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„Czerwona Róża”

dla

nr 7 (163)

Studenckiego Koła

Naukowego Immunologii Doświadczalnej

Od lewej w pierwszym rzędzie: kierownik Katedry Histologii i Immunologii prof. Andrzej Myśliwski, Magdalena Mosur, kierownik
Zakładu Immunologii prof. Jolanta Myśliwska, przewodnicząca Kota Aleksandra Rynio, mgr biotech. Joanna Więckiewicz, Dorota
Styputkowska, laureatka „Czerwonej Róży” z roku 2002 lek. Beata Stefania Lipska, Waldemar Kanczkowski, Szymon Budrejko.
Od lewej w drugim rzędzie: Robert Narloch, Dorota Osińska, Anna Dorawa, rektor AMG prof. Wiesław Makarewicz, laureat „Czer
wonej Róży” z roku 1979 dr med. Leszek Mierzejewski, dr med. Dominik Rachoń.

Zmagania o indeks

Rekrutacja 2004/2005
Egzamin wstępny na studia dzienne na Wydział Lekarski,
Oddział Stomatologiczny i Wydział Farmaceutyczny odbędzie
się 2 lipca 2004 r. w formie pisemnego testu zintegrowanego.
Test składa się z 120 pytań: po 40 z biologii, chemii i fizyki dla
Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego, nato
miast dla Wydziału Farmaceutycznego po 60 pytań z biologii i
chemii.
W bieżącym roku lekarzami pragnie zostać 964 kandydatów,
dla których Uczelnia przygotowała 200 miejsc, tak więc o jed
no miejsce ubiega się 4,8 osób. Na studia stomatologiczne
zgłosiło się 283 kandydatów, na których czeka 50 miejsc, co
stanowi 5,7 kandydata na jedno miejsce, a na farmację jest 458

kandydatów na 95 miejsc, co stanowi, podobnie jak na kierun
ku lekarskim, 4,8 kandydata na jedno miejsce.
Uczelnia oferuje również możliwość studiowania na 3-letnich
dziennych studiach licencjackich. Obok kierunków, które na sta
łe są już w ofercie dydaktycznej AMG i studenci pierwszych
roczników bronią w tym roku prac dyplomowych, nowością są
studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo prowadzone w ję
zyku angielskim. Dla absolwentów kierunków licencjackich wła
dze Uczelni przygotowały miejsca na studiach uzupełniających.
O przyjęciu na studia dzienne decyduje liczba punktów uzy
skanych na egzaminie wstępnym. Kandydaci, którzy nie do
staną się na studia dzienne zarówno na kierunkach magister
skich jak i licencjackich będą mogli ubiegać się o miejsca na
studiach prowadzonych w trybie wieczorowym.
Łącznie dla przyszłych studentów przygotowano 1163 miejsca.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
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29.05.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w otwarciu imprez towarzyszą
cych i sesji plenarnej Wiosennego Sympo
zjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, nad któ
rym objął honorowy patronat.

w obchodach Jubileuszu 50-lecia ukończe
nia studiów połączonych z uroczystością
odnowienia dyplomów absolwentom Od
działu Lekarsko-Dentystycznego AMG rocz
nika 1950-1954.

31.05.04 - z udziałem prorektora ds. dydak
tyki prof. Bolesława Rutkowskiego odbyto się
w biurze rektora spotkanie posła na Sejm RP
Władysława Szkopa z przedstawicielami
Samorządu Studenckiego poświęcone spra
wie Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

05.06.04 - konferencja naukowa pt. Miej
sce, rola i znaczenie edukacji w wymiarze
regionalnym, narodowym i globalnym orga
nizowana w relacjach Nauka - Polityka Biznes, w której udział wziął rektor prof.
Wiesław Makarewicz.

01.06.04 - w biurze rektora odbyto się spo
tkanie z przedstawicielami agencji z USA
poświęcone omówieniu możliwości i warun
ków rekrutacji studentów anglojęzycznych.
W spotkaniu udział wzięli prorektor ds. dy
daktyki prof. Bolesław Rutkowski i dziekan
Wydziału Lekarskiego prof. Janusz Moryś.

08.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w otwarciu Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdań
skiego i Restauracji w Pałacu w Leżnie.

01.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
na zaproszenie władz samorządowych wo
jewództwa pomorskiego wziął udział w uro
czystym otwarciu Pomorskiego Biura Regio
nalnego w Brukseli, prowadzonego przez
dyrektor Alicję Majewską-Gatęziak.
03-05.06.04 - III Gdańskie Forum Stomato
logiczne połączone z III Bałtycką Wystawą
Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego
BALTDENTICA 2004 pod honorowym patro
natem Ministra Zdrowia. Na uroczystości
otwarcia obecny byt rektor prof. Wiesław
Makarewicz.

04.06.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan, na zaproszenie rektora ASP prof.
Tomasza Bogusławskiego, wziął udział w
wernisażu wystawy Wpis Ukończony, na któ
rej znalazły się prace studentów ASP.

04.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
i dziekan prof. Janusz Moryś uczestniczyli

14.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
przyjął członków Zespołu Oceniającego
Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa
Medycznego pod przewodnictwem prof. dr.
hab. Piotra Matkowskiego. Po spotkaniu
Komisja zajęta się oceną jakości kształce
nia na kierunku pielęgniarstwo.
15.06.04 - na zaproszenie marszałka woje
wództwa pomorskiego rektor prof. Wiesław
Makarewicz uczestniczył w posiedzeniu
Regionalnego Komitetu Sterującego, w cza
sie którego m.in. przedstawiono założenia
i zaopiniowano rozdział środków Kontraktu
Wojewódzkiego dla woj. pomorskiego na rok
2004.
15.06.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan uczestniczył w uroczystości nada
nia tytułu doktora honoris causa Akademii
Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskie
go w Lublinie prof. Mirosławie Furmanowej.
16.06.04 - prorektor ds. klinicznych
prof. Stanisław Bakuta uczestniczył
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Dnia 4 lipca 2004 roku, po ciężkiej chorobie zmarła w wieku 73 lat

dr MARTA KŁOSOWSKA

Wydanie dofinansowane przez KBN

Długoletni nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Gdańsku, w latach
1971-1991 kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Wyróżniona
wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski. Społeczność akademicka z wielkim smutkiem
żegna cenionego pedagoga, wychowawcę i przyjaciela młodzieży.

Redakcja zastrzega sobie prawo niewy
korzystania materiałów nie zamówionych,
a także prawo do skracania i adiustacji
tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Dnia 27 czerwca 2004 roku zmart nagle w wieku 53 lat

Druk: Drukonsul. Nakład: 800 egz.

Warunki prenumeraty:
Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi
36 zł, pojedynczego numeru 3 zł; w prenume
racie zagranicznej - 3 USD.
Należność za prenumeratę należy wpłacać
na konto Akademii Medycznej w Gdańsku
z dopiskiem: prenumerata „Gazety AMG”:
Bank Zachodni WBK S.A. Oddz. Gdańsk
76 10901098 0000 0000 0901 5327

dr n. med. Wojciech MARTYŃSKI
laryngolog, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku.

W latach 1976-1996 nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Uszu,
Nosa, Gardła i Krtani AMG. Od 1996 r. ordynator Oddziału Laryngologii Szpita
la Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Odszedł znakomity chirurg

i nauczyciel, wychowawca licznej kadry lekarskiej, Człowiek o niepowtarzalnej
osobowości.
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w uroczystym otwarciu XLI Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

16.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w posiedzeniu Konferencji
Rektorów Uczelni Medycznych, z udziałem
przedstawicieli Departamentu Szkolnictwa
Wyższego i Departamentu Prawnego MENiS
oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Spotkanie poświęcone było przyjęciu przez
uczelnie medyczne zasad rekrutacji na stu
dia na rok akademicki 2005/2006.

17.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz,
prorektor ds. klinicznych prof. Stanisław
Bakuta, dyrektor SPSK nr 1 ACK AMG Mi
chał Mędraś złożyli wizytę i zapoznali się z
funkcjonowaniem Klinicznego Oddziału Ra
tunkowego.
18.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
wziął udział w uroczystym absolutorium stu
dentów Oddziału Stomatologicznego.
21.06.04 - prorektor ds. nauki prof. Roman
Kaliszan wziął udział w otwarciu XXIII Kon
ferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
pt. Polityka gromadzenia i profilowania zbio
rów w polskich bibliotekach medycznych w
dobie nowoczesnych technologii informa
tycznych, zorganizowanej w Gdańsku przez
Bibliotekę Główną AMG.

21.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
uczestniczył w inauguracji międzynarodo
wej konferencji z zakresu Elektrycznej bioimpedancji i tomografii elektroimpedancyjnej zorganizowanej przez Politechnikę
Gdańską.
21.06.04 - z okazji rozpoczęcia XXIII Kon
ferencji Problemowej Bibliotek Medycznych
rektor prof. Wiesław Makarewicz i prorektor
ds. nauki prof. Roman Kaliszan wzięli udział
w uroczystej kolacji w Sali Dolomitowej Cen
tralnego Muzeum Morskiego.
21.06.04 - rektor prof. Wiesław Makarewicz
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego prof.
Janusz Moryś odbyli telekonferencję pomię
dzy Gdańskiem -Warszawą - Nowym Jor
kiem - Baltimore - Florydą zorganizowaną
z inicjatywy Uniwersytetu Floryda. Tematem
rozmów było nawiązanie współpracy pomię
dzy ośrodkami w zakresie kształcenia pie
lęgniarek.

Uchwała

29/03/04

Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie Planu Strategicznego Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1
- Akademickiego Centrum Klinicznego
Akademii Medycznej w Gdańsku
§1
Po zapoznaniu się z opracowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
- Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku Planem Strate
gicznym, Senat Akademii Medycznej w Gdańsku pozytywnie opiniuje zawarty w nim
Plan Restrukturyzacyjny, jego kierunki, charakter oraz zakres działań naprawczych.
Senat zobowiązuje kierownictwo ACK do niezwłocznego rozpoczęcia wdrażania pro
cesu restrukturyzacji.

§2
1. Senat AMG zobowiązuje wszystkich Pracowników Szpitala Klinicznego oraz Uczel
ni do udzielania kierownictwu Szpitala wszelkiej niezbędnej pomocy i wsparcia w
trakcie wdrażania działań zgodnych z zapisami Planu Restrukturyzacyjnego.
2. Wszelkie działania utrudniające wdrożenie lub niwelujące pozytywne skutki Planu
Restrukturyzacyjnego winny być uznane jako działania na szkodę ACK i Akademii
Medycznej.
§3
1. Za przebieg wdrażania działań restrukturyzacyjnych, Senat AMG czyni odpowie
dzialnym Dyrektora SPSK Nr 1 - ACK AMG.
2. Zobowiązuje się Dyrektora ACK do systematycznego informowania Komitetu Ste
rującego i Senatu AMG o przebiegu wdrażania Planu Restrukturyzacyjnego.

SOCIETAS PSYCHIATRICA POLONORUM
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30.06.04 - na zaproszenie dyrekcji Szpita
la Morskiego im. PKC i Gdyńskiego Stowa
rzyszenia Promocji Zdrowia „Serca Ser
com”, prorektor ds. klinicznych prof. Stani
sław Bakuta uczestniczył w otwarciu Od
działu Kardiologii po remoncie i gruntownej
modernizacji, połączonej z odsłonięciem
tablicy upamiętniającej osobę prof. Włady
sława Wermuta.
mgr Urszula Skatuba
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Sprawozdanie z posiedzenia
w dniu 24 maja 2004 r.
Na wstępie obrad przewodniczący Senatu rektor prof. dr
hab. Wiesław Makarewicz wręczył akty nominacji Ministra
Zdrowia na stanowiska profesora zwyczajnego w AMG prof. dr.
hab. Ryszardowi Piękosiowi i prof. dr. hab. Krystianowi Kaletha
oraz przekazał gratulacje z tej okazji.

1. Na wniosek dziekana Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab.
Janusza Morysia Senat zaopiniował pozytywnie następują
ce wnioski:
a) w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwy
czajnego Akademii Medycznej w Gdańsku dr. hab. n.
med. Jana Rogowskiego, kierownika Kliniki Kardiochirur
gii AMG,
b) w sprawie powołania dr. hab. Stanisława Bakuły, prof.
nzw. AMG na stanowisko kierownika Kliniki i Zakładu Re
habilitacji Katedry Rehabilitacji Akademii Medycznej w
Gdańsku,
c) w sprawie powołania dr. hab. n. med. Wojciecha Bierna
ta, na stanowisko kierownika Zakładu Neuropatologii i Pa
tologii Molekularnej Akademii Medycznej w Gdańsku,
d) w sprawie powołania prof. dr. hab. Zbigniewa Śledzińskiego na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Chirur
gii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Aka
demii Medycznej w Gdańsku,
e) w sprawie powołania dr. hab. Mariana Smoczyńskiego,
prof. nzw. AMG na stanowisko kierownika Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Instytutu Chorób Wewnętrznych
Akademii Medycznej w Gdańsku,
f) w sprawie powołania dr. hab. Piotra Czauderny na stano
wisko kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pe
diatrii Akademii Medycznej w Gdańsku.

2. Na wniosek dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dr.
hab. Marka Wesołowskiego Senat zaopiniował pozytywnie
następujące wnioski:
a) w sprawie powołania dr Wandy Knopińskiej-Postuszny na
stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Diagno
styki Hematologicznej w Katedrze Analityki Klinicznej
Akademii Medycznej w Gdańsku,
b) w sprawie powołania dr. Zenona Jakubowskiego na sta
nowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Zarządzania
i Organizacji Laboratorium w Katedrze Analityki Klinicz
nej Akademii Medycznej w Gdańsku,
c) w sprawie powołania dr. hab. Anastasisa Pacanisa na sta
nowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Kli
nicznej w Katedrze Analityki Klinicznej Akademii Medycz
nej w Gdańsku,
d) w sprawie powołania dr hab. Mirosławy SzczepańskiejKonkel, prof. nzw. AMG na stanowisko kierownika Samo
dzielnej Pracowni Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki w Katedrze Analityki Klinicznej Akademii Medycznej
w Gdańsku.
3. Na wniosek dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Bio
technologii UG-AMG dr. hab. Jacka Bigdy, prof. nzw. AMG
Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie powołania
dr. hab. Andrzeja C. Sktadanowskiego, prof. nzw. AMG na
stanowisko kierownika Zakładu Enzymologii Molekularnej w
Katedrze Biotechnologii Medycznej AMG. Zmiana obsady
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kierownictwa Zakładu Enzymologii Molekularnej AMG po
dyktowana została rezygnacją z pełnionej funkcji przez do
tychczasowego kierownika prof. Wiesława Makarewicza.
Został ogłoszony konkurs, na który wpłynęła jedna kandyda
tura w osobie prof. Sktadanowskiego.

4. Na wniosek rektora prof. Wiesława Makarewicza Senat zaopi
niował pozytywnie wniosek w sprawie rozwiązania umowy o
pracę z mgr Barbarą Hajduk-Georgiew, mianowaną na sta
nowisko lektora j. rosyjskiego od dnia 1.09.1988 r. na czas
nieokreślony w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Od roku 1989 do 2001 r. mgr Hajduk-Georgiew przebywała
na urlopie wychowawczym. W międzyczasie w marcu br.
wpłynęło pismo od kierownika Studium o rozwiązanie stosun
ku pracy z mgr Hajduk-Georgiew z dniem 30.09.2004 r. z
powodu braku zapotrzebowania na godziny dydaktyczne z ję
zyka rosyjskiego. Paragraf 88 Statutu AMG mówi m.in. o tym,
że rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem
akademickim na czas nieokreślony następuję po uzyskaniu
uprzedniej zgody Senatu, jeżeli nauczyciel akademicki za
trudniony jest w jednostce międzywydziałowej.

5. Senat zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez dyrekto
ra i z-cę dyrektora SPSK nr 1 ACK AMG plan strategiczny
SPSK nr 1 ACK AMG i przyjął w tej sprawie stosowną uchwa
łę. (Pełny tekst uchwały publikowany jest obok).
6. W sprawach bieżących rektor prof. Wiesław Makarewicz
podzielił się swoimi wrażeniami nt. Medykalii oraz Między
narodowej Konferencji Studentów.
Korzystając z obecności przedstawicieli Samorządu Stu
denckiego, rektor złożył serdeczne podziękowanie za aktyw
ny udział samorządu i wszystkich studentów w tym przedsię
wzięciu, które stanowiło dobrą okazję do wypromowania
naszej Uczelni. Tegorocznym Medykaliom poświęcona zo
stała m.in. zorganizowana w dniu 25 maja br. konferencja
prasowa.
W dalszej części spraw bieżących rektor poinformował o
przyznaniu Kołu Immunologii Doświadczalnej z Zakładu Im
munologii Katedry Histologii i Immunologii AMG, Nagrody
„Czerwonej Róży” oraz o rozstrzygnięciu konkursu „Abeca
dło interny 2004”, którego laureatami zostało 12 studentów
z III roku Wydziału Lekarskiego.
Następnie krótką informację nt. wizyty Państwowej Komi
sji Akredytacyjnej w naszej Uczelni przekazał dziekan Wy
działu Lekarskiego prof. Janusz Moryś. Wizytacja naszej
Uczelni trwała 2 dni i była poświęcona ocenie kierunku
kształcenia zdrowie publiczne. Reasumując Komisja stwier
dziła, że nasz program w zakresie zdrowia publicznego jest
niekompatybilny z programem Ministerstwa. W ślad za wska
zówkami Komisji Akredytacyjnej zostało przygotowane i wy
stane do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie zmiany
struktury programu nauczania dla kierunku zdrowie publicz
ne, z uwzględnieniem części zaleceń Komisji.
Z drugiej strony Komisja pozytywnie oceniła warunki by
towe studentów i przygotowanie pracowni technik denty
stycznych, ratownictwa medycznego i radiologii. Podkreślo
no również dobre przygotowanie Biblioteki Głównej.
W dalszej części spraw bieżących rektor prof. Makarewicz
przypomniał o mającej miejsce w dniu 4 czerwca uroczysto
ści 50-lecia ukończenia studiów i odnowienia dyplomów ab
solwentów Oddziału Stomatologicznego.
mgr Marlena Piór-Chastre
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„Czerwona Róża”

dla

Studenckiego Koła

Naukowego Immunologii Doświadczalnej
16 maja 2004 r. przedstawiciele Studenckiego Kota Naukowe
go Immunologii Doświadczalnej działającego przy Zakładzie
Immunologii Katedry Histologii i Immunologii odebrali z rąk
przewodniczącego Kolegium Rektorów Województwa Pomor
skiego prof. dr. hab. med. Wiesława Makarewicza nagrodę ufun
dowaną przez Stowarzyszenie „Czerwonej Róży” jako najlepsze
Koło Naukowe Trójmiasta w roku 2003.
U podstaw sukcesu Koła leży wiele przyczyn. Członkowie Kota
to bardzo zdolni, wybitni studenci z różnych wydziałów i uczelni
Trójmiasta. Cechuje ich ogromna chęć poznawania nowych tech
nik i problemów badawczych. Ich zróżnicowane zainteresowania
i kompetencje połączone z partnerskim podejściem w rozwiązy
waniu zadań umożliwiły osiągnięcie znacznego sukcesu.
Praca w Kole wypełnia im wolny, od obowiązkowych zajęć,
czas. Wybitni przedstawiciele, spośród członków Kota, tacy jak:
Aleksandra Rynio, Waldemar Kanczkowski, Dorota Styputkowska, Robert Narloch, Anna Dorawa, Magdalena Stolarek czy
Żaneta Sibińska poświęcają pracy w Kole nie tylko wieczory, ale
i często weekendy. Ich ambicje mogą się realizować dzięki
wspaniałej atmosferze stworzonej przez pracowników Zakładu
Immunologii oraz Katedry Histologii i Immunologii.
Animatorką studenckiego ruchu naukowego w Zakładzie Im
munologii jest jego opiekunka mgr biotech. Joanna Więckiewicz.
Jest wzorcowym opiekunem studentów, jako osoba wybitnie
zdolna i jednocześnie dyspozycyjna, kompetentna, pracowita i
opiekuńcza. Opiekunami studentów byli także dr med. Dominik
Rachoń, dr n. med. Katarzyna Zorena, mgr biol. Łukasz Hak z
Zakładu Immunologii oraz dr n. med. Lucyna Kaszubowska wraz
z mgr biol. Moniką Mtotkowską z Zakładu Histologii.
Wiele twórczych oraz organizacyjnych inicjatyw przejawia
niezwykle aktywna przewodnicząca Kota Aleksandra Rynio, stu
dentka IV roku MWB, kandydatka Uniwersytetu Gdańskiego do
indywidualnej nagrody „Czerwonej Róży” za rok 2003.
Pracę w Kole studenci traktują bardzo poważnie. W trakcie
pobytu w Zakładzie nabywają licznych, praktycznych umiejętno
ści z zakresu nowoczesnej biologii komórkowej i molekularnej
poznając między innymi techniki, takie jak: PCR i RT-PCR, PCRRFLP, fenotypowanie komórek za pomocą cytomeru przepływo
wego, testy czynnościowe i przeżyciowe komórek, hodowle tkan
kowe i komórkowe, metody oznaczania apoptozy, metody bada
nia cyklu komórkowego oraz wewnątrzkomórkowej produkcji bia
łek za pomocą cytometrii przepływowej. Członkowie Koła oprócz
nabycia umiejętności laboratoryjnych przydatnych w każdym no
woczesnym laboratorium naukowym, a nie objętych programem
nauczania, mają także możliwość samodzielnego realizowania
projektu badawczego, poznając dzięki temu metodologię prowa
dzenia prac naukowych. Oprócz realizacji własnych projektów
studenckich, członkowie Kota biorą także aktywny udział w pra
cach badawczych prowadzonych na terenie naszej jednostki.
Członkowie Kota:
Studenci, których osiągnięcia przyczyniły się do sukcesu
„Czerwonej Róży”:
1. Aleksandra Rynio (przewodnicząca), IV rok (Międzyuczelnia
ny Wydział Biotechnologii - MWB)
2. Waldemar Kanczkowski, IV rok MWB
3. Dorota Stypułkowska, V rok MWB
4. Robert Narloch, V rok MWB
5. Żaneta Sibińska, IV rok MWB
6. Magdalena Stolarek, V rok Wydział Biologii UG
7. Natalia Bednarz, V rok MWB

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marta Wiesiołek, V rok MWB
Adam Figarski, II rok Wydział Lekarski AM
Agata Wiesiołek, IV rok MWB
Krzysztof Pietruczuk, IV rok MWB
Anna Dorawa, V rok Wydział Biologii UG
Anna Lemańczyk, V rok Wydział Biologii UG
Magdalena Mazur, II rok Wydział Farmaceutyczny OML
Piotr Romanowski, II rok Wydział Farmaceutyczny OML

Projekty realizowane w roku 2003:
W 2003 roku członkowie Kota prowadzili 11 projektów nauko
wych, z czego trzy (5, 7, 9) zostały wsparte studenckimi granta
mi naukowymi, a pozostałe byty realizowane w oparciu o projek
ty Zakładu Immunologii (1, 2, 3, 4, 8), Zakładu Histologii (10),
Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii (11)
oraz Katedry Biotechnologii MWB (6).
1. „Immunomodulacyjny wpływ syntetycznych oligodeoksynukleotydów, zawierających niemetylowany motyw CpG” (Alek
sandra Rynio)
2. „Wpływ lowastatyny na spontaniczną i indukowaną apoptozę monocytów z krwi obwodowej u pacjentów z chorobą nie
dokrwienną serca” (Robert Narloch)
3. „Polimorfizm CT w pozycji - 159 regionu promotorowego
genu dla cząsteczki CD14 (receptora LPS) u pacjentów z
chorobą niedokrwienną serca, jako nowy czynnik ryzyka roz
woju miażdżycy” (Dorota Stypułkowska)
4. „Badanie wpływu lowastatyny na ekspresję cytokin prozapalnych przez mononuklearne komórki krwi in vitro” (Anna Do
rawa)
5. „Ocena ekspresji cząsteczek CD40 i CD40L (CD154) na po
wierzchni jednojądrzastych komórek krwi obwodowej” (Wal
demar Kanczkowski, Aleksandra Rynio)
6. „Wykrywanie Chlamydia pneumoniae metodami opartymi na
amplifikacji kwasów nukleinowych u pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca” (Waldemar Kanczkowski); projekt re
alizowany we współpracy z Katedrą Biotechnologii Między
uczelnianego Wydziału Biotechnologii AMG-UG
7. „Polimorfizm fibrynogenu u pacjentów z chorobą niedo
krwienną serca” (Natalia Bednarz, Dorota Stypułkowska,
Marta Wiesiołek)
8. „Polimorfizm receptora estrogenowego u kobiet z chorobą
niedokrwienną serca” (Waldemar Kanczkowski)
9. „Wpływ lowastatyny na wewnątrzplazmatyczną produkcję IL-6
przez różne subpopulacje monocytów u pacjentów z chorobą
niedokrwienną mięśnia sercowego” (Krzysztof Pietruczuk)
10. „Cytometryczna ocena długości telomerów w ludzkich ko
mórkach NK” (Magdalena Stolarek)
11. „Poszukiwanie markerów immunologicznych w powiązaniu
z enzymem N-acetylo-beta-D-glukozaminidazą u dzieci
chorych na cukrzycę typu 1(Żaneta Sibińska)
Osiągnięcia członków Koła w roku 2003:
Wyniki badań prowadzonych w ramach Kota prezentowane
byty na licznych konferencjach naukowych o zasięgu międzyna
rodowym, a jedna z prac została nagrodzona pierwszą nagrodą
oraz możliwością publikacji. Nagrodzone zostały także dwa pro
jekty prac magisterskich.
1.1 nagroda za pracę „Immunomodulating activities of different
types of oligonucleotides” (Międzynarodowa Konferencja Stu
dentów Medycyny i Lekarzy Stażystów, Bydgoszcz, 25-26.04.
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2003 r.) (Aleksandra Rynio, Waldemar Kanczkowski, Joanna
Więckiewicz)
2. Nagroda za najlepszy projekt pracy magisterskiej - 2 sty
pendia ufundowane przez duńską firmę Novo Nordisk dla:
Aleksandry Rynio za projekt: „Immunomodulating impact of
different types of synthetic oligodeoxynucleotides, containing
CpG motifs” (praca wykonywana w Zakładzie Immunologii
Katedry Histologii i Immunologii AMG)
Waldemara Kanczkowskiego za projekt: „Detection of Chlamydiae pneumoniae in patients Coronary Arteries Diseases
(CAD) using nucleic acid-based amplification methods” (pra
ca wykonywana w Zakładzie Immunologii Katedry Histologii i
Immunologii AMG oraz w Katedrze Biotechnologii Między
uczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG.
Prace prezentowane na międzynarodowych konferencjach w
roku 2003:
1. Międzynarodowa Konferencja Studentów Medycyny i Lekarzy
Stażystów (Bydgoszcz, 25-26.04.2003 r.):
* „The expression of CD40L on monocytes as a potential mar
ker of atherosclerosis - preliminary investigation” (Aleksan
dra Rynio, Waldemar Kanczkowski, Joanna Więckiewicz)
* „Wpływ lowastatyny na ekspresję cytokin prozapalnych w
mononuklearnych komórkach krwi obwodowej (PBMC) u
osób z chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego” (Anna
Dorawa, Anna Lemańczyk, Aleksandra Rynio, Monika Mtotkowska, Joanna Więckiewicz)
* „Immunomodulating activities of different types of oligonucleotides” (Aleksandra Rynio, Joanna Więckiewicz, Walde
mar Kanczkowski)
* „Influence of estrogen receptor genotypes on the course of
menopausal transition in caucasian women”, (Waldemar
Kanczkowski, Dominik Rachoń, Aleksandra Rynio, Joanna
Więckiewicz)
2. Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Doktorów
(Gdańsk, 9-10.05. 2003 r.):
* „The impact of lovastatin on human peripheral blood mononuclear cells proliferation and viability” (Waldemar Kancz
kowski, Aleksandra Rynio, Joanna Więckiewicz)
* „Effects of in vitro oligonucleotides treatment on peripheral
blood mononuclear cells (PBMC) activities” (Aleksandra
Rynio, Waldemar Kanczkowski, Joanna Więckiewicz)
* „Flow cytometry investigation on CD154 (CD40L) celi surface expression on monocytes from patients undergoing coro
nary artery bypass surgery (CABG)” (Aleksandra Rynio, Wal
demar Kanczkowski, Joanna Więckiewicz)
* „Association of estrogen receptor - alpha genotypes with
serum high density lipoprotein cholesterol levels in postmenopausal caucasian women not taking hormonal replacement therapy” , (Waldemar Kanczkowski, Dominik Rachoń,
Aleksandra Rynio, Joanna Więckiewicz)
* „The impact of in vitro lovastatin treatment on proinflammatory cytokines mRNA and protein levels in peripheral blood
mononuclear cells (PBMC)” (Anna Dorawa, Anna Lemań
czyk, Monika Mtotkowska, Joanna Więckiewicz)
* „Flow cytometric analysis of telomere length in human NK
cells” (Magdalena Stolarek, Lucyna Kaszubowska, Monika
Mtotkowska, Andrzej Myśliwski)
3. 15,h European Immunology Congress (EFIS 2003) (8-12 06.
2003 r., Grecja):
* „Anti-inflammatory effect of lovastatin on human monocytes
in vitro” (Joanna Więckiewicz, Krzysztof Pietruczuk, Jolan
ta Myśliwska, Andrzej Myśliwski)
4. 34,h Annual Meeting of the German Society of Immunology
(24-27. 09. 2003, Berlin):
* „Monocyte subpopulations and their ability to produce II—6 in
patients with coronary heart disease” (Joanna Więckiewicz,
Jolanta Myśliwska, Krzysztof Pietruczuk, Andrzej Myśliwski)

5. Annual Novo Scholarhip Symposium (29-30.01.2004 r., Ko
penhaga):
* Prezentacja projektów prac magisterskich, nagrodzonych
stypendium ScanBalt NovoNordisk Scholarship (Aleksandra
Rynio, Waldemar Kanczkowski)

Dwaj członkowie Koła odbyli w 2003 r. praktyki zagraniczne:
1. Waldemar Kanczkowski, w LIRAD (Laboratori d’lmmunobiologia per a la Recerca i les Aplicacions Diagnstiques), 5-29.09.
2003 r. Barcelona, Hiszpania
2. Robert Narloch, kurs mikroskopii konfokalnej w the Image
Analysis Laboratory of the Department of Clinical and Experimental Medicine at the Perugia University Medical School,
7.10.2002-7.02.2003 r., Perugia, Włochy. Ponadto odbyt prak
tykę pielęgniarską w domu spokojnej starości, Het Johannahuis, the Hague, Holandia, 3.07. - 23.08. 2003 r.

Studenci wykazali się także aktywnością społeczno-organizacyjną poprzez:
- udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji Studen
tów i Młodych Doktorów w Gdańsku
- pracę w Samorządzie Studenckim Międzyuczelnianego Wy
działu Biotechonogii AMG-UG
- koordynację wyjazdów studentów z Trójmiasta na praktyki
pielęgniarskie w domu spokojnej starości, Het Johannahuis, w Hadze, w Holandii
- opiekę nad studentami zagranicznymi odwiedzającymi Za
kład Immunologii w ramach studenckich programów wymia
ny.
Członkowie Kota uzyskali liczne indywidualne nagrody
za bardzo dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2002/2003,
m.in.:
1. Waldemar Kanczkowski - Nagrodę Marszałka Województwa
Pomorskiego
2. Robert Narloch - Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska
3. Aleksandra Rynio - Nagrodę Burmistrza Miasta Rumia
4. Aleksandra Rynio i Waldemar Kanczkowski - nagrodę duń
skiej firmy Novo Nordisk
prof. dr hab. Jolanta Myśliwska
Zakład Immunologii

☆☆☆
Członkowie Studenckiego Kota Naukowego Immunologii Do
świadczalnej dziękują:
prof. Jolancie Myśliwskiej za ukierunkowanie badań i konsul
tacje oraz mgr Joannie Więckiewicz za wszechstronną opie
kę; dr. med. Piotrowi Trzonkowskiemu oraz mgr. biol. Rafa
łowi Januszewskiemu z Zakładu Histologii za wprowadzenie
w arkana metodyki cytometrii przepływowej; dr. med. Domi
nikowi Rachoniowi, dr n. med. Katarzynie Zorenie, mgr. biol.
Łukaszowi Hakowi i licencjatowi Krystynie Wilczewskiej z
Zakładu Immunologii oraz dr n. med. Lucynie Kaszubowskiej
i mgr biol. Monice Młotkowskiej z Zakładu Histologii za wpro
wadzenie w metody biologii komórkowej i molekularnej; ma
gistrom biotech. Arkadiuszowi Pierzchalskiemu oraz Marci
nowi Okrajowi z Zakładu Biologii Komórki MWB za cenne
rady i wskazówki.
Część tematów badawczych nie mogłaby być realizowana
bez współpracy z Zakładem Histologii, Kliniką Kardiochirur
gii, Zakładem Medycyny Rodzinnej, Kliniką Pediatrii, Hema
tologii, Onkologii i Endokrynologii, Katedrą Biotechnologii
UG, za co Profesorom: Andrzejowi Myśliwskiemu, Janowi
Rogowskiemu, Januszowi Siebertowi, Annie Balcerskiej oraz
Annie Podhajskiej serdecznie dziękujemy. Dziękujemy rów
nież kierownictwu POLFARMY, DAKO Cytomation, Elektro
ciepłownia Wybrzeże S.A. za wsparcie finansowe.
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Próba

konfrontacji

Kurs

PROGRAMU NAUCZANIA

ETYKA ORGANIZACJI

ETYKI Z OCZEKIWANIAMI

w Akademii Medycznej

STUDENTÓW
Dobiega końca pierwszy rok działalności dydaktycznej Za
kładu Etyki, Bioetyki i Deontologii, przez który prowadziliśmy
zajęcia nie tylko ze studentami Wydziału Lekarskiego. Starali
śmy się, realizując program, wyjść naprzeciw oczekiwaniom
studentów, uczących się na różnych kierunkach studiów, w tym
wielu nowo utworzonych. Nasze doświadczenia wzbogaciliśmy
o opinie grupy studentów VI roku Wydziału Lekarskiego, zebra
ne w anonimowej ankiecie przeprowadzonej w czasie ostatnich
zajęć seminaryjnych. Studenci oceniali ogólny poziom prowa
dzonych zajęć z etyki, mając do dyspozycji cztery oceny: bardzo
dobrą, dobrą, zadowalającą i niesatysfakcjonującą. 75% ankie
towanych studentów oceniło poziom prowadzonych zajęć jako
dobry i bardzo dobry. Ucieszył nas również fakt, że kontakty
pomiędzy nauczycielami akademickimi oraz pracownikami Za
kładu Etyki a studentami zostały w 95% ocenione pozytywnie
(tu studenci mieli do dyspozycji dwie możliwości oceny: pozy
tywną i negatywną). Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły tema
tyki wykładów i seminariów. Pytaliśmy, czy zakres tematów byt
właściwy i wystarczający, czy też wymagane byłyby zmiany.
90% studentów oceniło zakres tematyczny seminariów jako
właściwy. Niewiele mniej, czyli 80% studentów oceniło pozytyw
nie zaproponowaną przez nas tematykę wykładów. Tym nie
mniej, w kolejnym punkcie ankiety, w którym prosiliśmy studen
tów o zasugerowanie tematów, które należałoby włączyć do pro
gramu lub też szczegółowiej omówić, aż 65% ankietowanych
przedstawiło swoje propozycje. Studenci chcieliby, aby więcej
czasu poświęcić na zajęciach ochronie praw pacjenta, błędowi
lekarskiemu z jego konsekwencjami prawnymi i społecznymi,
ochronie życia poczętego, eutanazji, korupcji w służbie zdro
wia, dylematom etycznym w relacjach lekarza z firmami farma
ceutycznymi i relacjach lekarza z „wdzięcznym” pacjentem.
90% ankietowanych studentów zadowolonych jest z podziału
godzinowego na zajęcia w formie wykładów i seminariów. 35%
studentów uważa jednak, że zajęcia seminaryjne, dające
większą możliwość dyskusji, są bardziej efektywne. Wszyscy
studenci uznali za zasadne realizację zajęć z udziałem wielu
wykładowców. Upoważnieni takim wynikiem ankiety, pragniemy
przy tej okazji podziękować wszystkim zapraszanym przez nas
do udziału w zajęciach wykładowcom za pomoc i wspaniałe
wykłady. Na zakończenie ankiety prosiliśmy studentów o ich
własne dodatkowe oceny i sugestie. Swoje uwagi przekazało
nam 75% studentów, podkreślając potrzebę przedyskutowania
spotykanych postaw lekarzy w konfrontacji z konkretnymi pro
blemami etycznymi, które niesie za sobą uprawianie zawodu.
Zwracali uwagę na potrzebę określania pewnych wzorców po
stępowania, na potrzebę sięgania do kodeksu etyki lekarskiej.
Zaangażowanie i postawa studentów naszej Uczelni w czasie
zajęć prowadzonych przez Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii
pozwalają mieć nadzieję, że im również bliskie będą słowa pro
fesora Juliana Aleksandrowicza:.... gdy medycyna traci kontakt
z etyką, to dotyka ją los rośliny odciętej od korzeni - usycha”.

Krystyna Basińska
asystent Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii

Idea zorganizowania dla nauczycieli akademickich pewnej
formy szkolenia uzupełniającego wiedzę z zakresu znaczenia
zachowań etycznych w funkcjonowaniu Uczelni powstawała
stopniowo. Jednym z bodźców prowadzących do realizacji stał
się omówiony na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego wy
nik przeprowadzonej wśród studentów ankiety dydaktycznej. W
opiniach studentów znalazło się wiele elementów, które wyka
zały, że wizerunek naszej Uczelni znacząco odbiega od wzor
ców, które zarówno władze Uczelni jak i większość kadry chciataby realizować. Większość tych krytycznych wypowiedzi, któ
re znalazły się w ankiecie, dotyczyła bezpośrednio zachowań
kadry nauczającej, z których wiele określić można jako zacho
wanie nieetyczne. Istotnym, kolejnym motywem inspirującym
działania zmierzające do zorganizowania nie tyle samego
szkolenia w zakresie etyki organizacji (pod pojęciem organiza
cji rozumiana jest instytucja, szkoła, itp.), ile dyskusji na temat
zagrożeń, które coraz częściej podnoszone są w środowisku
wyższych uczelni. Dotyczą one publikacji naukowych. Wymie
nia się tutaj niską jakość prac naukowych, plagiaty, nieuzasad
nione przywłaszczanie i przypisywanie osiągnięć innych, nie
uwzględnianie autorstwa osób wnoszących istotny wkład w
powstawanie publikacji oraz brak jasnych i czytelnych zasad w
pracach zespołowych. Coraz częściej mówi się, że dobre oby
czaje w nauce zostają zagrożone. Niewątpliwie jednak najistot
niejsza potrzeba wynikała z licznych dylematów etycznych le
karzy wobec ekonomizacji w ochronie zdrowia. Te przedsta
wione w skrócie i znacznym uproszczeniu motywy zaowocowa
ły organizacją kursu Etyka organizacji dla samodzielnych pra
cowników nauki w naszej Uczelni.
Inicjatywa znalazła znaczące poparcie JM Rektora prof.
Wiesława Makarewicza, który wraz z dziekanem Wydziału Le
karskiego prof. Januszem Morysiem zatwierdzili przedsta
wioną propozycję programową. Program kursu zaproponowa
ny przez dr. Michała Wrzesińskiego (konsultant ds. zarządza
nia, wykładowca etyki biznesu - organizacji) po ukierunkowa
niu tematycznym dla potrzeb uczelni medycznej został zaak
ceptowany przez władze Uczelni nie tylko pod względem mery
torycznym, ale również decyzją pokrycia kosztów kursu. Całko
witą nowością była forma szkolenia, która umożliwiała udział
w nim osób obciążonych licznymi obowiązkami w Uczelni i w
Szpitalu. Kurs zaprojektowano w okresie od 17 maja do 27
czerwca br. drogą internetową (on linę). Stało się to możliwe
dzięki podpisanej w ubiegłym roku umowie pomiędzy Akade
mią Medyczną a Politechniką Gdańską o współpracy z Cen
trum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej. Ta for
ma kształcenia nie jest jeszcze szeroko praktykowana w na
szym kraju, stanowi ona pierwsze doświadczenia w wykorzy
staniu metody e-learning w problematyce etyki. Jako założenie
przyjęliśmy, że poza dowolnością czasową włączania się w
zajęcia kursu ważnym, pozytywnym elementem jest możliwość
dokonywania własnych przemyśleń i kształtowania opinii nie w
dyskusji toczącej się „na żywo”, która zwykle obarczona jest
emocjonalnym podejściem. Ponadto ta forma stwarzała okazję
do nabywania umiejętności konkretnego, spójnego I zwartego
wyrażania swoich poglądów, nie zawsze przecież znajdujących
akceptację szerokiego kręgu osób Po zakończeniu kursu do
piero będzie można ocenić, czy przewidywano korzyści się
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spełniły. W czwartym tygodniu kursu, bo właśnie na tym etapie
jesteśmy, możemy już na pewno powiedzieć, że możliwość
„uczestniczenia” w kursie w dowolnym czasie była nieomal
konieczna i w pełni uzasadniona. Wystarczy prześledzić czas,
w jakim uczestnicy kursu włączali się do dyskusji. Jakże czę
sto byty to godziny nocne, bowiem tylko one pozostawały wol
ne od rozlicznych zajęć uczestniczących w kursie samodziel
nych pracowników nauki pozostających na kierowniczych sta
nowiskach w naszej Uczelni.
Uczestnictwo w kursie Rektor zaproponował 22 osobom i tak
jak wspomniałam na wstępie, zadeklarował pokrycie kosztów
za każdego uczestnika kursu z budżetu Uczelni. Tym bardziej
niezrozumiały i żenujący jest fakt, że z 22 osób, które przyjęty
propozycję, aż 5 osób „nie pojawiło się na kursie”, ani też nie
podało powodów, dlaczego nie może w nim uczestniczyć.
Szkoda, że tak się stało, bo na pewno znaleźliby się inni chętni
do włączenia się w istotne problemy kształtujące wizerunek na
szej Uczelni.
Informacje o odbywającym się kursie na tamach GazetyAMG
należy rozszerzyć o ramowy program kursu. Kurs składa się z 6
wyodrębnionych tematycznie działów zwanych modułami.
Spis treści modułów:
Moduł 1: Znaczenie zachowań etycznych w uczelni medycznej
Temat 1: Pojęcia i znaczenie etyki organizacji
Temat 2: Przegląd sytuacji sektora publicznego ochrony
zdrowia w Polsce
Temat 3: Źródła i bodźce nieetycznych zachowań

Temat 4: Kluczowe zagadnienia etyczne uczelni medycz
nych
Moduł 2: Obszary nieetycznych zachowań w uczelni medycznej
Temat 1: Relacje pracownik - pracodawca (władze uczelni i
administracja szpitala)
Temat 2: Wzajemne relacje między pracownikami uczelni
Temat 3: Relacje nauczyciel akademicki - student
Temat 4: Etyka w działalności naukowo-badawczej
Temat 5: Korupcja jako szczególny przypadek naruszania
norm etycznych (źródła, skutki, przeciwdziałania)
Moduł 3: Analiza, diagnoza i rozwiązywanie problemów etycz
nych
Temat 1: Związek zachowań etycznych z efektywnością or
ganizacji
Temat 2: Obszary zagrożeń i ryzyk etycznych organizacji
Temat 3: Źródła i objawy nieetycznych zachowań
Temat 4: Zasady, warunki i modele analizy problemu etycz
nego
Temat 5: Kwantyfikacja zdarzeń etycznych
Moduł 4: Definiowanie standardów etycznych - kodeks etyki
organizacji
Temat 1: Misja i wizja organizacji
Temat 2: Stosunek powierniczy jako model powinności
etycznych
Temat 3: Kierownik/przełożony jako model zachowań
Temat 4: Kodeks postępowania kierownika/przetożonego
Temat 5: Znaczenie i rola kodeksu etycznego: argumenty za
i przeciw
Temat 6: Proces tworzenia i wdrażania kodeksu etycznego
Moduł 5: Audyt etyczny organizacji
Temat 1: Definicja i znaczenie audytu etycznego
Temat 2: Cele audytu
Temat 3: Proces i narzędzia realizacji audytu
Moduł 6: Budowa systemu zarządzania zachowaniami etyczny
mi organizacji
Temat 1: Znaczenie systemu zarządzania zachowaniami
etycznymi
Temat 2: Elementy składowe systemu
Temat 3: Rola procedur operacyjnych w rozwoju zachowań
etycznych
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Temat 4: Warunki efektywności systemu
Temat 5: Kontrola etyczna organizacji przez właścicieli.
W każdym module po teoretycznym przedstawieniu proble
mu umieszczane są pytania i zagadnienia do dyskusji, a także
praktyczny przykład (case) stanowiąc główne tło Forum Dysku
syjnego. Na pracę w każdym z modułów przeznaczono jeden
tydzień. Przytoczenie poszczególnych tematów wydaje się być
celowe, aby społeczność akademicka czytająca naszą gazetę
miała lepszą orientację dotyczącą nie tylko samego kursu, ale
również mogła w nim znaleźć uzasadnienie celowości podję
tej dyskusji nad wpływem zachowań etycznych na funkcjono
wanie, efektywność i wizerunek Uczelni.
Dotychczas prowadzona dyskusja jest niezmiernie żywa, in
teresująca i w moim odczuciu, twórcza. Zaangażowanie po
szczególnych osób świadczy o pozytywnym odbiorze zarówno
treści merytorycznych jak i formy dyskusji. Dyskusja na Forum
charakteryzuje się poza zainteresowaniem poruszaną proble
matyką znaczącym potencjałem intelektualnym prezentowa
nych opinii, których szkoda byłoby nie wykorzystać w opraco
waniu sposobów kształtowania zachowań etycznych. Toczące
się na Forum dyskusje są wartością samą w sobie, ale nie po
winny i nie mogą być jedyną korzyścią tego kursu. Mamy więc
nadzieję, że dyskusja w tym gronie pozwoli na wysunięcie pro
pozycji, jakie należy podejmować działania w naszej Uczelni
dla budowy systemu wartości etycznych i wzorców postępowa
nia. Takie działania bowiem uznane są powszechnie jako waż
ne elementy w prawidłowym i efektywnym funkcjonowaniu two
rzącym wizerunek każdej organizacji, niezależnie od jej specy
fiki.

prof. Janina Suchorzewska
kurator Zakładu Etyki, Bioetyki i Deontologii

Klinika Onkologii

AMG

i

Radioterapii

CZŁONKIEM

OECI

Dnia 21 maja bieżącego roku Klinika Onkologii i Radiotera
pii AMG została członkiem prestiżowej organizacji OECI (Organization of European Cancer Institutes). Uroczystość ta, po
przedzona krótką prezentacją Kliniki, odbyta się podczas do
rocznego Zgromadzenia Ogólnego OECI w Berlinie.
Założona w 1979 roku OECI jest niedochodową organizacją
pozarządową, a jej siedzibą jest Wiedeń. Głównymi celami or
ganizacji są: pogłębianie współpracy pomiędzy europejskimi
instytucjami onkologicznymi, promowanie i umacnianie tych
ośrodków w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów oraz
wspieranie chorych. Działalność OECI obejmuje akredytację
poszczególnych ośrodków, tworzenie standardów badań kli
nicznych, edukację lekarzy oraz propagowanie w społeczeń
stwie profilaktyki nowotworów. Poprzez sieć ośrodków zrzeszo
nych w OECI upowszechniane są między innymi narodowe
wytyczne, co pozwala na stosowanie najlepszych wzorców na
poziomie ogólnoeuropejskim.
Członkostwo w OECI stanowi wyraz uznania dla wysokiej
rangi Kliniki Onkologii i Radioterapii i potwierdza jej miejsce
wśród przodujących europejskich ośrodków onkologicznych.
Udział w pracach OECI przyczyni się do pogłębienia i utrwale
nia naukowej współpracy międzynarodowej oraz stworzy nowe
możliwości wymiany doświadczeń. Ostatecznym efektem bę
dzie zwiększanie skuteczności leczenia nowotworów oraz pod
niesienia jakości życia leczonych w Klinice chorych.

□
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Trzecia edycja Konkursu

„ABECADŁO INTERNY”
Konkurs z propedeutyki interny dla najlepszych studentów III
roku Wydziału Lekarskiego pod nazwą „Abecadło interny” stał
się już niemal tradycją. W tym roku zorganizowany został po raz
trzeci. Analogicznie do dwóch poprzednich edycji również i tym
razem nie zabrakło emocji, zarówno dla uczestników jak i organi
zatorów.
Rywalizacja w duchu fair play'\ wysoki poziom zostały odpo
wiednio nagrodzone. Wystarczy wspomnieć, że zwolnienie z
egzaminu uzyskało dwunastu, zamiast regulaminowych dzie
sięciu uczestników. Decyzją Profesorów nadzorujących zajęcia
dla III roku Wydziału Lekarskiego laureaci trzech pierwszych
miejsc otrzymali oceny celujące; pozostali bardzo dobre. Uro
czystego wręczenia wyróżnień i ufundowanych przez Uczelnię
nagród w postaci bonów książkowych dokonał JM Rektor AMG
prof. Wiesław Makarewicz w towarzystwie prorektora ds. stu
denckich prof. Bolesława Rutkowskiego i dziekana Wydziału
Lekarskiego prof. Janusza Morysia.
Konkurs wzorem lat ubiegłych składał się z trzech etapów.
Wytypowanie uczestników do pierwszego etapu było zadaniem
adiunktów prowadzących seminaria. Ostatecznie dopuścili oni
do konkursu 56 najlepszych studentów. Do drugiego etapu
przystąpiło 32 uczestników z najlepszym wynikiem. Dwa pierw
sze etapy obejmowały specjalnie przygotowany test, złożony ze
100 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania wyświetlane byty co

Zwyciężczyni „Abecadła interny 2004”, studentka Olga Staszak odbiera na
grodę z rąk JM Rektora prof. Wiesława Makarewicza

Organizatorzy III edycji konkursu

Laureaci konkursu „Abecadło interny 2004”

60 sekund, jak na teleturnieju, co wymagało od startujących nie
tylko przekrojowej wiedzy, lecz także szybkiego kojarzenia fak
tów. Do trzeciego etapu konkursu dopuszczonych zostało 16
studentów. Byli to koledzy z najlepszymi rezultatami z drugie
go etapu. W finale rywalizowali w parach dobranych na podsta
wie sumy punktów z dwóch pierwszych etapów na zasadzie 1 z
16, 2 z 15, 3 z 14 itd. Etap finałowy miał bardzo bezpośredni
charakter. Każdy spośród uczestników wybierał rywalowi 5 z 8
obszernych i niełatwych dla studenta III roku przypadków kli
nicznych oraz 5 z 8 krzywych EKG. Finał trwał ok. 3 godzin; w
tym czasie studenci interpretowali dane z wywiadu, odchylenia
w badaniu przedmiotowym oraz nieprawidłowości w badaniach
dodatkowych. Finaliści zaskoczyli organizatorów nie tylko nie
przeciętną wiedzą (zagadnienia niejednokrotnie wykraczały
poza stawiane na trzecim roku wymagania), lecz także opano
waniem i zmysłem taktycznym.
Na uwagę zasługuje fakt, iż każdego roku „Abecadło inter
ny” cieszy się wśród uczestników 100-procentową frekwencją.
Miata nawet miejsce sytuacja, kiedy to jeden ze studentów za
chorował i test z II etapu pisał indywidualnie w późniejszym
terminie, kwalifikując się zresztą do finału! To zainteresowanie
i profesjonalne podejście do rozgrywek bardzo cieszy i moty
wuje organizatorów do przygotowania kolejnych edycji konkur
su w przyszłości.
„Abecadło interny” pozostaje jedynym dodatkowym spraw
dzianem wiedzy na latach klinicznych. W połączeniu z ubiegtoi tegorocznymi modyfikacjami formy i treści prowadzonych za
jęć, jest istotnym elementem służącym uatrakcyjnieniu progra
mu nauczania.
W skład zespołu organizującego konkurs w bieżącym roku
weszli: dr, dr H. Jasiel-Wojculewicz, A. Lewczuk, K. Chwojnicki, T. Zdrojewski oraz inż. S. Zalewski. Zadania konkursowe
przygotowali ponadto adiunkci z obu klinik prowadzących na III
roku zajęcia z propedeutyki interny. Całość konkursu nadzoro
wali - prof. E. Częstochowska, kierownik Kliniki Chorób We
wnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń Hemostazy oraz prof. B.
Wyrzykowski, kierownik Katedry Nadciśnienia I ętnlczego i Diabetologii.
Na koniec najważniejsze, czyli lista laureatów III edycji „Abe
cadła interny”. Laureatami konkursu w roku akademickim
2003-2004 zostali: O. Staszak (I miejsca), J Czapiewski, M.
Siek, W. Zachalski, M. Olszewska, J 1’ellowska, K Winnik, A.
Kulesza, K. Rak, A. Wnuk, U. Was/c/ys/yn, I’ Czapiewski.
Serdecznie gratulujemy!!!
di I oiiiiisz Zdrojewski
dr Kamil Chwojnicki
dr Hanna Jnulol Wejculewicz
dr Anna Lewczuk
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Warsztaty

szkoleniowe

na temat wpływu uregulowań
prawnych Unii Europejskiej
3 czerwca 2004 r. w hotelu Orbis Posejdon w Gdańsku-Jelitkowie odbyto się szkolenie w zakresie prowadzenia badań klinicz
nych leków oraz monitorowania działań niepożądanych przepro
wadzone przez specjalistów z Hiszpanii z Clinical Pharmacology
Department, University Hospital Puerta de Hierro (Monica Saldana i Lourdes Cabrera) oraz przedstawicieli Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (dr Agata Maciejczyk i mgr Magdalena Zosicz). Warsztaty
szkoleniowe zostały zorganizowane w ramach umowy bliźniaczej
(twinning project} pomiędzy Polską i Hiszpanią. Projekt ten doty
czy nie tylko Polski, ale również innych krajów, które wstąpiły do
Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Spotkanie zgromadziło
ponad 50 pracowników klinik i zakładów Akademii Medycznej w
Gdańsku. Słowo wprowadzające wygłosił prorektor ds. nauki
AMG prof. dr hab. Roman Kaliszan i podkreślił potrzebę posiada
nia przez pracowników Akademii Medycznych aktualnej wiedzy
na temat badań klinicznych, pozwalającej sprostać wymaganiom
stawianym przez Unię Europejską.
Warsztaty składały się z czterech głównych części, obejmu
jących kilka prezentacji. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień
związanych z legislacją Unii Europejskiej w zakresie gospodar
ki lekiem. Przedstawiono podstawowe informacje na temat
struktury organizacyjnej Europejskiej Agencji Leków (The European Medicines Agency, EMEA, http://www.emea.eu.int/home.htm) oraz poruszono zagadnienia związane z obowiązującą
charakterystyką produktów leczniczych i procedurą rejestra
cyjną leków, z uwzględnieniem zasad stosowania i otrzymywa
nia zezwoleń na dopuszczenie do obrotu leków typu Compassionate use i Off label. Następnie w interesujący i przejrzysty spo
sób zaprezentowane zostały najnowsze uregulowania prawne
Unii Europejskiej odnośnie badań klinicznych produktów leczni
czych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na aspekty etycz
ne, bazy danych badań klinicznych oraz zgłoszenia dotyczące
działań niepożądanych leków. Uzupełnieniem tej prezentacji
było zwrócenie uwagi przez przedstawiciela Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych na wymagania dotyczące pozwolenia na prowadzenie
badań klinicznych w Polsce. Pojawiło się przy tym również ha
sto Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice, GCP)
oraz związane z GCP niezbędne procedury monitoringu, inspek
cji i audytu. Na zakończenie przedstawiono problemy związane
z monitorowaniem niepożądanych skutków działania produktów
leczniczych. Zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania sku
tecznych systemów monitorowania działań niepożądanych, włą
czając odpowiednie formularze zgłoszeń takich działań oraz
prawidłowe przeprowadzanie badań porejestracyjnych.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej stwarza nowe możli
wości rozwoju naszego kraju, ale także nakłada nowe obowiąz
ki i reguły postępowania ustalone przez całą społeczność wspól
noty europejskiej. Przeprowadzone warsztaty wykazały słusz
ność zainteresowania się przedstawionymi zagadnieniami i zro
zumienie potrzeb dalszego rozwoju badań klinicznych w Polsce
na bazie wypracowywanych rozwiązań unijnych. Pozytywna i
rzeczowa konfrontacja uregulowań prawnych i problemów doty
czących współczesnych badań klinicznych i monitorowania nie
pożądanych działań leków istniejących w Polsce i proponowa
nych w Unii Europejskiej pozwalają spojrzeć optymistycznie w
przyszłość rysującą się przed badaniami klinicznymi w naszym
kraju.
dr Tomasz Bączek
Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG

Przemyśleń

ciąg dalszy

W majowym numerze GazetyAMG ukazały się przemyślenia
Pani prof. Krystyny Kozłowskiej wywołane wystąpieniem przed
stawiciela Samorządu Studenckiego na posiedzeniu Rady Wy
działu, których lektura ogromnie mnie przygnębiła. Sama je
stem od szeregu lat nauczycielem akademickim i pozycja ta do
dziś nie wzbogaciła mnie o taką dawkę niechęci w stosunku do
studentów.
Zgadzam się oczywiście ze zdaniem Pani Profesor, że np.
inicjatywa studentów dotycząca chęci poznania treści wykładu
przed jego wysłuchaniem nie ma nic wspólnego z ideą studio
wania. Ale wszyscy przecież wiemy, że:
po pierwsze - szkoła średnia w wersji obecnej nie przygoto
wuje uczniów do studiów wyższych i zadanie to spoczywa na
barkach nauczycieli akademickich - czyli, że taka postawa stu
dentów wynika z niedostatków ich kształcenia w naszej Uczel
ni;
po drugie - naprawdę trudny egzamin wstępny i niełatwe,
wymagające dużego wysiłku studia determinują raczej pozy
tywny, a nie negatywny dobór studentów - inaczej mówiąc, my
nauczyciele akademiccy mamy dość dobrą sytuację ucząc lu
dzi zdecydowanie lepszych niż przeciętni.
Sądziłabym, że przedstawiane przez Samorząd Studencki
postulaty są rzeczywiście niepokojące. Może jednak nie nale
ży ich interpretować jako dyskredytujące studentów. Może jest
to pośrednia informacja, że „coś nie gra” w systemie edukacyj
nym naszej Uczelni. Może ilość wiedzy egzekwowanej od stu
dentów, systematycznie narastająca, przekroczyła pewną ba
rierę, powyżej której możliwe jest tylko jej wchłanianie w posta
ci łatwo przyswajalnej papki.
Drugi problem poruszany przez Panią Profesor dotyczy sza
cunku, którego, jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez
Pracownię Edukacji Medycznej, domagają się liczni studenci.
Odnoszę wrażenie, że ten często w ankiecie powtarzający się
motyw jest ważną informacją świadczącą o nierzadko niepra
widłowych relacjach między kadrą nauczającą a studentami.
Może należałoby wniknąć w problem głębiej, a nie go trywializować. Obawiam się również, że odczuwany przez studentów
brak szacunku dotyczył niekoniecznie wyłącznie ich postępków
i zachowań, jak to sugeruje Pani Profesor, ale i nierzadko od
nosił się on bezpośrednio do osoby.
Ostatnie zdanie wypowiedzi Pani Profesor budzi szczegól
nie duże moje wątpliwości. Czy każdy z nas nie powinien hoł
dować zasadzie, że drugi człowiek zasługuje na szacunek? I
to zanim sobie na niego zasłuży, czyli już w pierwszych kontak
tach i relacjach wzajemnych. Stwierdzenie Pani Profesor -„na
szacunek należy zasłużyć!” stwarza bardzo niebezpieczną furt
kę dla tych, którzy we krwi nie mają odnoszenia się z szacun
kiem wobec bliźnich, a których, powiedzmy sobie szczerze, nie
brakuje w każdym środowisku, w tym i wśród nauczycieli aka
demickich, i wśród studentów. Relacja student-nauczyciel
stwarza konieczność wzajemnego okazywania szacunku. Zwa
żywszy dodatkowo charakter zawodu, którego uczymy studen
tów, problem szacunku wobec drugiej osoby (również pacjen
ta) jest naprawdę ogromnie ważny i nie powinien być traktowa
ny powierzchownie. A więc uczmy studentów okazywania bliź
nim szacunku również poprzez takowe traktowanie ich samych.
Nawet zanim sobie na ten szacunek zasłużą.

Gdańsk, 14.06.2004 r.
dr Anna Łakomy
Klinika Chorób Zakaźnych
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Od Organizatorów
Jego Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panie Dziekanie,
Szanowni Goście,
Drogie Koleżanki i Koledzy!
Niedawno - 55 lat temu spotkaliśmy się
po raz pierwszy w auli starego gmachu
Zakładu Anatomii na pisemnym egzami
nie wstępnym. Zadaniem naszym było
uzasadnienie odpowiedzi na postawione
nam pytanie - dlaczego chcę być leka
rzem? Z perspektywy czasu wiemy, że to
dość trudne zadanie dla młodych ludzi,
którzy nie są w stanie zrozumieć złożono
ści tego zawodu. Ustny egzamin odbywał
się w „Fersterówce” 8.10.1949 r., po nim
247 osób rozpoczęto studia w Akademii
Lekarskiej, bo tak się wówczas nazywała
nasza Alma Mater, ukończyło je 204 (91
Koleżanek i 113 Kolegów) - 82,6%.
Studia rozpoczynaliśmy 4 lata po za
kończeniu wojny w zniszczonym Gdań
sku. Wszyscy przeżyliśmy koszmar wojny
i okupacji. Wielu z nas straciło najbliż
szych, wielu powróciło z obozów, zsyłek,
pól walk zbrojnych. Członkami naszej
studenckiej społeczności była również
liczna grupa uczestników powstania war
szawskiego.
Daną nam szansę studiowania w
Gdańsku, w polskiej Uczelni, uznaliśmy
za ogromny dar losu. Po tej straszliwej
wojnie byliśmy psychicznie starsi niż
wskazywał wiek metrykalny. Byliśmy także
bardzo zróżnicowani wiekowo - najmłod
szy miał 17 lat a najstarszy 30 i z różnym
bagażem doświadczeń życiowych. Nie
którzy, jak Państwo pamiętacie, zostali
uznani za „ojca” lub „ciotkę” Roku.
Nasi niezapomniani Nauczyciele-Wy
chowawcy w kształceniu nowych pokoleń

lekarzy widzieli szansę dla Polski. Trak
towali nas szczególnie, jak swoje dzieci,
których obdarowywali wszystkim co naj
lepsze - swoją wiedzą, sercem, życzli
wością i wyrozumiałością. To Oni ota
czali nas intelektualną opieką.
Studiowaliśmy w okresie bardzo trud
nych warunków ekonomicznych i poli
tycznych, może to nauczyło nas wzajem
nej życzliwości i gotowości pomocy w
każdej sytuacji. Wiele przyjaźni prze
trwało pół wieku, a im dalej od ukończe
nia studiów, tym potrzeba wzajemnych
kontaktów jest coraz większa.
Dziś spotykamy się w gronie 103 osób
- 76 osób nie żyje. Rano w kościele
łączyliśmy się myślami z naszymi Kole
gami - ofiarować im mogliśmy pamięć
wspólnie przeżytych radości i trosk oraz
nasz smutek, że nie dane nam jest dziś
być razem. Tylko pamięć może przekro
czyć granicę śmierci.
Miło mi, że mogę, witając Rodziny nie
żyjących Kolegów złożyć serdeczne po
dziękowania za przyjęcie zaproszenia na
uroczystości odnowienia dyplomów. Jest
to kontynuacja tradycji przeniesionej z
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
Przed wieloma laty pierwszą uroczystość w
Gdańsku zorganizował p. Rektor Makare
wicz i to w Kaziuki, połączono wtedy wrę
czanie dyplomów i palm wielkanocnych.
Jakimi byliśmy absolwentami? Sądzę,
że dobrymi, a może nawet bardzo dobry
mi. Starania naszych Profesorów nie po
szły na marne, świadczyć o tym mogą
niektóre dane:

Uzyskane przez nas stopnie i tytuły na
ukowe:
• stanowisko profesora.........................7
• tytuł profesora medycyny ................10
• stopień dr. habilitowanego............. 21

• stopień dr. medycyny ...................... 46
Nasi profesorowie i docenci byli promoto
rami 168 przewodów doktorskich i opieku
nami 39 habilitantów. Opublikowaliśmy
łącznie 2652 prace naukowe. Wśród nas
mamy członka Polskiej Akademii Nauk w
osobie Stefana Angielskiego.
Nasz udział we władzach AMG:
• Rektorzy:
Barbara Krupa-Wojciechowska, (ponad
dwie kadencje), Stefan Angielski (jed
na kadencja)
• Prorektorzy:
- ds. nauki: Stefan Angielski (jedna ka
dencja)
- ds. klinicznych: Czesław Baran (dwie
kadencje)
• Dziekan: Barbara Śmiechowska (czte

ry kadencje)
• Prodziekan: Barbara Śmiechowska
(dwie kadencje)
• Dyrektor AMG: Czesław Baran (11 lat)
Nasz udział w kierowaniu poszczególny
mi jednostkami Uczelni:
• Kierownicy katedr, klinik, zakładów:
Stefan Angielski, Czesław Baran, Ol
gierd Billewicz, Leokadia Dobrzyńska,
Mirosława Narkiewicz, Barbara Kru
pa-Wojciechowska, Wiktor Rzeczycki,
Janina Suchorzewska, Stanisław Za
wistowski, Władysława Zielińska,
Leon Żelewski.
• Dyrektorzy instytutów: Stefan Angiel
ski, Czesław Baran, Olgierd Billewicz,
Mirosława Narkiewicz, Barbara Kru
pa-Wojciechowska.

Nasz udział w kierowaniu jednostkami
poza naszą Uczelnią:
• Prorektor ds. nauki I współpracy z za
granicą AM w Bydgoszczy: Bogdan
Romański.
• Kierownicy katedr, klinik, zakładów:
- AM w Białymstoku: Wiktor Rzeczycki Katedra i Zakład Biochemii;
- AM w Bydgoszczy: Bogdan Romański Katedra i Klinika Alergologii i Chorób
Wewnętrznych, Roman Mazur - Kate
dra i Klinika Neurologii;
- AM w Poznaniu: Helena Rajpert-Kędzia - Zakład Patologii Narządów
Płciowych Instytutu Ginekologii i Po
łożnictwa.
• Dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i
Tropikalnej: Roman Dolmloiskl.
Nasi Koledzy, będąc członkami Rady
Wydziału Lekarskiego AMG. |nko samo
dzielni pracownicy naukowi dolaszowani
do szpitali Trójmiasta, polnlll tam funkcje
ordynatorów: Zygmunt Jackiewicz, Oskar
Jankau I Józef Jordan
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Nasz udział w pełnieniu funkcji w jed
nostkach służby zdrowia poza Uczelnią:
• Dyrektorzy:
- szpitali - 18
- Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Wojewódzkiej, Terenowej
i Portowej - 3
- Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa - 1
- Przychodni - 9
- Przemysłowego ZOZ - 1

• Ordynatorzy - 64
• Kierownicy:

- Przychodni Rejonowych - 25
- Przychodni Specjalistycznych - 4
- Laboratorium - 3
- Pracowni RTG - 3
- Zakładu Anatomii Patologicznej - 1

• Inne:
- Wojewódzki Inspektor Pediatrii - 1
- Starszy Specjalista Epidemiologiczny
Ochrony Granic Morskich - 1
- Lekarze Przychodni - 29

Łącznie 183 lekarzy uzyskało specjaliza
cje, w tym 132 lekarzy specjalizację II
stopnia, 32 lekarzy miało więcej niż
jedną specjalizację.
Sądzę, że byliśmy bardzo barwnym ro
kiem. Nasz najstarszy kolega - Staszek
Zawistowski - później profesor - wielolet
ni kierownik Zakładu Histologii malował,
pisał wiersze. Bogdan Romański - profe
sor - twórca polskiej alergologii, kierow
nik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergo
logii - od 7. roku życia kolekcjonował oło
wiane żołnierzyki, malując ubierał je w
różne mundury wojskowe i przedstawiał
wielkie wydarzenia wojenne.
Nasz Rok miał własnego redaktora ra
diowego, Jerzego Geberta. Wszyscy kibi
ce w Polsce znają jego głos - relacjono
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wał olimpiady - łącznie z tą tragiczna w
Monachium. Byt redaktorem naczelnym
Rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia.
Śliczna Anna Ptawska była posłanką

kontakty z wieloma europejskimi ośrod
kami - niektóre z nich przetrwały dzie
siątki lat i trwają nadal. Lekarze polscy,
także z naszego Roku, zaczęli wyjeżdżać
do krajów trzeciego świata - wielu z nich
było tam wykładowcami uniwersytecki
mi.
Braliśmy aktywny udział w złotym pół
wieczu rozwoju medycyny - powstawa
niu nowych specjalizacji. Nasze złote
gody z medycyną obchodzimy z przeko
naniem, że naszym życiem i pracą wyko
nywaną w krańcowo trudnych warunkach
wypełniliśmy, przekazywane przez na
szych Nauczycieli zasady, z pełnym od
daniem służąc chorym.
Nie akceptowaliśmy lansowanego
przez wielu poglądu, że życie jest taką
loterią, w której każdy los przegrywa - to
my poprzez realizację swojej lekarskiej
pasji nadawaliśmy sami własnemu życiu
cel i sens, tego staraliśmy się nauczyć
następne pokolenie. Mamy przekonanie,
że ze swojej 50—letniej działalności zo
stawimy wyraźne ślady w naszej Uczelni,
naszym regionie i kraju.
Pragniemy gorąco podziękować Wła
dzom Uczelni, Panu Rektorowi, Panu
Dziekanowi za zorganizowanie tej pięk
nej uroczystości odnowienia dyplomów i
ofiarować „Księgę Pamiątkową Absol
wentów Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Gdańsku, Rocznik 19491954”. Księga ta jest utrwalonym przeka-

na Sejm, a niezapomniany Danek Koto
wicz Starszym Specjalistą Epidemiolo
gicznym Ochrony Granic Morskich.
Trudno nie wspomnieć o barwnej po
staci naszego Roku - profesor B. Krupie
- krótko mówiąc: medycyna i polityka.
Można by było przywoływać jeszcze
wiele nazwisk.
Z przedstawionych danych wynika, że
zawód ten pochłaniał
nas, że sprawdziły się
nasze wyobrażenia, o
których pisaliśmy na
wstępnym
egzaminie.
Dla większości wybór za
j,
wodu a później specjali
zacji nie byt polityką.
V*
ABSOLWENTÓW
Jeśli ktoś kończył stu
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
dia przed 100 laty, to za
sób zdobytej wiedzy wy
Akademii Medycznej w Gdańsku
starczał mu na całe
Rocznik 1949 - 1954
życie zawodowe. Za na
szego życia zawodowe
go zaszły w medycynie
przeogromne zmiany. W
całym świecie dokonała
się rewolucja naukowotechniczna, która zmie
niła medycynę na na
szych oczach. My musieliśmy nadążać za postę
pem, pomimo braku pod
ręczników, czasopism,
braku łączności ze świa
towymi ośrodkami na
ukowymi. Późno zaczęli
GDAŃSK 2004
śmy wyjeżdżać za grani
cę na stypendia, kongre
sy naukowe, nawiązywać
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zem znaczącej części naszego życia za
wodowego, uzupełniającego dzieje na
szej Alma Mater.
A następnym pokoleniom przekazuje
my przestrogi z modlitwy:

Modlitwa lekarza

Od bezradności pozostawionej
samej sobie,
od nadgorliwości ku rzeczom nowym,
od pogardy dla tego co stare,
od przedkładania wiedzy ponad
mądrość, nauki ponad sztukę,
błyskotliwości ponad zdrowy rozsądek,
od traktowania chorych jako
przypadków i od stosowania
leczenia bardziej uciążliwego
niż sama choroba
- chroń nas, Panie Boże.
Sir Robert Hutchinson

prof. Mirosława Narkiewicz

Przemówienie Rektora
AM w Gdańsku
Dostojni Jubilaci,
Półwiecze to czas bardzo znaczący w
historii kraju, to prawie cała historyczna
tradycja naszej Alma Mater, powołanej
do życia 8 października 1945 roku i wła
ściwie cały okres aktywności zawodowej
indywidualnego lekarza. Akademia Me
dyczna w Gdańsku zbliża się do swoich
60. urodzin; osiągnęła więc ten szacow
ny wiek, w którym od niedawna stara się
pielęgnować nową, piękną tradycję. Już
po raz piąty Jubileusz 50-lecia ukończe
nia studiów i z tej okazji uroczystość od
nowienia dyplomów lekarskich organizu
jemy dla tych, którzy krótko po wojnie, w
1949 roku, rozpoczęli studia w ówcze
snej Akademii Lekarskiej w Gdańsku.
Uczelnia ta nawiązywała do XVI- i XVII—
wiecznej tradycji Gimnazjum Akademic
kiego (Atheneum Gedanense) i Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Bato
rego w Wilnie.
Jak pisał wybitny lekarz i humanista
Antoni Kępiński „Od czasów Hipokratesa, a prawdopodobnie od jeszcze daw
niejszych, głównym zadaniem każdej
szkoły lekarskiej było wychowanie dobre
go lekarza”. Jesteście niepodważalnym
świadectwem, że gdańska Akademia
Medyczna to zadanie dobrze wypełnia.
Wasz Jubileusz - to wielkie święto i
wzruszający moment dla nas wszystkich.
To Wytworzyliście i kształtowaliście tę
Uczelnię i staliście się ważną cząstką jej
historii. Doświadczeni zawieruchą wo

jenną, rozpoczynaliście w 1949 roku na
ukę w jakże odmiennych od dzisiejszych
warunkach. W zrujnowanym mieście,
wspólnie z Waszymi profesorami budo
waliście w sensie dosłownym zręby na
szej Uczelni. Waszemu zapałowi i entu
zjazmowi towarzyszył entuzjazm ówcze
snych profesorów świadomych pilnej po
trzeby szybkiego zapełnienia wojennej
luki w zdziesiątkowanej kadrze lekar
skiej. Wielu z nich mogło potem powie
dzieć z satysfakcją: „wykształciliśmy
uczniów lepszych od siebie!”
Kończyliście studia i wkraczali w za
wodową działalność w roku 1954 - w jak
że niezwykle trudnym okresie naszych
dziejów. Wszystkie lata Waszej zawodo
wej aktywności to wyjątkowy czas w życiu
naszej Ojczyzny. Byliście narażeni na
liczne niebezpieczeństwa i upokorzenia.
Chciatbym wyrazić radość, że mimo wie
lu niesprzyjających, nieraz dramatycz
nych wydarzeń, będących Waszym
udziałem w przeszłości, dane Wam było
ostatnie 15 lat przeżyć w nowej rzeczywi
stości, wolnej politycznie i ekonomicznie
Ojczyźnie.
Staramy się nadążać za niebywałym
postępem medycyny, którego wszyscy
jesteśmy świadkami. Przybyły nam
nowe, piękne budynki i dużo nowocze
snej aparatury, a wiele spośród starych
pomieszczeń uległo gruntownej moder
nizacji. Akademia Medyczna Anno Domi
ni 2004 różni się bardzo od tej, jaką za
pamiętaliście z okresu Waszego absolu
torium.
Jesteśmy dumni z naszej nowocze
snej kardiologii interwencyjnej i kardio
chirurgii. Nasza radioterapia i onkologia
zaliczana jest do ścisłej krajowej czo
łówki. Na bardzo wysokim poziomie pro
wadzona jest także neurochirurgia, he

matologia i nefrologia z rozwiniętą dializoterapią. Dokonujemy transplantacji
nerek i szpiku kostnego; jesteśmy przy
gotowani do przeprowadzenia zabiegu
przeszczepienia wątroby. Rozwinęliśmy
zabiegi z wykorzystaniem różnorodnych
technik endoskopowych, w tym także chi
rurgię i ginekologię laparoskopową. Po
wstały nowoczesne, specjalistyczne cen
tra zajmujące się kompleksowo badania
mi i lecznictwem w zakresie cukrzycy i
nadciśnienia tętniczego. Uczelnia zdoby
ta w kraju mocną pozycję jako organiza
tor i realizator zakrojonych na szeroką
skalę programów badawczych w zakresie
prewencji chorób i promocji zdrowia. Re
alizujemy duży program inwestycyjny. W
końcowej fazie jest wyposażanie nowego
budynku dla Katedry i Zakładu Medycyny
Sądowej oraz nowoczesnej Trójmiejskiej
Akademickiej Zwierzętarni Doświadczal
nej z zapleczem laboratoryjnym, która bę
dzie służyła całemu pomorskiemu środo
wisku naukowemu. Dzięki Fundacji Pani
Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez barier” w budowie
jest nowoczesny budynek dla Kliniki Pe
diatrii, który pomieści oddział onkologii i
hematologii dziecięcej.
Dysponujemy dużym potencjałem na
ukowym, a ponieważ nauka nie zna gra
nic, aktywnie uczestniczymy w międzyna
rodowym życiu naukowym publikując w
najlepszych międzynarodowych czasopi
smach i czynnie uczestnicząc w renomo
wanych konferencjach naukowych. Pre
stiżową Nagrodę Fundacji na Rzecz Na
uki Polskiej, zwaną „Polskim Noblem”,
otrzymał w roku 2003 prof. Roman Kaliszan, członek korespondent PAN i prorek
tor ds. nauki naszej Uczelni. Uczelnia jest
także miejscem, gdzie organizowane są
liczne kongresy i zjazdy naukowe z udzia-
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Absolwentów Wydziału Lekarskiego

tem wybitnych przedstawicieli różnych
dyscyplin naukowych z całego świata.
Mamy nowoczesną bibliotekę i rozbudo
waną sieć komputerową, w której 1500
komputerów zapewnia nam bezpośrednią
łączność z całym światem i dostęp do
ogromnych zasobów informacji.
Od sześciu lat transformacja naszego
systemu społeczno-gospodarczego i re
forma systemu ochrony zdrowia stawia
przed Uczelnią i jej szpitalami kliniczny
mi liczne nowe i niezmiernie trudne wy
zwania. Podjęliśmy więc konieczny wysi
łek głębokiej restrukturyzacji zarówno
naszej bazy klinicznej jak i odpowiednie
go dostosowania struktur akademickich.
Historycznie ukształtowane trzy szpitale
kliniczne przy ulicach Dębinki, Łąkowej
(Kieturakisa) i Klinicznej przekształcili
śmy w jeden organizm - Akademickie
Centrum Kliniczne. Od października 2003
roku włączyliśmy w strukturę Uczelni In
stytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w
Gdyni, tworząc Instytut Międzywydziało
wy i szpital kliniczny o nazwie Akademic
kie Centrum Medycyny Morskiej i Tropi
kalnej AMG w Gdyni. Jesteśmy aktualnie
w toku intensywnych przemian, starając
się jak najlepiej sprostać wyzwaniom cza
su i pracując równocześnie nad strategią
rozwoju Uczelni w przyszłości.
Ten wspaniały Jubileusz jest okazją,
by wyrazić Wam nasze serdeczne po
dziękowanie za długoletnią, piękną, za
wodową i organizacyjną działalność. W
historii Akademii jesteście rocznikiem
szczególnym, z którego wywodzi się ple
jada znamienitych profesorów i który
dzięki temu wywarł niezwykle znaczący
wpływ na następne pokolenia studentów.
Pragnę z szacunkiem wymienić te nazwi
ska: prof. Stefan Angielski, biochemik kli

niczny, byty rektor i członek rzeczywisty
PAN; prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, internista, wieloletni rektor AMG;
prof. Barbara Śmiechowska, histolog,
wieloletni dziekan Wydziału Lekarskie
go; prof. Mirosława Narkiewicz, kardio
chirurg; prof. Józef Jordan, laryngolog;
prof. Janina Suchorzewska, anestezjolog;
prof. Leokadia Dobrzyńska, neurolog;
prof. Wiktor Rzeczycki, biochemik; prof.
Leon Żelewski, biochemik; prof. Roman
Mazur, neurolog, a ponadto nieżyjący już
profesorowie: Władysława Zielińska, spe
cjalista chorób zakaźnych, Bogdan Ro
mański, alergolog, Olgierd Billewicz, ra
diolog, Stanisław Zawistowski, histolog,
Czesław Baran, specjalista organizacji
ochrony zdrowia. Cieszę się ogromnie z
dzisiejszego spotkania z tak licznym gro
nem tego piątego powojennego rocznika
Wydziału Lekarskiego. Wiem, że utrzymu
jecie Państwo pomiędzy sobą żywe kon
takty i łączą Was więzy długoletniej przy
jaźni. Gratuluję Wam tego z całego serca
i dziękuję za udział w tym Jubileuszu.
Stanowicie piękny wzór do naśladowania
dla następnych pokoleń lekarzy, absol
wentów naszej Uczelni.
Jaka jest gdańska Akademia Medycz
na dzisiaj, w dniu Waszego Złotego Jubi
leuszu? Zatrudniamy 976 nauczycieli
akademickich i kształcimy ogółem nieco
ponad 3660 studentów, w tym 1457 stu
dentów na kierunku lekarskim, 396 stu
dentów na kierunku stomatologicznym,
607 na kierunku farmaceutycznym i 193
na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii, zorganizowanym przed 11.
laty w ścisłej współpracy z Uniwersyte
tem Gdańskim. Oprócz tradycyjnych kie
runków kształcenia lekarzy medycyny,
stomatologii i magistrów farmacji prowa

(19T9A9M)

dzimy zaoczne studia magisterskie z za
kresu pielęgniarstwa. Uruchomiliśmy po
nadto 3-letnie wyższe studia zawodowe,
kończące się nadaniem tytułu zawodo
wego licencjata, na takich kierunkach jak
analityka medyczna, biotechnologia, pie
lęgniarstwo i położnictwo, fizjoterapia,
zdrowie publiczne (w specjalnościach
higiena stomatologiczna, ratownictwo
medyczne oraz techniki medyczne elektroradiologia i protetyka stomatolo
giczna). Na Wydziale Lekarskim od
trzech lat prowadzimy tok studiów lekar
skich w języku angielskim adresowany
do obcokrajowców. Tak więc staliśmy się
prawdziwym medycznym uniwersytetem.
Jednakże najtrwalszym fundamentem
przeszłych, dzisiejszych, a najpewniej i
przyszłych sukcesów Uczelni są jej ab
solwenci, pośród których Wy, Dostojni
Jubilaci, zajmujecie poczesne miejsce.
Dlatego pozwólcie, że z tej szczególnej
okazji Waszego Jubileuszu złożę Wam w
imieniu Senatu Akademii Medycznej w
Gdańsku i swoim własnym, obok wielkie
go podziękowania, także najserdeczniej
sze gratulacje i życzenia głębokiej satys
fakcji z życiowych dokonań, długich lat
życia w zdrowiu, radości i pogodzie du
cha. Bowiem, jak wskazuje francuska in
telektualistka Simone Weil „Radość jest
podstawową potrzebą duszy. Brak rado
ści, czy to wypływający z nieszczęścia,
czy po prostu z nudy, jest stanem choro
bowym, w którym przygasa inteligencja,
odwaga i wielkoduszność. Jest to jak
gdyby brak powietrza. Bo myśl ludzka
żywi się radością”.
Życzę wszystkim Dostojnym Jubila
tom, by ten majowy dzień Złotego Jubile
uszu byt dla Was naprawdę wyjątkowy;
by przyniósł wiele radości i niespodzia
nek, a także dostarczył jakże miłych
wzruszeń. Życzę Wam wszystkim dobre
go zdrowia, pogody ducha, powodzenia i
osobistej pomyślności.
Quod felix faustum fortunatumąue sit.
Szanowni Państwo,
Przygotowanie dzisiejszych jubile
uszowych uroczystości nie byłoby możli
we bez aktywnego zaangażowania Komi
tetu wyłonionego spośród Jubilatów pod
przewodnictwem prof. Mirosławy Narkiewiczowej, któremu pragnę serdecznie
podziękować za włożony trud. Dziękuję
także Panu Dziekanowi prof. Januszowi
Morysiowi, pracownikom dziekanatu
oraz Stowarzyszeniu Absolwentów AMG
i jego prezesom prof. Brunonowi Imielińskiemu i dr. Jerzemu Kossakowi za po
moc i aktywny udział w przygotowaniu tej
uroczystości.

prof. Wiesław Makarewicz
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Przemówienie Dziekana
Wydziału Lekarskiego
Wielce Szanowni Jubilaci,
Jakże szybko mijają dni i lata, przepeł
nione troską o chorego, dni pełne po
święcenia i wysiłku. Już przeszło pół
wieku minęło od chwili, kiedy w gmachu
budynku Starej Anatomii naszej Uczelni
odebraliście Państwo dyplomy lekarza.
Ten podniosły dzień pamięta na pewno
każdy z Państwa, bowiem po latach
żmudnej nauki, często wielu wyrzeczeń,
następuje ten jedyny i niepowtarzalny
moment uzyskania dyplomu uprawniają
cego do rozpoczęcia pracy lekarskiej.
Jest to bez wątpienia moment piękny i
jakże oczekiwany, bowiem zaliczenia są
zdobyte, niełatwe egzaminy zdane, go
dziny ślęczenia nad książkami dobiegają
końca, a rozpoczyna się prawdziwe życie
w służbie chorego.
Jakże jednak złudne jest to uczucie,
ile bowiem trosk, kłopotów, znoju czeka
młodego człowieka wstępującego na
drogę pomocy drugiemu człowiekowi.
Historia każdego z Państwa stanowi od
rębną księgę zmagań z przeciwnościami
losu wpisanymi w zmienne koleje naszej
Ojczyzny. To Wam, Drodzy Jubilaci,
przypadto w udziale wielkie zadanie two
rzenia nowoczesnej służby zdrowia, któ
ra spełniać powinna oczekiwania pa
cjenta oraz, co również jest nie bez zna
czenia, dla wielu z Państwa dzień ten
stał się początkiem własnej drogi rozwo
ju naukowego. To między innymi dzięki
Waszemu wysiłkowi, osiągnięciom i czę
sto pracy ponad sity przeciętnego czło

wieka nasza Uczelnia i polska medycyna
mogły rozwijać się i osiągać sukcesy
oraz obecny poziom, często nie ustępu
jący medycynie europejskiej i światowej.
Z ogromną radością i dumą witam
więc Państwa ponownie w murach, mam
nadzieję, Waszej ukochanej Alma Mater,
pamiętając także o tych, których już mię
dzy Wami nie ma.
Jestem pewny, iż jako wychowankowie
Akademii Medycznej w Gdańsku z god
nością i pełnym poświęceniem reprezen
tujecie nasze środowisko akademickie
wszędzie tam, gdzie musieliście i często
nadal musicie nieść pomoc potrzebują
cym, a Wasze postawy i wdzięczność ty
sięcy wyleczonych pacjentów przyczyniły
się do budowy szacunku i autorytetu na
szej Uczelni.

Nasz Rok pięćdziesiąt lat temu

Powracacie Państwo w mury Uczelni,
tej samej a jednocześnie innej. Uczelnia
bowiem stara się ciągle rozwijać, oferu
jąc nowe kierunki kształcenia już dla bli
sko 3600 studentów. W mury Akademii
corocznie przyjmujemy ponad 900 stu
dentów na pierwsze lata różnych kierun
ków studiów. Kształcimy studentów nie
tylko z Polski ale i innych regionów Euro
py i świata, mając ambicję stania się
prawdziwie międzynarodowym środowi
skiem akademickim, któro sprosta wyso
kim wymogom rynku Unii I uropejskiej.
Zatrudnieni w Uczelni pracownicy akade
miccy wprowadzają nowo standardy lecz
nicze, szkolą młodą kadrę przyszłych
specjalistów, jak równie/ rozwijają nowo
czesne techniki badawczo, włączając
biologię molekularną do służby choremu
człowiekowi. Mimo narastają
cych kłopotów zewnętrznych
Uczelnia nie poddaje się, sta
le zwiększa ofertę dydak
tyczną i przejmuje Inne ośrod
ki zwiększając swój potencjał
naukowy I dydaktyczny.
Spotykając się ponownie w
muracti naszej Uczelni po
winniście Państwo czuć się
dumni z Waszego życia zawo
dowego, jak również z pozycji
naszej Uczelni la wspaniała
uroczystość, Drodzy Jubilaci,
odnowienia dyplomów po 50.
latach od ukończenia stu
diów, niech danowl wyraz
hołdu oraz podziękowania,
jaki składa Wam za łrud i po
święcenie Wasza Alma Mater
oraz cala społeczność akade
micka.
piel Janusz Moryś
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Absolwentów Wydziału Lekarskiego
Przemówienie
Prezesa Stowarzyszenia
Absolwentów AMG
Szanowni i Dostojni Jubilaci!
Dzisiejsza podniosła uroczystość jest
przede wszystkim Waszym świętem, ale
też świętem Uczelni. Napawa ona dumą
także nasze Stowarzyszenie. Oto już po
raz piąty zostają uhonorowani absolwen
ci naszej Alma Mater po półwieczu ofiar
nej pracy w zawodzie lekarskim.
Jesteście piątym rocznikiem, który od
początku jej powołania odbyt studia na
naszej Akademii. Reprezentujecie jesz
cze tę liczną grupę, która została do
tknięta restrykcjami wojennymi i ze
szczególnym zapałem przystępowała do
upragnionej, a zakazanej przez okupan
ta, nauki.
Zaczynaliście studia jeszcze w pio
nierskich latach, w zrujnowanym Gdań
sku, w trudnych warunkach, przy ogól
nym niedostatku i braku podręczników.
Wielu z Was łączyło studia z pracą - nie
rzadko jako asystenci w zakładach i ka
tedrach, a nawet także w lecznictwie,
jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, uzu
pełniając przetrzebioną przez wojnę ka
drę lekarską.
Później, rozsiani po całym kraju, a tak
że zagranicą dawaliście świadectwo ist
nienia dobrej szkoły medycznej, która
sprawdziła się zwłaszcza w trudnych la
tach rzeczywistości powojennej.
Byliście bardzo udanym rocznikiem
absolwenckim, o czym świadczy liczna
grupa samodzielnych pracowników na
uki, kierowników zakładów i klinik w ma
cierzystej, a także innych uczelniach, po
nadto dwoje rektorów naszej Alma Mater,
długoletnia dziekan Wydziału Lekarskie
go i jeden prorektor innej uczelni me
dycznej.
Wraz z pokoleniami wychowanków na
szej Uczelni, które przyszły po Was, two
rzymy jakby wielką rodzinę, w której Wy,
Drodzy Jubilaci, jesteście starszym ro
dzeństwem.
Dziś Wasza Uczelnia obdarza Was
symbolicznym, ale pięknym, drugim dy
plomem. Jest to wyraz uznania za Waszą
długoletnią, ofiarną pracę lekarską.
Nasze Stowarzyszenie stawiając so
bie za cel podtrzymywanie tradycji Uczel
ni i utrzymywanie więzów pomiędzy jej
wychowankami składa Wam w tak uro
czystym dniu życzenia wszelkiej pomyśl
ności.
Ad multos annos!

prof. Brunon L. Imieliński

Podsumowanie
uroczystości

W dniu 21 maja 2004 r. w sali wykłado
wej im. prof. Stanisława Hillera Colle
gium Biomedicum odbyta się uroczy
stość Jubileuszu 50-lecia ukończenia
studiów połączona z odnowieniem dyplo
mu lekarza. Była to już kolejna, piąta uro
czystość odnowienia dyplomów stano
wiąca kontynuację tradycji uniwersytec
kich w naszej Uczelni.
Uroczystość rozpoczęta się mszą
świętą celebrowaną przez Jego Eksce
lencję Ks. Abp. dr. Tadeusz Goctowskiego, metropolitę gdańskiego w dawnej ka
plicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.
Modliliśmy się za naszych zmarłych Pro
fesorów, pracowników naszej Uczelni i
za naszych Kolegów, którzy już od nas
odeszli. Koleżanka Barbara GodlewskaŚmiechowska odczytała 76 nazwisk
osób, które odeszły z naszego grona.
Znicz zapalony przed ołtarzem i kwiaty
stanowiły wyraz pamięci o naszych Pro
fesorach i Kolegach. Koleżanka Janina
Tatarkiewicz-Suchorzewska podzięko
wała w serdecznych słowach Księdzu Ar
cybiskupowi za celebrowaną mszę i
piękną homilię oraz wręczyła wiązankę
kwiatów.
Następnie wykonano pamiątkową
zbiorową fotograf ię przed Collegium Bio
medicum.
Uroczyste posiedzenie Senatu, przy
wypełnionej sali uświetnił Chór AMG pod
dyrekcją Jerzego Szarafińskiego. Po wy

(1949-1954)

konaniu hymnu państwowego i Gaudę
Mater Polonia, dziekan Wydziału Lekar
skiego, prof. Janusz Moryś otworzył uro
czystość wygłaszając
przemówienie powital
ne. Po obszernym i ser
decznym wystąpieniu
JM Rektora, prof. Wie
sława
Makarewicza
przystąpiono do wrę
czania dyplomów, które
otrzymały 103 osoby.
Kolegom nie mogącym
uczestniczyć w tej uro
czystości, dyplomy zo
stały
dostarczone
pocztą.
Następne
przemó
wienia wygłosili prof.
Brunon Imieliński, prze
wodniczący Stowarzy
szenia
Absolwentów
AMG i prof. Mirosława
Brodówna-Narkiewicz,
przewodnicząca komi
tetu organizacyjnego,
który stanowili: Barbara
GodlewskaŚmiechowska, Józef Jordan,
Barbara Krupa-Wojciechowska, Teresa Mickiewicz-Kozakiewicz, Irmina Sajnóg-Golińska i Janina
Tatarkiewicz-Suchorzewska.
Chór AMG uradował obecnych krót
kim, ale pięknym koncertem i Gadeamus
/jg/tor zakończyło tę część uroczystości.
W holu Collegium przy lampce szam
pana odbyty się dalsze spotkania i roz
mowy. Jubilatom wręczono „Księgę Pa
miątkową Absolwentów Wydziału Lekar
skiego Akademii Medycznej w Gdańsku,
Rocznik 1949-1954”. Księgą tą, już piątą
w Uczelni, rocznik nasz wpisuje się w hi
storię AMG. Poza biogramami Profeso
rów i Absolwentów przedstawiono w niej
materiały i fotografie ilustrujące przeży
tych 50 lat oraz dokonania niektórych na
szych Koleżanek i Kolegów, stanowiące
trwały ślad działalności lekarskiej i na
ukowej.
Wieczorem spotkaliśmy się na uroczy
stej kolacji w Grand Hotelu, w której
wziął udział JM Rektor prof. Wiesław
Makarewicza z małżonką i Prorektor ds.
nauki prof. Roman Kaliszan. Następnego
dnia po południu świętowaliśmy w leśni
czówce Wróblówka, miejscu okoliczno
ściowych spotkań pracowników Uczelni z
różnych okazji. Już w luźniejszej atmos
ferze, przy piwie i pieczonym dziku wspo
minano dawne czasy i postanowiono
spotkania w tym miejscu kontynuować co
roku.

Komitet Organizacyjny
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Przemówienie
prof. Edwarda Witka
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Spotkaliśmy się po 50. latach od uzy
skania dyplomu lekarza. 50 lat to znaczą
co dtugi okres, nawet w historii Narodu,
a cóż dopiero w historii jednego życia . A
przecież do tych 50. lat powinniśmy do
dać jeszcze 4 lata naszych studiów, a
więc spotkaliśmy się po 54 latach. Ale
spotkaliśmy się, niestety nie wszyscy, nie
w komplecie. Wiele naszych Koleżanek
odeszło i odeszło wielu naszych Kole
gów. Z żalem i smutkiem wspominaliśmy
Ich w czasie odprawianej dziś mszy
świętej. Ze smutkiem, że już nigdy nie
spotkamy się z nimi i nie będziemy mogli
porozmawiać o wspólnie przeżytych
chwilach.
Nie ma z nami również naszych nieza
pomnianych Nauczycieli, którzy dzielili
się z nami swoją wiedzą, swoim do
świadczeniem; uczyli nas nie tylko zawo
du, ale także jak odróżniać dobro od zła,
prawdę od fałszu, jak godnie żyć. Mają
trwałe miejsce w naszej pamięci, bo tyl
ko pamięć jest w stanie przekroczyć gra
nicę życia.
Cofnijmy się do tych zamierzchłych
już czasów i przypomnijmy sobie samych
siebie; kim i czym wówczas byliśmy, jak
wyglądało nasze spotkanie z Uczelnią?
Przybyliśmy tutaj z różnych stron Kra
ju, wywodziliśmy się z różnych środo
wisk, różna była nasza sytuacja material
na, ale różna w tym sensie, że jedni z nas
byli biedni, a drudzy jeszcze biedniejsi.
Wszyscy okaleczeni byliśmy wojną i oku
pacją. Statystycznie rzecz traktując każ
da polska rodzina utraciła kogoś bliskie
go. Utraciła w walkach na różnych fron
tach, w lochach gestapo, w obozach kon
centracyjnych, w łagrach sowieckich.
Lata okupacji, to lata naszej szkoły pod
stawowej. Jak wyglądało to nasze na
uczanie podstawowe podczas okupacji,
to my sobie nie musimy tego przypomi
nać. To może interesować młodsze po
kolenia.
Wojna skończyła się. Byt wybuch ra
dości i entuzjazmu, że oto odzyskaliśmy
wolność, odzyskaliśmy niepodległość.
Wszyscy chcieliśmy odbudowywać nasz
wspólny dom - nasz Kraj. Mieliśmy wła
sne plany. Ale nie musieliśmy długo cze
kać, by przekonać się, że byty to tylko
pozory wolności i pozory niepodległości.
I w tej pozorowanej rzeczywistości pod

jęliśmy studia, studia trudne, do których
nie byliśmy należycie przygotowani.
Jak wyglądało nasze spotkanie z
Uczelnią?
Niemożliwe jest określenie tego spo
tkania jednym przymiotnikiem. Pamiętaj
my, w jakiej sytuacji przyszło nam stu
diować. Nauczano nas tylko tego, co było
zgodne z panującą wówczas ideologią.
Jeśli otworzymy nasze indeksy, to na
pierwszej stronie i na pierwszym miejscu
zobaczymy przedmiot Materializm dia
lektyczny i Materializm historyczny. Wy
kładowcą byt Pan Ludwik Krasucki. W
dalszych semestrach mieliśmy Marksizm
i leninizm z Panią Barniczową. Któż z
nas nie pamięta Pani Barniczowej - to
niezwykła postać; żeby tylko postać,
można było i posiedzieć. W kolejnych
semestrach mieliśmy Ekonomię poli
tyczną.
Ile trudu, wysiłku i środków zmarnowa
no na nauczanie największego zbioru
zabobonów. Ale to, że uczono nas zabo
bonów to jedna strona problemu, druga
może nawet ważniejsza, to to, że nie
uczono nas tych przedmiotów, które po
winny być nauczane. Nie uczono nas filo
zofii, ale tej prawdziwej, tej która pozwa
lała lepiej rozumieć życie i jego sens, a
przecież „od zawsze” wymagano, by le
karze mieli wykształcenie filozoficzne.
Już Cyceron pisał: „dobry lekarz jest filo
zofem”. Nie uczono nas historii medycy
ny, etyki lekarskiej, a nawet nie uczono
nas genetyki, bo tzw. „uczeni radzieccy"
uważali, że genów nie ma.
To właśnie dlatego powiedziałem, że
naszego spotkania z Uczelnią nie można
określić jednym przymiotnikiem. Ale my

Wystąpienie zostało wygłoszone z pamięci. Niniejszy tekst został odtworzony z nagrania ma
gnetofonowego.

mieliśmy wyjątkowe szczęście. W naszej
Uczelni było grono najwspanialszych lu
dzi, wielkich Nauczycieli, prawdziwych
przedstawicieli nauki. I to oni nadawali
ton naszej Uczelni.
Pierwszy rok kojarzy nam się najbar
dziej z anatomią prawidłową. Przedmiot
obszerny, trudny, brak było pomocy dy
daktycznych. Ale jakże dumni byliśmy z
tego, że naszym nauczycielem byt prof.
Michał Reicher - wielki autorytet, które
go nazwisko znane było daleko poza
Polską. Na pierwszym roku mieliśmy
również fizykę. Utkwił mi w pamięci wy
kład na temat prądów szybkozmiennych.
Prof. Ignacy Adamczewski do jednej ręki
wziął żarówkę, a drugą dotknął jakiegoś
urządzenia. Żarówka zaświeciła się.
Było to nie tylko udane doświadczenie
dydaktyczne, ale dla mnie było to jakieś
symboliczne oświetlenie naszej drogi do
dyplomu.
Nawiasem mówiąc fizyka czyni postę
py. Oto pojawiają się symptomy świad
czące o tym, że rodzi się nowa zasada
Newtona: „Im większe obroty, tym więk
sze przekręty” (cytat).
Drugi rok. Wiele wspaniałych nauczy
cieli. Czas nie pozwala, by Ich choćby
wymienić. Nie możemy jednak nie wspo
mnieć prof. Włodzimierza Mozotowskiego. Prof. Mozotowski to legenda naszej
Uczelni, najwspanialszy człowiek, wielki
biochemik, a jednocześnie tak głęboko
ludzki; nie przeszedł obojętnie obok dru
giego człowieka. On nawet pierwszy kła
niał się studentom. Absolwent naszej
Uczelni dr Stanisław Sterkowicz w swo
ich wspomnieniach opisuje, że studenci
widząc Profesora, już z odległości kilku
dziesięciu metrów zdejmowali czapki,
gdyż bali się, że Profesor ich wyprzedzi.
I często wyprzedzał.
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Absolwentów Oddz, Lekarsko-Dentystycznego

Jest z nami Pan Rektor Makarewicz,
który jest biochemikiem i uczniem prof.
Mozotowskiego. W swoim dorobku na
ukowym Pan Rektor posiada jedną pozy
cję zupełnie wyjątkową - książkę po
świeconą życiu i działalności swojego
Nauczyciela. Ta książka to hymn do god
ności człowieka, do sprawiedliwości, do
prawdy. Książka zawiera wspomnienia
uczniów Profesora, Jego współpracowni
ków, znajomych i wypełniona jest sza
cunkiem i miłością. I miłością napisana
jest. Winna być w posiadaniu każdego
lekarza, nauczyciela i nie tylko.
Egzamin z chemii fizjologicznej nie
byt łatwy. Krążyło nawet powiedzenie, że
jeśli ktoś zaliczył chemię fizjologiczną, to
ma połowę dyplomu. Ale nie dla wszyst
kich był trudny. Nasza niezwykle uzdol
niona koleżanka Alicja Karasińska, nie
tylko złożyła egzamin, ale została asy
stentką w Zakładzie Chemii Fizjologicz
nej. Edukacja w tym Zakładzie nie po
szła na marne. Dziś Alicja jest profeso
rem w kilku uczelniach w Szwecji. I Alicja
jest wśród nas. Witamy Cię, Alicjo i cie
szymy się, że Bałtyk nie byt dla Ciebie
przeszkodą, by się z nami spotkać. Dzię
kujemy Ci za to, że tak godnie reprezen
tujesz nasz Kraj, naszą Uczelnię, nasz
Rok w Skandynawii.
Chciatbym jeszcze wspomnieć Profe
sora Wilhelma Czarnockiego. Byt na
szym rektorem. Byt wielkim anatomopa
tologiem i wybitnym wykładowcą. Pamię
tam wykład Profesora i w czasie przerwy
rozmowę z Grażyną Waszczewską, która
w zachwycie powiedziała „Boże, jaka
potęga wiedzy emanuje od naszego Pro
fesora”. Czy pamiętasz, Grażynko, tę
naszą rozmowę sprzed pięćdziesięciu
lat?

Na początku wystąpienia stwierdzi
łem, że nie uczono nas etyki lekarskiej.
Trzeba uściślić tę wypowiedź. Etyki nie
mieliśmy w programie nauczania, ale
uczyliśmy się etyki wzorując się na za
chowaniu i postępowaniu naszych Na
uczycieli. Uczyliśmy się zgodnie z mak
symą „Verba docent exempla trahunt”.
Przejdźmy na stomatologię, bo czas
ucieka. I powiedzmy na samym począt
ku, że warunki naszego nauczania byty
lepsze niż naszych kolegów z dwóch po
przednich roczników. Tak się złożyło, że
kiedy rozpoczynaliśmy studia, przekaza
no do użytku budynek z trzema zakłada
mi przy ulicy Orzeszkowej. Jak to się sta
ło, że w tak rekordowo krótkim czasie
oddano do użytku tę inwestycję. Nie było
przecież niczego, ani materiałów, ani
sprzętu, a zwłaszcza wyposażenia sal
klinicznych i dydaktycznych. Byt tylko
wielki entuzjazm i zaangażowanie. W
budowie tego budynku i całej Gdańskiej
Stomatologii wielką rolę odegrali nasz
niezapomniany Dziekan prof. Stanisław
Bloch oraz prof. Ksenia Lutomska. Prof.
Bloch i prof. Lutomska to osobowości zu
pełnie różne, ale jakże wspaniale uzu
pełniające się. Prof. Bloch budował bazę
materialną, a prof. Lutomska programy
dydaktyczne, szkoleniowe i naukowe.
Profesor Bloch niedługo cieszył się
swoim dziełem. Szybko odszedł. Funk
cje dziekana objął po Nim prof. Mieczy
sław Jarosz. Któż z nas nie pamięta prof.
Jarosza. Człowiek o wielkim poczuciu
humoru, niezwykle dobry; można było iść
do Niego z każdą sprawą i nigdy nie do
znawało się zawodu.
Należy wspomnieć jeszcze profesora
Stanisława Przylipiaka, który wprowa
dzał nas w arkana rozwijającej się dopie
ro w kraju ortodoncji.
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Wymienionym i wielu, wielu innym na
uczycielom winni jesteśmy ogromną
wdzięczność. A w stosunku do prof. Kse
ni Lutomskiej największym dłużnikiem
jestem ja.
Jak wyglądała stomatologia tamtych
lat i jak wygląda dzisiaj. Na ten temat
będzie mówił jeszcze pan Dziekan Bereznowski. Ja wspomnę jedynie, że postęp,
jaki dokonał się w stomatologii, jest im
ponujący, podobnie jak w innych dziedzi
nach medycyny, ale również jak w innych
dziedzinach medycyny pojawiły się dyle
maty i trudności. Nie będę mówił o in
nych specjalnościach stomatologicz
nych, ale chciatbym przypomnieć w paru
słowach swoją specjalność - stomatolo
gię zachowawczą.
Stomatologia zachowawcza z czasów
naszych studiów: sala kliniczna na pół
budynku długa, betonowa podłoga, dwa
rzędy foteli; tych pod ścianą nie można
było nawet rozłożyć. I te wiertarki. Kilka
elektrycznych z UNRRA. A pozostałe, to
wiertarki nożne, o konstrukcji identycz
nej jak te kołowrotki, na których „uprząśniczki przędły cieniutkie niteczki”. I to
wyposażenie. A materiały do wypełnień.
Posiadaliśmy cztery (nazw nie wymie
niam), ale pacjent otrzymywał ten z tych
czterech, który byt dla niego najbardziej
wskazany. Dzisiaj posiadamy nowocze
sny sprzęt, znakomite materiały, ale wy
soki ich koszt i ograniczone środki nie
pozwalają na ich stosowanie w przypad
kach, w których chcielibyśmy je zastoso
wać. Jest to niewątpliwie trudny problem.
Ale problem występujący nie tylko w
Gdańsku i dotyczy nie tylko stomatologii.
Profesor Kornel Gibiński dokonał ta
kiego podliczenia: w 1937 roku mieliśmy
483 farmaceutyki. Dziś w jednych z ostat
nich wydań „Leków współczesnej tera
pii” profesor doliczył się aż 500 tysięcy
farmaceutyków. Jaki to gigantyczny po
stęp. Jacy dumni możemy być, że to wła
śnie w naszym pięćdziesięcioleciu doko
nał się taki postęp. Ale nasza duma musi
ulec zmniejszeniu. Wystarczy zamknąć
Podlewskich, a otworzyć aptekę, by zo
baczyć ludzi starych, strudzonych pracą
całego życia, którzy wychodzą z receptą,
bo na wykupienie leków nie starczyło im
pieniędzy. To, że leki są drogie, to wynik
postępu w nauce, to koszt wyprodukowa
nia tych 500 tysięcy farmaceutyków, z
których bardzo wiele na pewno jest nie
potrzebnych. To, że zabiegi lekarskie są
bardzo kosztowne, to również wynik po
stępu w nauce. Ale to, że w naszym kraju
istnieje wielu ludzi wykluczonych, niemających za co wykupić prostych leków ani
podstawowych środków do życia, to na
pewno nie jest wynikiem postępu w na-
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uce. To wynik deficytu mądrości i moral
ności, wiedzy i etyki, a czasem zwykłej
przyzwoitości. Jeśli popatrzymy na po
czynania naszych decydentów w służbie
zdrowia, to przypomina się cytat: „Cym
balistów było wielu”. Ale nie chodzi tylko
o cymbalistów. Wielu jest i takich, którzy
szukają szczelin w naszym prawie, a ze
znalezieniem ich nie mają problemu,
robią różne przekręty, a później przed
kamerami telewizji oświadczają: prawo
mi na to pozwalało. Jakże chciałoby się
przypomnieć im największego moralistę
wszech czasów, wielkiego filozofa rzym
skiego - Senekę, który blisko dwa tysią
ce lat temu powiedział: Czego nie zabra
nia prawo zabrania wstyd.
Skoro wspomniano tu o związku mię
dzy postępem w nauce a dylematami
moralnymi, to wymieńmy jeszcze kilka,
innej natury. Transplantologia. Ogromny
postęp, ale ile zrodził problemów moralno-etycznych. Genetyka, która święci
wielki tryumf, ale jednocześnie ile rodzi
pytań i wątpliwości etycznych. Sztuczne
zaptadnianie. „Są dyskusje o seksie bez
dzieci, ale są też dyskusje o dzieciach
bez seksu - z ojca nieboszczyka” (cytat).
Eutanazja. Wprawdzie początki euta
nazji sięgają filozofii i mentalności tajgetejskiej, sprzed 25 wieków, ale przecież
to w ostatnich dziesiątkach lat problem
ten wypłynął z tak wielką energią i z tak
ogromną siłą rozprzestrzenia się na róż
ne kraje. Także i w Polsce pojawiają się
zwolennicy tego procederu.
Czas naszych studiów i naszej pracy
byt niezwykle bogaty w wydarzenia; na
stąpił nie tylko ogromny postęp w nauce,
ale również postęp społeczny, jednak nie
wszędzie jednakowy. W naszym kraju
byty zawsze trudności i zawsze ciężko
się żyto. Trudności dotyczyły głównie
naszych polskich kobiet, które po cięż
kiej pracy, czasem i po dyżurze wracały
do domu nie po to, by wypocząć, ale do
drugiej pracy, na drugi etat - do kuchni,
po drodze musiaty odstać w kolejkach, a
później zająć się domem, rodziną, zająć
się nami. Dziękujemy Wam za to, Drogie
Koleżanki, Drogie Panie. I do Was, Pa
nie, kieruję piękne podanie, które zrodzi
ło się gdzieś na wyspach Polinezji, poda
nie, które głosi, że kobieta została stwo
rzona z echa i promieni słońca. Dla ko
biety lekarza echo nie jest zbyt przydatne
w pracy, chyba że w kardiologii, ale swo
im ciepłem serdecznym może ogrzać i
ogrzewa chłodną atmosferę sal szpital
nych, gabinetów lekarskich i atmosferę
naszych domów. Raz jeszcze dziękuje
my Wam, Drogie Panie. A ze swej strony
chciatbym wyrazić głębokie przekona
nie, że polskie kobiety mają jeszcze do

mieszkę hartowanej stali, bo inaczej nie
mogłyby udźwignąć ciężaru, jaki przy
szło im dźwigać.
Nasz czas byt trudny, trudne byty wa
runki społeczno-polityczne. Kilkakrotnie
usiłowano, albo tylko pozorowano doko
nanie zmian. Za każdym razem łudzili
śmy się, że będzie lepiej, że będzie spra
wiedliwiej, ale zawsze wszystko wracało
na stare tory.
I oto kilkanaście lat temu rzeczywiście
przestawiono zwrotnicę o 180 stopni.
Była radość i pewność, że tym razem uda
się, że nastąpią zmiany na lepsze. I rze
czywiście zmiany nastąpiły. Wiele pozy
tywnych, wręcz historycznych, które
zmieniły nasze położenie i znaczenie w
świecie i które będą wywierały wpływ na
nasz kraj przez dziesiątki lat. Ale pojawi
ły się i takie, których nie oczekiwaliśmy,
które zawiodły nasze nadzieje, które nas
bolą, a nawet wstydzimy się ich. Zmiany,
które wyraża od dawna znane powiedze
nie „Zdjęto chłopom z nóg kajdany, ale
razem z butami” (cyt. za prof. T. Tottoczko).
Przed pięćdziesięciu laty, gdy otrzy
mywaliśmy pierwsze dyplomy, złożyliśmy
wówczas przyrzeczenie. Wedle mych sit
i mych możliwości nieść będę pomoc
najstosowniejszą i będę chronił mych
chorych przed wszystkim, co mogłoby
być dla nich szkodliwe. Dziś stajemy do
raportu. Przekazujemy obowiązki na
szym następcom. Spytajmy, czy dotrzy
maliśmy przyrzeczenia. Jednak odpo
wiedź na to pytanie nie do nas należy.
Możemy tylko powiedzieć, że robiliśmy,
co mogliśmy - wedle naszych sił i możli
wości. Pracowaliśmy ciężko i w trudnych
warunkach. Efektów naszej pracy nie
musimy się wstydzić. Możemy mieć na
dzieję a nawet przekonanie, że nasze

wysiłki i uzyskane efekty zostały przez
społeczeństwo dostrzeżone i będą spra
wiedliwie ocenione.
Przekazując obowiązki przekażmy
również życzenia naszym następcom,
zwłaszcza tym najmłodszym. Życzenia,
by wartości elementarne, sprawdzone
przez tysiąclecia, takie jak godność czło
wieka, dobro wspólne, dobro chorego,
prawda byty wartościami, które będą wy
znaczały kierunek ich życia i nadawały
sens ich życiu. Życzmy im, by te wartości
nigdy nie zostały zamienione na pienią
dze. Życzmy im, by mieli mądrych i kom
petentnych nauczycieli i kierowników; by
ich każdy awans byt zasłużony a nie za
łatwiony. Życzmy im, by w pracy mogli
czuć się lekarzami a nie wyrobnikami.
Życzmy im, by po wielu latach, kiedy
będą otrzymywali drugie dyplomy, jak my
dzisiaj, mogli o sobie powiedzieć, że ich
życie było warte przeżycia.
A czego mamy życzyć sobie? Znaleź
liśmy się na jednokierunkowej bieżni, tak
jak wszyscy ludzie. Różnimy się tylko
tym, że jesteśmy już blisko mety. Ale na
tej bieżni każdy ma własną ścieżkę. Kro
cząc tą ścieżką nie wiemy, co może nas
spotkać. Jeśli będą to przeszkody, życz
my sobie, byśmy potrafili je pokonać, ale
jeszcze bardziej życzmy sobie, byśmy
natrafili na sytuacje, które sprawią nam
radość i satysfakcję. Wszyscy chcielibyśmy jeszcze służyć społeczeństwu, ale
jeszcze bardziej chcielibyśmy, aby spo
łeczeństwo nas potrzebowało. I wróćmy
raz jeszcze do przysięgi sprzed 50. laty.
Ostatnie zdanie tego przyrzeczenia
brzmiato: Jeśli dochowam tej przysięgi
dozwolone mi będzie życie moje spędzić
i sztukę uprawiać w szacunku i miłości
wszystkich. Niech spełnią się słowa tej
przysięgi.
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Przemówienia Rektora
AM w Gdańsku
Dostojni Jubilaci, Szanowni Goście,
Akademia Medyczna w Gdańsku zbli
ża się do swoich 60. urodzin; osiągnęła
więc ten szacowny wiek, w którym od nie
dawna stara się pielęgnować nową,
piękną tradycję. Już po raz trzeci Jubile
usz 50-lecia ukończenia studiów i z tej
okazji uroczystość odnowienia dyplo
mów lekarza-dentysty możemy organizo
wać dla tych, którzy krótko po wojnie, w
1950 roku, rozpoczęli studia na Oddziale
Lekarsko-Dentystycznym Wydziału Le
karskiego ówczesnej Akademii Lekar
skiej w Gdańsku. Uczelnia ta nawiązywa
ła do XVI- i XVII-wiecznej tradycji Gim
nazjum Akademickiego w Gdańsku
(Atheneum Gedanense) i Wydziału Le
karskiego Uniwersytetu Stefana Batore
go w Wilnie.
Ten szczególny Jubileusz jest znako
mitą okazją, by wyrazić Wam nasze ser
deczne podziękowanie za długoletnią,
piękną, zawodową i organizacyjną dzia
łalność. Cieszę się ogromnie, że mogę
uczestniczyć w tym spotkaniu z tak licz
nym gronem dyplomantów tego trzeciego
rocznika Oddziału Stomatologicznego.
Witam wśród Was szczególnie serdecz
nie emerytowanych profesorów naszej
Uczelni w osobach prof. Alicji Grudzińskiej-Bardoń, prof. Mirona Katowskiego
i prof. Edwarda Witka. Wiem, że utrzymu
jecie pomiędzy sobą żywe kontakty i
łączą Was więzy długoletniej przyjaźni.
Gratuluję Wam tego z całego serca i
dziękuję za udział w tym Jubileuszu. Sta
nowicie piękny wzór do naśladowania dla
następnych pokoleń lekarzy-dentystów,
absolwentów naszej Uczelni.

Akademia Medyczna Anno Domini
2004 różni się bardzo od tej, jaką zapa
miętaliście z okresu Waszego absoluto
rium, a także obecna struktura Oddziału
Stomatologicznego różni się znacznie od
tej, jaką pamiętacie z okresu swoich stu
diów. Z podstawowych dyscyplin wyod
rębniły się takie jednostki jak Zakład Mi
krobiologii Jamy Ustnej, Zakład Stoma
tologii Dziecięcej, Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej

Jamy Ustnej. W ostatnich latach powsta
ła nowa jednostka pod nazwą Zakład
Implantoprotetyki Stomatologicznej i
Technik Dentystycznych. W ramach Ka
tedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twa
rzowej wyodrębniona została Samodziel
na Pracownia Chirurgii Stomatologicz
nej. W latach 1970-1992 podstawą struk
tury Oddziału byt Instytut Stomatologii, a
od maja roku 2001 utworzono Niepu
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod
nazwą „Specjalistyczne Centrum Stoma
tologiczne”, którego organem założyciel
skim jest Akademia Medyczna w Gdań
sku.
Gruntownej modernizacji Oddziału
dokonano w roku 1995 przygotowując się
do obchodów Jubileuszu 50-lecia dzia
łalności Akademii Medycznej w Gdań
sku. Dzięki staraniom ówczesnego rekto
ra prof. Zdzisława Wajdy z funduszy
Uczelni przeprowadzono remont wielu
pomieszczeń, a znacząca dotacja Fun
dacji Polsko-Niemieckiej pozwoliła na
wyposażenie w nowoczesny sprzęt.
Trud bardzo wielu ludzi złożył się na
liczne osiągnięcia oraz dzisiejszy kształt
i funkcjonowanie Oddziału Stomatolo
gicznego. Nazwiska wielu z nich zostaną
tu z pewnością dziś przywołane z okazji
jubileuszowych wspomnień. Dwoje pro
fesorów - Waszych znakomitych nauczy

cieli - Uczelnia upamiętniła w sposób
szczególny odsłaniając jesienią 2001
roku w budynku przy ul. Orzeszkowej
specjalne pamiątkowe tablice poświęco
ne prof. Stanisławowi Blochowi i prof.
Kseni Lutomskiej.
Jako uczelnia dysponujemy dziś du
żym potencjałem naukowym, a ponieważ
nauka nie zna granic, aktywnie uczestni
czymy w międzynarodowym życiu nauko
wym publikując w najlepszych międzyna
rodowych czasopismach i czynnie
uczestnicząc w renomowanych konferen
cjach naukowych. Prestiżową Nagrodę
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną
„Polskim Noblem”, otrzymał w roku 2003
prof. Roman Kaliszan, członek korespon
dent PAN i prorektor ds. nauki naszej
Uczelni. Uczelnia jest także miejscem,
gdzie organizowane są liczne kongresy i
zjazdy naukowe z udziałem wybitnych
przedstawicieli różnych dyscyplin nauko
wych z całego świata. Właśnie od wczo
raj w Akademii Wychowania Fizycznego
i Śportu trwa organizowane już po raz

trzeci Gdańskie Forum Stomatologiczne
i towarzyszące mu Targi BALTDENTICA
'2004. Mamy dziś w Uczelni nowoczesną
bibliotekę i rozbudowaną sieć kompute
rową, w której 1500 komputerów zapew
nia nam bezpośrednią łączność z całym
światem i dostęp do ogromnych zasobów
informacji.
Od sześciu lat transformacja naszego
systemu społeczno-gospodarczego i re
forma systemu ochrony zdrowia stawia
przed Uczelnią i jej szpitalami kliniczny
mi liczne nowe i niezmiernie trudne wy
zwania. Podjęliśmy więc konieczny wysi
łek głębokiej restrukturyzacji zarówno
naszej bazy klinicznej jak i odpowiednie
go dostosowania struktur akademickich.
Jednakże najtrwalszym fundamentem
dzisiejszych sukcesów Uczelni są jej ab
solwenci, pośród których Wy, Dostojni
Jubilaci, zajmujecie poczesne miejsce.
Dlatego pozwólcie, że z tej szczególnej
okazji Waszego Jubileuszu złożę Wam w
imieniu Senatu Akademii Medycznej w
Gdańsku i swoim własnym, najserdecz
niejsze gratulacje i życzenia głębokiej
satysfakcji z życiowych dokonań, długich
lat życia w zdrowiu, radości i pogodzie
ducha. Dyplom, który wręczono Wam
przed 50. laty dobrze się już wysłużył.
Dlatego pozwólcie, że wręczymy Wam
dzisiaj odnowiony dyplom. Niech towa
rzyszy mu refleksja o minionych zdarze
niach i ludziach, o losach Waszych Kole
żanek i Kolegów, o kondycji Waszej Alma
Mater.
Jaka jest gdańska Akademia Medycz
na dzisiaj, w dniu Waszego Złotego Jubi
leuszu? Zatrudniamy 976 nauczycieli
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Jubileusz 50-lecia ukończenia
akademickich i kształcimy ogółem nieco
ponad 3660 studentów, w tym 1457 stu
dentów na kierunku lekarskim, 396 stu
dentów na kierunku stomatologicznym,
607 na kierunku farmaceutycznym i 193
na Międzyuczelnianym Wydziale Bio
technologii, zorganizowanym przed 11.
laty w ścisłej współpracy z Uniwersyte
tem Gdańskim. Oprócz tradycyjnych kie
runków kształcenia lekarzy medycyny,
lekarzy-dentystów i magistrów farmacji
prowadzimy zaoczne studia magister
skie z zakresu pielęgniarstwa. Urucho
miliśmy ponadto 3-letnie wyższe studia
zawodowe, kończące się nadaniem tytu
łu zawodowego licencjata, na takich kie
runkach jak analityka medyczna, bio
technologia, pielęgniarstwo i położnic
two, fizjoterapia, zdrowie publiczne,
elektroradiologia i ratownictwo medycz
ne. Podjęliśmy także na Oddziale Stoma
tologicznym 3-letnie kształcenie zawo
dowe w specjalnościach higiena stoma
tologiczna i protetyka stomatologiczna.
Dokonaliśmy gruntownej modernizacji
programu nauczania lekarzy-dentystów i
dostosowaliśmy go do aktualnych wymo
gów Unii Europejskiej. Na Wydziale Le
karskim od trzech lat prowadzimy tok stu
diów lekarskich w języku angielskim ad
resowany do obcokrajowców. Tak więc
staliśmy się prawdziwym medycznym
uniwersytetem.
Życzę wszystkim Dostojnym Jubila
tom, by ten czerwcowy dzień Złotego Ju
bileuszu byt dla Was naprawdę wyjątko
wy; by przyniósł wiele radości i niespo
dzianek, odświeżył wspomnienia, a tak
że dostarczył jakże miłych wzruszeń.
Życzę Wam wszystkim dobrego zdrowia,
pogody ducha, powodzenia i osobistej
pomyślności.
Quod felix faustum fortunatumgue sit.
Szanowni Państwo,
Przygotowanie dzisiejszych jubile
uszowych uroczystości nie byłoby możli
we bez aktywnego zaangażowania Komi
tetu wyłonionego spośród Jubilatów pod
przewodnictwem dr Danuty Nagórskiej i
dr. Jerzego Dźwilla, któremu pragnę ser
decznie podziękować za włożony trud.
Słowa podziękowania pragnę także skie
rować do Pana Dziekana Wydziału Le
karskiego prof. Janusza Morysia, kierow
nika Oddziału Stomatologicznego , pro
dziekana prof. Zdzisława Bereznowskie
go, pracowniczek dziekanatu oraz Sto
warzyszenia Absolwentów AMG i jego
prezesów prof. Brunona Imielińskiego i
dr. Jerzego Kossaka za pomoc i aktywny
udział w przygotowaniu tej uroczystości.

prof. Wiesław Makarewicz

Słowo
od Jubilatów
Dzień 4 czerwca 2004

studiów

To dzięki nim zorganizowano taką uro
czystość. Całą jej powagę i dostojność

nadała obecność Protektora Jubileuszu
JM Rektora oraz przedstawicieli władz
Uczelni, Senatu, Dziekana, Rady Wy
działu Lekarskiego AMG jak również

BYŁ ZJAZD !

Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów
AMG.

My, lekarze-dentyści po pięćdziesię

Po przeczytaniu tekstu dyplomu po

ciu latach otrzymaliśmy odnowione dy

łacinie przez Prodziekana prof. Zdzisła

plomy ukończenia studiów w Akademii

wa Bereznowskiego opieczętowane z
urzędu dyplomy czerwoną, lakową pie

Medycznej w Gdańsku.

częcią, jeszcze raz przypieczętował każ
WIELKIE PRZEŻYCIE !

demu z nas serdecznym uściskiem dłoni

Pan Rektor oraz Pan Dziekan, prof. Ja
Uroczystość odbyta się w Collegium

nusz Moryś. Poczuliśmy się jak przed

Biomedicum w Gdańsku przy ulicy Dę-

laty, uhonorowani i jak gdyby znowu po

binki 1, w sali wykładowej im. Prof. St.

trzebni. Byty łzy, wzruszenia, refleksje i

Hillera, naszego Profesora sprzed lat,

ogromna radość.

którego wraz z innymi wybitnymi lekarza

Z naszego grona absolwentów wielu
Kolegów odeszło na zawsze. W kościele

mi z Wilna i innych stron przywiały wichry

wojny na Wybrzeże. Swoją wiedzą, etyką,

pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, pod

taktem i pracowitością utworzyli Akade

czas mszy św. celebrowanej przez ks.

mię Lekarską już w tylko polskim Gdań

Piotra Krakowiaka, mogliśmy połączyć
się z nimi w modlitwie.

sku i wychowywali następne pokolenia
lekarzy. Wielu z Ich wychowanków pozo
stało w Uczelni.
W przemówieniach JM Rektora prof.

Wiesława Makarewicza, Prezesa Stowa
rzyszenia Absolwentów AMG, prof. Bru

Naszą uroczystość uświetnił zespół
instrumentalny Cappella Gedanensis

oraz Chór AMG. Po części oficjalnej wy
piliśmy symboliczną lampkę wina, wie

czorem spotkaliśmy się towarzysko.

nona Imielińskiego i przedstawiciela Ju

Wszystkie etapy uroczystości zaszczy

bilatów, prof. Edwarda Witka dużo było

cali swoją obecnością przedstawiciele

treści o powstawaniu Akademii Medycz
nej w Gdańsku, zdobywaniu wiedzy, o

władz Uczelni.

warunkach życia i pracy.

SERDECZNIE WAM DZIĘKUJEMY!

Następcy Profesorów z tamtych lat
kontynuują Ich działalność, przejęli ety

Jubilaci, lekarze dentyści

kę, takt, pracowitość i konieczną wiedzę.

rocznik 1950-1954
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Zjazd Absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

AM w Gdańsku, rocznik 1974
W dniu 11 czerwca 2004 roku w Gdań
sku odbyt się Zjazd Absolwentów Wy
działu Farmaceutycznego, rocznik 1974.
Uroczyste otwarcie miato miejsce w sali
wykładowej Wydziału Farmaceutyczne
go AMG. W zjeździe wzięto udziat 67 ze

100 absolwentów sprzed 30 lat. Ocenia
my, że zebrało się nas bardzo wielu, jako
że 11 osób na stałe przebywa za granicą
Polski, (troje z nich wzięto udziat w spo
tkaniu), a czworo nie żyje.
Obecnością swoją zaszczycili nas
przedstawiciele
Uczelni - dziekan
Wydziału
Farma
ceutycznego
prof.
Marek Wesołowski
oraz prof. Irena Ko
zakiewicz, przewod
nicząca Stowarzy
szenia Absolwentów
Wydziału
Farma
ceutycznego AMG.
Prof. dr hab. Ma
rek Wesołowski w
swoim wystąpieniu
mówił o zmianach,
jakie wprowadzono
w kształceniu stu
dentów na Wydziale
Farmaceutycznym.
Prof. Irena Kozakie
wicz przedstawiła
działalność Stowa
rzyszenia
Absol
wentów AMG i za
chęcała zgromadzo

nych do wstępowania w jego szeregi oraz
do udziału w działalności tej organizacji.
W ramach kolejnego punktu programu
powróciliśmy wspomnieniami do czasu
studiów, przypominaliśmy postacie pro
fesorów i naszych nauczycieli, a następ
nie każdy z nas, w kilku słowach, mówił
o własnym losie, o latach pracy i życia od
ukończenia studiów. Uroczystość w go
ścinnych murach Wydziału Farmaceu
tycznego zamknął nasz kolega, prof.
Franciszek Sączewski niezwykle intere
sującym wykładem pt. „Przeciwciała
monoklonalne - struktura, sposoby wy
twarzania i zastosowanie lecznicze”.
Druga część zjazdu odbywała się w
salach restauracyjnych hotelu „Rze
mieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie. Tam
czas upływał w miłej atmosferze, na
oglądaniu zdjęć z czasów studiów, na
wspomnieniach. Efektem koleżeńskich
rozmów było zainicjowanie utworzenia
fundacji na rzecz pomocy osieroconej
córki jednej z naszych koleżanek oraz
pomocy koleżance znajdującej się w
szczególnie ciężkiej sytuacji życiowej.
Rozstaliśmy się we wspaniałych na
strojach zapowiadając spotkanie za rok.

Komitet organizacyjny
Zjazdu Absolwentów Wydziału
Farmaceutycznego, rocznik 1974
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Nowi doktorzy
Na Wydziale Lekarskim AMG stopień
doktora nauk medycznych otrzymali
w zakresie biologii medycznej:

1. mgr Łukasz Pawet NAUMIUK - asystent Zaktadu Mikrobio
logii Klinicznej SPSK Nr 1 ACK - praca pt. „Serratia marcescens - studium epidemiologiczne z wykorzystaniem metod
fenotypowych i genotypowych”, promotor prof. dr hab. Józef
Kur, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 3.06.2004 r. nadata
stopień doktora nauk medycznych
2. mgr Dorota PIASECKA-PAZIK - słuchacz Studiów Dokto
ranckich, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej AMG, praca
pt. „Analiza polimorficznych sekwencji DNA metodą kom
pleksowej reakcji STR-PCR w utrwalonych tkankach ludz
kich”, promotor: dr hab. Zofia Szczerkowska, prof. nzw.
AMG, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r. nada
ła stopień doktora nauk medycznych;
w zakresie medycyny:

1. lek. Roman Piotr BUDZIŃSKi - starszy asystent Oddziału

2.

3.

4.

5.

6.

Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie, praca pt. „Wpływ przedoperacyjnej indukcji
metylprednizolonem na uogólnioną reakcję zapalną po re
sekcji miąższu płuca z powodu raka”, promotor: dr hab. Eu
geniusz Jadczuk, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia
24.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
lek. Marzena JURCZAK-CZAPLICKA - asystent Kliniki Po
łożnictwa Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG,
praca pt. „Histokliniczna ocena chorych na raka szyjki ma
cicy w stopniu Ib1 z inwazją nowotworową do 5 mm głębo
kości”, promotor prof. dr hab. Jerzy Mielnik, Rada Wydziału
Lekarskiego dnia 3.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk
medycznych
lek. Elżbieta CZARNIAK - kierownik Działu Epidemiologii
SPSK Nr 1 ACK AMG, praca pt. „Wykorzystanie nowej meto
dy genotypowania opartej o zjawisko supresji reakcji PCR w
badaniach epidemiologicznych Klebsiella pneumoniae pro
dukującej beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działa
nia (ESBL)”, promotor: prof. dr hab. Jerzy Szczapa, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych
lek. Piotr CZARNIAK - asystent Kliniki Nefrologii Dziecięcej
Instytutu Pediatrii AMG, praca pt. „Ocena przydatności ba
dania ultrasonograficznego jamy brzusznej i mózgowia u
noworodków i niemowląt z wrodzoną wadą serca, na podsta
wie analizy badań z lat 1996-2000”, promotor: prof. dr hab.
Jan Ereciński, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia
24.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
lek. Krystian JAŻDŻEWSKI - słuchacz Studiów Doktoranc
kich, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG,
praca pt. „Wpływ wariantów allelicznych genu receptora
Beta-2-adrenergicznego (B2AR) na powstanie i przebieg
choroby Graves’a i orbitopatii tarczycowej”, promotor: prof.
dr hab. Krzysztof Narkiewicz, Rada Wydziału Lekarskiego z
dnia 24.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
lek. Jolanta KANISZEWSKA - starszy asystent Wojewódzkie
go Oddziału Neurologii, Szpital - Zaspa, praca pt. „Ocena
odległych wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego
chorych z zespołem rwy kulszowej”, promotor dr hab. Woj
ciech Kloc, Rada Wydziału Lekarskiego dnia 3.06.2004 r.
nadała stopień doktora nauk medycznych

7. lek. Seweryna KONIECZNA - asystent SPSK Nr 1 ACK, Kli
nika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii AMG, praca
pt. „Prof. dr Zofia Majewska (1907-1997). Życie, działalność

i dokonania”, promotor prof. dr hab. Zbigniew Machaliński,
Rada Wydziału Lekarskiego dnia 3.06.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych
8. lek. Marek NIEDOSZYTKO - słuchacz Studiów Doktoranc
kich, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zabu
rzeń Hemostazy Instytutu Chorób Wewnętrznych AMG, pra
ca pt. „Alergia na grzyby - ocena częstości występowania,
możliwości diagnostyki i terapii”, promotor: prof. dr hab.
Eugenia Częstochowska, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia
24.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk medycznych
9. lek. Janusz Zbigniew OSTROWSKI - ordynator Oddziału Ne
frologii i Dializoterapii Szpitala Wojewódzkiego we Włocław
ku, praca pt. „Współzależność pomiędzy spostrzeganiem
siebie, a jakością życia u pacjentów leczonych przy pomocy
dializ”, promotor: prof. dr hab. Bolesław Rutkowski, Rada
Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r. nadała stopień
doktora nauk medycznych
10. lek. Marlena Elżbieta RYTLEWSKA - starszy asystent Wo
jewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Klinika Pediatrii,
Gastroenterologii i Onkologii Instytutu Pediatrii AMG, praca
pt. „Analiza molekularna uropatogennych szczepów Escherichia coli a obraz kliniczny zakażeń układu moczowego u
dzieci”, promotor: prof. dr hab. Maria Korzon, Rada Wydzia
łu Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r. nadała stopień doktora
nauk medycznych
11. lek. Joanna TYL - słuchacz Studiów Doktoranckich, Klini
ka Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Insty
tutu Pediatrii AMG, praca pt. „Częstość występowania i kli
niczne znaczenie zakażeń układu oddechowego bakteriami
z rodzaju Chlamydia u dzieci”, promotor: prof. dr hab. Maria
Korzon, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r.
nadała stopień doktora nauk medycznych
12. lek. Przemysław WOLAK - asystent Oddziału Chirurgii
Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzie
cięcego w Kielcach, praca pt. „Analiza sposobów leczenia
urazów śledziony u dzieci hospitalizowanych na Oddziale
Chirurgii Dziecięcej w Kielcach w latach 1992-2002”, pro
motor: prof. dr hab. Czesław Stoba, Rada Wydziału Lekar
skiego z dnia 24.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk me
dycznych
13. lek. Ewa Zofia WOŁOWSKA - z-ca ordynatora Oddziału VI
Szpitala Dziecięcego SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w
Gdańsku-Oliwie, praca pt. „Analiza wybranych czynników
etiopatogenetycznych atopowego zapalenia skóry u dzieci”,
promotor: prof. dr hab. Jadwiga Roszkiewicz, Rada Wydzia
łu Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r. nadała stopień doktora
nauk medycznych;
w zakresie stomatologii:
1. lek. storn. Wojciech KIEWLICZ - asystent Katedry i Kliniki
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AMG,
praca pt. „Drobnoustroje beztlenowe uczestniczące w zapa
leniu zębodotu”, promotor: dr hab. Józef Zienkiewicz, prof.
nzw. AMG, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004 r.
nadała stopień doktora nauk medycznych
2. lek. storn. Agata Marta ŻÓŁTOWSKA - asystent Katedry i

Zaktadu Stomatologii Zachowawczej AMG, praca pt. „Prądy
galwaniczne ogniw utworzonych przez metale stosowane w
stomatologii. Badania in vitro”, promotor: dr hab. Barbara
Kochańska, Rada Wydziału Lekarskiego z dnia 24.06.2004
r. nadała stopień doktora nauk medycznych.
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Na Wydziale Farmaceutycznym AMG
stopień doktora nauk farmaceutycz
nych otrzymali

Z dniem 1 czerwca 2004 r. powierzono funkcje:

1. mgr Adam BOGDAN - asystent Katedry i Zakładu Biologii i
Botaniki Farmaceutycznej, praca pt. „Analiza RAPD rodzaju
Salix w aspekcie zastosowań farmaceutycznych ”, promotor
prof. dr hab. Renata Ochocka, Rada Wydziału Farmaceu
tycznego AMG dnia 5. 07. 2004 r. nadała stopień doktora
nauk farmaceutycznych
2. mgr Andrzej MOGIELNICKI - asystent Zakładu Farmakodynamiki AM w Białymstoku, praca pt. „Ocena roli aktywnych
fragmentów angiotensynogenu w doświadczalnej zakrzepicy”, promotor dr hab. Ewa Chabielska, Rada Wydziału Far
maceutycznego dnia 8.06.2004 r. nadała stopień doktora
nauk farmaceutycznych
3. mgr Włodzimierz WIKTOROWICZ - doktorant Katedry i Za
kładu Biofarmacji i Farmakodynamiki AMG, praca pt. „Ilo
ściowe zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właści
wościami antyelektrostatycznymi i przeciwdrobnoustrojowymi pochodnych chlorków imidazoliowych”, promotor prof. dr
hab. Roman Kaliszan, Rada Wydziału Farmaceutycznego
dnia 8.06.2004 r. nadała stopień doktora nauk farmaceutycz
nych.

kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynolo
gicznej i Transplantacyjnej prof. dr. hab. med. Zbigniewowi
Śledzińskiemu
kierownika Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Katedry Rehabilitacji
dr. hab. med. Stanisławowi Bakule, prof. nzw.

Z dniem 24.05.2004 r. mgr Marii Okonek powierzono stanowi
sko st. specjalisty-koordynatora ds. administracyjno-gospodar
czych MIMMiT
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego przeszedł

dr hab. med. Jan Rogowski
Na stanowisko adiunkta przeszła

dr n. med. Partycja Koszałka
Z Uczelni odeszła
mgr Iwona Koźlarska-Kędra

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą:

20 lat
Bożena Kuczka
mgr inż. Sławomir Zalewski

25 lat
Irena Mężykowska

30 lat
Irena Dubrawska
mgr Ewa Michałowska
Grażyna Miętkiewicz

Aleksander Drygas

35 lat

doktorem habilitowanym nauk

mgr Aleksandra Habina

farmaceutycznych
Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych z
dnia 30.10.2000 r. została zatwierdzona decyzja Rady Wydzia

łu Farmaceutycznego Akade
mii Medycznej im. Karola Mar

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

cinkowskiego w Poznaniu z

20 lat

dnia 23.02.2000 r. o nadaniu

Bożena Borecka
Katarzyna Kobierzyńska
Magdalena Nowak-Przygocka
Katarzyna Rybakowska
Ewa Rynkiewicz
lek. Danuta Sierota
Krystyna Surus

stopnia

naukowego

habilitowanego

doktora

nauk farma

ceutycznych dr. Aleksandrowi
Drygasowi na podstawie roz

prawy

z

historii

Kształtowanie

się

farmacji:
podstaw

prawnych aptekarstwa w prze

kroju dziejowym: studia nad
podstawowymi

źródłami

do

dziejów farmacji europejskiej i

polskiej. Vol. 1-5. Na tamach

Farmacji Polskiej (2001, 57, 12, 582-584) Jerzy Masiakowski
omawia dziataność naukową dr. hab. A. Drygasa.

Gazeta AMG składa gratulacje swojemu wieloletniemu

współpracownikowi.

25 lat
Elżbieta Kamińska
Halina Pawelec
Anna Studzińska
Maria Zblewska

30 lat
Elżbieta Banaś
Barbara Cieślak-Szotkowska
Danuta Kraińska
Grażyna Szypulińska
Bożena Tarnowiecka

35 lat

□

Zofia Kamieniecka-Janicka
Zofia Kortas
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SPRAWY NAUKI

Badania kliniczne
w Wielkiej Brytanii
Oznaki kryzysu medycyny akademickiej obserwowane w wielu
krajach skłoniły wydawcę uznanego czasopisma naukowego British Medical Journal do ogłoszenia międzynarodowej kampanii
na rzecz jej promocji i ożywienia. W numerze czasopisma z dnia
1 listopada 2003 r. ukazał się interesujący artykuł, zatytułowany
„Wskrzesić badania kliniczne w Wielkiej Brytanii”. Autor - profe
sor medycyny J. Bell, członek grupy roboczej Brytyjskiej Akade
mii Nauk Medycznych, utworzonej dla podjęcia działań na rzecz
poprawy sytuacji w dziedzinie badań klinicznych w tym kraju, zapoznaje nas z raportem grupy. Prezentujemy obszerne streszcze
nie artykułu.
Nasza wiedza na temat podstawowych mechanizmów cho
rób znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat. Daje się jednak
zauważyć wyraźna przepaść między odkryciami w dziedzinie
podstawowych nauk medycznych a możliwością ich przekucia
w nowe metody leczenia. Bariera ta może zostać przekroczo
na jedynie poprzez rozwój badań klinicznych. Niestety, w ostat
nim okresie obserwowana jest w wielu krajach niepokojąca
tendencja stałego obniżania się poziomu tych badań; podobne
zjawisko towarzyszy medycynie doświadczalnej.
Brytyjska Akademia Nauk Medycznych powołała grupę ro
boczą w celu określenia przyczyny tego zjawiska oraz przed
stawienia możliwych sposobów poprawy istniejącego stanu
rzeczy. Przedstawiony raport dotyczył słabości badań klinicz
nych i medycyny doświadczalnej w kraju. Począwszy od lat 70.
ubiegłego wieku udział brytyjskich naukowców-lekarzy w roz
woju metod służących określeniu molekularnych i genetycz
nych podstaw wielu chorób zyskał międzynarodowe uznanie. Z
czasem wytworzyła się jednak sytuacja zmniejszonego zainte
resowania badaczy dyscyplinami klinicznymi - można rzec, że
odsunęli się oni od łóżka chorego, chroniąc się w ciszy labora
toriów. Konsekwencją tego jest obserwowana dziś stagnacja w
dziedzinie badań klinicznych. Wzrastający nacisk społeczny
na zabezpieczenie odpowiedniego poziomu świadczeń zdro
wotnych przez publiczną służbę zdrowia (NHS) powoduje ogra
niczenie środków na badania kliniczne. Zmniejsza się możli
wość szybkiego wprowadzenia do jej placówek nowych metod
diagnostyki i terapii, opracowanych w ośrodkach akademickich
oraz zastosowania w szpitalach i przychodniach nowych leków,
które oferuje przemysł farmaceutyczny.
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił spadek zainteresowania
wielkich firm farmaceutycznych Wielką Brytanią jako miejscem
przeprowadzania zakrojonych na dużą skalę badań klinicznych
nowych leków. Przyczyny to: długi okres oczekiwania na rozpo
częcie badań, wysokie i ciągle zmieniające się ich koszty, prze
szkody natury formalnej, stosunkowo długi czas rekrutacji
ochotników oraz mniej przyjazny, w porównaniu z innymi kra
jami, klimat dla tego rodzaju badań.
Dająca się zauważyć w Wielkiej Brytanii zapaść w sferze
badań klinicznych oraz medycyny doświadczalnej może mieć
poważne konsekwencje polegające na tym, że wyniki badań
podstawowych nie znajdą odzwierciedlenia w praktyce klinicz
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nej. Funkcjonowanie publicznej służby zdrowia jest ściśle za
leżne od możliwości krytycznej oceny nowych metod diagno
stycznych i leczniczych przed ich ewentualnym wprowadze
niem do praktyki. Dat temu wyraz rząd brytyjski, powołując do
życia Narodowy Instytut Doskonałości Klinicznej. Dostęp oby
wateli do nowych metod leczenia w ramach NHS musi być po
przedzony weryfikacją ich skuteczności. Rozwój badań nauko
wych w dziedzinie medycyny może przynieść też korzyści w
postaci podwyższenia standardu praktyki klinicznej. Dobra or
ganizacja i infrastruktura badań klinicznych pozwoli pacjentom
korzystającym z placówek publicznej służby zdrowia uzyskać
stosunkowo szybki dostęp do nowych metod terapeutycznych,
a klinicystom na szybkie „oswojenie się” z ich zaletami.
W raporcie Akademii wymieniono szereg czynników, które
ograniczają możliwości przeprowadzania badań w zakresie
medycyny doświadczalnej i klinicznej. Należą do nich:
1. braki w zakresie infrastruktury
2. brak odpowiednich warunków do prowadzenia badań
3. niedostateczna liczba odpowiednio przygotowanych pracow
ników naukowych - klinicystów, a także brak opracowania
właściwych zasad rozwoju kariery naukowej obiecujących
młodych badaczy w tej dziedzinie
4. niedostateczne wsparcie finansowe badań
5. narastające, złożone problemy natury prawnej i etycznej,
związane z prowadzeniem badań
6. brak odpowiednich posunięć organizacyjnych ze strony pu
blicznej służby zdrowia, które ułatwiałyby uzyskiwanie wyso
ce wiarygodnych danych z badań klinicznych.

Raport zawiera ponadto szereg wytycznych, których realiza
cja powinna przyczynić się do poprawy sytuacji. Wprawdzie
najistotniejszym czynnikiem hamującym rozwój omawianych
badań jest niedostatek przeznaczanych na nie funduszy, ale
konieczna jest również poprawa organizacji badań, co powin
no sprzyjać lepszemu wykorzystaniu środków finansowych.
Wytyczne obejmują:
1. opracowanie nowej struktury finansowania badań - w obrę
bie NHS powinna zostać stworzona narodowa sieć badań
klinicznych, do której zadań należałaby organizacja i wspie
ranie finansowe badań, a także tworzenie niezbędnej infra
struktury (sukcesem było powołanie Narodowej Sieci Badań
nad Rakiem, która koordynuje realizację międzyośrodkowych badań klinicznych, np. poprzez pomoc przy rekrutacji
pacjentów czy zbieraniu próbek tkanek); podobne sieci mają
być stworzone do badań nad chorobami układu krążenia,
chorobami psychicznymi i neurodegeneracyjnymi, cukrzycą,
schorzeniami układu oddechowego
2. zwiększenie wsparcia finansowego dla publicznej służby
zdrowia - wprawdzie plan przyjęty w 1994 r. zakładał wydat
kowanie na badania kliniczne 1,5% środków NHS, które mia
ły zostać przeznaczone na cele badawczo-rozwojowe, ale
do chwili obecnej nie został on zrealizowany
3. stworzenie bazy dla badań klinicznych w strukturze NHS placówki, w których będą przeprowadzane tego typu badania
mają powstać w obrębie już istniejących struktur NHS, lub
zostać stworzone od podstaw (mimo że nie wszystkie z nich
będą mogły się utrzymać - patrząc realistycznie - winny być
wspierane finansowo z grantów Medical Research Council MRC, fundacji prywatnych, przemysłu farmaceutycznego i
biotechnologicznego)
4. rozwijanie badań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- ułatwi to prowadzenie szeroko zakrojonych badań klinicz
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5.

6.

7.

8.

9.

nych, badań kohortowych i monitorowanie pacjentów; muszą
zostać jasno określone priorytety badawcze objęte finanso
waniem, potrzebna jest też odpowiednia organizacja syste
mu zbierania uzyskanych danych
ustawienie spójnego systemu awansów naukowych pracow
ników naukowych oraz systemu nagród - potrzebne jest
większe wsparcie finansowe dla badaczy na wszystkich eta
pach ich rozwoju naukowego, a także formy długotermino
wego wspierania badań klinicznych, aby specjaliści z tej
dziedziny mogli łączyć pracę naukową z opieką nad pacjen
tami w ramach publicznej służby zdrowia; czas trwania ba
dań klinicznych jest zazwyczaj długi, a ich wyniki raczej
rzadko są publikowane w czasopismach o wysokiej wartości
tmpact Factor- IF, dlatego też powinny być opracowane za
sady nagradzania tak, by prace o tej tematyce byty uwzględ
niane
uwzględnienie zagadnień etycznych związanych ze świa
domą zgodą ochotników (pacjentów) na badania kliniczne
oraz ochroną danych osobowych uczestników badań
rozwój sieci badań klinicznych w Europie - koordynacja pro
gramów badań klinicznych w krajach Europy pozwoli nieraz
na uniknięcie ich powtarzania, a także na zwiększenie po
tencjału informacyjnego bez znacznego zwiększania kosz
tów badań
zwiększenie dostępu do nowych funduszy badawczych MRC powinna zapewnić większe fundusze na realizację pro
gramów badań klinicznych, badań w zakresie medycyny eks
perymentalnej oraz na kształcenie klinicystów; we wspiera
nie badań w tej dziedzinie powinny włączyć się również or
ganizacje prywatne oraz firmy biotechnologiczne i koncerny
farmaceutyczne; wskazane byłoby współdziałanie sponso
rów przy dofinansowywaniu kompleksowych programów ba
dań klinicznych, które mogą służyć podniesieniu standardów
opieki zdrowotnej
edukacja społeczeństwa w zakresie badań klinicznych powinny zostać podjęte wysiłki na rzecz zrozumienia przez
społeczeństwo korzyści płynących z badań nie tylko dla biorących w nich udział, ale także dla wszystkich pacjentów.

Aby wysiłki na rzecz ożywienia medycyny klinicznej miały
szanse powodzenia, konieczne jest współdziałanie departa
mentów- zdrowia, handlu i przemysłu, MRC oraz instytucji pry
watnych.
dr hab. Antoni Nasal, prof. nzw.
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Apteka

miejscem

WYTWARZANIA

MIESZANIN DO ŻYWIENIA
POZAJELITOWEGO
Żywienie pozajelitowe jest jednym z nowych postępowań terapeu
tycznych i wspomagających, które diametralnie zmieniło obraz
współczesnego lecznictwa.

W dniach 25-27 czerwca br. w Jachrance k. Warszawy od
byta się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkole
niowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, w której uczestniczyli i przedstawili swoje doświad

czenia pracownicy Apteki i innych jednostek SPSK nr 1 ACK

AMG oraz Uczelni.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

określiła zakres usług farmaceutycznych świadczonych przez
apteki szpitalne. Do zadań farmaceutów szpitalnych należy tak

że sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego.
Żywienie pozajelitowe oznacza podanie dożylne wszystkich

niezbędnych do życia substancji odżywczych.
W powstałej w 1998 roku pracowni znajdującej się w struk
turach Apteki SPSK nr 1 wykonano w 2003 roku 5,5 tys. miesza

nin do żywienia pozajelitowego. Dziennie wykonywano średnio
15 takich mieszanin dla całego szpitala. Zaopatrywano głów

nie Kliniki: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogól

nej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Chirurgii Onkolo

gicznej, Hematologii, Chorób Wewnętrznych, Neurochirurgii

oraz Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii.
Centralizacja sporządzania mieszanin do żywienia pozaje

litowego w aptece:
1. pozwala na powtórną kontrolę składu receptury pod wzglę
dem dawek oraz mogących wystąpić niezgodności

2. zapewnia prawidłowe wykonanie mieszanin do żywienia po
zajelitowego w warunkach aseptycznych

Oddział Gdański Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego

3. zapewnia systematyczną kontrolę mikrobiologiczną i właści

zaprasza Członków i Sympatyków
na zebranie naukowe,
które odbędzie się
12 lipca 2004 r. (poniedziałek) o godz. 1200,
w sali wykładowej nr 2 Wydziału Farmaceutycznego
• AMG, al. Gen. J. Hallera 107

4. zabezpiecza stosowane preparaty (zakupy, przechowywa

we miejsce do wykonania mieszanin do żywienia pozajelito
wego
nie)

5. pozwala na używanie dużych, a więc tańszych opakowań sto

sowanych preparatów
6. umożliwia zużycie niewykorzystanych (a przecież zapłaco
nych) preparatów z poszczególnych zleceń.

Prof. PAVEL JANDERA
Uniwersytet w Pardubicach (Czechy)
wygłosi referat

Characterization of column
selectivity and the impact on
two-dimensional HPLC separations

l________ J

Celem centralizacji sporządzania mieszanin do żywienia

pozajelitowego jest uzyskanie końcowego preparatu o jak naj
wyższej jakości po możliwie niskich kosztach.

Nad terapią żywieniową w SPSK nr 1 ACK czuwa Komitet ds.
Terapii Żywieniowej, któremu przewodniczy dr Elżbieta Bu
czek.
mgr farm. Anna Kaliszan
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Konferencja

Polecamy
CzyH&ltniikomi

Problemowa Bibliotek

Medycznych
Gdańsk, 21-22 czerwca 2004 r.
W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się XXIII Konferencja Proble
mowa Bibliotek Medycznych: „Polityka gromadzenia i profilowa
nia zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowo
czesnych technologii informatycznych”, której organizatorem
była Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku.

ZAGADKA ŚMIERCI PROFESORA

MARIANA GRZYBOWSKIEGO
Srgraf

Marek Wroński
„Zagadka śmierci
profesora Mariana Grzybowskiego"
Książka jest próbą wyjaśnienia okoliczności aresztowania i
śmierci 54-letniego Mariana Grzybowskiego, znanego przed
ponad pót wiekiem profesora dermatologii Uniwersytetu War
szawskiego. Zmart on w grudniu 1949 r. w kazamatach Mini
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zaś jego osoba znala
zła się na liście nazwisk zakazanych. Z tego powodu o tym
wybitnym w swoim czasie klinicyście i naukowcu dzisiaj mato
kto wie i pamięta (od Autora).
Jest to bogaty i szczegółowy obraz zdarzeń, pisany wokół
osobistej tragedii kiedyś bardzo znanego, a dzisiaj prawie za
pomnianego polskiego uczonego, ukazujący okoliczności i
przyczyny jego śmierci - wszystko mortis causa. (Z postowia:
prof. Piotr Huebner, UMK w Toruniu).
Nieraz spotyka się przekonanie, które nie jest jednak w peł
ni uzasadnione, iż o tym co jednostkowe i „małe” traktuje lite
ratura, a tym, co masowe i „wielkie” zajmują się dziejopisarze.
Szczególnie w ostatnich dekadach ukazuje się dużo monogra
fii czy opracowań, które zalicza się do „mikrohistrorii”, a ich
czytelnikami nie są bynajmniej tylko profesjonalni historycy.
I dalej:
Autor Zagadki śmierci... nie jest zawodowym historykiem,
ale doprawdy nie widzę w tej książce nie tylko „amatorszczy
zny”, ale nawet uchybień warsztatowych czy metodologicznych.
Aczkolwiek wyczuwalne jest, że pisał z pasją, nie uwidacznia
się to specjalnie w tekście, język jest tonowany, wielkie kwantyfikatory - tak chętnie używane, gdy mowa o zbrodniach poli
tycznych - są w istocie nieobecne.
(Z przedmowy: prof. Andrzej Paczkowski, kierownik Zakładu
Historii Politycznej Instytutu Historii PAN)
Wydawnictwo „ARGRAF” WARSZAWA, 2004.

prof. Brunon L. Imieliński

Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor AMG
prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, prof. dr hab. Roman Kaliszan, prorektor ds. nauki, prof. dr hab. Jadwiga Sadlak-Nowicka i prof. dr hab. Zbigniew Kmieć.
Warto podkreślić, że Biblioteka już po raz trzeci gościła pol
skich bibliotekarzy medycznych, a początek corocznych zjaz
dów sięga grudnia 1981 roku, kiedy to z inicjatywy m.in. ówcze
snego rektora Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Mariusza
Żydowo spotkali się dyrektorzy administracyjni i dyrektorzy bi
bliotek uczelni medycznych, by nawiązać i zacieśnić wzajemną
współpracę.
Tegoroczna konferencja zgromadziła zarówno przedstawi
cieli bibliotek uczelni medycznych, Głównej Biblioteki Lekar
skiej, jak też bibliotek instytutów naukowych. Uczestnikami
obrad byli także bibliotekarze ze środowiska gdańskiego oraz
przedstawiciele firm sponsorskich. Łącznie w konferencji bra
ło udział 101 osób.
Miejscem obrad byt Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
„Rzemieślnik” w Gdańsku-Jelitkowie. Obrady otworzył prof. dr
hab. Roman Kaliszan, prorektor ds. nauki. Uczestnicy wysłu
chali 13 referatów i obejrzeli 9 prezentacji sponsorów.
W pierwszym dniu, podczas sesji plenarnych, mówiono
głównie o zmianach jakościowych w polityce gromadzenia
zbiorów. W chwili obecnej biblioteki wprowadzają do zbiorów
wydawnictwa drukowane i równocześnie zapewniają nowocze
sny dostęp do elektronicznych źródeł informacji. Wymusza to
zmiany w sposobach funkcjonowania książnic. Rośnie ilość
stanowisk wyposażonych w drogi sprzęt komputerowy i w ślad
za tym, zapotrzebowanie na specjalistyczne szkolenia użytkow
ników. Spadają natomiast koszty magazynowania zbiorów.
Problemy związane z gromadzeniem zasobów w polskich
bibliotekach medycznych w latach 2000-2003 zaprezentowano
w referacie analizującym odpowiedzi ankietowe uzyskane z 10
bibliotek uczelni medycznych, Głównej Biblioteki Lekarskiej i
czterech bibliotek instytutów medycznych. Zestawienia wyka
zują, iż przy znacznym wzroście liczby czytelników następuje
spadek rocznych wpływów, zarówno wydawnictw zwartych, jak
i ciągłych, zmniejsza się również liczba nabywanych egzem
plarzy jednego tytułu, co jest odzwierciedleniem trudnej sytu
acji finansowej. Największym obciążeniem dla budżetów bi
bliotek jest nadal finansowanie prenumeraty zagranicznych
wydawnictw ciągłych oraz baz danych. Realizacja zakupu tego
typu zbiorów jest możliwa dzięki uzyskiwanym dotacjom KBN.
Mimo ograniczenia liczby nabywanych tytułów wydawnictw cią
głych, wydatki na ich gromadzenie spadają w niewielkim stop
niu, co wynika ze stałego wzrostu cen i wprowadzenia podatku
VAT na bazy danych.
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Kolejne referaty poruszały problematykę badania profilów i
kompletności gromadzonych zbiorów w oparciu o możliwości,
jakie dają nowoczesne zintegrowane systemy biblioteczne oraz
stosowane przez biblioteki na świecie metody opisu i oceny
posiadanych kolekcji. Przedstawiono także doświadczenia z
dotychczasowej współpracy bibliotek z dostawcami literatury
medycznej.
Drugiego dnia obrad, podczas kolejnej sesji, bibliotekarze
mogli się zapoznać m.in. z zagadnieniami dotyczącymi aktual
nie obowiązującego prawa zamówień publicznych, ważnego
dla prawidłowego funkcjonowania bibliotek. Odbyta się także
narada dyrektorów bibliotek medycznych szkół wyższych.
Na zakończenie konferencji sformułowano wnioski postulu
jące między innymi:
• tworzenie przez biblioteki silnych konsorcjów, które mogą
uzyskiwać centralne dofinansowanie i z którymi będą się li
czyć wydawcy,
• podjęcie próby specjalizacji zbiorów oraz ściślejszej współ
pracy w gromadzeniu wydawnictw ciągłych,
• promocję szkoleń użytkowników w zakresie korzystania z
zasobów elektronicznych gromadzonych przez biblioteki.
Konferencji towarzyszyły także liczne spotkania towarzyskie.
Nasi goście, po zwiedzeniu budynku Biblioteki Głównej mieli
okazję odbycia wspólnego spaceru Traktem Królewskim połą
czonego z wysłuchaniem koncertu carillonowego. Po przepra
wie promowej na wyspę Królewską-Otowiankę uczestniczyli w
kolacji w Sali Dolomitowej Centralnego Muzeum Morskiego
przy wtórze piosenek żeglarskich w wykonaniu Gdańskiej For
macji Szantowej.
W czasie trwania konferencji panowała twórcza i zarazem
miła, koleżeńska atmosfera. Uczestnicy podkreślali wysoki po
ziom merytoryczny oraz bardzo sprawną organizację. Mamy
nadzieję, że gdańskie spotkanie na długo pozostanie w ich
pamięci.
Coroczne konferencje bibliotek medycznych są doskonałą
okazją do konfrontacji sposobów realizacji procesów wspoma
gających działalność naukową, badawczą i dydaktyczną ma
cierzystych uczelni i jednostek, a także do podejmowania
wspólnych inicjatyw, czego przykładem jest m.in. system elek
tronicznego dostarczania dokumentów doc@med, czy też pol
ska wersja kartoteki haseł wzorcowych MeSH. Przynoszą wy
mierne korzyści i umożliwiają wzajemne poznanie i zawiązanie
więzi koleżeńskich, co bardzo ułatwia codzienną współpracę.
Za rok pracownicy bibliotek medycznych spotkają się na ko
lejnej, już 24. konferencji problemowej w Białymstoku, której
tematem będzie międzynarodowa współpraca bibliotek o pro
filu medycznym.

□
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nella, Coxiella i oznaczenie czynnika reu

Kongres Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii

matoidalnego. Taka procedura daje w

Klinicznej i Chorób Zakaźnych

rezultacie szybszą diagnozę i obejmuje
90% możliwych czynników etiologicz

nych.
Z bardzo dużym zainteresowaniem
spotkał się referat dr. Tenovera z CDC z
Atlanty, omawiającego przypadki wanko-

mycyno-opornych

gronkowców

złoci

stych (VRSA). Do tej pory wykryto 3 takie
przypadki u pacjentów z USA. Nie u
wszystkich stosowano uprzednio wankomycynę i nie u wszystkich wykryto wanko-

mycyno-oporne enterokoki, z których po
chodziły geny oporności. Najważniejsze

wydaje się zapobieganie zakażeniom
przez izolację chorych oraz monitorowa
nie bakteriologiczne, umożliwiające wy

krycie opornych szczepów.
Wiele osób było obecnych na sesjach
poświęconych terapii zakażeń wywoła

nych przez wielooporne szczepy Acineto-

Mikrobiolodzy

w Pradze
W dniach 1-4 maja w Pradze, kilka tysięcy
mikrobiologów i lekarzy obradowało na
corocznym już 14 Kongresie Europejskie
go Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i
Chorób Zakaźnych (ECCMID). Jak zawsze

Zakład Mikrobiologii Klinicznej brał czyn
ny udział w zjeździe, tym razem w osobach
dr. Alfreda Sameta, mgr Elżbiety Dzie-

maszkiewicz, mgr. Bartosza Rybaka i mgr.

Łukasza Naumiuka. Zaprezentowaliśmy 12

doniesień.

Na kongresie poruszano zarówno naj
nowsze tematy takie jak zagrożenia bio-

teroryzmem, nowymi chorobami wiruso
wymi (Wirus Zachodniego Nilu, SARS)

szpiku. Oprócz nowych testów serolo
gicznych wykrywających składniki ściany

bacter, Enterobacter, Stenotrophomonas
i Pseudomonas. Niektóre z tych drobno

komórkowej grzybów oraz metod hodow

ustrojów są oporne na wszystkie dostęp

lanych i bakterioskopowych zwraca się

ne antybiotyki. W takich wypadkach sto

uwagę na wczesne zastosowanie technik

suje się leczenie kilkoma antybiotykami

obrazowych - USG i TK. Molekularne

jak np. kolistyna, rifampicyna i cefepim. I

techniki diagnostyczne grzybic jeszcze

w Polsce coraz częściej spotykamy takie
trudne w leczeniu zakażenia.

nie wyszły poza laboratoria naukowe,

jednak obiecują wprowadzenie nowej ja
kości i szybkości badań.

Eksperci zwracali uwagę na rolę szyb
kiej diagnostyki wirusów oddechowych

Nowe antybiotyki o szerokim spektrum

takich jak grypa, RSV, paragrypa, ade-

przeciwgrzybiczym takie jak worikona-

no- i rhinowirusy, w ograniczeniu hospi

zol, kaspofungina, mikafungina, czy lipo-

talizacji i stosowania antybiotyków u cho

somalna nystatyna, mają być wkrótce

rych z zakażeniami dróg oddechowych.

wprowadzone do leczenia. Te substancje

Znajdują tu swoje miejsce metody sero

wraz z amfoterycną B, 5-fluorocytozyną,

logiczne i molekularne.

flukonazolem czy itrakonazolem stwa

Nasi koledzy z innych krajów borykają

rzają możliwość zastosowania kombino

się z tymi samymi problemami, diagno

wanej terapii, która ma przyspieszyć era-

stycznymi, kadrowymi czy finansowymi,

dykację

grzybów,

zmniejszyć

skutki

może czasami o innej skali, więc dysku

uboczne leczenia czy poszerzyć spek
trum aktywności. Wraz z nowymi lekami

sje byty owocne. Na zjeździe spotkaliśmy

pojawiają się też wyzwania diagnostycz

się z licznymi koleżankami i kolegami
mikrobiologami z Warszawy, Szczecina

czy zastosowanie szybkich metod wykry

ne takie jak nowe metody oznaczania

czy Poznania. Niezapomniana atmosfera

wania drobnoustrojów w materiale kli

oporności drożdżaków i pleśni, czy nowe

wiosennej Pragi sprzyjała spotkaniom

nicznym (real-time PCR) oraz stale aktu
alne problemy monitorowania mikrobio

patogeny selekcjonowane podczas tera
pii. W tym świetle konieczne jest rozsze

towarzyskim po obradach plenarnych.
Jak zwykle wyjechaliśmy bogatsi o nową

logicznego pacjentów z obniżoną odpor

rzenie zakresu dostępnej w ZMK diagno

wiedzę i doświadczenia, które chcemy

nością, czy z powikłanymi zakażeniami
szpitalnymi. Kilka sesji plenarnych i

styki grzybic, która obecnie obejmuje

wykorzystać w codziennej pracy.

warsztaty poświęcono uogólnionym za

i powołanie samodzielnej pracowni.

niewielką liczbę gatunków drożdżaków

każeniom grzybiczym. Zwiększająca się

Jedno z wystąpień dotyczyło epide

częstość tych infekcji związana jest dużą

miologii i diagnostyce zapaleń wsierdzia.

liczbą pacjentów o obniżonej odporności

Prof. Raoult zaproponował, na podstawie
publikowanych artykułów, pobieranie

oraz coraz doskonalszą diagnostyką la
boratoryjną. Najwięcej trudności sprawia

40-60 ml krwi pierwszego dnia, w ciągu

szybka diagnostyka zakażeń kropidlako-

4 godzin, oraz rutynowe wykonywanie

wych u pacjentów po przeszczepach

badań serologicznych w kierunku Barto-

Pragniemy podziękować firmom Aventis Polska, BioMerieux Polska, BristolMyers-Squibb Polska za umożliwienie

czynnego uczestnictwa w kongresie.

Alfred Samet
Łukasz Naumiuk
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Dział Socjalny
dla pracowników

Szlakiem
Kanału
Elbląskiego

„Abecadło interny” - organizatorzy i laureaci z JM Rektorem

Uczestnicy XXIII Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych

W niedzielę dnia 30 maja br. odbyta
się wycieczka szlakiem Kanału Elblą
skiego, zorganizowana dla pracowników
AMG przez Dział Socjalny. Pierwszy etap
stanowił przejazd autokarem z Gdańska
przez Żuławy do Elbląga, gdzie roz
począł się kolejny etap wyprawy, czyli
przejazd statkiem przez Kanał ElbląskoOstródzki na trasie Elbląg - Buczyniec o
długości około 40 km. Wyprawa prowa
dziła przez rezerwat przyrodniczy - Je
zioro Drużno, stanowiące pozostałość po
zatoce morskiej sprzed 5 tysięcy lat, a
następnie przez pięć pochylni.
Pomiędzy Całunami a Buczyńcem sta
tek pokonał różnicę wysokości terenu
wynoszącą 99,5 m. Pochylnie umożliwia
ły podnoszenie statku do położonych wy
żej odcinków kanału. Po zakończeniu
rejsu, który trwał ponad 5 godzin - w Buczyńcu zwiedziliśmy maszynownię napę
dzającą urządzenia pochylni, co było tym
ciekawsze, że odbywało się w trakcie
pracy urządzeń hydrotechnicznych. Ten
etap podróży dostarczył wszystkim wielu
wrażeń i przeżyć o charakterze zarówno
estetycznym, jak i poznawczym, tym bar
dziej, że urządzenia techniczne kanału
są rzadkością w skali światowej.
Po obiedzie - kolejny etap wędrówki
wiódł do Zielonki Pasłęckiej, gdzie
uczestnicy poznali zabytkowy, XVIII—
wieczny kościół barokowy z obrazem
Chrystusa Miłosiernego, przywiezionym
z Wołynia, jak również pięknie utrzyma
ny ogród przykościelny wraz ze wznie
sioną z kamieni Golgotą.
Wycieczkę należy uznać za bardzo
udaną, przede wszystkim ze względu na
ciekawy program, sprzyjającą pogodę,
jak również fachową obsługę pilota p. Jo
anny Górnej z firmy „Eid-Pol”, której ko
mentarz towarzyszył nam do końca pod
róży. Ten niezwykły niedzielny wypad po
zostanie na długo w naszej pamięci.
Zdzisław Hynca
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Kronika

wydarzeń

sportowych

2003/2004

W roku 2003 zakończyła się 2-letnia edycja współzawodnictwa
międzyuczelnianego. W serii rozgrywek sportowych o Mistrzo
stwo Polski Akademii Medycznych brały udział wszystkie uczel
nie kraju. Sportowcy z Gdańska wystąpili w 9. dyscyplinach spor
towych, na 15, w których studenci z uczelni medycznych brali
udział. W ogólnej punktacji AMG zajęta 6. miejsce. Rok 2004 roz
począł 23 edycję współzawodnictwa sportowego.
13-14.03.2004 r. - MPAM w pływaniu odbyty się we Wrocławiu.
Reprezentacja kobiet w składzie: W. Matuszewska, M. Cichy, M.
Bielewicz, M. Kalinowska, A.M. Nawracała, M. Petrucin, M. Go
dzinie, M. Kozarzewska, A. Spiczak zajęta 4. miejsce. Indywidu
alnie M. Bielewicz zajęta 1. miejsce, a M. Kalinowska 3. na 50 m
stylem grzbietowym. A.M. Nawracała 1. miejsce na 100 m stylem
klasycznym. Reprezentacja mężczyzn w składzie W. Poczobut, K.
Czuraj, D. Celiński, J. Szczyrki, T. Wawrzyniak, R. Szymczak, B.
Gałecki, K. Ważny, K. Gawroński zajęta 7. miejsce. Trenerem jest
mgr A. Chys.
23-25.04.2004 r. - MPAM w pitce siatkowej kobiet i mężczyzn
odbyty się we Wrocławiu. Reprezentacja kobiet w składzie: A.
Raszkiewicz 6L, M. Rzaska 4L, A. Szawiel 4L, M. Żarczyńska 4L,
A. Zygmuntowicz 3L, E. Roszko 2L, J. Waleszczak 2 prot., M.
Rutkowska 2 prot., N. Buda 1L, M. Rybicka 1 fizj., M. Dobosz 1L,
D. Szulta 1L zajęta 5. miejsce. Trenerem jest mgr A. Kubicka. J.
Waleszczak zdobyta puchar Głosu Wybrzeża dla najlepiej roku
jącej zawodniczki ligi międzyuczelnianej. Największą niespo
dzianką i sukcesem tegorocznych rozgrywek była wygrana z re
prezentacją AWFiS 3:2.
Reprezentacja mężczyzn w składzie: K. Sujka 4L, Ł. Sas-Wistowski 4L, T. Kodemic 3L, G. Bereda 2L, M. Koberda 1L, L. Sko
rupa 1L, D. Czotgosz 1L oraz lek. M. Piotrowski, lek. M. Nawroc
ki, lek. M. Donat, dr J. Dębniak - kapitan drużyny. We Wrocławiu
zdobył puchar dla najwszechstronniejszego zawodnika turnieju.
Drużyna zajęta 2. miejsce. SREBRNY MEDAL jest najlepszym
osiągnięciem tegorocznym naszych sportowców w Mistrzostwach
Polski. Trenerem jest mgr A. Bocian.
W tym roku Łódź gościła piłkarzy nożnych. Mistrzostwa Polski
Akademii Medycznych (MPAM) odbyty się 23-25.04.2004 r. Re
prezentacja w składzie: J. Szczecki 3F, W. Krawczyk 2 an. med.,
K. Grabowski 3F, N. Krejna 5F, K. Wierzba 2L, M. Jackowiak 1L,
P. Eliasik 2L, B. Pa
nasiewicz 2L, K.
Chwojnicki absol.,
L. Szwejkowski 3S,
M. Orysiak 1 med.
lab. zajęta 4. miej
sce. Trenerem jest
mgr J. Stankiewicz.
Inne
rozgrywki
sportowe:
Akade-

Zwycięskie drużyny

mickie Mistrzostwa Wybrzeża - Aerobik Sportowy, 9.05.2004 r.: 1
miejsce K. Rzyman studentka elektroradiologii, 2 miejsce K. Ko
ciszewski 1L; pozostali reprezentanci: G. Błaszczyk 2 fizj., M.
Górak 3L, A. Czerwińska 5F, E. Michalska 2F, A. Kurlenda 5F, I.
Mogilnaja. Trenerem jest mgr A. Korewo.
Akademickie Mistrzostwa Pomorza w pitce ręcznej. Reprezen
tacja zajęta 3. miejsce w składzie: K. Grabowski 3F, P. Bazela 4L,
R. Kamiński 4L, A. Chwatkowski 1F, M. Turów 1S, prof. M. Do
bosz, dr S. Dobrowolski, lek. T. Wojciechowicz, lek. D. Czartowski. Trenerem jest mgr A. Stankiewicz.
Kierownictwo Studium i trenerzy składają podziękowanie
wszystkim Kierownikom katedr i nauczycielom akademickim za
umożliwienie studentom uczestnictwo w zawodach sportowych.
Szczególne podziękowania składamy Panom prorektorowi ds.
dydaktyki prof. Bolesławowi Rutkowskiemu i dyrektorowi admini
stracyjnemu dr. Sławomirowi Bautembachowi za osobiste zain
teresowanie sprawami sportu studenckiego i uhonorowania
swoją obecnością zawodów sportowych organizowanych przez
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

mgr Anna Kubicka
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