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18.01.2005 r. - inauguracyjne posiedzenie 
Uczelnianej Komisji Wyborczej w sal i Sena
tu w budynku Rektoratu Akademii Medycz
nej w Gdańsku.

21.01.2005 r. - inauguracyjne posiedzenie 
rady naukowo-programowej Programu He- 
welianum, które miało miejsce w hotelu 
Hanza w Gdańsku, z udziałem prorektora 
ds. nauki prof. Romana Kaliszana.

21.01.2005 r. - inauguracja Siódmych 
Gdańskich Spotkań Kardiochirurgicznych - 
corocznego ogólnopolskiego kongresu kar
diochirurgicznego z udziałem rektora prof. 
Wiesława Makarewicza oraz prorektora ds. 
nauki prof. Romana Kaliszana.

26.01.2005 r. - konferencja w Ministerstwie 
Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia 
ministra zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
dotyczącego limitów przyjęć na studia me
dyczne, zorganizowana z inicjatywy Mini
sterstwa Zdrowia. W konferencji wziąt 
udział kierownik działu dydaktyki AMG mgr 
Tomasz Littwin.

26.01.2005 r. - posiedzenie Pomorskiego 
Komitetu Sterującego dla „Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Po
morskiego na lata 2004-2006”, w Sali Her
bowej Urzędu Marszałkowskiego Woje
wództwa Pomorskiego w Gdańsku. W spo
tkaniu uczestniczył rektor prof. Wiesław 
Makarewicz.

26.01.2005 r. - prorektor ds. nauki prof. 
Roman Kaliszan uczestniczył we Mszy św. 
w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochow
skiej, która stanowiła jeden z punktów pro
gramu peregrynacji w Archidiecezji Gdań
skiej wizerunku Matki Bożej Stolicy Mądro
ści. Ikona od czterech lat odbywa peregry
nację w wielu krajach świata.

27.01.2005 r. - posiedzenie Senatu Akade
mii Medycznej w Gdańsku.

27.01.2005 r. - zebranie członków konsor
cjum CZT-P, w sali Senatu Politechniki 
Gdańskiej, z udziałem dziekana Między
uczelnianego Wydziału Biotechnologii UG- 
AMG prof. Jacka Bigdy.

27.01.2005 r. - posiedzenie Rady Instytutu 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej z udziałem 
rektora prof. Wiesława Makarewicza, dyrek
tora administracyjnego dr. Sławomira Bau- 

W dniu 10 lutego 2005 r. zmarł

Dr Zygmunt URBAN
absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1952, 
chirurg, starszy asystent III Katedry i Kliniki Chirurgicznej w latach 1952-1960, 
kierownik Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Gdańsku w 
latach 1960-1968, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. 
M. Kopernika w Gdańsku. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od
rodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim.

tembacha. Jednym z tematów było podsu
mowanie działalności MIMMiT w 2004 r.

28.01.2005 r. - uroczystość ogłoszenia no
minacji do Nagrody Artusa za najlepszą 
książkę, zorganizowana przez Dziennik 
Bałtycki, Radio Plus, Telewizję Gdańsk. W 
uroczystości, która odbyta się w Ratuszu 
Staromiejskim w Gdańsku wziąt udział pro
rektor ds. nauki prof. Roman Kaliszan.

28.01.2005 r. - uroczystość wręczenia Na
grody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana 
Heweliusza za rok 2004, w Sali Wielkiej 
Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. 
W kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych 
ww. nagrodę otrzymał prorektor ds. dydak
tyki prof. Bolesław Rutkowski. Podczas ce
remonii wręczono również nagrody „Młody 
Heweliusz”, którą otrzymał dr n. med. Piotr 
Trzonkowski, pracownik Katedry Histologii 
i Immunologii AMG. W uroczystości wzięli 
udział: rektor prof. Wiesław Makarewicz, 
prorektor ds. nauki Roman Kaliszan, prorek
tor ds. klinicznych prof. Stanisław Bakuta, 
dziekan Wydz. Farmaceutycznego prof. 
Marek Wesołowski.

29.01.2005 r. - Czwarty Bal Karnawałowy 
Pracowników Akademii Medycznej w Gdań
sku tradycyjnie odbyt się w klubie „Medyk” 
pod patronatem rektora prof. Wiesława 
Makarewicza i z udziałem prorektora ds. 
nauki prof. Romana Kaliszana.

30.01.2005 r. - uroczysta Msza św. z udzia
łem rektorów i delegacji uczelni trójmiej
skich, której przewodniczył metropolita 
gdański ks. abp dr Tadeusz Goctowski. 
Podczas nabożeństwa dokonano zawierze
nia trójmiejskiego środowiska akademickie
go Matce Bożej Stolicy Mądrości. Uroczystej 
ceremonii towarzyszył Chór Politechniki 
Gdańskiej.

31.01.2005 r. - wykład prof. Berndta Jastorf- 
fa z Uniwersytetu w Bremie, który miał miej
sce w sali posiedzeń Wydziału Chemii Uni
wersytetu Gdańskiego. Wykładu wysłucha
li rektor prof. Wiesław Makarewicz, prorek
tor ds. nauki prof. Roman Kaliszan i dzie
kan Międzyuczelnianego Wydziału Biotech
nologii UG-AMG prof. Jacek Bigda.

I"str. 11
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Z Senatu AM w Gdańsku

Sprawozdanie z posiedzenia 
w dniu 27 stycznia 2005 r.

Na wstępie obrad przewodniczący Senatu prof. Wiesław Ma
karewicz wręczył list z gratulacjami prof. dr. hab. Bolesławowi 
Rutkowskiemu, prorektorowi ds. dydaktyki z okazji wyróżnienia 
Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 
dziedzinie nauk przyrodniczych za rok 2004.

1. Na wniosek rektora prof. Wiesława Makarewicza Senat za
twierdził zaproponowane przez Senacką Komisję Rozwoju 
Uczelni następujące dokumenty:
a) MISJA AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
b) STRATEGICZNE CELE W ROZWOJU AKADEMII ME

DYCZNEJ W GDAŃSKU
c) ANALIZA SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz 

szans i zagrożeń rozwoju AMG)
i przyjął w tej sprawie stosowną uchwałę (Misja i Strategicz
ne cele w rozwoju AMG publikowane są obok).

2. Na wniosek przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej 
prof. Wojciecha Czarnowskiego Senat zatwierdził jedno
myślnie zaproponowaną przez Senacką Komisję Statutową 
zmianę w Statucie AMG i przyjął w tej sprawie stosowną 
uchwałę. Propozycja zmiany polega na zwiększeniu liczby 
prorektorów określonych w § 31 ust. 1 do czterech przez do
danie prorektora ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej.

Uzasadnienie: Aktualna sytuacja ekonomiczna kraju i 
szybko zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, 
jak też rozwijająca się perspektywa współpracy europejskiej 
i pozaeuropejskiej oraz przewidywane rozszerzenie dostępu 
w latach 2007-2013 do środków strukturalnych Unii Europej
skiej, wymagają osoby zajmującej ważne stanowisko w 
strukturze Uczelni, na szczeblu prorektora. Osoba ta prowa
dziłaby prace planistyczne i programowe w powiązaniu z 
Narodowym Planem Rozwoju kraju i opracowywaniem pro
jektów z wykorzystaniem środków strukturalnych pochodzą
cych z UE i międzynarodowych programów naukowo-badaw
czych. Zaplecze administracyjne dla proponowanego nowe
go prorektora będzie stanowił już aktualnie istniejący w ad
ministracji Uczelni Dział Współpracy z Zagranicą i Progra
mów Międzynarodowych (uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie AMG publikowana jest obok).

3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. Marek 
Stomiński przedstawił kalendarz wyborów jednoosobowych 
i kolegialnych organów AMG jak też projekt regulaminu wy
borów organów jednoosobowych i członków organów kole
gialnych oraz na inne wybieralne stanowiska AMG. W wyni
ku przeprowadzonego głosowania Senat zatwierdził kalen
darz i regulamin wyborów. (Kalendarz wyborów opublikowa
ny został w lutowym numerze Gazety AMG).

4. Na wniosek prorektora ds. dydaktyki prof. Bolesława Rutkow
skiego Senat zatwierdził zaproponowane korekty w limitach 
przyjęć na dziennych uzupełniających studiach magister
skich, kierunek: analityka medyczna oraz w odpłatności za 
wpisowe na kierunku lekarskim (English Division) dla stu
dentów spoza USA i Kanady i przyjął w tej sprawie stosow
ne uchwały. Zmiana dotycząca limitu przyjęć na dziennych 
uzupełniających studiach magisterskich, kierunek analityka 

medyczna polega na zmniejszeniu liczby miejsc z 25 do 15 
miejsc. Natomiast zmiana wysokości wpisowego nastąpiła 
w związku z podpisanym aneksem zmieniającym umowę w 
sprawie studiów na English Division pomiędzy AMG a Scan- 
dinavian Medical Agency „Recomed”. Wysokość wpisowego 
uległa zwiększeniu z kwoty 300€ do 500€.

5. W związku z opóźnionym dostarczeniem biznesplanu oso
bom zainteresowanym i niemożliwością wnikliwego zapo
znania się z dokumentem dotyczącym przystąpienia AMG do 
Spółki z o.o. prowadzącej badania biodostępności i biorów- 
noważności leków dyrektor administracyjny dr Sławomir 
Bautembach zwrócił się do członków Senatu z prośbą o 
odłożenie przedstawienia informacji na ten temat na posie
dzenie Senatu w lutym, tak aby wszyscy udziałowcy propo
nowanej spółki mogli się z nim dokładnie zapoznać.

6. Dyrektor administracyjny dr Sławomir Bautembach przeka
zał członkom Senatu informację o polityce zatrudnienia w 
Uczelni. W związku z porządkowaniem spraw zatrudnienia, 
głównie związanych z problemem etatyzacji, limitów zatrud
nienia i zasad zatrudnienia, władze Uczelni rozważają moż
liwość wprowadzenia bardziej precyzyjnych zasad. Mianowi
cie, planuje się odejście od dotychczasowej etatyzacji jed
nostek organizacyjnych AMG. Liczba zatrudnionych pracow
ników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych w poszcze
gólnych jednostkach organizacyjnych działalności podsta
wowej wynika z porównania wielkości obciążenia dydaktycz
nego jednostki i pensum dydaktycznego poszczególnych 
nauczycieli akademickich realizujących zajęcia dydaktyczne 
w tej jednostce powiększonego, zgodnie z Ustawą o szkol
nictwie wyższym, o 25% obowiązujących godzin ponadwy
miarowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych i o 
50% dla pracowników dydaktycznych. Liczba zatrudnionych 
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych AMG działal
ności podstawowej będzie wynikać z algorytmu, który po 
ostatecznym dopracowaniu zostanie przedstawiony Senato
wi do zatwierdzenia.

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi w jednostkach 
organizacyjnych Uczelni zdeterminowana jest m.in. po
wierzchnią do utrzymania porządku, ilością i rodzajem po
mieszczeń. Liczba zatrudnionych pracowników administra
cji centralnej i służby bibliotecznej wynika z bieżących za
dań, dostępnej infrastruktury. W wyniku realizacji zmian w 
polityce zatrudnienia należy zaprzestać sztywnego określa
nia „liczby zatrudnionych”, które oznaczałoby stan dyna
miczny, czyli zatrudnienie w ramach stosunku pracy w prze
liczeniu na pełne etaty. Poza tym konieczne będzie ustana
wianie corocznego planu zatrudnienia w AMG dla grup pra
cowniczych podległych dziekanom, prorektorowi ds. dydak
tyki oraz dyrektorowi administracyjnemu, w terminie do 31 
marca każdego roku.

7. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz 
poinformował o toczących się pracach związanych z przygo
towaniem obchodów 60-lecia Akademii Medycznej w Gdań
sku. Informacje na ten temat ukażą się w marcowym wyda
niu GazetyAMG. Termin przyszłorocznej inauguracji został 
zaplanowany na sobotę 8 października br.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Strategiczne cele 

w rozwoju Akademii 
Medycznej w Gdańsku

Cel kierunkowy 1
Systematyczne podnoszenie jakości dydaktyki i kształto
wanie właściwych postaw etycznych

Cel kierunkowy 2
Rozwój aktywności naukowej według kierunków i spe
cjalności badawczych

Cel kierunkowy 3
Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, optymalizacja za
trudnienia i dróg awansu akademickiego

Cel kierunkowy 4
Umocnienie międzynarodowej pozycji Uczelni w bada
niach naukowych, kształceniu i działalności leczniczej 
oraz poszerzenie anglojęzycznej oferty dydaktycznej

Cel kierunkowy 5
Modernizacja i rozwój bazy materialnej i organizacji 
Uczelni oraz szpitali klinicznych

Cel kierunkowy 6
Innowacyjność, transfer technologii i wdrażanie nowych 
technik diagnostycznych i terapeutycznych

Cel kierunkowy 7
Efektywne uczestnictwo w europejskich programach ba
dawczych, funduszach strukturalnych Unii Europejskiej 
i innych ponadnarodowych źródłach finansowania nauki 
i edukacji

Cel kierunkowy 8
Restrukturyzacja szpitali klinicznych zmierzająca do 
zrównoważenia kosztów działalności z przychodami

Cel kierunkowy 9
Integracja Akademii z regionalnym systemem ochrony 
zdrowia

Cel kierunkowy 10
Podniesienie konkurencyjności Uczelni na rynku regio
nalnym, krajowym i europejskim jako instytucji prowa
dzącej działalność edukacyjną, naukową oraz usługo- 
wo-leczniczą.

________________________________________________ 5

Misja Akademii 
Medycznej w Gdańsku

Akademia Medyczna w Gdańsku, powołana do życia w 
1945 roku, nawiązując do XVI- i XVII-wiecznej tradycji Athe- 
neum Gedanense i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Ste
fana Batorego w Wilnie, za swoje posłannictwo przyjmuje 
kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplo
mowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie medy
cyny doświadczalnej i klinicznej, farmacji, epidemiologii i 
promocji zdrowia oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych 
technologii medycznych służących diagnostyce i terapii.

Akademia, kierując się zasadami wolności nauki, huma
nizmu, etyki i umiłowania prawdy, w swojej działalności ze
spala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe 
oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.

Akademia aktywnie współuczestniczy w tworzeniu syste
mu ochrony zdrowia w regionie prowadząc ustawiczne 
kształcenie kadr medycznych, zapewniając wysoko specja
listyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze oraz do
starczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i 
państwowych.

Akademia, realizując politykę państwa, uczestniczy w dzie
le wszechstronnego rozwoju nauki i kultury narodowej i pełni 
ważną rolę kulturotwórczą wobec społeczeństwa Pomorza.

Uchwała nr 11 /04/05

Senatu AMG z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie AMG

§1

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku, zatwierdza zapropo
nowaną przez Senacką Komisję Statutową następującą zmia
nę w Statucie Akademii Medycznej w Gdańsku:

1. W ust. 1 § 31 po słowach „prorektor do spraw klinicznych” 
wprowadza się nowy zapis w brzmieniu: „prorektor do spraw 
rozwoju i współpracy międzynarodowej.”

2. Po wprowadzeniu nowego zapisu § 31 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„Rektor pełni swój urząd z pomocą:
- prorektora do spraw nauki,
- prorektora do spraw dydaktyki,
- prorektora do spraw klinicznych,
- prorektora do spraw rozwoju i współpracy międzynarodo

wej,
- dyrektora administracyjnego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ALFABETYCZNA LISTA ELEKTORÓW
wybranych spośród nauczycieli akademickich nie będących na 

stanowiskach profesora i nie posiadających stopnia naukowego 
doktora habilitowanego, studentów oraz pracowników nie 

będących nauczycielami akademickimi

1. Adamski Stanisław V rok Wydział Lekarski

2. dr Adrych Krystian Klinika Gastroenterologii 
i Hepatologii

3. dr Bączek Tomasz Katedra i Zakład Biofarmacji 
i Farmakodynamiki

4. Bereda Grzegorz III rok Wydział Lekarski

5. dr Biedunkiewicz
Bogdan

Klinika Nefrologii,Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych

6. Bierzyńska Natalia III rok Wydział Farmaceutyczny

7. lek. Bigda Justyna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

8. lek. Boćkowski Maciej Klinika Położnictwa

9. Brzeziński Michat III rok Wydział Lekarski

10. dr Budziński 
Waldemar

Sam. Pracownia Psychologii 
Medycyny

11. dr Cackowska-Lass
Alicja

Katedra i Zakład Stomatologii
Zachowawczej

12. dr Cichorek Mirosława Sam. Pracownia Embriologii

13. dr Cynowska Bogumiła Klinika Pneumonologii

14. Czapiewski Piotr IV rok Wydział Lekarski

15. dr Czarniak Piotr Klinika Nefrologii Dziecięcej

16. dr Damps-Konstańska 
Iwona

Klinika Alergologii

17. inż. Dąbrowska 
Aleksandra

Katedra i Zakład Biofarmacji i Far
makodynamiki

18. dr Deja Agata Klinika i Zakład Rehabilitacji

19. dr Gawrońska-
Skorkowska Jadwiga

Sam. Pracownia Chirurgii Stomato
logicznej

20. dr Głowacki Janusz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

21. Górski Piotr III rok WL - Oddz. Stomatologiczny

22. Graczyk Magdalena IV rok Wydział Lekarski

23. mgr inż. Grygorowicz 
Anna

Biblioteka Główna

24. dr Gwożdziewicz Jacek Katedra i Klinika Chirurgii Urazo
wej

25. Hatoń Halina Katedra i Zakład Chemii Medycz
nej

26. dr Inkielewicz Iwona Katedra i Zakład Toksykologii

27. Jankiewicz
Marek Tomasz

IV rok WL - Oddz. Stomatologiczny

28. dr Jasiński Andrzej Klinika Gastroenterologii i Hepato
logii

29. dr Jędrzejczyk Tadeusz Zakład Zdrowia Publicznego i Me
dycyny Społecznej

30. dr Kamysz Wojciech Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

31. Keslinka Tadeusz Specjalista ds. gospodarki nieru
chomościami

32. dr Kochan Zdzisław Katedra i Zakład Biochemii

33. mgr Kokotkiewicz Adam Katedra i Zakład Farmakognozji

34. dr Konieczna Seweryna Zakład Historii i Filozofii Nauk Me
dycznych

35. dr Konieczyński Paweł Katedra i Zakład Chemii Analitycz
nej

36. dr Kórnicka Anita Katedra i Zakład Technologii Che
micznej Środków Leczniczych

37. dr Kortas-Stempak 
Barbara

Sam. Pracownia Chemii Klinicznej
- Katedra Analityki Klinicznej

38. dr Kowalski Piotr Katedra i Zakład Chemii Farma
ceutycznej

39. dr Król Ewa Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych

40. dr Kusiak Aida Katedra i Zakład Stomatologii Za
chowawczej

41. Kwiatkowski Błażej III rok Wydział Farmaceutyczny

42. dr Landowski Piotr Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Onkologii

43. dr Lewczuk Anna Klinika Chorób Wewnętrznych, En
dokrynologii i Zaburzeń Hemostazy

44. dr Łachiński Andrzej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

45. mgr inż. Łopatowski
Bogumił

Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

46. mgr Łunio Rafał Katedra i Zakład Farmacji Stoso
wanej

47. Maliszewski Daniel III rok Wydział Lekarski

48. dr Markuszewski Michat Katedra i Zakład Biofarmacji i Far
makodynamiki

49. dr Mickiewicz Wiesława Katedra i Zakład Chemii Medycz
nej

50. dr Mikaszewski
Bogusław

Katedra i Klinika Chorób Uszu, 
Nosa, Gardła i Krtani

51. dr Nahorski Wacław Międzywydziałowy Instytut Medycy
ny Morskiej i Tropikalnej

52. dr Niedoszytko Marek Klinika Alergologii

53. Niedoszytko Piotr V rok Wydział Lekarski

54. dr Nowak Jerzy Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki

55. dr Nowakowski Marek II Samodz. Pracownia Radiologii

56. Nowiński Marcin III rok Wydział Lekarski

57. Okurowska Anna III rok Wydział Farmaceutyczny

58. dr Olędzka Ilona Katedra i Zakład Chemii Farma
ceutycznej

59. mgr Olszewska Barbara Dział Płac

60. Opara Arkadiusz III rok Wydział Farmaceutyczny

61. Panasewicz Bartłomiej III rok Wydział Lekarski

62. Piesiaków Maria IV rok Wydział Lekarski

63. mgr Płaczek Marcin Katedra i Zakład Farmacji Stoso
wanej

64. lek. Popowski Piotr Zakład Zdrowia Publicznego i Me
dycyny Społecznej

65. Przybystawski Błażej V rok Wydział Lekarski

66. Raczkowska Elżbieta II rok WL - Oddział Pielęgniarstwa, 
położnictwo
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67. dr Radys Wojciech Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Onkologii

68. dr Raszeja-Specht Anna Zakład Medycyny Laboratoryjnej

69. dr Renke Marcin Klinika Nefrologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych

70. Rogalski Klaudiusz III rok Wydziat Lekarski

71. lek. Rompa Grażyna Klinika Gastroenterologii i Hepato- 
logii

72. Sakwińska Anna II rok Wydziat Farmaceutyczny

73. mgr Sawa Teresa Dziat Spraw Osobowych

74. dr Stawiński Jarosław Katedra i Zaktad Technologii Che
micznej Środków Leczniczych

75. Sobczak Marta I rok WL - Oddz. Zdrowie Publicz
ne, fizjoterapia

76. Sobierajska Agnieszka III rok WL - Oddział Zdrowie Pu
bliczne, fizjoterapia

77. Sottohub Krzysztof II rok Wydziat Farmaceutyczny

78. dr Soroka-Letkiewicz
Bożena

Sam. Pracownia Chirurgii Stomato
logicznej

79. lek. Spodnik Jan Zaktad Anatomii i Neurobiologii

80. lek. Steffek Mariusz Katedra Anestezjologii i Intensyw
nej Terapii

81. dr Szurowska Edyta Zaktad Radiologii

82. Szychowski Filip I rok Wydziat Farmaceutyczny

83. dr Śramkiewicz Janina Zaktad Implantoprotetyki Stomato
logicznej i Technik Dentystycznych

84. dr Taraszewska
-Czarnowska Marianna

Zaktad Radiologii

85. dr Wiczling Paweł Katedra i Zaktad Biofarmacji i Far- 
makodynamiki

86. dr Wierzba Tomasz Katedra i Zaktad Fizjologii

87. Wierzbicki Michał III rok WL - Oddz. Stomatologiczny

88. lek. Wierzbowski Jacek Klinika Gastroenterologii
i Hepatologii

89. Winczura Piotr VI rok Wydziat Lekarski

90. dr Wojculewicz Jerzy Klinika Neonatologii

91. dr Wójcik-Drączkowska
Hanna

Klinika Neurologii Dorostych

92. dr Wydra Dariusz Klinika Ginekologii

93. dr Zadrożny Dariusz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

94. dr Zarzeczna-Baran
Marzena

Zaktad Zdrowia Publicznego 
i Medycyny Społecznej

95. dr Zaucha Renata Katedra i Klinika Onkologii 
i Radioterapii

96. dr Zdrojewski Tomasz Klinika Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii

97. Zdrojewski Łukasz II rok Wydziat Lekarski

98. dr Zedler Elżbieta Katedra i Zaktad Stomatologii 
Zachowawczej

99. Żelazkiewicz Anna I rok WL - Oddz. Stomatologiczny, 
techniki dentystyczne

100. dr Żółtowska Agata Katedra i Zaktad Stomatologii Za
chowawczej

ALFABETYCZNA LISTA SENATORÓW
NA KADENCJĘ 2005-2008 WYBRANYCH DO SENATU 

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU 
spośród nauczycieli akademickich nie będących na 
stanowiskach profesora i nie posiadających stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, studentów 
oraz pracowników nie będących naczycielami 

akademickimi

1. Adamski Stanisław V rok Wydziat Lekarski

2. dr Adrych Krystian Klinika Gastroenterologii i Hepato
logii

3. Brzeziński Michał III rok Wydziat Lekarski

4. dr Gwożdziewicz Jacek Katedra i Klinika Chirurgii Urazo
wej

5. dr Kamińska Barbara Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Onkologii

6. Kruczkowski Rafat III rok Wydziat Lekarski

7. dr Markuszewski Michał Katedra i Zaktad Biofarmacji i Far- 
makodynamiki

8. mgr Olszewska Barbara Dziat Ptac

9. Sakwińska Anna II rok Wydziat Farmaceutyczny

10. dr Stawiński Jarosław Katedra i Zaktad Technologii Che
micznej Środków Leczniczych

11. dr Śramkiewicz Janina Zaktad Implantoprotetyki Stomato
logicznej i Technik Dentystycznych

12. dr Taraszewska
-Czarnowska Marianna

Zaktad Radiologii

13. dr Zdrojewski Tomasz Klinika Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii

ALFABETYCZNA LISTA 
PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU 

FARMACEUTYCZNEGO NA KADENCJĘ 2005-2008 
wybranych spośród nauczycieli akademickich 

nie będących na stanowiskach profesora 
i nie posiadających stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, studentów oraz pracowników 

nie będących naczycielami akademickimi

1. dr Bączek Tomasz Katedra i Zaktad Biofarmacji i Far- 
makodynamiki

2. inż. Klimaszewska
Brygida

Katedra i Zaktad Mikrobiologii Far
maceutycznej

3. dr Konieczyński Paweł Katedra i Zaktad Chemii Analitycz
nej

4. dr Markuszewski Michał Katedra i Zaktad Biofarmacji i Far- 
makodynamiki

5. Opara Arkadiusz III rok Wydziat Farmaceutyczny

6. Sakwińska Anna II rok Wydziat Farmaceutyczny

7. Sottohub Krzysztof II rok Wydziat Farmaceutyczny

przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej 
prof. Jan Marek Stomiński
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ALFABETYCZNA LISTA 
PRZEDSTAWICIELI DO RADY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

NA KADENCJĘ 2005-2008 
wybranych spośród nauczycieli akademickich 

nie będących na stanowiskach profesora 
i nie posiadających stopnia naukowego doktora 
habilitowanego, studentów oraz pracowników 

nie będących nauczycielami akademickimi

15. dr Kręglewska Barbara Katedra i Zaktad Stomatologii Za
chowawczej

1. dr Adamkiewicz 
-Drożyńska Elżbieta

Klinika Pediatrii, Hematologii, On
kologii i Endokrynologii

2. Adamski Stanisław V rok Wydział Lekarski

3. Bereda Grzegorz III rok Wydział Lekarski

4. dr Bohdan Zbigniew Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 
i Onkologii

5. Bryła Bożena Sam. Pracownia Mikroskopii Elek
tronowej

6. Brzeziński Michał III rok Wydział Lekarski

7. dr Budziński Waldemar Sam. Pracownia Psychologii Medy
cyny

8. Górski Piotr III rok WL - Oddz. Stomatologiczny

9. Graczyk Magdalena IV rok Wydział Lekarski

10. Hatoń Halina Katedra i Zaktad Chemii Medycz
nej

11. Jankiewicz
Marek Tomasz

IV rok WL - Oddz. Stomatologiczny

12. Karaś Michalina II rok WL - Oddział Pielęgniarstwa, 
położnictwo

13. dr Korzon-Burakowska 
Anna

Klinika Nadciśnienia Tętniczego 
i Diabetologii

14. dr Kossowska Ewa Katedra i Zaktad Biochemii

16. dr Kurowski Krzysztof Katedra i Klinika Chirurgii Klatki 
Piersiowej

17. dr Kwiecińska Barbara Katedra Anestezjologii i Intensyw
nej Terapii

18. dr Lautenbach Dariusz Klinika Położnictwa

19. dr Łukiański Marian Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

20. dr Makarewicz Wojciech Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Transplanta
cyjnej

21. Maliszewski Daniel III rok Wydział Lekarski

22. dr Mierzejewska Ewa II Samodzielna Pracownia Radiolo
gii

23. Przybystawski Błażej V rok Wydział Lekarski

24. Raczkowska Elżbieta II rok WL - Oddział Pielęgniarstwa, 
położnictwo

25. Rogalski Klaudiusz III rok Wydziat Lekarski

26. Sobczak Marta I rok WL - Oddz. Zdrowie Publicz
ne, fizjoterapia

27. dr Wojtaszek-Stomińska
Anna

Zaktad Ortodoncji

28. dr Zapaśnik Adam Samodzielna Pracownia Neurora- 
diologii

29. dr Zarzeczna-Baran 
Marzena

Zaktad Zdrowia Publicznego i Me
dycyny Społecznej

30. dr Zaucha Renata Katedra i Klinika Onkologii i Radio
terapii

31. Żelazkiewicz Anna I rok WL - Oddział Stomatologicz
ny, techniki dentystyczne

przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej 

prof. Jan Marek Stomiński

Fundacja im. Tomasza 
Jakuba Michalskiego

powołana została przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w 
Łodzi. Celem jej jest promowanie, wspieranie i nagradzanie 
najwybitniejszych młodych pracowników nauki, których bada
nia i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania cho
rób nowotworowych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez 
nagrody, stypendia oraz inne formy wspierania działalności 
naukowej. Dochody przeznaczone na wyżej wymienione cele 
tworzone są na drodze darowizn i zapisów.

Wnioski o nagrodę, zawierające życiorys naukowy wraz z 
omówieniem osiągnięć i odbitkami prac, mogą zgłaszać opie
kunowie naukowi lub sami zainteresowani. Należy je przysyłać 
do 15 marca każdego roku pod adresem Fundacji: Polska Aka
demia Nauk, Oddział wŁodzi, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 
Łódź; tel. (42) 636-80-18; fax (42) 636-24-15.

Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Komisja Nagród, 
powołana przez Zarząd Fundacji. Wysokość nagrody ustalana 
jest corocznie przez Zarząd Fundacji. Nagroda wraz z dyplo
mem wręczana jest w siedzibie Fundacji, tj. w Polskiej Akade
mii Nauk, Oddział wŁodzi, ul. Piotrkowska 137/139.

Fundacja na Rzecz 
Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uzyskała status organiza
cji pożytku publicznego (nr KRS 109744). Dzięki temu można 
w tym roku przekazać na jej rzecz 1 % podatku dochodowego i 
włączyć się w ten sposób w realizowaną przez nią misję wspie
rania polskiej nauki.

Przekazane przez Darczyńców środki FNP przeznaczy na 
granty wspomagające dla młodych naukowców powracających 
ze staży i stypendiów zagranicznych i zamierzających kontynu
ować karierę naukową w kraju.

Nr konta dla wpłat 1% podatku:
29 1500 1272 1212 7004 4667 0000
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa

Więcej informacji o sposobie przekazania wpłaty:
www.fnp.org.pl

http://www.fnp.org.pl
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DEKLARACJA
podpisana w Gdańsku w dniu 21 lutego 2005 roku

Marszalek województwa pomorskiego - Jan Kozłowski i członek Zarządu - Bogdan Borusewicz w 
imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku - prof. Wie
sław Makarewicz w imieniu Akademii Medycznej w Gdańsku wobec faktu niepokojących danych epide
miologicznych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego oraz chorób nowotworowych w regionie 
pomorskim, deklarują wolę i gotowość znaczącego pogłębienia współpracy w celu poprawy zdrowia i 
zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa.

Marszałek województwa pomorskiego w porozumieniu z Rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku do 
dnia 15 marca 2005 r. powoła Zespół Roboczy, który przygotuje regionalny Pomorski Program Profilaktyki 
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych będący częścią programu 
„Zdrowie dla Pomorza 2005-2013”. Pełnomocnikiem Marszałka województwa pomorskiego w pracach 
Zespołu Roboczego będzie dr Tadeusz Podczarski, natomiast pełnomocnikiem Rektora Akademii Me
dycznej w Gdańsku w pracach Zespołu - dr Tomasz Zdrojewski.

Zespół Roboczy w terminie do 30 kwietnia 2005 r. przygotuje założenia Pomorskiego Programu Profi
laktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych. Pełna wersja Pro
gramu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych zosta
nie opracowana do 30 czerwca 2005 r.

Sygnatariusze Deklaracji stoją na stanowisku, że Regionalny Pomorski Program Profilaktyki i Lecze
nia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych powinien uzyskać akceptację Sej
miku Województwa Pomorskiego, stanowić element Strategii Regionalnego Rozwoju Województwa Po
morskiego w latach 2005-2013 oraz być komplementarny z Wojewódzkim Planem Zdrowotnym.

Głównym celem Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowe- 
go i Chorób Nowotworowych będzie zmniejszenie o 40% umieralności przedwczesnej oraz redukcja o 
30% ryzyka zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby nowotworowe w popula
cji mieszkańców regionu pomorskiego.

Cele szczegółowe Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyń i owego i Chorób 
Nowotworowych obejmować będą:
• określenie istniejących zasobów oraz głównych potrzeb w zakresie sprzętu i infrastruktury,
• określenie istniejących w regionie pomorskim dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
• realizację nowoczesnych i kompleksowych programów profilaktycznych oraz terapeutycznych w cho

robach układu sercowo-naczyniowego i chorobach nowotworowych,
• monitorowanie jakości profilaktyki, diagnostyki, terapii w chorobach sercowo-naczyniowych i nowotwo

rowych,
• monitorowanie zachodzących zmian epidemiologicznych,
• koordynowanie działań z Narodowymi Programami realizowanymi ze środków Ministerstwa Zdrowia,
• uruchomienie mechanizmów, które pozwolą na skuteczne pozyskiwanie środków finansowych, przede 

wszystkim z Unii Europejskiej, Narodowego Programu Zdrowia i Narodowego Programu Rozwoju,
• prowadzenie analiz ekonomicznych służących do optymalnego wykorzystania dostępnych środków fi

nansowych.

Sygnatariusze Deklaracji zobowiązują się dołożyć wszelkich starań dla realizacji zapisów Deklaracji 
oraz monitorować wykonywanie postanowień.

Deklarację sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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Program

Konferencja 
„Akademia Medyczna 
w Gdańsku
- 60 lat w służbie 
regionu”

2.06.2005 r.

czwartek

Konferencja adresowana do władz samorządowych i otoczenia 
Akademii Medycznej podkreślająca dorobek, znaczenie i rolę AMG dla 
regionu. Prelegenci: Stanisław Bakuła, Jacek Jassem, Roman Kaliszan, 
Wiesław Makarewicz, Michał Mędraś, Bolesław Rutkowski, Tomasz 
Zdrojewski. Przedstawione referaty zostaną wydane drukiem jako 
suplement do Ann. Acad. Med. Gedan.

Historyczna sesja naukowa 
„Dorobek Akademii Medycznej 
w Gdańsku na tle dziejów medy
cyny, farmacji i aptekarstwa 
gdańskiego 1 Rzeczypospolitej”

5.10.2005 r. 
środa 

sala Muzeum 
Narodowego 
w Gdańsku

Zaproszeni prelegenci: Andrzej Basiński, Zdzisław Bereznowski, Adam 
Bilikiewicz, Aleksander Drygas, Zbigniew Machaliński, Wiesław 
Makarewicz, Olgierd Narkiewicz, Adam Szarszewski, Zdzisław Wajda, 
Marek Wesołowski. Przedstawione referaty zostaną wydane drukiem 
jako suplement do Ann. Acad. Med. Gedan.

Posiedzenie w Gdańsku 
Konferencji Rektorów Uczelni 
Medycznych

7.10.2005 r. 
piątek

Gospodarzem posiedzenia będzie Akademia Medyczna w Gdańsku.

Uroczysta jubileuszowa 
inauguracja roku 
akademickiego 2005/2006

8.10.2005 r. 
sobota

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego w Uczelniach Medycznych 
w Polsce z udziałem rektorów zrzeszonych w KRUM i ministra zdrowia 
w sali Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Piknik poinauguracyjny 8.10.2005 r. 
sobota

Impreza integracyjna we „Wróblówce” organizowana we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Absolwentów AMG.

Opracowanie multimedialnych 
wydawnictw promocyjnych 
w postaci płyt CD

wrzesień 
2005 r.

1) Płyta CD z materiałem informacyjnym promująca AMG (w języku 
polskim),

2) Płyta CD promująca ofertę dydaktyczną adresowaną do studentów 
zagranicznych (w języku angielskim).

Zaktualizowane wydanie 
„Informatora AMG”

wrzesień 
2005 r.

Także w wersji elektronicznej dostępnej na stronie domowej 
www.amg.gda.pl.

Przygotowywane wydawnictwa 
książkowe

wrzesień 
2005 r.

1) Wspomnienia zaproszonych emerytowanych profesorów naszej 
Uczelni pod roboczym tytułem „Zostawić za sobą ślad” (redakcja 
Wiesław Makarewicz),
2) Jakub Penson (1899-1971) - od Szpitala Na Czystem do Akademii 
Medycznej w Gdańsku (redakcja Wiesław Makarewicz i Bolesław 
Rutkowski).

Przygotowanie wydawnictwa 
w postaci bazy elektronicznej 
i płyty CD

wrzesień 
2005 r.

Bibliografia habilitacji przeprowadzonych w Akademii Medycznej 
w Gdańsku (Biblioteka Główna).

Okolicznościowy numer 
specjalny „Gazety AMG”

wrzesień 
2005 r.

Materiały okolicznościowe i historyczne dotyczące 60-lecia AMG.

Konkurs Biblioteki Gfównej AMG 
na ekslibris.
Wystawa nadesłanych prac 
w Bibliotece Głównej AMG

Termin 
nadsyłania 

prac: do 
15.07.2005 r.

Konkurs Biblioteki Głównej AMG na ekslibris z okazji 60-lecia Uczelni.

Wystawa w Bibliotece 
Głównej AMG

październik 
2005 r.

„Najlepsi z najlepszych w 60-leciu Akademii Medycznej w Gdańsku”. 
Laureaci najbardziej znaczących nagród i wyróżnień;
Wydanie drukiem katalogu wystawy.

Imprezy studenckie organizowa
ne staraniem Samorządu 
Studenckiego

styczeń - maj 
2005 r.

„6 imprez na 60-lecie Akademii Medycznej w Gdańsku”

(program patrz obok).

http://www.amg.gda.pl
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imprez
KailenJLarium IReWers ikie

na 60 Jecie AMG”

Luty 2005
„60-tka”- retro-medycyna czyli dyskoteka w stylu lat 60. 
Przedsięwzięcie organizowane wspólnie z klubem „Medyk”. 
W programie m.in. konkurs karaoke na najlepszą znajomość 
dawnych hitów oraz na najwierniejszy ubiór z tamtych lat. 
Miejsce: Klub „Medyk”.

Luty 2005
„Antyczna medycyna”- obowiązek ubioru w stylu staro- 
greckim, powrót do medycyny z czasów Hipokratesa. Impre
za organizowana wspólnie z firmą Red Buli. Miejsce: „Jaski
nia Hadesa” - świetlica w DS 1.

Marzec 2005
„Odwieczny bój Wiecznych Uczelni” - dyskotekowy poje
dynek pomiędzy studentami Politechniki Gdańskiej i Akade
mii Medycznej. Konkursy na najbardziej „zabawowych” i in
teligentnych studentów Trójmiasta. Od bardzo dawna wła
śnie te dwie uczelnie najbardziej efektywnie integrują środo
wisko studenckie w Trójmieście, a samorządy studenckie 
świetnie współpracują. Dodatkowo prestiż imprezy podnosi 
fakt, iż obie uczelnie obchodzą jubileusze ponad 50—letniej 
działalności akademickiej. Współorganizatorem jest Zarząd 
Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Miejsce: Klub 
„Medyk”.

Marzec- Maj 2005
„Vox studentis na AMG”- wystawa pokazująca historię ru
chu studenckiego na Akademii Medycznej od Rady Uczel
nianej ZSP do Uczelnianego Samorządu Studenckiego 
AMG. Miejsce: stołówka w klubie „Medyk”.

Kwiecień 2005
„Medyczny piknik” - wielkie grillowanie mieszkańców osie
dla studenckiego połączone z muzyką na żywo. W programie 
także udział zaproszonych przedstawicieli władz Akademii 
Medycznej w Gdańsku, mający na celu zbliżenie kadry dy
daktycznej AMG i studentów oraz swobodną wymianę spo
strzeżeń na temat przyszłości Szkoły. Miejsce: polana nie
opodal DS 2 - osiedle studenckie AMG.

Maj 2005
„Medykalia 05 ” - Dni kultury i nauki studentów Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Miejsce: Campus AMG.

przygotował 
Rafał Kruczkowski 

z-ca przewodniczącej 
USS AMG 

_02.02.2005 r. - regionalna konferencja konsultacyjna wstęp- 
Mr nego projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007- 

2013 z udziałem wicepremiera Jerzego Hausnera w Sali Wety Ra
tusza Głównego Miasta Gdańska. Spotkanie miało na celu wymia
nę opinii przedstawicieli środowiska przedsiębiorców, ludzi oświaty 
i kultury, środowisk akademickich i zawodowych, a także samorzą
dów terytorialnych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego naszego regionu. W konferencji wzięli udział rek
tor prof. Wiesław Makarewicz oraz prorektor ds. nauki prof. Roman 
Kaliszan.

02.02.2005 r. - uroczystość wręczenia nagród miasta Gdańska w 
dziedzinie kultury „Splendor Gedanensis” oraz tytułu Mecenasa 
Kultury Gdańska, która miała miejsce w Dworze Artusa, w uroczy
stości uczestniczył prorektor prof. Roman Kaliszan.

04.02.2005 r. - rektor prof. Wiesław Makarewicz wziął udział w 
posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, która od
byta się w Sali Bobrzyńskiego Collegium Maius Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie. Podczas konferencji omawiano m.in. 
sytuację finansową szpitali klinicznych, sprawy rekrutacji na stu
dia w roku 2005 oraz wydania suplementu do dyplomu, jak również 
problemy medycyny paliatywnej, przedstawione przez prof. Krystynę 
de Walden-Gatuszko.

09.02.2005 r. - rektor prof. Wiesław Makarewicz przyjął władze 
miasta Chojnice w osobach: burmistrza dr. Arseniusza Finstera i 
wicestarosty chojnickiego Stanisława Skai. W spotkaniu wzięli rów
nież udział dziekani prof. Jacek Bigda oraz prof. Janusz Moryś. 
Tematem rozmów była oferta współpracy pomiędzy miastem Choj
nice a AMG w zakresie kształcenia.

11.02.2005 r. - rektor prof. Wiesław Makarewicz przyjął prof. Vir- 
gilio E. Do Rosario z Instituto de Higiene e Medicina Tropical Uni- 
versidade Nova de Lisboa w Portugalii, który przyjechał na zapro
szenie dr. hab. Przemysława Myjaka z Katedry Medycyny Tropikal
nej i Parazytologii MIMMiT AMG w ramach Programu BioMoBil. W 
spotkaniu uczestniczył również dr Wacław Nahorski z MIMMiT. 
Przedmiotem rozmów była współpraca między naszymi uczelnia
mi.

13.02.2005 r. - koncert charytatywny na rzecz utworzenia nowej sali 
intensywnego nadzoru kardiologicznego, zorganizowany przez II 
Klinikę Chorób Serca AMG w podziękowaniu wszystkim Osobom i 
Instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju Kliniki. Patronat ho
norowy nad koncertem objęli prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni. 
W koncercie wzięli udział rektor prof. Wiesław Makarewicz, prorek
tor ds. dydaktyki prof. Bolesław Rutkowski oraz przedstawiciele firm 
współpracujących z II Kliniką Chorób Serca.

15.02.2005 r. - posiedzenie Uczelnianej Komisji Wyborczej w sali 
Senatu w budynku Rektoratu Akademii Medycznej w Gdańsku.

16.02.2005 r. - spotkanie z konsulem honorowym Królestwa Danii 
w Gdańsku Julianem Skelnikiem w siedzibie Muzeum Narodowe
go w Gdańsku, zorganizowane z inicjatywy dyrektora muzeum 
Wojciecha Bonistawskiego w celu zapoznania Korpusu Konsular
nego z działalnością Muzeum Narodowego w Gdańsku. W spotka
niu uczestniczył rektor prof. Wiesław Makarewicz.

18.02.2005 r. - Wykład im. prof. Romualda Sztaby w Muzeum Na
rodowym w Gdańsku. Wykład pt. „Functional disorders of anorec- 
tum: diagnosis and treatment” wygłosił prof. Guenter Willital z 
Uniwersytetu w Munster. Wykładu wysłuchał rektor prof. Wiesław 
Makarewicz.

mgr Marlena Piór-Chastre
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Brusy pod sztandarem 

Projektu 400 Miast

Jesienią 2003 roku rozpoczęta się realizacja zadań wyzna
czonych Polskim Projektem 400 Miast (PP400M) - wieloośrod- 
kowym projektem interwencyjnym i badawczym skierowanym 
do mieszkańców małych miast i przylegających do nich wsi w 
Polsce. Projekt ma na celu poprawę wykrywania i skuteczności 
leczenia nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, cukrzy
cy oraz zespołu metabolicznego, wzrost aktywności ruchowej 
mieszkańców kraju, redukcję odsetka osób palących papiero
sy, poprawę wiedzy o zdrowym żywieniu, wykrywanie hipercho
lesterolemii rodzinnej uwarunkowanej genetycznie.

Celowość realizacji działań profilaktycznych w środowiskach 
małomiejskich i wiejskich wynika z faktu, że kumulują się w nich 
negatywne zjawiska społeczno-ekonomiczne, m.in. bezrobocie 
czy ubóstwo, przyczyniające się do obniżenia statusu społecz
no-ekonomicznego mieszkańców. Zgromadzony w ramach mię
dzynarodowych badań materiał potwierdza, że im niższy status 
ekonomiczno-społeczny, tym większe ryzyko pojawienia się wie
lu czynników ryzyka chorób układu krążenia. Dlatego też on sam 
został uznany przez The Science Advisory Committee, The 
American Heart Association za czynnik ryzyka.

Adresatami Polskiego Projektu 400 Miast są przede wszyst
kim mieszkańcy małych, najwyżej 8-tysięcznych miast z obsza
ru całego kraju. Ze względu na skalę przedsięwzięcia realiza
cję PP400M przewidziano na lata 2004-2005. Biorąc pod uwa
gę nowatorski charakter projektu zdecydowano się na przepro
wadzenie jesienią 2003 r. badania pilotażowego w ośmiu mia
stach Polski - czterech na Pomorzu oraz po dwóch w Matopoi- 
sce i Wielkopolsce.

Podczas badań pilotażowych i w trakcie roku 2004 obserwo
waliśmy bardzo zróżnicowane postawy miejscowych władz 
oraz autorytetów - od całkowitego braku chęci współpracy, 
poprzez stosunkowo częsty model przyjęcia jedynie części 
„usługowej”, a więc oferowanych przez PP400M badań prze
siewowych, do oczekiwanych przez nas zachowań pozwalają
cych mieć nadzieję na prawidłowe rozrastanie się metodą „kuli 
śnieżnej” działań na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Dlatego jako jedno z głównych zadań uznaliśmy budowę lo
kalnych „grup wsparcia”, których rola polega na wykorzystywa
niu zdobytych w trakcie trwania Projektu wiedzy i umiejętności 
do umacniania i rozszerzania działań na rzecz prozdrowotnego 
stylu życia wśród mieszkańców miasteczek i okolicznych wsi.

Pierwszą miejscowością, która w bardzo dobry sposób od
powiedziała na inicjatywę PP400M, byty Brusy, miasto w woje
wództwie pomorskim, liczące około 4,5 tysiąca mieszkańców. 
Spotkanie inicjacyjne z władzami miasta i elitą opiniotwórczą 
odbyto się 12 września 2003 roku. Przedstawiono na nim cele 
Projektu, spodziewane efekty oraz harmonogram działań obej
mujący interwencję społeczną i medyczną oraz edukację 
wszystkich osób z nowo wykrytym nadciśnieniem tętniczym, 
hipercholesterolemią, cukrzycą i zespołem metabolicznym.

Na interwencję społeczną przeznaczono tydzień między 6 a 
12 października 2003 r., podczas którego na ulicach miasta 
rozlepiono plakaty informacyjne dotyczące możliwości bezpłat
nego wykonania badań diagnostycznych, przeprowadzono 
kampanię medialną w lokalnej prasie, radiu i telewizji, zorga
nizowano festyn oraz rozesłano mieszkańcom miasta zapro
szenia na bezpłatne badania diagnostyczne. Interwencja me
dyczna odbyta się w tygodniu następnym. Z bezpłatnej diagno
styki skorzystało wówczas ponad 550 osób, czyli około 12% 
populacji.

O
POLSKI PROJEKT

400 MIAST

Jednak najistotniejsze dla 
nas nastąpiło po zakończe
niu bezpośrednich działań 
Projektu. W Brusach powsta
ła koalicja dla zdrowia złożo
na z wielu osób i instytucji, 
którym leży na sercu kształ
towanie prozdrowotnych za
chowań, zmierzających do 
redukcji zawałów serca i 
udarów mózgu wśród miesz
kańców swojego miasta.

Do współpracy w realiza
cji programu zaangażowały 
się następujące instytucje:

• Urząd Miejski w Brusach (z burmistrzem jako koordynato
rem),

• Fundacja „Promocja Zdrowia” z Warszawy,
• Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, który udostępnia sale 

oraz udziela pomocy w organizacji szkoleń i spotkań,
• szkoły podstawowe na terenie gminy Brusy (deklaracje 

współpracy podpisało 9 szkół),
• szkoły gimnazjalne na terenie gminy Brusy (deklaracje 

współpracy podpisały 2 gimnazja),
• posterunek Policji oraz Ochotnicza Straż Pożarna (podpisa

no porozumienie w sprawie zabezpieczenia imprez),
• Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Brusy,
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(przyjęta uchwałę dotyczącą realizacji i współfinansowania 
konkursów oraz imprez plenerowych),

• stowarzyszenia i organizacje samorządowe,
• lokalny lekarz pulmonolog - w zakresie szkolenia nauczy

cieli, liderów i uczniów,
• lokalna apteka, która udostępniła materiały oraz ulotki infor

macyjne.

Profesjonalne przygotowanie planu działania oraz współpra
ca z zaangażowanymi instytucjami przyniosły wymierne korzy
ści. Szczególny nacisk położony został na zaangażowanie mło
dzieży nie tylko jako odbiorców ale i współtwórców zadań, ak
cji i programów na rzecz zdrowia. Już w pierwszym półroczu 
2004 roku:
• lekarz pulmonolog przeprowadził szkolenia dla nauczycieli 

oraz liderów w zakresie profilaktyki, w których wzięto udział 
86 osób,

• przeprowadzono szkolenia dotyczące szkodliwych skutków 
działania tytoniu dla 53 uczniów klas III szkoły podstawowej 
w Brusach,

• przeprowadzono anonimowe badania ankietowe dotyczące 
postaw młodzieży wobec palenia tytoniu w gimnazjach w 
Lubni oraz Brusach,

• 21 marca w sali gimnastycznej w Brusach odbyty się antyty- 
toniowe przedstawienia teatralne i muzyczne w wykonaniu 
dzieci ze szkoły podstawowej,

• pierwszego dnia wiosny w miejscowościach Czyczkowy i 
Wielkie Chełmy zorganizowane zostały antytytoniowe hap
peningi młodzieżowe opatrzone takimi hastami, jak: „PA
LENIE SZKODZI ZDROWIU, WIEDZĄ O TYM STARSI I 
MŁODZI” czy „NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMI
ŁE”. W większości tych imprez brali udział przedstawiciele 
władz miasta i inne znaczące osoby.
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Pod hasłem „Rzuć palenie razem z nami” 
zorganizowano turniej halowy piłki siatkowej i nożnej w Brusach

Happening młodzieży w Czyczkowach

Antytytoniowe przedstawienia teatralne i muzyczne 
w Szkole Podstawowej w Brusach

• 17 kwietnia odbyt się halowy turniej pitki siatkowej 
oraz nożnej, podczas którego czynne byto stoisko 
profilaktyki antytytoniowej,

• 22 kwietnia z okazji „Dnia Ziemi” w gimnazjum w 
Lubni zorganizowano przedstawienia i prezentowano 
skecze antytytoniowe dla 130 uczniów gimnazjum,

• 3 maja zorganizowano rajd rowerowy pod hasłem 
„czyste powietrze wokót nas”.

Sport okazat się być dla mtodych mieszkańców Brus i 
okolic alternatywą dla palenia i pozytywnym zachowa
niem zdrowotnym.

W drugiej połowie roku kontynuowano wielokierun
kową działalność, między innymi przeprowadzono bada
nia spirometryczne dla palących mieszkańców gminy. 
Nauczyciele i młodzież z Małych Chełmów i Swornych- 
gaci zorganizowali happeningi antytytoniowe. Odbyt się 
cykl zajęć edukacyjnych na temat szkodliwości palenia 
tytoniu, zaczęto lansować modę na niepalenie. Zorgani
zowanych zostało kilka udanych imprez, których motto 
brzmiato: „Palenie tytoniu szkodzi Tobie i Twoim bli
skim”. Na rok 2005 przewidziano realizację kolejnych 
zadań nastawionych szczególnie na kształtowanie wie
dzy i świadomości młodzieży o zaletach życia w środo
wisku wolnym od dymu tytoniowego.

Wszystkie dotychczasowe działania byty założeniami 
programu zdrowotnego „Ochrona dzieci przed wymuszo
nym biernym paleniem tytoniu” skierowanego do miesz
kańców miasta i gminy. Program dokładnie opisano i w 
formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano na 
konferencji w Instytucie Onkologii w Warszawie. Został on 
bardzo dobrze oceniony i wyróżniony przez głównego or
ganizatora kampanii „Rzuć palenie razem z nami” prof. 
Witolda Zatońskiego. Na szczególne uznanie zasługuje 
fakt, że we wszystkich zadaniach uczestniczyli przedsta
wiciele różnych grup wiekowych. Dla młodzieży byty one 
atrakcyjną formą treningu umiejętności organizatorskich. 
W ten sposób zwiększono szansę na internalizację wie
dzy o szkodliwych skutkach bezpośredniego i pośrednie
go palenia tytoniu.

Istotnym rezultatem interwencji społecznej - jednego 
z filarów Polskiego Projektu 400 Miast - jest trwała akty
wizacja społeczności lokalnej oraz integracja różnych 
grup społecznych miasteczek objętych Projektem. Brusy 
są bardzo dobrym przykładem jej prawidłowego przebie
gu i dowodem, że osiągnięcie sukcesu jest możliwe. W 
małym mieście na Pomorzu zbudowano profesjonalny 
program, zrealizowano jego zadania, przeprowadzono 
ewaluację, wyznaczono kolejne zadania; połączono kom
petencje i wysiłek wielu osób, dlatego osiągnięto oczeki
wany rezultat.

Uzyskane efekty potwierdza list ministra zdrowia pana 
Marka Balickiego, w którym złożył gratulacje burmistrzo
wi Jerzemu Fijasowi, pani sekretarz Elżbiecie Singer, 
paniom z Wydziału Promocji Miasta i Spraw Obywatel
skich Elżbiecie Ossowskiej i Annie Miloch oraz wszyst
kim osobom i instytucjom czynnie zaangażowanym w 
umacnianie koalicji na rzecz zdrowia w Brusach.

W imieniu Rady Programu Polski Projekt 400 Miast 
dr Marzena Zarzeczna-Baran, 

mgr Ewa Wojdak-Haasa, 
dr Tadeusz Wołowski, 

mgr Agmieszka Wojtecka
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Aktualności z gdańskiej Fizjopatologii

Katedra i Zakład Fizjopatologii AMG działa od roku pod nowym 
kierownictwem. Podstawowymi i bardzo absorbującymi nieliczny 
(5-osobowy) zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry 
zadaniami dydaktycznymi są: unowocześnienie programu i sposo
bu nauczania Patofizjologii na wszystkich kierunkach i próba jego 
koordynacji z naukami klinicznymi oraz podstawowymi, a także 
stworzenie od podstaw programu nauczania i multimedialnych 
materiałów dydaktycznych dla studentów 3 roku English Division.

Elementem działalności dydaktycznej Katedry, aczkolwiek 
nakierowanym już bardziej na pracowników naukowo-dydak
tycznych i lekarzy była organizacja cyklicznego szkolenia „Cy- 
tometria przepływowa w praktyce klinicznej w AMG”. W roku 
2004 kurs odbyt się już po raz czwarty i dotychczas skorzysta
ło z niego ponad 80 pracowników AMG i ACK.

Równocześnie pracownicy Katedry pragną utrzymać wypra
cowaną w ostatnich latach stosunkowo wysoką pozycję w ran
kingu naukowym AMG. Podstawowym założeniem jest tu ujed
nolicenie tematyczne i warsztatowe prac badawczych prowa
dzonych w Katedrze. Między innymi dlatego odeszliśmy całko
wicie od doświadczeń na zwierzętach. Od kilku już lat prowa
dzimy badania zmian właściwości limfocytów i monocytów krwi 
obwodowej towarzyszących chorobom autoimmunizacyjnym 
(m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń układowy, sar- 
koidoza), chorobie Alzheimera, przewlekłej białaczce limfocy- 
tarnej, a także związanych z fizjologicznym procesem starze
nia się organizmu człowieka. Tak szeroki profil badawczy 
może być realizowany jedynie dzięki temu, że wciągu ostatnich 
2-3 lat pracownikom Katedry udało się uzyskać fundusze Ko
mitetu Badań Naukowych - Ministerstwa Nauki i Informatyza
cji na realizację w sumie pięciu projektów badawczych (w tym 
fragmentu grantu zamawianego), którymi obecnie kierują. 
Dzięki życzliwości PT Kierowników i zainteresowaniu ich pra
cowników naukowo-dydaktycznych, Katedra współpracuje ak
tywnie z innymi jednostkami Uczelni w realizacji wspólnych 
projektów badawczych (m.in. z Klinikami: Nefrologii, Trans
plantologii i Chorób Wewnętrznych; Hematologii; Chorób Ser
ca; Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii; Medycy
ny Rodzinnej; Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zabu
rzeń Hemostazy; Zakładem Immunopatologii; Samodzielną 
Pracownią Embriologii; Klinikami Psychiatrii Rozwojowej i 
Chorób Psychicznych), z jednostkami pozauczelnianymi (np. 
ze Szpitalem Reumatologicznym w Sopocie) a także z zespo
łami zagranicznymi: Department of Immunology oraz Genetics 
and Infection Laboratory, Cambridge Institute for Medical Re- 
search, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii i GBF - 
German National Center for Biotechnology, Braun- 
schweig, Niemcy (współpraca dotycząca badań pato- 
mechanizmów sarkoidozy), a także z Zentrum fur 
Medizinische Forschung, University of Tubingen 
(Niemcy), Laboratory of Immunology, National Institu
te on Aging, NIH, Baltimore (USA) oraz Centre de 
Recherche sur le Vieillissement, Universite de Sher- 
brooke i Centre for Neurotranslational Research, 
Lady Davis Institute for Medical Research, McGill, 
Montreal (Kanada). Ta ostatnia współpraca naukowa, 
dotycząca badań nad udziałem odpowiedzi immuno
logicznej w patogenezie choroby Alzheimera zaowo
cowała w minionym roku uzyskaniem niewielkiego 
grantu z Canadian Institutes for Health Research 
(CIHR), co umożliwiło przeprowadzenie wstępnych, 
pilotowych badań i kilka spotkań koordynatorów z 
uczestniczących jednostek; konsekwencją tych spo

tkań było wspólne przygotowanie i złożenie w CIHR projektu 
dużego międzynarodowego grantu badawczego, który obecnie 
oczekuje na decyzję o finansowaniu.

Rok 2004 byt pod wieloma względami dobrym rokiem dla 
Katedry i Zakładu Fizjopatologii AMG. Katedra wzbogaciła się 
o nowego samodzielnego pracownika nauki - dr hab. med. Ewę 
Bryl. Przed letnimi wakacjami odbyto się jej kolokwium habili
tacyjne na podstawie rozprawy „Zmiany ekspresji cząsteczki 
CD28 na limfocytach CD4+ u chorych na reumatoidalne zapa
lenie stawów; rola czynnika martwicy nowotworów i konse
kwencje dla odpowiedzi immunologicznej”, a nadany przez 
Radę Wydziału Lekarskiego AMG stopień doktora habilitowa
nego w dziedzinie immunopatologii został zatwierdzony pod 
koniec października 2004 r. Tematyka i jakość badań, prowa
dzonych przez dr Bryl stawia ją w bardzo nielicznym zarówno 
w kraju jak i za granicą gronie specjalistów w dziedzinie fizjo
logii i patologii starzenia się układu odpornościowego.

W minionym roku drukiem ukazało się 5 oryginalnych publi
kacji, w których badacze z Katedry byli pierwszymi lub wiodą
cymi autorami, o całkowitym współczynniku oddziaływania 
IF=7,5. Członkowie naszego niewielkiego zespołu zanotowali 
także pewne sukcesy na ogólnopolskim, a nawet międzynaro
dowym forum:

W dniach 4-8 września 2004 r. w Glasgow (Szkocja) adiunkt 
Katedry, dr med. Anna Dubaniewicz uczestniczyła w obradach 
14 European Respiratory Congress. Jej praca, „Analysis of the 
freąuency of DRB1 and DQB1 alleles in pulmonary tuberculo- 
sis” została wybrana jako jedyna spośród 400 nadesłanych i 
nagrodzona nagrodą The Respiratory Infections Assembly (fot. 
dyplomu obok). Dr Dubaniewicz jest już uznanym w kraju i za 
granicą specjalistą w zakresie genetycznego podłoża i pato- 
mechan izmów sarkoidozy.

W dniach 16-19 września 2004 r. w Krakowie odbyto się 
I Polsko-Niemieckie Spotkanie Immunologiczne zorganizowa
ne pod auspicjami towarzystw immunologicznych polskiego i 
niemieckiego. W posiedzeniu tym uczestniczyłem jako jeden z 
dwunastu wybranych przedstawicieli polskiej immunologii. 
Naszymi partnerami było dwunastu najwybitniejszych immuno
logów niemieckich (zdjęcie). Celem spotkania było wzajemne 
zapoznanie się z tematyką badawczą, rozwiązywanymi proble
mami naukowymi, a także możliwościami „technicznymi” co, 
jak obie strony mają nadzieję, umożliwi w przyszłości nawią
zanie współpracy naukowej, przygotowywanie i realizację 
wspólnych projektów badawczych korzystających z funduszy 
Unii Europejskiej. W ramach naukowego programu Spotkania, 
każdy z nas miał możliwość zaprezentowania w krótkiej, pół-



Gazeta AMG nr 3/2005 15

European Respiratory 
Sociesy

Thc ERS Respiratory Infections Assembly takes grcat 
pleasurc in awarding

Dr Anna Dubaniewicz
Thc ERS Respiratory Infections 
Section Award for 2004

Rrdf. TonySchaberg
Assembly Hcad

Kindly supportecl by Baycr Healthcare

Glasgow, Septembcr 2004

godzinnej prezentacji tematyki, którą zajmuje się kierowany 
przezeń zespót. Obejmowała ona bardzo szeroki zakres - od 
podstawowych prac nad czynnościami komórek pnia i rozwo
jem limfocytów w grasicy oraz molekularnymi mechanizmami 
aktywacji komórek uktadu odpornościowego poprzez immuno
terapię nowotworów aż do mechanizmów chorób autoimmuni- 
zacyjnych. W ramach tego spotkania miałem przyjemność 
przedstawić pracę „Aging of CD4+ T cells - lessons from mice 
and man” będącą podsumowaniem dotychczasowej działalno
ści mojego zespołu badawczego w tej dziedzinie. Spotkanie 
odbywało się w pięknych salach Pałacu Larisha Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na krakowskim Starym Mieście. Rozstawali
śmy się z nadzieją, że jest to początek ściślejszej, owocnej 
współpracy.

Wreszcie, na Walnym Zebraniu członków Polskiego Towa
rzystwa Cytometrii w Krakowie w dniach 9-10 października 
2004 r. jego przewodniczącym w kadencji 2005-2007 został 
niżej podpisany.

Zaplecze naukowo-badawcze jednostki uległo dalszemu uno
wocześnieniu. Od ponad roku istnieje Pracownia Immunologii 
Komórkowej wyposażona w cytometr przepływowy BD FACScan 
(zakupiony dzięki wspólnemu wysiłkowi i środkom przeznaczo
nym przez Katedry i Kliniki: Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych; Chorób Serca; Pediatrii, Hematologii, Onkologii 
i Endokrynologii; Katedrę i Zakład Fizjopatologii, Zakład Immu- 
nopatologii, Samodzielną Pracownię Embriologii z AMG oraz 
Katedrę Technologii Leków i Biochemii z Politechniki Gdańskiej 
i od początku intensywnie wykorzystywany w działalności na
ukowo-badawczej przez pracowników tych, jak też innych jedno
stek obydwu Uczelni). Dzięki szczodrości władz Uczelni w roku 
2004 dołączyły do niej wyremontowane, a właściwie stworzone 
od podstaw pracownie Hodowli Tkanek i Patologii Molekularnej. 
Pracownie te, wyposażone w sprzęt badawczy zakupiony ze 
środków Katedry Fizjopatologii, Zakładu Immunopatologii a tak
że Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Choób Wewnętrznych 
AMG, podobnie jak Pracownia Immunologii Komórkowej służą 
jako miejsce realizacji projektów badawczych pracownikom i 
doktorantom wszystkich trzech jednostek.

dr hab. med. Jacek M. Witkowski, prof. nzw. 
kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii AMG

Pomorska Konferencja
Programy profilaktyki i promocji 
zdrowia w polityce zdrowotnej 

samorzgdów lokalnych

W dniu 10 grudnia 2004 r. w gościnnych progach Urzędu 
Miasta Sopotu odbyta się I Pomorska Konferencja „Programy 
profilaktyki i promocji zdrowia w polityce zdrowotnej samorzą
dów lokalnych”.

Organizatorami konferencji byli: Zakład Zdrowia Publiczne
go i Medycyny Społecznej AMG, Polskie Towarzystwo Medycy
ny Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Urząd Miasta Sopo
tu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń praktyków 
oraz naukowców zajmujących się sprawami realizowania pro
jektów zdrowotnych w środowiskach lokalnych.

Zgromadzonych gości powitał wiceprezydent Sopotu Ceza
ry Jakubowski oraz przewodniczący Gdańskiego Oddziału 
PTMSiZP dr Tadeusz Wołowski.

Na wstępie konferencji przedstawiciel wojewody pomorskie
go omówił zadania państwa w zakresie wspomagania realiza
cji programów zdrowotnych przez samorządy lokalne. W trak
cie konferencji zaprezentowano interesujące programy profi
laktyczne realizowane w naszym województwie, m.in. w Bru
sach, Sopocie i Gdyni, a przedstawiciel Narodowego Funduszu 
Zdrowia zapoznał uczestników z planami finansowania przez 
NFZ programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w 
2005 r. W trakcie konferencji przedstawiono również realizowa
ny przez SPSK nr1 ACK AMG wraz z naszą Uczelnią Polski 
Projekt 400 Miast, adresowany do środowisk małomiejskich w 
całym kraju. Ponadto zapoznano uczestników konferencji ze 
strukturą organizacyjną oraz dotychczasowymi osiągnięciami 
międzynarodowej sieci naukowej Teksylia i Zdrowie (Texmede- 
co Net), której członkiem, via Zakład Zdrowia Publicznego i 
Medycyny Społecznej, jest również Akademia Medyczna w 
Gdańsku.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili jej tematykę, w żywej 
dyskusji wymienili swe doświadczenia. Z zebranych ankiet 
ewaluacyjnych wynika, że istnieje potrzeba organizacji konfe
rencji o podobnej tematyce w przyszłości. Organizatorzy roz
ważają utworzenie stowarzyszenia osób i instytucji zajmują
cych się problematyką programów zdrowotnych. Zainteresowa
nych prosimy o kontakt: zdrowie@amq.qda.pl. Mamy nadzieję, 
że rozpoczęte w grudniu 2004 r. spotkania staną się tradycją, 
łączącą naukę z praktyką zdrowia publicznego.

lek. Monika Nowalińska

mailto:zdrowie@amq.qda.pl
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O dobrych zwyczajach akademickich
Przypadkowo wpadta mi w ręce wydana w Wilnie w 1932 r., au

torstwa Jana Wilczyńskiego, profesora Uniwersytetu Wileńskiego 
książeczka zatytułowana „O dobrych zwyczajach akademickich i 
potrzebie ich chowania w Polsce”. Jak informuje autor w przedmo
wie: „w związku z opracowywaniem nowego projektu ustawy o 
szkołach akademickich” zebrat on, uporządkował i opublikował 
myśli dotyczące zagadnień związanych z dobrymi obyczajami aka
demickimi.

Przypuszczam, że choćby wybrane fragmenty poglądów auto
ra na powyższy temat mogą zainteresować czytelników Gazety 
AMG. Przy każdej bowiem okazji podkreśla się, że AMG jest suk- 
cesorką Uniwersytetu Wileńskiego. Można będzie zatem zastana
wiać się, na ile sukcesja dotyczy i dobrych obyczajów.

Ponadto rozważania prof. J. Wilczyńskiego mogą stanowić 
przyczynek do indywidualnych refleksji i konstatacji czytelników, 
na ile poglądy sprzed 70. lat są nadal aktualne i bliskie nam, a na 
ile są li tylko anachronizmem...

str. 16-19 fragment pierwszy - dotyczący najszerzej pojętej 
niezależności myśli...

„Mąż dobrych zwyczajów akademickich (...) zachowa we 
wszystkim chłodną rozwagę i niezależność własnego zdania, jeśli 
takowe posiada, lub też przyłączy się do zdania najbardziej odpo
wiadającego jego przekonaniom, jeśli własnego sobie nie wyrobił. 
W obu razach sądy swe wypowie tylko Sine ira et studio.

Sine ira, a więc bez gniewu nie angażując się w żaden sposób 
uczuciowo, nie uczestnicząc prywatnie, to znaczy eliminując swe 
zadowolenie lub niezadowolenie z powodu takiego lub innego 
wyniku analizy rzeczowej lub logicznej, nie uwzględniając ani oko
liczności, ani konsekwencji, jakoby musiaty wyniknąć w życiu co
dziennym, towarzyskim itd. Mąż akademicki pozostanie zawsze 
cokolwiek wzniesionym ponad nakazy życia codziennego.

Dalej, sądy swe wypowiada sine studio, to znaczy bezstronnie, 
nie mając z góry powziętego planu, ani też chęci, aby pewna kwe
stia tak, a nie inaczej została zadecydowana; nie może pozwolić 
sobie na żadne tendencyjne rozstrzygnięcia jakiegoś zagadnie
nia, to znaczy na takie, w któremby kwestie sporne byty pominię
te, dowody którejś ze stron nie wysłuchane lub przemilczane. Sło
wem taki pracownik na niwie dobrych zwyczajów akademickich 
nie może wyjść w swej pracy fachowej, koleżeńskiej lub publicz
nej poza bieg ścisłych rozważań logicznych.

W rozważaniach tych i to zarówno w dziedzinie naukowej lub 
publicznej, jak i życiowej, mąż dobrych zwyczajów akademickich 
będzie dbał o bezwzględną, zbadaną i wszechstronnie przemy
ślaną ścisłość sądów, tak własnych jak i cudzych. W każdej spra
wie zatem nie tylko musi pilnować prawdy faktycznej, nie tylko nie 
przyjmie żadnego twierdzenia bez dowodu, nie tylko nie da się ni
czym i przez nikogo zasugestionować, lecz nawet słuchać tak uło
żonych perswazyj nie powinien, wszelkie próby w tym kierunku 
uważając za dyskwalifikację samego rozpoznawania. Będzie rów
nież trwale pamiętać o założeniach lub przestankach danego za
gadnienia, o jego następnym i stopniowym rozwoju i postara się 
udaremnić, aby w toku rozwijającego się zdarzenia, sprawy lub 
zagadnienia nie został nieznacznie lub podstępnie zamieniony 
właściwy przedmiot (terminus medius logiki) w łańcuchu roztrzą
sanych dowodów.

W tak wytworzonych sądach ścisłych w każdej sprawie mąż 
dobrych zwyczajów akademickich nie ma podstaw do zmiany swe
go raz wytworzonego zdania i na żadne kompromisy natury ugodo
wej, życiowo praktycznej lub technicznie dogodnej lub upraszcza
jącej, pójść nie może. Wiedząc jednak, jak łatwe i częste są błędy 
w procesach myślenia i rozumowania, a jeszcze częstsze w pro
cesach postrzegania i oceny faktycznych zdarzeń, zwłaszcza, gdy 
zagadnienie jest złożone lub sporne lub dopuszczające rozmaite 
rozwiązania, dołoży wszelkich, najprawdziwszych i najlojalniej- 
szych starań, aby w myśl zasady: audiatur et aitera pars (również 

starej, jeśli nie starszej, niż sam akademizm) z największą skru
pulatnością, z najgłębszą uwagą wysłuchać wywodów swych 
współtowarzyszy, oponentów, przeciwników, nawet wrogów. Cu
dze zdanie, będące wynikiem niejednokrotnie żmudnej, uciążliwej 
pracy myślowej, zasługuje zawsze na szacunek.

Im wyżej wzniósł się dany pracownik w opanowaniu zasad 
prawdziwego akademizmu, z tym większym szacunkiem będzie 
się odzywał o cudzym zdaniu, z tym większą kurtuazją będzie je 
rozważał lub krytykował. Mutatis mutandis wypadnie prawdopo
dobnie w zupełności zgodzić się z Foersterem, że myśleć po aka
demicku, to znaczy przestrzegać wspólnoty duchowej z ludźmi 
odmiennych przekonań.

Mąż akademicki musi być przygotowany na to, że często może 
być w błędzie i przekonawszy się o tym, powinien natychmiast w 
sposób jasny, niedwuznaczny i niezagmatwany do tego się przy
znać i publicznie lub pisemnie (zależnie od okoliczności) o tym 
oświadczyć. Wyrazić natomiast zgodę na inny i cudzy punkt wi
dzenia, nie mając na to zgody wewnętrznej, nie będąc do tego 
przekonanym, nie wolno mu i stanowiłoby to największą obrazę 
zasad dobrego akademizmu.

Podobnież nie może mąż dobrych zwyczajów akademickich 
mieć cośkolwiek przeciwko krytyce, która spotyka jego prace na
ukowe, jego poglądy, postanowienia, zarządzenia lub czyny, jeśli 
krytyka ta jest rzeczowa i pozbawiona jakiejkolwiek bądź chęci 
dotknięcia lub osobistego urażenia go, np. przez wycieczki ad 
hominem, roztrząsania życia osobistego itp. mniej lub więcej 
bezwartościowe, czy poziome. Wówczas krytykę taką powinien 
zbyć milczeniem lub litościową pogardą: dotykający go oponent 
już samym zachowaniem się takim opuścił się poniżej poziomu 
akademickiego, dostatecznie dyskwalifikując samego siebie.

Podlegając krytyce, mąż dobrych zwyczajów akademickich 
musi posiadać analogiczne prawo względem innych, choć wyko
nywać to prawo powinien zawsze oględnie i kulturalnie, nie go
niąc za tanim efektem podrażnienia kogoś, lecz pamiętając o 
istotnym celu dalszego postępu intelektualnego. Dziedzina ta za
sługuje na szczególną opiekę i szczególniejsze zastanowienie 
się, gdyż często bardzo staje się powodem całkiem matowarto- 
ściowych zajść, które rozwój pracy naukowej hamują.

Niewykluczoną oczywiście z tego samego tytułu musi być 
uznana krytyka władz akademickich, z rektorem włącznie, o ile 
jest rzeczowa, grzeczna i lojalna, chociażby w swym meritum 
była druzgocąca (...)”.

str. 48 fragment drugi - o koleżeństwie...

„Poczucie koleżeńskości uczyni męża dobrych zwyczajów aka
demickich zawsze uczynnym, chętnym i ofiarnym w posłudze dla 
każdego kolegi, względem którego będą go obowiązywały nie tylko 
zachowanie bezwzględnej lojalności i pieczołowitej uwagi, lecz i 
niesienie czynnej pomocy we wszelkich możliwych dziedzinach, 
byle znowuż pomoc ta pozostawała w zgodzie z sumieniem i prze
konaniami. Możemy nawet powiedzieć, że rzadko kiedy w innych 
dziedzinach ludzkiej działalności spotykają się przykłady tak 
szczytnej, tak bezinteresownej, tak głębokiej i budującej przyjaź
ni, jak te, które wynikają w środowisku akademickim na gruncie 
zadzierzgniętego koleżeństwa, czemu dziwić się nie należy, gdyż 
żadna inna dziedzina nie rodzi tyle głębokich przeżyć, jak wła
śnie twórcza praca umysłowa, obfitująca zarówno w najwyższe 
rozkosze i emocje duchowe, jak i dręczące rozczarowania, znie
chęcenia, niepowodzenia lub świadomości własnej bezsiły. Wie
le też nowych twórczych podniet rodzić potrafi taka przyjaźń w 
sferach akademickich, darząc zarówno nowymi wskazówkami dla 
pracy, jak i zawsze bezstronną i pogłębioną krytyką.”

prof. Krystyna Kozłowska

Zachowano oryginalną pisownię
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Prewencja chorób

SERCOWO*NACZYNIOWYCH

A LEKARZE RODZINNI

Wdrożenie prewencji chorób sercowo-naczyniowych jest 
jednym z głównych celów pracy lekarzy rodzinnych.

O skali problemu na obszarze Pomorza świadczą wyniki uzy
skane z internetowego programu www.ryzyko.amg.gda.pl. Po
nad 11.000 internautów zainteresowało się problemem oceny 
ryzyka wypływającego z chorób sercowo-naczyniowych. Około 
60% z nich wyliczyło ryzyko zgonu w oparciu o algorytm wypra
cowany w badaniu SCORE. Zgromadzone dane uzyskane 
przez internautów przedstawione na rycinach 1,2 i 3 są zatrwa
żające. Pojawia się jednak nutka optymizmu. Program „ryzyko” 
spełnia podwójną rolę - testu zdrowia i czynnika edukacyjne
go. Być może osoby, które rozwiązały test, po uzyskaniu obra
zu zagrożenia zmodyfikują swój styl życia.

Ustawiczne kształcenie lekarzy rodzinnych pozwala na 
wdrożenie najnowszych algorytmów postępowania medyczne
go do praktyki ambulatoryjnej. W prowadzony przez Katedrę 
Medycyny Rodzinnej cykl szkoleń włączono przedstawienie 
najnowszych zaleceń w prewencji chorób sercowo-naczynio
wych. W dniu 5 stycznia 2005 r. w Gdańsku w hotelu Mercure 
Hevelius odbyta się konferencja pod tytułem „Aktualne reko
mendacje prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczy- 
niowego w Polsce - od wytycznych do opieki ambulatoryjnej”. 
Na spotkanie przybyto około 460 lekarzy. Współorganizatora
mi konferencji byli Krajowy Zespół Nadzoru Specjalistycznego 
w dziedzinie kardiologii oraz Narodowy Programu Prewencji i 
Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD.

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz 
Opolski przedstawił wykład pod tytułem: „System EUROSCO- 
RE - ogólna ocena ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego, za
stosowanie w praktyce. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w 
Polsce - od badania NATPOL III PLUS do badania SPOK- 
POLKARD”.

Prof. Janusz Siebert omówił problem „Badania przesiewowe 
w kierunku czynników ryzyka w praktyce lekarza rodzinnego - 
rekomendacje dla Polski”.

Prof. Grażyna Świątecka przedstawiła „Nadciśnienie tętni
cze, zaburzenia lipidowe i palenie tytoniu - podstawowe czyn
niki ryzyka polskiej populacji - nowe rekomendacje terapeu
tyczne”.

Następnie wygłosili wykłady: dr Krzysztof J. Filipiak - „Pa
cjent z cukrzycą”, dr Toruński - „Pacjent z niewydolnością ser
ca” oraz dr Krzysztof J. Filipiak - „Pacjent po rewaskularyzacji 
wieńcowej”.

Istotnym problemem ambulatoryjnym są pacjenci wysokiego 
ryzyka z chorobą naczyń obwodowych i po udarze mózgu oraz 
chorzy z przewlekłą niewydolnością nerek. Problemy tej grupy 
chorych omówili dr hab. Walenty Nyka - „Inni pacjenci wysokie
go ryzyka z chorobą miażdżycową naczyń (choroba naczyń 
obwodowych, stan po udarze mózgu/TIA)” oraz dr hab. Zbi
gniew Zdrojewski - „Pacjent z przewlekłą niewydolnością ne
rek”.

Uczestnicy konferencji podkreślali dużą wartość praktyczną 
wiedzy zdobywanej podczas cyklicznych spotkań edukacyj
nych.

lek. Bartosz Trzeciak 
Katedra Medycyny Rodzinnej AMG

□ ilość wejść na stronę

□ procent zarejestrowanych 
obserwacji

Ryc. 1. Ilość odwiedzin i zarejestrowanych obserwacji na stronie internetowej
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□ Nadciśnienie tętnicze

■ Palacze

& Choroba wieńcowa

■ Cukrzyca

Ryc. 2. Rozkład czynników ryzyka choroby wieńcowej wprowadzonych 
przez użytkowników programu

k i zalecenie konsultacji z lekarzem

Ryc. 3. Odsetek internautów, którzy uzyskali zlecenie zgłoszenia do lekarza 
z powodu wartości przekraczających normę

http://www.ryzyko.amg.gda.pl
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Novo Nordisk, duński koncern farmaceutyczny nawiązał w ramach organizacji ScanBalt 
współpracę z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2003 r. funduje stypendia naukowe wspierające naj
lepszych studentów i doktorantów biotechnologii. Wstępna procedura selekcyjna jest prze
prowadzana przez Wydział, a ostateczna decyzja podejmowana jest przez Novo Nordisk na 
podstawie oceny Wydziału oraz przedstawianego projektu badawczego. Jako pierwsi sty
pendium otrzymali Aleksandra Rynio i Waldemar Kanczkowski oraz Kamila Kitowska (sty
pendium doktoranckie). Poniższy tekst opisuje dwutygodniowy pobyt studentki MWB, Alek
sandry Rynio w laboratoriach Novo Nordisk.

Moja przygoda z Novo Nordisk

Na początku roku otrzymałam presti
żowe stypendium duńskiego koncernu 
farmaceutycznego Novo Nordisk. Kiedy 
w styczniu odbierałam je podczas dwu
dniowego Sympozjum w siedzibie firmy 
w Bagsvaerd w Danii, nie spodziewałam 
się, jak odmieni ono moje życie.

Dzięki ogromnej uprzejmości dr. Kre- 
stena Skak - mojej osoby kontaktowej w 
Novo Nordisk - zostałam zaproszona w 
czerwcu do laboratoriów firmy, gdzie 
mogłam dokończyć badania do mojej 
pracy magisterskiej.

Oto jak wyglądały moje dwa tygodnie 
spędzone w kraju słynnego z Małej Sy
renki, piwa i czerwonych hot dogów.

Niedziela 27 czerwca
- dzień mojego wyjazdu

Nadszedł dzień mojego wyjazdu do 
Danii. Po niemal pół roku ciężkiej pracy 
od uzyskania stypendium spakowałam 
bagaż i wyruszyłam na lotnisko w Rębie- 
chowie. Pogoda była okropna - po
chmurno, zimno, wietrznie, ale gdy sa
molot wystartował zza chmur wyjrzało 
słońce. Widok byt zapierający dech w 
piersiach - na tle błękitu Morza Bałtyc
kiego, złote wybrzeże Polski, zieleń wy
spy Bornholm...

Pomyślałam, że to dobry znak, ale na
stępne wydarzenia sprowadziły mnie na 
ziemię i to w obu słowa znaczeniach. 
Okazało się bowiem, ze zaginął mój 
bagaż, a żadna ze stron nie umiała mi 
pomóc.

Perspektywa spędzenia dwóch tygo
dni bez najpotrzebniejszych rzeczy nie 
nastroiła mnie zbyt optymistycznie, ale 
szybko zapomniałam o kłopotach, gdyż 
spotkałam Berit Albrechtsen z Corporate 
Research Affairs Novo Nordisk, która 
była tak miła, że nie tylko zgodziła się 
mnie odebrać z lotniska, ale także zare
zerwowała przytulny pokój, pożyczyła 
swój rower, a dodatkowo wyjaśniła zasa
dy poruszania się publicznymi środkami 
transportu (co wcale nie jest takie pro
ste). Dzięki niej moje dwa tygodnie byty 
naprawdę udane, a z podróżowaniem nie 
miałam żadnego kłopotu.

Na szczęście odzyskałam bagaż, któ
ry tak jak nagle zniknął, tak i nagle się 

odnalazł. Po dniu pełnym wrażeń zasnę
łam błyskawicznie w trakcie ćwierćfinału 
Euro 2004, Czechy - Dania, który nieste
ty Duńczycy przegrali 3:0.

Poniedziałek 28 czerwca
- pierwszy dzień w Novo Nordisk

Mimo iż miałam okazję zwiedzić firmę 
już w styczniu, to muszę przyznać, iż na
dal robiła na mnie ogromne wrażenie. 
Wśród wielu budynków, główny gmach 
byt w kształcie półkola, którego prze
stronne korytarze witają pracowników i 
gości ciepłymi, wesołymi barwami.

W recepcji spotkałam mojego opieku
na i osobę kontaktową na czas trwania 
stypendium - dr. Krestena Skak oraz po
znałam jego asystenta technicznego - 
Heidi Winther. Zaplanowaliśmy cały cykl 
doświadczeń, który miał być uzupełnie
niem badań pracy magisterskiej wykony
wanej w Zakładzie Immunologii, Katedry 
Histologii i Immunologii Akademii Me
dycznej w Gdańsku pod opieką prof. Jo
lanty Myśliwskiej.

Potem nadszedł czas na zwiedzanie 
laboratoriów. Zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie, zwłaszcza przestronne sale, 
fantastyczny sprzęt i niezwykła atmosfe

Autorka w firmie przy pracy

ra pracy. Każdy znał swoje obowiązki, 
wszyscy byli niezwykle przyjaźni i sympa
tyczni. Jedyna rzecz, która sprawiała mi 
z początku trudność, to poruszanie się w 
labiryncie ogromnych korytarzy i znajdo
wanie właściwych laboratoriów.

Pod wieczór wybrałam się do jednego z 
najsłynniejszych miejsc w Danii - Parku 
Tivoli. To rzeczywiście bajeczne miejsce - 
kameralna atmosfera, bogactwo kwiatów, 
ciche starodawne karuzele. Wielką 
atrakcją jest Teatr Chiński, w którym wy
stawia się pantomimę z niezapomnianymi 
postaciami Pierrota i Kolumbiny.

Wtorek - piątek 29 czerwiec - 2 lipiec 
- praca i tylko praca

To były bardzo pracowite dni. Od rana 
do wieczora spędzone w laboratorium. 
Ale było warto. Nauczyłam się nowej 
metody, która dzięki połączeniu testu 
immunoenzymatycznego z techniką cyto- 
metrii przepływowej pozwoliły w dużo 
krótszym czasie zanalizować profil cyto- 
kin w nadsączach znad hodowli komór
kowych prowadzonych w Polsce. Dzięki 
możliwości skorzystania z tej metody 
udało mi się uzyskać bardzo ciekawe 
wyniki, które mogą przyczynić się do roz
wikłania zagadki, w jaki sposób Chtamy- 
dia pneumoniae, bakteria odpowiedzial
na za infekcje dróg oddechowych, ale 
podejrzewana również o związek z 
miażdżycą, może modulować odpowiedź 
immunologiczną gospodarza i prowadzić 
do groźnych powikłań.

W międzyczasie prowadziłam hodow
le in vitro ludzkich komórek krwi, na któ
rych później oznaczałam antygeny po
wierzchniowe.

W piątek po południu, które zapowia
dało na długi weekend piękną pogodę, 
wybrałam się do centrum Kopenhagi.
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Autorka przed Novo Nordisk

Miatam mnóstwo planów, więc nie chcia- 
tam marnować czasu. Ponieważ byto już 
dosyć późno, udało mi się zwiedzić tylko 
dwa, ale jakże zabawne muzea - Muzeum 
Figur Woskowych oraz Ripley’s Believe It 
or Not, gdzie mogłam zobaczyć, m.in. 
ludzką głowę spreparowaną przez ludo
żerców i cielaka o dwóch głowach.

Sobota - niedziela 3-4 lipca
- WOLNY CZAS !!!

Tylko 48 godzin i ponad 90 miejsc war
tych zobaczenia. Co powinnam wybrać, 
dokąd pojechać? To byt poważny orzech 
do zgryzienia.

W sobotni ranek pogoda nie zapowiada
ła się tak ładnie, jak dzień wcześniej, byto 
zimno i siąpił słaby deszcz, ale pełna opty
mizmu wyruszyłam do zoo, o którym wcze
śniej się nasłuchałam w labie. Zwierzęta 

Pracownicy Novo Nordisk, od prawej: dr Kresten Skak, Aleksandra Rynio, Heidi Winther

miały tu świetne warunki, a wszystko byto 
podzielone na strefy jak kontynenty. Ale 
najlepsze byto tropikarium, gdzie egzo
tyczne ptaki i tropikalne motyle fruwały nad 
głowami zwiedzających.

Ponieważ pogoda się poprawiła, po
stanowiłam zobaczyć słynne duńskie 
akwarium w Charlottenlund, które okaza
ło się dużo mniejsze niż nasze Oceana- 
rium w Gdyni.

W niedzielę razem z Krestenem podzi
wiałam najsłynniejsze parki i zabytki Ko
penhagi - pałac Amelienborg (siedziba 
Królowej), pałac Rosenborg (siedziba 
klejnotów koronnych) oraz otaczający go 
park, gdzie miał miejsce coroczny Festi
wal Jazzowy. Zwiedziłam też Christianię 
- barwną dzielnicę Kopenhagi - siedzibę 
artystów i lekkoduchów, gdzie szczęśliw
cy (!) nie płacą podatków.

Jedyne rozczarowanie, jakie mnie 
spotkało, miało miejsce podczas zwie
dzania Stajni Królewskich, gdzie miatam 
nadzieję zobaczyć królewskie rumaki, a 
okazało się, że wyjechały na wakacje (!). 
Cóż to za szczęśliwy kraj musi być Dania, 
jeśli nawet konie wyjeżdżają na wczasy.

Poniedziałek - piątek 5-9 lipiec
- z powrotem w Novo Nordisk

Mimo iż weekend upłynął tak szybko, 
nie zmartwiłam się zbytnio, gdyż praca w 
Novo Nordisk sprawiała mi dużo satys
fakcji, choć czasem brakowało mi kole
gów i polskiej mowy.

Przez ten tydzień razem z Krestenem i 
Heidi pracowaliśmy naprawdę bardzo, bar
dzo ciężko. Wykorzystując metodę cytome- 
trii przepływowej przeanalizowaliśmy mnó
stwo próbek pod kątem występowania po
szukiwanych markerów powierzchnio
wych. Później analizowaliśmy otrzymane 
wyniki, całe mnóstwo wyników. Muszę 
przyznać, że zarówno Kresten i Heidi byli 
bardzo pomocni i życzliwi. Nie byto rzeczy, 
w której by mi nie pomogli. Jestem im za to 
bardzo wdzięczna, zarówno na gruncie 
służbowym jak i prywatnym.

W międzyczasie miatam też miłe od
wiedziny, dr Jorgen Dirach, dyrektor sek
cji CÓRA, która ufundowała stypendium. 
Nie mieliśmy jednak zbyt dużo czasu na 
rozmowę, jednak z wielkim zainteresowa
niem zapoznał się z moimi badaniami.

Niestety wszystko co dobre, szybko się 
kończy. Także i mój pobyt w Novo Nor
disk. Byty to naprawdę wspaniałe dwa ty
godnie, w czasie których skończyłam ba
dania (a dzięki nim jestem już mgr, a te
raz i szczęśliwą doktorantką AMG), po
znałam wspaniałych ludzi i świetnie się 
bawiłam.

Z żalem opuszczałam to miejsce, ale 
gdy z okna samolotu widziałam oddalają
ce się zarysy Danii obiecałam sobie, że 
jeszcze kiedyś się spotkamy.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania składam:
Wszystkim, którzy sprawili, że mój pobyt 

w Danii byt taki wspaniały, w szczególności 
dr. Krestenowi Skak, Berit Albrechtsen, Hei
di Winther oraz całej sekcji CÓRA.

Mojej pani prof. Jolancie Myśliwskiej z 
Zakładu Immunologii za inspirację, mobili
zację i ogromne ciepło.

Rektorowi Akademii Medycznej prof. 
Wiesławowi Makarewiczowi oraz dyrektoro
wi administracyjnemu AMG dr. Sławomiro
wi Bautembachowi za niezwykłą życzliwość 
i pomoc w organizacji wyjazdu.

Szczególnie ciepłe słowa kieruję w stro
nę Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. za 
wsparcie finansowe (Dziękuję, pani Świe- 
ttano).

mgr Aleksandra Rynio
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Fakultetem też

MOŻNA SIĘ POCHWALIĆ

W dniach 2 i 3 października 2004 r. odbyta się w Warszawie, 
organizowana przez Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia 
Dziecka” i Fundację Mederi - pomóżmy dzieciom, II Naukowa 
Konferencja „Profilaktyka i terapia dziecka krzywdzonego”, w 
której czynnie uczestniczyli przedstawiciele AMG. Konferencja 
sktadata się z licznych wykfadów, dyskusji panelowych, warsz
tatów i sesji plakatowych. Dr Jolanta Pęgiel-Kamrat i dr Marze
na Zarzeczna-Baran z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycy
ny Społecznej przedstawiły plakat „Krzywdzenie dziecka tema
tem fakultetów dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego 
AMG”.

Pomysł prowadzenia fakultetu o takiej tematyce dla studen
tów medycyny spotkał się z tak dużym zainteresowaniem i 
aprobatą, że autorki, jako jedyne, zostały poproszone o zapre
zentowanie głównych założeń swojej pracy na podsumowują
cej konferencję sesji plenarnej, co było dużym wyróżnieniem. 
Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem, szcze
gólnie dlatego, że nasza Uczelnia jako jedyna (co wszyscy pod
kreślali) przekazuje studentom tak istotne treści.

Zakład Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Gdań
sku dostrzegając narastający problem krzywdzenia dzieci, po
zostający w kręgu zainteresowania szeroko rozumianego zdro
wia publicznego, postanowił uwrażliwić na ten problem przy
szłych lekarzy. Okazuje się bowiem, że lekarze posiadają zbyt 
mato wiedzy na ten temat. Najczęściej pokutują w środowisku 
stereotypy co do częstości oraz środowiska, w którym to zjawi
sko występuje. Lekarze także nie potrafią, nawet gdy stwier
dzają krzywdzenie ich małego pacjenta, odpowiednio reago
wać i w skuteczny sposób mu pomóc.

Celem przedstawionego plakatu było podzielenie się do
świadczeniami z nauczania przyszłych lekarzy w zakresie 
krzywdzenia dzieci, realizowanym na zajęciach fakultatywnych 
dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. Okazało się, że 
zainteresowanie naszym przedsięwzięciem wśród studentów 
było bardzo duże. Wiadomo, że studenci medycyny najczęściej 
wybierają zajęcia fakultatywne dotyczące przedmiotów klinicz
nych. Nasze jednak cieszyły się dużym powodzeniem, a w ko
lejnym roku liczba studentów uczestniczących w nich wzrosła 
o ponad 100%. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na wie
dzę w tym zakresie. W trakcie fakultetów, trwających 10 godzin, 
oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, a jedynie uwrażliwiliśmy 
przyszłych lekarzy na ten ważny problem. W pierwszym roku 
prowadzenia fakultetów w zajęciach uczestniczyły 32 osoby, co 
stanowiło 14,5% wszystkich studentów tego roku. W roku aka
demickim 2003/2004 było to już 65 osób z 218 studiujących na 
VI roku, a więc prawie 30%. Zajęcia odbywały się w małych 
grupach od 8 do 15 osób, a prowadzone byty przez socjologa i 
lekarza. Miały charakter interaktywny. Każdy student miał pra
wo zadawać pytania, z czego skwapliwie korzystano. Najczę
ściej w fakultetach uczestniczyli studenci mający zamiar w 
przyszłości specjalizować się w pediatrii, chirurgii, psychiatrii 
oraz medycynie rodzinnej. Większość naszych studentów nie 
zdawała sobie sprawy ze skali zjawiska krzywdzenia dzieci i na 
początku zajęć deklarowali, że jest to sprawa wyjątkowa. W 
trakcie zajęć jednak zmieniali zdanie i uświadamiali sobie, że 
mogli mieć do czynienia z tym zjawiskiem, ale go nie rozpozna
li i nic nie zrobili, aby krzywdzonemu dziecku pomóc.

Uwrażliwienie środowiska studenckiego poprzez naszą 
działalność w tym zakresie, nie pozostało bez echa. Studenci 
samodzielnie zorganizowali, w ramach Międzynarodowego

Studenci stomatologii 
w Chorwacji

Wyjazd do Chorwacji 

członków PTSS - Gdańsk

Grupa studentów obecnego V roku stomatologii: Bartosz 
Majewski, Maciej Smyk, Marek Markiewicz, Allan Kobierzycki, 
członków Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii wy
jechała z Gdańska 1 maja 2004 r. Ich celem była położona po
nad 1500 km dalej Rijeka - portowe, drugie co do wielkości 
miasto Chorwacji. Po męczącej podróży własnym samocho
dem zostali serdecznie powitani przez przedstawicieli organi
zacji studenckich Akademii Medycznej w Rijece i zakwatero
wani na terenie kampusu uczelnianego, w położonym na ubo
czu budynku dla kadry profesorskiej.

W ciągu 10 dni mieli możliwość poznać studentów IV i V roku 
stomatologii. Czas upływał im pomiędzy codziennymi pobyta
mi w klinikach, gdzie obserwowali pracę z pacjentami na od
działach: stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej, 
protetyki stomatologicznej, endodoncji (jako oddzielna klinika) 
oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

Gospodarze zapewnili im dostęp do Internetu, ciepłe posił
ki, przewodnika w osobie jednego ze studentów uczelni, wszel
kie wygody związane z wypoczynkiem i nauką oraz wiele atrak
cji, w tym zwiedzanie miasta oraz okolicznych terenów. Na ko
niec pobytu studenci z Rijeki zorganizowali wspólny wyjazd na 
wyspę Krk, gdzie odbyto się pożegnalne smażenie kiełbasek 
na grilu.

Cały wyjazd zrobił na naszych studentach ogromne wraże
nie, dat możność porównania metod leczenia Chorwatów, pro
cedur oraz pozwolił poznać ciekawych ludzi.

prezes Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii 
oddział terenowy Gdańsk 

Michat Zinka

Stowarzyszenia Studentów Medycyny (IFMSA - POLAND) Od
dział Gdańsk w dniu 7 maja 2004 roku, jednodniową konferen
cję „Kiedy krzywdzone jest dziecko...”. Pracownicy Zakładu 
zostali także zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w konfe
rencji.

W roku akademickim 2004/2005, aby zwiększyć atrakcyjność 
naszych zajęć i by nasi studenci lepiej byli przygotowani do 
rozwiązywania poruszanych na fakultetach problemów, nawią
zaliśmy współpracę z Ośrodkiem Terapii Dzieci i Młodzieży z 
Rodzin Alkoholowych. Zajęcia dla osób szczególnie zaintere
sowanych tą problematyką prowadzi kierownik ośrodka dr Gra
żyna Rymaszewska, która bezinteresownie zaznajamia na
szych studentów z działalnością swojej placówki, najczęstszy
mi problemami w niej spotykanymi oraz możliwościami współ
pracy z lekarzami; udostępnia także liczne materiały, które 
przyczynią się do lepszego rozpoznawania problemów dziecię
cych przez lekarzy.

dr n. med. Jolanta Pęgiel-Kamrat
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Parkowanie na terenie 

ACK - A MOŻE BY TAK..,,

Wolny wjazd na teren ACK posiadają samochody zaprzyjaź
nionej firmy taksówkowej za okazaniem znaczka „TAXI”, samo
chody firm zaopatrujących szpital na podstawie telefonu z za
interesowanej kliniki oraz samochody dowożące pacjentów do 
izb przyjęć po pertraktacjach przy bramie gtównej. Natomiast 
od PRACOWNIKÓW jednostek naukowo-dydaktycznych AMG z 
siedzibą na terenie ACK wymagana jest przepustka. Koniecz
ność jej posiadania nie budzi kontrowersji - wjazd na teren 
szpitala powinien być kontrolowany. Natomiast w mojej opinii 
to PRACOWNICY WSZYSTKICH JEDNOSTEK z siedzibą na 
terenie ACK (a więc także jednostek naukowo-dydaktycznych 
AMG) powinni mieć automatycznie przyznane prawo (darmowe 
lub za SYMBOLICZNĄ optatą) do parkowania na jego terenie, 
przed wszystkimi wymienionymi, i to w dowolnym czasie (po
nieważ zajęcia dydaktyczne prowadzone są od rana do wieczo
ra, a prace naukowe, będące statutowym obowiązkiem pracow
ników tych jednostek - także w nocy lub w dni wolne od pracy, 
podobnie jak opieka lekarska). Powinno to być prawo, a nie 
przywilej, przyznawany tylko niektórym spośród tych pracowni
ków (mojej Katedrze - na 10 pracowników - przyznano tylko 1 
(jedną!) taką przepustkę i nie jest to sytuacja odosobniona). 
Niedobory miejsc do parkowania na terenie ACK można roz
wiązać doraźnie: wydając „na bramie” PŁATNE przepustki 
czasowe (15-minutowe, godzinne) dla samochodów firm lub 
dowożących pacjentów i egzekwując ich wykorzystanie (lub - 
łatwiej - instalując w bramie wjazdowej i wyjazdowej urządze
nia wydające bilet parkingowy i odpowiednio kontrolujące jego 
opłacenie przed otwarciem bramy wyjazdowej; vide parkingi 
przy niektórych hipermarketach czy na gdańskim lotnisku); 
przyznając WSZYSTKIM PRACOWNIKOM AMG i ACK prze
pustki uprawniające do parkowania przez cały rok na wszyst-

r

Świąteczne prezenty

Chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zor
ganizowania i przeprowadzenia już po raz piąty grudniowego 
spotkania z chorymi dziećmi i seniorami przebywającymi w kli
nikach AMG. Nad całością akcji czuwała pani dr Jolanta Hre- 
czecha z

Zakładu Anatomii Klinicznej, a fundatorami świątecznych 
prezentów byli studenci naszej Uczelni i członkowie Naukowe
go Kota Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politech
niki Gdańskiej oraz pracownicy obu tych szkół.

Wolontariuszami wręczającymi prezenty byty następujące 
osoby z AMG: Barbara Adamczyk, Karolina Gwizdała, Maja 
Uherek, Wojciech Potom, Dorota Press, Aleksandra Aleksan
drowicz, Magdalena Kołaczkowska, Sonia Kuszewska, Adam 
Taszner, Katarzyna Taszner, Katarzyna Niezgoda, Ola Jopp, 
Magdalena Filipowicz, Longin Zapędowski, Marcin Ceynowa, 
Joanna Zahory, Wiktor Oligrowski, Piotr Winczurek, Michał 
Tuscher; z UG: Kamila Warzecha, Karolina Filipowicz, Piotr 
Grzelak, Jakub Nowak, Patrycja Chmielowicz, Aleksandra Mi- 
toszewska; z PG - Aleksandra Leja; z ZSBA - Anna Laskowska 
oraz z Technikum Elektrycznego - Piotr Konkol.

prof. Marek Grzybiak 

kich pobliskich parkingach AMG (kto się nie zmieści w ACK ma 
prawo wjazdu np. na parking przy Collegium Biomedicum i 
inne). Jak wspomniałem, takie przepustki pracownicze mogły
by być również odpłatne, ale symbolicznie, np. rzędu 1 zł za 
dzień roboczy, czyli opłata za prawo do parkowania na parkin
gach AMG w roku 2005 wynosiłaby 253 złote. Konieczne jest 
także rozważenie adaptacji dalszych terenów należących do 
AMG lub ACK pod parkingi dla pracowników. Na świecie - w 
dobrych uczelniach medycznych i innych - rozwiązano to w ten 
sposób, że parking „pracowniczy” jest nawet dość odległy 
(czasem o ponad kilometr i więcej!) od miejsca pracy, a pomię
dzy parkingiem i miejscem pracy jeździ (raz na 15 czy 30 mi
nut) należący do pracodawcy mikrobus (darmowy lub wliczony 
w cenę prawa do parkowania) dla pracowników... ale to chyba 
„marzenia ściętej głowy”...

dr hab. med. Jacek M. Witkowski, prof. nzw. 
kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii AMG

Biblioteka Główna 

informuje

o możliwości przeprowadzenia szkoleń - bezpośrednio w klini
kach i zakładach AMG - z zakresu korzystania z elektronicz
nych baz danych udostępnianych przez Bibliotekę w sieci 
uczelnianej.

Wszystkich zainteresowanych tą formą szkoleń prosimy 
o kontakt:

Czytelnia Informacji Naukowej
tel. 349-10-45

e-mail: biblinf@amq.qda.pl ; biblbazy@amq.qda.pl

Podziękowanie

Pragniemy tą drogą podziękować Panu Prorektorowi ds. Dy
daktyki prof. dr. hab. Bolesławowi Rutkowskiemu za ufundowa
nie reprezentacyjnych strojów sportowych dla studentów sekcji 
pitki siatkowej kobiet i mężczyzn oraz sekcji pływackiej kobiet 
i mężczyzn.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Panu Prorektorowi za zaanga
żowanie i osobiste zainteresowanie się studencką działalno
ścią sportową, co na pewno zaowocuje dobrą atmosferą, doda 
dynamiki i zapału do pracy nauczycielom oraz studentom.

kierownik Studium WFiS mgr Aleksander Stankiewicz 
trenerzy: mgr Anna Kubicka, mgr Andrzej Bocian, mgr Andrzej Chys

mailto:biblinf@amq.qda.pl
mailto:biblbazy@amq.qda.pl
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Walne Zebranie Sprawozdawcze

Stowarzyszenia Absolwentów 
Akademii Medycznej w Gdańsku

Zebranie odbyto się w Sali im. prof. L. Rydygiera w dniu 28 
stycznia 2005 r. Rozpoczęto się od spotkania z prof. Januszem 
Limonem, laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Pol
skiej (Polski Nobel), który wygłosił wyktad pt. Choroby gene
tyczne człowieka i wady rozwojowe w sztuce. Wyktad wzbudził 
duże zainteresowanie i zapoczątkował żywą dyskusję.Następ
nie odbyta się część sprawozdawcza.

Sprawozdanie z działalności za okres: 
luty 2004 r. - 28 styczeń 2005 r.

W wyniku zmian dokonanych na poprzednim Walnym Zgro
madzeniu, w okresie sprawozdawczym Zarząd działał w nastę
pującym składzie:

prezes: prof. Brunon Imieliński
wiceprezesi:
- resortowy dla absolwentów Wydziału Lekarskiego: 

dr Jerzy Kossak
- resortowy dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego: 

prof. Irena Kozakiewicz
- resortowy dla absolwentów Oddziału Stomatologicznego: 

prof. Barbara Adamowicz-Klepalska
sekretarz: dr Jerzy Jankau
skarbnik: dr Lubomira Bożyk
członek Zarządu: rektor prof. Wiesław Makarewicz 
przewodniczący Sekcji Sportowej: dr Tomasz Zdrojewski 
opiekun Sekcji Pitki Nożnej: prof. Ryszard Piękoś

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący: dr Bogumił Przeździak 
członkowie: dr Alfred Jankau, dr Bogumił Filipiak, prof.

Tadeusz Korzon

Sąd Koleżeński:
przewodnicząca: dr Irena Lisewska-Piątkowska 
członkowie: prof. Jerzy Lipiński, dr Janusz Drożdż

Zarząd odbyt w okresie sprawozdawczym 9 posiedzeń (co 
miesiąc z przerwą wakacyjną). Liczba zarejestrowanych człon
ków wynosiła 407 osób, w tym: absolwentów Wydziału Lekar
skiego - 296, Oddziału Stomatologicznego - 59 i Wydziału 
Farmaceutycznego - 52. Bilans zamknięcia za 2004 r. wynosił 
995.85 zł., a bilans otwarcia - 5583,06 zł. Zarząd pozyskał w 
okresie sprawozdawczym dotacje na cele statutowe od kilku 
sponsorów. Dla utrzymania łączności z członkami Zarząd od
bywał cotygodniowe dyżury we wspólnej siedzibie z Klubem 
Seniorów. Prezes Zarządu wchodzi w skład Rady Programowej 
Klubu Seniora i uczestniczy w jej działalności.

Organizowane imprezy:
Zarząd uczestniczył w przygotowaniu i organizowaniu 

dwóch uroczystości jubileuszowych odnowienia dyplomów: 
absolwentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicz
nego. Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w dyplomatoriach 
na poszczególnych wydziałach i kierunkach zachęcając abitu
rientów do wstępowania do Stowarzyszenia. Tradycyjnie Sto
warzyszenie było współorganizatorem dorocznego Pikniku 
Poinauguracyjnego w leśniczówce „Wróblówka” finansowane
go w znacznej części ze środków pozyskanych od sponsorów. 
Zarząd czynił starania o jak najliczniejszy udział absolwentów 
w tej imprezie. Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Sprawoz-

Kard/ołogm Europejska 2005
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologia Europejska 
2005odbędzie się w sobotę, 19 marca 2005 r. w Teatrze „Wy
brzeże” w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2.
Organizator konferencji: Kliniczne Centrum Kardiologii, I Klini
ka Chorób Serca AMG, prof. Andrzej Rynkiewicz

8.30-9.00
9.00

9.00-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00

Program konferencji:

Rejestracja, powitalna kawa
Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Rynkiewicz 
Ostre zespoły wieńcowe, gdzie jesteśmy?
- dr Łukasz Rzeszutko, Kraków 
Doświadczenia gdańskie
- dr Dariusz Ciećwierz, Gdańsk
Dyskusja
Przerwa na kawę
Stabilna choroba wieńcowa, komu stent, skalpel 
lub tabletki- prof. Waldemar Banasiak, Wrocław 
Niewydolność serca, standardy i zaskakujące 
perspektywy - prof. Piotr Ponikowski, Wrocław 
Kardiodiabetologia, nefrokardiotogia, angiodia- 
betologia czy po prostu zespół metaboliczny
- prof. Zbigniew Gaciong, Warszawa 
Dyskusja
Przerwa na kawę
Nadciśnienie tętnicze, leczenie dawniej proste 
a dzisiaj? - prof. Andrzej Tykarski, Poznań 
Migotanie przedsionków, tradycja trzyma się 
mocno - prof. Grzegorz Raczak, Gdańsk 
Sesja satelitarna sponsorowana przez firmę Pfizer: 
Przypadki Jana S. - od nadciśnienia do powikłań 
sercowo-naczyniowych. Strategia postępowania 
diagnostycznego i terapeutycznego. Moderatorzy 
sesji prof. A.Rynkiewicz, prof. W. Banasiak

1. Łagodne nadciśnienie tętnicze - czy na pewno łagodne, 
szczególne grupy ryzyka - prof. Andrzej Tykarski;

2. Pacjent wysokiego ryzyka - zasady postępowania w nad
ciśnieniu tętniczym - prof. Andrzej Rynkiewicz;

3. Incydent sercowo-naczyniowy - postępowanie, prewencja 
wtórna - prof. Piotr Ponikowski.

13.00-13.30

13.30-15.00

15.00-15.30 Lunch 

dawczo-Wyborczym wyktad wygłosił laureat Polskiego Nobla 
(Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), absolwent Wy
działu Farmaceutycznego i prorektor ds. nauki naszej Uczelni 
- prof. Roman Kaliszan. Pobudził on do żywej dyskusji.

Sekcja Sportowa: członkowie sekcji odbywali regularne, co
tygodniowe treningi, w każdy wtorek, na boisku przy Wydziale 
Farmaceutycznym. Raz w roku, w czasie Medykalii organizo
wany byt mecz piłki nożnej między pracownikami Uczelni i stu
dentami.

W dalszym punkcie programu odbyto się wręczenie dyplo
mów członka honorowego prof. B. Imielińskiemu i prof. M. Na- 
brzyskiemu. Godność ta została im przyznana na poprzednim 
Walnym Zebraniu.

Z kolei prezes przedstawił laudację prof. Wiesława Makarewi
cza, po której głosowano nad przyznaniem mu członkostwa ho
norowego. Wniosek uzyskał jednogłośne poparcie. Wręczenie 
dyplomu odbędzie się na najbliższej uroczystości uczelnianej.

Po oficjalnym zamknięciu zebrania odbyty się dyskusje ku
luarowe przy kawie.

prof. Brunon L. Imieliński
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Oddziały Gdańskie Polskiego Towarzystwa 
Farmakologicznego oraz Polskiego Towarzystwa 

Fizjologicznego
uprzejmie zapraszają na wspólne zebranie szkoleniowo-na- 

ukowe, które odbędzie się 14 marca 2005 r. (poniedziałek) o 
godz. 15.00 w bibliotece Katedry i Zakładu Fizjologii w budynku 
Collegium Biomedicum AMG przy ul. Dębinki 1. W programie:
1. Postacie teków przeznaczonych do podawania pozajelitowe

go - prof. M. Sznitowska, kierownik Katedry i Zakładu Far
macji Stosowanej AMG

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Gdański 
serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, któ

re odbędzie się 18 marca 2005 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 
konferencyjnej hotelu Rezydent w Sopocie (Plac Konstytucji 3. 
Maja 3). W programie:
1. Otwarcie zebrania - prof. M. Korzon
2. Alergia na mleko krowie - współczesne poglądy - prof. M. 

Kaczmarski
3. Grypa u dzieci - szczepić czynie szczepić?- prof. M. Korzon
4. Trilac - probiotyk optymalny - P. Szepiel, koordynator me

dyczny firmy Krotex

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
Oddział Gdański

uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, 
które odbędzie się 1 kwietnia 2005 r. o godz. 10.00 w sali wy
kładowej Katedry Medycyny Sądowej, ul. Dębowa 23, zgodnie 
z następującym porządkiem:
1. Markery niewydolności serca - prof. D. Sitkiewicz, Instytut 

Kardiologii w Warszawie, Zakład Biochemii Klinicznej
2. Firma POINT SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. oraz firma 

GRAMER FOR LAB Sp. z o.o - prezentują bogatą ofertę od- 
czy nn i kowo-aparatu rową.

Rozpoczęta działalność strona internetowa www.ptdl.pl zawiera
jąca m.in. aktualne informacje o terminach i tematach zebrań na
ukowo-szkoleniowych w poszczególnych Oddziałach Terenowych. 
W związku z tym od lutego 2005 roku zawiadomienia o zebraniach 
nie będą rozsyłane pocztą. Osoby, które będą chciaty otrzymywać 
zawiadomienia osobiste, proszone są o zgłoszenie telefoniczne - 
dr Mirosława Nowacka, tel. 349-27-77, lub wpisanie się na listę w 
czasie najbliższego zebrania.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
Oddział Gdański

zawiadamia, że 8 kwietnia 2005 r. (piątek) o godz. 10.00 w 
sali wykładowej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, 
ul. Kliniczna 1A odbędzie się posiedzenie szkoleniowo-nauko- 
we. W programie:
1. Ciąża i poród po przebytym cięciu cesarskim - przebieg, 

powikłania i stan kliniczny noworodków w jedenastoletnim 
materiale szpitalnym - lek. A. Ciemiński, Oddział Ginekolo
giczno-Położniczy Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach

2. Analiza wybranych czynników prognostycznych u chorych na 
raka błony śluzowej trzonu macicy - lek. T. Waśniewski, 
Oddział Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Olsztynie

3. Przecięcie tętnicy biodrowej wewnętrznej podczas histerek- 
tomii - lek. M. Liro, Klinika Ginekologii AMG

Informacja o posiedzeniach: http://www.amg.gda.pl/~ptg, e-mail: 
ptq@amq.gda.pl

Nowi doktorzy

Na Wydziale Lekarskim AMG 
stopień doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej otrzymała
1. mgr Magdalena SZYDŁOWSKA - asystent, Katedra i Zakład 

Biochemii AMG, praca pt. „Deaminaza AMP w zdrowej i no- 
wotworowo zmienionej wątrobie ludzkiej”, promotor - prof. 
dr hab. Krystian Kaletha , Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 
17.02.2005 r. nadała stopień doktora nauk medycznych w 
zakresie biologii medycznej.

w zakresie medycyny otrzymali:
1. lek. Beata BZOMA - słuchacz Studiów Doktoranckich, Klini

ka Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Insty
tutu Chorób Wewnętrznych AMG, praca pt. „ Współzależ
ność pomiędzy rozwojem i przebiegiem nadciśnienia tętni
czego a potencjalnymi predyspozycjami genetycznymi u pa
cjentów leczonych powtarzanymi hemodializami”, promotor 
- prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, Rada Wydziału Lekar
skiego z dnia 17.02.2005 r. nadała stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie medycyny,

2. lek. Tadeusz DEREZIŃSKI - dyrektor NZOZ ESKULAP s.c. 
Gniewkowo, praca pt. „Ocena ryzyka rozwoju powikłań ser- 
cowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę typu 2 leczonych 
w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej”, promotor - 
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, Rada Wydziału Lekar
skiego z dnia 17.02.2005 r. nadała stopień doktora nauk me
dycznych w zakresie medycyny,

3. lek. Michał HOFFMANN - b. asystent Katedry i Kliniki Nad
ciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG, obecnie stypendy
sta Mayo Clinic Rochester USA, praca pt. „Regulacja eks
presji genów w zespole obturacyjnego bezdechu sennego”, 
promotor - prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz, Rada Wydzia
łu Lekarskiego z dnia 17.02.2005 r. nadała stopień doktora 
nauk medycznych w zakresie medycyny,

4. lek. Amelia SZYMANOWSKA - słuchacz Studiów Doktoranc
kich, Klinika Alergologii, Katedra Pneumonologii i Alergologii 
AMG, praca pt. „Kliniczne i rokownicze znaczenie polimorfi
zmu genu p53 u chorych na niedrobnokomórkowego raka płu
ca (ndrp)”, promotor - dr hab. Ewa Jassem, prof. nzw. AMG, 
Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 17.02.2005 r. nadała sto
pień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny.

Na Wydziale Farmaceutycznym AMG 
stopień doktora nauk 
farmaceutycznych otrzymali:
1. mgr Anita BUŁAKOWSKA - asystent Katedry i Zakładu Che

mii Organicznej, praca pt. „Synteza potencjalnych cytosta- 
tyków pochodnych 1,3,5-triazyny”, promotor - prof. dr hab. 
Franciszek Sączewski, Rada Wydziału Farmaceutycznego 
AMG dnia 8.03.2005 r. nadała stopień doktora nauk farma
ceutycznych,

2. mgr Paweł WICZLING - asystent Katedry i Zakładu Biofar
macji i Farmakodynamiki AMG, praca pt. „Oznaczanie pKa 
metodą RP HPLC w gradiencie pH fazy ruchomej”, promo
tor - prof. dr hab. Roman Kaliszan, Rada Wydziału Farma
ceutycznego AMG dnia 25.01.2005 r. nadała stopień dokto
ra nauk farmaceutycznych.

http://www.ptdl.pl
http://www.amg.gda.pl/%7Eptg
mailto:ptq@amq.gda.pl
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Drodzy Czytelnicy, wraz z życzeniami 
świątecznymi dotarta do redakcji - po 
dłuższej przerwie - kartka od p. prof. Ste
fana Kryńskiego. W najbliższych miesią
cach będziemy zamieszczać fragmenty 
pamiętnika dotyczące nauczycieli, kole
gów i wydarzeń na Uniwersytecie Poznań
skim po II roku studiów.

Rok akademicki 1934/1935 oficjalnie 
zainaugurowano w niedzielę 14 paź
dziernika. Otworzył go rektor, Stanisław 
Runge. Profesor Krygowski pozostał na 
stanowisku prorektora. Dziekanem Wy
działu Lekarskiego został profesor Karol 
Joncher. Wykład inauguracyjny wygłosił 
bardzo znany w świecie ekonomista, pro
fesor Taylor.

Wyjście z rygorów dwóch pierwszych 
lat stanowiących w znacznej mierze 
przedłużenie gimnazjum stawało się po
dobne do wypuszczenia na wolność 
zwierzęcia hodowanego dotychczas w 
klatce. Stąd miotanie się, szukanie wła
snych dróg, chwytanie naraz wielu 
spraw. W rezultacie ten nieraz wielki wy
siłek dawał stosunkowo nikłe korzyści. 
Marzyłem o pracy naukowej. Myślatem o 
zaczepieniu się w jakimś zakładzie, 
oczywiście jako darmowy asystent-wo- 
lontariusz. Tak się złożyło, że będąc w 
dziekanacie przeczytałem ogłoszenie, 
że Zakład Higieny, stanowiący po dymi
sji Gantkowskiego część Katedry Mikro
biologii, poszukuje kandydatów na asy
stentów wolontariuszy. Zaszedłem do 
docenta Adamskiego, wówczas jeszcze 
adiunkta na mikrobiologii, by poradzić 
się w tej sprawie. Zachęcony przez nie
go zgłosiłem się do dr. Franciszka Wi
taszka, starszego asystenta, a de facto 
kierownika Zakładu Higieny. Jego osobie 
chciatbym poświęcić nieco więcej miej
sca.

Dr Witaszek byt wówczas stosunkowo 
młodym człowiekiem, chyba miał około 
30 lat. Pochodził z Ostrowa Wielkopol
skiego z rodziny rdzennie wielkopolskiej. 
Mimo młodego wieku zdążył już zrobić 
niezgorszą karierę. Według moich spo
strzeżeń stanowił on typ zachodniego 
człowieka interesu, a mniej naukowca. 
Przedsiębiorczy, bardzo pracowity, ak
tywny, przy tym solidny i uczciwy. Posia
dał wielki urok osobisty i łatwość nawią
zywania z ludźmi kontaktów. Dyplomata i 
ostrożny w postępowaniu z silniejszymi 
od siebie. Jego dewizą było „nie mieć 
rogów jako asystent, małe różki u docen
ta, nieco większe u profesora nadzwy
czajnego, a dopiero piękne i wielkie rogi 
u profesora zwyczajnego”. Doktorat zro
bił u prof. Wrzoska pracując u profesora 
Gantkowskiego. Szybko został starszym 
asystentem. Powierzono mu kierownic
two w Serovacu, gdzie produkował do
skonały catgutt. Działał w Związku Leka

rzy, gdzie pełnił obowiązki sekretarza. 
Byt bardzo aktywnym członkiem Polskie
go Towarzystwa Higienicznego. W szere
gu szkół urzędował jako lekarz. Gorzej 
zapowiadała się habilitacja. Dostał jako 
temat higienę zawodu fryzjerskiego. Te
mat właściwie nie do ugryzienia, a dr 
Witaszek nie miał szczególnych talentów 
naukowych. W czasie mojej pracy w za
kładzie wybudował na Grunwaldzie willę, 
cudo z klimatyzacją, termoregulacją, 
wentylacją itp. Wszystkie te komfortowe 
urządzenia firma zrobiła mu za darmo. 
Miało to stanowić obiekt reklamowy, dla
tego było zastrzeżenie, że może być za
wsze oglądana przez potencjalnych 
klientów firmy. Był aktywnym katolikiem i 
to w nietypowy sposób dla Polaka tj. nie 
uczuciowo-formalny, ale intelektualny. 
Ściśle trzymał się katolickiej doktryny i 
przestrzegał przepisy kościelne, czego 
wynikiem było dość liczne potomstwo. 
Miał bardzo miłą żonę, koleżankę swą ze 
szkoły, która ukończyła romanistykę. Dr 
Witaszek w stosunku do nas byt bardzo 
życzliwy i utrzymywał z nami kontakty 
niemal na pozycji koleżeńskiej. Wspomi
nam go bardzo sympatycznie. Miałem 
wrażenie, że mnie bardzo lubi. Może ze

prof. Stefan Kryński

Kartki ze wspomnień starego 
profesora

Kartka czterdziesta pierwsza

względu na ojca, który miał w Ostrowie 
dobre imię, a mieszkała tam dość liczna 
rodzina Witaszka. Ogromne zaskoczenie 
stanowiły dla mnie jego losy w czasie 
okupacji, tak nietypowe dla postaci prze
zornego człowieka interesu i rygorystycz
nego katolika.

Nie został wysiedlony z Poznania. 
Gdzie pracował - nie wiem. Wpadt na 
pomysł niezwykle ryzykownej akcji sabo
tażowej. Podjął się wraz z doktorem Mei- 
snerowskim zakażenia dygnitarzy z ge
stapo i armii bardzo zjadliwymi pałecz
kami duru brzusznego. Do współpracy 
wciągnął kelnerów i innych pracowników 
restauracji, w której stołowała się elita 
hitlerowska. Wkraplano do potraw ho
dowle pałeczek duru brzusznego. Zaczę
ty się zachorowania z wysoką śmiertel
nością. Jako higienista powinien byt na 
tyle znać się na epidemiologii, by orien
tować się o stosunkowo łatwym rozszy
frowaniu takiej epidemii. Gdyby taką ak

cję zastosował w ciągu krótkiego czasu, 
względnie stosował dłuższe przerwy lub 
zmieniał lokale, to ustalenie źródeł i dróg 
zakażenia dla niemieckich epidemiolo
gów mogłoby stać się dość trudne. Ale tu 
Niemcy szybko się zorientowali, że za
chorowania są związane ze stołowaniem 
się w tej restauracji. Powstaje pytanie: 
przypadkowy nosiciel wśród personelu 
czy też sabotaż? Agenci podjęli obserwa
cje i raz zauważył jeden z konfidentów, 
że kelner coś wpuszcza z wiecznego pió
ra do zupy. Aresztowany i zdemaskowa
ny załamał się i podał dane co i skąd. 
Wzięto 18 osób związanych z akcją. 
Przez rok torturowano ich w sposób wy
rafinowany, po czym zgilotynowano. Ro
dziny, małżonkowie, rodzice, rodzeństwo 
z małżonkami aresztowanych powędro
wały do obozów koncentracyjnych. Dzie
ci wywieziono do Rzeszy. Żona Witaszka 
przeżyta obóz, matka tam zmarła. Star
sze dzieci odnaleziono. Po wojnie w mu
zeum Zakładu Medycyny Sądowej w Po
znaniu znaleziono stój z głową doktora 
Witaszka, jako głowę szczególnego 
zbrodniarza. Odbyt się uroczysty jej po
grzeb.

Z naszego roku [do Zakładu Higieny] 
zgłosiło się kilka osób, a mianowicie Ce
sia Choynacka, Janka Szkudlarkówna, 
Stach Sryjakowski, Marian Kryński i Win
centy Danilewicz. Potem doszedł jesz
cze Mikołaj Jefimiszyn, który Witaszkowi 
bardzo się nie podobał. Miał tu dobrą in
tuicję, bo okazało się w czasie okupacji, 
że to niezła kanalia. Było też kilku kole
gów z roku IV: Maria Czesława Pietzów- 
na, mój sąsiad z kamienicy przy ul. Śnia
deckich, Marian Piechocki, Hipolit Gra- 
lik, Władysław Guździot, Edmund Pie
tras i Józef Tymoczko. Tylko koledzy z IV 
roku zostali oficjalnymi asystentami wo
lontariuszami, bo na III roku takie prawo 
nie przysługiwało. Ale również w następ
nych latach już Witaszek nie wystąpił dla 
nas o takie asystentury. Mieliśmy podjąć 
coś w rodzaju pracy naukowej. Witaszek 
wymyślił dziewięć tematów, z których trzy 
dotyczące badań powietrza miały cień 
sensu, a jeden z nich Stach doprowadził 
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do końca i napisał pracę. Inne, między 
innymi mój, nie miały za grosz sensu. 
Badanie mnie zlecone było wówczas ru
tynowo prowadzone w filiach terenowych 
PZH. Dotyczyły one sanitarnego badania 
wody w rzece. Tak samo bezsensowne 
byty prace związane z badaniem żywno
ści. W zasadzie byliśmy potrzebni do ro
bienia porządków w zakładzie, przygoto
wania i prowadzenia ćwiczeń. Jako 
„uczniów” mieliśmy kolegów z V roku 
(według dawnego systemu higiena była 
na V roku) i naszych z III roku. Ci byli gor
si, bo się z nas wyśmiewali. Mnie zaczęli 
przezywać docent. Po wojnie na zjeździe 
chirurgów spotkałem Romka Wybieral
skiego, który wymyśl ił to przezwisko i po
gratulowałem mu talentów proroczych. 
Witaszek z sympatii dołożył mi zaopa
trzenie zakładu. Oczywiście nie stanowi
ło to wówczas dużego kłopotu. Wystar
czył telefon do firmy i na drugi dzień ma
teriał zamówiony został przez nią przy
wieziony do zakładu.

Gdyby poza studiami zajmowała 
mnie tylko bezpłatna i niezbyt pożytecz
na higiena, to nie byłoby jeszcze tak 
wielkie rozpraszanie sit i energii. Do
szła jeszcze do tego praktyka w leczni
cy ortopedyczno-chirurgicznej. Matka 
moja miała idee fixe, bym został chirur
giem zupełnie nie zważając na to, że 
moje warunki fizyczne i struktura psy
chiczna nie odpowiadają tym, jakie wi
nien mieć chirurg. Wielu kolegów zaczę
to kręcić się po różnych oddziałach 
szpitalnych. Matka moja wymogła na 
ojcu, który lepiej oceniał moje możliwo
ści, by się postarał o praktykę u pułkow
nika dr. Tadeusza Bętkowskiego w Szpi
talu Okręgowym. Mnie też szpital byt w 
głowie, może raczej nie chirurgia, ale 
uległem sugestiom matki. Dr Bętkowski 
nie mógł mnie wziąć do szpitala ze 
względów formalnych i zaproponował, 
bym chodził do lecznicy dr. Henryka 
Cetkowskiego, mieszczącej się przy uli
cy Fredry. Dr Bętkowski robił tam swoje 
prywatne operacje. Dr Cetkowski wyra
ził zgodę i 2 października po raz pierw
szy zjawiłem się w lecznicy. Następnego 
dnia patrzyłem na sali operacyjnej, jak dr 
Bętkowski wycina dwa wyrostki robacz
kowe i jedną przepuklinę pępkową. W 
następnym tygodniu umyłem się i jako 
drugi próbowałem asystować do operacji 
wyrostka robaczkowego. Pierwszą asy
stentką była pani Cetkowska, z zawodu 
pielęgniarka. Dr Bętkowski pracował bar
dzo szybko. Przeważnie stosował znie
czulenie miejscowe, operacja bez kom
plikacji trwała około 7 minut. Lekko li
cząc to 50 % wyrostków nie wykazywało 
śladu zmian chorobowych. W tamtych 
czasach taka operacja należała do mod
nych, a chirurdzy chętnie je robili. Mato 
roboty, a pieniądze wpadały do kieszeni.

Dr Bętkowski dosyć ostry byt dla asysty. 
Po pewnym czasie miałem dość. W kół
ko to samo, a przy tym trudności z nadą
żeniem. Zorientowałem się, że nie mam 
w tym kierunku talentu. O ile nie było 
operacji, to przebywałem w gabinecie dr. 
Cetkowskiego. Wspominam z naj
większą sympatią tego przemiłego, wyro
zumiałego człowieka. Świetny ortopeda, 
należący z dr. Grobelskim do pierwszych 
współpracowników twórcy polskiej orto
pedii, Ireneusza Wierzejewskiego (na
wiasem mówiąc krewnego wuja Bogu
sławskiego). Robił piękne operacje. Asy
stowanie mu sprawiało prawdziwą przy
jemność. Nie denerwował się, starał się 
nauczyć, a same zabiegi były interesują
ce. Umiałem się do niego dopasować i 
stałem się użyteczny. Brat mnie chętnie 
do pomocy, nawet wówczas, gdy już

przestałem regularnie uczęszczać do 
lecznicy. W swoim gabinecie uczył mnie 
ortopedii. Każdy przypadek omawiał ze 
mną. Uczył metod badania. Wiele od nie
go skorzystałem. Po wojnie osiedlił się w 
Gdyni. Dość prędko zaczął mieć kłopoty 
z naczyniami mózgowymi i życie spędzał 
na fotelu. Odwiedzałem go. Zawsze się 
cieszył, gdy mnie widział. Żona jego była 
rozwódką i miała trzech synów z pierw
szego małżeństwa. Po śmierci dr. Cet
kowskiego wyjechała do synów do Anglii, 
gdzie też pracowała jako pielęgniarka.

Wykłady pierwszy rozpoczął profesor 
Leon Padlewski z mikrobiologii. Szedłem 
z zainteresowaniem, które miałem do 
tego przedmiotu od czasów przeczytania 
w dzieciństwie „Przygód mikroba” i oglą

dania bakterii u dr. Zwierza. Niestety. 
Rzadko zdarzały się wykłady tak nudne i 
mato zrozumiałe. Jeszcze gorzej było z 
higieną, którą też wykładał Padlewski, a 
sam przedmiot jest z natury mniej intere
sujący. Na mikrobiologii bytem może 3 
lub 5 razy (podpisy w indeksie), a na hi
gienie jeszcze mniej. Wobec tego, że 
profesor Padlewski byt nie tylko wykła
dowcą, ale również szefem zakładu, w 
którym przepracowałem 3 lata, poświęcę 
nieco miejsca. Profesor Leon Padlewski 
pochodził z rodziny zesłańców i urodził 
się w Odessie w 1870 roku. Gimnazjum 
ukończył ze złotym medalem w Krasno- 
darze w 1890 r., po czym wstąpił na stu
dia medyczne w Petersburgu. Musiat od
pracować stypendium i jako lekarz woj
skowy zetknął się w Mandżurii z dżumą. 
Problem tej choroby byt przez wiele lat 

przedmiotem głównych zainteresowań. 
Od 1903 roku podjął pracę w Petersbur
gu. Brat udział w wojnie rosyjsko-ja
pońskiej. Po jej zakończeniu przebywał 
w Japonii u wspótodkrywcy pałeczki 
dżumy, Kitasato. Uczestniczył w Rosji 
w słynnych badaniach nad dżumą w for
cie „Aleksander”. Większość pracują
cych tam osób przechorowata tę choro
bę, a wielu zmarto. Profesor Padlewski 
szczęśliwie wyzdrowiał. W 1908 roku 
przeprowadził się do Moskwy. Nadal 
zajmował się dżumą i uczestniczył w 
badaniach na stepach kirgiskich. Do 
Polski przyjechał w 1922 roku i objął 
Katedrę Mikrobiologii w Uniwersytecie 
Poznańskim. Poza dżumą zajmował się 
pałeczką duru brzusznego i durów rze
komych. Opracował własne podłoże 
wybiórcze (agar Padlewskiego). Jako 
profesor byt niedostępny, co było i jest 
nadal charakterystyczne dla profesorów 
rosyjskich. Asystenci chcący z nim roz
mawiać musieli zamawiać audiencję u 
sekretarki. Sprawami zakładu mato się 
interesował. Wszystko spoczywało na 
barkach docenta Adamskiego. Po jego 
odejściu nowy adiunkt docent Piasec- 
ka-Zeylandowa też nie bardzo zajmo

wała się sprawami zakładu. Było to gtów- 
ne zajęcie starszego asystenta, dr. Józe
fa Wizy. Higiena w ogóle go nie obcho
dziła i tu dr Witaszek byt panem wszech
władnym. Kiedyś przyszedł do zakładu 
higieny i dr. Witaszek nas przedstawiał. 
Nawet na nas nie spojrzał. Nie intereso
waliśmy go w najmniejszym stopniu. 
Nasz Pieńkowski na IV roku pracował w 
Zakładzie Mikrobiologii i pomagał w ćwi
czeniach. Kiedyś Padewski podszedł do 
niego i prosił, by zawołał demonstratora, 
to jest siebie. Nie zdawał sobie sprawy, 
że Pieńkowski u niego pracuje i oczywi
ście byt mu prezentowany.

□
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Część II: (lata 1946-1974)
Major dr Józef Wierzchowski zgłosił 

się 9 września 1946 r. do Punktu Przyję
cia Państwowego Urzędu Repatriacyjne
go w porcie gdańskim i wyjechał do ro
dziny na południu Polski. W Częstocho
wie odwiedził brata Jana i zweryfikowa
ny 18 września jako major rezerwy w 
miejscowej Rejonowej Komendzie Uzu
pełnień dotarł do Sosnowca, gdzie po 
siedmiu latach rozłąki spotkał żonę i cór
kę. Wszyscy bracia Wierzchowscy po
wrócili do Polski i stanęli do pracy przy 
odbudowie kraju (trzech w administracji, 

Kpt. J. Wierzchowski z żoną, Przemyśl 1938 r.

Kpt. dr farm. J. Wierzchowski, nowo wybrany pre
zes Towarzystwa Naukowego Farmaceutów Pol-
skich Sił Zbrojnych, Szkocja 1943 r.

jeden jako dyrektor gimnazjum, a jeden 
objął kierownictwo tartaku). Najcięższe 
przeżycia wojenne miał Marian, którego 
jako jeńca stalagu Niemcy zmuszali do 
pracy dla III Rzeszy, potem przenieśli do 
obozu karnego, by wreszcie osadzić go w 
obozie koncentracyjnym.

Małżonka J. Wierzchowskiego, Broni
sława, powróciła do zawodu nauczyciel
skiego, ale gdy po kilku latach urodziły 
się trzy kolejne córki (Dorota, Joanna i 
Aniela), zajęta się prowadzeniem domu 
(zmarła w 1997 r.). Józef Wierzchowski 
zgłosił się do pracy w Państwowym Za
kładzie Higieny (PZH), w którym odbywał 
w latach 1931-1933 staż podyplomowy. 
Na jego decyzję zapewne wpłynęło spo
tkanie z prof. Stanisławem Krauze w

Jacek W. Teodorczyk i Zbigniew Kamiński

Życie i działalność profesora
Józefa Wierzchowskiego

Londynie w 1945 r., pracownikiem cen
trali PZH w Łodzi i kierownikiem Katedry 
Nauki o Środkach Spożywczych nowego 
Uniwersytetu Łódzkiego, podczas które
go przekazał mu pewną kwotę pieniędzy 
zebraną wśród polskich farmaceutów w 
Anglii. Dyrekcja PZH chętnie zaangażo
wała dr. Wierzchowskiego, a po krótkim

J. Wierzchowski (w środku) wśród zespołu pracowników Odziału Badania Żywności Filii Morskiej Pań
stwowego Zakładu Higieny w Gdyni (31.10.1951 r.)

przeszkoleniu w oddziale w Katowicach 
mianowała go od 1 listopada 1946 r. kie
rownikiem Oddziału Badania Żywności
w filii w Gdyni, działającej jeszcze przed 
1939 r.

Rodzina pp. Wierzchowskich osiedliła 
się w Gdyni i związała swoje losy z Wy
brzeżem Gdańskim, a przyszły profesor 
farmacji mógł rozpocząć systematyczne 
badania naukowe. Głównymi tematami 
jego prac stały się: ocena ryb i przetwo
rów rybnych (kontrola mikrobiologiczna, 
ocena sanitarno-higieniczna cyklu pro
dukcji, chemiczne wskaźniki świeżości i 
ocena wartości odżywczej, obecność 
metali ciężkich np. rtęci i cyny oraz sub
stancji obcych np. DDT czy radioaktyw
nych izotopów: stront-90 i cez-137) oraz 
środków spożywczych (zawartość wita
min, higiena produkcji).

Jesienią 1946 r. w Akademii Lekar
skiej w Gdańsku rozpoczęty się prace

Ludzie, wydarzenia i ciekawe sprawy 
związane z naszą Uczelnią 

oraz z farmacją w regionie gdańskim

przy organizacji Wydziału Farmaceu
tycznego. Kierownictwo Uczelni zwróciło 
uwagę na utalentowanego, świetnie wy
szkolonego i znającego języki obce (an
gielski, francuski, niemiecki i rosyjski) 
farmaceutę. Gdy w 1948 r. tworzono Ka
tedrę Nauki o Środkach Spożywczych 
(aktualnie Katedra i Zakład Bromatolo-
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Ogród farmakognostyczny Akademii Medycznej w Gdańsku (1959 r.). Od lewej: dr L. Stecka, prof. J. 
Wierzchowski, prof. E.J. Shellard (kierownik Katedry Farmakognozji Wydz. Farm. Uniw. Londyn) i dr A. 
Kuleszyna

gii), Senat powierzył mu z dniem 1 stycz
nia 1949 r. obowiązki kierownika Kate
dry, które pełnił do końca życia. Warunki 
pracy byty bardzo trudne: Katedra dosta
ła jeden pokój bez wyposażenia, a stu
denci czwartego roku Wydz. Farmaceu
tycznego odbywali ćwiczenia w gdyńskiej 
filii PZH (należy przypomnieć, że dzisiej
sza Szybka Kolej Miejska została uru
chomiona dopiero w 1950 r.), a dopiero 
od 1950 r. ćwiczyli w podziemiach Zakła
du Higieny AMG. Zaradny kierownik Ka
tedry uzyskał dalsze dwa pokoje, wypo
sażył je w aparaturę i odczynniki i już w 
1951 r. prowadzono badania naukowe. 
Mimo licznych obowiązków zawodowych 
i uciążliwych dojazdów, dr J. Wierzchow
ski opublikował do 1949 r. kilka prac. Gdy 
PZH uzyskał prawa instytutu naukowego, 
J. Wierzchowski nawiązał kontakt z prof. 
St. Krauze, ówcześnie pracownikiem 
Uniwersytetu Warszawskiego i pod jego 
kierownictwem przygotował pracę habili
tacyjną, uzyskując w czerwcu 1950 r. na 
Wydziale Farmaceutycznym Akademii 
Medycznej w Warszawie stopień doktora 
habilitowanego nauk farmaceutycznych. 
Władze Akademii Medycznej w Gdańsku 
powołały go 12 września 1950 r. na sta
nowisko zastępcy profesora.

V Sympozjum poświęcone substancjom obcym w 
żywności, Budapeszt, maj 1959 r., od prawej: 
prof. J. Wierzchowski i prof. M. Nikonorow

I Zjazd Farmaceutów Analityków, Poznań 
25.11.1961 r., pierwszy od prawej prof. J. Wierz
chowski

Po drugiej wojnie światowej zaczął się 
podział Europy na socjalistyczny 
Wschód i kapitalistyczny Zachód, a po 
utworzeniu NATO w 1949 r. i wybuchu 
wojny koreańskiej w 1950 r., tzw. żelazna 
kurtyna uniemożliwiała polskim naukow
com kontakty z wieloma krajami. Józef 
Wierzchowski 1 listopada 1951 r. na 
własną prośbę został przeniesiony służ
bowo na równorzędne stanowisko w 
gdańskiej filii PZH sprawując jednocze
śnie funkcję kierownika Katedry w AMG i 
zamieszkał w Gdańsku.

cdn.
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Oni palą od najmłodszych lat

Nawiązuję tu do cennej inicjatywy stu
dentów AMG skupionych w Kole Nauko
wym przy Katedrze i Klinice Chirurgii 
Klatki Piersiowej, którzy podjęli akcję 
antynikotynową wśród młodzieży szkół 
średnich Trójmiasta (Gazeta AMG 2/ 
2005). Ta rozległa inicjatywa objęła za
równo badania rozmiaru zjawiska jak i 
skonceptualizowania go na użytek walki 
z nałogiem tytoniowym. Do spektakular
nych danych należy informacja, że aż 
71% palaczy zadeklarowało chęć rzuce
nia palenia.

W tym kontekście warto krótko zapre
zentować prowadzone w wieloletnim cy
klu przez Zakład Socjologii Medycyny i 
Patologii Społecznej badania nad używ
kami (narkotyki, alkohol, papierosy) kon
sumowanymi przez młodzież Trójmiasta, 
na próbach reprezentatywnych, przy uży
ciu ankiety audytoryjnej.

Przebadana zbiorowość: 1 279 osób; 2 829 osób;3 351 osób; 4 617 osób

Czy pali papierosy?
12-15 lat 16-18 lat

1 2003 r. 2 2004 r. 31999 r. 4 2002 r.

Pali codziennie 2,0% 5,8% 28,6% 33,9%

Pali rzadziej 
(okazjonalnie)

16,9% 19,9% 13,9% 13,0%

Nie pali wcale 81,1% 74,3% 57,6% 53,1%

Razem 100% 100% 100% 100%

Przedstawiając wybrane dane chcieli- 
byśmy wpisać się w praktykowaną dewi
zę, że dobra diagnoza stanowi podstawę 
skutecznej profilaktyki i przeciwdziałania 
wobec nałogowców lub osób zagrożo
nych nałogiem (wyniki w tabelce).

Badania potwierdziły potoczną opinię, 
że palenie papierosów jest już rozpo
wszechnione w niższych klasach szkół 
podstawowych, np. wśród 12-13-latków 
sięga po papieros ok. 16-17% uczniów. 
Z orientacyjnych danych uzyskanych z 
odpowiedzi na pytanie o „zapalenie 
pierwszego papierosa” wynika, że spora
dyczne przypadki takich prób występo
wały już wśród dzieci w wieku 6-9 lat, 
aby się nasilić w pierwszych klasach 
szkoły gimnazjalnej, gdzie występuje 
wzrost niemal skokowy - w pierwszej kla
sie gimnazjum ok. 26%, w II klasie gim
nazjum ok. 39%.

O ile w rocznikach od 12-15 lat można 
było zarejestrować od kilkunastu do po
nad 30 procent palących codziennie lub 
okazjonalnie, to w wieku 16-17 lat po pa
pierosy sięga już ok. 70% uczniów. Pale
nie staje się normą, bo praktykuje je 
większość uczniów i mato słyszymy o 
tym, aby byli z tego powodu niepokojeni.

W badanych kategoriach wiekowych 
chłopcy palą częściej niż dziewczęta (w 
granicach kilku procent), ale te różnice w 
dorastaniu respondentów maleją. Daje 
się też zaobserwować, że dziewczęta, 
rzadziej niż chłopcy, palą codziennie, 
np. w latach 1999-2002 wśród młodzieży 
szkół ponadpodstawowych (16-18 lat) 
odsetek palących chłopców wynosił 
48%, a palących dziewcząt ok. 42%. Dla 
porównania podajemy też dane z lat 
2003-2004 (12-15 lat), w których wystę
puje podobna tendencja: palący chłopcy 
27,9%, dziewczęta 20,3%

Wyniki badań potwierdzają potoczne 
spostrzeżenia o wzrostowym trendzie 
palenia papierosów, o coraz wcześniej
szym sięganiu po nie przez uczniów oraz 
o zwiększaniu się częstotliwości palenia. 
W tym sensie wnioski wydają się banal
ne, jednakże ich wartość polega na doku

mentowaniu zjawiska i jego charaktery
styce. Wiele osób uważa, że wzmożona 
propaganda antynikotynowa z udziałem 
świata medycznego, upowszechniona 
również w mediach, przyczyniła się do 
zmniejszenia liczby palaczy. Badania 
tego nie potwierdzają. Jednakże jest 
prawdopodobne, że gdyby jej nie było, 
rozpowszechnienie się zjawiska nikoty
nizmu wśród młodzieży byłoby jeszcze 
większe.

Główny problem polega na tym, że w 
kontekście autonomizacji subkultur i ru
chów młodzieżowych instytucje świata 
dorosłych (takie jak: rodzina, szkoła, ko
ściół) tracą swoją zdolność do skutecz
nego przeciwdziałania. Natomiast trud
no o sojuszników - dawniej było nim np. 
harcerstwo, czy sport amatorski, dziś 
bywa, że uważa się je za „anachronicz
ne”. Wzorce negatywnych zachowań są 
często kreowane przez media i rynek. 
Potwierdza to tezę o zagrożeniu młodzie
ży nikotynizmem i o potrzebie racjonal
nej profilaktyki oraz energicznego prze
ciwdziałania.

prof. Marek Latoszek

Kadry AMG
Na stanowisko adiunkta przeszli:
dr med. Hanna Badzio-Jagiełło 
dr med. Wojciech Brzoznowski 
dr med. Barbara Drogoszewska 
dr med. Katarzyna Poławska 
dr med. Joanna Renke 
dr farm. Bogdan Suchacz 
dr med. Edyta Szurowska 
dr n. med. Bartosz Wasąg 
dr med. Joanna Zielonko

Na stanowisko starszego 
wykładowcy przeszli:
dr n. med. Bartłomiej Ciesielski 
dr farm. Anna Lebiedzińska 
dr n. med. Joanna Szymczak

Z Uczelni odeszli:
inż. inż. środow. Jan Maryn 
mgr chem. Janusz Matuszewski 
mgr inż. Teresa Szumilas

Jubileusz długoletniej pracy w AMG 
obchodzą:

20 lat
dr med. Anna Dubaniewicz 
dr med. Bożena Kowalska
25 lat
dr med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
30 lat
dr farm. Jan Halkiewicz
Elżbieta Janowska
dr n. med. Gabriela Nagel-Starczynowska

45 lat
Jan Młynarski

Na emeryturę przeszła 

dr farm. Krystyna Szefer

Powierzono funkcje:
Z dniem 1.02.2005 r. kierownikiem Ogro
du Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu 
Farmakognozji została dr farm. Maria 
Łuczkiewicz

□

informuje, że zgodnie z Regulaminem 
tworzenia i gospodarowania Zakłado
wym Funduszem Świadczeń Socjalnych 
(§ 6, pkt. 4), z dniem 15 kwietnia 2005 r. 
upływa termin składania wniosków o 
przyznanie refundacji za krajowy wypo
czynek letni tj. wczasów rodzinnych, 
wczasów bezświadczeniowych tzw. 
„wczasów pod gruszą”, refundacji kolo
nii i obozów letnich zakupionych u ob
cych organizatorów.

□
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Jubileusz długoletniej pracy w SPSK
Nr 1 ACK AMG obchodzą:

20 lat
Stefania Baldowska
Urszula Berlińska 
mgr Anna Giebler 
dr med. Krzysztof Gockowski
Ewa Holzer
Zofia Kowalewska
Lidia Lidzbarska
Janina Matysek
Mirosława Nowacka
Teresa Schuchardt 
lek. Piotr Sowiński 
Gabriela Ziemian

25 lat
Wanda Fabiszewska
Alicja Formela
Teresa Kostrzewa
mgr Janina Kucharczyk
Olga Marmól 
lek. Henryk Narloch 
Małgorzata Szatkowska 
Jadwiga Turzyńska

30 lat
Danuta Biały
Genowefa Burdach
Sylwester Byczkowski
Janina Filipek
Irena Heda
Bożena Karnas
Halina Lubecka 
mgr Bożena Maciąg 
Tadeusz Szymański
Andrzej Wiewióra

35 lat
Emilia Deli
Teresa Orłowska
Maria Pituta
Urszula Żochowska

40 lat
Bożena Szymbor p-j

Pamięci

Profesora Czesława Barana 
Minęło 5 lat...

Trudno uwierzyć, lecz 2 lutego br. minęło 5 lat od dnia, w którym Pan Profesor Cze
sław Baran zakończył swoje pracowite życie. Odszedł wówczas nasz Szef, Mistrz i 
Przyjaciel. Godził wiele pełnionych przez siebie funkcji. Przez wiele lat byt dyrekto
rem Instytutu Medycyny Społecznej, kierownikiem Zakładu Zdrowia Publicznego i 
Medycyny Społecznej, dyrektorem Akademii Medycznej oraz dwa razy prorektorem do 
spraw klinicznych. Zawsze pomocny i inspirujący, byt naszą ostoją, dając poczucie 
bezpieczeństwa.

Choć trudno było nam to początkowo zaakceptować, to życie potoczyło się dalej. A 
my żegnając Pana Profesora 5 lat temu, obiecaliśmy, że nie zaprzepaścimy niczego i 
staramy się dotrzymać słowa. Okazało się, że wiele nas nauczył i dzięki temu radzi
my sobie. Trochę inaczej wygląda obecnie nasza działalność, co wynika z rosnącego 
tempa zmian. Ale jak nas Pan Profesor nauczył, musimy nadążać.

REDAKCJA 
ANNAŁES 

ACADEMME MED/CAE 

GEDANENSJS

uprzejmie przypomina, że 31 marca 
2005 r. upływa termin składania prac, 
które mają ukazać się drukiem w rocz
niku 2005.

□

Profesor Baran byt wielkim apologetą współpracy interdyscyplinarnej w medycynie. 
Wpoił nam wiedzę o zdrowiu publicznym i nauczył korzystania z niej. Na co dzień 
przypominamy sobie Jego rady, krytykę. Wspominamy, jakim byt i w pracy, i w prywat
nych kontaktach - poważny, czasem surowy, ale nie mniej często dowcipny i towarzy
ski. Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie, jak oceniłby nasze postępy. Czasami czuli
śmy się gnębieni Jego nieustępliwością i surowością. Teraz wiemy, że byt taki dla 
naszego dobra. Mądry człowiek wie, jak innych nauczyć samodzielności. Panu Profe
sorowi zawdzięczamy tę umiejętność. Kilka razy w roku odwiedzamy grób naszego 
Profesora na Srebrzysku. „Opowiadamy” mu wówczas o naszych osiągnięciach i tro
skach. I mamy wrażenie, że Jego duch wspiera nas i otacza opieką. Pan Profesor 
Czesław Baran jest z nami i będzie zawsze, w naszej pamięci i w każdym naszym 
dokonaniu.

W imieniu pracowników 
Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 

Ewa Wojdak-Haasa
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Pamięci Profesora 
Jerzego Mieszczerskiego

W dniu 16 grudnia 2004 r. odszedł na zawsze nasz Wielki 
Profesor, Wychowawca, Nauczyciel i Przyjaciel - Prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Mieszczerski.

Profesor Jerzy Mieszczerski urodzif się 9 października 1916 r. 
w Mińsku Mazowieckim. W 1936 r. ukończył Państwowe Gim
nazjum w Stonimie i w tymże roku roz
począł studia na Wydziale Lekarskim Uni
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 
1939 r., po zamknięciu uniwersytetu, wyje
chał do Lwowa i kontynuował studia w 
Państwowym Instytucie Medycznym. W 
dniu 20 czerwca 1941 r. został wywieziony 
wraz z matką i siostrą na Syberię. Tam pra
cował na stanowisku kierownika wiejskie
go punktu medycznego we wsi Średnia re
jonu Tasiejewo Krasnojarskiego Kraju. W 
1944 r. został powołany do wojska i skiero
wany do organizującej się w Sumach na 
Ukrainie I Armii Wojska Polskiego. W woj
sku pełnił funkcje lekarskie, początkowo w 
3. Szpitalu Polowym, później w Szwadro
nie Sanitarnym I Brygady Kawalerii I Armii 
Wojska Polskiego. W 1945 r. został odko
menderowany do Katedry Medycyny Woj
skowej w Lublinie celem kontynuowania 
studiów na Uniwersytecie Marii Curie- 
Sktodowskiej. Dyplom lekarza medycyny 
uzyskał 15 grudnia 1945 r. i został przy
dzielony do 3. Okręgowego Szpitala Woj
skowego w Lublinie. Jednocześnie podjął pracę jako asystent 
w Klinice Ginekologiczno-Położniczej UMCS. Na skutek rekla
macji złożonej przez rektora w dniu 15.12.1946 r. został zde
mobilizowany.

Profesor Mieszczerski brat czynny udział w organizowaniu 
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Lublinie, która powsta
wała na bazie szpitala oraz pogotowia położniczego. Tu praco
wał pod kierownictwem prof. Januarego Zubrzyckiego, którego 
wiedza i duże doświadczenie operacyjne wywarty znaczący 
wpływ na dalszy rozwój młodego ginekologa. Jego badania 
naukowe dotyczyły wówczas konserwowania i praktycznego 
leczniczego zastosowania krwi pępowinowej. W 1948 r. wraz z 
prof. J. Zubrzyckim wyjechał do Śzczecina, gdzie zajął stano
wisko starszego asystenta w Klinice Ginekologiczno-Położni
czej Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 1949 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny na 
podstawie pracy „Obustronna ciąża pozamaciczna”. W 1950 r. 
na zlecenie ministra zdrowia został oddelegowany na okres 
dwóch lat do Stargardu Szczecińskiego celem zorganizowania 
oddziału ginekologiczno-położniczego. W tym czasie ściśle 
współpracował z kliniką w Szczecinie, w której uzyskał II sto
pień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. Za za
sługi organizatorskie oraz działalność merytoryczną został w 
1951 r. wyróżniony odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia”. W 1952 r. prof. Zubrzycki został kierownikiem Klini
ki Ginekologii w Gdańsku i zatrudnił na stanowisku starszego 
asystenta dr. med. Jerzego Mieszczerskiego, od 1953 r. 
adiunkta Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG. W Aka
demii Medycznej w Gdańsku pracował nieprzerwanie aż do 

przejścia na emeryturę w 1988 r., zdobywając kolejne stopnie 
w karierze akademickiej.

W 1967 r. uzyskał stopień naukowy docenta w zakresie po
łożnictwa i ginekologii na podstawie rozprawy habilitacyjnej 
„Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u ko
biety metodą własną” i otrzymał stanowisko docenta. W 1971 
r. został kierownikiem Kliniki Ginekologicznej Instytutu Gineko
logii i Położnictwa AMG, a w 1979 r. Rada Państwa nadała do
centowi Mieszczerskiemu tytuł naukowy profesora nadzwyczaj
nego.

Dorobek naukowy Profesora w zdecydowanej większości 
dotyczył bardzo trudnych zagadnień, wśród których można wy
różnić opracowania nowych sposobów operowania oraz ich 

modyfikacje. Należy tu wymienić operacje 
dotyczące ciąży szyjkowej i wysiłkowego 
nietrzymania moczu u kobiety. Jego me
toda została zaakceptowana w innych 
ośrodkach ginekologicznych w Polsce i 
nazwana „operacją sposobem Miesz
czerskiego”. Znane są oryginalne opraco
wania dotyczące leczenia przetok moczo- 
wodowo-pochwowych. Do równie waż
nych zainteresowań naukowych Profeso
ra należała onkologia ginekologiczna. Tu 
trzeba wyróżnić opracowania obejmujące 
leczenie operacyjne nowotworów macicy, 
sromu oraz jajników, jak również chemio
terapię choroby trofoblastycznej. Profe
sor byt znakomitym operatorem, wybit
nym praktykiem w klasycznym położnic
twie. Operacje ginekologiczne, szczegól
nie onkologiczne, w wykonaniu Profesora 
byty arcydziełami kunsztu operacyjnego, 
kunsztu, który zawsze podziwialiśmy. Byt 
jednym z niewielu czołowych ginekolo
gów operujących raka sromu w sposób 
nowoczesny. Temu zagadnieniu poświę

cono ogólnopolskie sympozjum z udziałem gości zagranicz
nych.

Profesor byt nauczycielem akademickim ponad 40 lat, pro
wadził szkolenia przed i podyplomowe. Szczególne zasługi 
położył w szkolenie operatorów nie tylko dla regionu gdańskie
go. Byt promotorem wielu przewodów doktorskich oraz opieku
nem trzech przewodów habilitacyjnych.

Profesor pełnił także szereg funkcji społecznych. Przez wie
le lat byt przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego. Za swoją działalność otrzy
mał zaszczytny tytuł honorowego członka PTG. Byt odznaczo
ny m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Zawsze podziwialiśmy Wielkiego Profesora, a przy tym 
skromnego, uczciwego człowieka, znakomitego lekarza, który 
byt zawsze gotów nieść pomoc wszystkim pacjentom, bez 
względu na porę dnia czy nocy. Nas nauczył trudnego zawodu, 
a w niełatwych momentach zawsze mogliśmy liczyć na jego po
moc. Do niezapomnianych dla nas chwil należą wspólne wy
cieczki, wyjazdy na narty i spotkania towarzyskie.

Podczas wielu lat, kiedy Profesor przebywał już na emerytu
rze, służył nam wsparciem i radą, chętnie odwiedzał nas w Kli
nice. Cieszył się zawsze naszym zaufaniem i szacunkiem.

Odszedł wspaniały Człowiek, Lekarz, Nauczyciel wielu po
koleń lekarzy i takim zostanie na zawsze w naszej pamięci. 
Dziękujemy Ci, nasz Nauczycielu, Panie Profesorze.

prof. Janusz Emerich 
kierownik Kliniki Ginekologii 

Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG
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Uroneptunalia - 2004
W dniach 26-27 listopada 2004 r. odbyty się tradycyjne, siódme 
już Uroneptunalia. To ogólnopolskie spotkanie urologów przebie
gło według ustalonej i sprawdzonej formuły. W piątek 26 listopa
da, przeprowadzono 6 operacji, transmitowanych na salę obrad, 
jak zwykle - Salę im. prof. S. Hillera w Collegium Biomedicum.

Operacje wykonano na bloku operacyjnym Szpitala przy ul. Kli
nicznej. Po raz pierwszy nie musieliśmy się wstydzić przed zagra
nicznymi gośćmi z powodu warunków, w jakich przychodzi nam 
na co dzień operować. Operacje przeprowadzane byty równocze
śnie w trzech salach operacyjnych, dwu pozostających w dyspo
zycji Kliniki Urologii i jednej, użyczonej przez prof. J. Emericha.

Prof. Hassan Abol-Enein z Uniwersytetu w Mausura (Egipt), 
światowy autorytet w wykonywaniu pęcherzy zastępczych i 
szczelnych zbiorników moczowych, wykonał cystectomię z pę
cherzem odbytniczym sposobem Mainz II. Należy podkreślić, 
że dzięki zakupionemu przez Klinikę Urologii aparatu Ligasu- 
re, usunięcie pęcherza moczowego wykonał praktycznie nie 
zakładając podwiązek i oktuć naczyń krwionośnych.

Na drugiej sali dr Hubert John z Zurychu wykonał dwie ope
racje podwieszające opuszkę cewki moczowej u mężczyzn z 
nietrzymaniem moczu. Jak dotąd operacje tego typu nie byty 
wykonywane w Polsce. Jako trzeci zabieg dr Magdalena Mikul- 
ska-Jovanović z Kliniki Urologii AM w Bydgoszczy wykonała 
operację podwieszającą cewkę moczową u kobiet tzw. metodą 
transobturatoryjną.

Na trzeciej sali zespół w składzie prof. Kazimierz Krajka i dr 
Witold Lukiański wykonali dwie operacje w zwężeniach cewki 
moczowej u mężczyzn. Planowany przyjazd prof. F. Schreitera 
nie doszedł do skutku z powodu 7-godzinnego opóźnienie wy
lotu samolotu z Chicago.

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi ekipy TVP w 
Gdańsku równoczesna transmisja z 3 sal operacyjnych była jak 
zwykle na najwyższym poziomie.

Wieczorem, w restauracji „Pokład” w Gdyni odbyto się spo
tkanie towarzyskie przy muzyce i piosenkach biesiadnych pro-

Prof. Hassan Abol-Enein wygłasza referat

wadzone przez doskonałego Krzysztofa Tyńca. Dla zakwatero
wanych w hotelu Mercure Hevelius wieczór zakończył się koły
sanką z Viagrą zorganizowaną w hotelowym klubie nocnym.

W dniu 27 listopada odbyta się część referatowa, w ramach 
której wygłosili referaty dr H. John i prof. H. Abol-Enein. Po krót
kiej przerwie odbyta się sesja Sekcji Medycyny Seksualnej i 
Andrologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W jej ra
mach wygłosili referaty koledzy z Warszawy, Łodzi i Katowic. 
Posiedzenie zakończyła inscenizacja wspomnień Giacomo 
Casanovy w wykonaniu aktorów Teatru „Wybrzeże” poświęco
na sztuce uwodzenia przy stole biesiadnym. Wszystkie demon
strowane w czasie inscenizacji potrawy pomysłu mistrza, mo
gli uczestnicy spotkania znaleźć na stołach w czasie kończą
cego Uroneptunalia lunchu.

Wydaje się, że gdańska formuła łączenia atrakcyjnego pro
gramu naukowego i pokazowych operacji z niekonwencjonalną 
rozrywką zdaje egzamin. Świadczy o tym frekwencja na na
szych spotkaniach i wysoka, ugruntowana ocena w środowisku 
urologicznym.

prof. Kazimierz Krajka

Wyprawa autobusowa

POMORSKICH UROLOGÓW
Tradycyjnie, po raz dziewiąty Klinika Urologii AMG zorgani

zowała wyjazd urologów i pielęgniarek oddziałów urologicz
nych województwa pomorskiego na naukowy kongres urolo
giczny zorganizowany poza granicami kraju.

Tym razem byt to VII Kongres Europejskiego Towarzystwa 
Medycyny Seksualnej (ESSM) w Londynie. Wiozący 40-oso- 
bową grupę autokar naszej Starogardzkiej „Polfarmy” wyruszył 
4 grudnia 2004 r. z Gdańska, by po noclegu w Belgii przedostać 
się Eurotunelem do Anglii. W trakcie kongresu, na ile pozwalał 
program, uczestnicy zwiedzali zabytki i atrakcje Londynu, a po 
jego zakończeniu udaliśmy się do Edynburga, zwiedzając po 
drodze Stratford i zamek Warwick. Zmierzając do najbardziej 
na północ wysuniętego celu naszej wyprawy, na jaki wybrali
śmy jezioro Loch Ness, mogliśmy napawać się widokami wrzo
sowisk i zapachami szkockiej whisky, w zwiedzanej po drodze 
destylarni w Pitlochry.

W drodze powrotnej zwiedziliśmy miasteczko i katedrę w 
Canterburry, by po przejechaniu zgoła 5 tysięcy kilometrów 
powrócić do Gdańska. Dzięki uczestnictwu w kongresie zapo
znaliśmy się nie tylko z najnowszymi poglądami i tendencjami

w leczeniu zaburzeń wzwodu, ale z budzącym coraz większe 
zainteresowanie zaburzeniami seksualnymi u kobiet oraz reha
bilitacją seksualną po przebytych operacjach czy radioterapii.

Członkom Sekcji Medycyny Seksualnej PTU, którzy byli licz
nie reprezentowani w naszej grupie, Zarząd ESSM zapropono
wał członkostwo w organizacji bez opłaty rejestracyjnej, a ni
żej podpisanemu udział w pracach Komitetu Doradczego.

W tym miejscu należą się gorące podziękowania Dyrekcji 
„Polfarmy” za zapewnienie transportu na trasie Gdańsk - 
Edynburg, tym bardziej, że wygodny i niezawodny autokar słu
żył nam już w 4 poprzednich wyprawach.

prof. Kazimierz Krajka
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Drugi wykład imienia 
Prof. Romualda Sztaby

W piątek 18 lutego 2005 r. w Sali Kolumnowej Muzeum Narodowe
go w Gdańsku odbyto się drugie spotkanie poświęcone pamięci 
byłego kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM w Gdańsku śp. 
Profesora Romualda Sztaby.

Zebranie przygotowano wspólnie z zespołem Kliniki Chirur
gii Dziecięcej (kierownik dr hab. Piotr Czauderna), Sekcją Hi
storyczną Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych 
(przewodniczący prof. Czesław Stoba, sekretarz dr Marek Bu
kowski) oraz Muzeum Narodowym w Gdańsku (Barbara Spigar- 
ska - pełnomocnik do spraw promocji).

Zebranie swą obecnością zaszczycili rektor AMG prof. Wie
sław Makarewicz, przedstawiciel wojewody pomorskiego dr 
Andrzej Galubiński, małżonka Prof. Sztaby Barbara oraz córki 
Magdalena Kania i Ewa Chmielarz. Obecni także byli profeso
rowie naszej Uczelni (Stefan Angielski, Mariusz Żydowo, Miro
sława Narkiewicz, Maria Referowska), dyrektor Biblioteki AMG 
Anna Grygorowicz oraz grono byłych bliskich współpracowni
ków Prof. Sztaby a także obecnych pracowników Kliniki.

W zebraniu udział wzięli także przedstawiciele licznych 
ośrodków chirurgii dziecięcej z Polski, w tym konsultant krajo
wy urologii dziecięcej prof. Małgorzata Baka oraz prof. Kurt 
Gdanietz, emerytowany chirurg dziecięcy z Berlina.

Spotkanie otworzył dyrektor Muzeum Wojciech Bonistawski, 
nawiązując do genius /ocz tego miejsca związanego z naucza
niem medycyny w Atheneum Gedanense, którego początki się

gają 1569 roku i gdzie w roku 1613 wykonano pierwsze w Euro
pie badanie pośmiertne noworodka.

Gości powitał obecny kierownik Kliniki dr hab. Piotr Czuder- 
na. Następnie krótką laudację poświęconą pamięci Prof. Szta
by wygłosił przewodniczący Sekcji Historycznej PTChDz, eme
rytowany kierownik Kliniki prof. Czesław Stoba. Laudację po
przedziła minuta ciszy dla uczczenia pamięci niedawno zmar
łego prof. Kelma Hjalmasa z Góteborga, prezydenta ESPU (Eu
ropejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej), ubiegłoroczne
go wykładowcy. W laudacji nawiązano do postawy etyczno- 
moralnej Profesora Sztaby, stawiając Go jako przykład czło
wieka, lekarza i profesora.

Zasadniczą część spotkania stanowił wykład prof. Guntera 
Willitala pt. „Functional disorders of anorectum: diagnosis and 
treatment”. We wstępnej części wykładu prof. Willital podkreślił 
dobrą, wieloletnią współpracę Uniwersytetu w Munster z Kliniką 
Chirurgii Dziecięcej AM w Gdańsku, zarówno z Prof. Romual
dem Sztabą jak i Jego następcą prof. Czesławem Stobą. W po
dziękowaniu za wygłoszone wykłady i współpracę został uhono
rowany emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej spe
cjalnym dyplomem „Ehrenmitglied des Freundkreises der Kin- 
derchirurgischen Universitatsklinik Munster” oraz w uznaniu 
zasług za działalność naukową i nauczanie chirurgii dziecięcej, 
obdarzony obrazem przedstawiającym kotwicę w tęczy jako 
symbol wzajemnego powiązania naszych szkół medycznych i 
osobistych więzi przyjaźni.

W zasadniczej części wykładu podzielił się z nami swymi 
doświadczeniami w ocenie czynnościowej uzyskanych wyni
ków leczenia wad odbytowo-odbytniczych. W wystąpieniu swym 
ujął wszystkie implikacje kliniczne dotyczące diagnostyki, me
tod leczenia i oceny ich wyników. Autor wykazał, że największą 
wartość różnicującą w ocenie dobrego i złego trzymania stolca 
po rekonstrukcji wad odbytu i odbytnicy mają manometryczne 
parametry określające funkcję obu zwieraczy odbytu i odbytni
cy oraz funkcję aparatu sensorycznego tego obszaru.

Po wykładzie i przerwie na kawę goście zwiedzali wystawę 
„Transalpinum”, na której prezentowano wiele cennych dzieł 
malarstwa europejskiego - od Giorgione’a i Durera do Tycjana 
i Rubensa.

Wierzę, że cykliczne spotkania w tym szczególnym miejscu 
związanym z nauczaniem medycyny skłonią młode pokolenie 
lekarzy do namysłu nad przeszłością, pozwalając im lepiej zro
zumieć teraźniejszość i budować swą własną przyszłość 
opartą na wrażliwości moralnej, szacunku dla dziecka i jego 
rodziców oraz na zasadach potwierdzających związek pracy 
lekarza z powołaniem.

W imieniu grona przyjaciół Profesora Sztaby 
prof. Czesław Stoba

Na fotografiach: prof. G. H. Willital, kierownik kliniki chirurgii dziecięcej i noworodka z Munster oraz prof. Czesław Stoba


