
VII. STRESZCZENIE  

 

Przedmiotem dysertacji doktorskiej jest nieporuszana do tej pory w środowisku 

naukowym tematyka ukazująca historię oraz rozwój położnictwa i ginekologii na Akademii 

Medycznej w Białymstoku. Wybór ten podyktowany był między innymi: oryginalnością 

tematyki, specyfiką funkcjonowania, pionierskimi badaniami oraz wybitnymi osobami, które 

tworzyły białostocki ośrodek położniczo – ginekologiczny.  

Z przeprowadzonej analizy materiałów źródłowych, aktów prawnych, danych 

sprawozdawczych wynika, iż doniosły wpływ na rozwój położnictwa i ginekologii w 

Białymstoku oraz Polsce północno-wschodniej miało powstanie Akademii Medycznej w 

Białymstoku oraz powołanie w jej strukturach Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób 

Kobiecych. Tworzenie Akademii Medycznej w Białymstoku było niezwykle trudne. Miasto 

po II wojnie światowej było zniszczone, brakowało praktycznie wszystkiego. W 1949 roku w 

Białymstoku pracowało niespełna 45 lekarzy, dwóch profesorów. Dnia 1 stycznia 1950 roku 

rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana Akademia Lekarska w Białymstoku z 

Wydziałem Lekarskim. Był to początek tworzenie pionu położniczo-ginekologicznego. Z 

dniem 1 września 1953 roku prof. Stefan Soszka objął kierownictwo Kliniki Położnictwa i 

Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Białymstoku. Tworzenie w tych warunkach 

nowej jednostki było wyrazem siły i odwagi najbardziej ambitnych lekarzy Kliniki. Dzieje 

białostockiego położnictwa i ginekologii w Białymstoku zasługują na udokumentowanie i 

utrwalenie także w kontekście potrzeby ocalenia i zachowania tradycji akademickich. 

Działalność zarówno Katedry i Kliniki a także Instytutu Położnictwa AMB zależała w bardzo 

dużym stopniu od wizji i zaangażowania kierownictwa oraz zatrudniania i wyszkolenia 

odpowiednio wykwalifikowanego personelu medycznego. Dlatego kolejnym celem rozprawy 

było przybliżenie postaci lekarzy-położników-ginekologów, organizujących pion położniczo-

ginekologiczny w Białymstoku i regionie. Organizowali oni położnictwo i ginekologię 

praktycznie od podstaw. Oprócz wysoko ocenianych umiejętności zawodowych byli to 

jednocześnie społecznicy, świadomi swojej szczególnej misji. Zagadnienie rozwoju 

położnictwa i ginekologii jest przedstawione w kontekście historycznym – od XVIII wieku, 

Instytut Akuszerii, poprzez szpitale miejskie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. 

 Niniejsza rozprawa poszerza wiedzę na temat pionu położniczo-ginekologicznego 

Białegostoku ale także całej Polski północno-wschodniej. Opiera się na wielu źródłach 

archiwalnym. Duża część z nich nie była nigdy wykorzystywana do badań.  



Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale I omówiono genezę oraz powstanie 

Akademii Medycznej w Białymstoku w 1950 roku. Opisano pierwsze lata działalności AMB 

w zniszczonym po II wojnie światowej mieście. Rozdział II obejmuje lata 1953 – 1971, w 

nim scharakteryzowano Katedrę i Klinikę Ginekologii i Chorób Kobiecych AMB. 

Przybliżono również pracę I i II Kliniki Ginekologii i Chorób Kobiecych AMB. W kolejnym 

III rozdziale przedmiotem zainteresowania był Instytut Położnictwa Akademii Medycznej w 

Białymstoku działający od 1971 roku. Datą końcową w tym rozdziale jest rok 1987.Rozdział 

IV opisuje przeprowadzenie pierwszego w Polsce zapłodnienia pozaustrojowego, z którego 

dnia 12 listopada 1987 roku urodziło się pierwsze dziecko – dziewczynka w Klinice 

Ginekologii AMB. Rozdział ten zawiera także biogramy Zespołu, który przeprowadził 

pierwsze zapłodnienie pozaustrojowe w Polsce. W rozdziale V przedstawiono sylwetki 

pionierów białostockiego położnictwa i ginekologii. Wybitne jednostki, które tworzyły 

Katedrę i Klinikę Położnictwa i Chorób Kobiecych a następnie Instytut Położnictwa AMB. 

Dzięki którym, rozwinęła się ginekologia i położnictwo w Polce północno-wschodniej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


