza i ekspo
zycja na wysokość rzędu 4000 m może wywołać u nich choro
bę wysokościową (Mountain Sickness MS). Są oni idealną po
pulacją do badań nad przewlekłą przerywaną hipoksją - jed
nostką chorobową, o której niewiele do tej pory wiadomo. Na 
trasie kolei stanął dobrze wyposażony szpital połowy z komorą 
hiperbaryczną do leczenia chorób wysokościowych. Jak stwier
dził przedstawiciel chińskiego rządu podczas wizyty uczestni
ków Kongresu w Railway Workers Hospital, higiena pracy jest 
tak duża, że żaden z robotników przez dwa lata trwania prac na 
MS nie zachorował. Wierzyć lub nie... ?

Autorzy z prof. John B. West

Kongres obfitował w mnóstwo dodatkowych atrakcji i imprez 
towarzyszących. Warto zauważyć, że plan pobytu ułożony zo
stał nieprzypadkowo, ale z zachowaniem reguł aklimatyzacji. 
Było to ważne, szczególnie dla osób, które przybyły drogą lot
niczą prosto z poziomu morza, co dotyczy także autorów.

Xining znajduje się na 2200 m n.p.m. Tam spędziliśmy trzy dni. 
Ostatniego, czwartego dnia odbyta się wycieczka do Oinghai 
Lakę, jednego z największych jezior Chin, położonego na 3200 m 
n.p.m. Na noc wróciliśmy do Xining, czyli 1000 m niżej. Na na
stępny dzień polecieliśmy do Lhasy - 3700 m n.p.m. Stamtąd po 
trzech kolejnych dniach odwiedziliśmy Namtso Lakę na 4700 m 
n.p.m. mijając po drodze przełęcz na 5150 m n.p.m. Była to dość 
wyczerpująca wycieczka, zarówno dla uczestników, jak i kierow
ców minibusów z napędem na cztery kota, którzy przez 12 godzin 
pokonali około 500 km bezdroży tybetańskiego pustkowia.

Tak dobra aklimatyzacja pozwoliła nam na odbycie bez ob
jawów ostrej choroby wysokościowej 10-dniowego trekkingu w 
regionie Mount Everest uwieńczonego dojściem do obozu dru
giego (6025 m n.p.m.) w drodze na najwyższą górę świata. Wi
dok Mount Everest z klasztoru Rongbuk, oddalonego od Eve- 
rest Base Camp o 7 km, jest doprawdy „experience of a lifeti- 
me” (The Rough Guide - China). Piękno tego regionu potęgo
wał też fakt jego odosobnienia. Nieliczni turyści decydują się 
tu na piesze wędrówki. My nie spotkaliśmy nikogo.

Uczestnictwo w Kongresie dato nam też sposobność obcowa
nia z niezwykłymi ludźmi, których zainteresowanie fizjologią 
człowieka w warunkach wysokogórskich często wyrosło z miło
ści do gór. Takim cztowiekiem-legendą jest John B. West (Uni- 
versity of California, San Diego), obecnie redaktor naczelny High 
Altitude Medicine and Bioiogy, w przeszłości lekarz słynnej wy
prawy z 1953 roku, kiedy to Edmund Hillary i Tenzing Norkayjako 
pierwsi zdobyli Mount Everest. Na czele Międzynarodowego 
Towarzystwa Medycyny Górskiej (ISMM) stał do tego roku cha
ryzmatyczny Peter Hackett - zdobywca Everestu, obecnie szef 
Colorado Center for Altitude Medicine and Physiology (USA). 
Jego następcą jest James S. Milledge z Wielkiej Brytanii.

Chociaż problematyka Kongresu znacznie odbiega od za
gadnień urologicznych można doszukać się wspólnych punk-
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Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych otrzymała
1. dr hab. Ewa BRYL - adiunkt, Katedra i Zakład Fizjopatologii 

AMG, praca pt. „Zmiany ekspresji cząsteczki CD28 na lim
focytach CD4+ u chorych na reumatoidalne zapalenie sta
wów; rola czynnika martwicy nowotworów i konsekwencje dla 
odpowiedzi immunologicznej”, uchwała Rady Wydziału Le
karskiego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny - 
immunopatologii z dn. 22.04.2004 r., zatwierdzona decyzją 
Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Nauko
wych z dn. 25.10.2004 r.

W numerze 12/2004 Gazety AMG podano błędnie 
miejsce zatrudnienia, za co przepraszamy.

Redakcja

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie bioliogii medycznej otrzymała
1. mgr Katarzyna Maria GARBACZ - asystent, Katedra i Zakład 

Mikrobiologii Lekarskiej AMG, praca pt. „Występowanie i 
charakterystyka koagulazoujemnych i CF-ujemnych szcze
pów gronkowców złocistych (Staphylococcus aureus)”, pro
motor - prof. dr hab. Janusz Galiński, Rada Wydziału Lekar
skiego dnia 2.12.2004 r. nadała stopień doktora nauk me
dycznych w zakresie biologii medycznej,

w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Altankhorol DAMDINSUREN - słuchacz Studiów Dokto

ranckich, Samodzielna Pracownia Patomorfologii Klinicznej 
Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, praca pt. 
„Analiza histokliniczna mięśniaków macicy”, promotor - 
prof. dr hab. Maria Hrabowska, Rada Wydziału Lekarskiego 
dnia 2.12.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny,

2. lek. Krystyna Teodora URBANOWICZ - starszy asystent, 
Oddział Chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjali
stycznego w Olsztynie, praca pt. „Stan odżywienia a jakość 
życia chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domo
wych”, promotor - prof. dr hab. Wiesława Lysiak-Szydłow- 
ska, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 2.12.2004 r. nadała 
stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,

w zakresie stomatologii otrzymali:
1. lek. storn. Tomasz MELKOWSKI - b. asystent Katedry i Za

kładu Stomatologii Wieku Rozwojowego AMG, praca pt. 
„Stan zdrowia narządu żucia oraz higiena jamy ustnej w 
młodzieńczym przewlekłym zapaleniu stawów”, promotor - 
prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, Rada Wydziału 
Lekarskiego dnia 2.12.2004 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie stomatologii,

2. lek. storn. Ewa SIKORA - praktyka stomatologiczna Pulheim 
Niemcy, praca pt. „Próba optymalizacji podstawowego le
czenia periodontologicznego przy zastosowaniu oszczędza
jących technik postępowania (periodontal debridement) na 
podstawie badań własnych”, promotor - dr hab. Jadwiga 
Sadlak-Nowicka, prof. nzw., Rada Wydziału Lekarskiego 
dnia 2.12.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie stomatologii.

Na Wydziale Farmaceutycznym 
AMG stopień doktora nauk 
farmaceutycznych otrzymały:
1. mgr Alina PLENIS - asystent, Katedra i Zakład Chemii Far

maceutycznej, praca pt. „Opracowanie metody oznaczania 
moklobemidu i jego dwóch metabolitów w osoczu krwi ludz
kiej oraz jej zastosowanie w badaniach farmakokinetycz- 
nych”, promotor - prof. dr hab. Henryk Lamparczyk, Rada 
Wydziału Farmaceutycznego AMG dnia 7. 12. 2004 r. nada
ła stopień doktora nauk farmaceutycznych,

2. mgr Aleksandra LELLA - słuchacz Studiów Doktoranckich, 
Katedra Analityki Klinicznej, praca pt. „Stres oksydacyjny a 
potencjał antyoksydacyjny w doświadczalnym modelu niewy
dolności nerek”, promotor - dr hab. Anastasis Pacanis, 
Rada Wydziału Farmaceutycznego AMG dnia 7. 12. 2004 r. 
nadała stopień doktora nauk farmaceutycznych.

□

tów. Dotyczy to głównie sildenafilu (Viagra) i tadalafilu (Gialis), 
stosowanych w zaburzeniach wzwodu, które znalazły swoje 
miejsce w leczeniu chorób wysokościowych. Badania nad ich 
zastosowaniem cały czas trwają, ale tadalafil jest już w stan
dardach profilaktyki i leczenia wysokościowego obrzęku płuc 
(High Altitude Pulmonary Edema HAPE).

W patofizjologii HAPE kluczową rolę odgrywa skurcz kapila- 
rów płucnych, tętniczek i prawdopodobnie małych żyt. Spowo
dowane to jest spadkiem produkcji tlenku azotu NO - czynnika 
rozszerzającego naczynia płucne, wzrostem aktywacji układu 
wspótczulnego i spadkiem aktywności receptorów Na w pęche
rzykach płucnych odpowiedzialnych za równowagę wodną mię
dzy wnętrzem pęcherzyka a przestrzenią okotopęcherzykową. 
HAPE objawia się kaszlem, dusznością w spoczynku, uczu
ciem ciężaru na klatkę piersiową, osłabieniem i obniżoną tole
rancją wysiłku. W badaniu fizykalnym stwierdzamy świsty, 
trzeszczenia nad polami płucnymi, sinicę centralną, tachykar- 
dię i tachypnoe. Sildenafil i tadalafil jako inhibitory 5 fosfodie- 

sterazy poprzez hamowanie rozkładu cGMP zwiększają stęże
nie NO w komórkach, tym samym rozszerzają naczynia płucne 
zapobiegając i lecząc HAPE. Ze względu na dłuższy czas dzia
łania preferowany jest tadalafil. W profilaktyce HAPE stosuje 
się go w dawce 10 mg co 12 godzin wraz z nifedypiną20 mg co 
8 godzin począwszy od dnia poprzedzającego wysokogórską 
wędrówkę. W leczeniu HAPE podstawą jest zejście 500 - 1000 
m, tlen 4-6 l/min, nifedypina 20 mg co 6 godzin i tadalafil w 
niezmienionej dawce.

W świetle tych doniesień zabranie ze sobą zapasu Viagry czy 
Cialisu na narty w Alpy nabiera nowego znaczenia...

Dla nas jako lekarzy zainteresowanych medycyną wypra- 
wową VI Światowy Kongres Medycyny Wysokościowej byt źró
dłem wielu znaczących informacji, dat możliwość poznania 
niezwykłych ludzi, a jego egzotyczna oprawa sprawiła, że bę
dziemy wyjazd do Chin pamiętali jeszcze długo.

lek. Emilia Pawłowska, Katedra i Klinika Urologii 
lek. Robert Szymczak, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
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10 lat działalności

„Quo Vadis”

Przeżywamy burzliwe czasy. Tworzą się nowe struktury. Postęp 
zależy od wiedzy, poglądów i zdolności obserwacji przemian. 
Jedni stają się beneficjantami nowego systemu, inni są poszko
dowani. Widać to także w stanie zdrowia obywateli, wśród których 
stwierdza się regres u ludzi gorzej edukowanych i sytuowanych, 
a tych jest przecież najwięcej.

Przed 10. laty doszliśmy do wniosku, że trzeba temu przeciw
działać, stosując formy pracy odpowiednie do zmieniającej się 
rzeczywistości. Stworzyliśmy interesujące lobby, co dato nad
spodziewanie dobre rezultaty, które Gdańsk i naszą Akademię 
wyróżniają.

Na początku przemian ustrojowych zauważyliśmy, że inten
sywny marketing, także artykułów żywnościowych, niekiedy 
stwarza zagrożenie dla ludzi nie przygotowanych do przemian. 
Razem z redaktorem Stanisławem Kubiakiem 
założyliśmy „Quo Vadis”, którego zadaniem 
miało być propagowanie zdrowego trybu życia w 
zmieniającej się gospodarce rynkowej. Było to 
wtedy nowe, ponieważ od początku nasze dzia
łanie społeczne koordynowane było przez re
daktora, a więc człowieka spoza AMG, który 
mógł poświęcić więcej czasu na nawiązywanie 
kontaktów między pracownikami naukowymi 
różnych uczelni, a co najważniejsze - także fir
mami produkującymi żywność, coraz częściej 
prywatyzującymi się. Stało się to dla nas wszyst
kich nowym doświadczeniem.

Wymagało to różnych poczynań prawnych i or
ganizacyjnych, które nie byty łatwe do skoordy
nowania, wobec ciągle zmieniających się przepisów. Wreszcie 
St. Kubiak zarejestrował Forum Promocji Zdrowia „Quo Vadis” 
jako spółkę z o.o. Redaktor jest bardziej intelektualistą, niż 
człowiekiem biznesu (żeby kupić komputer sprzedał malucha), 
niemniej udało nam się skupić w działaniu wielu interesują
cych ludzi, m.in. prof. Zenona Ganowiaka i jego współpracow
ników, prof. Jerzego Popinigisa z Akademii Wychowania Fi
zycznego i Sportu, którego ideą było szkolenie studentów w 
zakresie zdrowego trybu życia, aby mogli propagować go ucząc 
wf w szkołach, czy prof. Wiesławę Łysiak-Szydtowską, która po 
kilku latach działalności w „Quo Vadis” stworzyła Zakład 
Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej w AMG i 
wydała interesującą książkę. Z Andrzejem Rynkiewiczem, To
maszem Zdrojewskim i innymi z Katedry Nadciśnienia Tętni
czego i Diabetologii zaczęliśmy tworzyć programy prewencji 
nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia. Za
owocowało to tym, że dr Zdrojewski jest obecnie sekretarzem 
ogólnopolskiego programu POLKARD pod auspicjami ministra 
zdrowia, a programy prewencji chorób serca i naczyń prowa
dzone w Uczelni doczekały się publikacji w pismach krajowych 
i zagranicznych i są wizytówką kraju na kongresach.

Interesujące byty doroczne konferencje, które organizowali
śmy w ramach „Quo Vadis” na Pol-Foodach razem z Między
narodowymi Targami w Gdańsku. Brali w nich udział producen
ci żywności, którzy dostawali znaki jakości po uprzednim prze
badaniu ich produktów w Katedrze Bromatologii i w Stacji Sa
nitarno-Epidemiologicznej, w czym aktywny udział brali pań
stwo Pacanisowie. Przyznawaliśmy nagrodę Wielkiej Gai za 
wyróżniającą się działalność, do której wytwórcy żywności 
przywiązywali dużą wagę, gdyż kryteria jej przyznawania byty

precyzyjnie określone. Konferencji tych odbyto się 8, jedna na
wet na Polagrze w Poznaniu.

W dyskusjach ważny byt kontakt profesorów ekonomii, a tak
że żywieniowców i producentów żywności z całej Polski, co 
dato asumpt do posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu 
poprzedniej kadencji na temat polityki żywieniowej państwa w 
zmieniającej się gospodarce rynkowej. Wydawaliśmy propa
gandowe gazetki, w których fachowe zalecenia znanych auto
rytetów red. Kubiak redagował w sposób niekonwencjonalny i 
przystępny. Słowem, wszyscy uczyliśmy się nowego, co obec
nie nazywa się marketingiem społecznym.

10 lat w czasie przemian to długi okres, najstarsi z nas prze
szli na emeryturę, młodsi zostali kierownikami jednostek, sku
piając wokół siebie najmłodszych, dla których zagadnienia pro
filaktyki stają się wyzwaniem zawodowym, a nie tylko interesu
jącym hobby. Jedni się w tym zakresie habilitują, inni doktory
zują. Taka jest kolej rzeczy, wszystko co nowe, w każdym sys
temie zaczyna się od podstaw. Redaktor Kubiak obecnie koń
czy swoją działalność w Forum Promocji Zdrowia „Quo Vadis”, 
może uda mu się zainicjować coś nowego w innej formie orga
nizacyjnej.

W naszej działalności w Forum mieliśmy pozornie zabawne 
dyskusje, gdy lekarze o lipidach mówili w mi
ligramach, a producenci żywności w tonach, 
ale jakoś dogadywaliśmy się i wzajemnie 
uczyli. Nie są to sprawy proste, gdyż interesy 
lekarzy i producentów w odniesieniu do po
tencjalnych pacjentów są niekiedy przeciw
stawne. Stąd znana wojna „masła z marga
ryną”, w której także braliśmy udział, czy kło
poty z zaleceniami ograniczania soli, co nie
kiedy jest trudne technologicznie, nie tylko 
ekonomicznie.

Redaktor Kubiak na tamach „Dziś”, mie
sięcznika społeczno-politycznego w numerze 
9/2004, zamieścił artykuł „Medycyna a polity
ka gospodarcza”. Ton publikacji jest dość 

gorzki. Autor uważa, że interesy lekarzy i producentów są nie
kiedy przeciwstawne, co nie zawsze sprzyja poprawie zdrowia. 
Jestem z natury optymistą i pragmatykiem, uważam, że nic nie 
można załatwić od razu, każda epoka ma swoje problemy. 
W ciągu minionych 10 lat, także dzięki działalności w „Quo Va- 
dis”, nauczyliśmy się nie tylko o tym myśleć, ale i dyskutować 
jak działać w gospodarce rynkowej. Mając to na uwadze wystą
piłyśmy z prof. Łysiak-Szydtowską do Pana Rektora i Senatu z 
prośbą o wyróżnienie redaktora Stanisława Kubiaka medalem 
„Zasłużonego Akademii Medycznej w Gdańsku”. Redaktor, 
mówiąc żartobliwie, jest zanikającym gatunkiem inteligenta 
starej daty. Sądzę, że działalność „Quo Vadis” przyczyniła się 
w dużym stopniu do zacieśnienia współpracy katedr Wydzia
łów Lekarskiego, Farmaceutycznego AMG oraz Akademii Wy
chowania Fizycznego i Sportu z przemysłem żywieniowym, co 
nie jest do przecenienia.

Forum Promocji Zdrowia „Quo Vadis” ma zastrzeżone praw
nie logo w postaci serca czerwono-zielonego. Próbowały to 
przejąć różne instytucje, na co nie godziliśmy się. Wyraziliśmy 
natomiast zgodę na korzystanie z naszego logo przez progra
my prewencji chorób układu krążenia w naszej Uczelni i one 
się nim posługują. Jeżeli nawet w przyszłym roku Forum prze
stałoby istnieć, to ten mity symbol będzie trwał i będzie wska
zywał kontynuatorom kierunek działań.

prof. Barbara Krupa-Wojciechowska 
przewodnicząca Rady Programowej 

Forum Promocji Zdrowia „QuoVadis”
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Szkolenie ustawiczne
Kształcenie podyplomowe 
w Katedrze Medycyny Rodzinnej

W roku akademickim 2004/2005 Katedra i Zakład Medycyny 
Rodzinnej AMG organizuje kolejny, comiesięczny cykl konfe
rencji szkoleniowych dla lekarzy w ramach Programu Kształce
nia Ustawicznego „SEKSTANS”.

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paździer
nika 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku do
skonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 
231, poz. 2326) każde takie spotkanie premiowane jest punk
tami edukacyjnymi dla uczestników. Tematyka obejmuje za
gadnienia kliniczne, a wykładowcami są specjaliści danej dzie
dziny medycyny z naszej Uczelni, jak i z kraju. Spotkania odby
wają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 10.00 
- 14.30, w sali wykładowej im. prof. W. Mozotowskiego Colle
gium Biomedicum.

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie problemom endo
krynologii w praktyce lekarza rodzinnego, wykładowcami będą 
dr hab. Krzysztof Sworczak oraz prof. Beata Koś-Kudta, wykła
dowca Harvard University oraz Śląskiej Akademii Medycznej w 
Zabrzu. Ze względów organizacyjnych spotkanie to odbędzie 
się w dniu 8 stycznia 2005 r.

W ramach prowadzonego przez Katedrę Medycyny Rodzin
nej kształcenia ustawicznego lekarze wysłuchali wykładów 
przeprowadzonych przez profesorów:

Leszka Bidzana, Adama Bilikiewicza, Wojciecha Bogusław
skiego, Lidię B. Brydak, Zygmunta Chodorowskiego, Andrze
ja Gładysza, Janusza Gumprechta, Ewę Jassem, Marię Ko
rzon, Dariusza Kozłowskiego, Kazimierza Krajkę, Witolda 
Lukasa, Zbigniewa Lwa-Starowicza, Krzysztofa Narkiewi- 
cza, Romana Nowickiego, Walentego Nykę, Bolesława Rut
kowskiego, Andrzeja Rynkiewicza, Janusza Sieberta, Jana 
M. Stomińskiego, Czesława Stankiewicza, Bogdana Wyrzy
kowskiego oraz dr dr: Wandę Badowską, Barbarę Biały- 
nicką-Birula, Zbigniewa Bohdana, Andrzeja Gołębiewskie
go, Janusza Jakitowicza, Annę Korzon-Burakowską, Dariu
sza Lewandowskiego, Małgorzatę Malec-Milewską, Elżbietę 
Ortowską-Kunikowską, Ewę Semetkowską-Jurkiewicz, Mał
gorzatę Sochocką-Bykowską, Radosława Szczęcha.

Omawiano następujące zagadnienia:
• Najistotniejsze wydarzenia w dziedzinie medycyny rodzin

nej, które zmieniły lub mogą mieć wpływ na zmianę co
dziennej praktyki medycznej lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej w Polsce.

• Edukacja chorych z nadciśnieniem tętniczym.
• Cała prawda o szczepieniach przeciwko grypie.
• Czy dobrze leczymy chorobę wieńcową, czyli o możliwo

ściach współpracy lekarzy rodzinnych z Instytutem Kardio
logii AMG.

• Kluczowa rola lekarzy rodzinnych w prewencji powikłań 
nadciśnienia tętniczego.

• Jak czytać wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego.
• Współczesne poglądy nt. zasad prawidłowego żywienia 

dzieci i młodzieży.
• Czy powinniśmy obawiać się uzależnienia od benzodwu- 

azepin? Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w prak
tyce lekarza POZ.

• Wybrane zagadnienia dotyczące leczenia zaburzeń snu.

• Czy standardy opieki diabetologicznej są możliwe do osią
gnięcia w praktyce lekarza rodzinnego?

• Zestawy wyboru leków w cukrzycy t. II.
• Właściwe stosowanie NLPZ w najczęściej spotykanych ze

społach bólowych w reumatologii.
• Leczenie bólu przewlekłego w chorobach narządu ruchu. 

Leczenie bólu neuropatycznego.
• Hiperlipidemie wieku podeszłego - leczyć czy nie leczyć?
• Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca.
• Specyfikacja terapii nadciśnienia oraz cukrzycy w wieku 

podeszłym.
• Neuropatologia wieku podeszłego.
• Diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji poznawczych.
• Wczesna diagnostyka nowotworów głowy i szyi w praktyce 

lekarza rodzinnego.
• Ostre i przewlekłe stany zapalne zatok obocznych nosa.
• Nowe spojrzenie na antybiotykoterapię w infekcjach dróg 

oddechowych.
• Choroba niedokrwienna serca.
• Niewydolność krążenia.
• Chory z łagodnym rozrostem stercza w praktyce lekarza ro

dzinnego.
• Zaburzenia seksualne w praktyce lekarza rodzinnego.
• Niedokrwistości u dzieci i młodzieży.
• Nadciśnienie tętnicze a choroby nerek.
• Zespół metaboliczny.
• Współczesne zasady rozpoznawania i leczenia POChP.
• Zastosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu astmy oskrze

lowej.
• Moczenie nocne u dzieci - aspekty historyczne, psycholo

giczne i społeczne. Diagnostyka i leczenie moczenia noc
nego u dzieci - zalecenia dla lekarzy pierwszego kontaktu.

• Ospa wietrzna - zagrożenia i możliwości profilaktyki.
• Najnowsze doniesienia na temat epidemiologii i szczepień 

przeciwko WZW typu A, B, C.
• Realizacja kalendarza szczepień ochronnych z wykorzysta

niem szczepionek wysoce skojarzonych.
• Wieloczynnikowe leczenie cukrzycy a zapobieganie powi

kłaniom w świetle najnowszych badań EBM.
• Praktyczne postępowanie w terapii cukrzycy ze szczegól

nym uwzględnieniem leczenia zespołu stopy cukrzycowej.
• Mitologia w praktyce lekarza rodzinnego. Nowoczesne me

tody leczenia tojotokowego zapalenia skóry.

Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych przy 
Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej AMG jest jednostką, 
którą w Ministerstwie Zdrowia wpisano na listę jednostek pro
wadzących specjalizację na obszarze Rzeczypospolitej Pol
skiej. W roku 2004 uzyskaliśmy akredytację na 70 miejsc szko
leniowych, z których połowę przeznaczamy na szkolenie w try
bie rezydenckim. Zgodnie z §6 ust. 7,7a i 8 rozporządzenia Mi
nistra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjaliza
cji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 302 i Nr 
148, poz.1661) - prowadzimy akredytowane kursy objęte pro
gramem specjalizacji. Jesteśmy jedyną akredytowaną jed
nostką w województwie pomorskim. Szkolenie teoretyczne pro
wadzimy dla wszystkich lekarzy specjalizujących się w zakre
sie medycyny rodzinnej w województwie pomorskim oraz czę
ściowo w województwie warmińsko-mazurskim (Elbląg). W za
jęciach uczestniczy 114 osób. Wykładowcami są zespoły na
uczycieli akademickich naszej Uczelni.

dr hab. Janusz Siebert, prof. nzw. 
kierownik Katedry Medycyny Rodzinnej 

konsultant wojewódzki 
w dziedzinie medycyny rodzinnej
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XII Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich
W dniach 9-12 września 2004 r. odbyto się w Szczecinie XII Spotka
nie Redaktorów Gazet Akademickich. Organizatorami imprezy byty: 
Akademia Morska, Akademia Rolnicza, Politechnika Szczecińska 
oraz Uniwersytet Szczeciński. Obrady odbywały się w Sali Admiral
skiej Domu Marynarza.

W spotkaniu wzięli udziat przedstawiciele okoto 30 państwo
wych i niepaństwowych uczelni z całego kraju, będący członkami 
redakcji wydawanych w nich pism akademickich. Nie zabrakło też 
przedstawicieli zespołu redakcyjnego ogólnopolskiego miesięcz
nika informacyjno-publicystycznego Forum Akademickie. Gospo
darze spotkania reprezentowani byli przez przedstawicieli redak
cji kwartalników: Uniwersytetu Szczecińskiego - Przegląd Uni
wersytecki, Politechniki Szczecińskiej - Inżynier i dwumiesięcz
ników: Akademii Morskiej - Akademickie Aktualności Morskie 
oraz Akademii Rolniczej - AgrARrius.

Impreza rozpoczęta się w czwartek w późnych godzinach popo
łudniowych. Zebranych powitała przewodnicząca Komitetu Organi
zacyjnego, redaktor naczelna dwumiesięcznika AgrARrius - prof. 
D. Gołębiowska. Po przedstawieniu pozostałych członków Komite
tu w osobach R. Czarskiego z Akademii Morskiej, R. Kajrys z Poli
techniki Szczecińskiej, S. Sahajdaka z Uniwersytetu Szczecińskie
go oraz M. Prochorowicz z Akademii Rolniczej przekazała uczest
nikom życzenia owocnych obrad oraz miłego pobytu w Szczecinie. 
Następnie głos zabrali kolejno przedstawiciele komitetów redakcyj
nych poszczególnych pism akademickich (w tym również piszący te 
słowa), którzy przekazali krótkie informacje na temat reprezentowa
nej przez siebie uczelni, składu redakcji, nakładu i częstotliwości 
ukazywania się danego pisma oraz poruszanej w nim tematyki. 
Wśród członków zespołów redakcyjnych przeważają nauczyciele 
akademiccy, choć w niektórych przypadkach w skład ich wchodzą 
również dziennikarze. Często redakcje czasopism umieszczone są 
w strukturze Działów Promocji i Rozwoju danej uczelni. Czasopi
sma posiadają charakter informacyjny lub informacyjno-publicy- 
styczny, a częstotliwość ich ukazywania się jest zróżnicowana - od 
dwutygodników po kwartalniki.

Mgr S. Sahajdak, kierownik Biura Informacji i Promocji Uniwer
sytetu Szczecińskiego, podzielił się z zebranymi swymi doświad
czeniami oraz refleksjami na temat prasy akademickiej wydawa
nej w systemie on-line. Zwrócił uwagę na to, że wprawdzie więk
szość uczelni w naszym kraju posiada własne strony internetowe, 
ale nie zawsze łączy się to z możliwością dostępu do wersji elek
tronicznej wydawanej przez dany ośrodek akademicki gazety. Do
brym przykładem w tym zakresie jest Przegląd Uniwersytecki, z 
którego treścią można zapoznać się również za pośrednictwem 
internetu. „Odwiedza" go kwartalnie od 5 do 6 tys. czytelników. 
Mgr Sahajdak podkreślił także znaczenie tej formy prezentacji pi
sma dla promocji uczelni, a szczególnie, gdy istnieje możliwość 
dostępu internetowego do jego treści nie tylko w formacie pdf, ale 
również w szczególnie dogodnym dla czytelnika korzystającego z 
komputera formacie HTML. Zwrócił uwagę na to, że zwykle redak
torzy pism akademickich nie posiadają przygotowania informa
tycznego, dlatego dużą pomocą w ich pracy stają się automaty do 
budowania stron internetowych, dzięki którym mogą w prosty spo
sób wprowadzać treść danego artykułu do numeru pisma redago
wanego on-line. Taki system o nazwie eduks.pl sprawdza się w 
Szczecinie. Omawiając perspektywy i korzyści, jakie stwarza 
możliwość tworzenia elektronicznych wersji czasopism, dodał, że 
powołanie w ramach współpracy między uczelniami wspólnych 
wydawnictw on-line pod auspicjami np. Forum Akademickiego z 
pewnością mogłoby przyczynić się do lepszego przepływu infor
macji oraz pogłębienia integracji środowisk akademickich w kra
ju. Także włączenie serwisu informacyjnego (również w wersji ob
cojęzycznej) uczelni do witryny internetowej danego miasta (co 
ma nastąpić wkrótce w Szczecinie) stwarza dodatkową możliwość 
uzyskania dodatkowych funduszy na tworzenie takiego serwisu.

Pierwszy dzień obrad zakończyło spotkanie towarzyskie, które 
było dobrą okazją do wymiany w miłej, koleżeńskiej atmosferze 

poglądów i uwag na tematy związane z pracą redakcyjną. Piątko
we obrady rozpoczęty się spotkaniem uczestników z władzami 
największych uczelni Szczecina - Akademii Morskiej, Uniwersyte
tu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Rol
niczej. Po krótkim powitaniu zebranych oraz gości przez prof. Go
łębiowską oraz wystąpieniu dr. B. Mattawskiego, który w imieniu 
wojewody zachodniopomorskiego dr. A. Wziątka złożył uczestni
kom spotkania życzenia owocnych obrad, głos zabrali kolejno: pro
rektor ds. nauczania Akademii Morskiej - dr A. Stefanowski, rek
tor Akademii Rolniczej - prof. A. Nowak, prorektor ds. nauczania 
Politechniki Szczecińskiej - prof. W. Kiernożycki oraz prorektor ds. 
organizacji i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. M. Rut
kowski. Przedstawili najważniejsze informacje na temat struktury 
organizacyjnej, liczby kształconych studentów, a także osiągnięć i 
znaczenia tych największych szczecińskich uczelni dla regionu. 
Podkreślili też rolę informacyjną i promocyjną prasy akademickiej 
oraz jej znaczenie dla kształtowania właściwych wzorców zacho
wań w środowisku akademickim.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu prorektora 
ds. studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. E. Ferenc- 
Szydetko, pt. „Prawo prasowe i prawo autorskie". Treść wykładu 
odnosiła się do obowiązującej ustawy Prawo prasowe z 1984 r. Za
wierała podstawowe, bardzo przydatne dla uczestników spotkania 
informacje na temat uregulowań prawnych związanych z reje
stracją i wydawaniem czasopism, praw i obowiązków związanych 
z wykonywaniem zawodu dziennikarza oraz ograniczeń działalno
ści dziennikarskiej i tajemnicy dziennikarskiej. Zebrani mieli rów
nież okazję do zapoznania się z wybranymi zagadnieniami prawa 
autorskiego, odnoszącymi się do prawnej ochrony wizerunku.

Kolejny wykład zatytułowany „Poprawna polszczyzna w pracy 
redakcyjnej" wygłosiła dr E. Kotodziejek - językoznawca, adiunkt 
w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W 
wykładzie określone zostały pojęcia norm językowych, a następ
nie omówione na przykładach różnego rodzaju błędy językowe, 
najczęściej spotykane w czasopismach, pismach urzędowych 
oraz w wystąpieniach publicznych i mowie potocznej.

Uczestnicy spotkania wysłuchali również wykładu rektora Wy
ższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie - prof. J. Nikotajewa, pt. 
„Mass media jako kreator zachowań społecznych”. Wykłady cieszy
ły się dużym zainteresowaniem i wywołały ożywioną dyskusję.

Następnie, korzystając ze słonecznej pogody, uczestnicy spo
tkania udali się spacerem do Akademii Morskiej. W sali posiedzeń 
senatu uczelni prorektor ds. nauczania - dr A. Stefanowski przed
stawił najważniejsze fakty z historii uczelni (a warto wiedzieć, że 
Akademia Morska jest kontynuatorką istniejących od 1947 r. szkół 
morskich w Szczecinie), a także informacje na temat kadry dydak
tyczno-naukowej, nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz oferty dy
daktycznej Akademii, obejmującej studia w 12 specjalnościach 
na 3 Wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym oraz Inżynieryj- 
no-Ekonomicznym. Uczestnicy spotkania zwiedzili niektóre po
mieszczenia dydaktyczne, przyglądając się z wielkim zaintereso
waniem pracy nowoczesnego symulatora, na którym prowadzone 
są ćwiczenia dla studentów Wydziału Nawigacyjnego oraz dzia
łaniu modelu siłowni okrętowej, służącego do zajęć praktycznych 
na Wydziale Mechanicznym.

Po obiedzie w gościnnym „Klubie pod masztami” na terenie 
Akademii Morskiej uczestnicy spotkania zwiedzali miasto. Wizy
ta w kawiarni zlokalizowanej na ostatnim piętrze centrum handlo- 
wo-hotelowego Radisson stała się okazją do podziwiania wspa
niałej panoramy Szczecina. Uroczysta kolacja w Klubie Pracow
ników Nauki była miłym akcentem kończącym drugi dzień obrad.

W sobotę, 11 września po śniadaniu uczestnicy spotkania udali 
się na autokarowa wycieczkę do Berlina, w której niżej podpisany 
nie mógł wziąć udziału. Organizatorem kolejnej imprezy w przy
szłym roku będzie Pomorska Akademia Pedagogiczna w Stupsku.

dr. hab. Antoni Nasal, prof. nzw.

eduks.pl
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VII ZJAZD Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

14-15 stycznia 2005 r. hotel „Mercure-Hevelius"

Program naukowy Zjazdu
Piątek 14.01.2005
9.30 - 11.30 - Sesja naukowa Rota medycyny laboratoryjnej 
w rozpoznawaniu i monitorowaniu zakaźnych chorób wą
troby- przewodniczący: prof. K. Madaliński, dr M. Wtasiuk
1. Wirusowe zapalenie wątroby typu C i jego powikłania - prof.

J. Cianciara
2. Epidemiologia wirusów hepatotropowych i ich znaczenie dla 

transfuzjologii - prof. Ewa Brojer
3. Odpowiedź immunologiczna na wirusy hepatotropowe - prof.

K. Madaliński
4. Rola czynników transkrypcyjnych, jakNFKB w patogenezie za

paleń wątroby typu B i C - prof. J. Żeromski
5. Odpowiedź komórkowa i cytokinowa na antygeny wirusów 

hepatotropowych - prof. A. Szkaradkiewicz
6. Rola biopsji wątroby w diagnostyce i leczeniu przewlekłych 

chorób wątroby - doc. B. Walewska-Zielecka
7. Znaczenie diagnostyczne oznaczania kwasów żółciowych - 

prof. J. Lorenc
12.15 - Wykład inauguracyjny Mikromacierze DNA: możliwości 
zastosowania diagnostycznego w onkologii - prof. B. Jarząb
14.30 - 17.30 - Sesja naukowa Wiarygodność badania labo
ratoryjnego - co to znaczy? - przewodniczący: prof. A. Brze
ziński, prof. J. Kulpa
1. Wprowadzenie - prof. A. Brzeziński
2. Czy wdrożenie systemu jakości w medycznych laboratoriach 

diagnostycznych poprawi wiarygodność badań laboratoryj
nych?- prof. Z. Kopczyński

3. Ewolucja wewnątrzłaboratoryjnej kontroli jakości - prof. J. 
Rogulski

4. Sprawdziany międzylaboratoryjne - miarodajność uzyskiwa
nych ocen - prof. A. Brzeziński

5. Ocena wiarygodności wyników oznaczeń immunochemicz- 
nych - problemy i trudności - prof. J. Kulpa

6. Międzylaboratoryjne badania porównawcze w dziedzinie 
monitoringu biologicznego narażenia na czynniki chemicz

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział w Gdańsku

zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2005 r. (piątek) o godz. 10.00 
w sali wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych 
AMG, ul. Kliniczna 1A odbędzie się posiedzenie szkoleniowo- 
naukowe. W programie:
1. Ryzyko wystąpienia osteoporozy u kobiet w wieku premeno- 

pauzalnym z zaburzeniami miesiączkowania i brakiem owu- 
lacji w okresie rozrodczym - dr A. Ptoszyński, Klinika Gine
kologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG

2. Ocena przydatności oznaczania ptoidii DNA oraz odsetka 
komórek w fazie S przy użyciu cytometrii przepływowej jako 
czynnika prognostycznego u chorych leczonych z powodu 
raka jajnika - lek. T. Milczek, Klinika Ginekologii Instytutu 
Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG

3. Przypadek raka szyjki macicy w ciąży. Trudności diagnostycz
ne- lek. A. Szkop-Dominiak, prof. J. Emerich, Klinika Gine
kologii Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG. 

ne w środowisku pracy i w środowisku życia - prof. M. Jaku
bowski

7. Założenia międzynarodowego programu kontroli EOUAL dla 
diagnostyki molekularnej - prof. G. Odrowąż-Sypniewska

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób genetycznych - specyfika 
badań - prof. B. Kalużewski, dr hab. M. Constantinou, dr B. 
Truszczak

9. Czy wynik badania mikrobiologicznego może być wiarygod
ny?- dr E. Stefaniuk

10. Wiarygodność badań hematologicznych - dr J. Kabata
11. Kryteria wiarygodności badań patomorfologicznych - prof. 

A. Kulig, dr hab. M. Chosia
12. Kliniczny aspekt badania laboratoryjnego, czego oczekuje 

lekarz? - prof. J. Lorenc
13. Podsumowanie sesji - prof. J. Kulpa, prof. A. Brzeziński

Sobota 15.01.2005
9.00 - 11.00
12.45-14.30 - Sesja naukowa Akredytacja medycznych labo
ratoriów diagnostycznych - przewodniczący: dr M. Dobecki, 
prof. J. Rogulski
1. Akredytacja laboratoriów medycznych w krajach Unii Euro

pejskiej - stan obecny i perspektywy- prof. G. Odrowąż-Syp
niewska

2. Akredytacja laboratoriów medycznych - mgr T. Wontorski
3. Jakie wymagania dla laboratorium medycznego zawiera nor

ma EN ISO 15189:2003- prof. J. Rogulski, dr U. Wendt
4. Praktyczne aspekty wdrażania systemu jakości w laborato

rium medycznym - dr C. Nowicka
11.30 - 12.15 - Referat programowy Dobrowolne czy obligato
ryjne badanie biegłości - prof. J. Rogulski
1. Specyficzne wymagania techniczne w laboratorium mikrobio

logicznym wdrażającym system jakości - mgr B. Nowakow
ska

2. Diagnostyka molekularna - standardy zapewniające wiary
godność badań laboratoryjnych - prof. B. Katużewski

3. Akredytacja i licencjonowanie w patomorfologu - dr hab. M. 
Chosia, prof. W. Domagała, prof. A. Kulig, prof. J. Stachura

4. Walidacja metod badawczych - dr M. Dobecki

Polskie Towarzystwo Pediatryczne 
Oddział w Gdańsku

zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie 
się 18 stycznia 2005 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Woje
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w 
Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 1/6. Tematy szkolenia:
1. Współczesne zasady leczenia ropniaków opłucnej u dzieci 

- dr hab. P. Czauderna, Klinika Chirurgii Dziecięcej Akade
mii Medycznej w Gdańsku

2. Zastosowanie torakoskopii w leczeniu ropniaka opłucnej - 
prezentacja dwóch przypadków - dr, dr M. Murawski, M. 
Królak, L. Komasara, P. Czauderna, Klinika Chirurgii Dzie
cięcej Akademii Medycznej w Gdańsku

3. Leczenie fibrolityczne w ropniach opłucnej - doświadczenia 
własne - dr, dr M. Graff, K. Stańkę, I. Zabolska, SZONMiDz 
Szpital Dziecięcy w Gdańsku Oliwie

4. Rola rehabilitacji oddechowej jako kontynuacja leczenia rop
niaka opłucnej-dr, Dr J. Dolny, A. Czauderna, T. Małaczyń- 
ska, Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w 
Gdańsku, SZONMiDz Szpital Dziecięcy w Gdańsku Oliwie.
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Część I: (lata 1907-1946) c.d.

Pracując blisko Lwowa postanowił, ko
rzystając z pomocy Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, podjąć badania naukowe jak 
również wreszcie zrealizować inne, bar
dziej osobiste plany. Zgodnie z ówcze
snymi zarządzeniami Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, dla zapewnienia rodzinom 
oficerów odpowiednich warunków mate
rialnych, dowódcy jednostek nie zezwala
li podporucznikom i porucznikom na za
wieranie małżeństw (wyjątkowo udzielali 
zgody w przypadku „wyższej konieczno
ści”, albo gdy narzeczona mogła swoimi 
pieniędzmi uzupełnić budżet domowy). 
Kapitan J. Wierzchowski poznał sympa
tyczną nauczycielkę Bronisławę Mar- 
cjannę Piotrowską, która w Sandomierzu 
prowadziła organizowane przez Kurię 
Biskupią kursy dla młodzieży wiejskiej. 
Ceremonia ich zaślubin odbyta się 10 
kwietnia 1937 roku w katedrze sando
mierskiej, a młodą parę pobłogosławił 
ordynariusz diecezji biskup J. Lorek, co 
odnotowała regionalna prasa. Owocna 
okazała się współpraca z doc. dr. Bogu
sławem Bobrańskim (znany twórca pol
skich leków syntetycznych), kierowni
kiem Zakładu (według innych źródeł Pra
cowni) Chemii Farmaceutycznej na Uni
wersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
W 1938 roku opublikował trzy prace na 
temat przechowywania żywności i leków, 
otworzył przewód doktorski, został od
znaczony Brązowym Medalem „Za dłu

Odpis
Leopoli die / 30 mensis Iunii 1939

Nrus:5273/39.

Oplata stemplowa
1 zl.

Cancellaria Universitatls Ioanneo-Casimlr?ana< 

Leopoliensis notum testatumąue facit. In huius Univers<tatis Llbo 

Promotionun a.1937/38.sqq.pag.142 scguentia reperiri:

Praesentibus nobls omimm Iosephun Harianun 

WIERZCHOWSKI Civert Polonum ex’ oppldo SANDOMIERZ in palatinatu 

Kielcensi oriundum omnibus quae lege praesoripta sunt praestitis 

In doctorem pharmac iae promotum esse in perpetuam roi 

memoriam huic protocollo insertum fi rmanus .Leopoli die XXX mensis 

Iunii IOtXXXIX.Ednund.us Bulanda n.p.b.t.Rector.Dr Napoleon Casio- 

rowski m.p.h.t.Decanu3,Vladimirus Noskowski m.p.Pronotor.

Quod manu propria subscribo sigillooue oorroboro

Pireotor Cancellariae et Notarius 
Universitatis loanneo-Casimirianae 

Leopoliensis.

Pieczeo owalna 
Uniwersyte tu.

stwierdzam;Zgodność odpisu z oryginałem 
M.p.dnia 23 sierpnia-'1941.

^z-r^ggł^wnik Kancelarii Sztabu: 

goletnią służbę”, ale największą radość 
sprawiły mu narodziny córki, której nada
no imię Krystyna.

Następny rok miał być jeszcze lepszy. 
30 kwietnia 1939 roku na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza obronił pracę dok
torską pt. „O budowie Bismuthum oxyjo- 
datogallicum i związków pokrewnych”, 
zaś dyplom doktora nauk farmaceutycz
nych otrzymał 30 czerwca 1939 roku na 
Wydziale Filozoficznym UJK z rąk pro
motora, farmakologa prof. dr. Włodzimie
rza Koskowskiego.

Ukazała się kolejna publikacja nauko
wa, a jesienią miało się narodzić drugie 
dziecko państwa Wierzchowskich. Byty 
to ostatnie miesiące pokoju w Europie.

Jacek W. Teodorczyk i Zbigniew Kamiński

Życie i działalność profesora
Józefa Wierzchowskiego

Wódz III Rzeszy Adolf Hitler wykorzy
stał ugodową postawę rządów Francji i 

Wielkiej Brytanii (Mona
chium 1938 r.) i 15 mar
ca 1939 roku armia nie
miecka zajęta Pragę 
(utworzono tzw. Protek
torat Czech i Moraw, a w 
„niepodległej Słowacji” 
objęli rządy zwolennicy 

Podpis /-/
/nieczytelny/.

Mam zaszczyt prosić J. W. P. na uroczystość mojej promocji 
na stopień Doktora Farmacji.

która odbędzie się dnia 30-go czerwca 1939 r. o godz. 11-lej 
w Auli Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

JÓZEF WIERZCHOWSKI

Przemyśl. Sierakowskiego 10.

Autorzy bardzo dziękują córkom Profesora za udostępnienie materiałów źró
dłowych i pamiątek rodzinnych, bez których napisanie tego artykułu byłoby 
niemożliwe. Szczególne podziękowania składają Arkadiuszowi Koźmali za 
opracowanie komputerowe dokumentacji i fotografii.

Hitlera). Ponieważ rząd polski odrzucił 
żądania niemieckie (zgłoszone już jesie
nią 1938 r.), Hitler podpisał plan „Fali 
Weiss” (atak na Polskę we wrześniu 
1939 roku). Polacy szukali sojuszników i 
uzyskali gwarancje pomocy od armii bry
tyjskiej i francuskiej. Wojny pragnął tak
że Józef Stalin, który nakazał prowadzić 
rozmowy w Moskwie z delegacjami Fran
cji i Anglii, a 19 sierpnia 1939 roku na 
posiedzeniu Biura Politycznego przed
stawił plan, który zrealizowano 23 sierp
nia tego roku (pakt Ribbentrop-Moto- 
tow), gdzie przewidziano „strefy intere
sów”, między innymi podział terytorium 
Polski.

Zgodnie z założeniami polskiego pla
nu obronnego, po agresji niemieckiej 
dowództwo polskie gromadziło za Bu
giem rezerwową armię, zaopatrzenie i 
szpitale, bo pomoc aliantów miała na
dejść przez terytorium życzliwej Polsce

Ludzie, wydarzenia i ciekawe sprawy 
związane z naszą Uczelnią 

oraz z farmacją w regionie gdańskim

Rumunii. Rządy Francji i Wielkiej Bryta
nii wypowiedziały 3 września wojnę III 
Rzeszy, ale w rzeczywistości Polsce nie 
pomogły, a 17 września Armia Czerwona 
ruszyła na Polskę i likwidując rozpaczli
wy opór (np. Grodno) posuwała się ku 
granicy polsko-rumuńskiej. Dzięki obro
nie prowadzonej pod dowództwem gene
rała Władysława Andersa, do 27 wrze
śnia granicę z Węgrami i Rumunią prze-
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Stopień—Rank Nazwisko—Name Imię—Christian Name

y @ . Le Liewtenant ZABŁOCKI 
Charge Fichier

' /Z&

Karta identyfikacyjna po przedostaniu się do Francji

samochodów osobowych |j

samochodów ciężarowych

is authorised to drivc in the area 
of Great Britain Army mechanical 
vehicles:

cars

commercial vehicles

opocial vchiele*r 

motor cyeles

OJ.C.of Motor 
Tramp. Servicc

jest uprawniony do prowadzenia \ 
na terenie Wielkiej Brytanii wojsko- J. 
wych pojazdów mechanicznych :

Odcisk kciuka prawej 
Right thumb 

Wbunor.

. 5^, 3 .X

R Z.1 O ŁŁ,L1

.Hr.jeg^r. 5*. ..

■aa prawo przebywania w rejonie podod- M--carte d*iden. ......................... ......
■2. k /O — Z Z®

działów. ..s-Z 7' .. ■ . . . /. . ..... . r;: en ąualitó d’officier du........'.. r,

Ważna tylko przy okążaniu .entautorisó de?e dóplacer dans toute

la rćgion ou se trouvent le detachenent? 

du dit rógiment.

Valat»le uniąuement h la prćsentatior:

'idant it ć

lol

kroczyło 65 tys. żołnierzy oraz duża licz
ba uchodźców cywilnych. Brytyjczycy 
mieli własne kłopoty: źle przygotowani 
do wojny, odpierali ataki niemieckiej ma
rynarki wojennej i lotnictwa, a sami doko
nali tylko w listopadzie 1939 roku nalotu 
na Berlin (delegaci Stalina i dygnitarze 
hitlerowscy uciekali razem do schronu w 
Kancelarii Rzeszy), jak również planowa
li pomóc Finom (grudzień 1939 
roku). Francuzi lekceważyli ar
mię polską i twierdzili, że nie 
chcą umierać za Gdańsk, a za
bezpieczeni linią Maginota, w 
winiarniach śpiewali, że będą 
wieszać bieliznę na linii Zygfry
da (umocnienia niemieckie) 
oraz wymusili na Rumunii inter
nowanie polskiego rządu. Pre
zydent Ignacy Mościcki złożył 
urząd i mając paszport szwaj
carski opuścił Rumunię. Na
stępca Mościckiego powołał w 
Paryżu profrancuski rząd z ge
nerałem Władysławem Sikor
skim (premier i Naczelny 
Wódz). Kapitan Józef Wierz

chowski dotarł do Rumunii 19 września i 
został internowany. Pobyt Polaków byt 
kłopotliwy dla władz Rumunii, które nie 
przeszkadzały wyjazdom i ucieczkom 
żołnierzy polskich (w cywilnych ubra
niach i z fałszywymi paszportami) do 
Turcji, a stąd do Palestyny lub do Francji 
(Marsylia). Anglicy szczególnie potrzebo
wali lotników i marynarzy. Zorganizowa

Bracia Wierzchowscy w Szkocji (od lewej: Józef, Kazimierz i Jan)

no też trzy inne trasy ewakuacji: przez 
Jugosławię i Włochy (do 10 czerwca 
1940 roku) do granicy Francji (Modane), 
lub z Jugosławii (Split) i Grecji do Marsy
lii. Nasz bohater 18 listopada 1939 roku 
opuścił Rumunię i 5 grudnia tego roku 
przybył do Modane, a od 7 grudnia prze
bywał w paryskich koszarach Bessieres, 
gdzie komisja weryfikowała uchodźców 
(przybyto około 30 tys. żołnierzy).

Po umowie polsko-francuskiej z dnia 4 
stycznia 1940 roku utworzono Armię 
Polską, uzupełnioną Polakami z terenu 
Francji. W Combourg (Bretania) powstał 
CWSan i tam 11 stycznia 1940 roku zo
stał skierowany kapitan J. Wierzchowski 
na kurs Oficerów Służby Zdrowia. Fran
cuzi przydzielili Polakom stare mundury 
oraz przestarzałą broń i zaczęli szkole
nie. Niespodziewanie 8 kwietnia 1940 
roku Niemcy zaatakowały Danię i Norwe
gię (wojska aliantów, między innymi Bry
gadę Strzelców Podhalańskich prze
mieszczano do Narwiku aż dwa tygo
dnie), a 10 maja 1940 roku armia nie
miecka przez Holandię i Belgię ruszyła 
na południe. Nastąpiło pospieszne for
mowanie we Francji nowych jednostek, a 
kapitan Wierzchowski otrzymał przydział 
na stanowisko farmaceuty-toksykologa w 

nowej 3 Dywizji Piechoty. Armia 
francuska oddała Paryż 15 
czerwca 1940 roku i skapitulo
wała. Polacy walcząc cofali się 
do granicy szwajcarskiej lub z 
Brytyjczykami do portów i (15-25 
czerwca 1940 r.) ewakuowali 
się, atakowani z morza i powie
trza, do Anglii. Józef Wierzchow
ski znalazł się na ziemi angiel
skiej 20 czerwca 1940 roku, a w 
lipcu 1940 roku został mianowa
ny oficerem sprzętu i materiałów 
sanitarnych w I Korpusie Sani
tarnym formowanej I Brygady 
Strzelców.

cdn.
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Central European Osseointegration Centre

CEOC Gdańsk, 21 - 23.10.2004 r.

Przychodnia Chirurgii Stomatologicznej Specjalistycznego 
Centrum Stomatologicznego AMG była ponownie organizato
rem już 2ndAcademic Osseointegration Workshop, w których 
uczestniczyło 30 lekarzy stomatologów z kraju i zagranicy, w 
tym z Chorwacji, Czech, Macedonii, Serbii, Ukrainy i Węgier. 
W międzynarodowych warsztatach uczestniczyli kierownicy 
katedr, zakładów i pracowni chirurgii stomatologicznej, klinik 
chirurgii szczękowo-twarzowej oraz protetyki i implantoprote- 
tyki z polskich uczelni medycznych, jak również lekarze stoma
tolodzy z wiodących prywatnych ośrodków implantologicznych.

Gdańskie akademickie warsztaty osseointegracji, bazujące 
na wzajemnej wymianie poglądów i doświadczeń klinicznych 
specjalistów chirurgów, periodontologów i protetyków, byty za
szczytnym wyróżnieniem i uznaniem dla osiągnięć najaktyw
niej rozwijającego się w dziedzinie współczesnej implantologii 
ośrodka.

Pierwszy dzień warsztatów, zgodnie z programem, obejmo
wał wykonanie zabiegów implantacyjnych u ośmiu pacjentów. 
W większości operowanych przypadków, trudne warunki ana
tomiczne w szczęce i/lub w żuchwie wskazywały na koniecz
ność wykonania najpierw procedur okotoimplantacyjnych z za
stosowaniem między innymi sterowanej regeneracji kości z 
wykorzystaniem przeszczepów autogennych, preparatów ko- 
ściozastępczych, błon zaporowych i/lub autogennej masy płyt
kowej. Wprowadzono ogółem 15 implantów firmy Nobel Bioca- 
re, w tym kilka implantów jednoczęściowych, umożliwiających 
natychmiastową odbudowę protetyczną. Podczas i po zakoń
czeniu zabiegów odbywała się z lekarzami operującymi bardzo 
ożywiona dyskusja uczestników obserwujących „na żywo” pro
cedury kliniczne.

Drugi dzień rozpoczął się prezentacją multimedialną nowej 
metody odbudowy implantoprotetycznej w przypadkach całko
witego bezzębia w szczęce lub w żuchwie, nazwanej AII-on-4. 
W bezzębnym wyrostku zębodołowym, na wprowadzonych 4 
implantach Systemu Branemark firmy Nobel Biocare mostem 
akrylowym odbudowuje się 10 zębów. Światowa premiera za
biegu AII-on-4 wykonanego przez dr. Paulo Maló miała miejsce 
we wrześniu br. w Clinica Maló in Lizbon w Portugalii. Dzięki 
bezpośredniej transmisji satelitarnej operację AII-on-4, pod
czas 13th Annual Scientific Meeting European Association for 
Osseointegration w dniach 16-18 września 2004 r. w Paryżu 
obejrzało blisko dwa tysiące uczestników.

W dniu 22 października br. w Gdańsku, trzy zespoły chirur
gów stomatologicznych wykonały 3 zabiegi AII-on-4 u trzech 
pacjentów, w tym jeden zabieg w bezzębnej szczęce i dwa w 
bezzębnej żuchwie. Pacjentom, już w pierwszym dniu po za
biegu, na wprowadzonych implantach założono mosty akrylo
we odbudowujące bezzębie w szczęce lub w żuchwie. Odbudo
wa protetyczna zapewniła pacjentom doskonałą estetykę i 
funkcjonalność, dając zarówno pacjentom, jak i operatorom 
satysfakcję. Tym bardziej, że dr Paulo Maló, twórca systemu 
AII-on-4, dzięki multimedialnemu przekazowi satelitarnemu, 
podczas wykonania zabiegu w Gdańsku „na gorąco” wymienił 
poglądy z uczestnikami i operatorami, dla których fakt zastoso
wania tej nowatorskiej metody z tak zadawalającym efektem, 
oceniony został bardzo wysoko.

W trzecim dniu przed południem, oprócz dyskusji na temat 
systemu AII-on-4, odbyty się prezentacje referatów i przypad
ków klinicznych z różnych ośrodków krajowych, pracujących 
nad zagadnieniem zabiegów okotoimplantacyjnych, osseointe

gracji oraz różnych systemów implantacyjnych firmy Nobel Bio
care. Zgodnie z programem, w tym dniu warsztaty zaszczyciła 
mrs. Heliane Canepa President & CEO. Podsumowania dotych
czasowej współpracy dokonał lek. Witold Tomkiewicz z firmy 
Nobel Biocare.

Zabiegi implantacyjne przeprowadzone podczas warszta
tów, ich jakość i precyzja, chociaż dla obecnych nie byty już 
zaskoczeniem, wzbudziły uznanie i podziw uczestników, po
twierdzając tym samym najwyższy kunszt gdańskich implanto- 
logów-operatorów, którzy od 1999 r. byli także autorami wielu 
innych osiągnięć. Łącznie w Gdańsku wykonanych zostało 370 
zabiegów okotoimplantacyjnych oraz wprowadzono 750 im
plantów w różnych systemach, w tym 500 implantów firmy No
bel Biocare. Dorobek gdańskiej chirurgii stomatologicznej sta
nowią zorganizowane w 2003 r., na światowym poziomie, 
Gdańskie Dni Implantologiczne z udziałem znakomitych im- 
plantologów polskich i zagranicznych z prof. Ingvarem Ericsso
nem na czele. Przy merytorycznym wsparciu profesora wykona
ne zostały dwa zabiegi implantacyjne, z natychmiastową odbu
dową protetyczną w bezzębnej szczęce i żuchwie, jako jedne z 
pierwszych po Las Vegas, w dziejach implantologii stomatolo
gicznej. To doniosłe wydarzenie zaowocowało pozytywnymi 
opiniami skierowanymi pod adresem gdańskich lekarzy i spo
tkało się z wysoką oceną umiejętności i kultury zawodowej, a 
także jakości prezentacji multimedialnych z sal zabiegowych, 
profesjonalnie zrealizowanych przez TV Gdańsk.

W 2004 r. gdańskiemu ośrodkowi Zarząd Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej powierzył or
ganizację w Juracie VI Międzynarodowego Kongresu Implanto
logii Stomatologicznej, w historii OSIS - po raz pierwszy poza 
Krakowem. Wykonano wówczas nowatorski w skali światowej 
zabieg wprowadzenia szesnastu jednoczęściowych implantów 
NobelDirect firmy Nobel Biocare, równocześnie w szczęce i w 
żuchwie u tego samego pacjenta, wraz z natychmiastową od
budową protetyczną. Transmisja satelitarna umożliwiła szero
kiemu gronu polskich i zagranicznych lekarzy stomatologów na 
obserwowanie w Juracie zabiegu wykonywanego w Przychod
ni Chirurgii Stomatologicznej SCS Akademii Medycznej w 
Gdańsku.

Wszystkie osiągnięcia chirurgii stomatologicznej SCS AM w 
Gdańsku w procedurach zabiegowych i technologiach implan
tologii XXI wieku powstawały dzięki zaangażowaniu i pasji 
dwóch wiodących specjalistów chirurgów operatorów dr. n. 
med. Macieja Dijakiewicza i dr n. med. Violetty Szycik, przy 
współudziale implantoprotetyka dr. hab. Zdzisława Bereznow- 
skiego, prof. nzw. Dziś gdańska implantologia znajduje się w 
czołówce polskich i światowych jednostek zabiegowych, na
ukowo-badawczych i szkoleniowych oraz wywiera wpływ na tę 
dynamicznie rozwijającą się dziedzinę stomatologii.

Uwieńczeniem dokonań gdańskich implantologów, jak rów
nież kulminacyjnym punktem 2nd Academic Osseointegration 
Workshop było wręczenie przez President & CEO mrs. Helia
ne Canepa, datowanego na dzień 23 października 2004 r., Cer
tyfikatu Założycielskiego powołującego Środkowo-Europejskie 
Centrum Osseointegracji, jako wspólne przedsięwzięcie Spe
cjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycz
nej w Gdańsku i Nobel Biocare. Misją Centrum jest rozwój i 
szkolenie w zakresie innowacyjnych, estetycznych rozwiązań w 
stomatologii. Certyfikat podpisali prof. Wiesław Makarewicz, 
rektor AMG, mrs. Heliane Canepa, President & CEO Nobel Bio
care oraz dr Maciej Dijakiewicz. Dzięki tej nominacji SCS AMG 
zyskało rangę jednego z dziewięciu światowych centrów osse
ointegracji. Certyfikat został wręczony w obecności prof. Wie-
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W środku, z kwiatami President & CEO mrs. Heliane Canepa. Od lewej: dr 
Maciej Dijakiewicz, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, rektor prof. Wie
sław Makarewicz, dyrektor dr Sławomir Bautembach, prof. Wiesław Hędze- 
lek, prof. Józef Zienkiewicz, prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, dr Beata 
Suliborska

Chirurdzy operatorzy - Official Speakers and Members OEOC. Od lewej: dr 
Krzysztof Awiłło, dr Violetta Szycik, dr Maciej Dijakiewicz, dr Piotr Majewski

stawa Makarewicza, rektora AMG, prorektora ds. dydaktyki 
prof. Bolesława Rutkowskiego, prodziekana dr. hab. Zdzisława 
Bereznowskiego, prof. nzw., dyrektora administracyjnego 
Uczelni dr. Sławomira Bautembacha. Dr. Maciej Dijakiewicz 
został mianowany dyrektorem CEOC, a funkcję konsultanta 
naukowego powierzono prof. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej. 
W uznaniu szczególnych zasług przyznane zostały tytuły Offi
cial Speakers and Members CEOC: z Gdańska - dr. Maciejowi 
Dijakiewiczowi, dr. hab. Zdzisławowi Bereznowskiemu, prof. 
nzw. i dr Violetcie Szycik; z Warszawy - dr. hab. Andrzejowi 
Wojtowiczowi z AM i dr. Krzysztofowi Awitto (praktyka prywat
na); dr Beacie Suliborskiej z UM Łódź oraz dr. Piotrowi Majew
skiemu z Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie.

Uczestnikom warsztatów wręczono pierwsze certyfikaty wy
dane przez nowo powołane Centrum Osseointegracji. Te wyda
rzenia relacjonowały media lokalne i centralne. Nobilitacja i 
wyróżnienie gdańskich implantologów przynosi chlubę naszej 
Uczelni, promuje miasto Gdańsk i gdańską stomatologię. 
Oprócz certyfikatów, nominacji na spikerów uczestnicy wy
wieźli z Gdańska klimat najwyższego profesjonalizmu zawodo
wego, nieodłącznej koleżeńskiej atmosfery nieoficjalnych spo
tkań w Klubie SPAT i F w Sopocie i w Dworze Oliwskim.

Następne, 3rd Academic Osseointegration Workshop pod 
patronatem Nobel Boicare odbędzie się w dniach 21-23 kwiet
nia 2005 r. w Instytucie Stomatologii Collegium Medicum Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

prof. Barbara Adamowicz-Klepalska

Kadry AMG
Na stanowisko profesora zwyczajne
go przeszli:
prof. dr hab. Marek Latoszek
prof. dr hab. Marek Wesofowski

Tytuł profesora otrzymał
dr hab. med. Wojciech Biernat

Na stanowisko profesora nadzwyczaj
nego przeszedł
dr hab. med. Krzysztof Preis

Stopień naukowy doktora habilitowa
nego otrzymał
dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Maciej Brzeziński
dr med. Marcin Gruchała

Z Uczelni odeszli:
Stanisława Bodurka
Sebastian Grabowski
dr med. Kazimierz Hataburda
dr med. Jacek Rogoń 

lek. Monika Stankiewicz-Malawska 
lek. Magdalena Skwarek

Jubileusz długoletniej pracy w AMG 
obchodzą:

20 lat
Jolanta Cherek
dr med. Maria Pirski
dr med. Sylwia Raczyńska
Grażyna Szczęsna
35 lat
dr med. Irena Rawicz-Zegrzda

Na emeryturę przeszła
dr n. med. Lucyna Zajączkowska-Biato- 
wąs

□

Jubileusz długoletniej pracy w SPSK Nr 1
ACK AMG obchodzą:
20 lat
Andrzej Dubiela
Małgorzata Starasz

25 lat
Grażyna Bocian
Tadeusz Dudek
Jacek Kasprzewski
Hanna Kęsik
Alicja Prejs-Kwaśna
Zofia Rojek
Ewa Szymaniak

30 lat
Jadwiga Frankowska
Krystyna Kinal
Elżbieta Koniuszewska
mgr Ewa Krawczak
Halina Machutta

35 lat
Helena Murawska
Anna Pilecka
mgr Wiesława Smoluchowska □
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VI Światowy Kongres Medycyny Wysokościowej l~fr str. 18

Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland
W dniach 19-21 listopada 2004 r. odbyło się w Gdańsku- 

Sobieszewie Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, na któ
rym spotkało się ponad 140 studentów ze wszystkich uczelni 
medycznych w Polsce.

Honorowym patronatem zaszczycił nas JM Rektor prof. Wie
sław Makarewicz. Zorganizowanie ZD wspierali także: prof. 
Krzysztof Narkiewicz, który wygłosił wykład o otyłości oraz 
prof. Jacek Jassem, który mówił o Evidence Based Medicine 
na przykładzie onkologii. Podczas sesji plenarnych sprawozda
nia ze swej rocznej działalności zdawali prezydenci poszcze

Wysokogórski Klub Urologów Pomorza
Realizując zobowiązanie statutowe członkowie klubu brali 

udział w tym roku w dwu równocześnie odbywających się impre
zach. W drugiej połowie sierpnia spotkaliśmy się w schronisku 
„Popradzkie Pleso” w Słowackich Tatrach. Po krótkiej aklimaty
zacji w urzekająco pięknie położonym schronisku, weszliśmy na 
Rysy (2499 m). Trudno uwierzyć, ale nasza najwyższa góra jest 
dopiero 15. co do wysokości szczytem w Tatrach.

Następnego dnia odbyliśmy przeszło 20-kilometrowy „trek- 
king” na trasie Popradzkie Pleso - Przełęcz pod Osterwą - 
Jezioro Batyżowieckie - Stary Smokowiec - Styrbskie Pleso. 
Trzeciego dnia zgrupowania, wraz z przewodnikiem weszliśmy 
na piąty co do wysokości szczyt Tatr - Wysoka (2560 m).

Zmęczeni lecz pełni wrażeń wróciliśmy do Kliniki i na od
działy szpitalne planując w przyszłym roku nieco dłuższy wy
jazd z wejściem na Lodowy i Łomnicę.

Na zdjęciu, na szczycie Wysokiej od lewej: M. Roslan (Wej
herowo) M. Markuszewski, K. Krajka (Klinika Urologii).

O udziale w drugiej imprezie - VI Światowym Kongresie Me
dycyny Wysokościowej zob. str. 18. □
gólnych Oddziałów Stowarzyszenia, a także narodowi koordy
natorzy poszczególnych Programów Stałych (zajmujących się 
m.in. praktykami zagranicznymi, uchodźcami i pokojem, AIDS, 
zdrowiem publicznym i edukacją medyczną) działających w 
ramach IFMSA-Poland.

Odbyty się zaplanowane spotkania Programów Stałych, wy
brano także koordynatorów na przyszły rok.

Wszyscy wciąż miło wspominamy listopadowe Zgromadze
nie i z niecierpliwością czekamy na kolejne, którego organiza
cji podjęli się nasi koledzy z Białegostoku.

Karina Lazarkiewicz 
prezydent Oddziału Gdańskiego

Partnerska wizyta z Cleveland
W Pelplińskiej Katedrze, na zdjęciu od lewej: J. Jankau, 
J. Jaśkiewicz, D. Dobaczewska, Maria Siemionów, Frank 
Papay, Randall Yetman, Cindy Zins, Jamek Zins, Z. Stojcew 
i M. Muraszko-Kużma
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