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Stawiam na m³odoæ. Stawiam na
m³odych ludzi z otwart¹ g³ow¹. Tylko
oni maj¹ wszelkie atuty, aby pokonywaæ kolejne bariery  i te z pozoru
³atwe do pokonania i te, wyda³oby siê,
zupe³nie nie do pokonania. M³odzi ludzie s¹ podstaw¹ egzystencji uczelni, podstaw¹ jej racji bytu, podmiotem naszych 
nauczycieli akademickich, dzia³añ.
Tê prawdê po raz kolejny uwiadomi³em sobie w czasie
uroczystoci inauguracji roku akademickiego. Uroczystoæ ta,
sk¹din¹d bardzo potrzebna, od lat odbywa siê w niezmienionej
formule. Na sali zasiada Senat z Jego Magnificencj¹ na czele,
cz³onkowie rad wydzia³ów, oficjele  przedstawiciele dwóch
bratnich religii, ojcowie miasta i regionu, przedstawiciele szpitali i organizacji medycznych. Zwykle przyjedzie ze stolicy
kto Wa¿ny (wywiad z pani¹ by³¹ v-ce minister S³u¿by Zdrowia
wewn¹trz numeru), a czasami nawet Bardzo Wa¿ny. Uroczystoæ odbywa siê w niezwykle wznios³ej atmosferze. Przemowa
Magnificencji Rektora (zamieszczona in extenso w niniejszym
numerze), g³osy przyby³ych oficjeli, odznaczenia, wyk³ad inauguracyjny (tym razem wyg³oszony przez znanego chirurga
plastyka, absolwenta naszej uczelni, prof. Kobusa; wywiad z
profesorem na 5. stronie), piew chóru (nie bez wpadek  czy¿by da³a o sobie znaæ zmiana dyrygenta ?). Jednym zdaniem 
stara, sprawdzona, aczkolwiek nieco skostnia³a formu³a
i czego brakuje. Czy¿by wylano dziecko z k¹piel¹? Jak co
roku, zasiadaj¹c w Senacie, usytuowanym na podium przodem
do po brzegi wype³nionej sali, próbowa³em dostrzec studentów.
Niestety, dla nich miejsca ju¿ nie starczy³o. Dobrze, ¿e chocia¿
znalaz³o siê miejsce dla przewodnicz¹cej Studenckiego
Samorz¹du i tych kilkunastu adeptów, których dziekani immatrykulowali, a Magnificencja pasowa³ na studentów. A przecie¿
ta uroczystoæ powinna dotyczyæ w du¿ej mierze studentów. Im
ten spektakl powinien dostarczyæ niezapomnianych wra¿eñ, zapaæ w pamiêci na ca³e ¿ycie. Bo przynajmniej raz w ¿yciu,
przynajmniej nowo przyjêci adepci powinni byæ zaproszeni na
uroczystoæ inauguracji. I powinno znaleæ siê dla nich miejsce
w sali. Mimo przepe³nienia i t³oku. Tak mi siê marzy od lat.
Niestety, Aula Magna mo¿e pomieciæ tylko oko³o 200-300
osób. Mo¿e wiêc warto by pomyleæ, aby w planach rozbudowy uczelni uwzglêdniæ w przysz³oci salê, która mog³aby
pomieciæ 600-800 osób. Uczelnia siê rozbudowuje. Studiuje
ju¿ na niej oko³o 3 tys. studentów. S³yszy siê narzekania,
zw³aszcza na Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia, ¿e
na wyk³adach nie dla wszystkich starcza miejsca. I jeszcze
jeden argument  organizacja coraz liczniejszych kongresów
naukowych. Gdybymy dysponowali tak¹ sal¹, nie by³o by potrzeby szukania miejsca dla zjazdów naukowych poza Bia³ymstokiem.
Stawiaj¹c na m³odoæ, z entuzjazmem witam powakacyjny
powrót M³odego Medyka. Przyznam, ¿e brakowa³o mi go bardzo w dwóch numerach, jakie wydalimy w czasie kaniku³y.
Wydaje mi siê, ¿e M³ody Medyk zaczyna krzepn¹æ. Zreszt¹
oceñcie to Pañstwo sami. Zawartoæ bie¿¹cego studenckiego
numeru przeczyta³em z zainteresowaniem. Z jego treci¹ zapoznajê siê zawsze dopiero przy koñcowej korekcie. Niez³omn¹ ide¹ redakcji jest bowiem, aby studencka czêæ naszego
pisma by³a ca³kowicie niezale¿na i nie podlega³a ¿adnej cenzurze. W³adzom uczelni polecam korespondencjê zamieszczon¹ w M³odym Medyku zatytu³owan¹ 640° wokó³ pielêgniarki.
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Rekrutacja na I rok studiów w AMB
w roku akademickim
2005/2006
Kierunek studiów
Studia wieczorowe

Egzamin

Liczba
miejsc

Liczba
zdaj¹cych

Liczba
przyjêtych

Lekarski

Obowi¹zywa³ egzamin na studia dzienne

32

70

33

Stomatologia

Obowi¹zywa³ egzamin na studia dzienne

15

24

15

Farmacja Apteczna

Obowi¹zywa³ egzamin na studia dzienne

23

30

16

Analityka Medyczna

Obowi¹zywa³ egzamin na studia dzienne

11

5

3

Kierunek studiów
Studia uzupe³niaj¹ce
magisterskie 2-letnie

Data
egzaminu

Liczba
miejsc

Liczba
zdaj¹cych

Liczba
przyjêtych

Pielêgniarstwo
dzienne

12.09.2005 r.

25

28

23

Pielêgniarstwo wieczorowe

12.09.2005 r.

15

Osoby nieprzyjête
na studia dzienne

5

Po³o¿nictwo
dzienne

12.09.2005 r.

15

10

10

Po³o¿nictwo
wieczorowe

12.09.2005 r.

15

-

-

Zdrowie Publiczne spec. Dietetyka
dzienne

12.09.2005 r.

20

30

20

Zdrowie Publiczne spec. Dietetyka
wieczorowe

12.09.2005 r.

15

Osoby nieprzyjête
na studia dzienne

10

Analityka Medyczna
dzienne

16.09.2005 r.

15

11

11

Analityka Medyczna
wieczorowe

16.09.2005 r.

15

-

-

Data
egzaminu

Liczba
miejsc

Liczba
zdaj¹cych

Liczba
przyjêtych

Pielêgniarstwo pomostowe
licencjat

13.09.2005 r.

100

141

106

Po³o¿nictwo pomostowe
licencjat

13.09.2005 r.

50

59

50

Ratownictwo medyczne
licencjat

12.09.2005 r.

30

62

41

Kierunek studiów
Studia zaoczne

stan na: 10.10.2005 r.
Sporz¹dzi³a: Ewa Kropiwnicka
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Trzy razy

P
Z prof. dr. hab.
Kazimierzem
Kobusem,
kierownikiem Kliniki
Chirurgii Plastycznej
w Polanicy-Zdroju,
absolwentem AMB, który
wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny podczas inauguracji
roku akademickiego 2005/2006
rozmawia Danuta lósarska.
Przygl¹dam siê tak pana d³oniom, bo ciekawi mnie jak
wygl¹daj¹ rêce chirurga plastyka?
Ich kszta³t jest chyba najmniej istotny. Zna³em kiedy, bo ju¿ nie
¿yje, takiego profesora z Niemiec, który zajmowa³ siê
mikrochirurgi¹ rêki, a jego rêce by³y dwukrotnie wiêksze od
moich i proszê sobie wyobraziæ, ¿e tymi bochnami potrafi³ on
robiæ niesamowite rzeczy. W mojej specjalnoci potrzebne jest
pewne poczucie estetyki, umiejêtnoæ zachowania proporcji, ale
i tak najwa¿niejsze jest wyszkolenie, a co za tym idzie perfekcyjne pos³ugiwanie siê narzêdziami. Zawsze powtarzam lekarzom, ¿e najpierw trzeba siê nauczyæ chirurgii ogólnej, potem
chirurgii plastycznej, dalej chirurgii estetycznej, a dopiero potem
mo¿na zaj¹æ siê superchirurgi¹ w postaci np. mikrochirurgii,
chirurgii czaszkowej. To oczywicie zale¿y od tego, kto i w czym
chce siê specjalizowaæ.
Od lekarza chirurga plastyka wymaga siê wiêcej?
Rekonstrukcje, odtwarzanie, naprawa elementów anatomicznych
zdeformowanych w wyniku wad wrodzonych, urazów, nowotworów wymagaj¹ rozleg³ej wiedzy z ró¿nych dziedzin medycyny. Chirurg plastyk musi mieæ pojêcie o laryngologii, okulistyce, chirurgii szczêkowej itd. Mo¿na powiedzieæ, chocia¿ nie
brzmi to dobrze, ¿e jestemy takimi dokszta³conymi laikami.
Klinika w Polanicy-Zdroju jest najstarsz¹ placówk¹
w Polsce specjalizuj¹c¹ siê w operacjach plastycznych?
Ojcem chrzestnym chirurgii plastycznej by³ mój szef  prof.
Krauss. Bylimy wówczas jedynym orodkiem od £aby do
W³adywostoku  jak dowcipkowali nasi zachodni przyjaciele 
wykonuj¹cym zabiegi z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjnej,
póniej twarzowoczaszkowej, mikrochirurgii. To u nas kszta³ci³y
siê kolejne pokolenia specjalistów. Dzi, je¿eli chodzi o referencyjnoæ, wci¹¿ jestemy najwiêkszym orodkiem chirurgii plastycznej.
Jak mo¿na dostaæ siê do pana kliniki?
Muszê przyznaæ, ¿e kolejki mamy wrêcz nieprzyzwoite. Doroli
pacjenci czekaj¹ rednio piêæ lat, chocia¿ dla okrelonych grup
istniej¹ odrêbne cie¿ki. Wszystko zale¿y od rozpoznania, stanu
zdrowia i od tego czy pacjent mo¿e poczekaæ. Nie odelê przecie¿
do normalnej kolejki pacjenta z nowotworem, bo za kilka lat
mogê ju¿ nie byæ mu potrzebny. To samo dotyczy dzieci, których
schorzenia wymagaj¹ wykonania operacji w okrelonym prze-
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dziale czasowym np. dziecko z rozszczepem wargi musi mieæ j¹
zoperowan¹ ko³o szóstego miesi¹ca ¿ycia, za podniebienie trzeba operowaæ ko³o drugiego roku. Podobnie sytuacja wygl¹da
w przypadku przedwczesnego zarastania szwów czaszkowych.
Nie mo¿na spodziewaæ siê dobrych wyników, je¿eli operacji
w takich przypadkach nie wykona siê w okrelonym czasie.
Czy za tego typu operacje p³aci pacjent?
Operacje o charakterze rekonstrukcyjnym s¹ refundowane przez
NFZ i mam nadziejê, ¿e tak zostanie. Odp³atnie wykonuje siê
operacje o charakterze kosmetycznym np. zmiana kszta³tu nosa,
facelifting, czyli odm³adzanie twarzy, powiêkszanie piersi.
Lubi pan je wykonywaæ?
Nie przepadam, ale wykonujê je w gabinecie prywatnym, bo z
tego co mi pan rektor oferuje w klinice w ramach wynagrodzenia,
trudno by³oby mi wy¿yæ. Wyznajê jednak zasadê, ¿e w chirurgii
kosmetycznej nale¿y stosowaæ zasadê: najpierw trzy razy popatrzeæ na pacjenta, a potem jeszcze trzy razy pomyleæ. Jest ca³y
szereg elementów, które nale¿y rozwa¿yæ, bo np. nadcinienie,
cukrzyca, du¿a oty³oæ s¹ powa¿nymi przeciwwskazaniami do
wykonania operacji. W chirurgii kosmetycznej chodzi o to aby
pomóc, a nie tylko zarobiæ.
Zdarza siê panu odmówiæ wykonania operacji kosmetycznej?
Oczywicie, ale ja jestem w tej komfortowej sytuacji, ¿e mogê
sobie na to pozwoliæ, bo to ja wybieram pacjentów. Unikam jak
diabe³ wiêconej wody pacjentek, które s¹ przekonane, ¿e je¿eli
zmieni¹ sobie kszta³t nosa, powiêksz¹ czy podnios¹ biust, to m¹¿
przestanie chodziæ do tej rudej. Operujê tylko takie osoby, których
stan fizyczny i psychiczny to uzasadnia, a ja jestem ca³kowicie
przekonany. Starzy chirurdzy mawiaj¹, ¿e przeciwwskazaniem do
wykonania operacji jest brak wskazañ i tê regu³ê warto zapamiêtaæ. Tak powinni postêpowaæ wszyscy lekarze.
A pan sam podda³by siê operacji plastycznej?
Wyznajê zasadê, ¿e ze wszystkiego mo¿na korzystaæ, byle rozs¹dnie. Naturalnym pragnieniem cz³owieka jest wygl¹daæ lepiej
i m³odziej. Mnie te¿ to dotyczy, chocia¿ przyznam, ¿e musia³bym
siê g³êboko zastanowiæ przed podjêciem takiej decyzji.
Co takiego czeka nas w chirurgii plastycznej XXI wieku?
Mo¿liwoci techniczne ju¿ w tej chwili s¹ w³aciwie u zenitu, bo
jeli zespala siê naczynia na poziomie jednej dziesi¹tej milimetra,
to o czym tu wiêcej mówiæ? Dochodzimy równie¿ do pewnych
granic mo¿liwoci w operacjach rekonstrukcyjnych np. nosa, rêki.
Wydaje mi siê, ¿e zmiany jakie nast¹pi¹ bêd¹ zwi¹zane
przede wszystkim z prze³amaniem bariery immunologicznej oraz
z rozwojem in¿ynierii genetycznej. Byæ mo¿e ju¿ nied³ugo
bêdziemy mogli myleæ o odtwarzaniu utraconych tkanek np.
tkanki miêniowej, tkanki nerwowej i to mo¿e okazaæ siê prawdziw¹ rewolucj¹ w medycynie.
Oby jak najszybciej te zmiany siê dokona³y, bo na wiecie
rodzi siê chyba coraz wiêcej dzieci z wadami rozwojowymi?
Parê lat temu w Afryce w ramach akcji charytatywnej prowadzi³em ekipê, której zadaniem by³o udzielenie pomocy medycznej
tamtejszym dzieciom. Te dzieci mia³y nieprawdopodobne wady
rozwojowe. Koszt jednej operacji wynosi³ rednio pó³ miliona
dolarów. Dyrektor tamtego szpitala by³ roz¿alony. Twierdzi³, ¿e
gdyby te pieni¹dze przeznaczyæ na lepsze od¿ywienie zdrowych
dzieci, to wynik w skali globalnej by³yby du¿o lepszy. I tak sobie
mylê, ¿e rozumowanie tego cz³owieka nie by³o wcale takie
g³upie, bo dzia³aj¹c na korzyæ jednostki, czêsto dzia³amy na
niekorzyæ spo³eczeñstwa. I proszê, mamy dylemat moralny,
który ka¿e nam zastanowiæ siê na ile nasze ingerencje z punktu
widzenia ludzkoci s¹ usprawiedliwione?
+
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I n a u g u r a c j a r o k u a k a d e m i ck i e g o
Przemówienie JM. Rektora
prof.

M

Jana Górskiego

am zaszczyt powitaæ Pañstwa na
uroczystoci inauguracji 56. roku
akademickiego w AMB. Szczególnie serdecznie witam naszych dostojnych Goci. Wszak¿e przys³owie mówi: Goæ w dom,
Bóg w dom.
Przed tygodniem odby³y siê w naszym
kraju wybory parlamentarne. Wszystkim wybranym na obecn¹ kadencjê senatorom i pos³om sk³adam serdeczne gratulacje. ¯yczê Pañstwu owocnej, twórczej pracy dla kraju, a tak¿e
wszelkiej pomylnoci w ¿yciu osobistym.
Mam te¿ nadziejê, ¿e nie zapomnicie o nas.
Parlamentarzystom minionej kadencji serdecznie dziêkujê za ich pracê.
Powiedzieæ nale¿y, ¿e sprawami naszej
uczelni i szpitali klinicznych interesowali siê
systematycznie pos³owie: W³odzimierz Cimoszewicz, Aleksander Czu¿ oraz Mieczys³aw
Czerniawski, za okazyjnie Krzysztof Jurgiel.
Pragnê z³o¿yæ Panom gor¹ce podziêkowania.
Jestem przekonany, ¿e s¹ to równie¿ wyrazy
wdziêcznoci pacjentów, którym moglimy pomóc dziêki w³anie Waszemu zaanga¿owaniu.
Wiosn¹ br. odby³y siê wybory w³adz
uczelni na kadencjê 2005/08. Spo³ecznoæ nasza wyrazi³a zdecydowane poparcie dla jednoosobowych organów minionej kadencji. Dziêkujemy za zaufanie. Odbieramy to jako wyraz
jednoznacznej akceptacji dla naszych dotychczasowych dzia³añ. Deklarujê w imieniu wszystkich wybranych, ¿e do³o¿ymy wszelkich starañ by tego zaufania nie zawieæ.
Dotychczasowy Dziekan Wydzia³u Lekarskiego  prof. dr hab. Maciej Kaczmarski, nie
ubiega³ siê, z powodów osobistych, o reelekcjê.
Bardzo wysoko oceniamy pañsk¹ dzia³alnoæ,
Panie Profesorze i w imieniu spo³ecznoci

Fot. Senat AMB.
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uczelni sk³adam Panu serdeczne podziêkowania.
Równie serdecznie dziêkujê za dotychczasow¹ dzia³alnoæ prodziekanom: Wydzia³u Lekarskiego  prof. Wandzie Stokowskiej i prof.
Janinie Piotrowskiej oraz prodziekanowi Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia doc.
Robertowi Latosiewiczowi. ¯yczê Pañstwu samorealizacji w swoich jednostkach i zapraszam
do wspó³pracy w ramach komisji senackich.
Wiosn¹ odby³y siê te¿ wybory do Parlamentu Studenckiego. Dotychczasowym dzia³aczom dziêkujê za pracê i wspó³pracê. Nowym
w³adzom sk³adam, na rêce przewodnicz¹cego
kolegi Paw³a Kitlasa, gratulacje i ¿yczê owocnej pracy.
Miniony rok akademicki by³ rokiem dalszej, niezwykle intensywnej aktywnoci w naszej uczelni. Utrzymanie tego poziomu wymaga wytê¿onej pracy i wielu inicjatyw. Ale jest to
koniecznoæ. Wiadomo przecie¿, ¿e kto siê nie
rozwija ten siê cofa. A cofaæ siê nie chcemy
i nie mo¿emy. Ramy niniejszego wyst¹pienia
nie pozwalaj¹ na szczegó³owe przedstawienie
osi¹gniêæ i pora¿ek minionego roku. Przedstawiê wiêc tylko te najwa¿niejsze.
Na Wydziale Lekarskim rozpoczêlimy
nauczanie w jêzyku angielskim dla obcokrajowców. By³o to wielkim wyzwaniem dla nauczycieli akademickich pierwszego roku, jak
te¿ Dziekanatu tego wydzia³u i s³u¿b administracyjnych. O sukcesie tego przedsiêwziêcia
najlepiej wiadcz¹ dwa fakty: po pierwsze ¿aden ze studentów nie zrezygnowa³ dobrowolnie ani te¿ nie przeniós³ siê do innej uczelni,
a po drugie w roku bie¿¹cym naukê podejmie
znacznie wiêcej studentów, nie tylko z Norwegii, ale równie¿ ze Szwecji oraz Kanady. Po-

2005/2006
nadto, kilku studentów z innych uczelni przenios³o siê do nas. W trakcie za³atwiania formalnoci jest tworzenie studiów lekarskich w systemie czteroletnim dla studentów ze Stanów
Zjednoczonych. Obecnoæ wzrastaj¹cej grupy
studentów rozmawiaj¹cych w jêzyku angielskim i jêzykach ojczystych daje siê ju¿ zauwa¿yæ w sklepach i barach wokó³ uczelni. Niew¹tpliwie dodaje to kolorytu naszemu miastu, staje
siê ono znane w miejscach pochodzenia tych
studentów. Oczekiwane uruchomienia lotniska
zwiêkszy niew¹tpliwie atrakcyjnoæ oferowanych przez nas studiów. Oba kierunki Wydzia³u
Lekarskiego, tj. kierunek lekarski i stomatologiczny uzyska³y w roku ubieg³ym akredytacjê
PAK na piêæ lat. Na tym wydziale nadano 62
stopnie doktora nauk, 11 stopni doktora habilitowanego a 8 osób uzyska³o tytu³ profesora.
Cieszy zw³aszcza coraz m³odszy wiek nowych
doktorów hab. i profesorów. Umacnia to
przekonanie o skutecznoci wybranej polityki
naukowej w uczelni, polityki promocji tych,
którzy chc¹ pracowaæ i rozwijaæ siê. W roku
bie¿¹cym wyst¹pimy z wnioskiem o uzyskanie
uprawnieñ do nadawania trzeciego stopnia doktora przez ten wydzia³, a mianowicie stopnia
doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii.
W minionym roku odby³ siê po raz pierwszy w kraju ogólnopolski Lekarski Egzamin
Pañstwowy. Zda³o go 98,2% (153 na 155 osób)
naszych absolwentów. Wynik ten oznacza, ¿e
kszta³cimy lekarzy na bardzo wysokim poziomie. S¹dzê, ¿e trudno o lepszy wynik równie¿
w przysz³oci. Na kierunku lekarskim przeprowadzono po roku III i IV, po raz pierwszy, unikalny w kraju, wewnêtrzny, testowy sprawdzian wiedzy lekarskiej. Jego celem by³o
sprawdzenie dotychczasowej wiedzy, motywowanie do jej zdobywania oraz przygotowanie
do kolejnych lekarskich egzaminów pañstwowych. Sprawdzian ten zosta³ przyjêty przez studentów bardzo ¿yczliwie.
Na Wydziale Farmaceutycznym mia³o
miejsce doprawdy niezwyk³e zgrupowanie
pomylnych zdarzeñ. Wydzia³ uzyska³ uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie biologii medycznej. Uzyska³ akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Farmacja, powo³ano Studium Kszta³cenia Podyplomowego, uzyskano
akredytacjê Ministerstwa Zdrowia w zakresie
kszta³cenia podyplomowego absolwentów kierunku farmacji, utworzono studia doktoranckie
oraz drug¹ aptekê akademick¹,.

M
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Miniony rok by³ drugim rokiem funkcjonowania Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia. By³ te¿ rokiem znacz¹cego wzmocnienia tego wydzia³u. Wydzia³ kszta³ci 1600
studentów. Ka¿dy z szeciu kierunków tego
wydzia³u posiada akredytacjê PAK, za kierunek Pielêgniarstwo i Po³o¿nictwo równie¿
akredytacjê Krajowej Komisji Akredytacyjnej
Szkolnictwa Medycznego. Wed³ug naszej oceny wydzia³ ju¿ spe³nia wszystkie kryteria do
nadawania stopnia doktora nauk i stosowny
wniosek zostanie z³o¿ony niebawem do CK ds.
Stopni i Tytu³ów Naukowych. Wydzia³ prowadzi bardzo intensywne szkolenie podyplomowe i inne. Uzyska³ zgodê na organizacjê omiu
sta³ych kursów dokszta³caj¹cych. Przeprowadzono roczne dokszta³cenie pielêgniarek w ramach programu Phare. Stu piêædziesiêciu uczniów z Bia³egostoku i okolic przesz³o szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wspólnie z KW Policji zorganizowano tzw. studenckie spotkania z bezdomnoci¹. Wydzia³ zorganizowa³ te¿ szereg konferencji naukowych.
Niew¹tpliwie za najwa¿niejsz¹ uznaæ nale¿y
IV Podlask¹ Konferencjê Naukowo-Szkoleniowa o nazwie Pacjent przedmiotem troski zespo³u terapeutycznego. Jak z powy¿szego krótkiego przegl¹du widaæ WP i OZ sta³ siê równie¿ instytucj¹, która kszta³ci nie tylko studentów, dba o rozwój naukowy w³asnej kadry lecz
jest te¿ orodkiem kszta³cenia podyplomowego
oraz szerzenia wyspecjalizowanej wiedzy
w zakresie opieki nad chorym. Jak mówi³em
przed rokiem, na przeszkodzie do dalszego rozwoju wydzia³u stoi brak pomieszczeñ. Niestety,
w tej sprawie nic nie uleg³o zmianie.
Nie s³abnie aktywnoæ naukowa naszej
uczelni. O liczbie stopni i tytu³ów naukowych
wspomnia³em wy¿ej. Obecnie realizujemy ponad 450 prac w³asnych i statutowych, 41 grantów KBN oraz 4 tematy w ramach Programów
Ramowych Unii Europejskiej. Dzia³ Nauki,
Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji
dzia³aj¹c wspólnie z Euroregionalnym Orodkiem Medycznym zorganizowa³ dwie konferencje dofinansowane ze rodków Phare. Tytu³
jednej brzmia³: Euroregionalne Warsztaty
Kardiologiczne  standardy i nowe trendy w leczeniu ostrych zespo³ów wieñcowych, za
drugi to Budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego w ochronie zdrowia w ramach wspó³pracy przygranicznej Euroregionu Niemen.
Bylimy te¿ wspó³organizatorem, na Uniwersytecie w Wilnie, sympozjum pod tytu³em:
Rak p³uca. Pracownicy Biblioteki byli organizatorami konferencji: Miêdzynarodowa
wspó³praca bibliotek w dobie zmieniaj¹cych
siê potrzeb u¿ytkowników.
We wszystkich tych spotkaniach uczestnicy rekrutowali siê z Polski, Litwy i Bia³orusi.
Uczelnia nasza sta³a siê w ten sposób g³ównym
centrum integruj¹cym szereg inicjatyw w szko-
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leniu podyplomowym w tej czêci Europy.
Uzyskalimy równie¿ finansowanie unijne na
dwa projekty szkoleniowe, a mianowicie:
Szkolenie z zaawansowanych technik ednoskopowych oraz Szkolenie z jêzyka angielskiego dla pracowników sektora medycznego.
Coraz wiêkszym uznaniem cieszy siê wydawane przez nas czasopismo medyczne Roczniki Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Zawdziêcza to dobrym pracom z ca³ego wiata
oraz doskona³ej szacie graficznej. Czasopismo
otrzyma³o najwiêksz¹ punktacjê KBN oraz Index Copernicus. Niebawem powo³ani zostan¹
koedytorzy z USA i Japonii. Przygotowujemy
siê do zmiany nazwy czasopisma.
Pracownicy nasi byli organizatorami szeregu ogólnopolskich i miêdzynarodowych
sympozjów i zjazdów naukowych. Niew¹tpli-

Fot. Wac³awa Wojtala  Podsekretarz Stanu
wrêcza dyplom dr. Karolowi
Kamiñskiemu.

wie najwiêkszym by³ Zjazd Chirurgów Polskich z licznym udzia³em goci z zagranicy. Na
wymienienie zas³uguj¹ dwa sympozja interdyscyplinarne. Jedno nosi³o tytu³: Cz³owiek 
stworzenie czy twór ewolucji i zosta³o zorganizowane przez Zak³ad Klinicznej Biologii
Molekularnej naszej uczelni, Miêdzywydzia³ow¹ Katedrê Teologii Katolickiej oraz Zak³ad
Bioetyki i Antropologii Filozoficznej UwB. Tytu³ drugiego brzmia³: Spotkanie z Medycyn¹
Paliatywn¹  Res sacra mizer. Organizatorem
by³ WP i OZ, Katedra Teologii Katolickiej
U w B i Towarzystwo Hospicjum. Tematyka
tych sympozjów pozwoli³a na równoczesny
ogl¹d problemów cia³a i ducha cz³owieka.
Organizatorom gratulujê pomys³u i realizacji.
Wszystkich zachêcam do pójcia w ich lady.
Koñczymy budowê Centrum Medycyny
Dowiadczalnej. Placówka ta umo¿liwi prowadzenie badañ na zwierzêtach transgenicznych,
a tym samym umo¿liwi do³¹czenie do nauki
wiatowej w tej dziedzinie. Umo¿liwi te¿ prowadzenie badañ na zwierzêtach w ogóle. Spe³nione bowiem zostan¹ ostre normy wiatowe
w tym wzglêdzie. Planujemy uruchomienie
Centrum na prze³omie I i II kwarta³u roku przysz³ego.
Z pozycji naukowej uczelni wynika jej sta-

tus. Wed³ug zapisów nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym akademia medyczna uzyskuje
status uniwersytetu medycznego, gdy legitymuje siê szecioma uprawnieniami do nadawania tego stopnia. Obecnie posiadamy cztery
uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk i trzy uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego. Jak ju¿ wspomnia³em,
potencja³ naukowy upowa¿nia nas do wyst¹pienia o kolejne dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Procedura przyznawania
tych uprawnieñ jest przewlek³a i potrwa zapewne oko³o pó³tora roku. Oznacza to, ¿e najprawdopodobniej w nastêpnym roku rozpoczniemy starania o uzyskanie statusu uniwersytetu. Wed³ug obecnej interpretacji przepisów
zmiana statusu wymaga ustawy sejmowej. Wyd³u¿y to znacznie ten proces. Ju¿ dzisiaj apelujê do pos³ów obecnej kadencji o wsparcie.
Wdra¿anie nowej ustawy bêdzie procesem wymagaj¹cym ¿mudnej pracy. W tym zmiany statutu. Nale¿y te¿ mieæ wiadomoæ, ¿e ustawa
ta, po ostatnich chaotycznych poprawkach, zawiera wiele b³êdów i niecis³oci. Ju¿ dzisiaj
twierdzi siê, ¿e wymaga ona rych³ej nowelizacji.
Aktywnoæ naszych studentów doskonale
wpisuje siê w ¿ycie uczelni. Jest jej integraln¹
czêci¹. Cz³onkowie Samorz¹du Studenckiego
nale¿ycie wype³niaj¹ statutowe obowi¹zki
w komisjach stypendialnych, programowych,
dyscyplinarnych, rekrutacyjnych i bibliotecznej. Wspó³organizowali z innymi uczelniami
regaty o puchar Rektora oraz Juwenalia 2005.
Samorz¹d wspó³organizowa³ Medikalia 2005,
wiosenn¹ edycjê warsztatów Kariery Medyka, akcjê honorowego krwiodawstwa Wampiriada. Z inicjatywy Samorz¹du pracownicy
uczelni i studenci uczcili pamiêæ Papie¿a Jana
Paw³a II poprzez akcjê Bia³a wst¹¿ka  znak
zwyciêstwa. Cieszy dzia³alnoæ Studenckiego
Towarzystwa Naukowego. Wydarzeniem by³a
zorganizowana po raz pierwszy Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i M³odych Lekarzy. Uczestniczy³o w niej niemal 300
osób z Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy.
W konkursie Europrimus na najlepsze Ko³o
Naukowe na Podlasiu I nagrodê otrzyma³o Ko³o przy Klinice Onkologii Dzieciêcej. W tegorocznej edycji Primus Inter Pares prymusem
okaza³ siê student Wydzia³u Lekarskiego
£ukasz Minarowski  przewodnicz¹cy STN
w naszej uczelni. Zdoby³ on te¿ pierwsz¹ nagrodê bardzo wymiern¹, a mianowicie samochód Panda ...
Na niezmiennie wysokim poziomie pracuje Chór, Klub Co-nieCo z kabaretem Pod
Schodkami oraz Radiosupe³. Studenci 
cz³onkowie AZS nadal utrzymuj¹ siê w czo³ówce sportowej uczelni medycznych.
Profil dzia³alnoci naszej uczelni wymaga
szerokich kontaktów z mieszkañcami oraz
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w³adzami Województwa i Miasta. Dzieje siê to
g³ównie za spraw¹ wiadczonych przez nas
us³ug diagnostyczno-leczniczych w szpitalach
klinicznych. Niestety, ustawodawca postawi³
nas w sytuacji mniej korzystnej ni¿ inne szpitale. Szpitale dla których organem za³o¿ycielskim jest Marsza³ek lub Starosta s¹ czêsto
w stanie uzyskaæ prob¹ lub grob¹ pomoc tych
organów. Rektor, jako organ za³o¿ycielski, takich mo¿liwoci nie posiada. Ton¹cy w d³ugach Pañstwowy Szpital Kliniczny musi radziæ
sobie sam. Po¿yczka restrukturyzacyjna daje
tylko mo¿liwoæ zaczerpniêcia powietrza, a nie
wyci¹gniêcia na brzeg. Szpital ograniczaæ musi
liczbê przyjêæ dostosowuj¹c j¹ do kontraktu
z NFZ. Zmniejszenie liczby pacjentów oznacza
ograniczenie dostêpu do chorego studentów
i lekarzy kszta³c¹cych siê w ramach szkolenia
podyplomowego. To z kolei grozi obni¿eniem
poziomu kszta³cenia. Nie chcemy ¿adnych
przywilejów. Ale kszta³ciæ musimy.
Zwracam siê do Pani Dyrektor NFZ o uwzglêdnienie tych czynników przy kontraktowaniu liczby us³ug na rok przysz³y. Przyk³adem
dobrej wspó³pracy pomiêdzy uczelni¹ a Urzêdem Marsza³kowskim jest Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy w PSK-a. Oddzia³ ten, z tytu³u zaplecza klinicznego, zw³aszcza klinik zabiegowych, jak kardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia naczyñ czy te¿ torakochirurgia musi pe³niæ rolê najwiêkszej i nadrzêdnej jednostki w
województwie. Zosta³ te¿ zaprojektowany tak,
¿e znajd¹ siê w nim wszystkie niezbêdne elementy w³¹cznie z mo¿liwoci¹ dekontaminacji.
Dofinansowanie tej inwestycji przez Urz¹d
Marsza³kowski z funduszy unijnych umo¿liwia
jej ukoñczenie. Oddzia³ zostanie oddany do
u¿ytku ju¿ w pierwszych dniach listopada. Pozostaje sprawa l¹dowiska helikopterów. Dotychczasowe, zlokalizowane tymczasowo na
drodze dojazdowej do szpitala, blokuje ruch
pojazdów, w tym karetek pogotowia. Wyznaczylimy now¹, trwa³¹ lokalizacjê od strony ul.
Legionowej. Lokalizacjê t¹ zatwierdzi³y stosowne w³adze. Poszukujemy rodków na realizacjê tego przedsiêwziêcia. Postêpuje budowa,
finansowanych przez Ministra Zdrowia Kliniki
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej wraz z pododdzia³em Chirurgii Plastycznej i Odtwórczej
oraz Kliniki Rehabilitacji. Niebawem rozpoczniemy budowê Kliniki Neonatologii i przebudowê Kliniki Ginekologii. Dobrym duchem
tych inwestycji jest obecna wród nas Minister
Wac³awa Wojtala. Korzystam z okazji i sk³adam Pani Minister w imieniu wszystkich nas,
a zw³aszcza przysz³ych pacjentów, bardzo serdeczne podziêkowania.
Niezmiernie pal¹c¹, w moim przekonaniu,
jest sprawa budowy Orodka Przeszczepów
Szpiku.(...) Ca³y obszar pó³nocno-wschodniej
czêci kraju takiego orodka nie posiada.
A liczba wskazañ do przeszczepu szpiku ronie
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nieustannie. Nasi pacjenci musz¹ byæ, si³¹ rzeczy, rozsy³ani po ca³ym kraju. Niepowtarzalna
okazja budowy orodka pojawi³a siê w³anie
teraz. Mo¿na by w budowanym skrzydle
PSK-a nadbudowaæ piêtro z przeznaczeniem
na ten cel. Nadbudowa taka by³aby znacznie
tañsza ni¿ budowa w innym miejscu. Nie wymaga³aby przecie¿ fundamentów, uzbrojenia
placu czy te¿ dodatkowych pod³¹czeñ tzw. mediów. Po zakoñczeniu inwestycji w obecnym
kszta³cie szansa o której mówiê zostanie zaprzepaszczona. Orodek Przeszczepiania Szpiku to sprawa ponad-uczelniana, to sprawa dla
wszystkich potencjalnych pacjentów naszego
województwa, w tym kto wie, mo¿e równie¿
nas samych.
Pragnê wiêc, niemia³o, zwróciæ siê z
prob¹ do Pani Minister i do Pana Marsza³ka
o rozwa¿enie mo¿liwoci wspólnego sfinansowania tej inwestycji. Jej koszt szacujemy na
szeæ milionów z³otych.
I zgo³a na zakoñczenie  sprawa Pa³acu,
w którym siê obecnie znajdujemy. Pa³ac od 56
lat jest w³asnoci¹ Akademii Medycznej.
A wiêc niemal tyle co rodziny Branickich.
Wnêtrza pa³acu s¹ obecnie dostosowane do naszych potrzeb. Znajduj¹ siê tu pomieszczenia
biurowe, biblioteka, niektóre pomieszczenia
dydaktyczne oraz Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji. Pa³ac Branickich jest znacz¹c¹ czêci¹ dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
Dla wielu, jest to obiekt najpiêkniejszy. Dowodem jego atrakcyjnoci s¹ t³umy turystów.
W tej Auli oraz na dziedziñcu odbywa siê wiele
wydarzeñ rangi pañstwowej, wojewódzkiej,
miejskiej i niektóre kocielne. Pa³ac, chocia¿
notarialnie nasz, jest emocjonalnie w³asnoci¹
mieszkañców Bia³egostoku jak te¿ województwa. Odk¹d jestemy w³acicielami tego obiektu dok³adamy wszelkich starañ by wygl¹da³ jak
dawniej. Gotów jestem wyraziæ opiniê, ¿e nikt
inny lub ma³o kto, potrafi³by troszczyæ siê tak
skutecznie o zabytkowy obiekt o tak du¿ej ku-

baturze. Troska ta ³¹czy wszystkich rektorów
i pracowników Akademii. W ostatnich latach
dokonalimy ogromnego postêpu w pracach
nad renowacj¹ pa³acu. Osuszono fundamenty,
wyremontowano ca³kowicie oba skrzyd³a oraz
frontow¹ cianê korpusu g³ównego. Odrestaurowano rzeby Herkulesów. Oko³o po³owy wydatkowanych na ten cel rodków pochodzi³o
z funduszy uczelni, a po³owa ze rodków Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Zdrowia.
Niestety, zmiany przepisów spowodowa³y
wstrzymanie dotacji z tych róde³. Koszt ukoñczenia renowacji, w tym wymiany dachu korpusu g³ównego, pod³¹czeñ technicznych oraz
owietlenia skalkulowano na 7.7 mln z³otych.
Przeznaczaj¹c corocznie jedynie rodki w³asne
na ten cel i tak remont ukoñczylibymy nie
wczeniej ni¿ za 10 lat. Zwrócilimy siê wiêc
do Urzêdu Marsza³kowskiego z prob¹ o dofinansowanie tej inwestycji ze rodków unijnych. Pragnê, z ogromn¹ radoci¹ poinformowaæ, ¿e wniosek nasz zosta³ uwzglêdniony
przez Zarz¹d Województwa. Otrzymalimy
kwotê 5.6 mln. Pozosta³e 25%, tj. 1.9 mln wy³o¿ymy, zgodnie z przepisami, ze rodków
w³asnych. Na rêce Pana Marsza³ka Janusza
Krzy¿ewskiego sk³adam serdeczne podziêkowania Komitetowi Steruj¹cemu oraz Cz³onkom Zarz¹du za pozytywn¹ decyzjê w tej
sprawie. Jestem przekonany, ¿e w koñcu roku
2007 bêdziemy wszyscy mogli podziwiaæ per³ê
architektoniczn¹ Podlasia w jej pe³nej krasie.
Mam nadzieje, ¿e uda³o mi siê w dzisiejszym wyst¹pieniu przedstawiæ obraz rzeczywisty naszej uczelni. Obraz uczelni têtni¹cej
¿yciem, rozwijaj¹cej siê, uczelni o mocnej pozycji w kraju i w wiecie, uczelni g³êboko
zwi¹zanej z mieszkañcami ziemi, na której
dzia³a. Jestem g³êboko przekonany, ¿e tak bêdzie równie¿ w przysz³oci. Studentom, pracownikom, pacjentom oraz wszystkim tu obecnym ¿yczê du¿o zdrowia i wszelkiej pomylnoci.
+

Fot. Odznaczani pracownicy AMB.
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Nienormalnoæ
w
normie
Kilka pytañ do

Wac³awy Wojtali,
Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Pani Minister, czy w s³u¿bie zdrowia bêdzie kiedy normalnie?
Trudne pytanie, bo tak naprawdê to ju¿ powinno byæ normalnie. Liczê
na to, ¿e decyzje, które bêd¹ zapada³y w obecnym sejmie bêd¹ s³u¿y³y
rodowisku medycznemu.
I polski pacjent bêdzie móg³ czuæ siê bezpiecznie?
Polski pacjent ju¿ od dawna jest bezpieczny, chocia¿ czasami musi
poczekaæ w kolejce na uzyskanie wiadczenia medycznego. W przypadku zagro¿enia ¿ycia oczywicie taka kolejka nie istnieje. W ¿adnym kraju na wiecie nie ma tylu rodków na ochronê zdrowia, aby
wszystkie potrzeby chorych by³y natychmiast realizowane. I nikogo to
nie dziwi. Ja te¿ czeka³am na wizytê u okulisty pó³ roku, chocia¿ ból
oczu bardzo mi dokucza³.
Ale to oznacza, ¿e musimy godziæ siê na nienormalnoæ.
Czasami trzeba wykazaæ wiêcej zrozumienia, chocia¿ przyznajê ¿e
polskiej s³u¿bie zdrowia potrzeba wiêcej pieniêdzy i lepszego zarz¹dzania.
Gdybymy tak podsumowali d³ugi wszystkich szpitali w Polsce to
ta suma okaza³aby siê zawrotna.
Jest to kilka miliardów z³otych, które nagromadzi³y siê przez lata,
najczêciej z tytu³u nie p³aconych rachunków. Ten problem bardzo
dobrze wyjania przygotowany przez nasze ministerstwo raport, znany
pod nazw¹ zielona ksiêga. Wynika z niego jednoznacznie, ¿e mimo
i¿ dokonalimy ju¿ ogromnych reform w s³u¿bie zdrowia, to jeszcze
potrzeba trochê czasu, aby te wszystkie mechanizmy zaczê³y funkcjonowaæ.
Ale s¹ szpitale, które nie maj¹ d³ugów i s¹ takie, które
 mo¿na odnieæ takie wra¿enie  robi¹ je na potêgê.
Ostatnie analizy pokazuj¹, ¿e oko³o 760 szpitali nie ma ¿adnego zad³u¿enia, ale jest i kilka takich, których d³ugi wynosz¹ ponad 100 milionów. Wed³ug mnie dobry mened¿er jest w stanie szybko wyprowadziæ szpital z d³ugów. Przyk³adem niech bêdzie Szpital Kliniczny
im. Balickiego w £odzi.
Na razie zamiast dobrych mened¿erów mamy kolejne odd³u¿anie
szpitali. Czy to ju¿ jest metoda na rozwi¹zywanie problemów?
Nie s¹dzê aby to by³ dobry sposób, tym bardziej ¿e to co w tej chwili
dzieje siê  jak to okreli³ w swym wyst¹pieniu inauguracyjnym rektor
 jest tylko ko³em ratunkowym i pozwala szpitalom jedynie z³apaæ
lekki oddech. Aby poprawiæ sytuacjê szpitali konieczne s¹ wiêksze
fundusze, lepsze zarz¹dzanie i wspó³praca z organami za³o¿ycielskimi.
A mo¿e sytuacjê uzdrowi kolejna rewolucja w s³u¿bie zdrowia?
Nie daj Bo¿e!
Rozmawia³a: Danuta lósarska
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Nowy numer

Spraw Nauki!
U

kaza³ siê nowy, padziernikowy, numer Spraw
Nauki. Istotnym  ok³adkowym  tematem, jaki
go otwiera jest w³asnoæ intelektualna. O takim jej
aspekcie jak wolny dostêp do wiedzy pisze Bo¿ena
Bednarek  Michalska (Wolny dostêp do wiedzy?),
natomiast Waleria Ko¿usznik pokazuje patologiê, jak¹
on mo¿e zrodziæ (Plagiat przez Internet). Stronê
prawn¹ w³asnoci intelektualnej analizuje Maria Nowina (Pod ochron¹).
Drugim, istotnym dzia³em w tym numerze s¹
zwi¹zki nauki z gospodark¹, które analizuje na
przyk³adzie offsetu w czêci naukowej prof. Wojciech
Katner w rozmowie z red. Stanis³awem B¹kowiczem
(Oczekiwalimy wiêcej) oraz prof. Janusz Rachoñ z
Politechniki Gdañskiej  laureat tegorocznej Gospodarczej Nagrody Prezydenta (Beata Orza¿ewska 
Intelekt to najwiêkszy kapita³).
Numer ubarwia dyskusja redakcyjna prowadzona
przez red. Krystynê Hanygê z prof. Bogdanem Wachowiakiem i prof. Zygmuntem Szultk¹ na temat historii Pomorza i Kaszubów (Pomorze s³owiañskie,
Pomorze germañskie), a tak¿e teksty z archeologii,
ochrony zabytków, socjologii.
Ponadto, jak zwykle, sta³e felietony, wyj¹tkowo
liczne informacje wa¿ne dla pracowników zajmuj¹cych i interesuj¹cych siê nauk¹ oraz Poczet profesorów polskich autorstwa Janusza Markiewicza.
Zapraszamy do prenumeraty i ¿yczymy ciekawej
lektury!
Informujemy, ¿e na stronie :
www.sprawynauki.waw.pl mo¿na znaleæ tylko
krótkie streszczenia tekstów zamieszczonych w numerze. Pismo w ca³oci dostêpne jest jedynie w prenumeracie (60 z³ rocznie, ³¹cznie z czterema suplementami).

O

d 14 listopada Biblioteka wznawia szkolenia dotycz¹ce efektywnego korzystania z baz danych. Na stronie inetrnetowej Biblioteki:
www.biblioteka.amb.edu.pl
zamieszczono grafik planowanych szkoleñ, na których
zostan¹ zaprezentowane bazy pe³notekstowe i bibliograficzne. Zachêcam do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹.
Danuta D¹browska-Charytoniuk
Dyrektor Biblioteki G³ównej AMB

-9-

III

MEDYK BIA£OSTOCKI

Podlaski
Festiwal
Nauki i Sztuki

A

kademii Medycznej przypad³o
w tym roku zorganizowanie
w Bia³ymstoku kolejnej, trzeciej ju¿ edycji Festiwalu Nauki i Sztuki. Powo³any przez JM. Rektora trzyosobowy komitet (w którego sk³ad
weszli ni¿ej podpisani) dzia³a³ ju¿ od
wiosny. Przygotowalimy formalne
wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Nauki, Zarz¹du Województwa, Urzêdu Miasta, poszukiwalimy
potencjalnych sponsorów, sk³adalimy wizyty u przedstawicieli w³adz,
kontaktowalimy siê z pras¹, radiem
i telewizj¹, odbywalimy kolejne zebrania z przedstawicielami innych
uczelni, w koñcu zredagowalimy i
wydalimy program Festiwalu. Ponadto musielimy przygotowaæ uroczyste otwarcie i zamkniêcie Festiwalu, których oprawê artystyczn¹ zapewni³a Wy¿sza Szko³a Muzyczna.
Na koñcu czeka³o nas dokonanie rozliczeñ finansowych z uczelniami,
rozliczenie dotacji i opracowanie
sprawozdania finansowego.
Przygotowanie tak ogromnego
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przedsiêwziêcia naprawdê nie by³o ³atwe, zw³aszcza ¿e sprawami Festiwalu moglimy zajmowaæ siê dopiero po
zakoñczeniu codziennych obowi¹zków zawodowych. Dlatego nie usi³owalimy zmieniaæ dotychczasowej
formu³y, chcielimy jedynie jak najlepiej spe³niaæ funkcje koordynuj¹ce
oraz dobrze reprezentowaæ Festiwal
wobec w³adz, sponsorów, mediów, no
i oczywicie  odbiorców. Czy nasze
dzia³ania by³y skuteczne? Nie mo¿emy tego oceniaæ, ale nieodparcie nasuwa siê smutna refleksja, ¿e tak naprawdê na Festiwalu zale¿y tylko niektórym uczelniom (chyba nawet bardziej prywatnym) i Ministerstwu Nauki, które jako jedyne na jego organizacjê przeznacza jakie prawdziwe pieni¹dze. W³adze samorz¹dowe wykazuj¹ du¿¹ ¿yczliwoæ s³own¹, ale
znacznie gorzej jest z realnym udzia³em finansowym. O sponsorowaniu
przez lokalny biznes nie ma nawet
mowy. Wiêkszoæ mediów interesuje
siê Festiwalem tylko o tyle, o ile potrzebne im s¹ jakie krótkie wstawki
do bie¿¹cych programów informacyjnych (chocia¿ podobno w tym roku
by³o i tak lepiej ni¿ w latach poprzednich). Chyba jeszcze d³ugo przyjdzie
poczekaæ na to, aby nasz Festiwal podobnie jak to jest np. we Francji (bo
tam zdarza³o nam siê uczestniczyæ w
festiwalach nauki), by³ w czasie jego
trwania centralnym wydarzeniem w
¿yciu miasta, aby wyszed³ z murów
uczelni na g³ówny rynek, aby przyci¹gn¹³ tam t³um m³odzie¿y i doros³ych.
Niemniej jednak Festiwal po raz
trzeci siê odby³ i to jest ten g³ówny sukces. Imprezy festiwalowe odbywa³y
siê w Bia³ymstoku, jak te¿ i w innych
miastach województwa podlaskiego.
Ogó³em odby³o siê oko³o 200 ró¿norodnych pokazów, spotkañ, wyk³adów, wystaw oraz koncertów. Wyda-

rzeniem by³a inauguracja Festiwalu w
Aula Magna, na któr¹ przybyli przedstawiciele w³adz regionu i uczelni.
M³odzie¿ wyranie docenia³a okazjê
obejrzenia poszczególnych uczelni od
rodka, kontaktu z pracownikami naukowymi. Nieporównanie mniejsze zainteresowanie wzbudzi³ Festiwal w
doros³ej czêci spo³eczeñstwa, chocia¿ np. wystawa w Instytucie Pamiêci Narodowej przyci¹gnê³a wielu
zwiedzaj¹cych.
Wiele imprez przeprowadzonych
w jednostkach naszej uczelni cieszy³o
siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y. Na przyk³ad przez Zak³ad
Anatomii przewinê³o siê ponad 300
osób, a Zak³ad Fizjologii odwiedzi³a
ponad setka m³odych ludzi. Wiele
osób przyci¹gn¹³ wyk³ad profesora
Chor¹¿ego o rolinach transgenicznych. Do tradycji Festiwalu wszed³
ju¿ organizowany w Pa³acu cykl popularnonaukowych wyk³adów, po³¹czonych z wystêpami artystycznymi.
W tym roku nadalimy tym imprezom
nazwê medycyna i sztuka, a przystêpne tematy muzyczne (najpiêkniejsze arie i pieni, tanga Astora Piazzoli) prezentowali m³odzi, ale ju¿ wybitni bia³ostoccy artyci. Oprawê poetyck¹ i prowadzenie zapewni³a nieoceniona El¿bieta Koz³owska-wi¹tkowska (specjalne podziêkowania!).
W ostatniej imprezie cyklu, m³odzie¿owy chór Aksjon z Parafii w. Miko³aja piêknie zapiewa³ kilka krótkich
pieni prawos³awnych. Tylko umys³y
cis³e mog¹ wyjaniæ, dlaczego w
spotkaniach tych uczestniczy³o zaledwie 40-60 osób, a ju¿ zdumieniem nape³ni³ nas brak na widowni chocia¿by
jednej osoby z naszej uczelni. Nawiasem mówi¹c, nik³e by³o zainteresowanie naszych pracowników zarówno
samym Festiwalem, jak i poprzedzaj¹cym go Dniem Nauki, w czasie M
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którego ciekawy wyk³ad o biochemii nowotworów wyg³osi³ prof. Jerzy Pa³ka.
Wraz z zakoñczeniem Festiwalu
pojawi³o siê oczywiste pytanie, Czy
spe³ni³ on swoje zadanie? Czy aby na
pewno takie imprezy s¹ potrzebne i
czy nie s¹ robione trochê na si³ê, bo
tak wypada, bo tak robi¹ inni. Jestemy przekonani, ¿e skorzysta³a na
nim m³odzie¿ licealna i gimnazjalna,
chocia¿ zdaje siê, przyda³by siê bardziej efektywny przekaz informacji o
Festiwalu ze strony Kuratorium. Co
do doros³ych  pozostaje mieæ nadziejê, ¿e jeszcze nie ca³e pokolenie jest
dla spraw nauki stracone. Prawdopodobnie w naszym miecie wp³yw
na ma³¹ frekwencjê mia³ brak tradycji
takich spotkañ, mo¿e zbyt ma³a
ekspansywnoæ rodowiska intelektualnego, brak dowiadczeñ w organizacji publicznych dyskusji, jakie odbywaj¹ siê chocia¿by w Krakowie, czy
w Warszawie. Niestety, trzeba te¿
powiedzieæ, ¿e zarówno w krêgach
w³adzy, jak i wród dziennikarzy
panuje wyrane niezrozumienie roli
nauki ju¿ nie dla renomy Miasta i
Regionu, ale wprost dla jego
ekonomii. Dowodem na to jest takie
pytanie do organizatorów na konferencji prasowej: po co nam jeszcze
dzieñ nauki, skoro mamy ju¿ tyle
ró¿nych dni, jak dzieñ bez papierosa,
dzieñ babci, dzieñ górnika, etc.
Powstaje zatem pytanie  czy tak
byæ musi? W ma³ym i wci¹¿ bêd¹cym
na dorobku orodku akademickim,
jakim jest Bia³ystok, potrzebne s¹ dzia³ania integruj¹ce spo³ecznoæ akademick¹. Mo¿e tak¹ rolê mog³aby spe³niæ dzia³aj¹ca nieustannie Kapitu³a
Festiwalu Nauki i Sztuki. Mog³aby
ona programowaæ festiwal, a jego bie¿¹c¹ organizacjê mo¿na by zleciæ profesjonalnemu zespo³owi. Na podstawie w³asnych dowiadczeñ nie s¹dzimy, aby mogli to dobrze zrobiæ pracownicy naukowi uczelni, nagle oderwani do swoich zajêæ. Festiwal jako
sta³a impreza na skalê województwa
wymaga jeszcze wielu zmian: pozyskania przyjació³ spoza uczelni,
zw³aszcza z wp³ywowych rodowisk
w³adzy i biznesu, szczegó³owego
okrelenia odbiorcy, a na pocz¹tek
wiêkszego zainteresowania samych
pracowników uczelni bia³ostockich.
Komitet Organizacyjny
Prof. S³awomir Wo³czyñski
Prof. El¿bieta Skrzydlewska
Prof. Zenon Mariak
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Szkolenie
z jêzyka angielskiego

W

e wrzeniu 2005 roku
Akademia Medyczna w
Bia³ymstoku uzyska³a,
ze rodków europejskich (Dzia³ania 2.1 ZPORR), finansowanie
projektu pt. Szkolenia z jêzyka
angielskiego dla pracowników
sektora medycznego. Koszt realizacji projektu wynosi 147.776,00
z³ i zostanie ca³kowicie pokryty ze
rodków UE, bez udzia³u w³asnego uczelni.
Znajomoæ jêzyka angielskiego przez pracowników sektora
medycznego jest niezwykle potrzebna. Lekarze i pracownicy
naukowo-dydaktyczni w pracy
klinicznej i dydaktycznej zmuszeni s¹ do kszta³cenia ustawicznego w zakresie najnowszych
osi¹gniêæ medycyny, uczestnicz¹
te¿ w spotkaniach, sympozjach,
konferencjach
miêdzynarodowych oraz studiuj¹ literaturê anglojêzyczn¹. Szczególnie przydatna dla nauczycieli akademickich
jest umiejêtnoæ pos³ugiwania siê
jêzykiem angielskim podczas
prowadzenia zajêæ w ramach Oddzia³u Anglojêzycznego, powsta³ego przy Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku i kszta³c¹cego studentów z zagranicy. Personel pielêgniarski równie¿ potrzebuje
ci¹g³ego kszta³cenia w zakresie
opieki nad pacjentem i w zwi¹zku
z tym musi korzystaæ z literatury
anglojêzycznej. Mo¿liwoæ realizowania projektów europejskich,
obs³uga administracyjna studiów
anglojêzycznych bezwzglêdnie
wi¹¿¹ siê z koniecznoci¹ znajomoci jêzyka angielskiego tak¿e
przez pracowników administracji.
W ramach projektu przeprowadzone zostan¹ szkolenia z jê-

zyka angielskiego na czterech
poziomach zaawansowania: pocz¹tkuj¹cym, podstawowym, rednio zaawansowanym i zaawansowanym. Pozwol¹ one na poznanie gramatyki i s³ownictwa
oraz dadz¹ umiejêtnoæ p³ynnego
wypowiadania siê na specjalistyczne tematy w jêzyku angielskim. Podczas kursu zostanie
po³o¿ony nacisk na poznanie terminologii medycznej jêzyka angielskiego, na rozwój umiejêtnoci czytania prasy specjalistycznej oraz pisanie artyku³ów
naukowych, sporz¹dzanie dokumentacji medycznej oraz szeroko
rozumian¹ komunikacjê. Przewidziana jest równie¿ tematyka dotycz¹ca projektów finansowanych
z programów UE.
Kurs rozpocz¹³ siê ju¿ w padzierniku 2005 roku. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu
po dwie godziny lekcyjne, na
terenie Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku. Przeprowadzona
rekrutacja pokaza³a jak ogromne
jest zainteresowanie nauk¹ jêzyka. Zg³osi³y siê po cztery osoby
na jedno miejsce. Niestety, projekt umo¿liwia przeszkolenie tylko 90 osób. W pierwszej kolejnoci zostali wziêci pod uwagê ci
kandydaci, którzy w najbli¿szych
latach bêd¹ prowadzili zajêcia w
jêzyku angielskim na Oddziale
Anglojêzycznym AMB. Pozosta³a
czêæ miejsc, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez UE,
zostanie przeznaczona dla pracowników sektora medycznego
spoza uczelni.
Prof. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki AMB
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Gdzie s¹ ch³opcy

Fot. Zespó³ pracuj¹cy nad zap³odnieniem in vitro bezporednio po
pierwszym sukcesie (12 listopada 1987 roku o godzinie 9.00 urodzi³a
siê dziewczynka, zdjêcie zespo³u wykonano o godzinie 11.00).

Od lewej: Euzebiusz Sola (dr med.  asystent w Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa AMB), Waldemar Kuczyñski (obecnie prof. dr hab.
 pracuje w Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa AMB, prowadzi równie¿ prywatny zak³ad leczniczy Kriobank), S³awomir Wo³czyñski
(obecnie prof. dr hab.  p.o. kierownika Kliniki Rozrodczoci i Endokrynologii Ginekologicznej), Marian Szamatowicz (prof. dr hab.,
emerytowany kierownik Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa AMB), Jerzy Radwan (obecnie prof. dr hab.  kierownik Kliniki Ginekologii
i Rozrodczoci Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi i prywatnej placówki Centrum Leczenia Niep³odnoci Gameta),
prof. Marek Kulikowski (obecnie prof. dr hab.  kierownik Zak³adu Pielêgniarstwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego AMB).

Wierny komórce jajowej
Profesor S³awomirWo³czyñski
Kierownik Kliniki Rozrodczoci
i Endokrynologii Ginekologicznej AMB
Czy ¿ycie
cz³owieka mo¿e powstawaæ w laboratorium?
Mo¿e, a czemu nie? Nigdy nie mia³em
takich dylematów moralnych, chocia¿
przyznajê, ¿e zdarzy³o mi w¹tpiæ w sam
pomys³ zap³odnienia pozaustrojowego.
W latach osiemdziesi¹tych, gdy profesor
Szamatowicz, mój ówczesny szef, wróci³
z Götteborga i stwierdzi³, ¿e bêdziemy
zajmowaæ siê zap³odnieniem in vitro,
pomyla³em, ¿e to nie mo¿e siê udaæ, ¿e to
tylko taka niegrona idea fix. Profesor
zleci³ mi wtedy wyszukanie w bibliotece
uczelnianej wszelkich materia³ów na temat zap³odnienia pozaustrojowego. Z trudem znalaz³em tak¹ ma³¹ informacjê
o tym, ¿e w Stanach Zjednoczonych
urodzi³o siê dziêki tej metodzie ju¿ oko³o
osiemdziesiêcioro dzieci. Moje w¹tpliwoci zwiêkszy³y siê. Zastanawia³em siê
czy podo³amy, w sensie intelektualnym
i technicznym. Mylê, ¿e obecni profesorowie: Radwan, Kuczyñski, Kulikowski, którzy pracowali wówczas w tym zes-
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pole te¿ podchodzili do tego trochê sceptycznie.
Za co konkretnie by³ pan
odpowiedzialny?
Mnie przypad³a czêæ ¿eñska. Przede
wszystkim trzeba by³o nauczyæ siê wyodrêbniaæ komórkê jajow¹. Pomog³o mi
w tym przeszkolenie na Uniwersytecie
Warszawskim u profesora Andrzeja Tarkowskiego, jednego z najwiêkszych polskich uczonych  biologa, klasyka embriologii. Prace nad in vitro zaczynalimy
w doæ skromnie wyposa¿onym laboratorium. By³y problemy ze szk³em, ze sprzêtem, po prostu ze wszystkim. Próby kliniczne trwa³y gdzie oko³o dwóch lat,
oko³o trzydziestu z nich zakoñczy³o siê
pora¿k¹. Przyczyny niepowodzeñ tkwi³y
chyba w naszym braku umiejêtnoci,
w braku odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego. Pracowalimy bez wytchnienia. W tamtym czasie ju¿ kilka orodków
akademickich w Polsce prowadzi³o badania nad zap³odnieniem in vitro. Istnia³a
miêdzy nami taka cicha rywalizacja.

Ka¿dy z orodków chcia³ mieæ ten spektakularny sukces wpisany w swoje osi¹gniêcia. Nam uda³o siê jako pierwszym.
Dziecko  dziewczynka  przysz³o na
wiat w 1987 roku.
Po tym sukcesie o ile mi wiadomo
zespó³ naukowców rozproszy³ siê.
Tak to ju¿ bywa w rodowisku naukowym
i dobrze, ¿e tak siê dzieje. Inaczej by³by to
dramat. Gdy ludzie przychodz¹ i odchodz¹ nastêpuj¹ zmiany, pojawiaj¹ siê nowe
pomys³y, nowe idee. Nauka siê rozwija.
Moje zainteresowania posz³y w kierunku
endokrynologii. Przez wiele lat by³em
kierownikiem Zak³adu Endokrynologii
Ginekologicznej, jednak nie maj¹c bazy
klinicznej si³¹ rzeczy skupi³em siê na nauce. Obecnie ju¿ po przekszta³ceniu
zak³adu w Klinikê Rozrodczoci i Endokrynologii Ginekologicznej, bogatszy
o bazê kliniczn¹, dalej bêdê zajmowa³ siê
problemem niep³odnoci i menopauzy.
Zarówno jednym, jak i drugim dolegliwociom towarzysz¹ powa¿ne zaburzenia
endokrynologiczne. W tej chwili niewiele
orodków w pañstwowej s³u¿bie zdrowia
w Polsce zajmuje siê ju¿ leczeniem
niep³odnoci metodami wspomaganymi
medycznie. To przenios³o siê w³aciwie
do gabinetów prywatnych.
Dlaczego?
Bo przynosi zysk.
Rozmawia³a: Danuta lósarska
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z tamtych l at ?
Cicho sza!
Profesor Marek Kulikowski
Kierownik Zak³adu Pielêgniarstwa
Po³o¿niczo-Ginekologicznego AMB
Dwa lata temu
spotkalimy
siê, przy okazji mojej rozmowy z prof. Musiatowiczem, ale wtedy urzêdowa³ pan piêtro
ni¿ej, na Oddziale Ginekologiczno-Po³o¿niczym Szpitala przy ul. Warszawskiej Teraz pana gabinet mieci siê na
poddaszu. Awansowano pana czy zdegradowano?
Formalnej odpowiedzi oczywicie nie bêdzie. Technicznie jest to oczywicie skok
w górê, ale tak na powa¿nie, to dzieje siê
co bardzo niedobrego. Zbli¿a siê pi¹ta
rocznica likwidacji dwóch klinik, Kliniki
Po³o¿nictwa i Kliniki Ginekologii i Po³o¿nictwa Septycznego. Te nierozwa¿ne decyzje by³ego rektora, przynosz¹ wiele
strat uczelni, studentom i pacjentom.
Mimo ¿e od tych decyzji minê³o ju¿ sporo
czasu to niestety mechanizmy, które
doprowadzi³y do likwidacji klinik nie
przesta³y dzia³aæ. G³ównym ich celem jest
likwidacja le rozumianej konkurencji.
To czym zajmuje siê teraz profesor
Kulikowski, uczeñ prof. Soszki, prof.
Krawczuka, prof. Szamatowicza
i, z tego co s³ysza³am od pacjentek,
wietny chirurg?
Jestem kierownikiem Zak³adu Pielêgniar-

stwa Po³o¿niczo-Ginekologicznego na
Wydziale Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. To jest nowy zak³ad, który powsta³
dziêki przychylnoci obecnego rektora
prof. J. Górskiego i dziekana prof. J. Karczewskiego. Stworzylimy bazê dydaktyczn¹ odpowiadaj¹c¹ standardom europejskim, nie mamy problemów z uzyskaniem
akredytacji. Jedynym naszym problemem
jest brak bazy klinicznej, dlatego zajêcia
odbywaj¹ siê na oddzia³ach szpitala
wojewódzkiego. Utrudnia nam to realizacjê programu, w³¹cznie ze zorganizowaniem praktyk przysz³ych po³o¿nych.
Na uczelni zajmujê siê tylko dydaktyk¹, a w Szpitalu Wojewódzkim w £om¿y operujê. Jestem wdziêczny dyrekcji
szpitala i moim ³om¿yñskim przyjacio³om, ¿e nie poddali siê pewnym naciskom, które siê wokó³ wytworzy³y
Musia³ pan bardzo narozrabiaæ panie
profesorze. Czym siê pan tak narazi³?
Jestem niewygodnym cz³owiekiem, bo
mówiê prawdê, a to nie wszystkim siê
podoba. Dla mnie najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest s³u¿enie pacjentowi, przestrzeganie w
¿yciu zawodowym i prywatnym ustalonych zasad etycznych. Tak mnie wychowano i nie zamierzam od tego odstêpowaæ!

Pracowa³ pan przez 25 lat w zespole
naprawdê wielkich indywidualnoci.
Wszyscy panowie, którzy kilkanacie
lat temu zas³ynêli z pierwszego w
Polsce zap³odnienia in vitro dzi s¹
profesorami.
Dzi ju¿ nie ma zespo³u. Pierwszy odszed³
do Pi³y prof. Radwan.
Po takim sukcesie uciek³ do Pi³y?
Mo¿e to nie najlepsze s³owo.
Ewakuowa³ siê. Bardziej pasuje?
Tak, to w³aciwsze stwierdzenie. W tej
chwili prof. Radwan jest wybitnym specjalist¹ w polskiej ginekologii zajmuj¹cym siê rozrodem. Jest kierownikiem Kliniki Rozrodczoci w Szpitalu Matki Polki
w £odzi. Profesor Kuczyñski jest czo³owym andrologiem, prof. Wo³czyñski zajmuje siê endokrynologi¹ ginekologiczn¹
i ma du¿e osi¹gniêcia naukowe.
Dzisiaj jednak ju¿ nie nale¿ymy do
czo³ówki ginekologicznej w Polsce. Odstajemy chocia¿by w operatywie, w onkologii ginekologicznej. Nie mo¿na na jednym sukcesie bazowaæ przez tyle lat.
Dzisiaj pozaustrojowe zap³odnienie jest
rutynowym dzia³aniem medycznym.
Chyba jest pan sfrustrowany?
To nie tak. Jestem wciek³y na sytuacjê,
która siê wytworzy³a w bia³ostockim pionie po³o¿nictwa i ginekologii.
A co siê musi staæ, aby zawieci³o
jeszcze panu s³oñce?
Trzeba przyj¹æ prawdziwe kryteria oceny,
skoñczyæ z kumoterstwem, nepotyzmem,
korupcj¹, koteriami towarzyskimi i wzajemnymi interesikami.
Rozmawia³a: Danuta lósarska

Plemnik w depozycie
Profesor Waldemar Kuczyñski
Kierownik pierwszej na Bia³ostocczynie
prywatnej kliniki Centrum Leczenia
Niep³odnoci Ma³¿eñskiej KRIOBANK
Marzenie o
w³asnym
dziecku dla
wielu par wci¹¿ siê jeszcze nie spe³ni³o.
Tak to prawda, ale dzi dysponujemy w³aciwie wszystkimi metodami terapeutycznymi
stosowanymi na wiecie, dlatego coraz wiêcej osób przestaje prze¿ywaæ swój dramat w
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samotnoci i zaczyna szukaæ pomocy u specjalistów.
Pocz¹tki nie by³y jednak ³atwe...
Pewnie mówi Pani o odbiorze naszych
dzia³añ i o stosunku szczególnie Kocio³a do
tego, co robilimy. Rzeczywicie pocz¹tki
by³y trudne, chocia¿ nie przesadza³bym z
kolei, ¿e nam tak utrudniano. Powiedzmy

mówi³o siê o nas, niektórzy co bardziej ortodoksyjni ksiê¿a wyklinali nas z ambony. Ale
nigdy nie powiem, ¿eby zrobili nam jak¹
krzywdê, czy w jaki rzeczywisty sposób
próbowali wp³yn¹æ na niewykonywanie
zabiegów.
Pañstwo w dalszym ci¹gu nie dop³aca
do leczenia. Czy wynika to z postawy
Kocio³a?
Do pewnego stopnia tak. W Polsce stanowisko Kocio³a katolickiego ma jednak znaczenie. Ale mylê, ¿e jest w tym przede wszystkim du¿o ekonomii. Powa¿niejszy problem
to niedoinwestowanie s³u¿by zdrowia.

M
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Brany jest pod uwagê ka¿dy wydatek, z którego mo¿na zrezygnowaæ. Je¿eli siê jeszcze
do tego przy³¹czy tak¹ doktrynê, ¿e leczenie
niep³odnoci to jest leczenie kosmetologiczne, to nie ma bardziej komfortowego wyjcia
z sytuacji.
To mo¿na leczenie niep³odnoci nazwaæ
kosmetologicznym?
To jest bzdura najwiêksza jak¹ s³ysza³em, ale
wymylona przez jednego z naszych ministrów, ¿eby mieæ taki wytrych, dziêki któremu odsuwa siê ludzi od mo¿liwoci leczenia.
wiatowa Organizacja Zdrowia
uzna³a niep³odnoæ za chorobê
spo³eczn¹, czy to znaczy, ¿e par
dotkniêtych tym problemem jest
coraz wiêcej?
To nie takie pewne, czy jest ich coraz wiêcej.
Mo¿e po prostu coraz bardziej nag³ania siê
problem. W przesz³oci by³o inaczej, bo
o wszystko obwinia³o siê kobietê. A ona cicho siedzia³a i akceptowa³a ten stan. Teraz
wiemy, ¿e przyczyny s¹ roz³o¿one w³aciwie
równomiernie  pó³ na pó³ po obu stronach
ma³¿eñstwa. A je¿eli zsumuje siê wszystkie,
przyczyny porednie, to wtedy okazuje siê,
¿e mê¿czyzna w g³ównym stopniu determinuje nisk¹ p³odnoæ naszego gatunku. Prawie 20 lat temu, kiedy dopiero rozpoczynalimy w Bia³ymstoku badania nad programem in vitro, w zespole, którym kierowa³
prof. M. Szamatawicz, by³em odpowiedzialny za tzw. czynnik mêski i czêæ procedur laboratoryjnych zwi¹zanych z pozaustrojowym zap³odnieniem. W tamtych czasach
czynnik mêski, czyli mê¿czyni o os³abionej
jakoci nasienia to by³ najwiêkszy problem.
Z tym nie moglimy sobie poradziæ. W grupie pacjentów, gdzie mê¿czyni mieli tylko
trochê os³abione nasienie odsetek braku zap³odnieñ wynosi³ ponad 40 a nawet 60% w
zale¿noci od jakoci wyjciowej nasienia.
Wtedy siê okaza³o, ¿e in vitro wcale nie rozwi¹zuje problemów mêskiego czynnika i ¿e
konieczny jest dostêp do koncesjonowanego
nasienia dawców, zdrowych dawców.
I st¹d pomys³ na bank nasienia?
Tak, ale i kontynuacja moich zainteresowañ
andrologicznych. Kiedy bank powstawa³ 15
lat temu, zapotrzebowanie na nasienie dawcy by³o olbrzymie. Mielimy bardzo du¿o
chêtnych, organizowalimy specjalne kampanie naboru. Wtedy byli to m³odzi, zdrowi,
p³odni mê¿czyni. Badani przez nas w kierunku HIV, chorób wenerycznych. Je¿eli
spe³niali wszystkie kryteria, to kwalifikowalimy ich do wspó³pracy. W tej chwili zapotrzebowanie jest znikome. Zaledwie 3% obrotu finansowego firmy polega na obrocie
nasieniem, kiedy stanowi³o ponad 90%. Ale
dziêki temu, co osi¹gnêlimy w tej bran¿y,
jestemy jedynym bankiem w Polsce, który
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koncesjonuje nasienie, udziela pe³nej informacji na jego temat, certyfikuje i udostêpnia
innym orodkom w Polsce. Dawcê dobieramy na podstawie cech psychofizycznych jakie reprezentuj¹ sob¹ rodzice przysz³ego
dziecka tj. wykszta³cenia, wzrostu, masy cia³a, karnacji, grupy krwi, czynnika Rh, koloru
oczu, w³osów.
Brzmi to jak recepta na idealnego
tatusia.
Zastanawiam siê jak na to odpowiedzieæ.
Dopóki jestemy zadowoleni, zdrowi, mamy
dzieci i niczego nam, w ¿yciu nie brakuje, to
mo¿emy krytycznie odnieæ siê do tematu.
Ale wystarczy, ¿ebymy mieli jeden pryszcz
na ty³ku, to nagle okazuje siê, ¿e sprawa dermatologii i pryszczy na ty³ku wcale nie jest
b³ah¹, a najwa¿niejsz¹. Wiêc podobnie jest i
w tym przypadku, niep³odnoæ nie jest problemem ludzi, którzy maj¹ dzieci, dlatego nie
szanuj¹ tych, których ona dotyka. Chyba ¿e
jest siê dziadkiem albo babci¹ i odczuwa
brak wnuka to wtedy siê na to patrzy inaczej.
Rzeczywistoæ jest taka, ¿e wielu ludzi chowa problem pod ko³drê, szlocha po cichu,
znosi cierpienie w samotnoci. A tymczasem
niep³odnoæ robi wielkie spustoszenie w
psychice, ludzie s¹ poddawani ci¹g³emu stresowi z powodu braku potomstwa. Wed³ug
amerykañskich badañ, po chorobach nowotworowych czynnych i HIV, niep³odnoæ jest
trzeci¹ przyczyn¹ problemów psychologicznych, która jest wyra¿ana w tak silny sposób.
Dlaczego tak wa¿ny jest dobór
wszystkich cech?
To czy rodzice powiedz¹ dziecku o wszystkim, czy nie, to jest ich sprawa, prawo nie
narzuca tutaj konkretnego rozwi¹zania. Je¿eli rodzice nie chc¹, nie musz¹ tego ujawniaæ.
Natomiast nie mo¿e byæ tak, ¿eby dziecko
mia³o nieodpowiedni¹ grupê krwi dla tego
zwi¹zku. Bo rodzi to problemy i na sali porodowej, i w dalszym ¿yciu. Wiêc nasz¹ rol¹
jest dopasowanie grupy krwi i cech zewnêtrznych takich jak ma ojciec.
Informacje o dawcach s¹ anonimowe.
Tak, to orodek sam dobiera pacjentowi dawcê, ¿adne informacje nie mog¹ byæ ujawnione. Nie udostêpniamy, tak jak kiedy by³o
to praktykowane, katalogów. Sami decydujemy jaki dawca dla jakiego pacjenta jest najbardziej optymalny. Natomiast pacjent ma
prawo, po inseminacji nasieniem dawcy, do
tego, ¿eby na jego konto z³o¿yæ depozyt na
wypadek gdyby rodzice chcieli mieæ kolejne
potomstwo od tego samego dawcy.
Jest te¿ co takiego jak depozyt na ¿ycie,
szczególnie wa¿ny wobec np. planowanego leczenia onkologicznego.
M³ody cz³owiek, albo taki, który jeszcze nie
ma dzieci, powinien byæ poinformowany, ¿e
w wyniku leczenia onkologicznego  che-

mi¹, czy promieniowaniem utraci zdolnoæ
p³odzenia okresowo lub na sta³e. Prawem
tego pacjenta jest posiadanie dalszej zdolnoci p³odzenia, poprzez zrobienie depozytu
na ¿ycie. Niestety wiadomoæ problemu zarówno pacjentów jak i lekarzy jest bardzo
niska. Nieliczni lekarze w Polsce kieruj¹ do
nas pojedynczych pacjentów. W zasadzie
tylko urolodzy, przed zrobieniem operacji
guza j¹dra. A przecie¿ wiemy ilu mê¿czyzn
choruje  chocia¿by na bia³aczkê. Pozostali
nie dbaj¹ o przysz³oæ swoich podopiecznych, wiêc albo nie wierz¹ w skutecznoæ
leczenia albo nie szanuj¹ czyjego zdrowia.
Czy na Pana pomoc mog¹ liczyæ jedynie
ma³¿eñstwa, pary?
Kiedy przychodzi do mnie samotna kobieta,
która za wszelk¹ cenê chce mieæ dziecko, zastanawiam siê czy mam prawo jej odmówiæ.
To nie jest zreszt¹ kwestia, czy siê zdecydujê pomóc tej pacjentce, czy nie. Ale kwestia
skazania jej na poszukiwanie wyjcia z sytuacji w inny sposób, dramatyczny, bardzo
czêsto j¹ upodlaj¹cy i wcale nie medyczny,
poniewa¿ nie gwarantuj¹cy zdrowia. Je¿eli
siê na to spojrzy w aspekcie takich dwóch
wyborów, to kto ma racjê? Czy ten kto odmówi, czy ten kto wykona zabieg wiadomej
osobie, która z takiego, czy innego powodu,
byæ mo¿e dlatego, ¿e jest za brzydka, czy za
gruba, nie mo¿e znaleæ swego partnera, ale
chce mieæ dziecko, poniewa¿ dziecko jest
naturalnym, biologicznym prawem ka¿dej
kobiety. Dlaczego medycyna nie mo¿e jej
pomóc?
W Kriobanku zajmujecie siê te¿
leczeniem pacjentów z uszkodzeniem
rdzenia krêgowego.
Kilka lat temu dr Ula Kucharska, osoba na
wózku, poprosi³a mnie o zrobienie takiego
programu pomocy dla ludzi niepe³nosprawnych. W tej chwili jako jedyny w Polsce
orodek opiekujemy siê wózkarzami. Specjalizujemy siê zreszt¹ w takich niszowych
zagadnieniach. Na przyk³ad mamy jako
jedyni ci¹¿e uzyskane u HIV pozytywnych,
dwie ci¹¿e, gdzie dziecko jest zdrowe, matka
jest zdrowa, a plemniki by³y pobrane od HIV
pozytywnego pacjenta.
Panie Profesorze, to ile Pan ma dzieci
na swoim koncie?
Hm. Osobicie mam trójkê, firmowo na pewno powy¿ej tysi¹ca.
Taki trochê lokalny bocian z Pana...
Pacjenci chêtnie u¿ywaj¹ tego symbolu.
Ostatnio leczy³em parê, która pracuje w jednym z towarzystw lotniczych, dosta³em w
prezencie od nich makietê samolotu, bo
mówi¹, ¿e bocian musi siê bardzo natrudziæ,
¿eby pojedynczo w tym worku dzieci nosiæ.
Rozmawia³a: Beata Kaftañska
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Klinika

Chirurgii
Dzieciêcej AMB
Aria Skobu³y
pod dyrekcj¹

Mariana
Szamatowicza
D

wudziestego czwartego wrzenia 2005 w Bia³ymstoku
odby³o siê XIV Sympozjum Sekcji P³odnoci i Niep³odnoci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Sympozjum mia³o charakter szczególny, gdy¿ w tym roku mija
18 lat od urodzenia pierwszego w Polsce dziecka po pozaustrojowym zap³odnieniu. Twórca metody pozaustrojowego zap³odnienia w Polsce prof. zw. dr hab. med. Marian
Szamatowicz jednoczenie obchodzi³ jubileusz 45 lat pracy
zawodowej. W sympozjum wziêli udzia³ znamienici gocie
zagraniczni, przyjaciele prof. Mariana Szamatowicza: prof.
Bruno Lunenfeld (wprowadzi³ gonadotropiny do leczenia
niep³odnoci), Jean Cohen (pionier zastosowania technik
rozrodu wspomaganego medycznie we Francji), prof. Andrea van Steirteghem (wprowadzi³ mikroiniekcjê plemnika
do komórki jajowej jako sposób leczenia niep³odnoci mêskiej), prof. Francois Shienfield (zajmuje siê zagadnieniami
etyki w leczeniu niep³odnoci), prof. Andrea Genazzani
(zajmuje siê problematyk¹ endokrynologii ginekologicznej). Obecni byli prawie wszyscy czynni i emerytowani
profesorowie ginekologii polskiej.
Sympozjum zakoñczy³o siê sesj¹ dedykowan¹ prof.
Marianowi Szamatowiczowi w Filharmonii Bia³ostockiej.
List gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
Aleksandra Kwaniewskiego, osobiste gratulacje od Marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polski W³odzimierza
Cimoszewicza, ¿yczenia od w³adz wojewódzkich, w³adz
Towarzystwa Ginekologów Polskich, w³adz Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, kolegów adresowane do prof. Mariana Szamatowicza podkrela³y ogromne zas³ugi Profesora
w rozwoju polskiej ginekologii. Sesja zakoñczy³a siê koncertem w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Bia³ymstoku
pod dyrekcj¹ Macieja Na³êcza-Niesio³owskiego. Arie z
oper i operetek piewa³a Iwona Hossa. Na zakoñczenie koncertu orkiestrê poprowadzi³ i wykona³ Ariê Sko³uby z opery
Straszny Dwór sam Jubilat, prof. Marian Szamatowicz.
S³awomir Wo³czyñski
(Autor jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Kliniki Rozrodczoci
i Endokrynologii Ginekologicznej AMB).

D

o stworzenia struktur organizacyjnych chirurgii
dzieci w poszczególnych regionach Polski da³a
impuls prof. dr hab. Wanda Paradowska.
W konsekwencji doprowadzi³o to do powstania w 1953
roku czterdziesto³ó¿kowego Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jêdrzeja niadeckiego w Bia³ymstoku. Pierwszym ordynatorem zosta³
chirurg ogólny  dr Józef Hamerla.
W 1957 roku w Bia³ymstoku rozpoczê³a pracê
dr n. med. Zofia Umiastowska  pierwszy chirurg
dzieciêcy w regionie. Pod jej kierownictwem czterech
lekarzy uzyska³o I stopieñ z chirurgii dzieciêcej, a
dziewiêciu II stopieñ. Ponadto dwóch lekarzy uzyska³o
stopieñ doktora, za ona sama  stopieñ doktora habilitowanego.
W latach 1967-1969 po rozbudowie pawilonu przy
ul. Wo³odyjowskiego w Szpitalu Wojewódzkim powsta³y 3 oddzia³y, których ordynatorami zostali:
+ I Oddzia³ Chirurgii Dzieciêcej  doc. Umiastowska
+ II Oddzia³ Chirurgii Dzieciêcej  Januszem
Wargocki
+ III Oddzia³ Ortopedyczno-Urazowy  Eugeniusz
Adamczyk.
W tamtych latach docent Z. Umiastowska cile
wspó³pracowa³a z AMB, prowadz¹c zajêcia ze studentami. W 1977 roku opuci³a jednak Bia³ystok przenosz¹c siê do Kielc. W tym te¿ roku w³adze Akademii
Medycznej powo³a³y Klinikê Chirurgii Dzieciêcej,
której kierownictwo powierzono dr. n. med. Aleksandrowi Wagnerowi.
M

Fot. Po¿egnanie prof. Tomasza Lenkiewicza.
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Ogó³em w Klinice pracowa³o w ró¿nym okresie 39
lekarzy, a klinika prowadzi³a szerok¹ dzia³alnoæ
dydaktyczn¹ i szkoleniow¹. Kadra naukowa zajmowa³a
siê badaniami nad dopplerowskim przep³ywem krwi,
leczeniem chirurgicznym noworodka, wadami przewodu pokarmowego, wadami uk³adu moczowego. Pod
kierunkiem doktora Wagnera, klinika zorganizowa³a
piêæ ogólnopolskich sympozjów naukowych PTChD.
Doktor Wagner przyczyni³ siê równie¿ do unowoczenienia metod leczniczych stosowanych w klinice.
W latach 1977-1990 piêciu lekarzy uzyska³o I i II
stopieñ specjalizacji z chirurgii dzieciêcej, a dr Aleksander Wagner 1987 r. otrzyma³ stopieñ doktora habilitowanego.
W roku 1990 po przeniesieniu siê dr Wagnera do
Warszawy obowi¹zki kierownika Kliniki przejê³a dr
Halina Skobudziñska-Jawiñska. W ci¹gu dziesiêciu
lat jej zarz¹dzania czterech lekarzy uzyska³o I stopieñ
specjalizacji z chirurgii dzieciêcej, a jeden lekarz II
stopieñ. Ponadto cztery osoby otrzyma³y stopieñ naukowy doktora: W. Dêbek (1990), W. Olañski (1992),
H. Skobudziñska-Jawiñska (1993), J.K. Kirejczyk
(1995), E. Dzienis-Koronkiewicz (1996).
W latach 1992-1998 dr W. Dêbek zosta³ powo³any
na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
dzieciêcej woj. ³om¿yñskiego.
Od 1997 roku, z polecenia rektora AMB, dr. n.
med. Wojciech Dêbek zaj¹³ siê organizowaniem kliniki
chirurgii dzieciêcej w nowo wybudowanym Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym. Od lutego do listopada 2000
roku pe³ni³ równie¿ obowi¹zki kierownika tej kliniki.
Od 1 listopada 2000 r. kierownictwo kliniki przej¹³
prof. dr hab. T. Lenkiewicz.
Obecnie klinika zlokalizowana jest w nowoczesnym, akademickim szpitalu dzieciêcym, dobrze wyposa¿onym w kadrê, sprzêt i aparaturê. Zatrudnia 10
specjalistów chirurgów dzieciêcych, 3 rezydentów oraz
3 specjalistów neurochirurgów. Sekretariatem kliniki
kieruje Danuta Sza³ak.
W latach 2000-2005 czterech lekarzy uzyska³o II
stopieñ specjalizacji z chirurgii dzieciêcej, dwóch
specjalizacjê z ratownictwa medycznego. Trzech
lekarzy otrzyma³o stopieñ naukowy doktora (M. Kaczmarek  2004, B. Michalska  2004, E. Matuszczak 
2005), zosta³y wszczête dwa przewody doktorskie,
zakoñczono jeden przewód habilitacyjny (W. Dêbek 
2001).
Docent Dêbek pe³ni obowi¹zki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dzieciêcej w woj.
podlaskim. Wieloletni pracownik kliniki dr Witold
Olañski od roku 2004 kieruje prac¹ Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.
W DSK-a w 2003 r. zorganizowano tzw. pokój
niebieski  pierwszy w kraju, a powsta³y we wspó³pracy z Wojewódzk¹ Komend¹ Policji  pomocny
w rozwi¹zywaniu problemów agresji wobec dzieci
i m³odzie¿y.
Od 2000 r. klinika prowadzi ogólnopolskie kursy
z chirurgii noworodka i ratownictwa medycznego,
odbywaj¹ce siê cztery razy w roku. W klinice, w ostatnich latach, wykonuje siê rocznie ok. 1300 zabiegów
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w znieczuleniu ogólnym, w tym 55 operacji u noworodków (73% wszystkich operacji u noworodków
w województwie podlaskim). Klinika hospitalizuje ponad 2000 dzieci rocznie. Przeciêtny czas hospitalizacji
nie przekracza 4,5 doby.
W klinice wprowadzono nowe sposoby operacyjne,
np.: wytwarzanie prze³yku z du¿ej krzywizny ¿o³¹dka,
operacje wad odbytu metod¹ Peny, operacje przepuklin
oponowo-rdzeniowych wg metody Limberga, operacje
Soave w chorobie Hirschsprunga, operacje laparoskopowe. Stale poszerza siê zakres i liczba operacji urologicznych (oko³o 500 rocznie).
W latach 2000-2005 pracownicy kliniki opublikowali 56 prac i wyg³osili 66 referatów na zjazdach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku w klinice funkcjonuje Zarz¹d Sekcji Dzieciêcej Chirurgii Urazowej
PTChD, któremu przewodniczy doc. W. Dêbek.
Sprawne dzia³anie kliniki nie by³oby mo¿liwe bez
wspó³pracy zespo³u pielêgniarskiego, kierowanego
przez mgr Alicjê Pasemko.

Fot. Profesor Tomasz Lenkiewicz, by³y kierownik Kliniki Chirurgii
Dzieciêcej i jego nastêpca doc. Wojciech Dêbek.

Od 1 padziernika 2005 r., po przejciu na emeryturê prof. dr. hab. Tomasza Lenkiewicza, kierownikiem
Kliniki Chirurgii Dzieciêcej AMB zosta³ doc. dr hab.
Wojciech Dêbek.
¯yczê, aby Klinika Chirurgii Dzieciêcej AM by³a
ostoj¹ dla wszystkich dzieci wymagaj¹cych chirurgicznej pomocy. Dziêkujê w³adzom uczelni: JM. Rektorowi, Prorektorom, Dziekanowi Wydzia³u Lekarskiego i jego wspó³pracownikom, Dyrekcji DSK i moim
wspó³pracownikom z Klinik oraz wszystkim przyjacio³om: profesorom, docentom, ordynatorom i chirurgom dzieciêcym w kraju za ¿yczliwoæ i wsparcie
w trakcie pracy w Klinice w Bia³ymstoku.
Tomasz Lenkiewicz
(Autor jest prof. dr. hab. emerytowanym
kierownikiem Kliniki Chirurgii Dzieciêcej AMB).
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Z wizyt¹ w

Aachen

D

o s³ynnego niegdy Akwizgranu Karola Wielkiego dzi
zwanego Aachen jadê z zaciekawieniem. Najwiêksz¹ niespodziank¹ jest po³o¿ony za miastem budynek szpitala, w
którym mieszcz¹ siê kliniki uniwersyteckie. Ma on niezwyk³¹ architekturê, przypomina fabrykê. Kojarzy mi siê z Centrum Sztuki Nowoczesnej Centre Pompidou w Pary¿u. Pe³no tu kolorowych rur, zaworów
i innych instalacji umieszczonych na zewn¹trz. Zwieñczenie dachu jest
w kszta³cie komina. Wnêtrze te¿ szokuje odmiennoci¹. Wystrój
kojarzy mi siê z dworcem kolejowym. Zegar, schody, liczne butiki,
kawiarnia. O ile dobrze zapamiêta³am, to szpital przeznaczony jest na
oko³o 10 tys. ³ó¿ek. Szpital jest klimatyzowany. Koledzy tam pracuj¹cy narzekaj¹, bo powietrze jest suche, wspominaj¹, ¿e podczas awarii
latem by³o oko³o 40°C. Prawie siê ugotowali, a trzeba by³o prowadziæ
diagnostykê, eksperymentowaæ. Pod³ogi wy³o¿one s¹ zielon¹ wyk³a-

Fot. G³ówny hol szpitala.

dzin¹, która na ka¿dym korytarzu k³uje intensywnoci¹ barwy i ró¿norodnoci¹ tonacji. Wokó³ labirynt jednakowych korytarzy, bardzo ³atwo
tu zab³¹dziæ.
Cierpliwie czekamy na kogo z personelu, by zawióz³ nas wind¹
na w³aciwe piêtro i na w³aciwy korytarz. Zak³ad Genetyki prof.
Klausa Zerresa, którego jestem gociem znajduje siê na siódmym
piêtrze. Z okna gabinetu profesora rozci¹ga siê wspania³y widok na
wzgórza i kawa³ek lasu, pomiêdzy którymi usadowi³ siê budynek
najs³ynniejszego w Niemczech i znanego w wiecie Instytutu Nanometrii. Jest te¿ stare lapidarium z czerwonej ceg³y, gdzie kiedy przebywali chorzy na tr¹d. Dzisiaj to miejsce zajmuj¹ niepe³nosprawni intelektualnie. Niedaleko wybieg dla psów dowiadczalnych. Takie piêkne
dogretlery! Zachwycam siê i smutno mi siê robi na myl, ¿e bêd¹ stracone dla dobra nauki. Profesor Zerres opowiada nam o swoich badaniach, o zwi¹zkach z Polsk¹ poprzez wspó³pracê z prof. Mari¹ Hausman-Pietrusewiczow¹. Na cianie jego gabinetu mo¿na zobaczyæ piêknie oprawion¹ wycinankê ³owick¹, mi³¹ pami¹tkê z Polski. Wspomina
swoje badania prowadzone razem z prof. Ges¹ Schwanitz z Bonn, która
mi towarzyszy³a podczas tej wizyty i która mnie tutaj zaprezentowa³a.
Otrzymujê szereg odbitek prac, które wzbogac¹ nasz¹ kolekcjê o unikatowych translokacjach chromosomowych.
Przewidziany jest mój wyk³ad o zespole Wolfa-Hirschorna, który
aczkolwiek od dawna znany, nigdy nie doczeka³ siê dobrego opracowania spektrum klinicznego. Nam siê uda³o zebraæ du¿o materia³u
dziêki wspó³pracy ze wszystkimi orodkami w Polsce, a tak¿e dziêki
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Fot. Budynek szpitala klinicznego w Aachen.

danym, które otrzymalimy z Niemiec i Belgii. Trud siê op³aca³. Dostajê kolejne zaproszenie, tym razem, na niemieckie spotkanie rodzin
z tym zespo³em, które odbêdzie siê w pobli¿u Aachen z udzia³em prof.
Zerresa. Po wyk³adzie dalsza dyskusja o wspólnych badaniach.
Doktor Eggermann zaskakuje mnie znajomoci¹ naszej publikacji
sprzed lat wskazuj¹cej na po³o¿enie genu zespo³u Russela i Silvera na
chromosomie 17q. Dzi wiadomo, ¿e z. Russela-Silvera jest jednym ze
schorzeñ zwi¹zanych z piêtnem genomowym i przedmiotem wielu
badañ staraj¹cych siê wyjaniæ mechanizm uzale¿niaj¹cy objawy kliniczne od tego, po którym z rodziców odziedziczony jest uszkodzony
gen. Zaniepokoi³a nas wiadomoæ, ¿e po zabiegach wspomaganego
rozrodu in vitro odnotowuje siê coraz wiêcej dzieci z zaburzeniami epigenetycznymi prowadz¹cymi do z. Angelmana czy Beckwitha-Wiedemana z autyzmem, upoledzeniem umys³owym i predyspozycj¹ do
nowotworów. Piêtno rodzicielskiego pochodzenia genów wp³ywaj¹cych na rozwój wymaga dalszych intensywnych badañ, aby to zrozumieæ i przeciwdzia³aæ patologii. Nas te¿ zaproszono do wspó³pracy.
Na koniec czeka nas niespodzianka. Po smacznym lunchu w szpitalnej mensie mamy niezwyk³¹ prezentacjê sztuki. Uda³o nam siê namówiæ prof. Zerresa do pokazania nam niezwyk³ych fotografii artystycznych jego autorstwa. S¹ to kompilacje zdjêæ tego samego przedmiotu pozwalaj¹ce na uzyskanie niezwyk³ego efektu. Biblioteka dziêki temu przez moment zmieni³a siê w wielk¹ wystawê sztuki.
Wyje¿d¿a³am z Aachen pe³na wra¿eñ, bo nie sposób by³o jeszcze
nie daæ siê zawieæ do starego miasta, by zajrzeæ m.in. do s³ynnej katedry Karola Wielkiego z Akwizgranu. Doktor Eggermann, naukowiec
znany z publikacji w renomowanych czasopismach, okaza³ siê równie¿
wspania³ym przewodnikiem.
Alina T. Midro
(Autorka jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Zak³adu Genetyki Klinicznej).

Fot. Pokaz sztuki prof. Zerresa w bibliotece.
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B

y³ historykiem i teoretykiem
literatury ojczystej, nauczycielem i wychowawc¹ wielu
pokoleñ Polaków. Urodzi³ siê blisko
120 lat temu, 24 kwietnia 1886 roku
we Lwowie. By³ synem in¿yniera
architekta Hermana i Zofii z Finkelsteinów. Rodzice utraciwszy córkê w
dzieciêcym wieku, otoczyli szczególnie troskliw¹ opiek¹ syna.
Juliusz Kleiner studiowa³ literaturê polsk¹ we Lwowie (1904-1908)
i literaturê europejsk¹ w Berlinie i
Pary¿u (1909-1911). W niema³ym
trudzie zdobywa³ wiedzê z nadziej¹,
¿e bêdzie móg³ lepiej s³u¿yæ Polsce.
By³ profesorem historii literatury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
(1916-1920), Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1920-1941),
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1944-1947) i Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie (19471957).
Lokuje siê wysoko wród wielkich historyków literatury polskiej,
takich jak: Ignacy Chrzanowski, Konrad Górski, Julian Krzy¿anowski,
Stanis³aw Pigoñ, Irena S³awiñska.
G³ówne miejsce w dorobku J.
Kleinera zajmuj¹ monografie o trójcy
romantycznej: Zygmuncie Krasiñskim, Adamie Mickiewiczu i Juliuszu
S³owackim. Ca³oæ historii literatury
polskiej J.Kleiner przedstawi³ w podrêczniku Zarys dziejów literatury
polskiej. W przedmowie do tego
podrêcznika napisa³: Czytelnik ma
zyskaæ przewiadczenie, ¿e w dawnej
Polsce by³y wartoci trwa³e, którymi
karmiæ siê mo¿na z dum¹ i korzyci¹.
Ma odczuwaæ zwi¹zek twórczoci
polskiej z obc¹ i zdawaæ sobie sprawê, kiedy ta twórczoæ staje na wy¿ynie ogólnoeuropejskiej. Ma patrzeæ
otwartymi oczyma, bez zas³on sztucznych na z³o, które nale¿a³o i nale¿y
w narodzie têpiæ  ale ma patrzeæ tym
bystrym wzrokiem na to, co jest i by³o w narodzie mocne, zdrowe, piêkne.
(...) Ksi¹¿ka ta stara siê ukazaæ prawdziwe oblicze czasów minionych; nie
zataja przejawów ujemnych ni w spo³eczeñstwie, ni w jednostkach ale
chce te¿ przekonaæ, ¿e jestemy spad-
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Juliusz
Kleiner
(1886-1957)

kobiercami spucizny, z której czerpaæ warto dla dobra Polski wspó³czesnej i przysz³ej radoci ka¿dego
Polaka. Bo do przesz³oci wracamy
nie dlatego, ¿e zmar³a i ¿e j¹ chcemy
czciæ wspomnieniem, ale dlatego, ¿e
¿yje. Nie chcemy siê cofaæ w przesz³oæ  chcemy j¹ do pokolenia
dzisiejszego przybli¿yæ. Chcemy, by
pokolenie dzisiejsze ¿y³o pe³ni¹ ¿ycia
polskiego.
Juliusz Kleiner by³ znakomitym
mówc¹, odznaczaj¹cym siê precyzj¹
myli, jasnoci¹ wyk³adu i piêknem
s³owa. Wyg³asza³ tak¿e, w ramach
klubu literackiego, wyk³ady popularne i zamieszcza³ artyku³y w lokalnej
prasie. Mieszkañcy Lwowa, Warszawy, Lublina i Krakowa wielokrotnie
mieli mo¿noæ s³uchaæ jego wyk³a-

dów, które zawsze przyci¹ga³y t³umy.
Tak przedstawi³ losy doczesnych
szcz¹tków Juliusza S³owackiego:
Zmar³ S³owacki 3 kwietnia roku
1849, w pogodzie ducha przyj¹wszy
Sakramenty. Dnia 5 kwietnia kilku
przyjació³ odprowadzi³o zw³oki jego
na cmentarz paryski Montmarte. A w
roku 1927 szcz¹tki jego, jak szcz¹tki
Ksiêcia Niez³omnego, wróci³y przez
morze do ojczyzny i w pochodzie
tryumfalnym pod¹¿y³y na Wawel, by
spocz¹æ obok sarkofagu Mickiewicza. Rozbrzmia³y w dostojnym
wawelskim dziedziñcu arkadowym
starego zamku s³owa Prezydenta
Mocickiego: W imieniu Rz¹du
Rzeczypospolitej Polskiej rozkazuje
zanieæ zw³oki Juliusza S³owackiego
do grobów królewskich, bo królom
by³ równy.
Juliusz Kleiner by³ przekonany
o wa¿nej spo³ecznej roli nauki i nauczania oraz o obowi¹zku udzia³u
rodowisk uniwersyteckich w sprawach ¿ycia zbiorowego. Zyska³ autorytet nawet u tych ludzi, którzy siê z
nim nie zgadzali, którym jego postawa by³a obca. Dlatego nawet w trudnych sprawach korzysta³ z prawa
swobodnego wypowiadania swoich
pogl¹dów.
Wychowa³ liczny zastêp badaczy
literatury, którzy zasilili kadry pracowników naukowych szkó³ wy¿szych. Nie stworzy³ jednak w³asnej
szko³y. By³ temu przeciwny z zasady.
Za jedynie godne humanisty zadanie
poczytywa³ opiekê nad rozwojem indywidualnych uzdolnieñ uczniów,
kszta³towanie ich pogl¹dów oraz
wdra¿anie ich w prawid³owe postêpowanie metodyczne.
Nale¿a³ do tych, którzy zaznali
¿ycia w zaborze austriackim pod okupacj¹ sowieck¹, okupacj¹ niemieck¹
i musieli opuciæ rodzinne miasto.
Zmar³ w Krakowie 23 marca 1957
roku. Pozostawi³ ¿onê Mariê z Kêb³owskich oraz dzieci: syna Witolda i
córkê Anielê. Spocz¹³ na Cmentarzu
Rakowickim.
Krzysztof Worowski

Wybrane pozycje o Juliuszu Kleinerze: Górski K.  Naukowy i pedagogiczny trud Juliusza Kleinera, Tygodnik Powszechny, 1950, Nr 2; Parandowski J.  Juliusz Kleiner, w: Wspomnienia i sylwety, 1960; Pigoñ S.  Ten¿e, Nauka Polska, 1957, Nr
3; Skwarczyñska S.  Ten¿e, Nauka Polska, 1956, Nr 2-3; Wyka K.  Ten¿e, Pamiêtnik Literacki, 1957, Z. 4.
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Eutanazja
oraz pomoc w pope³nieniu
samobójstwa (cz. I)
Marek Hermanowicz

T

ermin eutanazja pochodzi od
greckiego s³owa eutanasis i oznacza dobr¹ mieræ. Problematyka
dopuszczalnoci eutanazji i pomocy w pope³nieniu samobójstwa jest szeroko dyskutowana na ca³ym wiecie. Jest tak kontrowersyjna jak zagadnienia kary mierci czy
aborcji, budzi wiele w¹tpliwoci natury
prawnej, medycznej, religijnej i etycznej.
Zgodnie z art. 31 Kodeksu Etyki
Lekarskiej (KEL) lekarzowi nie wolno
stosowaæ eutanazji, ani pomagaæ choremu
w pope³nieniu samobójstwa. Zapis ten ³agodzi w stosunku do eutanazji treæ art. 32
KEL, który stanowi, i¿ w stanach terminalnych lekarz nie ma obowi¹zku podejmowania lub prowadzenia uporczywej terapii i stosowania rodków nadzwyczajnych.
Eutanazja
Doktryna prawa wyró¿nia dwa rodzaje eutanazji: czynn¹ i biern¹. Eutanazja
czynna polega na dzia³aniu, czyli podjêciu
przez lekarza wiadomie czynu, zmierzaj¹cego do skrócenia ¿ycia chorego, na skutek ¿¹dania pacjenta i pod wp³ywem
wspó³czucia dla niego (np. zrobienie zastrzyku powoduj¹cego mieræ). Eutanazj¹
biern¹ jest za zaprzestanie (zaniechanie)
stosowania rodków medycznych podtrzymuj¹cych ¿ycie.
Polskie prawo karne chroni ¿ycie ludzkie m.in. wprowadzaj¹c przepis o zakazie eutanazji. Na mocy art. 150 § 1 Kodeksu karnego (kk), kto zabija cz³owieka na
jego ¿¹danie i pod wp³ywem wspó³czucia
dla niego, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy do 5 lat. Jest to uprzywilejowana odmiana zabójstwa, zwana zabójstwem eutanatycznym. Uprzywilejowana, bowiem za zabójstwo zwyk³e z
art. 148 § 1 kk grozi kara pozbawienia
wolnoci na czas nie krótszy ni¿ 8 lat, kara
25 lat pozbawienia wolnoci albo kara do¿ywotniego pozbawienia wolnoci. Zabójstwo na ¿¹danie mo¿e zostaæ pope³nione
jedynie umylnie.
Kwalifikacja prawna czynu jako za-
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bójstwa eutanatycznego mo¿e mieæ miejsce w przypadku kumulatywnego zaistnienia obu ww. znamion, czyli ¿¹dania pokrzywdzonego oraz wspó³czucia po stronie sprawcy dla osoby ¿¹daj¹cej swej
mierci. Brak choæby jednego z nich spowoduje odpowiedzialnoæ za zabójstwo
z art. 148 kk. Dzia³anie w warunkach eutanazji mo¿e byæ uzasadnione, tylko w przypadku, gdy brak w oparciu o aktualn¹ wiedzê medyczn¹ jakichkolwiek szans na wyleczenie osoby umieraj¹cej.
¯¹danie mierci musi byæ wyra¿one
w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci. Sytuacja w której dana osoba kiedy wyrazi³a
¿yczenie, by jej odebraæ ¿ycie gdy zajd¹
pewne okolicznoci jest niewystarczaj¹ca.
Nie ma pewnoci czy wola osoby nie
zmieni³a siê w miêdzyczasie. Ten akt wyra¿enia woli musi odznaczaæ siê szczególn¹ ekspresyjnoci¹, dobitnoci¹, stanowczoci¹ i swoist¹ presj¹ na adresata ¿¹dania oraz byæ wynikiem wyraniej inicjatywy intelektualnej chorego. Nie mo¿e tu
byæ mowy o probie czy zgodzie na zadanie mierci w sensie akceptacji cudzego
pomys³u.
¯¹danie musi byæ nadto dobrowolnym
wyrazem woli, pozbawionym przymusu
pochodz¹cego z zewn¹trz, stanowczo podjêtym, po rozwa¿eniu wszystkich okolicznoci. Przysz³a ofiara musi domagaæ siê
pozbawienia ¿ycia w sposób powa¿ny,
wykluczaj¹cy podejrzenie o dzia³anie pod
wp³ywem chwilowego za³amania lub pod
wp³ywem sugestii innej osoby, w tym tak¿e adresata ¿¹dania, albo pod wp³ywem alkoholu lub rodków odurzaj¹cych
Zatem, ¿¹danie nie bêdzie równie¿
skuteczne, jeli pochodzi od osoby niepoczytalnej lub nieletniej, bowiem nie spe³nia³oby wymogów wa¿nego owiadczenia
woli w rozumieniu cywilnoprawnym.
W kwestii ¿¹dania wyra¿onego przez
osobê nieletni¹ czêæ autorytetów stoi na
stanowisku, i¿ jego skutecznoæ winna
raczej zale¿eæ od rozwoju psychicznego,
mo¿liwoci rozpoznania znaczenia swego
czynu oraz zdolnoci pokierowania swoim
postêpowaniem, ni¿ od wieku.

Kolejnym znamieniem przestêpstwa
eutanazji jest wspó³czucie, czyli uczuciowa solidarnoæ z osob¹ cierpi¹c¹. O
wspó³czuciu, które uzasadnia³oby art. 227
kk (obecnie 150 kk  przyp. aut.) mo¿e
byæ mowa tylko w wypadku, gdy sprawca
przekonany jest o tym, ¿e osoba ¿¹daj¹ca
mierci cierpi tak silnie, i¿ ze wzglêdu na
jej cierpienie mieræ stanowi dla niej raczej dobrodziejstwo i mo¿e j¹ od tych cierpieñ wybawiæ. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ adresatem wspó³czucia sprawcy musi byæ osoba chorego, nie za np. jego pogr¹¿ona
w smutku rodzina.
Motyw wspó³czucia ze strony sprawcy zabójstwa eutanatycznego w literaturze
ogranicza siê do cierpieñ fizycznych, mimo i¿ takie ograniczenie nie wynika z
ustawy. Trudno natomiast zgodziæ siê ze
zbyt daleko id¹cym pogl¹dem, ¿e dzia³anie w warunkach eutanazji uzasadniæ mog¹ tak¿e cierpienia psychiczne ofiary (np.
z powodu inwalidztwa, starty osoby najbli¿szej, zawodu mi³osnego itp.) Jeli
sprawca dzia³a z innych pobudek ni¿
wspó³czucie nie mo¿e liczyæ na wymiar
kary z art. 150 § 1 kk.
Zgodnie z powo³anym na wstêpie art.
32 KEL lekarz nie ma obowi¹zku prowadzenia uporczywej terapii, je¿eli chory
znajduje siê w stanie terminalnym (stan
jego jest nieodwracalny, chory jest trwale
nieprzytomny), bowiem takie dzia³anie
by³oby niehumanitarne i prowadzi³o jedynie do przed³u¿enia agonii, a nie ¿ycia.
Zaprzestanie terapii w takim przypadku
nie bêdzie poci¹ga³o za sob¹ konsekwencji
przewidzianych w prawie karnym dla lekarza. Dopóki jednak pacjent bêdzie przytomny oraz zdolny do wyra¿enia woli,
zaprzestanie terapii skutkuj¹ce mierci¹
chorego bêdzie powodowa³o odpowiedzialnoæ karn¹ lekarza za zabójstwo (art.
148 kk) lub zabójstwo eutanatyczne (art.
150 kk) w zale¿noci od zaistnienia wy¿ej
omówionych przes³anek
Obowi¹zuj¹cy kodeks karny w § 2 art.
150 przewiduje w wyj¹tkowych wypadkach mo¿liwoæ zastosowania przez s¹d
wobec sprawcy zabójstwa eutanatycznego
nadzwyczajnego z³agodzenia kary, a nawet odst¹piæ od jej wymierzenia. Przepis
ten ma zastosowanie w przypadku np.
szczególnego nasilenia cierpieñ, ich d³ugotrwa³oci czy te¿ istnienia zwi¹zku
uczuciowego miêdzy lekarzem a chorym.
Za przestêpstwo eutanazji na mocy
art. 41 kk s¹d mo¿e równie¿ m.in. orzec
rodek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu.
(Autor jest aplikantem adwokackim).
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aria Benedetta Donati urodzi³a siê
16 kwietnia 1944 roku w Viterbo
we W³oszech. Wczenie rozpoczê³a karierê naukow¹ bowiem studiuj¹c
medycynê na Katolickim Uniwersytecie
Sacro Cuore w Rzymie pracowa³a w Instytucie Mikrobiologii, a potem w Laboratorium
Krzepniêcia na Oddziale Chorób Wewnêtrznych tego¿ Uniwersytetu. W 1968 roku
uzyska³a dyplom z wyró¿nieniem w dziedzinie medycyny i chirurgii. Po studiach rozpoczê³a piêcioletnie stypendium w presti¿owym
Laboratorium Krzepniêcia i Proteolizy Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii.
W 1971 roku otrzyma³a specjalizacjê w zakresie hematologii klinicznej i laboratoryjnej
na uniwersytecie w Rzymie. Dwa lata póniej
uzyska³a stopieñ doktora nauk medycznych
(Ph.D.)  z najwy¿sz¹ not¹  w dziedzinie
patofizjologii ze specjalnoci¹ w hematologii
na Uniwersytecie Katolickim w Leuven.
Po powrocie z Belgii objê³a kierownictwo Laboratorium Badañ nad Uk³adem
Krzepniêcia i Zakrzepicy w Instytucie
Mario Negri w Mediolanie. Funkcje tê
pe³ni³a do 1987 roku, kiedy to posta³ nowy
Instytut Mario Negri Sud w Santa Maria
Imbaro, na po³udniu W³och. Bra³a udzia³ w
organizacji pracy tego¿ instytutu i stworzy³a
w nim miêdzy innymi Laboratoriom Farmakologii Zakrzepicy, którym kierowa³a
wiele lat. Od ponad dziesiêciu lat pe³ni
funkcjê koordynatora naukowego Instytutu Mario Negri Sud.
Profesor Donati jest uznanym w wiecie autorytetem w dziedzinie patofizjologii uk³adów krzepniêcia i fibrynolizy. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹ problematykê mechanizmów predysponuj¹cych do rozwoju zakrzepicy. Zajmowa³a m.in. wystêpowaniem powik³añ zakrzepowych u chorych na nowotwory. Wiele lat
powiêci³a badaniom nad powi¹zaniami uk³adu krzepniêcia i fibrynolizy, w szczególnoci udzia³u fibryny w powstawaniu przerzutów
nowotworowych. Prowadzi³a nowatorskie badania dotycz¹ce udzia³u komórek ródb³onka i leukocytów w procesach hemostazy.
W swoim laboratorium stworzy³a nowoczesn¹ bazê eksperymentaln¹ w oparciu o zwierzêce modele zakrzepicy. Jej metody s¹ stosowane w renomowanych laboratoriach, zajmuj¹cych siê procesami
zakrzepowymi i ich farmakologiczn¹ modulacj¹. Ostatnie lata badañ
prof. Donati obejmuj¹ problematykê zwi¹zan¹ z genetycznymi
czynnikami ryzyka w rozwoju chorób uk³adu kr¹¿enia, genetycznym polimorfizmem osoczowych czynników krzepniêcia jako czynników ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia oraz ocen¹ roli interakcji
czynników genetycznych i rodowiskowych w chorobach uk³adu
kr¹¿enia. Swoje osi¹gniêcia naukowe prof. Donati przedstawi³a
w ponad 300 publikacjach.
Aktywnoæ zawodowa profesor Donati obejmuje równie¿ prace
edytorskie w tak znacz¹cych czasopismach jak: Haemostasis, Fibrinolysis, Haemostasis and Cancer, Scandinavian Journal of Haematology, Haematologica, Thrombosis Research oraz ksi¹¿ek miêdzy
innymi: Interactions and haemorrhage in acute leucemia oraz
Advances in Fibrinolysis.
Profesor Donati od lat nieprzerwanie uczestniczy w organizacji
w³oskich i wiatowych zjazdów naukowych. Zasiada w Naukowych
Komitetach Organizacyjnych Sympozjum International Society on

Haemostasis and Thrombosis oraz International Society for Thrombosis and Hemostasis. W 1984 roku by³a prezydentem VII
Miêdzynarodowego Kongresu Fibrynolizy.
Dzia³a aktywnie w wielu presti¿owych
towarzystwach naukowych. S¹ wród nich:
Italian Society for Haemostasis and Thrombosis Research, International Society for
Haemostasis and Thrombosis, American Heart Association, European Organisation for
Research on Treatment of Cancer, International Committee on Fibrinolysis.
W latach 1994-1998 by³a cz³onkiem Italian National Research Council. W okresie od
1992 do 1996 roku pe³ni³a funkcjê Sekretarza
Generalnego/Prezydenta Elekta Scientific
and Standardisation Committee International Society of Haemostasis and Thrombosis.
Profesor Donati od lat dzieli siê swoj¹
wiedz¹ i dowiadczeniem naukowym ze studentami oraz lekarzami. Wizytuje wydzia³y
medyczne uniwersytetów: w Bolonii, w
Chieti oraz w Rzymie.
Jej osi¹gniêcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne na rzecz nauki w³oskiej i
wiatowej znalaz³y uznanie w oczach wiata nauki. W 1983 roku otrzyma³a miêdzynarodow¹ nagrodê International Minerva
Prize dla doskona³ej kobiety nauki.
Dziêki ¿yczliwoci i zaanga¿owaniu
prof. Donati ponad szeædziesiêciu Polaków pracowa³o naukowo, pocz¹tkowo w
Instytucie Mario Negri w Mediolanie, a póniej tak¿e w Santa Maria
Imbaro. Wiele osób to pracownicy naszej Alma Mater, którzy odbyli
szereg, trwaj¹cych od szeciu miesiêcy do trzech lat sta¿y naukowych w laboratoriach Instytutu Mario Negri. Niektórzy z nas odwiedzali laboratoria Instytutu wielokrotnie, co znacz¹co wp³ynê³o na rozwój wielu klinik i zak³adów naukowych AMB. Poród stypendystów naszej uczelni byli: dr W³odzimierz Buczko, dr Micha³ Myliwiec, dr Anna Bodzenta, dr Marian Tomasiak, dr Ewa Chabielska,
dr Krystyna Pawlak, dr Ró¿a Winiewska.
Opublikowano wspólnie wiele badañ w tak renomowanych
czasopismach jak: Lancet, American Journal of Physiology, British
Journal of Pharmacology, czy Thrombosis and Haemostasis. Ta
wspó³praca trwa nieprzerwanie do dzi. Jej wyrazem jest miêdzy
innymi zaproponowanie naszym m³odym pracownikom dalszych
sta¿y w Instytucie Santa Maria Imbaro.
Profesor Donati jest nie tylko znanym naukowcem, jest te¿ osob¹ wielkiego serca, lubian¹ i szanowan¹ przez wspó³pracowników
i kolegów w kraju i za granic¹. Jej zas³ugi dla wiatowej nauki, w
tym tak¿e bia³ostockiego rodowiska medycznego, upowa¿ni³y
pisz¹cego te s³owa w imieniu bia³ostockich stypendystów do przedstawienia wniosku o nadanie prof. dr Marii Benedettcie Donati
tytu³u Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Dwudziestego siódmego maja 2002 roku, na uroczystej i nadzwyczajnej Sesji Senatu Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w
Aula Magma, odby³o siê nadanie prof. dr Marii Benedettcie Donati
tego zaszczytnego tytu³u.

33

Profesor
Maria Benedetta
Donati
ur. 1944 r.
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W³odzimierz Buczko
(Autor jest prof. dr. hab.  kierownikiem
Zak³adu Farmakodynamiki AMB).
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Haemostasis, American Heart Association, Italian Sociiovanni de Gaetano urodzi³ siê 23 sierpnia 1943
ety of Haemostasis and Thrombosis, European Thromboroku w Rodi Garganico we W³oszech.
sis Research Organization, European Concerted Action
W 1968 roku ukoñczy³ Catholic University
on Detection of the Tendency to Thrombosis.
Medical School w Rzymie, uzyskuj¹c dyplom lekarza.
Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ zaTrzy lata póniej na tym samym unis³ug profesora de Gaetano w dziewersytecie zda³ egzamin specjalizadzinie dydaktyki. Prowadzi³ on liczne
cyjny z hematologii. Pracê naukow¹
kursy na uniwersytecie w Bolognii,
rozpocz¹³ jako stypendysta u wiatoL'Aquila University, Chieti University,
wej s³awy profesora Marca Verstraete
Padua and Perugia University Mediw Leuven University w Belgii, gdzie w
cal Schools. By³ za³o¿ycielem i dyrekroku 1973 uzyska³ z wyró¿nieniem
torem School of Scientific Communistopieñ naukowy doktora nauk mecation w Mario Negri Sud Center. Prodycznych.
fesor Giovanni de Gaetano jest autoProfesor de Gaetano przez wielu
rem ponad 400 publikacji oraz liczlat pe³ni³ funkcje kierownicze Instytunych ksi¹¿ek.
tu Mario Negri, pocz¹tkowo jako
Dzia³alnoæ naukowa profesora de
kierownik Laboratory of Haemostasis
Gaetano wiadczy o jego wszechstronand Thrombosis Research w Medionej wiedzy oraz bogatym dowiadczelanie, a nastêpnie jako szef Cardiovasniu naukowym i klinicznym. Podkrecular Clinical Pharmacology tego
liæ nale¿y znaczenie nowatorskich mesamego Instytutu. W latach 1987-2000
tod badawczych wprowadzonych
by³ dyrektorem Consorzio Mario Neprzez profesora de Gaetano, a wykogri Sud w Santa Maria Imbaro ko³o
rzystywanych w wielu laboratoriach
Peskary, a obecnie jest pe³nomocna ca³ym wiecie.
nikiem rektora do utworzenia filii
Profesora de Gaetano wielu praUniwersytetu Katolickiego w Camcowników bia³ostockiej uczelni zna
pobasso. Jest równie¿ wiatowym
osobicie od wielu lat. Od roku 1974
ekspertem w dziedzinie hemostazy
dziêki niemu trwa nieprzerwanie
p³ytkowej. Odkry³ i opisa³ szereg
wspó³praca pomiêdzy Mario Negri
mechanizmów aktywacji i zahamour. 1943 r.
a Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymwania funkcji p³ytek krwi. Szeroki
stoku. Wielu bia³ostockich nauczyzakres jego naukowych zainteresocieli akademickich, w tym i autorka artyku³u, przebywa³o
wañ obejmuje patofizjologiê, biochemiê i farmakologiê
na szkoleniach naukowych we W³oszech, a owocem tej
p³ytek krwi (w tym równie¿ p³ytek krwi jako farmakolowspó³pracy s¹ liczne wspólne prace publikowane w
gicznego modelu neuronu monoaminergicznego) i leukorenomowanych czasopismach naukowych. Powi¹zania te
cytów oraz dotyczy ich udzia³u w procesach zakrzepozaowocowa³y te¿ podpisaniem umowy koordynowanej
wych. Profesor jest specjalist¹ w zakresie mechanizmów
przez Komitet Badañ Naukowych pomiêdzy Instytutem
dzia³ania aspiryny i innych leków antyp³ytkowych oraz
Mario Negri a Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku. Pozaburzenia hemostazy w chorobach nerek.
nadto w trudnych latach 80-tych dziêki profesorowi de
Zajmuj¹cy siê badaniami w dziedzinie hemostazy
Gaetano wielu z naszych pracowników naukowych otrzyprofesor Giovanni de Gaetano znany jest jako g³ówny
ma³o bezp³atnie odczynniki i drobny sprzêt laboratoryjny,
edytor Platelets, Thrombosis Research, Journal of
co niejednokrotnie umo¿liwia³o po powrocie do kraju
Nephrology, Fundamental and Clinical Pharmacolokontynuacjê badañ.
gy oraz edytor serii Clinical Pharmacology and Drug
W wiecie naukowym profesor de Gaetano znany jest
Epidemiology. Wczeniej by³ tak¿e cz³onkiem zespo³u
jako wybitny naukowiec, doskona³y organizator i wsparedakcyjnego Haemostasis, European Journal of Nunia³y cz³owiek obdarzony przepiêknym g³osem. Do dzitrition, Journal of Medicine, Agents Actions,
siaj pamiêtam s³ynn¹ neapolitañsk¹ pieñ O sole mio,
Seminars in Vascular Medicine, Journal of Lipid
dobiegaj¹c¹ zza drzwi gabinetu profesora de Gaetano.
Mediators and Cell Signalling, Current Topics in
Liczne zas³ugi dla nauki wiatowej, zw³aszcza dla bia³oPharmacology, Nutrition Metabolism and Cardiovasstockiego rodowiska naukowego, upowa¿ni³y Senat do
cular Diseases oraz Journal of Vascular Investigaprzedstawienia wysokiej Radzie Wydzia³u Lekarskiego
tion.
wniosku o nadanie profesorowi Giovanni de Gaetano
Otrzyma³ liczne nagrody i odznaczenia, miêdzy innytytu³u Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w
mi nagrodê Italian Society of Pharmacology i nagrodê
Bia³ymstoku. Tytu³ ten profesor de Gaetano otrzyma³ 27
Contribution to Hemostasis przyznawan¹ przez Intermaja 2002 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu
national Society on Thrombosis and Hemostasis. Jest
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
cz³onkiem Royal Academy of Belgium oraz New York
Academy of Science. Otrzyma³ tytu³ Doktora Honoris
Anna Bodzenta-£ukaszyk
Causa Uniwersytetu w Debreczynie na Wêgrzech.
(Autorka jest prof. dr. hab. n. med.
Profesor de Geatano jest cz³onkiem licznych presti kierownikiem Kliniki Alergologii
¿owych towarzystw naukowych, wród których wymiei Chorób Wewnêtrznych AMB).
niæ nale¿y: International Society for Thrombosis and

Profesor
Giovanni
de Gaetano
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Spotkanie naukowe
w Wilnie

Fot. Euroreginalne Warsztaty Naukowe powiêcone nowotworom p³uc i op³ucnej. W kuluarach obrad. Od lewej: prof. Konstatinas Valuckas (dyrektor Instytutu Onkologii Uniwersytetu we Wilnie), prof. Heike Allgayer (kierownik Zak³adu Biologii Molekularnej, Uniwersytet w Menheim), prof. Zita Kucinskiene (dziekan Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu we Wilnie), dr Cecenas (kierownik Kliniki Torakochirurgii Instytutu Onkologii,
Uniwersytet we Wilnie), prof. Jacek Nikliñski (prorektor ds. Nauki, Akademia Medyczna
w Bia³ymstoku), Prof. Christian Manegold (kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu
w Heidelbergu).

W

dniach 9-10 wrzenia 2005 roku, Akademia Medyczna w
Bia³ymstoku oraz Euroregionalny Medyczny Orodek ds. Badañ i
Edukacji, przy wspó³pracy Wydzia³u
Medycznego Uniwersytetu w Wilnie i Instytutu Onkologii Uniwersytetu w Wilnie,
zorganizowa³y
EUROREGIONAL
WORKSHOP ON THORACIC ONCOLOGY: TREATMENT STANDARDS
AND CURRENT RESEARCH IN NONSMALL CELL LUNG CANCER,
SMALL CELL LUNG CANCER AND

PLEURAL MESOTHELIOMA.
Po raz pierwszy tego typu spotkanie
naukowe mia³o miejsce poza Bia³ymstokiem. Konferencja odby³a siê w Uniwersytecie Wileñskim w historycznej Aula
Magna. By³o to kolejne, niezwykle presti¿owe wydarzenie, które zaaran¿owa³y
obie wspó³pracuj¹ce ze sob¹ uczelnie.
Konferencja mia³a na celu omówienie potrzeb i wymianê dowiadczeñ w
zakresie badañ naukowych i leczenia chorób nowotworowych p³uc i op³ucnej. Podczas pierwszej sesji konsultanci krajowi

z Polski, Bia³orusi i Litwy przedstawili
sposoby postêpowania terapeutycznego
w zakresie chorób nowotworowych p³uc i
op³ucnej, obowi¹zuj¹ce w ich krajach.
Podczas sesji drugiej przedstawiono
trendy badañ naukowych w raku p³uca
oraz zasady organizacji banku tkanek.
Podczas sesji trzeciej, eksperci z UE,
przedstawili standardy leczenia niedrobnokomórkowego, drobnokomórkowego
raka p³uca oraz mesoteliomy op³ucnej w
Europie. W efekcie powy¿szej konferencji zosta³y omówione i przekazane obowi¹zuj¹ce standardy postêpowania, które
zostan¹ opracowane w postaci Consensus
Raport.
W spotkaniu udzia³ wziêli eksperci z
Niemiec, Holandii i Polski oraz 153
uczestników z Litwy, Bia³orusi, £otwy,
Estonii i Polski.
Konferencja by³a ogromnym wydarzeniem medialnym. W poprzedzaj¹cej j¹
konferencji prasowej udzia³ wziê³y
najwiêksze litewskie stacje telewizyjne
(Lithuanian TV  Panorama, Baltijos
TV, TV3, Sveikata ir laime), radiowe
oraz prasa (Respublika, Lietuvos
sveikata, Ekstra svei-kata).
Prof. Jacek Nikliñski
Prorektor ds. Nauki AMB

Fot. Euroreginalne Warsztaty Naukowe powiêcone nowotworom p³uc i op³ucnej. Konferencja prasowa. Od lewej siedz¹: prof. J. Nikliñski,
prof. H. Allgayer, prof. K. Valuckas, prof. Z. Kucinskiene, prof. Ch. Manegold.
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awa³ serca zawsze uwa¿ano za
chorobê mê¿czyzn. Przez wiele lat
problemy zdrowotne pañ skupia³y
siê g³ównie na nowotworach, szczególnie
piersi i narz¹du rodnego. Kobiece serce
lekcewa¿ono. Panowa³o przekonanie, ¿e
przebieg choroby wieñcowej u kobiet jest
³agodniejszy a rokowania lepsze. Nic
bardziej b³êdnego !!!
Choroby serca i naczyñ s¹ obecnie
g³ówn¹ przyczyn¹ zgonów obu p³ci, przy
czym jak pokazuj¹ badania przeprowadzone w Europie, atakuj¹ i zabij¹ wy¿szy
odsetek pañ (55%) ni¿ panów (43%).
Umieralnoæ z powodu serca i udaru mózgu przewy¿sza liczbê zgonów na wszystkie nowotwory razem. Co wiêcej, kobiety s¹ w porównaniu do swoich partnerów niedostatecznie diagnozowane
i gorzej leczone. S¹ te¿ s³abo reprezentowane w du¿ych badaniach klinicznych.
U pod³o¿a le¿y szereg czynników, w tym
nieznajomoæ problematyki przez same
kobiety, jak i przez ogó³ lekarzy. Konieczna jest wiêc zmiana sposobu mylenia

Choroby serca i naczyñ s¹
obecnie g³ówn¹ przyczyn¹
zgonów obu p³ci. Zabij¹
wy¿szy odsetek pañ (55%)
ni¿ panów (43%). Kobiety
w porównaniu do swoich
partnerów s¹ niedostatecznie
diagnozowane i gorzej
leczone.
poprzez zwrócenie na ten fakt uwagi,
zarówno rodowiska medycznego jak i
opinii publicznej.
Choroby serca u kobiet by³y tematem
ostatniego kongresu amerykañskich kardiologów. To tak¿e jeden z wiod¹cych
problemów zakoñczonego przed miesi¹cem Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC w Sztokholmie.
W t¹ problematykê doskonale wpisa³a siê, zorganizowana w pocz¹tkach
padziernika br., konferencja w Bia³ymstoku. Konferencja niezwyk³a, bo pierwsza tego typu, zainicjowana przez Sekcjê
ds. Chorób Serca u Kobiet Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).
Gocilimy piêæ znakomitych wyk³adowczyñ z ca³ej Polski: prof. B. Cybulsk¹
(Warszawa), Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin), dr Koz³owsk¹-Wojciechowsk¹ (Warszawa), prof. M. Krzemiñsk¹-Paku³ê
(£ód) oraz H. Szwed (Warszawa). Fun-
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Choroba
mêska

czy

damska?

kierowane s¹ na koronarografiê. Ni¿szy
odsetek kobiet otrzymuje nowoczesne
leczenie farmakologiczne czy poddawany
jest zabiegom rewaskularyzacji. Za alarmuj¹ce uznano dwukrotnie wy¿sze
zagro¿enie kobiet zgonem sercowym oraz

Za alarmuj¹ce uznano
dwukrotnie wy¿sze zagro¿enie
kobiet zgonem sercowym
oraz kolejnym zawa³em.
kolejnym zawa³em. Natomiast w przypadku ostrych zespo³ów wieñcowych ró¿nice
przebiegu u kobiet by³y tak¿e wyrane,
przy podobnej miertelnoci.
To ciekawe wydarzenie naukowe zorganizowa³a Klinika Kardiologii wspólnie
z Oddzia³em Bia³ostockim PTK, Towarzystwem Internistów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Ginekologicznym.
Konferencja wzbudzi³a spore zainteresowanie, bêd¹c równoczenie doskona³¹
promocj¹ uczelni. Serdeczne podziêkowania Jego Magnificencji Rektorowi za
mo¿liwoæ obradowania w piêknej scenerii Aula Magna. Zaproszeni wyk³adowcy po raz kolejny zachwycali siê pa³acem
Branickich, jak¿e urokliwym w promieniach jesiennego s³oñca i równie piêknie
owietlonym noc¹. Chwalili podlask¹
gocinnoæ i zapowiedzieli chêæ ponownego przyjazdu.

kcjê gospodarza pe³nili panowie: doc. A.
Czernikiewicz, prof. M. Szamatowicz
oraz W.J. Musia³.
Na konferencji omawiano szeroki
zakres zagadnieñ, od zasad prawid³owego
¿ywienia poprzez problemy choroby niedokrwiennej serca, zespo³u metabolicznego i niewydolnoci serca u osób starszych. By³a mowa o depresji w okresie
menopauzalnym i hormonalnej terapii
zastêpczej. Podsumowanie spotkania stanowi³o omówienie standardów postêpowania w chorobach serca u kobiet, oparte
o wyniki najnowszych badañ. Referenci
zwracali uwagê, ¿e panie zapadaj¹ na
chorobê wieñcow¹ póniej, czêciej choO czym z satysfakcj¹ informuj¹
robie towarzysz¹ inne schorzenia, które
mog¹ maskowaæ objawy, a tym samym
W³odzimierz J. Musia³
utrudniaæ rozpoznanie. Co wiêcej dolegli(Autor jest prof. dr. hab.
woci wieñcowe u kobiet nierzadko
 kierownikiem Kliniki Kardiologii AMB
wyra¿aj¹ siê w sposób nietypowy, st¹d
i Konsultantem ds. Kardiologii).
problemy i pu³apki diagnostyczne. PodEl¿bieta Skibiñska
krelano fakt, ¿e dotychczas ma³o mó(Autorka jest dr. med.
wiono i pisano o ró¿nicach zwi¹zanych
 adiunktem w Klinice
z p³ci¹. Dopiero koniec XX wieku
Kardiologii AMB).
przyniós³ wiêcej informacji. Do oceny ró¿nic
miêdzy p³ciami doskonale nadaj¹ siê prowadzone obecnie pod
patronatem ESC rejestry schorzeñ uk³adu
sercowo-naczyniowego pod nazw¹ Euro
Heart Survey. W wietle ich danych, dotycz¹cych stabilnej choroby wieñcowej, kobiety rzadziej poddawane s¹ nieinwazyjnym badaniom diag- Fot. Dyskusja w czasie obrad. dr M. Koz³owska - Wojciechowska
i prof. W. J. Musia³.
nostycznym, rzadziej
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Nobel 2005

w medycynie

Barry J. Marshall (na zdjêciu po prawej) ur. siê 30
wrzenia 1951 roku w australijskim miasteczku Kalgoorlie.
Obecnie pracuje na Uniwersytecie Zachodniej Australii w
Perth, którego jest tak¿e absolwentem. Za swoj¹ pracê
naukow¹ zosta³ uhonorowany wieloma presti¿owymi
wyró¿nieniami, m.in. medalem Benjamina Franklina w
1999r., nagrod¹ Paula Ehrlicha w 1997 roku (wraz z
J.R.Warrenem), nagrod¹ Gairdnera. W roku 1995 otrzyma³
Nagrodê Laskera  amerykañskiego Nobla.

Robin Warren, patolog z Królewskiego Szpitala w

Perth, urodzi³ siê 11 czerwca 1937 roku w Adelajdzie w
po³udniowej Australii. W 1961 roku ukoñczy³ Uniwersytet
Adelajdy, a póniej  do 1968 roku  odbywa³ sta¿ w
Królewskim Szpitalu w Melbourne. W 1979 r. Warren jako
pierwszy zaobserwowa³, ¿e luzówka ¿o³¹dka pacjentów
z chorob¹ wrzodow¹ jest zasiedlona przez spiralne bakterie.
Wyizolowa³ te bakterie (Helicobacter pylori) i stworzy³ ich
hodowlê.
Za odkrycie H.pylorii by³ wielokrotnie nagradzany, m.in.
otrzyma³ nagrodê Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego (1995r.), nagrodê Wydzia³u Medycyny Uniwersytetu
Harvarda.
Australijscy naukowcy otrzymali 10 mln koron
(ok. miliona euro) do podzia³u.

- 24 -

Internet

agrodê Nobla w dziedzinie medycyny w tym
roku przyznano badaczom australijskim  Barry
Marshalowi i Robinowi Warrenowi, za potwierdzenie (niektórzy mówi¹ za odkrycie) obecnoci
spiralnych bakterii w ¿o³¹dku. Dzisiaj drobnoustroje te
nazywamy Helicobacter pylori. Nagroda zwi¹zana jest
nie tylko z odkryciem samej obecnoci bakterii, ale
przede wszystkim z potwierdzeniem ich bytowania w
¿o³¹dku wed³ug postulatów Kocha, jak równie¿ z konsekwencjami klinicznymi jakie to odkrycie spowodowa³o.
Bakterie w ¿o³¹dku opisywane by³y ju¿ doæ dawno
 Bottcher (rok 1874), Bizzozero (1892), Salomon
(1896), Krienitz (1906). Polski naukowiec z Krakowa 
Walery Jaworski w 1899 roku równie¿ opisywa³ obecnoæ bakterii w ¿o³¹dku. Niestety praca ta opublikowana
w jêzyku polskim nie zosta³a zauwa¿ona na arenie
miêdzynarodowej. Luck i Seth (1924) wykryli aktywnoæ ureazy w ¿o³¹dku. Okaza³o siê po latach, ¿e znika³a
ona po zastosowaniu antybiotyków. A¿ do 1984 roku nie
wi¹zano tego z obecnoci¹ bakterii w wietle ¿o³¹dka.
Doengez w 1938 roku wykaza³ w badaniach autopsyjnych obecnoæ bakterii spirocheta w 40% ¿o³¹dków.
Wi¹zano to jednak z zanieczyszczeniami, a nie z bytowaniem bakterii w ¿o³¹dku. W 1954 roku Palmer
opublikowa³ pracê w której nie potwierdzi³ obecnoci
bakterii w 1180 biopsji ss¹cych z ¿o³¹dka i utwierdzi³
naukowy wiat w b³êdnym przekonaniu, ¿e wszelkie
bakterie w ¿o³¹dku to jedynie kontaminacja. Nie potrafiono wyt³umaczyæ, dlaczego powstaj¹ zmiany zapalne
w obrêbie czêci przedodwiernikowej ¿o³¹dka w chorobie wrzodowej dwunastnicy i zmiany zapalno-zanikowe w obrêbie trzonu ¿o³¹dka, potwierdzane w przypadkach wrzodów ¿o³¹dka. Dominowa³ pogl¹d, i¿
w zwi¹zku z wydzielaniem kwasu solnego w wietle
¿o³¹dka panuj¹ sterylne warunki ze wzglêdu na bardzo
niskie pH. Uszkodzenia b³ony luzowej powoduje
jedynie kwas w myl stwierdzenia Schwarza (1910) 
no acid  no ulcer. Jeszcze w 1975 roku Stier opisywa³ w ¿o³¹dku spiralne bakterie obecne przy komórkach
wydzielaj¹cych luz, jak równie¿ i to, ¿e posiada³y one
co najmniej jedn¹ wiæ. Badacz ten wi¹za³ obecnoæ bakterii z migracj¹ polimorfonuklearnych leukocytów przez
b³onê luzow¹ ¿o³¹dka. Jednak¿e próby hodowli mikrobów z bioptatów b³ony luzowej ¿o³¹dka nie dawa³y
oczekiwanych rezultatów. Udawa³o siê wyhodowaæ
tylko Pseudomonas aeruginosa, a nie obserwowane spiralne mikroby. Dopiero przypadek w pracowni Warrena
i Marshala sprawi³, i¿ uzyskano hodowlê oczekiwanych
drobnoustrojów. Sta³o siê to podczas wi¹t Wielkanocnych, kiedy to p³ytki z posiewem, z powodu wolnych
dni, na d³u¿ej pozostawiono w inkubacji. Okaza³o siê to
kluczem do uzyskania pozytywnego wyniku hodowli.
D³u¿szy czas inkubacji by³ niezbêdny do namna¿ania.
Spe³niono kolejny, niezbêdny postulat Kocha i bytowanie drobnoustrojów w ¿o³¹dku zosta³o udowodnione.
Mia³o to miejsce na prze³omie lat 1983/1984. Pierwsze
publikacje na ten temat ukaza³y siê na ³amach czasopisma Lancet. Pocz¹tkowo bakterie okrelano mianem
Campylobakter pyloridis (1984). Nastêpnie, ze wzglêdów gramatycznych, nazwê zmieniono na Campylobacter pylori. Wreszcie Goodwin i jego wspó³pracownicy
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w 1989 roku zaproponowali nazwê Helicobacter pylori,
ze wzglêdu na spiralny kszta³t bakterii (helix  spirala).
Nazwa ta zosta³a powszechnie zaakceptowana i obowi¹zuje do dzi. U¿ywane skróty to H.pylori lub H.p.
B. Marshall podj¹³ wkrótce po swoim odkryciu unikalne, bardzo odwa¿ne badania wiadomie zaka¿aj¹c siê
bakteri¹ i testuj¹c na sobie sposoby leczenia.
Od momentu opublikowania odkrywczych prac
Warrena i Marshala nast¹pi³a eksplozja doniesieñ na
temat tych bakterii. Drobnoustrój ten zaczêto wi¹zaæ z
ca³ym szeregiem chorób i zjawisk dziej¹cych siê w
b³onie luzowej ¿o³¹dka. Udowodniono niew¹tpliwy
udzia³ bakterii w powstawaniu stanu zapalnego b³ony
luzowej ¿o³¹dka, w powstawaniu owrzodzeñ dwunastnicy i ¿o³¹dka, w procesie karcinogenezy ¿o³¹dka oraz
w generowaniu zmian o typie ch³oniaka MALT. W 1994
roku eksperci WHO zaliczyli Helicobacter pylori jako
karcinogen I grupy odnonie ¿o³¹dka. Do dzi trwaj¹
intensywne badania nad istot¹ tego procesu. Opisano ju¿
powstawanie zmian nowotworowych w obrêbie b³ony
luzowej na skutek d³ugotrwa³ego zaka¿enia H.p. Bakteria ta zosta³a wielokierunkowo przebadana z punktu
widzenia mo¿liwych mechanizmów generowania zmian
patologicznych, ze szczegó³owym okreleniem genomu
bakterii w³¹cznie. Do najwa¿niejszych praktycznych
implikacji klinicznych nale¿y zmiana w podejciu do
leczenia choroby wrzodowej. Aktualnie obowi¹zuje
zasada likwidacji zaka¿enia Helicobacter pylori w przypadkach wrzodu trawiennego, zarówno ¿o³¹dka jak i
dwunastnicy, za pomoc¹ z³o¿onej terapii sk³adaj¹cej siê
z leku zmniejszaj¹cego wydzielanie ¿o³¹dkowe (najczêciej z grupy inhibitorów pompy protonowej) i
dwóch antybiotyków. Dziêki takiemu leczeniu zmieni³a
siê historia naturalna choroby wrzodowej. Okaza³o siê,
¿e eradykacja bakterii nie tylko zmniejsza liczbê
powik³añ, ale równie¿ zdecydowanie zmniejsza liczbê
nawrotów. Praktycznie po likwidacji zaka¿enia wrzód
trawienny nie powtarza siê. Owa nawrotowoæ choroby
wrzodowej, do momentu wprowadzenia zasad eradykacji H.pylori, by³a jednym z zasadniczych problemów
gastrologii i przysparza³a wiele cierpieñ chorym,
nara¿aj¹c ich na powik³ania i d³ugotrwa³e, kosztowne
leczenie. Wielokrotnie pacjenci byli skazani na leczenie
operacyjne.
W ostatnim dwudziestoleciu powsta³o wiele naukowych towarzystw zajmuj¹cych siê problemami
zaka¿enia H.pylori. W Polsce, wzorem innych krajów i
Europejskiej Roboczej Grupy ds. Helicobacter Pylori,
aktywnie dzia³a Polska Robocza Grupa ds. H.pylori, pod
auspicjami Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
Przewodnicz¹cym Grupy jest prof. dr hab. Jan Dzieniszewski z Warszawy. Towarzystwa te na podstawie
stale uaktualnianych informacji naukowych ustalaj¹
sposoby postêpowania w likwidacji zaka¿enia i jego
skutków. Ostatnie posiedzenie Polskiej Grupy i trzecie
uaktualnienie polskiego konsensusu w sposobie traktowania zaka¿enia H.pylori mia³o miejsce w Bia³ymstoku jesieni¹ 2003 roku. Bia³ostocki orodek prowadzi³ szereg pionierskich badañ nad rol¹ infekcji w chorobie wrzodowej. Utrzymywano wspó³pracê z Orodkami w Finlandii i w USA, miêdzy innymi z centrum w
którym w owym czasie pracowa³ dr B. Marshall, a z Pol-
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ski dr J. Sarosiek. Ponadto badane by³y sposoby nowoczesnego leczenia zaka¿onych chorych z wrzodem
¿o³¹dka. Prowadzono te¿ wieloorodkowe badania nad
epidemilogi¹ zaka¿enia H.p. Osobicie mia³em przyjemnoæ kierowania ogólnopolskimi badaniami nad
stopniem zaka¿enia H.pylori w Polsce, jak te¿ sta³ego
uczestniczenia w pracach Polskiej Grupy ds. H.pylori.
Wyniki uzyskanych badañ (dotychczas w takiej skali nie
prowadzonych  ponad 7 ty. badanych) wykaza³y, ¿e
polska populacja zaka¿ona jest H.p. rednio w 58,29%,
w tym ludzi doros³ych w 84,19%, natomiast dzieci i
m³odzie¿ do 18 roku ¿ycia w 32,01%. W porównaniu z
innymi krajami Europy Zachodniej i USA, jest to wysoki stopieñ zaka¿enia, charakterystyczny dla krajów
rozwijaj¹cych siê.

Fot. Spotkanie Autora z B. Marshallem w trakcie 18. Zjazdu European Helicobacter Study Group  13-14 padziernika 2005 w
Kopenhadze.

W trakcie miêdzynarodowych naukowych spotkañ,
wielokrotnie mia³em mo¿noæ spotkañ i rozmów z
B. Marshalem i R.Warrenem. S¹ to bardzo sympatyczni,
otwarci ludzie, skromnie traktuj¹cy swoje epokowe
dokonania. Sadzê, ¿e w przysz³ym roku bêdziemy mogli
ich gociæ w Polsce, poniewa¿ zapad³a decyzja o organizacji kolejnego posiedzenia Europejskiej Grupy ds.
Helikobacter pylori w Polsce, we Wroc³awiu. Mam
nadziejê, ¿e dalsze, szczegó³owe badania nad rol¹ Helicobacter pylori w procesach chorobowych, pozwol¹ na
wyjanienie jeszcze wielu, nieznanych mechanizmów
wzajemnych relacji miêdzy bakteriami a cz³owiekiem.
Wiktor £aszewicz
(Autor jest prof. dr.hab. w Klinice
Gastroenterologii i Chorób Wewnêtrznych AMB).

- 25 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Bakterje
d³ugie

Waleriana
Jaworskiego

"(...) barwi¹ siê b³êkitem
metylenowym, Lugolem
i Gramem. Rozwijaj¹ siê
w treciach zastoinowych,
nie zawieraj¹ wolnego kwasu
solnego, wytwarzaj¹ za
same kwas mleczny. S¹ wiêc
bakterjami kwasu mlecznego.
Gdzie jest kwas mleczny
w treci, tam musz¹ byæ
i bakterje d³ugie."
Bakterje d³ugie Jaworskiego to cienkie prêciki o zaokr¹glonych koñcach, silnie ³ami¹ce wiat³o. Czêsto bywaj¹ zgiête pod
k¹tem i st¹d kolankowatemi zwane. Tak
opisuje spostrze¿enie Jaworskiego z 1889
roku podrêcznik Mikroskopja i chemja kliniczna autorstwa doc. dr. Jana Nowaczyñskiego, wydany w 1925 roku.
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Walery Jaworski, syn Jana, proboszcza
unickiego, urodzi³ siê 20 marca 1849 roku
we Florynce ko³o Grybowa. Po ukoñczeniu
gimnazjum w Przemylu rozpocz¹³ studia w
Akademii Technicznej we Lwowie. Studiuj¹c tam w latach 1868-1871 równoczenie
zajmowa³ siê stenografi¹. W roku 1871 przeniós³ siê do Krakowa i rozpocz¹³ naukê na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie studiowa³ fizykê, chemiê i matematykê. W latach 1874-1879 odby³ te¿ studia lekarskie na Uniwersytecie Jagielloñskim, co pozwoli³o mu w 1880 roku
uzyskaæ dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Po z³o¿eniu w Wiedniu egzaminów
nauczycielskich, Walery Jaworski przez
szeæ kolejnych lat wyk³ada³ chemiê w Wy¿szej Szkole Realnej w Krakowie. Nie zrezygnowa³ jednak z medycyny i równoczenie pracowa³ w Klinice Lekarskiej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Badania dowiadczalne, które tam prowadzi³ wymaga³y od
niego dobrej znajomoci fizyki i chemii. Po
przeprowadzeniu habilitacji na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jagielloñskiego w
roku 1883, Jaworski zosta³ pierwszym docentem chorób narz¹du trawienia, a szeæ lat
póniej uzyska³ tytu³ profesora.
W trakcie pracy badawczej w klinice lekarskiej opublikowa³ przesz³o 130 prac naukowych, w jêzyku polskim i niemieckim.
By³y to prace w wiêkszoci dowiadczalne
i kliniczne, dotycz¹ce fizjologii, patologii i
leczenia chorób ¿o³¹dka. Prace te zamieci³
w Przegl¹dzie Lekarskim, Gazecie Lekarskiej, Medycynie, Deutsches Archiv
fur Klinische Medizin, Zeitschrift fur Therapie, Berliner Klinische Wochenschrift.
Walery Jaworski by³ pionierem stosowania nowoczesnych rozwi¹zañ w diagnostyce i leczeniu chorób ¿o³¹dka. Jako pierwszy u¿y³ w celach dowiadczalnych sondê
¿o³¹dkow¹ i, zaledwie w pó³tora roku po odkryciu przez Roentgena promieni X, zaleca³
na u¿ytek diagnostyki metodê rentgenoskopow¹. Zajmowa³ siê badaniami nad zastosowaniem radu i zwi¹zków kontrastowych
w rozpoznawaniu chorób ¿o³¹dka. Podczas
badañ i dowiadczeñ naukowych poczyni³
wiele ciekawych obserwacji, które doprowadzi³y do zmian w postrzeganiu chorób uk³adu pokarmowego. Do takich jednostek chorobowych mo¿na zaliczyæ wyodrêbniony i
opisany po raz pierwszy przez niego w 1884
roku kwany nie¿yt ¿o³¹dka (catarrhus
acidus ventriculi v. gastritis chronica acida).
Du¿ym znaczeniem w diagnostyce klinicznej by³o opisanie w roku 1889 przez
Jaworskiego drobnoustrojów pa³eczkowatych, znajduj¹cych siê w treci ¿o³¹dkowej
w przypadkach raka ¿o³¹dka. Opisywane
przez podrêczniki drobnoustroje (...) bar-

wi¹ siê b³êkitem metylenowym, Lugolem i
Gramem. Rozwijaj¹ siê w treciach zastoinowych, nie zawieraj¹ wolnego kwasu solnego, wytwarzaj¹ za same kwas mleczny.
S¹ wiêc bakterjami kwasu mlecznego. Gdzie
jest kwas mleczny w treci, tam musz¹ byæ
i bakterje d³ugie. Niestety Jaworski nie dostrzeg³ zwi¹zku swoich bakterii z wrzodami, uznaj¹c je raczej za charakterystyczny
objaw sprawy z³oliwej.
Drobnoustroje zauwa¿one przez Jaworskiego zosta³y opisane ponownie po szeciu
latach przez innych badaczy i nies³usznie
nazwane w literaturze pa³eczkami BoasaOpplera. Na wiele dziesiêcioleci zapomniano o odkryciu, które mia³o 116 lat póniej
okazaæ siê prze³omem w rozumieniu patogenezy i w leczeniu choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy.
Zwieñczeniem pracy w zakresie badañ
nad chorobami uk³adu trawiennego by³o
opracowanie pierwszej monografii chorób
¿o³¹dka. Zebrane wyniki swoich badañ klinicznych og³osi³ w szeregu rozpraw drukowanych w 1888 roku w Medycynie. Rozprawy te nastêpnie ukaza³y siê w osobnym
wydaniu jako Zarys patologii i terapii
chorób ¿o³¹dka. Monografia ta, rozszerzona i wzbogacona, zosta³a wydana pod tytu³em Podrêcznik chorób ¿o³¹dka w roku
1893 w Krakowie, jako pierwszy w pimiennictwie polskim podrêcznik chorób ¿o³¹dka.
W roku 1905 z inicjatywy Jaworskiego i pod
jego redakcj¹ wydano w Krakowie pierwsze
w Polsce trzy tomowe zbiorowe dzie³o o
chorobach wewnêtrznych pt. Nauka o chorobach wewnêtrznych.
W 1906 roku Walery Jaworski zosta³
kierownikiem Katedry Chorób Wewnêtrznych i równoczenie dyrektorem Kliniki
Lekarskiej w Krakowie, któr¹ kierowa³
przez 13 lat. W latach póniejszych by³
cz³onkiem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego i rzeczywistym cz³onkiem Akademii Nauk Lekarskich w Warszawie.
Wielkim dzie³em ¿ycia Jaworskiego
by³o utworzenie w Krakowie w roku 1900,
pierwszego w Polsce muzeum historii medycyny i farmacji. W roku 1921 uchwa³¹ Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego nazwano
jego zbiory muzealne Zbiorami im. Prof.
Dra Walerego Jaworskiego i przekazano je
Wydzia³owi Lekarskiemu UJ. W roku 1920
wesz³y one w sk³ad utworzonego Zak³adu
Historii Medycyny Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Walery Jaworski zmar³ 17 lipca 1924
roku w Krakowie.
Alicja Karwowska
(Autorka jest doktorantk¹
w Zak³adzie Analizy
Instrumentalnej AMB).
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ASPIRYNA
Nie koñcz¹ca siê historia

C

zas ¿ycia wiêkszoci leków jest krótki. Istnieje
jednak lek, którego powy¿sza prawid³owoæ nie
dotyczy.
Historia u¿ywania salicylanów, chemicznych przodków kwasu salicylowego, siêga wstecz a¿ do V wieku
przed nasz¹ er¹. Pierwsze wzmianki o stosowaniu salicyny znajduj¹ siê ju¿ w zaleceniach Hipokratesa, w dziele Corpus Hippocraticum. Glikozyd salicyny, zawarty
w korze wierzby bia³ej (Salix alba), w dawnych czasach
stosowany by³ w postaci proszku, naparu lub wywaru do
obni¿ania gor¹czki oraz zwalczania bólu.
Dopiero w roku 1828 Johann Andreas Buchner, profesor farmacji w Monachium, rozpocz¹³ produkcjê
¿ó³tej masy z kory wierzby, któr¹ nazwa³ salicylanem.
Rok póniej, francuski farmaceuta Leroux otrzyma³ salicylan w formie krystalicznej. W 1838 roku w³oski chemik Rafaele Piria wydzieli³ z preparatów otrzymanych
przez swoich poprzedników kwas salicylowy. W 1853
roku Charles Frederic Gerhardt  chemik ze Sztrasburga
 próbowa³ otrzymaæ kwas acetylosalicylowy. Nie by³a
to jednak postaæ chemicznie czysta i z tego powodu okaza³a siê nietrwa³a.
Niemiec Hermann Kolbe, okreli³ budowê kwasu salicylowego i ostatecznie opracowa³ syntetyczny sposób
jego otrzymywania. Dziêki temu w 1874 roku rozpoczêto jego produkcjê na skalê przemys³ow¹, a wytworzony
w ten sposób kwas salicylowy by³ kilkakrotnie tañszy od
uzyskiwanego z surowców naturalnych. Jednak¿e, z powodu nieprzyjemnego smaku tego produktu oraz dra¿ni¹cego wp³ywu na b³ony luzowe jamy ustnej i ¿o³¹dka,
decyzja co do wyboru preparatu musia³a byæ podjêta
przez pacjenta. Ostatnie s³owo nale¿a³o do chemika z
firmy Bayer, doktora Feliksa Hoffmanna, który dokona³
acetylacji kwasu salicylowego, umo¿liwiaj¹c produkcjê
kwasu acetylosalicylowego w czystej i trwa³ej formie.
Pacjentem by³ ojciec Hoffmana, który od wielu lat cierpia³ z powodu bólów pochodzenia reumatoidalnego. Dla
z³agodzenia dolegliwoci przyjmowa³ salicylan sodowy
 o równie niekorzystnych w³aciwociach organoleptycznych. Chc¹c pomóc ojcu, Hoffmann podejmowa³
próby oczyszczenia kwasu salicylowego tak, aby sta³ siê
lepiej tolerowany i nie straci³ swojej skutecznoci. Ostatecznie odniós³ sukces przeprowadzaj¹c reakcjê acetylacji, tzn. otrzymuj¹c zwi¹zek chemiczny powsta³y z kwasu salicylowego i kwasu octowego.
Dziesi¹tego padziernika 1897 roku, Feliks Hoffmann zapisa³ w swoim dzienniku laboratoryjnym przepis
na otrzymanie kwasu acetylosalicylowego i tak sta³ siê
pierwszym producentem chemicznie czystej i trwa³ej
formy tego zwi¹zku.
Pierwszego lutego 1899 roku, zosta³a zg³oszona
nazwa Aspirin jako znak handlowy firmy Bayer, a 6
marca 1899 zarejestrowano j¹ w Urzêdzie Patentowym
w Berlinie.
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Przeciêtny cz³owiek ¿yj¹cy
w dzisiejszych czasach ma du¿o
³atwiejsze, wygodniejsze i bardziej bezpieczne
¿ycie od nawet najsilniejszych ludzi ¿yj¹cych
dawniej. ¯yje w wolnym wiecie, ma do dyspozycji ulice, poci¹gi, hotele, telegraf, ma
zapewnione bezpieczeñstwo fizyczne i ma
dostêp do Aspirin."
Jose Ortega y Gasset, Bunt mas
Aspiryna, podobnie jak prawie wszystkie leki w
owym czasie by³a pocz¹tkowo produkowana w formie
proszku. Nastêpnie zaczêto mieszaæ aktywny sk³adnik ze
skrobi¹. Tak utworzon¹ mieszaninê wyt³aczano w formie
tabletek. Od momentu ich wprowadzenia nie trzeba by³o
wiêc pakowaæ ka¿dej pojedynczej dawki w oddzielne
papierowe torebki lub butelki, co u³atwia³o pacjentowi
prawid³owe dawkowanie. Wkrótce zauwa¿ono, ¿e kwas
acetylosalicylowy jest równie¿ skuteczny w leczeniu
wielu innych chorób ni¿ to siê pocz¹tkowo wydawa³o.
Z powodzeniem zaczêto stosowaæ go w terapii zapalenia
op³ucnej, migda³ków i pêcherza moczowego, jak równie¿ w bólach stawów, w leczeniu grulicy, rze¿¹czki
oraz w zwalczaniu dny.
Kolejn¹ prze³omow¹ dat¹ w historii aspiryny by³o
odkrycie w 1970 roku mechanizmu jej przeciwzapalnego
dzia³ania polegaj¹cego na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Za odkrycie to sir J. R.Vane, B. Sune i S.B.
Ingmar otrzymali 1982 roku Nagrodê Nobla w dziedzinie medycyny.
W nastêpnych latach wykazano hamowanie przez
kwas acetylosalicylowy funkcji hemostatycznych p³ytek
krwi.W rzeczywistoci oba efekty wywierane przez
kwas acetylosalicylowy opieraj¹ siê zasadzie hamowania aktywnoci cyklooksygenazy, co doprowadza do
upoledzenia syntezy kwasu arachidonowego i tromboksanu A2.
Od wczesnych lat piêædziesi¹tych XX wieku,
stosowano aspirynê równie¿ w kardiologii. Pocz¹tkowo
by³o to zastosowanie profilaktyczne, w wiêkszych ni¿
obecnie dawkach. W nastêpnych latach wykazano, ¿e
dawki 75-150 mg s¹ bardziej skuteczne oraz bezpieczniejsze ni¿ stosowane uprzednio du¿e dawki, siêgaj¹ce
500-1500 mg na dobê. Wykazano równie¿, ¿e leczenie
przeciwp³ytkowe powoduje znamienne zmniejszenie
czêstoci zawa³ów serca, udarów mózgu, nag³ych zgonów sercowych oraz ³agodzenie niestabilnej choroby
wieñcowej.
M
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Obecnie zakres prowadzonych badañ obejmuje zwalczanie bólu, gor¹czki,
objawów
przeziêbienia,
profilaktykê zawa³u serca, zatorowoci ¿ylnej a
nawet profilaktykê
przeciwnowotworow¹. Coraz wiêcej
orodków bada w³aciwoci tej aktywnej substancji w celu ustalenia czy nie
przejawia ona jeszcze innych dzia³añ
farmakologicznych. Do dzisiaj wyniki
tych badañ s¹ zawarte w nieskoñczonej
wprost liczbie podejmowanych prac
badawczych. O skali zjawiska mo¿e
wiadczyæ fakt, ¿e w ka¿dym roku pojawiaj¹ siê wyniki oko³o stu zbiorowych opracowañ badawczych oraz
ponad 2000 publikacji na ten temat.
Pomimo up³ywu stu lat saga
aspiryny mo¿e byæ w dalszym ci¹gu
uznawana za nie koñcz¹c¹ siê historiê i to historiê zaliczan¹ do grona
najbardziej interesuj¹cych w dziejach medycyny.
Hiszpañski filozof Jose Ortega y
Gasset w swoim najwiêkszym dziele,
zatytu³owanym Bunt mas, napisa³
Przeciêtny cz³owiek ¿yj¹cy w dzisiejszych czasach ma du¿o ³atwiejsze,
wygodniejsze i bardziej bezpieczne
¿ycie od nawet najsilniejszych ludzi
¿yj¹cych dawniej. Czym ma siê bowiem przejmowaæ  nawet je¿eli nie
jest zamo¿niejszy od innych, to ¿yje w
wolnym wiecie, ma do dyspozycji
ulice, poci¹gi, hotele, telegraf, ma
zapewnione bezpieczeñstwo fizyczne i
ma dostêp do Aspirin.
Ta ma³a tabletka zosta³a okrzykniêta wspania³¹ równie¿ przez autorytety licz¹ce siê w wiecie wspó³czesnym. Królowa El¿bieta II, podczas wizyty z³o¿onej prezydentowi
Republiki Federalnej Niemiec, Richardowi von Weizsaeckerowi, w
Wielkiej Brytanii w 1986 roku, powiedzia³a: Niemieckie osi¹gniêcia
dotycz¹ ka¿dej dziedziny ludzkiego
¿ycia: filozofii, muzyki, odkrycia
promieni X oraz masowej produkcji
Aspirin.
Urszula Bo³kun
(Autorka jest mgr. farmacji,
asystentem-wolontariuszem
w Zak³adzie Analizy
Instrumentalnej AMB).
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Ptasia
grypa
wiatowa Organizacja Zdrowia opracowa³a zalecenia zmniejszaj¹ce ryzyko zaka¿enia wirusami H5N1:
+ Unikanie kontaktu ze wszystkimi ptakami;
+ Noszenie masek i kombinezonów ochronnych przez osoby
pracuj¹ce z ptakami;
+ Niszczenie drobiu poprzez ubój i spalanie w zara¿onych
fermach;
+ Szczepienie drobiu istniej¹cymi szczepionkami przeciwko
grypie.

G

rypa jest chorob¹ wirusow¹
o najwiêkszym zasiêgu. Dane WHO informuj¹ o blisko
390 mln chorych na wiecie i o liczbie siêgaj¹cej nawet do miliona zgonów rocznie. Azja a szczególnie
Chiny s¹ miejscem, z którego rozpoczynaj¹ siê pandemie tej choroby.
Wirusy grypy nale¿¹ do rodzaju
Orthomyxoviridae, a ich genom zbudowany jest z RNA. S¹ zakwalifikowane do trzech typów: A, B i C.
Ich przynale¿noæ uwarunkowana
jest budow¹ antygenow¹, cechami
epidemiologicznymi i chorobotwórczymi. Najczêciej epidemie grypy
wywo³uj¹ wirusy typu A, a najbardziej niebezpieczne z powodu mo¿liwoci krzy¿owania siê podtypów
ptasich z ludzkimi s¹: H5, H7 i H9.
Wirusy tych podtypów s¹ niebezpieczne dla ludzi, zwierz¹t i ptaków.
Czêsto ulegaj¹ mutacjom.
Grypa drobiu znana jest od 1901
roku. Jednak dopiero w 1955 roku,
we W³oszech, zidentyfikowano
czynnik etiologiczny choroby. Na
zaka¿enie wirusem grypy ptasiej
podatne s¹ ptaki dzikie i domowe.
Wirusy te s¹ rozprzestrzeniane przez
ptaki wêdrowne. Ptactwo domowe
ulega zaka¿eniu drog¹ powietrzn¹,
przez kontakt z wydalinami, odzie¿¹
pracowników ferm, wod¹ lub pasz¹.

Okres inkubacji choroby waha siê od
3 do 5 dni. Przebieg choroby u ptaków jest zmienny. Czêsto, bez ¿adnych wstêpnych objawów dochodzi
do nag³ego ich padniêcia. Czasami
obserwuje siê brak apetytu, gor¹czkê, stroszenie piór, trudnoci z oddychaniem. miertelnoæ dochodzi
do stu procent.
Wirusy grypy ptasiej s¹ oporne
na niskie temperatury, bardzo d³ugo
mog¹ przetrwaæ w zamro¿onym
miêsie drobiu. S¹ wra¿liwe na detergenty oraz temperaturê powy¿ej
90°C.
Do roku 1997 nie odnotowano
zgonów spowodowanych zara¿eniem wirusami grypy ptasiej wród
ludzi. Dopiero w 1997 roku na terenie Chin  w Hong-Kongu  osiemnacie osób zachorowa³o na grypê,
której czynnikiem etiologicznym by³
szczep H5N1. Zachorowania wyst¹pi³y jednoczenie z trwaj¹c¹ epidemi¹ grypy ptactwa domowego.
Wszyscy chorzy mieli bezporedni
kontakt z kurami lub kaczkami zaka¿onymi tymi wirusami. Choroba
zakoñczy³a siê niepomylnie u szeciu (33%) chorych. Dziêki miêdzynarodowej grupie eksperckiej do
walki z gryp¹, grupie szybkiego
reagowania, nast¹pi³a likwidacja ok.
1,5 ml sztuk drobiu, co zapobieg³o
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g³owy, miêni, gard³a z jego stanem zapalnym, kaszlem,
wówczas rozprzestrzenieniu siê choroby. W styczniu
czasami zapaleniem p³uc i wyst¹pieniem dusznoci.
2004 roku dosz³o do wybuchu epidemii ptasiej grypy na
Rozpoznanie wymaga wykonania swoistych testów
terenie Wietnamu i Tajlandii, a nastêpnie w pañstwach
diagnostycznych.
blisko s¹siaduj¹cych (Kambod¿y, Laosie, Tajwanie,
W leczeniu ptasiej grypy stosuje siê Oseltamivir
Pakistanie, Indonezji, Japonii). Choroba rozprzestrze(Tamiflu® firmy Hoffman La Roche) i Zanamivir
nia³a siê szybko wród drobiu. Niepokoj¹cy by³ fakt
(Relenza Rotadisk® firmy Glaxo Wellcome). S¹ to leki
rozpoznania w lutym 2004 roku zaka¿enia wirusem
hamuj¹ce replikacjê wirusów grypy typu A i B przez
H5N1 u wiñ oraz kotów domowych. Obserwacje
hamowanie aktywnoci wirusowej neuraminidazy.
wskazuj¹ce na mo¿liwoæ zaka¿enia wirusami H5N1
Powinny one zostaæ zastosowane jak najszybciej w
nie tylko ptaków, sugeruj¹ mo¿liwoæ krzy¿owania siê
przypadku objawów choroby. Innym preparatem przeciwirusa z wirusami patogennymi wobec innych zwierz¹t.
wwirusowym jest rybawiMiêdzynarodowa
grupa
ryna. Jest to analog nuszybkiego reagowania do
kleozydów purynowych hawalki z gryp¹, jak i w³adze
Zaka¿enie ludzi objawia siê podobnie
muj¹cy replikacjê wirusów
lokalne zarz¹dzi³y likwigrypy typu A i B.
dacjê ponad 40 milionów
jak w przypadku grypy klasycznej:
Podstawowym dzia³asztuk drobiu z ferm, w któniem
zapobiegawczym jest
rych dosz³o do zachorowañ
gor¹czk¹, dreszczami, bólami g³owy, miêni,
uniemo¿liwienie zaka¿enia
ptactwa. Nieliczne, ale pogard³a z jego stanem zapalnym, kaszlem,
ptactwa domowego przez
wa¿ne zachorowania na
ptactwo dzikie, wêdrowne.
ptasi¹ grypê wród ludzi
czasami zapaleniem p³uc
Wa¿ne znaczenie ma nie
doprowadzi³y do mierci 23
wypuszczanie drobiu hodoosób. W lutym 2004 roku
i wyst¹pieniem dusznoci.
wlanego na zewn¹trz buna terenie Ameryki Pó³nocdynków, a szczególnie konej stwierdzono pierwsze
nieczne jest pojenie go i
zachorowania drobiu na
karmienie w zamkniêtych pomieszczeniach. W przypadptasi¹ grypê. Do kwietnia 2004 roku zaka¿enia wród
ku stwierdzenia przypadków ptasiej grypy wród drobiu
ptactwa stwierdzono na osiemnastu farmach drowymagana jest natychmiastowa likwidacja zaka¿onego
biowych. W tym samym czasie dwie osoby zatrudnione
lub potencjalnie zaka¿onego ptactwa domowego.
na fermach zachorowa³y na grypê ptasi¹. W lipcu 2004
Stworzenie skutecznej szczepionki przeciwko H5N1
roku zachorowania ptactwa na grypê ptasi¹ rozpoznano
jest trudne z powodu du¿ej zmiennoci wirusa. Obecnie
w Chinach w prowincji Anhui i miecie Chaohu. W
opracowano ju¿ swoist¹ szczepionkê, która nie przesz³a
sierpniu 2005 roku potwierdzono obecnoæ tej choroby
jeszcze badañ klinicznych. Istniej¹ przes³anki wskazj¹wród ptactwa domowego w Kazachstanie. Prawdoce, ¿e regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypodobnie wirus H5N1 zosta³ tam przywleczony przez
pie dot¹d istniej¹cymi szczepionkami mo¿e z³agodziæ
wêdrowne gêsi. Ostatnie dane potwierdzaj¹ obecnoæ
przebieg ewentualnego zachorowania na grypê ptasi¹.
grypy ptasiej u drobiu na terenie Rumunii i Turcji.
Doniesienia potwierdzaj¹ce obecnoæ wirusa grypy
Dotychczasowe obserwacje wskazuj¹ na rzadkie
ptasiej w Rosji i Europie jednoznacznie wskazuj¹ na
zaka¿enia cz³owieka od ptaków wirusem H5N1. Brak
mo¿liwoæ przywleczenia choroby do Polski wskazuj¹c
jest potwierdzenia infekcji cz³owieka od cz³owieka.
na koniecznoæ miêdzynarodowej wspó³pracy meJednak badania nad wirusem H5N1 wskazuj¹ na jego
dycznej i weterynaryjnej w tym zakresie.
czêste mutacje stanowi¹ce zagro¿enie wyst¹pienia
nowych cech biologicznych wirusa  bardzo niekorzyTadeusz Wojciech £apiñski
stnych dla cz³owieka
(Autor jest dr. n. med.  adiunktemm
Zaka¿enie ludzi objawia siê podobnie jak w przyw Klinice Obserwacyjno-Zakanej AMB).
padku grypy klasycznej: gor¹czk¹, dreszczami, bólami
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Miasto
Adam Dobroñski

S

sokole

okó³ka to miasto z tradycj¹ i du¿ymi mo¿liwociami,
które oby jak najszybciej siê w pe³ni zmaterializowa³y.
Ma ciekawe po³o¿enie, bo le¿y w po³owie drogi
miêdzy Bia³ymstokiem i Grodnem oraz miêdzy Warszaw¹ i
Wilnem. Geograficznie s¹ to Wzgórza Sokólskie z Gór¹ Wojnowsk¹ wysok¹  238 metrów nad poziom morza. W pobli¿u
przebiega równie¿ wododzia³ dorzecza Wis³y i Niemna, a do
tego dodaæ trzeba skarb nad skarby, czyli ostêpy Puszczy
Knyszyñskiej z sosnami licz¹cymi sobie cztery metry w
obwodzie.
Kiedy pojawili siê tu pierwsi stali osadnicy? Pewnie w
XII wieku i to z dwóch stron, bo ruscy od wschodu i mazowieccy od zachodu. Kolonizacja nabra³a rozmachu w XVXVI wieku i objê³a puszcze powsta³e z podzia³u Puszczy
Grodzieñskiej, czyli Nowodworsk¹, Kunick¹, Malawick¹,
Odelsk¹, Kryñsk¹. Do S³owian do³¹czyli Tatarzy oraz ¯ydzi,
a trafiali siê i przybysze z Europy zachodniej. Ten fakt potwierdzaj¹ zapisy o starych wi¹tyniach i cmentarzach.
Charakterystyczne, ¿e w miarê zagêszczania osadnictwa
zak³adano tu wyj¹tkowo chêtnie miasta, z nich jednak próbê
czasu wytrzyma³a Sokó³ka i w mniejszym stopniu 
D¹browa, a ledwie jako osady postrzegane s¹: Janów
(z dywanami dwuosnowowymi), Krynki (silnie uprzemys³owione w okresie zaborów), Korycin (centrum okolicy
z dobrze rozwiniêtym rolnictwem), Kunica (ze stacj¹ kolejow¹, po II wojnie graniczn¹), Nowy Dwór (wciniêty
w pó³nocno-wschodni naro¿nik, cierpi¹cy z powodu zerwania wiêzi z Grodnem) Sidra (wielokulturowa, ze wspania³ymi niegdy budowlami), Suchowola (rodek Europy,
obecnie miasto ks. Jerzego Popie³uszki). Skoro za o przyrodzie mowa, to nie mo¿na pomin¹æ koni sokólskich, ciê¿kich, a kszta³tnych, cenionych przez hodowców. Co poniektórzy twierdzili nawet, ¿e Kasztanka Józefa Pi³sudskiego
te¿ by³a z nimi spokrewniona.
Narodziny miasta
Wersja aktualna brzmi nastêpuj¹co. W XV wieku powsta³ u róde³ Sucholdy dwór myliwski, ten przyj¹³ nazwê od
rzeki, obecnej Soko³dy, a st¹d ju¿ blisko do wersji ostatecznej
 Sokó³ka. Od pocz¹tku by³ to punkt na szlaku ³¹cz¹cym
wschód z zachodem, ró¿ne kultury, nacje, wyznania. Dwór ze
wsi¹ sta³ siê jednym z orodków dóbr starostwa grodzieñskiego, a te król Zygmunt Stary podarowa³ w 1524 roku
(pierwsza wzmianka historyczna o Sokó³ce!) swojej ¿onie
W³oszce Bonie, osobie nie lubianej do dzi, o silnym charakterze. To ona dokona³a rewolucji gospodarczej poprzez tak
zwan¹ pomiarê w³óczn¹. Uporz¹dkowano miêdzy innymi
sieæ dróg, za³o¿ono nowe wsie, w tym ci¹gn¹ce siê od Sokó³ki w kierunku D¹browy (d³uga wie). Dzie³o matki konty-
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nuowa³ syn Zygmunt August, ale nie jest prawdziw¹ informacja, ¿e to on w 1565 roku ufundowa³ w Sokó³ce pierwszy
koció³ katolicki. Przypomnijmy, ¿e tak¿e ten ostatni Jagiellon na tronie polskim doprowadzi³ w 1569 roku do Unii Lubelskiej, któr¹ poprzedzi³o przeniesienie województwa podlaskiego z granic Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do Korony Polskiej. Ta zmiana nie dotyczy³a jednak Sokó³ki, która
znajdowa³a siê w powiecie grodzieñskim i województwie
trockim.
Dobra passa trwa³a, Zygmunt III Waza w 1592 roku
powo³a³ do ¿ycia parafiê sokólsk¹, stan¹³ tu wkrótce koció³
drewniany pod wezwaniem Wniebowziêcia Najwiêtszej
Marii Panny (w 1652 roku, na krótko, parafiê przejê³o zgromadzenie zakonne misjonarzy). Królewscy rewizorzy zajêli
siê lokowaniem miasta, wzniesiono domy gocinne, zachêcano do lokowania siê tu kupców i rzemielników. I sta³o siê,
28 marca 1609 r. Sokó³ka otrzyma³a pe³ne prawa miejskie
oraz herb z turem i rycerzem z mieczem. To po³¹czenie
mo¿na uznaæ za symboliczne: potê¿ne zwierzê mia³o
potwierdzaæ walor po³o¿enia, zw³aszcza puszcz a rycerz
przypomina³ o zadaniach pañstwowych, bo te¿ pocz¹tek
XVII wieku obfitowa³ w zdarzenia militarne, od Kircholmu
przez Moskwê (dymitriady) po Cecorê i Chocim. Z dziejami wojennymi wi¹za³a siê i wola króla Jana III Sobieskiego,
zwyciêzcy spod Wiednia, który w okolicy Sokó³ki osadzi³
Tatrów, a ich potomkowie trwaj¹ do dzi w Bohonikach i
bardziej odleg³ych Kruszynianiach.
I jeszcze trzeba koniecznie wspomnieæ o dziele podskarbiego litewskiego (od 1765 r.), Antoniego Tyzenhauza. Ten
reformator rozpocz¹³ w Ekonomii Grodzieñskiej wznoszenie
manufaktur, a w Sokó³ce spowodowa³ wybudowanie 17 domów dla rzemielników. Przy tej okazji chciano uporz¹dkowaæ zabudowê miasta licz¹cego 182 dymy, od rynku poczynaj¹c. Wprawdzie wizja Tyzenhauza nie spe³ni³a siê, to jednak odnotowano wzrost w okolicy poziomu gospodarowania,
pobudzi³y siê ambicje i nadzieje. Niestety, III rozbiór Polski
zamkn¹³ okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Zmiany z carskiej ³aski
Po 1795 roku na krótko Sokó³ka znalaz³a siê granicach
Prus i pod raz pierwszy w wymiarze administracyjnym
podlega³a Bia³emustokowi jako siedzibie w³adz powiatu i
departamentu. Posiada³a wówczas dwie (!) ulice, 210 domów
(1124 mieszkañców, w tym 383 ¯ydów i 18 Tatarów), koció³, 20 szynków, 10 browarów, 10 gorzelni i 19 studni. Liczba trunkowych firm wiadczy³a o popularnoci szlaku,
który przebiega³ przez miasto. Wa¿ne, ¿e by³o w Sokó³ce
tak¿e kilkudziesiêciu rzemielników, wród nich nawet z³otnik i farbiarz, 14 krawców, 9 szewców, 4 kunierzy.
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W 1807 roku, wskutek uk³adu Napoleona I z carem Aleksandrem I Sokó³ka nie wesz³a w sk³ad Ksiêstwa Warszawskiego, ale ju¿ jako miasto powiatowe (debiut!) pozosta³a
w obwodzie bia³ostockiem, a po jego likwidacji w 1842 roku 
w guberni grodzieñskiej. Oznacza³o to potêguj¹c¹ siê rusyfikacjê, nap³yw so³datów, ¿andarmów i czynowników. Prawd¹
jest jednak tak¿e, ¿e z carskiej woli w 1862 roku Sokó³ka
zyska³a stacjê kolejow¹ na Magistrali Warszawsko-Petersburskiej i by³ to silny impuls do rozwoju. Silnie, ale nie w pe³ni
wykorzystany, bo Sokó³ka w latach 1867-1910 powiêksza³a
liczbê mieszkañców dwukrotnie wolniej ni¿ Bia³ystok i nie
sta³a siê orodkiem przemys³u w³ókienniczego (w powiecie
sokólskim pod tym wzglêdem wyró¿nia³ siê Wasilków). Przed
I wojn¹ miasto sokole liczy³o niespe³na 8 tys. mieszkañców.
Wed³ug spisu powszechnego z 1897 roku wiêkszoæ stanowili
¯ydzi (54%) i jest to wiadomoæ pewna. Katolików by³o ok.
37%, ale procent Polaków zosta³ na pewno zafa³szowany (oficjalnie niespe³na 10%). £acinnikom s³u¿y³ koció³ murowany

Fot. Koció³ w Sokó³ce.

(1841-1848), rozbudowany w pocz¹tkach XX wieku, o oryginalnej urodzie architektonicznej, za na potrzeby wyznawców
prawos³awia na rynku stanê³a w po³owie XIX wieku cerkiew w
stylu rosyjsko-bizantyjskim. Grupê charakterystyczn¹ stanowili
w Sokó³ce urzêdnicy i wojskowi, nadal popularne by³o tu rolnictwo i dobrze mieli siê rzemielnicy. Przybywa³o zak³adów
garbarskich, za za spraw¹ ks. Antoniego Sougaj³y powsta³o
Stowarzyszenie Spo¿ywców Jaskó³ka.
Nie mo¿na nie wspomnieæ o powstaniu styczniowym,
które w powiecie sokólskim mia³o wyj¹tkowo burzliwy przebieg. Z Sokó³ki poszed³ do oddzia³ów wraz ze swymi uczniami nauczyciel szko³y lenej  Walery Wróblewski,
póniejszy bohater Komuny Paryskiej. Pozosta³y do dzi
lady obozowiska w uroczysku Budzisk ko³o Stra¿y.
Z mieszkañców miasta do miate¿ników do³¹czyli m.in.
Adolf Ejsymont, Antoni Lebiedziñski, Jan Hryniewicz,
Sierzbutowski. Z tej przyczyny znaleli siê sokólszczanie
i na Syberii, a przez miasto wiód³ szlak zes³añców. Pamiêtam
jak Henryk Filkiewicz odkrywa³ stare krzy¿e powstañcze,
zapomniane mogi³y.
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Wojny i miêdzywojnie
Przy kociele sokólskim jest mogi³a ¿o³nierzy Polskiej
Organizacji Wojskowej z listopada 1918 roku, którym
marzy³a siê wolna Ojczyzna. I ma to miasto niezwyk³y pomnik, jedyny taki w III RP. To popiersie Józefa Pi³sudskiego z
tablic¹ upamiêtniaj¹ca Bitwê Niemeñsk¹ 1920 roku. O Bitwie Warszawskiej wiedz¹ pewnie wszyscy, o tej nad Niemnem tylko nieliczni, a to ona zadecydowa³a ostatecznie o polskiej wiktorii i ustaleniu granicy wschodniej wskrzeszonej
Rzeczypospolitej. W czasie trwania walk by³ w Sokó³ce
Marsza³ek, tu pozosta³ garnizon wojskowy, mieszkali
legionici.
Sokó³ka pozosta³a miastem powiatowym z targami na
konie, byd³o i ko¿uchy. Dziêki aktywnoci miejscowych
spo³eczników powsta³y gmachy szkolne, utrzymywano szpital na 50 ³ó¿ek, przez kilka lat ukazywa³a siê nawet Gazeta
Sokólska (w lutym 1925 r. przestrzega³a przed oszustami
skupuj¹cymi srebrne monety rosyjskie). Jednym z liderów
lokalnym by³ pose³ Nikodem
Hryckiewicz, dobre wspomnienie pozostawi³ burmistrz
Kazimierz Komar. Najwiêkszym przedsiêwziêciem okaza³o siê osuszenie b³ot okalaj¹cych miasto W 1939 r.
mieszka³o tu oko³o 7 tysiêcy
osób, w tym blisko 3 tysi¹ce
narodowoci ¿ydowskiej. Ot
miecina  powiedz¹ jedni.
Rozwijaj¹ce siê z trudnociami ambitne miasto  zaprzecz¹ inni.
Wojna da³a siê mocno we
znaki Sokó³ce, zw³aszcza
okupacja sowiecka (znów
wywózki na Sybir) i represje
niemieckie (zgin¹³ w lesie
buchwa³owskim komendant
obwodu AK, nauczyciel
Józef K³opotowski). Nie by³o
spokoju i d³ugo po wojnie,
g³ównie za spraw¹ UB.
Wyrok na miasto wyda³a porednio wielka trójka obraduj¹ca w Ja³cie, bo Sokó³ka zosta³a odciêta granic¹ pañstwow¹
od Grodna, nawet trzeba by³o przebudowaæ liniê kolejow¹ do
Augustowa i Suwa³k. Ciekawostk¹ pozostaje fakt, ¿e przez
miejscow¹ stacjê mog³y przeje¿d¿aæ wagony zarówno o normalnym rozstawie kó³, jak i o szerokim (rosyjskim). Mimo
tych udogodnieñ Sokó³ka nie sta³a siê okaza³¹ bram¹
wschodni¹, choæ tak bardzo wszyscy na to liczyli i licz¹.
Miasto z turem i rycerzem w herbie zachowa³o odrêbne
cechy, widaæ tu wp³ywy pogranicza, silna pozostaje domieszka kresowa. To ju¿ dwudziestotysiêcznik z kilkoma silnymi zak³adami (Stolbud, Spomasz, mleczarnia), z nowymi dzielnicami, ale i z muzeum oraz Soko³em. Sokó³ka
zaprasza, ¿yczy niezapomnianych wra¿eñ, mi³ego pobytu i
sukcesów gospodarczych. Nie tajê, ¿e lubiê to miasto.
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).
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O pocieszeniu

jakie daje cz³owiek

W sztuce nie uznajê ani walorów, ani mody nowoczesnoci, ani sensacji  uznajê wartoci wieczne, tkwi¹ce w istocie bytu duchowego.
Alfons Karny
Sztuka drog¹ do cz³owieka
Dziesi¹tego listopada bêdziemy
obchodziæ 104 rocznicê urodzin Alfonsa Karnego. Artysta jest jednym z
najwybitniejszych twórców polskiej
rzeby portretowej XX wieku. Nale¿y
on do grona tych twórców, którzy
potrafili budowaæ szczere i spontaniczne relacje z innymi ludmi. Jego
ca³e ¿ycie artystyczne cechowa³a
ogromna wiê ze spo³eczeñstwem oraz
dba³oæ o ka¿dego odbiorcê sztuki. W
tym bardzo ludzkim podejciu artysty
tkwi pewnie sekret jego popularnoci.
Wbrew prowokacyjnemu stwierdzeniu Pabla Picassa, ¿e sztuka jest
k³amstwem, dzia³alnoæ artystyczna
Karnego jest prób¹ szokuj¹cej i nawet
ekstrawaganckiej wypowiedzi na
temat rzeczywistoci. Patrz¹c na wiele rzeb Karnego mo¿na by odnieæ
wra¿enie, ¿e by³y elementami sztuki
propagandowej, która zmienia³a siê
w zale¿noci od aktualnej w³adzy w
Polsce. Jednak¿e gdy spróbujemy
wczuæ siê w klimat jego twórczoci
odkryjemy, ¿e na pozór koniunkturalny sposób jego artystycznego wyrazu
w istocie mia³ na celu spotkanie z
drugim cz³owiekiem. Rzeba Karnego zachwyca³a zarówno sanacyjnych polityków, jak i partyjnych ksi¹¿¹t czasów powojennych. Jedni i drudzy odnajdowali zaklête w sztuce
Karnego piêkno.

¯ycie w korowodzie sukcesów
Alfons Karny urodzi³ siê w 1901 roku w Bia³ymstoku, a zmar³ w 1989r.
w Warszawie. By³ typowym przedstawicielem m³odego pokolenia Polski
miêdzywojennej: zaanga¿owany patriotycznie, ofiarny spo³ecznik. W 1920
wchodzi³ w szeregi b³êkitnej armii Józefa Hallera. Nieco póniej znalaz³ zatrudnienie w Klubie Obywatelskim w
Bia³ymstoku, w którym po raz pierwszy
wystawiono jego rysunki. W 1923 pracowa³ jako ilustrator czasopism w Warszawie. Nastêpnie zacz¹³ studiowaæ
w warszawskiej Szkole Sztuk Piêknych
pod opiek¹ profesora Tadeusza Breyera.
Wród osi¹gniêæ m³odego studenta
mo¿na wymieniæ prezentacjê jego prac
na Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki
Dekoracyjnej w Pary¿u w 1925 roku
oraz wyró¿nienie portretu Marsza³ka
Pi³sudskiego na Salonie Towarzystwa
Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie
w 1928 roku. Sukcesy artystyczne sta³y
siê podstaw¹ do przyznania mu stypendium Funduszu Kultury Narodowej
z przeznaczeniem na kszta³cenie we
Francji.
W 1930 roku przez Niemcy i Belgiê
przyjecha³ do Pary¿a. Na obczynie
ugruntowa³ siê w nim ostatecznie pogl¹d, ¿e jego sztuka powinna byæ zakorzeniona w spucinie klasycznej. Jego
twórczoæ przypad³a do gustu krajowym jurorom i mecenasom, o czym

Alfons Karny

wiadcz¹ nastêpuj¹ce nagrody z tamtego czasu: Medal Br¹zowy na Salonie
Dorocznym w Zachêcie w 1930, Medal
Srebrny w 1932 na Salonie tam¿e,
Nagroda Artystyczna miasta sto³ecznego Warszawy za ca³okszta³t twórczoci w 1934, I nagroda w konkursie
Dziecko w sztuce polskiej w 1938.
Uznania za granic¹ dowodz¹: Z³oty
Medal i Order króla Leopolda na Miêdzynarodowej Wystawie Sztuki w
Brukseli (1934) oraz Z³oty Medal na
wystawie Sztuka i Technika w Pary¿u
(1937). Mniej wiêcej w tym czasie Karny wyk³ada³ jako profesor formy i perspektywy w Szkole Sztuk Piêknych im.
Wojciecha Gersona. Niestety, bardzo
szybko siê skoñczy³ ten bardzo owocny
okres twórczoci w okresie II Rzeczypospolitej.
Druga wojna wiatowa zniszczy³a
znaczn¹ czêæ dorobku artysty. W czasie okupacji Karny anga¿owa³ siê w tajne nauczanie, ale nie zaniedbywa³ pracy
twórczej. W okresie wojny powsta³y
miêdzy innymi portrety: Ludwik Solski
(1941), Chowañczak (1942) i Paderewski (1944). Po klêsce III Rzeszy artysta
krótko przebywa³ w Zakopanem i w Sopocie. Nastêpnie zainstalowa³ siê w pracowni przy ul. Wiejskiej w Warszawie.
Klasycyzuj¹ce formy rzebiarskie
artysty znalaz³y uznanie w dobie socrealizmu. W 1950 odby³a siê I Ogólnopolska Wystawa Plastyki na której jego
praca genera³ wierczewski dosta³a II
nagrodê. Ponadto Karny otrzyma³ nagrodê Pañstwow¹ II Stopnia w 1951,
Z³oty Krzy¿ Zas³ugi w 1952, Krzy¿ Oficerski (1955) i Krzy¿ Komandorski
Fot. G³owy autorstwa Karnego,
Muzeum Rzeby Alfonsa Karnego,
Bia³ystok (zdj. Marek Kraszewski)
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Odrodzenia Polski (1959). Na fali odwil¿y padziernikowej, po 1956 roku,
artysta zogniskowa³ swoj¹ twórczoæ na
przedstawieniach symbolicznych, w
których dominowa³y portrety a wród
nich wiele modeli Hemingway'a (19561972), Albert Einstein (1962) oraz wyobra¿enia szeciu genera³ów Ludowego
Wojska Polskiego (1961 Nagroda Ministra Obrony Narodowej). W ostatniej
fazie twórczoci Karny stworzy³ monumentaln¹ g³owê Karola wierczewskiego umieszczon¹ w 1979 roku przy
Akademii Wychowania Fizycznego,
której genera³ patronowa³.
Zwyczajnoæ na piedestale
W ogromnej galerii rzeb jego d³uta
znajdujemy miêdzy innymi rzebê:
Józefa Pi³sudskiego, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Ignacego
Jana Paderewskiego, Stefana Starzyñskiego, Ludwika Solskiego, W³adys³awa Sikorskiego, Jana £ukasiewicza,
Romualda Traugutta, Mi³osza Kotarbiñskiego, Jana Czochralskiego, Prymasa Tysi¹clecia  Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Te dzie³a wiadcz¹ nie
tylko o narodowym charakterze mecenatu jego sztuki, ale równie¿ o ogromnym zaanga¿owaniu patriotycznym
Karnego. Co ciekawe, Karny kreuj¹c
pomnikowe sylwetki wielkich ludzi
epoki zachowa³ w nich naturalnoæ,
w³aciw¹ dla portretowanych ludzi
z krwi i koci. W bardzo osobistych
ujêciach postaci artysta odbr¹zawia³
pierwszoplanowych bohaterów polskiego ¿ycia polityczno-spo³ecznego.
Prywatnie, Karny nie znosi³ etykiety i sztywnoci w kontaktach miêdzyludzkich. Zawsze by³ otwarty i bezporedni, nastawiony na dialog z ludmi, z którymi nawet skrycie siê nie
zgadza³. To zadecydowa³o w du¿ej
mierze o sukcesie tego cz³owieka w
burzliwych czasach wojen i zmian systemowych.
Alfons Karny by³ silnie zwi¹zany z
Bia³ostocczyzn¹, gdzie siê urodzi³ i zapocz¹tkowa³ swoj¹ dzia³alnoæ artystyczn¹. W naszym miecie, przy ulicy
wiêtojañskiej w dawnej willi istnieje
od 1933 roku Muzeum Rzeby Alfonsa
Karnego, które gromadzi dzie³a i pami¹tki po artycie rodem z Bia³egostoku.
Andrzej Wincewicz
(Autor jest doktorantem
w Zak³adzie Patomorfologii
Lekarskiej AMB).
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O znikaniu
Janusz Niczyporowicz

K

iedy przebojem by³ film Znikaj¹cy punkt, który s³awi³ wolnoæ i swobodê. Oczywicie w³adze dzier¿¹ce monopol na tak zwan¹ demokracjê
ludow¹, bohaterów tego dzie³a uwa¿a³y za degeneratów i szajbusów.
Znikaj¹cy punk mia³ jednak zasiêg globalny.
Dzisiaj w Bia³ymstoku te¿ mamy znikaj¹cy punkt i jest on nasz w³asny,
lokalny, by nie powiedzieæ  taki kruszewnicki, pawlakowo  kargulowy. Tym
znikaj¹cym punktem sta³a siê zabytkowa dzielnica Bojary.
Spór o ten skrawek miasta trwa od lat. A zaczê³o siê nie od tego, ¿e pod buldo¿er posz³y jeszcze w latach osiemdziesi¹tych pierwsze drewniane chatynki
wraz z piêknymi ogrodami. Na terenach tych postawiono socjalistyczne,
betonowe, koszmarne bloki, których dzisiaj ani przebudowaæ siê nie da, ani
zakryæ wonnymi winnicami. I tak zaczê³y ze sob¹ z³e s¹siedztwo wielkop³ytowe
punktowce i drewniane, pamiêtaj¹ce zabory, drewniane wille i domki. Wszystko
wziê³o pocz¹tek jednak od tego, ¿e z Bojar zaczêli uciekaæ mieszkañcy, gdy
tylko by³a ku temu okazja. Nowoczesnoæ kusi³a. Wówczas nie by³o wyboru, bo
tak zwane bloki by³y jednolicie szare i koszmarne, ale nie trzeba by³o paliæ w
piecach, wywoziæ szamba, grzaæ wody. Kto móg³, uciek³ do centrum lub innej
dzielnicy, albo w ogóle do innego miasta. Zostali ci najbiedniejsi, albo ci, którzy
uznali, ¿e nie da siê przesadziæ starego drzewa.
Najwy¿ej kto co jaki czas przypomina³ sobie o rustykalnej dzielnicy
gin¹cej na obrze¿u Bia³egostoku mierci¹ naturaln¹. Bojary obrasta³y nowoczesn¹ zabudow¹ handlowo-mieszkaln¹ i drewniane domki, skryte w zaroniêtych
ogrodach, wygl¹da³y spoza wal¹cych siê p³otów jak wyjête z kadrów filmu
Sami swoi.
Ca³¹ Polskê do ³ez bawi³y perypetie Pawlaka i Kargula. A oni przecie¿ byli
w³anie takimi znikaj¹cymi punktami. Reliktami zaje¿d¿onej na mieræ koby³y
historii.
Bojarami próbowali zainteresowaæ siê artyci, którym marzy³o siê zaadoptowanie chatynek na pracownie i galerie. Pomys³ kula³, a¿ siê przewróci³. Co
jaki czas wraca³a te¿ koncepcja generalnego zajêcia siê dzielnic¹, któr¹ raz
chciano uznaæ za zabytek i przegoniæ stamt¹d wszelkich inwestorów myl¹cych
o drapaczach chmur, innym razem mylano by stworzyæ tam enklawê turystyczn¹ czyli co w rodzaju starego miasta.
Teraz pojawi³a siê koncepcja, która to ju¿ z kolei, aby raz zadaæ kozie
mieræ. Bojary musz¹ byæ uporz¹dkowane, przeprojektowane, zabudowane. Co
siê wali, zostanie skazane, co jeszcze siê trzyma, pewnie umrze mierci¹ naturaln¹.
Umieraæ nie chc¹ jednak mieszkañcy zabytkowych, drewnianych domków.
Protestuj¹ przeciwko inwestorom i architektom snuj¹cym plany powolnego
unicestwienia dzielnicy, mobilizuj¹ siê w grupki obroñców zabytków, nie widz¹
swego dalszego ¿ywota w otoczeniu wspó³czesnej architektury.
Urzêdnicy za przerzucaj¹ siê argumentami. Jedni wydaj¹ zgodê na
wyburzenie, inni ³abêdzim piewem g³osz¹ ideê chronienia. Czym to siê
skoñczy?
Znikaj¹cy punkt, wed³ug praw fizyki, kiedy musi znikn¹æ, bo wiecznie
znikaæ nie mo¿na. No, chyba ¿e w³adze miasta zaprosz¹ Dawida Coperfielda.
On to za³atwi w trzy minuty. I to z jak¹ gracj¹!
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Winnica
Nabota
Ilona

S

p³aszczem w toñ Jordanu i
woda natychmiast siê rozst¹pi³a. Zerwa³a siê wichura,
ukaza³ p³on¹cy rydwan i
porwa³ proroka do Nieba. To
wspania³e wydarzenie uniemiertelni³ Rubens w kompozycji Wóz Eliasza
(arcydzie³o mo¿na podziwiaæ a Luwrze). W bibliLengiewicz
jnym, bardzo plastycznym
obrazie p³on¹cego rydwanu
dopatruj¹ siê niektórzy opisu... statku kosmicznego.
Za namow¹ Izabel Achab wzniós³ swoj¹ siedzibê nie w
Samarii, ale w miasteczku Jezreel, którego okolice s³ynê³y z
³agodnego klimatu. Bogato zdobiony koci¹ s³oniow¹ pa³ac
wymaga³ stosownej oprawy. Niestety, miejsce zaplanowanych ogrodów zajmowa³a winnica Nabota. Król na
pró¿no kusi³ w³aciciela hojn¹ zap³at¹, Nabot za nic nie
chcia³ wyzbyæ siê ojcowizny. Wówczas  zgodnie z odwieczn¹ zasad¹: dajcie winnego, paragraf siê znajdzie 
wyszukano fa³szywych wiadków, a ci oskar¿yli nieszczênika o zdradê stanu. Nawet w trakcie mêczeñskiej mierci
przez ukamienowanie nie zgadza³ siê na sprzeda¿ dziedzictwa rodowego. Odt¹d winnica Nabota sta³a siê metafor¹
rzeczy tak cennej, ¿e warto za ni¹ oddaæ ¿ycie.
Biblia wspomina winnice 137, a wino 229 razy, poczynaj¹c od s³aboci Noego. wiêta Ksiêga mówi¹c o winnej
latoroli nadaje jej znaczenie symboliczne. Aby zrozumieæ
znaczenie tych metafor, trzeba zobaczyæ rolinê w pe³nym
rozkwicie na Bliskim Wschodzie, a wiêc w jej ojczynie.
Winorol, o ³odygach gruboci ramienia, pnie siê od drzewa
do drzewa docieraj¹c do samych ich wierzcho³ków i tworzy
gêste, cieniste altany lub szpalery. W staro¿ytnym Izraelu
bowiem, sadzono winne krzewy obok wi¹zów traktowanych
jak naturalne podpory. Ten styl upraw
znalaz³ wyraz w symbolice chrzecijañskiej staj¹c siê metafor¹ pomocy,
jakiej sobie wzajem udzielaj¹ bogaty i
biedny. Bogaty (krzew winny) odziewa biednego (wi¹z), a ten wspiera
bogatego daj¹c mu mo¿liwoæ spe³niania dobrych uczynków i duchowego rozwoju.
Posiadanie winnicy uchodzi³o
za znak szczególnego b³ogos³awieñstwa, st¹d wiernych okrela
siê mianem winnicy Pañskiej.
W bazylice ojców Franciszkanów
w Krakowie znajduje siê pónogotycki tryptyk przedstawiaj¹cy
Chrystusa w t³oczni wina, w otoczeniu anio³ów, u boku Boga Ojca
i Matki Bolesnej. Symbolika wina
osi¹ga apogeum w Ostatniej Wieczerzy, gdy Chrystus przemienia
wino w swoj¹ krew.

alomon pope³ni³ grzech pychy, a jednoczenie fatalny
w skutkach b³¹d polityczny dziel¹c królestwo na
dwanacie okrêgów fiskalnych. Poniewa¿ plemion ¿ydowskich by³o trzynacie, znaczy³oby to, ¿e zwolni³ od podatków swoich krewnych i powinowatych, czyli plemiê Judy.
Tego rodzaju przywilej wywo³a³ nienawiæ pozosta³ych,
a szczególnie dumnych Efraimitów rywalizuj¹cych z Judejczykami o prymat w królestwie. Te grone pêkniêcia na gmachu pañstwa spowodowa³y, ¿e wkrótce po mierci Salomona
(932 p.n.e.) nast¹pi³ roz³am na ma³y obszarowo Izrael i du¿o
wiêksz¹ Judeê.
Judea posiada³a orodek religijny, jakim by³a wi¹tynia
w Jerozolimie i przedmiot kultu  Arkê Przymierza. Tu ludnoæ ¿ydowska by³a w zdecydowanej wiêkszoci, zrozumia³e wiêc, ¿e kraj Judy sta³ siê ostoj¹ religii Moj¿eszowej.
W maleñkim Izraelu plemiona ¿ydowskie stanowi³y kroplê w morzu autochtonów  staro¿ytnej ludnoci kananejskiej
o bogatej kulturze i odmiennej tradycji religijnej. S³aby,
wstrz¹sany intrygami pa³acowymi Izrael nie móg³ siê równie¿ obroniæ przed wp³ywami potê¿nych s¹siadów: Fenicji i
Damaszku (póniejszej Persji). Kulty owych ludów zapuszcza³y coraz g³êbsze korzenie, tak ¿e w czasach ziemskiego
Pos³annictwa Chrystusa mieszkañców
stolicy Izraela  Samarii tzw. Samarytan nie uwa¿ano ju¿ za ¯ydów. Walka
z wyznawcami Jedynego Boga przybra³a krwawy charakter za panowania Achaba (874-853 p.n.e.), czyli
ju¿ 60 lat po mierci Salomona.
Achab, pod wp³ywem fenickiej ma³¿onki Izabel, sprzeniewierzy³ siê by³ Bogu
i dopuci³ do tego, ¿e kult
Baala (Z³otego Cielca)
sta³ siê w Izraelu religi¹
pañstwow¹. W owych
czasach ¿y³ prorok
Eliasz. Bosy, w zgrzebnym p³aszczu pustelnika, nachodzi³ Achaba, z
p³omiennym gniewem
wypomina³ królowi zaprzañstwo i prorokowa³
upadek Izraela. Naucza³
na górze Karmel, dlatego
Karmelici uwa¿aj¹ go za
protoplastê ich Zakonu.
Pewnego dnia przyby³ by³
do Jerycha i na oczach seRysunek: Jerzy Lengiewicz
tek mieszkañców uderzy³
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Symbol
m¹droci

Dariusz Lebensztejn

B

yæ mo¿e nie wszyscy wiedz¹, ¿e w Polsce regularnie
wyprowadza lêgi 9 gatunków sów, ale dziuple wykute
przez dziêcio³y zajmowane s¹ tylko przez niektóre z
nich (puszczyk, sóweczka, w³ochatka). ¯ycie wiêkszoci sów
zwi¹zane jest z lasami i terenami podmok³ymi, jednak s¹
gatunki zak³adaj¹ce gniazda wewn¹trz budynków (pójdka,
p³omykówka) lub gniazduj¹ce w zadrzewieniach i parkach
miejskich (puszczyk, uszatka). S¹ wród nich sowie liliputy
wielkoci¹ niewiele przewy¿szaj¹ce wróbla (sóweczka), a
tak¿e sowie olbrzymy (puchacz) o rozpiêtoci skrzyde³ siêgaj¹cej ponad 1,5 metra.
W ró¿nych epokach i kulturach rozmaicie postrzegano te
ptaki, lecz prawie zawsze by³y one oceniane negatywnie.
Okrelenia  duchy ciemnoci, zwiastuny mierci czy
nieszczêcia  wi¹za³y siê z nocnym trybem ¿ycia sów (chocia¿ niektóre z nich np. sóweczka s¹ aktywne równie¿ w czasie dnia), wydawanymi niezwyk³ymi, niekiedy przera¿aj¹cymi g³osami, bezszelestnym lotem czy du¿ymi, patrz¹cymi
na wprost, b³yszcz¹cymi w nocnym owietleniu oczami o
niemal ludzkim wygl¹dzie. W staro¿ytnym Egipcie sowy
symbolizowa³y mieræ i noc. Legendy rzymskie g³osi³y, ¿e
pohukiwanie sowy zwiastowa³o zamordowanie Juliusza
Cezara, a w Japonii pojawienie siê tego ptaka mia³o
sprowadzaæ g³ód i zarazê. W dawnej Polsce uwa¿ano, ¿e
sowa siadaj¹ca na domu jest zwiastunem mierci którego z
domowników. Mówiono, ¿e sowa na dachu kwili, umrzeæ
komu po chwili.
W Chinach natomiast wierzono, ¿e umieszczenie wizerunku sowy na budynku ochroni dom przed piorunami.
W staro¿ytnej Grecji uchodzi³a ona za symbol m¹droci,
a Atena czêsto by³a przedstawiana z sow¹ na ramieniu.
Sow¹ z naszego najbli¿szego otoczenia, bo mieszkaj¹c¹
w parku tu¿ przy pa³acu Branickich, jest puszczyk. Para tych
ptaków na dobre zadomowi³a siê wród starych parkowych
drzew, wybieraj¹c jedn¹ z licznych dziupli na miejsce
odpoczynku, z³o¿enia jaj i wychowania piskl¹t. Puszczyk jest
najpospolitsz¹ polsk¹ sow¹. Jest nieco wiêkszy od wrony, a
rozpiêtoæ jego skrzyde³ osi¹ga prawie 1 metr. Wystêpuje w
dwóch odmianach barwnych: br¹zowej i szarej. W ci¹gu dnia
widzi s³abo (wg A. Fredry ka¿da sowa g³upia w dzieñ),
odpoczywa wiêc w dziuplach lub wród gêstych ga³êzi, natomiast poluje o zmierzchu i w nocy. Jad³ospis puszczyków nie
ogranicza siê wy³¹cznie do myszy, nornic i szczurów, ale jest
wzbogacany o owady, p³azy, gady i ptaki do wielkoci
go³êbia w³¹cznie. Najczêciej w lutym lub marcu sk³ada od 3
do 6 bia³ych jaj, z których wykluwaj¹ siê m³ode puszczyki,
pozostaj¹ce w gniedzie przez 4 do 5 tygodni. Gdy ju¿ nieco
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W staro¿ytnym Egipcie sowy symbolizowa³y
mieræ.
W Japonii pojawienie siê ptaka wró¿y³o
g³ód i chorobê.
W dawnej Polsce uwa¿ano, ¿e sowa siadaj¹ca
na domu jest zwiastunem mierci którego
z domowników.
W Chinach wierzono, ¿e umieszczenie sowy na
budynku chroni dom przed piorunami.
W staro¿ytnej Grecji sowa uchodzi³a za symbol
m¹droci.
podrosn¹ mo¿na je spotkaæ wieczorami poza dziupl¹, ale
w towarzystwie rodziców.
Nasze puszczyki, w dzieñ najczêciej zaspane, przesiaduj¹ w dziupli lub przy pniu drzewa zupe³nie nie reaguj¹c
na przechodniów. Niekiedy jednak przekrêcaj¹ g³owê we
w³aciwy tylko sowom sposób (nawet do 180° wokó³ w³asnej osi), rewan¿uj¹c siê g³êbokim spojrzeniem. Miejsce ich
odpoczynku dosyæ ³atwo jest zlokalizowaæ odszukuj¹c le¿¹ce
pod drzewem tzw. wypluwki, które s¹ nie strawionymi
resztkami pokarmowymi. Dwiêczny g³os samca (pohukiwanie), bêd¹cy ulubionym podk³adem dwiêkowym do
pe³nych napiêcia nocnych scen w filmach, straszy nie tylko
myszy, ale równie¿ zabobonnych ludzi. Najczêciej mo¿na
go us³yszeæ wczesn¹ wiosn¹ w bezwietrzne noce. Warto wiêc
przechodz¹c przez park pa³acowy nieco zwolniæ, spojrzeæ
w korony drzew i spróbowaæ dostrzec odpoczywaj¹c¹ sowê
 symbol m¹droci.
(Autor jest dr. hab.  adiunktem
w III Klinice Chorób Dzieci AMB).
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Przeczytane
Pewien zas³u¿ony bia³ostocki dziennik
postanowi³ zrobiæ newsa z faktu, i¿ w Bia³ymstoku nie ma oddzia³u dla przewlekle
chorych. Najbli¿sze znajduj¹ siê w £apach,
Bielsku Podlaskim i Knyszynie. Odleg³oæ sprawia jednak,
¿e:
Rodziny niechêtnie wywo¿¹ tam swoich najbli¿szych,
bo wówczas znacznie rzadziej mog¹ siê z nimi widywaæ.
W efekcie chorzy trafiaj¹ na kardiologiê, neurologiê lub gastrologiê do bia³ostockich szpitali, a nie s¹ to oddzia³y przygotowane do specjalistycznej, trwaj¹cej nawet kilka miesiêcy
opieki nad starszymi ludmi. W takiej sytuacji koniecznie
trzeba utworzyæ oddzia³ dla przewlekle chorych. To wstyd, ¿e
nie ma go w prawie 300-tysiêcznym miecie  grzmi Joanna Zabielska-Cieciuch, radna miejska i szefowa Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Bia³ymstoku. I zaraz dodaje przytomnie: Nasze spo³eczeñstwo siê starzeje. Chorych po udarach, wypadkach i leczeniu onkologicznym bêdzie coraz wiêcej. Zapowiada, ¿e z³o¿y w tej sprawie interpelacjê. Bêdê
przy ka¿dej okazji wywo³ywaæ ten temat, dopóki nie zostanie
rozwi¹zany  straszy radna.
Tak oto pani radna troszczy siê o starszych ludzi na tydzieñ przed wyborami, a miejscowy dziennik sumiennie
to zrelacjonowa³. Przedstawiciel NFZ zadeklarowa³, ¿e w
przysz³ym roku na opiekê d³ugoterminow¹ i rehabilitacjê
zostanie wydana wiêksza suma. Chcemy wykupiæ wiêcej
us³ug z zakresu pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej.
Ten rok pokaza³, ¿e ta forma pielêgnacji cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem  powiedzia³a rzeczniczka podlaskiego NFZ, Gra¿yna Pawelec. Ale fajnie! Tyle lat nie by³o
problemu, a¿ tu nagle, w po³owie wrzenia 2005... ³up!
Wszyscy dbaj¹ o staruszków. Na czele z radn¹ Zabielsk¹
 Cieciuch i dziennikiem, który zaj¹³ siê tematem mo¿e
i póno, ale z przytupem. Tylko patrzeæ, jak przybêdzie
nam nowy oddzia³, etaty i przydzia³ pieniêdzy z NFZ.
I prosimy nie umiechaæ siê porozumiewawczo. My wierzymy w przypadki.
***

W tym roku ukoñczy 18 lat dziewczynka, która jako pierwsza
przysz³a na wiat w bia³ostockiej klinice dziêki metodzie in
vitro, propagowanej przez prof. Mariana Szamatowicza. To
w³anie zespó³ profesora osiemnacie lat temu przeprowadzi³ pierwsze w Polsce zap³odnienie metod¹ pozaustrojow¹.
Jak mówi profesor: Niep³odnoæ nie boli, na to siê nie umiera. Natomiast cena psychiczna niep³odnoci jest olbrzymia.
Mo¿na j¹ zdaniem profesora porównaæ ze stresem towarzy-
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sz¹cym rozpoznaniu choroby nowotworowej i ostrego zawa³u serca. Tyle tylko, ¿e leczenie niep³odnoci kosztuje, i to
du¿o. Pomimo i¿ jest ono refundowane w ca³oci albo czêciowo w krajach Europy Zachodniej, ale te¿ na Wêgrzech,
S³owacji czy w Czechach  w Polsce nie ma o tym mowy.
Wybrani przemówili do wyborców ustami swego najbardziej
znanego pos³a w sposób nastêpuj¹cy: Sztuczne metody leczenia niep³odnoci to ingerencja w dzie³o Stwórcy. Jestemy
im w ogóle przeciwni  tak mo¿liwoæ refundacji metody in
vitro skomentowa³ Krzysztof Jurgiel.
Ingerencj¹ w dzie³o Stwórcy by³o te¿ leczenie kilku wielkich Polaków, z Mickiewiczem na czele. Ten jednak przytomnie przypisa³ swe cudowne ozdrowienie temu, komu
trzeba i nie zaj¹kn¹³ siê o roli lekarzy. Dziêki temu jest
obecnie uznawany za ogólnonarodowego wieszcza, a nie
sprzeciwiaj¹cego siê woli si³ wy¿szych wyrzutka, ¿yj¹cego
wbrew ich planom.
W Sevres pod Pary¿em przechowywany jest wzór metra.
Proponujemy umieszczenie tam dodatkowo wzoru dzie³a
skoñczenie doskona³ego, nie wymagaj¹cego niczyjej ingerencji  wzoru cz³owieka. Specjalici od tworzenia takich
wzorów pracuj¹ niedaleko od stolicy Francji. W muzeum
figur woskowych. Oni bêd¹ wiedzieli, jak przedstawiæ
cz³owieka bez skazy, nie wymagaj¹cego interwencji
lekarskiej, wzór bohatera. Pos³a. Krzysztofa Jurgiela.
***

Oddzia³ neurologii dzieciêcej w szpitalu zespolonym ma
nowy aparat EEG oraz sprzêt do nauki koncentracji  tzw.
biofeedback. Kiedy z podobnego korzysta³ Adam Ma³ysz.
Mali pacjenci szpitala w Bia³ymstoku nie maj¹ jednak
ambicji siêgaj¹cych a¿ tak daleko, jak plany naszego mistrza.
Na ogó³ chc¹ po prostu pozbyæ siê swoich schorzeñ  takich,
jak migreny, guzy, zawroty g³owy, problemy ze snem, czy
zaburzenia wiadomoci. Niestety, o tym, kto bêdzie móg³ za
darmo korzystaæ z biofeedbacku zadecyduje Narodowy Fundusz Zdrowia.
I tu mo¿na zaobserwowaæ pewien konflikt interesów. Na
ogó³ ka¿dy z nas odruchowo chcia³by ograniczaæ przywileje w³adzy. Ten jednak jeden, jedyny raz chcia³oby siê
zakrzykn¹æ do jej przedstawicieli: okradajcie nas, bierzcie wszystko! Korzystajcie z tego urz¹dzenia non stop
i bez ograniczeñ!
***

W Bia³ymstoku odby³ siê 62 Zjazd Chirurgów Polskich.
Ponad 1300 chirurgów mia³o przyjemnoæ obejrzeæ liczne
zabytki naszego grodu oraz zapoznaæ siê z zawsze ¿yczliwymi gospodarzami prywatnych kwater. Nieczêsto spotyka nas
taki zaszczyt  tym bardziej fakt ten wart jest odnotowania.
Streszczanie wyst¹pieñ prelegentów nie ma wiêkszego sensu
 oficjalne wydawnictwo zawieraj¹ce wszystkie wa¿niejsze
w¹tki ma liczyæ 363 strony.
Z kronikarskiego obowi¹zku oraz znaj¹c obawy, które
towarzysz¹ na ogó³ mieszkañcom naszego miasta przy
okazji takich imprez pragniemy poinformowaæ, co
nastêpuje.
Nikt nie ucierpia³! Nie odnotowano znacz¹cych gwa³tów,
pobiæ ani kradzie¿y! Panowie chirurdzy spotkali siê,
spokojnie sobie pogadali i siê rozjechali. Bia³ystok to
naprawdê wspania³e miasto, w którym mo¿na mia³o
organizowaæ powa¿ne imprezy, na które mo¿na zapraszaæ
powa¿nych ludzi.
+
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Wstêpniak
Nie ukrywam, ¿e wiele odda³bym komu, kto potrafi³by,
chocia¿ o odrobinê przed³u¿yæ wakacje. Czujê siê ju¿ taki
zmêczony, a przecie¿ to dopiero pocz¹tek roku.
Chcia³bym Was poinformowaæ, ¿e do koñca tego roku
kalendarzowego redakcja MM zamierza oddaæ do Waszej
dyspozycji stronê internetow¹. Bardzo Was proszê o wszelakiego rodzaju uwagi dotycz¹ce funkcjonowania tego
cyfrowego przybytku (kubas@bialan.pl). Mam nadziejê, ¿e
oprócz najwie¿szych i najbardziej wiarygodnych informacji, dotycz¹cych chocia¿by dementowania plotek o dniach
rektorskich, znajdziecie tam równie¿ ciekawy serwis
og³oszeniowy.
Godne uwagi jest zestawienie bia³ostockich jad³odajni
 Student z³y, znaczy, ¿e g³odny. Mam nadziejê, ¿e skorzystacie z naszych rad. W kolejnych numerach planujemy
przybli¿yæ Wam inne, niekoniecznie zjadalne instytucje
tego miasta.
A na deser co s³odko-gorzkiego z menu pielêgniarskiego. Czy studenci tego wydzia³u maj¹ jeszcze czas na sen?
Polecam 640° wokó³ pielêgniarki.
Pomimo i¿ stroniê od polityki to, gdy przygl¹dam siê temu co dzieje siê wokó³, mam wra¿enie, ¿e wiat coraz bardziej przybli¿a siê do Orwellowskiej wizji z Folwarku
Zwierzêcego. Bojê siê, aby na myl mi tylko nie przysz³o, ¿e
wieprze potrafi¹ zmieniæ siê w kaczki.
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Jak zwykle po wakacjach rozpoczynamy
nowy rok akademicki. Taka jest kolej rzeczy.
W koñcu sami chcielimy byæ studentami Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
Wszystkim nowo przyjêtym ¿akom serdecznie gratulujê i witam w progach Alma Mater.
Winna Wam jestem kilka wskazówek jak szybciej
i mniej bolenie prze¿yæ pierwszy rok.
Pierwszym wa¿nym wydarzeniem, na które
ka¿dy nowo przyby³y student powinien (ba ma
nawet obowi¹zek) pojawiæ siê w stroju galowym
jest uroczysta Immatrykulacja. Wtedy to JM Rektor przy³o¿y Wam bu³awê do ramienia, a Dziekan
osobicie wrêczy indeks oraz ucinie d³oñ. Te
chwile bêdziecie pamiêtali bardzo d³ugo.
Indeks nale¿y szanowaæ, ³adnie go ob³o¿yæ
i pilnowaæ jak oka w g³owie. To Wasza przepustka do zaliczeñ, egzaminów i nastêpnych lat studiów. Bez niego ani rusz.

Pamiêtajcie, ¿e do Rektora zwracamy siê per
Magnificencjo, do Prorektora zwracamy siê per
Panie Rektorze. Podobna zasada obowi¹zuje w
przypadku Dziekana. Prodziekan to te¿ Pan Dziekan.
Co do samej nauki i æwiczeñ.
Tu recepty podaæ nie mogê. Ka¿dy ma opracowan¹ w³asn¹ taktykê uczenia siê. Jedni lubi¹
uczyæ siê w grupach (tworzona jest wówczas tzw.
grupa wsparcia), inni wol¹ przyswajaæ wiedzê
w samotnoci. W nauce obowi¹zuje jedna, podstawowa zasada: im wiêcej tym lepiej. Faktem
jest jednak, ¿e pierwszy rok to okres, w którym
student mo¿e siê zagubiæ. Có¿ nauki jest du¿o,
a wszystko jest nowe. Na æwiczenia zawsze musicie byæ przygotowani. Nie ma lekko. Ka¿de æwi-

czenia zawieraj¹ w sobie powtarzaj¹cy siê element, odpytywanie lub wejciówkê. Bêdziecie
marzyli o spokojnych æwiczeniach bez tych elementów. Nie ³udcie siê, takich raczej nie bêdzie.
Pamiêtajcie, aby ogrom wiedzy Was nie przerós³.
Spaæ te¿ musicie.
Studentów z pierwszego roku poznaæ mo¿na
zazwyczaj po t³ustych w³osach i podkr¹¿onych
oczach. Co w tym jest. Podstawowym Waszym
po¿ywieniem bêd¹ s³odycze: batoniki, cukierki,
czekolada. Przekonacie siê sami, ¿e maj¹ mnóstwo zalet. Przede wszystkim s¹ ogólnodostêpne,
wysokoenergetyczne i mieszcz¹ siê w kieszeni
fartucha. Je¿eli bêdziecie potrzebowali spisaæ
prace domowe to pêdcie do akademika. Tam
tworz¹ siê wspólnoty, które je rozwi¹zuj¹.
Na æwiczeniach nale¿y zadawaæ pytania
o rzeczy, które spêdzaj¹ Wam sen z powiek.
Ambitny asystent powinien ka¿de pytanie potraktowaæ powa¿nie. Wedle zasady: nie ma g³upich pytañ, s¹
tylko g³upie odpowiedzi.
Je¿eli tak nie bêdzie dajcie
znaæ Medykowi.
Po piêciu dniach ci¹g³ego zakuwania, polecam odpocz¹æ w pi¹tek. To rozpustny dzieñ.
Mo¿na wówczas od³o¿yæ
ksi¹¿ki na pó³kê i wybraæ siê
do kina czy do CoNieCo.
Oni zawsze znajd¹ receptê na
dobry humor i za³agodz¹ potygodniow¹ chandrê. Polubicie pi¹tkowe popo³udnia i
wieczory.
Je¿eli komukolwiek z
Was zdarzy siê ocena niedostateczna, nie podchodcie do tego zbyt emocjonalnie. Przecie¿ to tylko sugestia. Sugeruje mianowicie, ¿e nale¿y j¹ jak najszybciej poprawiæ
i zapomnieæ o jej istnieniu. Wielu takich by³o co
to dwóje zbierali, poprawiali, a na egzaminie
wychodzili co najmniej dobrze. Bez obaw, ciê¿ka
praca pop³aca.
Uczcie siê du¿o i z pasj¹. Wytrwajcie w d¹¿eniu do celu. Pamiêtajcie, ¿e plony Waszej pracy
bêdziecie zbierali w nastêpnych latach.
Na wszelki wypadek zamieszczam wierszyk,
który mo¿e siê przydaæ w trakcie æwiczeñ z anatomii (8 koci nadgarstka):
£ódeczka p³ynie, ksiê¿yc wieci,
Trójgraniasty groszek leci,
Mniejsza wiêksz¹ dogoni³a,
G³ówkê na hak zaczepi³a,
MMS
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Min¹³ kolejny rok wytê¿onej
pracy cz³onków miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland
Oddzia³ Bia³ystok. Szeædziesiêciu piêciu studentów AMB intensywnie usi³owa³o realizowaæ swoje pomys³y nie tylko w rodzimej uczelni, ale
tak¿e w innych uczelniach, w ró¿nych miejscach kraju i za
granic¹. ¯aden z szeciu Programów Sta³ych nie pró¿nowa³. Dziêki temu stoj¹c u progu kolejnego roku akademickiego mo¿emy byæ zadowoleni i dumni.
IFMSA wiêkszoci osobom kojarzy siê jako organizacja zajmuj¹ca siê wakacyjn¹ wymian¹ studentów. Podczas przerwy wakacyjnej za granicê wyjecha³o 20 osób.
Pozna³y one warunki pracy na terenie W³och, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, a tak¿e w krajach Ameryki Po³udniowej
 Wenezueli i Brazylii. Uroków naszego miasta i pracy
w bia³ostockim szpitalu dowiadczy³o 21 przybyszów
z Turcji, Egiptu, Bu³garii, Hiszpanii, W³och, ale tak¿e
Ghany czy Brazylii. W tym roku Marcin Szymañski
i Agnieszka wiêcicka opiekowali siê studentami nie tylko
w lipcu, jak to mia³o miejsce od lat, ale tak¿e w sierpniu.
Trzeba by³o, wiêc poszerzyæ szeregi opiekunów.
Poza tym Program Sta³y ds. Wymiany Wakacyjnej
(Standing Committee on Professional Exchange) 
SCOPE podczas mijaj¹cego roku akademickiego uczestniczy³ w obradach Zgromadzenia Delegatów w Bia³ymstoku oraz spotkaniu SCOPE-owskim w Poznaniu. Oba
spotkania z pewnoci¹ przyczyni³y siê do wzrostu sprawnoci i efektywnoci pracy cz³onków tego programu.
Program Sta³y ds. Wymiany Naukowej (Standing
Committee on Research Exchange)  SCORE pod patronatem Marty Skrodzkiej podczas wakacji przyj¹³ trzech
obcokrajowców (z Bu³garii, £otwy i Niemiec) do realizowania projektów naukowych na naszej uczelni. Z Bia³egostoku wyjecha³y dwie osoby  do Austrii i Niemiec.
Z pewnoci¹ by³y to miesi¹ce owocne zarówno w pracy,
jak i w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzynarodowych.
Wiadomo jednak, ¿e IFMSA to nie tylko praktyki wakacyjne. W tym roku w innych obszarach dzia³alimy
równie¿ intensywnie. Cz³onków Oddzia³u Bia³ystok by³o
widaæ niejednokrotnie podczas realizacji licznych akcji.
Trzy z nich powsta³y dziêki inicjatywie Kamila Zrêby 
koordynatora SCOME, czyli Programu Sta³ego ds.
Edukacji Medycznej (Standing Committee on Medical
Education). Ju¿ w padzierniku, dziêki pomocy Marcina
Skrzyd³o i Hani Greupner rozpocz¹³ siê kurs jêzyka migowego. Skierowany by³ on do studentów wszystkich wydzia³ów AMB. Kurs jêzyka migowego by³ prowadzony na
dwóch poziomach zaawansowania. Mia³ on na celu zapoznanie kursantów z alfabetem, z liczebnikami oraz z 400.
znakami podstawowymi przydatnymi w medycynie. Obejmowa³ on 60 godzin lekcyjnych, po 4 godziny lekcyjne tygodniowo. Kurs zakoñczy³ siê egzaminem pisemnym na
podstawie, którego uczestnicy otrzymali odpowiednie zawiadczenie.
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2004/2005

Kolejnym wydarzeniem, w którym bralimy udzia³
by³a Kariera Medyka 2005. Impreza, wzorem ubieg³ego
roku, odby³a siê w dniach 17-18 marca. Jej organizatorami
byli Akademickie Biuro Karier AMB, Studenckie
Towarzystwo Naukowe, M³oda Farmacja oraz Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland. Propozycja ta skierowana by³a do absolwentów
oraz studentów wszystkich wydzia³ów Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Celem akcji by³o przygotowanie studentów kierunków medycznych do efektywnego dzia³ania, swobodnego poruszania siê na rynku pracy oraz
pokazanie nowych mo¿liwoci rozwoju kariery przysz³ego medyka. W programie imprezy przewidziane by³y
m.in. nauka technik autoprezentacji, technik zapamiêtywania i szybkiego czytania. Zajêcia odbywa³y siê w formie szkoleñ, wyk³adów oraz warsztatów prowadzonych
przez profesjonalne grupy trenerskie.
W czerwcu po raz drugi mia³a miejsce Wampiriada  akcja krwiodawstwa. Wziê³o w niej udzia³ ponad 50
osób. Krew oddawali nie tylko studenci wszystkich
wydzia³ów, ale równie¿ kandydaci na studentów oraz pracownicy uczelni. Ka¿dy, kto odda³ krew oprócz s³odyczy
otrzyma³ koszulkê z wampirem lub smycz oraz zni¿kê na
piwo w klubie Gwint.
Program Sta³y ds. Zdrowia Reprodukcyjnego
i AIDS (Standing Committee on Reproductive Health
including AIDS)  SCORA  z koordynatorem  Hann¹
Greupner na czele zdo³a³ zrealizowaæ mnóstwo wartociowych akcji. Ju¿ 30.11.2004 w ramach obchodów wiatowego Dnia HIV/AIDS Marcin Skrzyd³o i Hania Greupner brali udzia³ w audycji Szanowne zdrowie w Polskim
Radiu Bia³ystok, gdzie udzielali informacji na temat
HIV/AIDS tj. epidemiologii, dróg zaka¿enia wirusem
HIV, wykonywania testów, leczenia oraz informacji na
temat Peer Education. Kolejnego dnia pomagali w organizacji koncertu dla m³odzie¿y licealnej powieconym tematyce HIV/AIDS pod nazw¹ MAT  wygrywa, Mi³oæ,
Akceptacja, Tolerancja, zorganizowanego przez Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Bia³ymsto-
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Fot. wiatowy Dzieñ Walki z AIDS 2004.
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ku. Nie oby³o siê bez roznoszenia ulotek i broszur informacyjnych na ulicach Bia³egostoku, a tak¿e zachêcania
studentów Akademii Medycznej i Politechniki Bia³ostockiej do ubrania siê w tym dniu na czerwono, jako wyraz
zrozumienia problemów osób zaka¿onych wirusem HIV
i chorych na AIDS. Dzieñ zosta³ uwieczniony na wspólnym zdjêciu w kszta³cie czerwonej wst¹¿eczki przed pa³acem Branickich.
Peer Education skupia siê na pomocy osobom cierpi¹cych z powodu zaka¿enia wirusem HIV oraz uwiadamianiu innym istoty choroby. Od listopada do kwietnia
piêtnastu odpowiednio przeszkolonych cz³onków Oddzia³u Bia³ystok odwiedza³o szko³y rednie i przeprowadza³o
lekcje z m³odzie¿¹ dotycz¹ce ww. problemu. W przysz³ym
roku, aby obj¹æ swoim zasiêgiem wiêcej uczniów planuje
siê poszerzenie listy uczestnicz¹cych w akcji liceów.
W tym roku studenci AMB mieli mo¿liwoæ uczestniczenia w fakultecie zdrowia reprodukcyjnego, który
powsta³ dziêki pracy cz³onków Programu Sta³ego
SCORA. 50-ciu ¿aków skorzysta³o z oferty. Nawi¹zano
wspó³pracê z Funduszem Ludnociowym ONZ. Fakultet
obejmowa³ 10 wyk³adów (³¹czna liczba godzin  16).
Prowadzone by³y one przez wyk³adowców z Kliniki
Po³o¿nictwa i Ginekologii w Bia³ymstoku i Warszawie,
Wydzia³u Prawa Karnego i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydzia³u Demografii i Statystyki SGH
w Warszawie, Instytutu Wenerologii AM w Warszawie.
W kwietniu w kooperacji z kolejnym Programem
Sta³ym SCOPH zorganizowano w Wêgorzewie Bia³¹
Niedzielê. Po rejestracji i wstêpnym wywiadzie pacjenci
kierowani byli do punktów pomiaru wzrostu i masy cia³a,
wyznaczania BMI, pomiaru cinienia têtniczego, oznaczania przygodnej glikemii. Istnia³a te¿ mo¿liwoæ poradnictwa i wykonania diagnostyki w kierunku HIV. Równoczenie odbywa³a siê akcja ulotkowa. Dziêki pracy omiu
studentów uda³o siê zbadaæ ponad 80 osób.
W maju odby³a siê akcja: Narkotyki  Stop. Akcja
antynarkotykowa przeprowadzona zosta³a w Gimnazjum
nr 18 w Bia³ymstoku. Mia³a ona na celu zapoznanie
m³odzie¿y z konsekwencjami za¿ywania narkotyków 
prawnymi i zdrowotnymi. W zajêciach bra³ udzia³ pies
stra¿y granicznej wyspecjalizowany w szukaniu narkotyków. Jak wiêc widaæ Program Sta³y SCORA by³
nadzwyczaj aktywny. Oby tak dalej.
Program Sta³y ds. Zdrowia Publicznego (The
Standing Committee On Public Health)  SCOPH pod
kierunkiem Ani Wojteckiej aktywnie dzia³a³ w mijaj¹cym
roku akademickim, realizuj¹c nowatorski projekt Ani
Kamockiej dotycz¹cy zaburzeñ od¿ywiania. Lekcje
uwiadamiaj¹ce istotê problemu anoreksji i bulimii by³y
przeprowadzane w szko³ach rednich w ramach godzin
wychowawczych. Poszerza³y wiedzê na temat zagro¿eñ
wynikaj¹cych z powszechnej mody na odchudzanie.
Udostêpniono uczestnikom spotkañ adresy orodków
specjalizuj¹cych siê w terapii zaburzeñ od¿ywiania. Akcja
przebiega³a bardzo sprawnie dziêki dobrej wspó³pracy
z NZOZ Orodkiem Psychoterapii Medycznej i Podlaskim
Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej, Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji. Profilaktyk¹ zaburzeñ od¿ywiania w roku szkolnym 2004/2005 zosta³o objêtych ok.1600
uczniów szkó³ rednich, a osób chêtnych do pomocy przybywa z dnia na dzieñ. Od kwietnia projekt ten sta³ siê pro-

jektem ogólnopolskim. Gratulacje nale¿¹ siê Ani Kamockiej.
Od 8 do 10 kwietnia 2005 trwa³y Ogólnopolskie
Warsztaty Szkoleniowe organizowane w ramach Zgromadzenia Delegatów w Bia³ymstoku. Obejmowa³y one 
zajêcia psychoedukacyjne prowadzone przez mgr. Jacka
Sochackiego  zajêcia z choreoterapii prowadzone przez
mgr Anetê Wróblewsk¹. Wziê³o w nich udzia³ 20 uczestników.
W Studenckim Klubie CoNieCo 25 kwietnia 2005r.
mia³o miejsce spotkanie informacyjne s³u¿¹ce studentom
AMB. Pokazano film G³ód na temat bulimii, odby³a siê
prezentacja multimedialna na temat zaburzeñ od¿ywiania.
Spotkanie zakoñczy³a dyskusja.
ladem lat ubieg³ych w kwietniu w przedszkolach
dwukrotnie odby³y siê akcje Szpital Pluszowego Misia
maj¹ce na celu zminimalizowanie lêku przed bia³ym fartuchem. Dwudziestu czterech przeszkolonych przez psychologa studentów AMB oswaja³o dzieci, wykorzystuj¹c elementy zabawy, z bia³ym fartuchem. Efekty by³y znakomite.

Fot. Szpital Pluszowego Misia.

Siedemnastego kwietnia w Wêgorzewie odby³a siê
akcja Serce masz tylko jedno. Podczas niej zwracano
uwagê na koniecznoæ zachowañ prozdrowotnych  w³aciwej diety, kontroli masy cia³a, ruchu, zaprzestania palenia papierosów, a w przypadku zdiagnozowanej choroby
regularnego przyjmowania leków. Mia³ miejsce kolporta¿
materia³ów informacyjnych na temat chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, zaka¿eñ HIV, WZW B i C
oraz AIDS, ulotek antynikotynowych.
Wiele dzia³o siê te¿ w nowopowsta³ym Programie
Sta³ym Program Sta³y ds. Uchodców i Pokoju (Standing Committee of Refugees and Peace) SCORP zajmuj¹cym siê problemami uchodców. Akcjom tego Programu
przewodzi Leszek Rudzki. Dziêki zaanga¿owaniu jego
i innych cz³onków uda³o siê przeprowadziæ wiêta
Ma³ego Uchodcy. Zebrano du¿¹ iloæ zabawek i artyku³ów szkolnych umo¿liwiaj¹cych dzieciom uchodców
lepsz¹ naukê. Dziêki pracy cz³onków programu uda³o siê
otworzyæ przedszkole w jednym z orodków dla uchodców, co wymaga kolejnych r¹k i g³ów do pracy. Program
bêdzie siê rozwija³ i realizowa³ kolejne pomys³y. Czêæ
z nich Leszek przywióz³ z Training for the Educators in
the Culture of Peace, które odby³o siê w Hiszpanii.
Miejmy nadziejê na sprawn¹ realizacjê nowych projektów.
Widaæ, ¿e cz³onków Oddzia³u Bia³ystok IFMSA
Poland staæ na wiele. ¯yczê wszystkim du¿o energii do
dzia³ania w tym roku akademickim.
Anna Moniuszko
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Powrót na uczelniê po wakacyjnej beztrosce
nigdy nie by³ ³atwy. Jednak wiêksze
wyzwanie los rzuci³ studentom pierwszego
roku. Pierwsze kroki na uczelni s¹ te¿ czêsto pierwszymi krokami w prawdziw¹
doros³oæ. Zostawia siê ciep³y dom rodzinny, przyjació³ od ko³yski i jedzie siê do
obcego miasta. Zdarza siê, ¿e ta wolnoæ
wcale, ale to wcale nie jest taka ró¿owa.
Wysoko postawiona na uczelni poprzeczka
sprawia, ¿e zamiast szalonych studenckich
nocy s¹ wity witane z podrêcznikiem w
d³oni. Koledzy, którzy
mieli byæ podpor¹, staj¹ do wycigu szczurów. Osobom przyzwyczajonym do w³asnego
pokoju w domu rodzinnym, ciê¿ko mo¿e
przyjæ
zaaklimatyzowanie siê w akademiku, gdzie nie ma prywatnoci. Wszystkie te
czynniki s¹ bardzo stresogenne.
Wiêkszoæ
osób wróci do stanu
równowagi podejmuj¹c
wiêkszy lub mniejszy
wysi³ek. Niestety nie
wszyscy. Samotnoæ,
poczucie wyobcowania, têsknota za domem, nawarstwianie
siê problemów na
uczelni mog¹ prowa- Fot. Krzyk  E.Munch.
dziæ do gronych konsekwencji takich jak: zaburzenia lêkowe,
zaburzenia nastroju czy zjawisko wypalenia
zawodowego.
¯ycie w t³umie
Wed³ug najnowszej 10 edycji miêdzynarodowej klasyfikacji chorób w grupie
zaburzeñ lêkowych wyró¿nia siê ró¿ne fobie
(agorafobia, fobia spo³eczna, fobie specyficzne), napady paniki, uogólnione zaburzenia lêkowe, zaburzenia obsesyjnokompulsyjne, ostr¹ reakcjê na stres, zespó³
stresu pourazowego, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia
somatyzacyjne, zaburzenia hipochondryczne, uporczywe bóle psychogenne, neurasteniê i zaburzenie okrelane zespo³em
depresonalizacyjno-derealizacyjnym. Oczywicie nie wszystkie sporód wy¿ej wy-
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mienionych zaburzeñ musz¹ przytrafiæ siê
studentowi. Mylê, ¿e warto siê na chwilê
zatrzymaæ przy fobii spo³ecznej. Zosta³a ona
wyodrêbniona pod koniec lat szeædziesi¹tych (Marks,1969). Polega na lêku przed z³¹
ocen¹ ze strony innych ludzi. DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  Fourth Edition)
Kryteria klasyfikacji zaburzeñ psychicznych, opublikowane przez Amerykañskie Towarzystwo Psychiatryczne w
1994 roku wyró¿nia dwie postacie fobii
spo³ecznej  specyficzn¹ i uogólnion¹.
Postaæ specyficzna to
lêk przed konkretn¹
sytuacj¹ (np. wyst¹pieniem publicznym, oddawaniem moczu w toalecie publicznej, pisaniem czy jedzeniem w
miejscu publicznym).
Osoby chore na postaæ
uogólnion¹ boj¹ siê
wiêkszoci
sytuacji
spo³ecznych i czêsto
maj¹ osobowoæ unikaj¹c¹. Znamienne jest to,
¿e wszelkie wy¿ej wymienione czynnoci s¹
bezproblemowo wykonywane w samotnoci.
Internet

Wypalenie zawodowe

Drugim ciekawym zaburzeniem jest
zjawisko wypalenia zawodowego. Opisane
zosta³o po raz pierwszy w 1974 r. przez psychiatrê H. Freudenbergera, a spopularyzowane g³ównie poprzez prace psychologa
spo³ecznego Ch. Maslacha. Wypalenie
odnotowuje siê g³ównie u ludzi m³odych, po
dwóch, trzech latach od rozpoczêcia pracy,
szczególnie u tych, którzy przystêpuj¹ do
pracy z wysokimi, czêsto idealistycznymi
oczekiwaniami co do roli, jak¹ powinna
spe³niæ ich praca i oni sami. Zaobserwowano, ¿e wysokie wymagania emocjonalne, po pewnym czasie doprowadzaj¹ do
pojawienia siê symptomów silnego stresu.
Wed³ug Maslacha mo¿na je sprowadziæ do
trzech g³ównych kategorii. S¹ to:
+ wyczerpanie emocjonalne, które przejawia siê m.in. obni¿onym nastrojem,
niepokojem, depresj¹, zniechêceniem,
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rozczarowaniem, uczuciem bezradnoci i
beznadziejnoci, a tak¿e sta³ym zmêczeniem i odczuwaniem ró¿norodnych
dolegliwoci somatycznych;
+ depersonalizacja, która oznacza obojêtny, a czasem nawet wrogi stosunek do
podopiecznego i traktowanie go bardziej
jak rzecz ni¿ odczuwaj¹cego cz³owieka;
uwa¿a siê, ¿e zjawiska te s¹ pochodn¹
niew³aciwych sposobów radzenia sobie
ze stresem wywo³anym wysokimi wymaganiami pracy, a przede wszystkim
stosowania takich technik obronnych, jak
np. dystansowanie siê; polega ono na
emocjonalnym odsuwaniu od siebie trudnych problemów podopiecznych poprzez: intelektualizacjê (np. mylenie o
pacjencie w czysto medycznych kategoriach), u¿ywanie profesjonalnego ¿argonu, poni¿aj¹cych okreleñ (zachowuj¹
siê jak zwierzêta), fizyczne unikanie
kontaktu (np. wzrokowego);
+ poczucie braku dokonañ w pracy, które
przejawia siê odczuciem braku jakichkolwiek osi¹gniêæ w swej pracy z podopiecznym, pesymizmem co do realnej
mo¿liwoci pomocy mu, nisk¹ samoocen¹
swych mo¿liwoci zawodowych, poczuciem niedoceniania i w³asnej przegranej.
Ogromny materia³ empiryczny, jaki
zgromadzono o wypaleniu, dotyczy w zdecydowanej mierze zawodów zwi¹zanych
z pomoc¹. Jest to oczywicie bardzo skrótowe potraktowanie zagadnienia wynikaj¹ce
z ograniczonej obszernoci tego artyku³u.
Wstyd
Na zakoñczenie chcia³abym podkreliæ,
¿e wszelkie wy¿ej wymienione zagadnienia,
które bardzo utrudniaj¹ ¿ycie w spo³eczeñstwie i niejednokrotnie prowadz¹ do
tak tragicznych nastêpstw jak samobójstwa,
mo¿na skutecznie leczyæ. Wspó³czesna
nauka oferuje szereg metod poczynaj¹c od
ró¿nych form psychoterapii a na leczeniu
farmakologicznym koñcz¹c. Czêsto najlepsze efekty zyskuje siê ³¹cz¹c obie metody.
Wystarczy tylko podj¹æ trud udania siê do
najbli¿szej poradni zdrowia psychicznego,
gabinetu psychologicznego, psychoterapeutycznego czy psychiatrycznego. Choroba
mo¿e zdarzyæ siê ka¿demu i nie powinna
byæ wiêc czym wstydliwym. Wstydem jest
poddaæ siê jej.
Joanna Barbara £azarczyk-Kierejczyk

640° wokó³
PIELÊGNIARKI
Nadszed³ padziernik. Rozpoczynam
upragniony trzeci rok studiów.
Pe³na optymizmu i chêci
przychodzê na pierwsze zajêcia, chocia¿
wiem, ¿e ten trzeci i
ostatni rok, bêdzie
wymaga³ ode mnie ogromnej pracy i powiêcenia.
Najwiêksze jednak moje obawy budz¹ praktyki zawodowe. Praktyki organizowane bez nadzoru asystenta, samodzielnie. Zawrotna liczba godzin  640 
przera¿a wszystkich studentów.
Pytania bez odpowiedzi
Od samego pocz¹tku towarzyszy nam myl
i pytanie jak mamy sobie poradziæ?. Nie znamy
dok³adnej liczby godzin poszczególnych przedmiotów, nie wiemy gdzie, w jakich szpitalach i na
jakich oddzia³ach mo¿emy je realizowaæ, kto jest
odpowiedzialny za zaliczenie praktyk? Wiele innych
pytañ nie daje nam spokoju, a najgorsze jest to, ¿e
nie ma nikogo kto móg³by nam pomóc. Nawet panie
w dziekanacie s¹ bezradne. Jak zwykle zreszt¹!
Czas mija, a my ci¹gle nie rozpoczynamy praktyk.
Z k¹ta w k¹t
Zastaje nas grudzieñ! W czasie przerwy
wi¹tecznej, pierwsi studenci rozpoczynaj¹ realizacjê praktyk zawodowych. Ich przebieg wygl¹da bardzo ró¿nie, w zale¿noci od ZOZ-u w którym siê
odbywaj¹. Naczelne pielêgniarki, w wiêkszoci
chêtnie nas przyjmuj¹, podobnie oddzia³owe, jednak
postawa pielêgniarek pracuj¹cych na oddzia³ach jest
czêsto ma³o ¿yczliwa. Czujemy siê niepotrzebne,
przestawiane z k¹ta w k¹t, a wiele prac jest dla nas
.... zakazanych!
Alleluja i do przodu !
Szósty semestr jest bardzo trudny, prawie ka¿dy
dzieñ wygl¹da tak samo. Rano od godz. 7 do 13 
zblokowane zajêcia praktyczne, po po³udniu  od 13
do 19 dalszy ci¹g zajêæ. Dzieñ jest za krótki! Weekendy powiêcamy na praktyki zawodowe. A gdzie w
tym wszystkim czas na napisanie pracy licencjackiej, przygotowanie siê do egzaminów dyplomowych? Nie przespane noce przeplataj¹ siê z zajêtymi
od rana do wieczora dniami. Jestemy zmêczeni, po
prostu wy-pom-po-wa-ni! Realizujemy 450 godzin
zajêæ teoretycznych, 655 godz. zajêæ praktycznych i
640 godz. praktyk zawodowych. Niemo¿liwe staje
siê mo¿liwe! Tylko nie tak to powinno wygl¹daæ!
M³oda pielêgniarka
AK
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Czêæ pierwsza studenckiego przewodnika  co, gdzie, jak i za ile?
Wszyscy dobrze wiemy, ¿e podstaw¹ naszego dnia
codziennego jest smaczny i po¿ywny obiadek. Có¿
jednak robiæ, gdy dom rodzinny zostaje daleko i o
domowym jedzonku mamusi mo¿emy sobie tylko
pomarzyæ. Nie nale¿y za³amywaæ r¹k, lamentowaæ
ani rwaæ w³osów z g³owy. Te krótkie zestawienie
ofert niektórych bia³ostockich sto³ówek, barów i
restauracji pomo¿e (mam nadziejê) Kolegom i
Kole¿ankom z m³odszych lat (tych starszych pewnie
nie uda mi siê niczym nowym zaskoczyæ) wybraæ
zadowalaj¹ce zarówno cenowo, jak i pod wzglêdem
upodobañ kulinarnych miejsce do sto³owania siê.

Sto³ówka w Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym.
Mo¿emy wykupiæ obiady na ca³y miesi¹c  5
z³/obiad (zupa  dwa rodzaje, do wyboru oraz drugie
danie  tak¿e dwa rodzaje), b¹d od czasu do czasu
skorzystaæ ze sto³ówki, jednak nie ma tu zbyt szerokiej oferty  zwykle babka ziemniaczana (ok. 2-3 z³
za 200g), zapiekanka (z makaronem), kopytka czy
zupa  rodzaj w zale¿noci od dnia (czasem bywaj¹
te¿ ozorki). Jeli zjawimy siê po godz. 12.00  mo¿e
siê zdarzyæ, i¿ zapasy bêd¹ ju¿ wyczerpane.
Hortex niestety dysponuje tylko kilkoma stolikami
(ul. M.Curie-Sk³odowskiej 15). T³oku mo¿emy siê tu
spodziewaæ w godz. 12.00-15.00. Na danie czekamy
od kilku do kilkunastu min. Oto kilka propozycji z
menu: barszcz czerwony (1, 28 z³), kasza gryczana
(0,46 z³ za 200g), ziemniaki (0,52 z³ za 200g), pyzy
z miêsem (4,70 z³), pasztecik z pieczarkami lub
miêsem (1,26 lub 2,35 z³), schabowy z pieczarkami
(6,95 z³), babka ziemniaczana (8 z³/kg), kluski
l¹skie z cebulk¹ (2,50 z³), filet z mintaja (4,28 z³ za
100g), naleniki z serem (3,26 z³), surówki (od 0,55
z³), herbata (1,50z³). Przygotowywane s¹ tak¿e
zamówienia na wynos.
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Bar Podlasie (ul. Rynek Kociuszki 15) to bodaj¿e
najpopularniejsza jad³odajnia w naszym miecie.
Oferta jest doæ bogata (kuchnia polska) a ceny
niewygórowane, dlatego te¿ miejsce to cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem i zwykle s¹ tu spore kolejki (a towarzystwo ró¿norodne...). Mamy kilka zup
do wyboru  np. ¿urek (1,48 z³), flaki, rosó³, pomidorowa, kapuniak. Schabowy kosztuje tu 6,30 z³,
makaron  1 z³ za 200g, surówki  150g od 0,60 do
1,00 z³. Mo¿emy te¿ wybieraæ miêdzy omletem (4 z³
za 4 szt.) czy pyzami z miêsem (3,40 z³), a np. daniami rybnymi. Na deser polecam serniczki polane
mietan¹. Posi³ki tak¿e na wynos.
Podobne menu proponuj¹ nam bar Merino (ul. Kalinowskiego 6) oraz Kuchnia Domowa (ul. M. CurieSk³odowskiej). Jest tam co prawda nieco
dro¿ej ni¿ w Podlasiu, jednak przytulniej i
trochê luniej.
Kino Polana (ul. Legionowa 10) tak¿e
oferuje nam dania do spo¿ycia zarówno na
miejscu, jak i na wynos i tak¿e jest wród
czego wybieraæ. Na niadanie jajecznica
(3,00-3,50 z³), na obiad zupa  flaki, ¿urek
(1,50-3,50 z³), z dañ miêsnych: mielony
(3,50 z³ za 100g), schabowy (5,00 z³ za
100g), filet z kurczaka (5,00 z³ za 100g),
golonka (7,00 z³ za 250g), w¹tróbka (3,00
z³ za 150g), jako dope³nienie  sa³atka
(5,00-6,00 z³ za 250g) lub surówka (1,002,00 z³). Jeli wybierzemy zestaw obiadowy (zupa, drugie danie, napój), p³acimy
mniej  6,50 lub 8,00 z³, za przy zakupie
abonamentu  zestaw obiadowy 10%
taniej. W Kinie Polana kusz¹ nas tak¿e pierogi z
miêsem, placki ziemniaczane, filety z ryby czy
naleniki.
W Bistro Martin (ul. Pa³acowa 4) w godzinach
szczytu równie¿ brakuje miejsc. Jednak, gdy ju¿ uda
siê nam wypatrzeæ wolny stolik, mo¿emy zdecydowaæ siê na doæ oryginalny obiad za niezbyt
wysok¹ cenê: kotlet z piersi indyka z zio³ami,
sma¿ony z parmezanem, z dodatkiem frytek i
surówk¹ (13,00 z³), skrzyde³ka z kurczaka  7 szt.
wraz z frytkami (10,00 z³), wieprzowina po chiñsku,
z przyprawami, z ry¿em i warzywami (10,00 z³ za
400g), Gyros + Tzatzyki (11,50 z³ za 350g) a tak¿e
spaghetti, naleniki (7,50 z³/2 szt.), zapiekanki i
kilka sa³atek do wyboru (7,50 z³). Na zamówienie
czekamy do kilkunastu min. Tak¿e na wynos.
Dla tych, którzy preferuj¹ restauracje, polecam
U Cezara (ul. Sienkiewicza 26). Zestaw niadaniowy kosztuje tu 8,00 z³ (omlet, jajecznica lub
naleniki  z dodatkiem pieczywa, kaw¹ lub
herbat¹), sama jajecznica  4,50 z³, omlety  4,50 z³
za 250g, naleniki  4,50-5,00/2 szt., zupa  rosó³,
barszcz (3,00-3,50 z³), sa³atki warzywne (od 6,00 z³

¯YCIE Z PIEPRZEM ...¯YCIE Z PIEPRZEM ... ¯YCIE Z PIEPRZEM ...

STUDENT Z£Y..? ZNACZY, ¯E G£ODNY ;)

- 43 -

za 200g), kotlet mielony to wydatek rzêdu
6,50 z³, a schabowy  9,00 z³, filety rybne
 od 6,00 z³ za 100g, tatar  5,00-5,50 z³,
spaghetti  6,50 za 350g.
Trzy Po Trzy (ul. Mazowiecka 66/1) posiada w swej ofercie dwa zestawy niadaniowe  7,90 z³ (I  tosty zapiekane z
sosem czosnkowym, szynk¹, dwoma jajami oraz pieczywo i herbata/kawa, II 
jajecznica z dwóch jaj z twaro¿kiem,
pieczywo, kawa/herbata) oraz kilka
zestawów obiadowych  8,90 lub 9,90 z³
(zupa dnia, surówka sezonowa oraz do
wyboru: mielony z ziemniakami, zrazy
wieprzowe w sosie, pier kurczaka, szasz³yki, kotlet wieprzowy).
Tanio i smacznie z pewnoci¹ zjemy w
Pruszynce (ul. Grochowa 3). Jest to lokal,
podobnie jak Trzy Po Trzy doæ nastrojowy
(przyciemnione wiat³a, klimatyczny wystrój wnêtrza), ale i t³umniej odwiedzany
(ni¿sze ceny, ró¿norodne menu). Z dañ
miêsnych skosztowaæ mo¿emy: kotleta
mielonego (3,80 z³ za 100g), schabowego
w jajku (5,00 z³ za 100g), golonki (6,80 z³
za 150g), szasz³yków, ozorka, karkówki
czy ¿eberek. Do wyboru mamy tak¿e zupy
(1,50-3,80 z³), dania rybne (mintaj, ³oso,
pstr¹g), dania z grilla, naleniki (3,30 z³/2
szt), bigos, pierogi domowe (4,60 z³ za
260g), kilka sa³atek oraz kilkanacie rodzajów pizzy. Zamówienia mo¿na te¿ sk³adaæ
telefonicznie oraz przez Internet.
Mi³onicy chiñszczyzny z pewnoci¹
odwiedz¹ Pekin (ul. Waszyngtona 18), by
spróbowaæ kurczaka Kim Som, po
pekiñsku, lub z ry¿em i warzywami (od 13
z³), zupy Yu mi (4 z³), czy roso³u
pekiñskiego (4 z³). Mo¿na tu tak¿e zjeæ
Shoarmê (13,00-15,00 z³) lub danie wegetariañskie (10,00-11,00 z³).
Antidotum za, (ul. Akademicka 26a)
poleca tortillê (z papryk¹, serem, kurczakiem, lub warzywami  8,00-10,00 z³),
chili verde burrito (wieprzowina w pikantnym sosie z serem i warzywami  13,00
z³), karkówkê z frytkami i sa³atk¹ (14,00
z³) oraz placki ziemniaczane z grilowanymi
warzywami i sosem czosnkowym (7,00 z³).
Warto te¿ pamiêtaæ o takich miejscach, jak:
El'Jot (ul. Starobojarska 25), Sphinx (ul.
Lipowa 37), ¯ó³ty Smok (ul. wiêtego
Rocha 27, ul. Warszawska 21 lok.3), Astoria (ul. Sienkiewicza 4  w chwili obecnej
w remoncie), 7 Pokus (ul. S³onimska 2),
Czarci Pub & Legenda (ul. M. CurieSk³odowskiej 3).

Step by step,

czyli zwierzenia
studenta pierwszego roku
Strach odczu³em ju¿ w pierwszym tygodniu nauki przed
chemi¹ i anatomi¹. Jeli chodzi
o moj¹ grupê to by³ on jak najbardziej uzasadniony! Chemii
nie zaliczy³o dwanacie z siedemnastu osób i dzisiaj odby³a
siê poprawa. Uda³o mi siê byæ
w tej grupie, która chemiê
poprawia³a. Czy mogê nazwaæ
to szczêciem?
Po drodze oczywicie mia³a
miejsce Immatrykulacja, w
trakcie której bylimy zachêcani do brania udzia³u w zajêciach
pozalekcyjnych
np.
udzielania siê w Chórze Akademii Medycznej czy w zajêciach
sportowych.
Tylko,
kiedy?
We czwartek by³a anatomia.
Szpilki nie znika³y z ust studentów ju¿ od pierwszego dnia.
Wyk³ad i æwiczenia przebiega³y w bardzo napiêtej atmosferze. Na korytarzu przed
szpilkami, jedynie studenci
czekaj¹cy na wejcie starali siê
roz³adowaæ stres. Sposób zaliczenia æwiczeñ zale¿a³ w stu
procentach od asystenta. Jedni
wybrali formê ustn¹, inni
pisemn¹. Z egzekwowaniem
koñcówek te¿ by³o ró¿nie. Ja
mia³em je w paluszku. Moje
szczêcie!
Ogólnie to by³ bardzo ciê¿ki tydzieñ. Teraz d³ugo wyczekiwany weekend. Zacznê
bardziej doceniaæ tê czêæ tygodnia.
Student
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Pozosta³o tylko ¿yczyæ 
SMACZNEGO!
Ceny podane w tekcie pochodz¹ z dnia 10 padziernika 2005 r.

K.D.
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PORTUGALIA  krajobraz z tysi¹cem malutkich
domków, jeden tu¿ nad drugim, z dala sprawiaj¹cych wra¿enie jakby chcia³y siêgn¹æ nieba. To
tutaj odby³a siê moja praktyka zawodowa i jednoczenie pierwsza przygoda z IFMSA. Nie
ukrywam, ¿e mia³am stracha. Nowe miejsce,
nieznani ludzie i koniecznoæ ci¹g³ego mówienia
po angielsku wywo³ywa³y lêk. Wkrótce przekona³am siê, ¿e moje obawy by³y zupe³nie niepotrzebne.
W Porto spotka³o siê piêædziesi¹t osób z ca³ego wiata, a ka¿da z nich mówi³a innym
jêzykiem, wywodzi³a siê z innej kultury. Pocz¹tkowo mylelimy, ¿e ³¹czy nas tylko mi³oæ do
medycyny, jednak wystarczy³o kilka dni abymy
odkryli, ¿e jest jeszcze co, co znacznie wa¿niejszego.
Dziêki Bogu za espresso
Moje praktyki na Oddziale Ginekologii i Po³o¿nictwa Szpitala San Joau w Porto spêdzi³am
z Tamar¹ z Austrii. Codziennie rano przez piêæ
dni w tygodniu musia³ymy uczestniczyæ w niezwykle nudnej odprawie. Nudnej dlatego ¿e
odbywa³a siê ona w jêzyku portugalskim. Pó³godzinn¹ katorgê w zupe³nie niezrozumia³ym
dla nas jêzyku wytrzymywa³ymy tylko dziêki
espresso.
Znacznie ciekawiej by³o ju¿ na oddziale,
bowiem lekarze w Portugalii doskonale mówi¹
po angielsku. Niespodziank¹ by³a dla mnie
znaczna przewaga kobiet-ginekologów. W Polsce
sytuacja jest odwrotna. Szpital w Porto niewiele
ró¿ni siê od polskich szpitali, a standardy lecz-
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nictwa s¹ porównywalne. Wprawdzie nie zobaczy³am nowoczeniejszych ni¿ nasze technik
zabiegowych, lepszego wyposa¿enia medycznego, ale zachwyci³a mnie mentalnoæ portugalskich lekarzy, zawsze umiechniêtych, mi³ych,
nie u¿ywaj¹cych tytu³ów i nazwisk. Doktor Teresa i dr Anna  nasze opiekunki stara³y siê pokazaæ
nam jak najwiêcej, tote¿ wiêkszoæ czasu spêdza³ymy na sali porodowej.
Gazpacho i du¿o Porto
Mój pobyt w Portugalii by³ tak¿e niezwyk³¹ przygod¹. Zobaczy³am wiele ciekawych miejsc, pozna³am smak Porto. Uwierzcie mi, to wino jest
naprawdê WSPANIA£E, dlatego niejedno popo³udnie spêdzilimy w winnicach i muszê przyznaæ, ¿e Porto po ka¿dym nastêpnym kieliszku
by³o jeszcze smaczniejsze. D³ugo bêdê pamiêta³a
chwile lenistwa spêdzone nad oceanem, spacery
wzd³u¿ rzeki Duoro i international parties w gronie ludzi, dziêki, którym pozna³am smak w³oskiej
pasty i Gazpacho, hiszpañskiej Sangrie i greckich
tzatzików.
Mimo ¿e przez pierwsze dwa tygodnie bardzo têskni³am za bliskimi, to jednak gdy nadszed³
czas odjazdu, poczu³am ¿al i smutek. Wiedzia³am, ¿e byæ mo¿e ju¿ nigdy wiêcej nie spotkam
Stefanki z Czech, Alvaro z Hiszpanii, Rubeno
z Brazylii, Tamary z Austrii i wielu innych ludzi,
których jak mi siê pocz¹tkowo zdawa³o, mia³a
³¹czyæ tylko mi³oæ do medycyny, a jednak
po³¹czy³o co wiêcej  przyjañ.
Elwira Baran
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Postaw pasjansa  czyli horoskop 6-letni

HUMOR .... HUMOR .... HUMOR .... HUMOR .... HUMOR ....

Rok I
Przed Wami rok pe³en wra¿eñ. Zawrzecie nowe przyjanie, poznacie mnóstwo nowych osób. D³oñ
ucinie Wam Pan Dziekan a bu³awê do ramienia przy³o¿y Pan Rektor (trwaj chwilo  jeste piêkna).
Poznacie nowe oblicze szpilek. Uwaga! mo¿e pora¿aæ. Na histologiê zabierzcie kolorowe kredki,
rysowanie nadal jest trendy! Smutna wiadomoæ to  skrócenie czasu snu. Zapomnijcie o ksi¹¿kowych
omiu godzinach. Uwa¿ajcie na zdrowie, w po³owie listopada mo¿e dopaæ Was depresja. Nie przejmujcie siê dwójami, a nie bêdzie tak le.
Rok II
Czeka Was trochê odpoczynku po przebytym pierwszym roku. Miareczkuj¹c uwa¿ajcie na objêtoæ,
wzoru hemoglobiny uczcie siê dok³adnie. Wejciówki nadal bêd¹ sia³y zamêt niczym Cathrina  nie
dajcie siê! Rêkoczynu Heimlicha nie wykonujemy po smacznym obiedzie, szkoda posi³ku. Nie
rozstawajcie siê z Fizjologicznymi podstawami wysi³ku fizycznego. Niech Was nie zwiedzie doæ
luny rok. Egzaminy NIE s¹ ³atwe.
Rok III
Nareszcie bêdziecie mieli kontakt z pacjentem, zarówno ma³ym jak i du¿ym (co za dobrobyt). Poznacie higieniczne gabaryty do³u Chambeau. Poznacie patomechanizmy powstawania wielu chorób. Nie
bêdzie ³atwo, ale zajêcia s¹ co dwa tygodnie  dacie radê. Na niektórych zajêciach, Wy lekarze,
bêdziecie masowo sieli zarazê! Najbardziej przysposobiona do tego zadania jest eza bakteryjna. Jak siê
oka¿e siaæ te¿ trzeba umieæ.
Nie b¹dcie przys³owiow¹
bab¹. W drugim semestrze dowiecie siê czym jest
spansula i jak poprawnie
zapisaæ czopek.
Rok IV
To kontynuacja ciekawostek farmakologicznych.
Niektórych pewnie nigdy
nie odgadniecie. Nie martwcie siê, na farmakologiê
nie ma mocnych. Niektórzy
nie raz, przekraczaj¹c próg
Zak³adu wypowiedz¹ Dantejskie Ty, który wchodzisz ¿egnaj siê z nadziej¹. Nadal mnóstwo kontaktów z pacjentem. Po egzaminie z farmakologii mo¿ecie tytu³owaæ siebie Pani/Panie Doktorze. Zdane wszystkie egzaminy w tym
roku to dopiero osi¹gniêcie.
Rok V
To bêdzie rok pe³en zaliczeñ. Na ginekologii króluje odwieczne pytanie, co jest bardziej idealne
plemnik czy komórka jajowa. Dowiecie siê równie¿, ¿e nie bocian jest odpowiedzialny za posiadanie
dzieci. To rok wyj¹tkowo zakany. Uwa¿ajcie, aby niczego ze sob¹ nie wynieæ z æwiczeñ. Pod koniec
roku bêdziecie musieli wykazaæ siê wiedz¹ zdobyt¹, przez co najmniej ostatnie trzy lata. Tu obowi¹zuje zasada im szybciej tym lepiej. Powodzenia.
Rok VI
Bêdziecie mieli wra¿enie, ¿e to ju¿ koniec. Niech zrekompensuje Wam to uczucie koñca, osiem
egzaminów, które musicie zdaæ. Nauka siê przyda. Minister chce Was uLEPszyæ.
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