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Bie¿¹cy numer, datowany na marzec, ukazuje siê z
opónieniem - w kwietniu. W trakcie druku tego numeru
prze¿ylimy mieræ i pogrzeb Ojca wiêtego - naszego rodaka, Wielkiego Jana Paw³a II. Wydarzenia poruszy³y nas
do g³êbi. I tych wierz¹cych, i tych w¹tpi¹cych. Strata dotknê³a ludzi wszystkich kontynentów i wyznañ. wiat utraci³ przywódcê duchowego. Jego niezwyk³a si³a tkwi³a w
spójnoci myli, mowy i dzia³ania. Naucza³ prawd fundamentalnych. Niektórym wydawa³o siê, ¿e s¹ to prawdy a¿
nadto oczywiste, ¿eby je chowaæ w sercu. Kocha³ ludzi.
Ludzie, podczas Jego ostatniej wêdrówki, pokazali ¿e
równie¿ Go kochaj¹.
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Klinika Alergologii
i Chorób
Wewnêtrznych AMB

K

linika Alergologii powsta³a 1 lutego 1970 roku w ramach istniej¹cego Instytutu Chorób Wewnêtrznych AMB. Jej za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem by³a prof. dr hab. med.
Sabina Chyrek-Borowska, która pe³ni³a tê funkcjê do chwili przejcia
na emeryturê. Od 1 padziernika 1999 roku Klinik¹ Alergologii i Chorób Wewnêtrznych kieruje prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-£ukaszyk, która jednoczenie pe³ni funkcjê przewodnicz¹cej Towarzystwa
Internistów Polskich, Oddzia³ w Bia³ymstoku.
Organizacjê od podstaw, wytyczenie rozwoju naukowego, ukierunkowanie dydaktyczno-szkoleniowe Klinika Alergologii zawdziêcza prof. dr hab. med. Sabinie Chyrek-Borowskiej. Pierwsze badania
dowiadczalne i kliniczne dotyczy³y patogenezy odczynów alergicznych typu natychmiastowego. Opracowano i wdro¿ono nowe metody
diagnostyczne stosowane w alergologii. Rozpoczêto badania dowiadczalne i obserwacje kliniczne nad dzia³aniem leków przeciwhistaminowych i leków stosowanych w leczeniu astmy oskrzelowej. Nowatorskimi okaza³y siê badania nad mechanizmem immunoterapii swoistej,
jej efektywnoci¹ kliniczn¹ i dzia³aniami niepo¿¹danymi oraz badania
dotycz¹ce patomechanizmu astmy oskrzelowej, a w szczególnoci
nadreaktywnoci oskrzeli. Zespó³ kliniki zapocz¹tkowa³ badania epidemiologiczne alergoz narz¹dowych oraz choroby z Lyme na terenie
województwa podlaskiego.

Obecny sk³ad osobowy kliniki stanowi¹:
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-£ukaszyk  kierownik kliniki
dr med. Wies³aw Szymañski  zastêpca ordynatora
Jadwiga Dudzik  pielêgniarka oddzia³owa
mgr Agata Kalinowska  sekretarka
dr hab. med. Zenon Siergiejko, dr hab. med. Tadeusz Moniuszko,
dr med. Ziemowit Ziêtkowski, dr med. Krzysztof Kowal  adiunkci
dr med. Irena Z³otnik, dr med. Izabela Kemona-Chêtnik, dr med.
Iwona Kucharewicz, dr med. Danuta Lenczewska, dr med. Marcin
Moniuszko  asystenci
lek. Maria Magdalena Tomasiak  s³uchaczka Studium Doktoranckiego
lek. Agnieszka Nowak, lek. Mariusz Andrejczuk i lek. Roman
Skiebko  rezydenci
dr med. Agnieszka Pampuch, lek. Sebastian ¯ukow-ski i lek. Rafa³
Koc  wolontariusze
Aktualnie w klinice kontynuowana jest tematyka naukowa, rozpoczêta przez prof. dr hab. med. Sabinê Chyrek-Borowsk¹, poszerzo-
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na o nowe metody badawcze, wprowadzone dziêki wspó³pracy z orodkami krajowymi i zagranicznymi, oraz o nowe kierunki badawcze.
Od trzech lat realizowany jest przez zespó³ kliniki projekt
naukowo-badawczy dotycz¹cy roli genetycznych czynników w rozwoju chorób alergicznych i astmy. Temat badawczy powsta³ w ramach
kooperacji z Laboratory of Genetic and Environmental Epidemiology,
Catholic University, Campobasso, W³ochy, gdzie przebywa³a przez 14
miesiêcy w latach 2002-2003 i aktualnie kontynuuje pracê doktorantka kliniki  dr med. Agnieszka Pampuch. Prace dotycz¹ g³ównie polimorfizmu genetycznego promotora inhibitora aktywatora plazminogenu-1 (PAI-1), polimorfizmów genetycznych interleukiny-4 (IL-4),
interleukiny-13 (IL-13), ich receptora  CD124 oraz polimorfizmu
promotora bia³ka CD14 bêd¹cego receptorem endotoksyny.
Klinika jest referencyjnym i licz¹cym siê orodkiem w kraju, badaj¹cym patomechanizm alergii na jad owadów ¿¹dl¹cych i mechanizmy niepowodzenia immunoterapii.
Niew¹tpliwym osi¹gniêciem naukowym s¹ badania m³odego
asystenta kliniki, dr. med. Marcina Moniuszko. Podczas pobytu na stypendium szkoleniowym w Consorzio Mario Negri Sud we W³oszech,
a nastêpnie od kwietnia 2001 do grudnia 2003 w National Institute of
Health, Bethesda, USA zajmowa³ siê problemami immunologicznej
odpowiedzi komórkowej w przebiegu przewlek³ych infekcji wirusowych. Wynikiem tej pracy jest kilkanacie publikacji w znanych czasopismach immunologiczno-wirusologicznych (Blood, Journal of Immunology, Journal of Virology, Virology, Journal of Infectious
Diseases). Za ca³okszta³t osi¹gniêæ dr med. Marcin Moniuszko w padzierniku 2004 zosta³ laureatem stypendium tygodnika Polityka, a w
lutym 2005 otrzyma³ stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Nauczanie studentów Wydzia³u Lekarskiego, Oddzia³u Stomatologii, Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie chorób
wewnêtrznych i alergologii, zajêcia fakultatywne z zakresu alergologii
dla studentów Wydzia³u Lekarskiego i Wydzia³u Farmacji AMB stanowi¹ drug¹ wa¿n¹ ga³¹ dzia³alnoci kliniki. Istotn¹ czêæ dzia³alnoci dydaktyczno-szkoleniowej stanowi szkolenie podyplomowe lekarzy
sta¿ystów, lekarzy specjalizuj¹cych siê w zakresie chorób wewnêtrznych, alergologii, medycyny rodzinnej, laryngologii i dermatologii.
Ka¿dego roku klinika organizuje kursy doskonal¹ce z alergologii w
ramach szkolenia podyplomowego CMKP.
Prowadzona jest równie¿ dzia³alnoæ us³ugowo  lecznicza, która
jest realizowana w ramach istniej¹cej bazy ³ó¿kowej (30 ³ó¿ek) i poprzez Przykliniczn¹ Poradniê Alergologiczn¹. Dzia³alnoæ kliniczna
obejmuje diagnostykê i leczenie alergoz narz¹dowych ze szczególnym
uwzglêdnieniem astmy. W Pracowni Badañ Czynnociowych Uk³adu
Oddechowego wykonuje siê unikalne w skali Polski pomiary stê¿enia
tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Badanie to wykorzystywane
jest do nieinwazyjnej oceny procesu zapalnego dolnych dróg oddechowych.
Kwalifikacja i prowadzenie immunoterapii swoistej jako jedynej
formy leczenia przyczynowego ciê¿kich alergoz, w tym nadwra¿liwoci na jad owadów b³onkoskrzyd³ych, to kolejny wa¿ny dzia³
wiadczonych us³ug. Istotnym problemem jest diagnostyka alergii
zawodowych i alergii na leki.
Klinika Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB zajmuje obecnie znacz¹c¹ pozycjê w Polsce, a prace naukowe zespo³u kliniki s¹
publikowane w czasopismach o zasiêgu miêdzynarodowym.
Za dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ zespó³ kliniki by³ wielokrotnie nagradzany przez Ministra Zdrowia oraz JM. Rektora
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
prof. Anna Bodzenta-£ukaszyk
kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB
dr med. Wies³aw Szymañski
z-ca kierownika Kliniki Alergologii i Chorób Wewnêtrznych AMB
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Z KOTEM
trudno wygraæ
(Z prof. dr hab. Ann¹ Bodzent¹-£ukaszyk,
kierownikiem Kliniki Alergologii i Chorób
Wewnêtrznych AMB rozmawia Danuta lósarska).
Zacznijmy tak: przychodzi baba
do lekarza i mówi: za oknem
wiosna a ja nie potrafiê siê z tego cieszyæ.
Czujê siê le, jestem zmêczona, rozdra¿niona, szczypi¹
mnie oczy, drapie w gardle, bezustannie leci mi z nosa.
Co siê ze mn¹ dzieje?
Takie dolegliwoci mog¹ byæ spowodowane alergi¹. Ju¿ od
marca zaczyna siê trudny okres dla osób podatnych na uczulenia  najpierw pyl¹ drzewa, potem trawy i zbo¿a, a¿ wreszcie, gdzie w sierpniu i wrzeniu, chwasty. Alergenem mo¿e
byæ zreszt¹ ka¿da substancja znajduj¹ca siê w otoczeniu, ale
¿eby ustaliæ, co tak naprawdê nam dokucza, trzeba odwiedziæ alergologa, poddaæ siê odpowiednim testom, a potem leczeniu.
Bardzo czêsto podejrzewa siê alergików o hipochondriê.
Alergicy s¹ nieco inni, bardziej delikatni, bardziej wra¿liwi,
trochê rozchwiani emocjonalnie  st¹d takie odczucia. Proces
alergiczny, który toczy siê w ca³ym organizmie chorego, wywo³uje ró¿nego rodzaju nieprzyjemne dolegliwoci typu:
wi¹d cia³a, biegunka, wyciek z nosa, a to znów mo¿e powodowaæ rozdra¿nienie, zmêczenie, dyskomfort.
Statystyki podaj¹, ¿e oko³o 30 procent Europejczyków
jest na co uczulonych.
Nawet wiêcej. Przyjmuje siê, ¿e oko³o 2010 roku 50 procent
ludzi bêdzie mia³o objawy schorzeñ alergicznych. Nie ma
jednoznacznej opinii dlaczego tak siê dzieje. Mówi siê o genetycznym powielaniu choroby w kolejnych pokoleniach, o
chemizacji ¿ywnoci, zanieczyszczeniu rodowiska. Opinie
na ten temat s¹ ró¿ne, ale jedno jest pewne, ¿e my  lekarze,
jestemy bardziej edukowani i dostrzegamy to, co jeszcze parê lat temu uchodzi³o naszej uwadze. Alergologia jest bardzo
m³od¹ dziedzin¹, licz¹c¹ zaledwie sto lat, ale za to bardzo
prê¿nie siê rozwija. Mamy szybk¹ i nowoczesn¹ diagnostykê,
dobre leki, ale i wokó³ coraz wiêcej alergenów. Uczulaæ nas
mog¹: py³ki rolin, zwierzêta domowe, sk³adniki pokarmowe, leki, roztocza, rodki czystoci, bi¿uteria, metale, materia³y budowlane itd. To jest cena jak¹ p³acimy za rozwój
cywilizacyjny.
A wiêc alergia jest chorob¹ dobrobytu?
Na pewno, bo dotyczy w wiêkszoci osób ¿yj¹cych w krajach
o wysokim standardzie, o wysokim stopniu uprzemys³owienia. W krajach afrykañskich, gdzie wiêkszoæ mieszkañców
¿yje w du¿ych grupach, na wie¿ym powietrzu, gdzie tak rygorystycznie nie przestrzega siê zasad higieny, zachorowalnoæ na choroby alergiczne jest znacznie mniejsza.
Janko Muzykant nie do³¹czy³by do grona alergików?
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Na pewno nie, ale tak naprawdê to nie ma w Polsce dobrych
danych epidemiologicznych dotycz¹cych zachorowalnoci
na terenach wiejskich. Ostatnie badania wykonano w 1999
roku, a wiêc trudno siê na nie powo³ywaæ, tym bardziej ¿e nie
dotyczy³y tego problemu. Wiadomo jednak, ¿e w rodzinach
wielodzietnych, ¿yj¹cych w bardzo skromnych, ma³o sterylnych warunkach mieszkaniowych, czêsto w towarzystwie
psa i kota, ryzyko zachorowalnoci jest znacznie mniejsze.
Mówi siê czêsto, ¿e od brudu jeszcze nikt nie umar³. I trochê
w tym prawdy jest.
No proszê, a czy mo¿na wyleczyæ siê z alergii?
Choroby alergiczne powstaj¹ w wyniku niesprawnoci uk³adu immunologicznego, nerwowego i hormonalnego i nie da
siê ich cofn¹æ. Trzeba je po prostu leczyæ, bo wszelkie zaniedbania mog¹ prowadziæ do rozwoju astmy. Z alergi¹ jest
tak jak z ma³¿eñstwem z rozs¹dku, które trwa dziêki wzajemnej tolerancji.
Ale jak tolerowaæ mê¿a, który ma uczulenie na sieræ
ukochanego kota ¿ony?
To rzeczywicie du¿y problem
Pozbyæ siê mê¿a czy kota?
No, niestety, trzeba pozbyæ siê kota.
Chocia¿by dlatego ¿e m¹¿ przynosi pensjê?
Te¿ (miech). Kiedy w klinice mielimy pacjenta, przesympatycznego studenta, z ciê¿k¹ astm¹, który mia³ ogromne
uczulenie na sieræ kota, a hodowa³ ich kilka. Nie chcia³ s³yszeæ o pozbyciu siê ich. Stwierdzi³, ¿e woli ¿yæ tak jak lubi,
a nie tak jak musi. W takich przypadkach trzeba podawaæ
choremu wiêcej rodków farmakologicznych.
I tak ju¿ do koñca ¿ycia? Bezkarnie?
Nie bardzo. Na naszym rynku jest ogromna iloæ doskona³ych leków nowej generacji ale trzeba pamiêtaæ, ¿e nie ma
leku bezpiecznego. W alergologii najwa¿niejsza jest profilaktyka i edukacja pacjenta
Albo zabieg w gabinecie biorezonansu medycznego?
Ja to okrelam jako czary-mary. Podobne zdanie maj¹ inni
czo³owi alergolodzy, z którymi spotykam siê na ró¿nego rodzaju konferencjach. Nie znam badañ naukowych, które by
potwierdza³y skutecznoæ tej metody.
Ale niektórym po takim zabiegu pryszcze znikaj¹.
Niektórym chorym pomagaj¹ nawet zaklêcia szeptuchy.
Pani profesor na koniec poproszê jeszcze o poradê
medyczn¹. Co zrobiæ, gdy mamy alergiê na jak¹ osobê?
Odpowiem jak alergolog: profilaktyka, tolerancja, eliminacja
alergenu.
<
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III Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
Z inicjatywy Kolegium rodowiskowego Rektorów
chêtnych wiedzy, byæ mo¿e przysz³ych studentów naszej
Szkó³ Wy¿szych w Bia³ymstoku w dniach 18-25 wrzenia
uczelni. Warto zorganizowaæ równie¿ imprezy adresowane
2005 roku odbêdzie siê III Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
do osób doros³ych, czêsto naszych pacjentów, popularyzuFestiwal zostanie poprzedzony ogólnopolskim Dniem Nauj¹ce wiedzê medyczn¹, postawy prozdrowotne. Propozycje
ki, który wyznaczono na 17 wrzenia br. Patronat honorowy
imprez prosimy zg³aszaæ do pani mgr Zofii Karczewskiej:
nad Festiwalem objêli Minister Nauki i Informatyzacji oraz
zofia_ka@amb.edu.pl
Minister Owiaty.
Festiwal zakoñczy koncert chórów bia³ostockich uczelni.
Do organizacji Festiwalu w Bia³ymstoku przyst¹pi³y:
+ Politechnika Bia³ostocka
+ Uniwersytet w Bia³ymstoku
+ Akademia Medyczna w Bia³ymstoku
+ Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Bia³ymstoku
+ Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie, Wydzia³ Sztuki Lalkarskiej w Bia³ymstoku
+ Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ymstoku
+ Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Bia³ymstoku
+ Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Bia³ymstoku
+ Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania w Bia³ymstoku
+ Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Bia³ymstoku.
Festiwale Nauki i Sztuki odbywaj¹ siê od wielu lat w
miastach uniwersyteckich w ca³ej Europie oraz w Australii i
Nowej Zelandii. W Polsce Festiwal zagoci³ ju¿ w czternastu miastach uniwersyteckich i ich regionach. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki i sztuki, integracja rodowiska akademickiego i mieszkañców danego miasta, regionu.

Komitet Organizacyjny III Podlaskiego Festiwalu Nauki i
Sztuki:
+ prof. dr hab. S³awomir Wo³czyñski
+ prof. dr hab. El¿bieta Skrzydlewska
+ prof. dr hab. Zenon Mariak

Nowy
Zak³ad Stomatologii
Spo³ecznej
i Profilaktyki AMB

Trzy lata temu Festiwal po raz pierwszy odby³ siê równie¿ w Bia³ymstoku. Imprezy, które towarzyszy³y kolejnym
edycjom spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem rodowiska. W II Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowano 183 imprezy w których wziê³o udzia³ ponad 18 tysiêcy uczestników, g³ównie m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej.
W Akademii Medycznej odby³o siê 19 imprez.
Idea Festiwalu powoli, ale skutecznie wpisuje siê w
atmosferê Bia³egostoku, miasta coraz czêciej kojarzonego
ze znacz¹cym orodkiem akademickim i staje siê jedn¹ z
najwiêkszych masowych imprez w województwie.
W tym roku g³ównym organizatorem III Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki jest nasza uczelnia.W ci¹gu tygodnia,
od 18 do 25 wrzenia 2005r., zostan¹ zaprezentowane w
formie spotkañ, prezentacji, wyk³adów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów, koncertów, recitali
poetyckich, spektakli osi¹gniêcia wszystkich bia³ostockich
uczelni i innych instytucji, które przyst¹pi¹ do organizacji
Festiwalu.
Festiwal rozpocznie siê 18 wrzenia uroczystym otwarciem, prezentacj¹ wybranych wyk³adów i koncertem w auli
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. W holu zostan¹ przygotowane z tej okazji ró¿notematyczne wystawy. W tygodniu odbêd¹ siê imprezy naukowe. Szczególne zadanie przypada tu zak³adom nauk podstawowych. Ich pracownie naukowe powinny byæ w tych dniach otwarte dla m³odych i
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ak³ad Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki Akademii Medycznej w Bia³ymstoku rozpocz¹³ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ 1 padziernika 2004 roku. Siedzib¹
zak³adu s¹ pomieszczenia Przychodni Lekarskiej w Domu
Studenta 1 przy ul. Akademickiej 3. Obejmuj¹ one: salê seminaryjn¹, salê zabiegow¹ do zajêæ przedklinicznych oraz
pokoje asystentów.
W Zak³adzie Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki prowadzone s¹ zajêcia dydaktyczne dla studentów I i V roku Oddzia³u Stomatologii z zakresu stomatologii spo³ecznej, profilaktyki stomatologicznej i gerostomatologii oraz dla studen-
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tów IV roku Wydzia³u Lekarskiego z propedeutyki stomatologii.
Program dydaktyczny w formie seminariów i æwiczeñ
praktycznych realizuj¹ pracownicy zak³adu: dr n. med. Ewa
D¹browska  pe³ni¹ca obowi¹zki kierownika zak³adu, dr
n. med. Maria Balunowska i lek. stom. Rafa³ Letko.
Pod kierunkiem dziekan prof. Wandy Stokowskiej okrelono cele programowe nowych przedmiotów dla studentów
stomatologii i przygotowano szczegó³owy program æwiczeñ
w celu ich realizacji. Obejmuje on zwiêkszenie iloci zajêæ
praktycznych przedklinicznych dla studentów stomatologii
ju¿ na I roku, co mieci siê w za³o¿eniach programowych
norm Unii Europejskiej i satysfakcjonuje m³odych studentów.
Program nauczania stomatologii spo³ecznej i profilaktyki
stomatologicznej zawiera:
+ zapoznanie studentów z problematyk¹ stomatologii spo³ecznej
+ utrwalenie szczegó³owej anatomii zêbów
+ zaznajomienie z wyposa¿eniem gabinetu stomatologicznego
+ opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki w gabinecie sto-

matologicznym
+ opanowanie umiejêtnoci zabiegów higienicznych i profilaktycznych w jamie ustnej
+ zapoznanie ze specyfik¹ stanu narz¹du ¿ucia w poszczególnych przedzia³ach wiekowych, potrzebami leczniczymi i
profilaktyk¹.
Gerostomatologia uwzglêdnia diagnostykê, specyfikê i leczenie chorób jamy ustnej u pacjentów w podesz³ym wieku.
Program propedeutyki stomatologii dla studentów medycyny ogólnej, realizowany w Zak³adzie Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki, omawia podstawy chorób jamy ustnej
i ich profilaktykê, symptomatologiê chorób ogólnych w jamie ustnej oraz zwi¹zek pomiêdzy ogniskami zaka¿enia w
jamie ustnej a chorob¹ odogniskow¹.
Badania naukowe pracowników zak³adu dotycz¹ g³ównie:
wp³ywu preparatów do higieny i profilaktyki na rodowisko
jamy ustnej oraz toksykologii zwi¹zków fluoru i innych
ksenobiotyków w ró¿nych modelach dowiadczalnych.
Przedstawiaj¹c Zak³ad Stomatologii Spo³ecznej i Profilaktyki pragnê w imieniu studentów stomatologii i pracowników
zak³adu podziêkowaæ w³adzom uczelni za adaptacjê udostêpnionych pomieszczeñ i ich nowoczesne wyposa¿enie.

A D R E S:
ZAK£AD STOMATOLOGII SPO£ECZNEJ I PROFILAKTYKI AMB
15-089 Bia³ystok, ul. Akademicka 3
tel. 748 57 95, e-mail: helpdentamb@tlen.pl
dr n. med. Ewa D¹browska

O zdrowy
rozs¹dek
cd. Terminu do doktora

N

a pocz¹tku marca wszyscy dyrektorzy zak³adów
opieki zdrowotnej, realizuj¹cy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zelektryzowani zostali
decyzj¹ prezesa NFZ, wprowadzaj¹c¹ koniecznoæ realizowania co miesi¹c dok³adnie jednej dwunastej kontraktu.
Do niedawna wiadczeniodawcy mogli przesuwaæ wykonanie wiadczeñ z jednego zakresu na drugi i regulowaæ
sobie w ten sposób kwestiê limitów. Wed³ug nowych wytycznych, jeli szpital czy przychodnia przyjmie choæ jednego pacjenta ponad miesiêczny limit (pacjenta mo¿na
tylko zapisaæ w kolejce!), to w ogóle nie dostanie pieniêdzy za leczenie. W naszych szpitalach klinicznych ka¿dy
kierownik kliniki musia³by byæ wiadomy tego, ¿e jeli
w jakim miesi¹cu przekroczy limit miesiêczny, to zostanie obci¹¿ony kosztami, za NFZ zap³aci tylko do jednej
dwunastej wartoci umowy. Z kolei gdy np. w wakacje,
kiedy zazwyczaj jest mniej chêtnych do leczenia, a i wielu
pracowników przebywa na urlopach, zrealizowana zostanie tylko czeæ miesiêcznego kontraktu, nie bêdzie mo¿liwoci przesuniêcia nadwykonañ z innych miesiêcy.
Przy pomocy tego przepisu prawdopodobnie NFZ móg³by
skutecznie walczyæ z nadlimitami, przyspieszy³oby to
jednak agoniê ca³ego systemu opieki zdrowotnej.
Takie oderwane od ¿ycia praktyki i regulacje mo¿na
wymyliæ tylko siedz¹c za biurkiem. Jestem przekonany,
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w centrali
Marek Rogowski

¿e przepis ten zostanie szybko zmieniony. Burza, która
rozpêta³a siê w mediach z tego powodu, wró¿y szybki powrót do zdrowego rozs¹dku, tak¿e w centrali NFZ. Jest
jednak inny, mo¿e wa¿niejszy aspekt tego zagadnienia, o
którym wspomina³em te¿ w poprzednim numerze Medyka. Na stronie internetowej NFZ czytamy, ¿e Ubezpieczeni zg³aszaj¹cy siê do wiadczeniodawcy po przekroczeniu przez niego limitu n/12 wartoci umowy winni byæ
ewidencjonowani jako oczekuj¹cy w kolejce. O kolejkach pisze siê i mówi ju¿ otwarcie. To dobrze. To znaczy,
¿e problem jest wa¿ki. ¯aden istniej¹cy system opieki
zdrowotnej, który dysponuje znacznie wiêkszymi pieniêdzmi ni¿ nasz, nie rozwi¹zuje do koñca tego zagadnienia. Zawsze bêdzie istnia³ dysonans miêdzy nieograniczonymi potrzebami a ograniczonymi rodkami. S¹ jednak pewne granice, których nie nale¿y przekraczaæ. Kilkuletnie oczekiwanie na procedury, które w s¹siedzkich
krajach unijnych realizowane s¹ znacznie szybciej, wiadczy o zbli¿aniu siê do pocz¹tku koñca. Wystarczy klikn¹æ
w odpowiednim miejscu na stronie internetowej NFZ. Bez
zmian systemowych bankructwo obecnego ³adu jest tylko kwesti¹ czasu.
Autor jest dr. hab.
 prorektorem ds. klinicznych AMB
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RAK TO NIE WYROK,

TO WYZWANIE

50 lat

Onkologii w Bia³ymstoku
Rak to nie wyrok, to  wyzwanie; has³o onkologów, przekonuj¹cych swoim dzia³aniem nie tylko
chorych i ich rodziny, ale wszystkich ludzi dobrej woli  zabrzmia³o muzycznym echem w piêknej sali Filharmonii Bia³ostockiej. Bia³ostoccy filharmonicy pod batut¹ maestro Marcina Na³êcz-Niesio³owskiego
dedykowali swój niezwyk³y koncert 4 lutego 2005 roku Bia³ostockiemu Centrum Onkologii im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Bia³ymstoku z okazji 50-lecia istnienia. Bia³ostoccy onkolodzy  jako adresaci tej
piêknej dedykacji, zaprosili do wspólnego wiêtowania tych wszystkich, dla których poczucie spo³ecznej solidarnoci stanowi imperatyw moralny w³¹czenia siê w walkê z chorob¹ nowotworow¹ jako problemem o spo³ecznym ju¿ zasiêgu.

M

inê³o piêædziesi¹t lat od czasu, gdy z inicjatywy
grupy zapaleñców, a mo¿e po prostu duchowych
spadkobierców Marii Sk³odowskiej-Curie, w roku
1953 r. utworzono poradniê onkologiczn¹ przy szpitalu po³o¿niczo-ginekologicznym w Bia³ymstoku. Wyodrêbniono w
niej 10 ³ó¿ek szpitalnych na potrzeby onkologiczne. W 1961
r. przekszta³cono tê maleñk¹ strukturê w orodek onkologiczny z przychodni¹ i 72 ³ó¿kami szpitalnymi oraz sal¹ do
aplikacji radu.
Po wybudowaniu w 1976 roku ze rodków NFOZ pawilonu szpitalnego ze 178 ³ó¿kami, w 1977 roku powo³ano
Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ w Bia³ymstoku, jako
samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹, obejmuj¹c¹ dzia³alnoci¹ profilaktyczno-lecznicz¹ 2,3 mln ludnoci zamieszka³ej
w województwach: bia³ostockim, ³om¿yñskim, suwalskim i olsztyñskim.
Pierwszym dyrektorem samodzielnej
placówki zosta³ dr Ludwik Ostrowski 
bez reszty oddany sprawie onkologii
na Podlasiu. On tak¿e zosta³ powo³any
na stanowisko pierwszego kierownika
Zak³adu Onkologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, który to zak³ad
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ dydaktyczno-naukow¹ 1 lutego 1982 roku i
mia³ stopniowo ewoluowaæ w kierunku
utworzenia w przysz³oci kliniki onkologii z prawdziwego zdarzenia.
Po dziesiêciu latach zmieniaj¹cych
siê rz¹dów dyrektorem bia³ostockiej
onkologii zosta³ w 1993 r. dr n. med.
Lech Zaremba, który kierowa³ placówk¹ a¿ do odejcia na emeryturê w 2005
r. Dziêki staraniom dr. Zaremby Specjalistyczny Onkologiczny ZOZ przekszta³cono w samodzielny publiczny ZOZ pod nazw¹ Bia³ostocki Orodek Onkologiczny im. M. Sk³odowskiej-Curie, a w
2004 roku na Bia³ostockie Centrum Onkologii im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Bia³ymstoku.
Aktualnie Bia³ostockie Centrum Onkologii jest jedynym
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na Podlasiu pe³noprofilowym, specjalistycznym orodkiem
zajmuj¹cym siê rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. W sk³ad Centrum wchodz¹: specjalistyczny szpital onkologiczny (173 ³ó¿ka) oraz specjalistyczna przychodnia onkologiczna (8 poradni), a tak¿e zak³ad radioterapii, zak³ad diagnostyki obrazowej, zak³ad fizyki medycznej, zak³ad
patomorfologii oraz pracownia medycyny nuklearnej. Specjalistyczny szpital onkologiczny posiada piêæ oddzia³ów stacjonarnych (chirurgia onkologiczna, dwa oddzia³y radioterapii, onkologia kliniczna, onkologia ginekologiczna z pododdzia³em brachyterapii) oraz dwa oddzia³y dzienne: chemioterapii i rehabilitacji. W szpitalu leczonych jest oko³o siedmiu tysiêcy chorych rocznie, w przychodni onkologicznej w
tym samym czasie udzielanych jest oko³o 53 tysi¹ce porad.
Szpital wraz z zak³adem radioterapii,
wyposa¿onym w nowoczesn¹ liniê radioterapeutyczn¹, zapewniaj¹ pacjentom
Centrum specjalistyczne leczenie onkologiczne, umo¿liwiaj¹c skuteczne kojarzenie metod leczenia: chirurgii, radioterapii i chemioterapii, co warunkuje
lepszy efekt leczenia, zw³aszcza ¿e
leczenie to uzupe³nia rehabilitacja  psychiczna i fizyczna. Jednostki diagnostyczne dysponuj¹ niezbêdnym sprzêtem
i materia³ami koniecznymi do wykrywania nowotworu i okrelenia stopnia zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej. Uruchomiona w po³owie
2004 roku w Zak³adzie Radioterapii linia
radioterapeutyczna firmy ELEKTA,
spe³nia wszelkie wymagania nowoczesnej radioterapii  od etapu planowania
leczenia do jego realizacji i weryfikacji.
Szacujemy, ¿e Centrum obecnie jest w
stanie zaspokoiæ zapotrzebowanie wszystkich chorych w
regionie pó³nocno-wschodnim Polski, wymagaj¹cych leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizuj¹cego. Do leczenia zg³asza siê coraz wiêcej chorych. Niestety, w szybszym tempie ronie liczba chorych kwalifikowanych do le-

- marzec 2005 (26) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
czenia paliatywnego w stosunku do grupy pacjentów, u
których mo¿liwe jest leczenie radykalne, tj. z za³o¿eniem

Fot. Stymulator

wyleczenia. Nieustann¹ nasz¹ trosk¹ jest, by chorzy trafili do
leczenia w jak najwczeniejszym stadium choroby nowotworowej.
Centrum, jako jedyne w województwie, posiada Wojewódzki Rejestr Nowotworów, który dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów z³oliwych
z terenu województwa podlaskiego w³adzom samorz¹dowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Z najnowszych danych Wojewódzkiego
Rejestru Nowotworów wynika, ¿e zarejestrowana liczba nowych zachorowañ na nowotwory z³oliwe w roku 2002
wynios³a  3607. Uwzglêdniaj¹c niedorejestrowanie zg³oszeñ zachorowañ na poziomie ok. 16 % (Krajowy Rejestr
Nowotworów  2000, wyd. 2003 r.), mo¿emy okreliæ szacunkow¹ zachorowalnoæ na nowotwory z³oliwe w województwie podlaskim na ok. 4200 chorych.
Sytuacja ta stanowi wielkie wyzwanie dla onkologii na
Podlasiu. Mamy nadziejê na poprawê wykrywalnoci nowo-

Fot. Rehabilitacja

tworów i skutecznoæ leczenia choroby nowotworowej dziêki ogromnemu osi¹gniêciu podlaskiej onkologii, jakim jest
posiadanie dowiadczonej specjalistycznej kadry lekarzy,
pielêgniarek, techników elektroradiologii i analityki medycz-
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nej oraz pozosta³ych pracowników zaanga¿owanych w pracê
i rozwój lecznictwa onkologicznego w województwie podlaskim.
Aktualnie sporód 68 zatrudnionych w BCO lekarzy, a¿
21 uzyska³o tytu³ doktora nauk medycznych, 24 posiada specjalizacjê pierwszego stopnia, a 40  drugiego stopnia, 11 lekarzy jest w trakcie robienia specjalizacji. Ordynatorzy pracuj¹cy w Centrum s¹ jednoczenie konsultantami wojewódzkimi w dziedzinach onkologicznych: radioterapii  dr n. med.
Maria Morelowska-Topczewska, onkologii klinicznej  prof.
dr hab. Marek Wojtukiewicz, chirurgii onkologicznej  dr
n.med. W³odzimierz Markiewicz, onkologii ginekologicznej
 dr n.med. Janusz Poznañski, medycyny paliatywnej  dr Jolanta Iwanowska.
Wieloletnia wspó³praca z Akademi¹ Medyczn¹ w Bia³ymstoku zaowocowa³a faktem, ¿e Zak³adem Patomorfologii
kieruje jego twórca  prof. dr hab. Bogus³aw Musiatowicz, a
ordynatorem Oddzia³u Onkologii Klinicznej jest prof. dr hab.
Marek Wojtukiewicz, bêd¹cy jednoczenie kierownikiem Zak³adu Onkologii AMB, funkcjonuj¹cego na bazie Centrum.
Przy BCO dzia³a Stowarzyszenie do Walki z Rakiem,
które gromadzi i przekazuje rodki pieniê¿ne na rzecz popra-

Fot. Elekta  wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy do
radioterpaii. Orodek pozyska³ to urz¹dzenie w 2004 r. (8 mln.
 koszt).

wy jakoci i komfortu leczenia chorych onkologicznych. Od
1992 roku rozwija tak¿e swoj¹ dzia³alnoæ Stowarzyszenie
Kobiet po Mastektomii  Amazonki.
Przysz³oæ bia³ostockiej onkologii to nie tylko rozbudowa, modernizacja i sta³e podnoszenie kwalifikacji personelu,
ale przede wszystkim troska, aby rak nie pozostawa³ nieznanym gronym wrogiem. Jako realizatorzy Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych czujemy siê w
obowi¹zku zaproponowaæ naszemu regionowi program edukacyjny, adresowany do lekarzy pierwszego kontaktu, w
szczególnoci lekarzy rodzinnych, oraz do naszych potencjalnych pacjentów  ludnoci Podlasia.
Liczymy na wsparcie Akademii Medycznej w Bia³ymstoku poprzez kszta³cenie przeddyplomowe m³odych adeptów medycyny w zakresie onkologii w poszerzonym  w stosunku do aktualnie obowi¹zuj¹cego  wymiarze godzin,
zakoñczone egzaminem.
Marzena Juczewska
Autorka jest dr med.  dyrektorem
Bia³ostockiego Centrum Onkologii w Bia³ymstoku
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Andrzej Czernikiewicz

Schizofrenia
K

na

to niebêd¹cy lingwist¹ mo¿e s¹dziæ,
¿e to wiat realny, a nie jêzyk, kszta³tuje nasze poznanie. Tak oczywicie
siê zdarza, ale równie czêsto to s³owa wyznaczaj¹ nasze widzenie wiata. To, co nie jest
nazwane, po prostu nie istnieje, a czêsto to, co
nazwane,
uzyskuje
w³asne ¿ycie.
Tak dzieje siê
w³anie z metaforami, które
wyznaczaj¹
znaczenie ró¿nych pojêæ, w sensie dos³ownym
nieprzystaj¹cych do ich pocz¹tkowego znaczenia.
Kiedy mówimy, ¿e kto ma niskie pobudki, to
wcale nie oznacza, ¿e pobudki maj¹ ró¿ny wzrost, tylko, ¿e s¹ one poni¿ej normy dla pobudek. Kiedy mówimy, ¿e ta praca jest rewolucyjna, wcale nie oznacza
to, ¿e jej powstanie jest efektem rewolucji, ale ¿e stanowi now¹ jakoæ w tej dziedzinie nauki. Tak swój ¿ywot uzyskuj¹ terminy pochodz¹ce ze s³ownika psychiatrii, pewnie dlatego ¿e psychiatria odnosi siê do tego, co
najbardziej ludzkie  do naszej psychiki, do naszej
duszy. Oczywicie inne dziedziny medycyny maj¹ swój
udzia³ w tworzeniu metafor, np. chirurgia, gdy mówimy o rozwi¹zaniu jakiej sytuacji, jako o przeciêciu
wrzodu, czy po³o¿nictwo, gdy mówimy o narodzinach nowej idei lub pulmonologia, gdy okrelamy jaki wyczyn, jako zapieraj¹cy dech. Autor jednak¿e
tego opracowania jest psychiatr¹, co gorsze psychiatr¹
zajmuj¹cym siê zaburzeniami jêzykowymi w schizofrenii, dlatego te¿ proponujê czytelnikom refleksjê nad
tym, jak ró¿ne terminy ze s³ownika psychiatrycznego
uzyska³y swój odrêbny ¿ywot w naszym codziennym
jêzyku. Mam nadziejê, ¿e tego typu opracowanie nie
znudzi Pañstwa, chocia¿ mam tak¿e wiadomoæ, ¿e w
czasopimie uczelni wy¿szej mo¿na by oczekiwaæ bardziej naukowych artyku³ów.

umys³u i pewnie ten ród³os³ów wykorzystywany jest jako pod³o¿e do
metaforycznego znaczenia terminu
schizofrenia. Zapewne równie¿ niezrozumia³oæ zachowañ osób chorych
na schizofreniê przyczyni³a siê do okrelania
jako
schizofreniczny
tego, co jest dla
nas trudne do zrozumienia. Jednak¿e schizofrenia
czy schizofreniczny to raczej w³anie metafory, dotycz¹ce zaburzenia wewnêtrznej spójnoci czyjego postêpowania, czy, jeszcze czêciej, wynikaj¹cej z tej
wewnêtrznej opozycji nieracjonalnoci lub bezsensownoci czyjego postêpowania. Jednoczenie jako
schizofreniczne okrelamy zawsze zachowania naszych
przeciwników, tak wiêc jest to metafora negatywnie
wartociuj¹ca, maj¹ca okreliæ, ¿e nasze zachowania s¹

salonach

Schizofrenia (schizofreniczny)
Termin schizofrenia to s³owo stworzone przez psychiatrê szwajcarskiego Eugena Bleulera w roku 1911
dla okrelenia zaburzeñ psychicznych, charakteryzuj¹cych siê tzw. objawami osiowymi (autyzm, ambiwalencja, asocjacji zaburzenia, afektu bladoæ  dlatego
mówi siê o czterech A). W swoim opracowaniu w³anie
z 1911 roku Bleuler okreli³ jako grupê schizofrenii
to, co wczeniej Kraepelin nazwa³ dementia praecox
(otêpienie wczesne). ród³os³ów schizofrenii jest znany
powszechnie  oznacza on dos³ownie rozszczepienie
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Termin schizofrenia to s³owo stworzone przez
psychiatrê szwajcarskiego Eugena Bleulera
w roku 1911 dla okrelenia zaburzeñ psychicznych,
charakteryzuj¹cych siê tzw. objawami osiowymi
(autyzm, ambiwalencja, asocjacji zaburzenia, afektu
bladoæ  dlatego mówi siê o czterech A).
racjonalne, normalne, nie-schizofreniczne. Przyjrzyjmy siê przyk³adom z najwiêkszego polskiego
dziennika. Gazeta Wyborcza z 17 stycznia br. w dodatku GOSPODARKA w artykule Obni¿anie VAT, czyli
podatkowa schizofrenia napisa³a Polscy politycy
chwal¹ zalety ujednolicenia podatku VAT  czyli zastosowania jednej stawki dla wszystkich towarów i us³ug. Jednoczenie chc¹ walczyæ z UE o d³u¿sze obowi¹zywanie obni¿onych stawek na ziemniaki czy restauracje. Sk¹d siê bierze ta schizofrenia, o któr¹ ociera
siê i rz¹d, i Platforma Obywatelska?.
Co oznacza schizofrenia w tym tekcie  pewnie
to, ¿e obie strony (rz¹d, Platforma Obywatelska) popieraj¹ jednoczenie dwie przeciwstawne regulacje, a
my (GW) siê z tym nie zgadzamy. Pewnie wystarczy³oby napisaæ o jednoczesnym popieraniu wzajemnie wykluczaj¹cych siê s¹dów, ale dodanie terminu schizofrenia nada³o g³êboko pejoratywny os¹d, zarówno rz¹-
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nasz¹, polsk¹, a przez to s³uszn¹ i nieschizofreniczn¹
postaw¹. Jedna z ciekawszych interpretacji s³owa
schizofrenia znajduje siê w artykule z 14 kwietnia 2004
roku zamieszczonej w krakowskiej edycji GW pod
znamiennym tytu³em Schizofrenia na parkingu. A
chodzi o banaln¹ sprawê, bowiem czytamy Jest jaka
schizofrenia w tym, ¿e miasto bierze op³aty za handel
na gie³dzie, któr¹ uwa¿a za nielegaln¹  wtr¹ci³ radny
Stanis³aw Handzlik. Ciekawe dlaczego radny CK
Krakowa nie mówi, ¿e co jest nielegalne, czy nieprzeZ kolei z najczêstsz¹ interpretacj¹ terminu
mylane, ale okrela to jako schizofreniê. Pewnie dlatschizofrenia spotykamy siê w artykule z 6 listopada
ego, ¿e nie mieci mu siê w g³owie (mnie siê mieci),
2004 Nostalgia po murze, gdzie czytamy NRD w
¿eby ludzie psychicznie zdrowi postêpowali tak bezsposób szczególny dotyka³a swoista schizofrenia ¿ycia
mylnie, zapominaj¹c, ¿e istnieje ró¿nica miêdzy
w bloku wschodnim  w wiecie, gdzie by³y miejsca
korupcj¹, g³upot¹ z jedpracy bez pracy, wybory bez
nej strony, a psychoz¹ z
mo¿liwoci wyboru, pieni¹Tak wiêc schizofrenia jako metafora zawêdrowa³a na
drugiej. Z bliskim sedze bez towaru, granice
salony i pod strzechy. Jest metafor¹ dla zachowañ
mantyce znaczeniem
przyjani bez przyjani. A
s³owa schizofrenia
wiêc, schizofrenia to jednonieakceptowanych, nielogicznych, czy te¿ niezrozuspotykamy siê w artyczesne posiadanie i brak
mia³ych, ale jej u¿ywanie, czy te¿ nadu¿ywanie wi¹¿e
kule z 16 marca ubiegczego. To rozumienie schisiê zasadniczo z tym, by poni¿yæ swoich oponentów,
³ego roku pod intryguj¹zofrenii czêsto jest spotya sobie przypisaæ normalnoæ (nie-schizofrenicznoæ).
cym tytu³em Zakoñkane w opisach czasów realczona schizofrenia Je¿a
nego socjalizmu, ale niesteJerzego. Mamy boty czasy obecne nios¹ tak¿e
wiem tutaj do czynienia z dwoistoci¹ zachowañ, gdy
i inne przes³ania schizofrenii. Z artyku³u w lubelskiej
czytamy Wspó³czesna wersja Je¿a ukszta³towa³a siê w
edycji GW z dnia 28 wrzenia 2004 roku dowiadujemy
ci¹gu kilku lat drukowania komiksu w magazynie dla
siê, ¿e istnieje Schizofrenia sto³kowa (to tytu³ artydeskorolkowców lizg.  Równolegle ukazywa³ siê
ku³u). Czytamy tutaj To, co siê dzieje w sejmiku, przete¿ w wierszczyku  opowiada Skar¿ycki. W pierwkracza ju¿ granice absurdu. Opozycja, ¿eby odwo³aæ
szym pimie pi³ piwo, nie stroni³ od kobiet, kl¹³ i bi³ siê
w³adze województwa i utworzyæ now¹ koalicjê, musi
ze skinami, a w tym drugim mia³ grzeczne przygody,
zabiegaæ o poparcie Konrada Rêkasa. Ta sama opozychoæ zachowa³ swoje ironiczne poczucie humoru.  W
cja chce te¿ odwo³ania samego Rêkasa. Schizofrenia w
którym momencie uznalimy z Tomkiem, ¿e taka dwoczystej postaci. Racjê ma jeden z radnych, mówi¹c, ¿e
istoæ nie jest dobra. Ale , ale mo¿na dojæ do
z sejmiku blisko ju¿ do Abramowic. A wiêc mamy
wniosku, ¿e schizofrenia to nie co samoistnego, ¿e
informacjê, ¿e schizofrenia to co, co przekracza
schizofreniê mo¿na zaplanowaæ, a to ju¿ nie ma nic
granice absurdu i wymaga leczenia (Abramowice to
wspólnego z rzeczywistym znaczeniem schizofrenii. I
szpital psychiatryczny dla Lublina). Podobn¹ do wczena koniec twórcze wykorzystanie terminu schizofrenii
niejszej interpretacjê schizofrenii znajdujemy w artyprzez pos³ankê Ciruk, która w artykule z dnia 1 kwietkule z 23 wrzenia 2004 roku, gdzie w artykule Prawnia 2004 roku mówi o swojej asystentce Zaprony bubel mamy konotacje do wewnêtrznego rozpadu
ponowa³am, ¿eby zosta³a ze mn¹  opowiada Ciruk.
jakiej koncepcji, ale i odniesienie do Unii Europejskiej
 Zaznaczy³am, ¿e nie musi siê zapisywaæ do SdPl, ale
 mo¿na s¹dziæ, ¿e gdyby Polska nie by³a cz³onkiem
niech wyst¹pi z SLD. Przecie¿ gdyby pozosta³a w
UE to byæ mo¿e przypadków schizofrenii by³oby mniej.
Sojuszu, by³aby to schizofrenia polityczna. Niestety,
Czytamy wiêc, ¿e  Mówi¹c wprost, polskie przepisy
wybra³a bezrobocie. Dlaczego pos³anka Ciruk u¿ywa
wygl¹daj¹ jak unijna definicja przeciêta na pó³. Ustaterminu schizofrenia, a nie na przyk³ad nielojalnoæ, co
wodawca chcia³ sobie chyba uprociæ ¿ycie  komentubardziej odpowiada tej sytuacji  niech czytaj¹cy
je Jan wiêcicki z firmy konsultingowej Axio.  Istnieje
odpowie sobie sam.
du¿a grupa przedsiêbiorstw, które od 1 stycznia 2005 r.
w wietle obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa UE bêd¹
Tak wiêc schizofrenia jako metafora zawêdrowa³a
mia³y status MSP, a w wietle obowi¹zuj¹cej w Polsce
na salony i pod strzechy. Jest metafor¹ dla zachowañ
ustawy z 2 lipca 2004 r. nie bêd¹ mia³y takiego statusu.
nieakceptowanych, nielogicznych, czy te¿ niezrozumiTo jaka schizofrenia  ostrzega wiêcicki. W artykule
a³ych, ale jej u¿ywanie, czy te¿ nadu¿ywanie wi¹¿e siê
z dnia 5 czerwca 2004 spotykamy siê z miêdzynarozasadniczo z tym, by poni¿yæ swoich oponentów, a
dowym znaczeniem schizofrenii. W artykule pod zwodsobie przypisaæ normalnoæ (nie-schizofrenicznoæ).
niczym tytu³em Pokój Irakowi czytamy A bez
przyznania siê Busha do b³êdu Europa nie chce za barW kolejnym artykule  przygody s³owa paranoja.
dzo zgodziæ siê na pokój. Ze strony Francuzów i Niemców to trochê schizofrenia. Tutaj schizofrenia oznacza
Autor jest dr. hab.
zapewne i chcê, i bojê siê, ale oznaczenie tego jako
 kierownikiem
schizofrenii nadaje postawie Francuzów i Niemców
Kliniki Psychiatrii AMB
pejoratywnego znaczenia, zapewne w porównaniu z
dowi, jak i PO. Aby pog³êbiæ to wra¿enie autor artyku³u
nada³ jednemu z akapitów tytu³ Schizofrenia rz¹du i
PO. Na zakoñczenie tego artyku³u, aby potwierdziæ
wra¿enie chorobowego (psychotycznego) pod³o¿a takich s¹dów (podatkowej schizofrenii) jeden z ekspertów dodaje  W zasadzie ma pan racjê, ale polityka jest
popiep...  westchn¹³ wysoki rang¹ przedstawiciel
rz¹du.
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Jak dosta³em po ³apach!

N

ie ma lekko! Tak chyba mo¿na
podsumowaæ dowiadczenia
Walentynkowego Dnia Serca,
imprezy zorganizowanej w lutym przez
Stowarzyszenie Przyjació³ Serca Kliniki Kardiologii AMB.
Dosta³em po ³apkach! Pewnie
s³usznie mi siê nale¿a³o, bo nie ka¿dy
mo¿e naladowaæ Jurka Owsiaka. W
pe³ni sprawdzi³y siê opinie zaprzyjanionej pani profesor, osoby dowiadczonej ¿yciowo, któr¹ namawia³em na wspóln¹ akcjê. Powiedzia³a wprost:
Po co to panu, panie
kolego? Natrudzi siê pan i
napracuje, a na wiêksze korzyci dla
kliniki proszê nie liczyæ. Jeszcze pana
skrytykuj¹ ....
wiête s³owa pani profesor!!!
O potrzebie profilaktyki w zakresie
uk³adu sercowonaczyniowego w rodowisku medycznym nikogo przekonywaæ nie trzeba. Faktem jest, ¿e choroby
serca s¹ przyczyn¹ zgonu co drugiego
Polaka. Wiadomo te¿, ¿e ³atwiej i taniej
zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Ale dzia³ania
profilaktyczne wymagaj¹ wysi³ku, s¹
¿mudne i uci¹¿liwe. Nale¿y je prowadziæ systematycznie i d³ugofalowo.
Mój plan dzia³ania by³ prosty.
Wyjæ z akcj¹ profilaktyczn¹ jak najbli¿ej ludzi. St¹d w lutym, w rodku zimy wybór pad³ na najwiêksze w Bia³ymstoku centrum handlowe, gdzie w
czasie weekendu przewija siê kilka albo
kilkanacie tysiêcy ludzi. Zwróci³em siê
o poparcie do prasy, radia i TV. Patronatu udzieli³y w³adze uczelni, w³odarze
miasta i województwa.
No i zaczê³o siê! Kto bêdzie g³ównym beneficjentem Dnia Serca? Dlaczego przy okazji reklamuje siê Auchan, wielk¹ prywatn¹ firmê? Co z tego
bêdzie mia³a Klinika Kardiologii? Do
tego dosz³a sprawa zakupu i zainstalowania w Auchan pierwszego na Podlasiu defibrylatora serca, obs³ugiwanego
nie przez medyków.
Idea zyska³a wysok¹ ocenê rodowiska medycznego USA i krajów Europy zachodniej, o czym wiadcz¹ najnowsze publikacje w presti¿owych czasopismach lekarskich. Dzia³ania w kierunku szerokiego dostêpu do tego typu,
ratuj¹cych ¿ycie, urz¹dzeñ w miejscach

publicznych s¹ te¿ coraz bardziej popularne na zachodzie. Mamy byæ gorsi?
Nasz¹ akcj¹ po raz kolejny przypomnielimy, ¿e ludzkie serce pracuje niestrudzenie, jak najlepszy silnik. Niestety, wymaga okresowej kontroli i czêsto
niedomaga.
Jestem przekonany, ¿e z Walentynkowego Dnia Serca najbardziej skorzysta³y t³umy mieszkañców Bia³egostoku. Steki osób cierpliwie czeka³o w

na skierowaniach. Oszczêdza te¿ sam
NFZ, który chce zakupiæ specjalistyczne badania kardiologiczne, ale za cenê
kilkakrotnie ni¿sz¹ od rzeczywistych
kosztów. Chêtnych, którzy zaoferuj¹
us³ugi na tych warunkach nie widaæ.
Zamieszanie wokó³ Walentynkowego Dnia Serca sprawi³o, ¿e u patronów akcji szybko pojawi³y siê w¹tpliwoci. Zosta³em na polu walki sam,
chocia¿... niezupe³nie. Do koñca wspiera³ mnie ojciec Konkol, osoba,
któr¹ ledwie pozna³em.
Skoñczy³o siê happy endem. W Auchan zainstalowany
zostanie zewnêtrzny defibrylator, wartoci ok. 10 tys. PLZ. Niech
dobrze s³u¿y i aby znaleli siê kolejni
naladowcy! Klinika Kardiologii wzbogaci siê o sprzêt do ratowania zawa³owców podobnej wartoci. Na wieczornym
koncercie w Filharmonii nasze serca
po³¹czy³y gor¹ce po³udniowe rytmy.
Trudno lekcewa¿yæ krytyczne uwagi
prasy, które pojawi³y siê w zwi¹zku z
Walentynkowym Dniem Serca. Media to
potêga, bez ich wsparcia nie ma masowych imprez. Zarzucono kardiologom, ¿e
zbyt tanio sprzedali w³asn¹ skórê. O
¿adnym handlu nie by³o mowy. Niewiadomie, byæ mo¿e zostalimy wykorzystani. Wszystko robilimy pro publico
bono i to bez dowiadczenia. To przecie¿
pierwsza taka impreza w Bia³ymstoku.
Niech mi bêdzie wolno jeszcze raz gor¹co
podziêkowaæ wszystkim wspó³organizatorom Walentynkowego Dnia Serca. Osobicie, nadal w pe³ni przekonany jestem o
s³usznoci i celowoci samych dzia³añ.
Mam satysfakcjê z tego co zrobi³em dla
ratowania podlaskich serc.
A co dalej z profilaktyk¹? We
wrzeniu wiatowy Dzieñ Serca. Centralne uroczystoci w Polsce zaplanowano w Krakowie. Ja, jako niepoprawny optymista, marzê o kolejnej du¿ej akcji profilaktycznej na Podlasiu np.
z udzia³em regionalnego orodka telewizji. Szukam sojuszników. Marzenia
przecie¿ siê spe³niaj¹.

Walentynkowy
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O potrzebie profilaktyki w zakresie uk³adu sercowo-naczyniowego
w rodowisku medycznym nikogo
przekonywaæ nie trzeba.
Faktem jest, ¿e choroby serca s¹
przyczyn¹ zgonu co drugiego
Polaka. Wiadomo te¿, ¿e ³atwiej i
taniej zapobiegaæ ni¿ leczyæ.

Dzieñ
Idea zyska³a wysok¹ ocenê
rodowiska medycznego USA i
krajów Europy zachodniej,
o czym wiadcz¹ najnowsze
publikacje w presti¿owych
czasopismach lekarskich.

Serca
kolejce, aby oznaczyæ poziom cukru
czy cholesterolu, zmierzyæ cinienie
krwi czy uzyskaæ poradê. Znowu okaza³o siê, a obecni mówili o tym otwarcie,
¿e z wykonaniem podstawowych badañ
s¹ bezustannie problemy. Oszczêdza siê

W³odzimierz Musia³
Autor jest prof. dr. hab.
 kierownikiem Kliniki
Kardiologii AMB
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Dysert@cje

W

online

po³owie lat dziewiêædziesi¹tych biblioteki akademickie na ca³ym wiecie rozpoczê³y prace
nad projektami prezentowania dysertacji w
wersji online. W wielu krajach przeznaczono znaczne
dotacje na wdro¿enie programów pilota¿owych.
W Wielkiej Brytanii od 1971 roku funkcjonuje British
Library's British Thesis Service, który rejestruje ponad
150 000 brytyjskich tez. Rocznie serwis wzbogacany jest
o ponad 7 000 prac z oko³o stu wy¿szych uczelni. W 1994
roku powo³ano University Theses Online Group (UTOG),
której celem by³o zbadanie technicznych i administracyjnych kwestii zwi¹zanych z magazynowaniem i dostarczaniem tez w formie online. Pierwszy etap pracy UTOG by³
finansowany przez British Library i Joint Information Systems Committe (JISC). Przeprowadzono wstêpny przegl¹d wykorzystania tez w omiu uniwersytetach. Ankietê
rozes³ano do autorów prac doktorskich, ukoñczonych do
padziernika 1996 roku. Badaniami objêto 2 203 autorów
oraz 1 740 promotorów i 125 bibliotekarzy. Wiêkszoæ
autorów opowiedzia³o siê za udostêpnianiem swoich prac
w sieci. W drugim etapie zaproszono do dyskusji ca³¹
wspólnotê szkolnictwa wy¿szego w Wielkiej Brytanii. W
1997 roku zorganizowano seminarium, na którym zaprezentowano projekt serwisu ETD.
W Niemczech w 1996 roku naukowcy z dziedziny
chemii, informatyki, matematyki i fizyki podpisali formalne porozumienie o wspó³pracy przy rozwijaniu i
wykorzystywaniu informacji cyfrowej i technologii komunikacyjnych (ICT). W krótkim czasie do porozumienia
do³¹czyli naukowcy z innych dziedzin. Przez pierwsze
trzy lata projekt by³ finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badañ Naukowych. W ramach ICT
wyodrêbniono kilka programów. Jeden z nich dotyczy
prezentowania rozpraw online w Internecie.
W pilota¿owej wersji wziê³o udzia³ piêæ uniwersytetów. W ci¹gu trzech lat na rozwój projektu przeznaczono dotacjê 700 000 dolarów. W 2000 roku ju¿ dwadziecia niemieckich uniwersytetów umieszcza³o dysertacje w
Internecie.
W Finlandii w 1995 roku Ministerstwo Edukacji przygotowa³o zalecenia dla edytorstwa rozpraw w formie elektronicznej. Zdecydowano, ¿e rozprawy na stopieñ doktorski nie powinny byæ drukowane. Mimo to do 1999 roku
osiemdziesi¹t procent rozpraw na stopieñ doktora ukazywa³o siê zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej. Dwadziecia procent autorów nie zgadza³o siê na
umieszczanie swoich prac w Internecie.
Na fiñskich uniwersytetach podejmowano wiele
ró¿nych inicjatyw elektronicznego edytorstwa. W 2000
roku niektóre uniwersytety zrezygnowa³y z gromadzenia
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wersji drukowanej dysertacji i tez. Uruchomiono program
E-thesis, który, dziêki us³udze drukuj na ¿¹danie, daje
mo¿liwoæ wydrukowania potrzebnej liczby kopii.
W Holandii prace doktorskie s¹ sk³adane w formie
elektronicznej i udostêpniane w Internecie. Dopuszcza siê
ich zapisywanie lub drukowanie. Wyj¹tek stanowi¹ dysertacje, które s¹ chronione prawem autorskim, poniewa¿
ca³e lub czêciowo by³y publikowane wczeniej przez
wydawcê, który jest w³acicielem praw autorskich. W takich wypadkach rozprawy nie mog¹ byæ drukowane i
zapisywane a jedynie ogl¹dane.
Ka¿dego roku do bazy online do³¹cza siê oko³o 150
dysertacji. Wiêkszoæ bibliotek uniwersyteckich przechowuje dysertacje i inne publikacje uniwersytetu na ich
w³asnych serwerach. Biblioteki zdecydowa³y siê na ujednolicenie procedur elektronicznego edytorstwa dysertacji i
innych uniwersyteckich publikacji na poziomie krajowym. Stworzono projekt PICA dla elektronicznych dysertacji. W ramach projektu utrzymywany jest centralny katalog z danymi bibliograficznymi i abstraktami. Pe³ne teksty
rozpraw s¹ umieszczane na serwerach bibliotecznych
poszczególnych uniwersytetów. Dostêp do elektronicznych dysertacji jest mo¿liwy przez lokalne katalogi poszczególnych uniwersytetów lub przez Dutch Union Catalogue.
We Francji w 1999 roku uzgodniono zasady utworzenia wspólnego serwera, na którym bêd¹ przechowywane krajowe dysertacje i rozpoczêto realizacjê projektów przenoszenia ich na formê cyfrow¹. Równolegle do
tej inwestycji uruchomiono szereg samoistnych projektów
digitalizacji tej formy dokumentów. Najbardziej zaawansowane z nich to projekt INSA w Lyonie oraz Uniwersytetu Lyon 2. Równoczenie wiele uczelni francuskich
przenosi dysertacje na formê cyfrow¹ wykorzystuj¹c
ró¿ne noniki: serwery zapewniaj¹ce dostêp online, CDROM, dyskietki.
W Szwajcarii w 1999 roku rozpoczêto prace nad
stworzeniem prototypu elektronicznego publikowania
dysertacji (EDIS). W projekcie za³o¿ono, ¿e pliki tekstowe bêd¹ przekszta³cane na pliki PDF. Kandydaci na
doktora bêd¹ zobowi¹zani do potwierdzenia autentycznoci elektronicznego dokumentu. Autorzy dysertacji bêd¹
zobowi¹zani do wype³nienia formularza metadanych,
zawieraj¹cego podstawowe dane bibliograficzne, s³owa
kluczowe itp. Kodowanie metadanych bêdzie dokonywane przez system zgodnie z formatem Dublin Core Standard. Teza doktorska bêdzie do³¹czona do pliku metadanych, ca³y plik bêdzie umieszczany na serwerze dysertacji doktorskich. Nastêpnie bêdzie dokonane indeksowanie dysertacji w pliku PDF i pliku metadanych przez
specjalny modu³ indeksuj¹cy.
Pocz¹tki umieszczania rozpraw naukowych w sieci
przez australijskie uniwersytety siêgaj¹ koñca lat dzie-
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wiêædziesi¹tych, kiedy siedem wy¿szych uczelni realizowa³o program pilota¿owy. W po³owie 2000 roku wszystkie australijskie uniwersytety zaanga¿owa³y siê w to
przedsiêwziêcie. Stworzono bazê z 2600 tezami w formie
cyfrowej.
We wrzeniu 2004 roku federalny rz¹d Australii podj¹³ decyzjê o sfinansowaniu elektronicznej bazy dysertacji
i tez z australijskich uniwersytetów (ADT). Na ten cel
przeznaczono 500 tys. dolarów. Nowa baza zostanie
wzbogacona o 13 000 tez i dysertacji, zarówno cyfrowych,
jak i drukowanych. Planuje siê, ¿e bêdzie ona dostêpna w
2006 roku.
W systemie, poprzez wype³nienie formularza, bêdzie
mo¿na zamówiæ kopiê rozprawy drukowanej.
Uniwersytety afrykañskie równie¿ pracuj¹ nad projektami cyfrowych baz dysertacji. Pierwsz¹ afrykañsk¹
dysertacjê w Internecie umieci³ Rhodes University w
1998 roku.

W Polsce wci¹¿ nie mamy pe³notekstowej bazy rozpraw naukowych. Orodek Przetwarzania Informacji
(OPI) tworzy jedynie bazê bibliograficzn¹ prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Opisy bibliograficzne s¹
uzupe³niane streszczeniami i informacjami adresowymi
autorów. Baza rejestruje prace od 1990 roku.
Biblioteka G³ówna AMB od 2005 roku bêdzie gromadzi³a prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne w wersji
elektronicznej. Autorzy rozpraw bêd¹ dostarczali je do
biblioteki na CD, zapisane w pliku tekstowym. W bibliotece plik tekstowy zostanie przekszta³cony na plik
PDF. Z chwil¹, gdy biblioteki polskie uruchomi¹ program
e-dysertacji, nasza biblioteka bêdzie posiada³a pewien
zbiór rozpraw gotowy do rozpowszechnienia w Internecie,
o ile autorzy wyra¿¹ na to zgodê.
Autorka pe³ni obowi¹zki
dyrektora Biblioteki G³ównej AMB

Eksperyment
medyczny

(cz. II)
Informacja o eksperymencie
Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zawodzie lekarza
osoba, która ma byæ poddana eksperymentowi medycznemu, jest uprzednio informowana o celach, sposobach i
warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziwanych korzyciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku
oraz o mo¿liwoci odst¹pienia od udzia³u w eksperymencie w ka¿dym jego stadium. Gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mog³o spowodowaæ niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowi¹zany jest go o tym poinformowaæ, w miarê mo¿liwoci jeszcze przed rozpoczêciem eksperymentu.
Informacja kierowana do uczestnika badania powinna
byæ przede wszystkim dla niego zrozumia³a. Eksperymentator winien wiêc uwzglêdniæ poziom inteligencji osoby
badanej, stopieñ wykszta³cenia, jej stan psychofizyczny,
mo¿liwoci percepcyjne itd. W ka¿dym jednak wypadku
dawka informacji powinna byæ jednakowa, ulec zmianie
mo¿e jedynie sposób jej prezentacji.1
W przedwojennej sprawie, w której lekarz zastosowa³
nowatorsk¹ metodê leczenia przy u¿yciu iperytu, S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 6.11.1937 r. (II C 888/37, Zb.O.
1938 r., poz. 291) stwierdzi³, i¿ lekarz, ponosi odpowiedzialnoæ cywiln¹, za wszystkie ujemne skutki leczenia
wynik³e u chorego. W uzasadnieniu wyroku czytamy, ¿e
przy zastosowaniu nowego sposobu leczenia lekarz
ograniczy³ siê do ogólnikowego zapytania chorego, czy
godzi siê na poddanie siê eksperymentowi, bez dok³ad1
2

Marek Hermanowicz
nego poinformowania go, ¿e zamierzony sposób leczenia
musi wywo³aæ u niego powa¿niejsze zaburzenia zdrowia i
dotkliwy ból przez d³u¿szy okres, za skutek tego leczenia
jest niepewny i w¹tpliwy.
Powy¿sze stanowisko S¹du jest nadal w pe³ni aktualne.2
Zgoda
Zgoda jest najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ dopuszczalnoci
eksperymentu. Podobnie jak przy zgodzie na leczenie, wyró¿niamy jej trzy typy: bezporedni¹, zastêpcz¹ oraz
kumulatywn¹.
Zgoda bezporednia powinna byæ wyra¿ona w formie
pisemnej, dobrowolnie i z rozeznaniem przez uczestnika
eksperymentu, posiadaj¹cego pe³n¹ zdolnoæ do czynno-

Zgoda jest najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ dopuszczalnoci eksperymentu. Podobnie jak przy zgodzie na
leczenie, wyró¿niamy jej trzy typy: bezporedni¹,
zastêpcz¹ oraz kumulatywn¹.
ci prawnych. W przypadku niemo¿noci wyra¿enia zgody
pisemnie, za równowa¿n¹ uwa¿a siê zgodê wyra¿on¹ ustnie, a z³o¿on¹ w obecnoci dwóch wiadków. Zgoda tak
wyra¿ona powinna byæ odnotowana w dokumentacji lekarskiej (art. 25 ust. 1 ustawy).

R. Kubiak, Zgoda uczestnika eksperymentu, PiM 2000 r., nr 8, s. 44.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruñ 2004 r., s. 168.
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Forma pisemna i równowa¿na jej forma ustna w obecnoci wiadków, musi byæ dochowana przy ka¿dym typie
zgody, prócz oczywicie orzeczenia s¹du, które z natury
rzeczy jest wydawane w formie pisemnej. Brak przewidzianej prawem formy nie powoduje niewa¿noci zgody, bowiem forma ta zastrze¿ona jest dla celów dowodowych, a nie pod rygorem niewa¿noci czynnoci prawnej (art. 74 § 1 kc3).
Zgoda zastêpcza jest nieodzowna, jeli chodzi o
udzia³ w eksperymencie medycznym: ma³oletnich, osób
ca³kowicie ubezw³asnowolnionych oraz osób niebêd¹cych
w stanie z rozeznaniem wypowiedzieæ siê w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie.

Art. 25 ust. 8 ustawy dopuszcza przeprowadzenie
eksperymentu bez uzyskania uprzedniej zgody w
przypadkach niecierpi¹cych zw³oki i ze wzglêdu na
bezporednie zagro¿enie ¿ycia.
I tak, na mocy art. 25 ust. 2 ustawy, udzia³ ma³oletniego w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko
za pisemn¹ zgod¹ jego przedstawiciela ustawowego. Jednak¿e, jeli ma³oletni ukoñczy³ 16 lat lub nie ukoñczy³ 16
lat, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieæ opiniê
w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest tak¿e jego pisemna zgoda. Brak zgody któregokolwiek z podmiotów uniemo¿liwia przeprowadzenie
terapii (zgoda kumulatywna).
W przypadku osoby ca³kowicie ubezw³asnowolnionej
zgodê na jej udzia³ w eksperymencie leczniczym wyra¿a
jej przedstawiciel ustawowy. Je¿eli ubezw³asnowolniony
jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieæ opiniê w sprawie swojego uczestnictwa w eksperymencie leczniczym,
wówczas konieczna jest zgoda kumulatywna, czyli równie¿ pisemna zgoda tej osoby (art. 25 ust. 3 ustawy).
Gdy w obu ww. okolicznociach przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udzia³ chorego w eksperymencie leczniczym, to zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy, podmiot
przeprowadzaj¹cy eksperyment mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem do s¹du opiekuñczego, w³aciwego ze wzglêdu na
siedzibê podmiotu przeprowadzaj¹cego eksperyment, o
wyra¿enie zgody. Orzeczeniem s¹du mo¿na zast¹piæ jedynie brak zgody przedstawiciela ustawowego, ale ju¿ nie
samego uczestnika eksperymentu i mo¿e mieæ to miejsce
tylko przy eksperymentach terapeutycznych.
Wed³ug M. Nesterowicza4 zgoda przedstawiciela ustawowego, w szczególnoci jeli jest nim opiekun lub kurator, na udzia³ w eksperymencie ma³oletniego lub osoby
ubezw³asnowolnionej jest niewystarczaj¹ca, bowiem podmioty te nie maj¹, wed³ug art. 156 krio5 i 181 krio, takich
uprawnieñ.
Uzyskanie zgody zastêpczej jest konieczne równie¿ w
stosunku do osoby, która co prawda posiada pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych, lecz nie jest w stanie z

rozeznaniem wypowiedzieæ opinii w sprawie swego
uczestnictwa w eksperymencie. Zgodê na udzia³ takiej
osoby w eksperymencie leczniczym wyra¿a s¹d opiekuñczy w³aciwy ze wzglêdu na siedzibê podmiotu
przeprowadzaj¹cego eksperyment (art. 25 ust. 5 ustawy).
Podobnie jak w sytuacji osoby ma³oletniej czy ubezw³asnowolnionej, tak i tu decyzja s¹du mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie udzia³u probanta w eksperymencie leczniczym.
Eksperyment bez zgody
Art. 25 ust. 8 ustawy dopuszcza przeprowadzenie
eksperymentu bez uzyskania uprzedniej zgody w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki i ze wzglêdu na bezporednie
zagro¿enie ¿ycia. Wed³ug B. Iwañskiej6 postanowienie to
dotyczy eksperymentów leczniczych oraz badawczych i
jest niezgodne z art. 39 Konstytucji RP, który zakazuje
przeprowadzania eksperymentów medycznych bez dobrowolnie wyra¿onej zgody. Powy¿szy przepis ustawy o zawodzie lekarza, jako wadliwie skonstruowany, mo¿e mieæ
zastosowanie wy³¹cznie do eksperymentu leczniczego.
Zgodnie z uchwa³¹ Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
17.03.1993 r. (W 16/92, OTK 1993/1/16) eksperyment
biomedyczny na cz³owieku, nie maj¹cy charakteru leczniczego, dokonany bez osobicie wyra¿onej zgody osoby
poddanej temu eksperymentowi, nie jest prawnie dopuszczalny.
Zakoñczenie eksperymentu
Uczestnik eksperymentu lub podmiot uprawniony do
udzielenia zgody na udzia³ w eksperymencie mo¿e j¹ cofn¹æ w ka¿dym stadium eksperymentu, co obliguje lekarza
do przerwania eksperymentu.
Nale¿y uznaæ, ¿e decyzjê w sprawie cofniêcia zgody
mo¿e wydaæ równie¿ s¹d opiekuñczy, za jeli ustawa wymaga do rozpoczêcia eksperymentu zgody kumulatywnej
uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego, cofniêcie
zgody przez jeden z tych podmiotów powinno powodowaæ przerwanie eksperymentu.7

Uczestnik eksperymentu lub podmiot uprawniony do
udzielenia zgody na udzia³ w eksperymencie mo¿e j¹
cofn¹æ w ka¿dym stadium eksperymentu, co obliguje
lekarza do przerwania eksperymentu.
Nadto prowadz¹cy eksperyment leczniczy jest obowi¹zany go przerwaæ, jeli w czasie jego trwania wyst¹pi
zagro¿enie zdrowia chorego przewy¿szaj¹ce spodziewane
korzyci dla tego pacjenta. Eksperyment badawczy za
ustawa nakazuje przerwaæ, gdy w czasie jego trwania
nast¹pi nieprzewidziane zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia
osoby w nim uczestnicz¹cej (art. 27 ust. 1, 2 i 3 ustawy).
Autor jest aplikantem adwokackim

3

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
M. Nesterowicz, Nowe ustawodawstwo medyczne (b³êdy i osi¹gniêcia), PiP 1997 r., nr 9, s. 10.
5
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
6
B. Iwañska, Warunki prawne dopuszczalnoci przeprowadzania eksperymentów medycznych, PiP 2000 r., nr 2, s. 79.
7
M. Safian, Prawo i Medycyna, Warszawa 1998 r., s. 197.
4
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prof.
Zbigniew

Religa

U

rodzi³ siê 16 lutego 1938 roku w
Miedniewicach, w powiecie ¿yrardowskim w rodzinie nauczycielskiej. W 1963 roku ukoñczy³ studia
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 19661980 pracowa³ w Szpitalu Wolskim w
Warszawie, gdzie uzyska³ I i II stopieñ
specjalizacji z zakresu chirurgii. W latach 1973-1974 jako stypendysta u prof.

Wysoki Senacie,
Zg³aszam wniosek o nadanie tytu³u
doctor honoris causa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku:
Profesorowi dr. hab. n. med. Zbigniewowi Relidze;
+ wybitnemu kardiochirurgowi,
+ wychowawcy licznego pokolenia
kardiochirurgów polskich,
+ twórcy nowoczesnych technik kardiochirurgicznych,
+ znanemu inspiratorowi nowych kierunków badawczych w zakresie chirurgii serca,
+ wybitnemu dzia³aczowi spo³ecznemu i politycznemu,
+ wielkiemu przyjacielowi naszej spo³ecznoci akademickiej,
+ gor¹cemu orêdownikowi powo³ania
Kliniki Kardiochirurgii w naszej
Uczelni,
+ lekarzowi i nauczycielowi akademickiemu, bêd¹cemu chlub¹ polskiej i wiatowej medycyny.
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Adama Zygmunta Weso³owskiego w
Nowym Jorku odby³ sta¿ w zakresie
chirurgii naczyniowej. W okresie 19761977 przebywa³ w Detroit w USA na
sta¿u w zakresie kardiochirurgii. Opiekowa³ siê nim prof. A. Kantrowitz.
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk
medycznych w 1973 pracowa³ jako
adiunkt, a po habilitacji w 1981r.  jako
docent w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie. Od 1984
roku kierowa³ Katedr¹ i Klinik¹ Kardiochirurgii w Zabrzu.
W 1990 roku zosta³ profesorem
l¹skiej Akademii Medycznej. W latach
1997-1999 by³ rektorem l¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach. W
2001 roku obj¹³ stanowisko kierownika
II Kliniki Kardiochirurgii i dyrektora
Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Jest doktorem honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, l¹skiej Akademii Medycznej, Bia³ostockiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu w Opolu.
W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych odbywa³ sta¿e naukowe w
USA. Opracowa³ w³asn¹ metodê operacji pacjentów cierpi¹cych na hipoplazjê
lewej komory serca.
W 1985r. pierwszy w Polsce przeprowadzi³ udan¹ transplantacjê serca, a

w 2001 roku pierwszy w Polsce zabieg
wstrzykniêcia do serca preparatu powoduj¹cego powstawanie nowych naczyñ
krwiononych.
W 1991 roku powo³a³ do ¿ycia Fundacjê Rozwoju Kardiochirurgii, która
podjê³a siê wdra¿ania do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania
ludzkiego ¿ycia, gdy zagro¿one jest serce. Obok dzia³alnoci naukowo  badawczej i wdro¿eniowej Fundacja
prowadzi równie¿ szeroko rozwiniêty
program szkoleniowo  stypendialny
dla polskich i zagranicznych kadr medycznych.
W 1994r. prof. Religa pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego Bezpartyjjego Bloku
Wspierania Reform, a w 1995r.  przewodnicz¹cego partii Republikanie.
Obecnie jest senatorem RP, wiceprzewodnicz¹cym Rady Politycznej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.
¯ona profesora Religi  Anna Wajszczuk-Religa jest lekarzem, córka Ma³gorzata  sinologiem, a syn Grzegorz 
lekarzem kardiochirurgiem.

Profesor Religa  absolwent Akademii Medycznej w Warszawie  powiêci³ ca³e swoje ¿ycie zawodowe chirurgii serca. Zdoby³ gruntowne przygotowanie do uprawiania tej specjalnoci,
zarówno w orodkach krajowych, jak i
zagranicznych. Pe³ni³ szereg funkcji
kierowniczych w jednostkach kardiochirurgicznych, wychowa³ liczn¹ grupê
polskich kardiochirurgów.

Dzia³alnoæ zawodowa profesora
Religi jest pe³na sukcesów. Wprowadzi³ program chirurgicznego leczenia
niewydolnoci miênia sercowego.
Wdro¿y³ na szerok¹ skalê program
transplantacji serca i p³uc. Zainicjowa³
leczenie uk³adem dwukomorowego
wspomagania serca. Opracowa³ prototyp sztucznego serca i zastawki biologicznej. Jako pierwszy w Polsce zastosowa³ operacyjne leczenie przewlek³ej
zatorowoci p³ucnej.

Oprócz dzia³alnoci zawodowej pe³ni³ wa¿ne funkcje polityczne i spo³eczne. By³ Senatorem i doradc¹ Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, za³o¿ycielem Stowarzyszenia Ludzi po Transplantacji Serca, twórc¹ Polskiego
Towarzystwa Transplantologicznego,
cz³onkiem ró¿nych organów doradczych oraz kierownikiem programów
naukowo-badawczych.
Jest twórc¹ i kierownikiem Kliniki
Kardiochirurgii l¹skiej Akademii
Medycznej, obecnym rektorem tej
uczelni.

Grzegorz Juszczyk
Autor jest lekarzem w Klinice
Anastezjologii i Intensywnej Terapii
z Blokiem Operacyjnym
SPSK AMB

Uwa¿am, ¿e wybitne osi¹gniêcia kliniczne i naukowe profesora Zbigniewa
Religi w dziedzinie chirurgicznego leczenia chorób serca oraz Jego zaanga¿owanie w rozwój Kardiochirurgii w
naszej uczelni czyni¹ Go szczególnie
godnym kandydatem do tytu³u doctor
honoris causa Academiae Medicae
Bialostocensis.
prof. dr hab. Jan Górski
Rektor AMB
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Przewroty

Przewroty

wielkiego chirurga

dr hab. Tomasz Hirnle
kierownik Kliniki Kardiochirurgii AMB
Kim jest Zbigniew Religia?
 wiêtym cz³owiekiem  twierdz¹
pacjenci.
 Wizjonerem  uwa¿aj¹ lekarze.
 Jestem zwyczajny, normalny
mówi o sobie profesor.

przestawa³o biæ, a do przeszczepu potrzeba by³o ¿ywego dawcy... Trzeba
by³o ogromnej pracy organizacyjnej,
aby powsta³a organizacja Poltransplant i transplantacje sta³y siê zabiegiem rutynowym.

Chcia³ studiowaæ filozofiê i zostaæ dziennikarzem, ale w roku 1963
skoñczy³ Akademiê Medyczn¹ w
Warszawie i podj¹³ pracê na Oddziale
Chirurgii w Szpitalu Wolskim.

Profesor rewolucjonista

Profesor w Zabrzu
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych
kominy zabrzañskiej koksowni Jadwiga codziennie wypluwa³y tony
py³ów. Mo¿na w nich by³o znaleæ
niemal ca³¹ tablicê Mendelejewa. Py³
opada³ na zabrzañskie domy i ulice.
Zdarza³y siê dni, ¿e w miecie nie
by³o czym oddychaæ. W³adze Zabrza
postanowi³y zamkn¹æ zak³ad, ale ministerstwo hutnictwa nie chcia³o siê na
to zgodziæ. Koksowniê ob³o¿ono karami za zatruwanie rodowiska. Do
roku 1984 nazbiera³o siê 3,5 miliona
dolarów. l¹ska Akademia Medyczna
szuka³a w³anie kierownika Kliniki
Kardiochirurgii. Do Zabrza przyjecha³ z Warszawy docent Religa. Us³ysza³ o d³ugu koksowni. Ówczesny I
sekretarz komitetu miejskiego PZPR
zaproponowa³, ¿eby za te pieni¹dze
wybudowaæ w Zabrzu nowoczesny
orodek kardiochirurgii. Prezydent
miasta zgodzi³ siê, a profesor zacz¹³
zbieraæ zespó³.
To by³y niezwyk³e czasy. Wystarczy³ komunikat w radiu, ¿e potrzebna
jest krew, a pod szpitalem ustawia³a
siê ca³a kompania wojska. Gazety entuzjastycznie pisa³y o ka¿dym zabiegu. Ukoronowaniem ówczesnych mo¿liwoci kardiochirurgii by³a transplantacja serca. Nie wszystko jednak
by³o jak po male. W Polsce stosowano XIX-wieczn¹ definicjê mierci.
Lekarz stwierdza³ zgon, gdy serce
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Nies³ychanym przewrotem w kardiochirurgii, którego dokona³ Profesor by³o dopuszczenie m³odych chirurgów do operowania. Wedle starego
zwyczaju, w klinikach zespó³ wy³¹cznie asystowa³ podczas operacji profesorowi. Bywa³o, ¿e nastêpca szefa zaczyna³ operowaæ dopiero z chwil¹
przejcia poprzednika na emeryturê.
Dziêki prof. Relidze w kolejnych
orodkach ros³a liczba samodzielnych
operatorów.
Profesor menager

kiej kardiochirurgii. Wzorem prof.
Religi wiêkszoæ orodków rozpoczê³a pracê w tym systemie. Liczba
operacji kardiochirurgicznych w ca³ej
Polsce gwa³townie wzros³a, automatycznie znacznie poprawi³y siê wyniki. Jest to ma³o nag³aniany, ale chyba
najwiêkszy wk³ad profesora w rozwój
kardiochirurgii. Dziêki profesorowi
Relidze kardiochirurgia polska jest
na bie¿¹co ze wiatow¹.
Profesor w mediach
Profesor Religa jest osob¹ najczêciej
ze wszystkich lekarzy prezentowan¹
w mediach. Niestrudzenie propaguje
nowoczesne systemy ochrony zdrowia i pobudza zainteresowanie spo³eczne problematyk¹ zdrowotn¹. Zdarzaj¹ siê przy tym humorystyczne
wpadki. Bywa, ¿e profesor udzielaj¹c na korytarzu wywiadu na temat
szkodliwoci palenia tytoniu, trzyma
rêce za³o¿one z ty³u za plecami, a zza
g³owy wielkiego chirurga unosi siê
niemia³o dymek z papierosa...

Dla polskiej kardiochirurgii najwa¿niejszym a ma³o znanym obszarem dzia³alnoci profesora Religi jest
jego dzia³alnoæ menagersko-organi<
zacyjna jako kierownika kliniki.
Profesor uzyska³ ogromny napêd do pracy
po rzadkim wówczas dla
Polaków sta¿u w USA.
Po objêciu kliniki w
Zabrzu, spowodowa³, ¿e
zaczêto w niej, na tym
samym stole, wykonywaæ operacje rano i po
po³udniu. Tak pracowa³o
siê ju¿ w Stanach. Liczba
operacji uleg³a podwojeniu i orodek zabrzañski
wysforowa³ siê na pierwFot. Profesor Zbigniew Religa. Zdjêcie wykonane w 1987 r.
sze miejsce w kraju. To
przez Jima Stanfielda i opublikowane w National
da³o impuls ca³ej polsGeographic.
1.
2.
3.
4.

Nagroda Towarzystwa Chirurgów Polskich im prof. Or³owskiego
Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine
Nagroda im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku w 1993 r.
Z³oty Medal Stowarzyszenia Lekarzy Polskich Medicus w USA, Nowy Jork 1993r.
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Mówiê
DOÆ!!!

Prof. Zbigniew Religa

Pracuje pan jeszcze w Instytucie Kardiologii w
Aninie?
Jasne, ¿e pracujê, ale wzi¹³em urlop bezp³atny. Chcia³bym siê
zaj¹æ powa¿nie polityk¹.
To do tej pory nie by³o powa¿nie?
Bêd¹c chirurgiem nie bardzo mog³em sobie na to pozwoliæ. W zderzeniu chirurgia-polityka zawsze wygrywa³
mój zawód. Uzna³em, ¿e uczciwiej bêdzie je¿eli wezmê
urlop bezp³atny. Mam przynajmniej poczucie, ¿e nie nawalam w pracy.
Rozumiem, ¿e kardiochirurgia nie dostarcza³a ju¿
panu odpowiedniego poziomu adrenaliny?
Na sali operacyjnej ka¿dy mój ruch by³ przygotowany,
przemylany, a ka¿da decyzja realizowana natychmiast.
Kiedy koñczy³em operacjê mia³em poczucie, ¿e co dobrego zrobi³em. Ju¿ kilka lat temu ten mój komfort siê skoñczy³, gdy¿ wiêkszoæ czasu spêdza³em jednak za biurkiem.
Ile lat pracuje siê na tak¹ pozycjê, jaka pan osi¹gn¹³?
D³ugo! W tym roku minê³o czterdzieci lat mojej pracy
zawodowej. Szmat czasu! To by³ gigantyczny wysi³ek. Za
darmo nic nie przychodzi.
Próbowa³ pan kiedy podsumowaæ ile przeprowadzi³
pan operacji, ilu ludzi pan uratowa³?
Na pewno du¿o, ale nie jestem w stanie tego powiedzieæ
nawet w przybli¿eniu. Pamiêtam tylko, ¿e wiele by³o takich momentów, gdy prawie nie wychodzi³em z kliniki.
Mia³em pod swoj¹ opiek¹ zespó³ m³odych ludzi i trzeba
by³o ich uczyæ. Musia³em byæ obok.
Stawia³ pan na m³odoæ?
Takie by³o moje za³o¿enie. To by³a jedna z przyczyn
mojego odejcia z Warszawy. Chcia³em inaczej kierowaæ
klinik¹. Te lata, które spêdzi³em w Zabrzu, potwierdzi³y, ¿e
podj¹³em s³uszn¹ decyzjê. Moi pracownicy bardzo
wczenie porobili kariery naukowe, zawodowe, a ja otrzyma³em od nich zapa³ i zaanga¿owanie. Op³aci³o siê im i
mnie.
Nie wie pan, ile przeprowadzi³ operacji, ale na pewno wie
pan, ile razy przyznawano panu godnoæ doktora honoris
causa?
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W kwietniu otrzymam pi¹ty doktorat honoris causa, przyznany mi przez Akademiê Medyczn¹ w Warszawie. Do tej
pory t¹ godnoci¹ uhonorowa³y mnie: Akademia Medyczna w Bia³ymstoku, Uniwersytet Medyczny we Lwowie,
l¹ska Akademia Medyczna i Uniwersytet w Opolu.
To trochê ma³o w porównaniu trzydziestoma kilkoma
doktoratami honoris causa prezydenta Lecha Wa³êsy,
ale wiêcej w stosunku do obecnego prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego?
Jestem pe³en uznania dla prezydenta Lecha Wa³êsy. Uwa¿am, ¿e jeszcze bêdziemy stawiali mu pomniki za to, co
zrobi³ dla Polski. Nie wolno jednak porównywaæ doktoratów prezydenta i moich. Lech Wa³êsa otrzyma³ te godnoci za walkê wyzwoleñcz¹, za obalenie komunizmu, za
stworzenie nowej Polski, nowej Europy. Wa³êsa jest symbolem przemian spo³ecznych i politycznych. Ja takim
symbolem nie jestem. Moje doktoraty s¹ wynikiem mojej
pracy zawodowej.
Ale dla wielu Polaków jest pan symbolem praworz¹dnoci, uczciwoci, dobrodusznoci.
Bardzo siê z tego cieszê. Sprawia mi przyjemnoæ równie¿
to, ¿e w sonda¿ach dotycz¹cych zaufania spo³ecznego
wyprzedzam prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego.
A kiedy pan ostatnio k³ama³, panie profesorze?
K³ama³? (zdziwienie i d³uga cisza!  od red.) Nie pamiêtam. W rzeczach zasadniczych nigdy nie k³amiê. Mog³y mi
siê zdarzyæ jakie drobne, nieistotne k³amstewka, ale celowo oszukiwaæ ludzi nigdy mi siê nie zdarzy³o. Niezale¿nie
od tego czy pani mi wierzy czy nie.
To jak pan chce, z tak¹ postaw¹, zostaæ prezydentem?
Prezydent Wa³êsa mami³ naród, ¿e nieuczciwych puci
w skarpetkach, prezydent Kwaniewski przyw³aszczy³
sobie tytu³ magistra, a pan mi tu mówi, ¿e nie przygotowa³ sobie ¿adnego k³amstewka wyborczego?
Nie bêdê nikogo ok³amywaæ. Zamierzam mówiæ, ¿e czeka
nas du¿o pracy, aby dojæ do takiego poziomu, jaki reprezentuj¹ Niemcy, Francja. Z dnia na dzieñ nie zlikwiduje siê bezrobocia i nêdzy. Jeli chcemy, aby Polska za
dwadziecia lat by³a krajem szanowanym, bogatym,
dorównuj¹cym ekonomicznie s¹siadom, to trzeba siê zastanowiæ, jak to osi¹gn¹æ, w jakim kierunku trzeba pójæ.
A pan uwa¿a, ¿e w jakim?
Dla mnie najwiêkszym bogactwem s¹ ludzie. Trzeba
postawiæ absolutnie na edukacjê. Nale¿y zlikwidowaæ
wszystkie bariery ekonomiczne, aby dostêp do nauki, do
studiowania mieli i ci ze wsi, i ci z ma³ych miasteczek.
Jestem za powszechnym dostêpem do wiedzy.
Mówi pan jak socjalista.
Nie jestem socjalist¹. Dobre idee s¹ po prawej i po lewej
stronie. Za chwilê pani powie, ¿e moje spojrzenie na gospodarkê nie jest socjalistyczne, bo jestem za ca³kowit¹ prywatyzacj¹.
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£¹cznie ze s³u¿b¹ zdrowia?
Z wyj¹tkiem pewnych instytucji. Nie wolno sprywatyzowaæ
akademii medycznych, szpitali klinicznych i mojego instytutu.
Oj, prywata przez pana profesora przemawia.
Mnie bardziej op³aca³oby siê pracowaæ w prywatnym
instytucie. Wiele rzeczy móg³bym uprociæ, zarabia³bym
wiêcej, lepiej równie¿ zarabialiby moi pracownicy. Trzeba
pracowaæ nad rozwojem medycyny prywatnej w Polsce,
ale powinny równie¿ istnieæ instytucje, które s¹ w gestii
pañstwa. Aby by³o nam lepiej trzeba wprowadziæ podatek
liniowy, uprociæ prawo, wprowadziæ politykê prozatrudnieniow¹.
Czy to przemawia m¹¿ stanu? Zdecydowa³ siê pan
startowaæ w wyborach prezydenckich?
Dwa miesi¹ce temu mówi³em, ¿e na 80 procent.
Kokietuje pan.
Dzisiaj mówiê, ¿e na 95 procent. Jestem wewnêtrznie
przekonany, ¿e powinienem to zrobiæ.
A dlaczego pan uwa¿a, ¿e powinien zostaæ prezydentem?
Dlatego ¿e chcia³bym zrealizowaæ swoj¹ wizjê Polski.
Marzy mi siê zmiana sposobu uprawiania polityki. W tej
chwili za du¿o jest w niej prostactwa i agresji.
Panie profesorze jest pan taki du¿y i jeszcze pan w to
wierzy?
Wierzê! Kiedy mówi³em, ¿e zrobiê przeszczep serca nikt
mi nie wierzy³. T³umaczono mi, ¿e w polskich warunkach
jest to niemo¿liwe. Podobne stanowisko by³o odnonie
budowy sztucznego serca. Wszystko to siê sta³o. I w polityce te¿ nast¹pi¹ zmiany.
Ogl¹da³ pan bajkê o pszczó³ce Mai?
Nawet bardzo lubiê.
Mówi siê, ¿e pan jak ta pszczó³ka przeskakuje z
kwiatka na kwiatek. Tworzy pan jedn¹ partiê, potem
drug¹ i znów od pocz¹tku. A wszystko to jeden
niewypa³.
Nauczy³em siê, nabra³em dowiadczenia. Teraz koniec z
partyjnoci¹, chcê byæ niezale¿ny.
Mo¿e za bardzo pan wierzy ludziom?
Trzeba mieæ zaufanie do ludzi. Je¿eli ka¿dego bêdzie siê
podejrzewa³o o nieuczciwoæ, niewiele siê osi¹gnie.
Nie umie pan intrygowaæ?
S¹ ludzie, którzy do mówienia prawdy, lojalnoci nie przywi¹zuj¹ wagi. Ja do nich nie nale¿ê. Do polityki garn¹ siê
zazwyczaj ci, którym nie wysz³o w innych dziedzinach
¿ycia. Wydaje im siê, ¿e polityka jest ³atwiejsza.
W naszym kraju wszystkim siê wydaje, ¿e znaj¹ siê na
medycynie i na polityce. Mo¿e panu te¿ co siê wydaje?
Polityka to jest wspólne rozwi¹zywanie problemów. Do tej
pory problemy rozwi¹zywano poza mn¹. Ja musia³em siê
dostosowaæ do tych g³upot, których np. narobiono w s³u¿bie zdrowia. Przyszed³ taki moment, kiedy powiedzia³em
sobie doæ. Chcê mieæ wp³yw na to, co siê dzieje w
moim kraju.
Jaka powinna byæ partia pana marzeñ?
Ju¿ nie mam czasu, aby j¹ tworzyæ. Ju¿ mnie to nie interesuje.
To tak bez ¿adnego zaplecza politycznego chce pan
wystartowaæ w drogê do prezydentury?
Ja nie wykluczam, ¿e jakie partie polityczne mnie popr¹.
Nie przewidujê jednak ¿adnego kontraktu. Nie chcê byæ od
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nikogo uzale¿niony. Dzisiejszej Polsce potrzebny jest
prezydent ca³kowicie niezale¿ny.
To utopia.
Zobaczymy.
Do jakiej strony panu bli¿ej?
Jestem cz³owiekiem centrum. Wiem, ¿e po ka¿dej stronie
bywaj¹ m¹dre pomys³y i przyzwoici ludzie. wiat siê
zmieni³ i granice miêdzy lewic¹ i prawic¹ s¹ coraz mniej
czytelne.
Ale bli¿ej panu do Jerzego Kropiwnickiego?
Je¿eli chodzi o szlachetnoæ uczynków, to tak.
Ale pan na paradê mi³oci pewnie by siê zgodzi³?
Ja tak. Mój szacunek do Kropiwnickiego wzbudza³y jego
analizy ekonomiczne za czasów rz¹du Buzka. By³y one
znacznie lepsze ni¿ te, które przedstawia³ Leszek Balcerowicz. Jerzy Kropiwnicki nale¿y do osób, z którymi mogê
rozmawiaæ.
Z Januszem Wojciechowskim te¿?
To jest nowoczesny polityk, który chcia³ PSL przekszta³ciæ
z partii ch³opskiej w partiê ludow¹. Ceni³em go równie¿
jako szefa NIK-u.
To z którymi partiami bêdzie pan jeszcze romansowa³?
Nie bêdê z ¿adn¹ parti¹ romansowa³, ale nie obra¿ê siê na
PSL i na partiê demokratyczn¹.
Sk¹d wemie pan pieni¹dze na kampaniê?
Zdobêdê je. Kampaniê przeprowadzê skromnie. Zastanawiam siê, czy nie zrezygnowaæ z ca³ej tej otoczki: p³atnych
audycji wyborczych, billboardów. Bêdê jedzi³ i rozmawia³ z wyborcami.
Czyta³ pan mo¿e wywiad z senatorem Kazimierzem
Kutzem w tygodniku Angora?
Tak.
Senator Kutz w takiej nieco zawoalowanej formie
mówi: s³uchaj Religa nie pchaj siê na prezydenta, bo
jeste dobrym, porz¹dnym cz³owiekiem i nie potrafisz
waln¹æ w stó³.
Senator Kutz postrzega mnie jako mi³ego, kulturalnego
pana, ale tak naprawdê nic o mnie nie wie. Do tej pory nie
by³em politykiem.
Ale¿ bawi siê pan w ni¹ ju¿ od 1980 roku.
Polityka by³a zawsze obok mojej pracy zawodowej. Nie
mo¿na mnie porównywaæ z Rokit¹ czy innymi osobami,
które ¿yj¹ z polityki. Ja wstawa³em rano i zastanawia³em
siê jak zoperowaæ pacjenta, a nie jak komu dokopaæ.
Prawdziwym politykiem jestem od 1 marca, bo to jest czas,
w którym zawiesi³em pe³nienie funkcji dyrektora Instytutu
Kardiologii w Aninie.
Panie profesorze tyle lat pan pracowa³ na swoj¹ pozycjê, nie boi siê pan jej utraciæ?
Nie stracê. Moja pozycja zawodowa jest niezachwiana.
Tak d³ugo, jak ja nie zmieniê zdania o sobie, tak ca³a reszta mnie nie obchodzi.
Przypomnê, ¿e w tej rozmowie powiedzia³ pan, ¿e w
swojej pracy stawia³ pan na ludzi m³odych. Dlaczego
spo³eczeñstwo ma postawiæ na pana, ju¿ ca³kiem
niem³odego cz³owieka?
Czym innym jest medycyna, a czym innym polityka.
Ka¿d¹ decyzjê, któr¹ podejm¹ wyborcy uszanujê.
Rozmawia³a: Danuta lósarska
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Informatyka w medycynie
W dniach 17-19 lutego 2005 roku w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku odby³a siê Euroregionalna Konferencja
Naukowa pt.: Building information society in the healthcare in Euroregion Niemen. Konferencja, finansowana z
funduszy Unii Europejskiej z programu PHARE 2002, zosta³a zorganizowana przez Zak³ad Patofizjologii Ci¹¿y Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Instytut Informatyki Politechniki Bia³ostockiej oraz Euroregionalny Orodek ds.
Badañ i Edukacji. Partnerem zagranicznym konferencji by³
Uniwersytet Medyczny w Grodnie.

Tematem wiod¹cym spotkania by³a prezentacja nowatorskich rozwi¹zañ informatycznych mo¿liwych do wykorzystania w medycynie, ze szczególnym uwzglêdnieniem ginekologii i po³o¿nictwa oraz propagowanie mo¿liwoci wykorzystania Internetu w ochronie zdrowia. Za cel konferencji
postawiono sobie równie¿ nawi¹zanie wspó³pracy przygranicznej Euroregionu Niemen w zakresie przep³ywu informacji medycznej, usprawnienie wspó³dzia³ania placówek ochrony zdrowia oraz podniesienie poziomu edukacji informatycznej wród lekarzy naszego regionu. Dziêki dotacji UE
zaproszono wielu znanych na wiecie ekspertów, zarówno z

dziedziny informatyki, statystyki, in¿ynierii biomedycznej,
jak te¿ po³o¿nictwa i ginekologii. Przybyli oni miêdzy innymi ze Szwecji, Niemiec, W³och, Francji, Danii oraz Belgii.
Patronat honorowy nad konferencj¹ objêli Minister Informatyzacji  Micha³ Kleiber, Dyrektor Generalny wiatowej
Organizacji Zdrowia na Europê  Jean Claude Healy oraz
Marsza³ek Województwa Podlaskiego  Janusz Krzy¿ewski
oraz Wojewoda Podlaski  Marek Strzaliñski. W konferencji
wziêli równie¿ udzia³ licznie zaproszeni gocie z orodków
akademickich z Grodna, Miñska, Kowna, Wilna oraz Kijowa.
W trakcie trzydniowej konferencji odby³y siê cztery sesje tematyczne dotycz¹ce miêdzy innymi zagadnieñ z zakresu biostatystyki, wykorzystania systemów informatycznych
oraz Internetu w perinatologii oraz uwarunkowañ socjoetycznych rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. W ostatnim dniu odby³y siê pokazy rozwi¹zañ praktycznych, miêdzy innymi: teletransmisja zabiegu kolposkopii oraz zap³odnienia pozaustrojowego z Kliniki Ginekologii AMB, pokaz
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bia³ymstoku dotycz¹cy teletransmisji zapisu EKG z pok³adu karetki reanimacyjnej i wdro¿enia tej technologii do rutynowej
praktyki na terenie województwa podlaskiego. Dodatkowym
elementem zajêæ praktycznych by³a prezentacja najnowszych systemów informatycznych oraz baz bibliograficznych Biblioteki G³ównej AMB.
Informacje dotycz¹ce organizowanej konferencji zosta³y szeroko rozpowszechnione w rodowiskach lekarskich.
Stworzona zosta³a specjalna strona internetowa powiêcona
konferencji (www.euroniemen.biaman.pl), która zosta³a zarejestrowana na kilku najwiêkszych serwerach medycznych.
Przewidziano równie¿ wydruk materia³ów pokonferencyjnych w formie suplementu do Roczników Akademii Medycznej oraz wersjê elektroniczn¹ na p³ycie CD. Najciekawsze prezentacje w formie artyku³ów zostan¹ opublikowane w
regularnym numerze Roczników AMB.

Cz³owiek,
uczony, pedagog
150 rocznica urodzin
W³odzimierza Wysokowicza
W historii rozwoju krajowej i wiatowej mikrobiologii W³odzimierz Wysokowicz zajmuje miejsce szczególne. Wybitny
mikrobiolog, doskona³y immunolog, anatomopatolog, autor oryginalnych badañ, za³o¿yciel szko³y mikrobiologii, epidemiolog,
dzia³acz spo³eczny  oto zarys dzia³alnoci tego cz³owieka.
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Pawe³ Kuæ
Piotr Pierzyñski
Zak³ad Patofizjologii Ci¹¿y AMB

U

rodzi³ siê 2 marca roku 1854 w
miasteczku Hajsino, w Guberni Podlaskiej, w rodzinie redniozamo¿nej szlachty
podlaskiej. Jego ojciec posiada³ rzeczywisty stan radcy
oraz by³ lekarzem weterynarii przy
wojsku.
Pocz¹tkowe nauki pobiera³ Wysokowicz w szkole prywatnej. Gdy rodzina przenios³a siê na sta³e do Charkowa,
W³odzimierz rozpocz¹³ naukê w gimnazjum, które ukoñczy³  wyró¿niony
z³otym medalem  w roku 1871. Kilka
lat póniej, ju¿ po ukoñczeniu studiów
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medycznych na uniwersytecie charkowskim w roku 1876, zosta³ skierowany na
Kaukaz, aby tam odbyæ s³u¿bê jako lekarz wojskowy. W roku 1879 W. Wysokowicz powróci³ do Charkowa, podj¹³
pracê w szpitalu wojskowym i z³o¿y³
egzamin na stopieñ doktora medycyny.
W roku 1882, po obronie dysertacji,
rozwin¹³ swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹ w
dziedzinie bakteriologii.
Lata 1884-1886 spêdzi³ W³odzimierz Wysokowicz w Niemczech w
Centrum Naukowym Gettingena. Tam
wyda³ jedn¹ ze swoich pierwszych prac
z zakresu immunologii, która zdoby³a
wysokie uznanie w wiecie naukowym.
Powróciwszy do Charkowa m³ody
uczony stan¹³ na czele Orodka Bakteriologicznego Charkowskiego Stowarzyszenia Medycznego, przekszta³conego póniej w Instytut Bakteriologiczny.
Dwukrotnie wybierano go tak¿e na stanowisko kierownika Katedry Ogólnej
Patologii, lecz w obu przypadkach jego
kandydatura nie zosta³a zaakceptowana
przez Ministerstwo Owiaty, które pow¹tpiewa³o w prawomylnoæ m³odego
naukowca polskiego pochodzenia.
W³odzimierz Wysokowicz z wielk¹
pasj¹ pracowa³ ze studentami poznaj¹cymi arkana ogólnej patologii i bakteriologii. By³ ¿yczliwym, lecz wymagaj¹cym mentorem. Jego wyk³ady przyci¹ga³y du¿¹ iloæ s³uchaczy, czêsto wyst¹pienia przerywano mu oklaskami.
Dobr¹ opini¹ i zaufaniem cieszy³ siê
tak¿e wród kolegów w laboratorium i
lekarzy klinik, którzy niejednokrotnie
zwracali siê do niego po radê lub konsultacjê. Czêsto zapraszano go na
konsylia lekarskie.
W roku 1889, w zwi¹zku z chorob¹
p³uc, Wysokowicz przerwa³ pracê i uda³
siê na kuracjê do s³ynnego wówczas uzdrowiska niemieckiego Gerbersdorf.
Nie pró¿nowa³ tam jednak. Swój pobyt
w uzdrowisku wykorzysta³ do prac badawczych, szczególnie z zakresu zwalczania grulicy.
Lata 1890-1895 Wysokowicz spêdzi³ w Charkowie powiêcaj¹c siê pracy
w laboratorium i na uniwersytecie. To
dziêki niemu w Charkowie poznano
podstawy bakteriologii, a z czasem
wdra¿ano tu najnowoczeniejsze europejskie osi¹gniêcia w tej dziedzinie.
W roku 1895 Wysokowicz otrzyma³, dawno ju¿ zas³u¿ony, tytu³ profesora i jako powszechnie znany specjalista, który wzbogaci³ znacz¹cymi odkryciami ró¿ne ga³êzie medycyny, zosta³ skierowany do Kijowa. I tak rozpo-
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cz¹³ siê kijowski okres jego ¿ycia i dzia³alnoci.
Tu, na Uniwersytecie im. w. W³odzimierza, zosta³ wreszcie szefem Katedry Anatomii Patologicznej, a jego wyk³ady zosta³y wydane przez studentów
entuzjastów w postaci podrêcznika naukowego zatytu³owanego Patologia i
anatomia. Praca ta, obficie ilustrowana, sprawia wra¿enie usystematyzowanego zbioru ³atwych w odbiorze opowiadañ o wieloletnich eksperymentach
naukowca. Warto podkreliæ, ¿e prace
naukowe Wysokowicza o patogenezie
infekcji bakteryjnych do dzi zachowa³y swoj¹ aktualnoæ.
W roku 1897 W³odzimierz Wysokowicz, na czele ekspedycji naukowej
badaj¹cej d¿umê, wyruszy³ do Bombaju. Wyprawa ta podnios³a jego autorytet
do tego stopnia, ¿e w póniejszym okresie sam imperator czêsto korzysta³ z
dowiadczenia i wiedzy uczonego. Od
tego momentu by³ te¿ delegowany prawie we wszystkie zad¿umione regiony,
w celu ustalenia róde³ i sposobu zwalczenia tej niebezpiecznej choroby.

Za zas³ugi w dziedzinie medycyny W³odzimierz Wysokowicz
wielokrotnie nagradzany by³
wysokimi odznaczeniami pañstwowymi, w tym: Orderem w.
Anny, Orderem w. Stanis³awa,
Orderem w. W³odzimierza.
W czasach wojny rosyjsko-japoñskiej (1904-1905) uczony by³ jednym z
g³ównych organizatorów przedsiêwziêæ
przeciw epidemiologicznych w armii
rosyjskiej. W latach 1910-1911 badacz
przeprowadzi³ szeroko zakrojon¹ kampaniê, skierowan¹ na likwidacjê epidemii d¿umy w Odessie, skutkiem czego
jego s³awa jako epidemiologa wzros³a
nie tylko wród lekarzy, lecz i wród
ludnoci. Wystarcza³a tylko sama obecnoæ Wysokowicza w Odessie, by uspokoiæ mieszkañców tego miasta. Mnóstwo unikalnych odkryæ zdobytych w
wyniku jego gorliwych badañ, wiele jego naukowych idei do dzi stanowi podstawê wielu praktycznych przedsiêwziêæ stosowanych w walce z chorobami zakanymi.
Wysokowicz ¿ywo interesowa³ siê
¿yciem spo³ecznym, by³ prezesem Kijowskiego Towarzystwa Fizyko-Medycznego, wiceprezesem Stowarzysze-

nia Lekarzy Kijowa, fundatorem Towarzystwa Walki z Grulic¹. Za pieni¹dze
uzyskane ze sprzeda¿y swych ksi¹¿ek i
broszur za³o¿y³ specjaln¹ fundacjê, której zadaniem by³a pomoc niezamo¿nym
studentom. By³ tak¿e za³o¿ycielem (w
1907 r.) Wy¿szych Kursów Medycznych dla Kobiet, powo³a³ Katedrê Anatomii Patologicznej, któr¹ kierowa³ a¿
do koñca ¿ycia.
Wród swych wspó³pracowników
cieszy³ siê autorytetem wybitnego uczonego, cz³owieka m¹drego, o silnej woli,
pozytywnie oddzia³uj¹cego na otoczenie. A popularnoæ tak¹ pozyska³ poprzez uczynnoæ, mia³oæ w pogl¹dach
i postêpowaniu.
Za zas³ugi w dziedzinie medycyny
W³odzimierz Wysokowicz wielokrotnie
nagradzany by³ wysokimi odznaczeniami pañstwowymi, w tym: Orderem w.
Anny, Orderem w. Stanis³awa, Orderem w. W³odzimierza.
W roku 1907 uczniowie i przyjaciele Wysokowicza, wspólnie z przedstawicielami wielu organizacji spo³ecznych Kijowa i Charkowa, kó³ naukowych Rosji zorganizowali uroczyste
obchody trzydziestolecia naukowej i
pedagogicznej dzia³alnoci profesora.
W roku 1911 Wysokowicz wyjecha³
na leczenie do Egiptu, gdy¿ grulica ponownie da³a o sobie znaæ. Niestety, kuracja w Egipcie nie przynios³a oczekiwanego efektu. Drugiego maja 1912 r.
w ciê¿kim stanie powróci³ do Kijowa.
Zmar³ kilka dni póniej, 13 maja.
Ulicê Niestierowska, przy której
mieszka³, po brzegi wype³nia³ t³um ¿egnaj¹cych. W prasie ukaza³o siê szereg
artyku³ów i notatek z wysok¹ ocen¹
lekarsko-spo³ecznej dzia³alnoci zmar³ego oraz ciep³¹ charakterystyk¹ jego
postaci jako Cz³owieka, Uczonego,
Pedagoga.
Trumnê z cia³em profesora, któr¹
nieli na ramionach studenci, ¿egna³a
kilkutysiêczna rzesza kijowian. Na
cmentarzu wyg³oszono mnóstwo
wznios³ych przemówieñ. Jego grób
udekorowa³o ponad piêædziesi¹t wieñców. Pochowano W³odzimierza Wysokowicza na Cmentarzu Bajkowa, w jego
polskiej czêci.
Od 1994 roku grobem opiekuj¹ siê
cz³onkowie Kijowskiego Stowarzyszenia Polaków Zgoda.
Czes³awa Raubiszko
(Prezes Kijowskiego
Stowarzyszenia Polaków Zgoda)
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Dobra praktyka badañ naukowych
Rekomendacje
(Zespó³ Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maja 2004r.).

N

ierzetelnoæ i nieuczciwoæ towarzysz¹ czêsto
aktywnoci cz³owieka i dotycz¹ równie¿ obszaru
badañ naukowych. Wysokie standardy rzetelnoci
i skrupulatne przestrzeganie w³aciwego dla nauki systemu wartoci musz¹ stanowiæ nieod³¹czny atrybut pracy
naukowej, której g³ówn¹ inspiracj¹ jest poszukiwanie
prawdy i dzielenie siê ni¹ z innymi. System nauki jest
szczególnie wra¿liwy na najmniejszy nawet przejaw nieuczciwoci, gdy¿ prowadz¹c badania naukowe wci¹¿
opieramy siê na wiadectwie innych, w zwi¹zku z czym
powinnimy mieæ do nich zaufanie. Problem ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wewnêtrznej spójnoci i wiarygodnoci nauki, ale i dla utrzymania jej spo³ecznego
autorytetu. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e w opiniach
ujawnianych w poszczególnych krajach coraz wyraniej
rysuje siê doktryna, przypisuj¹ca szczególn¹ wagê naruszeniom rzetelnoci naukowej w przypadku badañ finansowanych ze rodków publicznych. Jak pokazuje historia
badañ naukowych, nauka posiada niezwyk³e zdolnoci samokoryguj¹ce, chroni¹ce j¹ przed skutkami b³êdów i nierzetelnoci, co jednak niejednokrotnie nastêpuje w zbyt
d³ugiej perspektywie czasu (np. sprawa Cz³owieka z Piltdown, w której oszustwo zosta³o zdemaskowanie dopiero
po 40 latach). Te zdolnoci nie stanowi¹ wystarczaj¹cego
zabezpieczania przed cywilizacyjnymi i spo³ecznymi
konsekwencjami nierzetelnoci naukowej, która doranie
mo¿e przyczyniaæ siê do promowania nowo¿ytnego barbarzyñstwa. Wbrew wyra¿anym czêstokroæ opiniom, zjawiska nie wolno marginalizowaæ. Co prawda np. do Office of the Research Integrity w USA zg³oszono w 2003 r
zaledwie 180 przypadków nierzetelnoci1, co stanowi
oko³o jednego promila finansowanych projektów, a z zarejestrowanych przypadków tylko niewielka czêæ koñczy siê potwierdzeniem zarzutów. Jednak  jak to s³usznie
zauwa¿y³ C. K. Gunsalus2  pewne strukturalne aspekty
dzia³ania uniwersytetów sk³aniaj¹ czo³owych uczonych
do minimalizowania problemu i do ignorowania mo¿liwoci naruszeñ etyki. Poza tym uwa¿a siê, ¿e ujawnianiu
podlegaj¹ jedynie przypadki drastyczne. Natomiast sprawy drobne, co nie znaczy, ¿e mniej szkodliwe, pozostaj¹
niezauwa¿one, a czasem w niektórych mniej prominentnych laboratoriach spotykaj¹ siê z obojêtnoci¹ lub s¹ nawet tolerowane. Tak wiêc to, co obserwujemy, to jedynie
wierzcho³ek góry lodowej. Podkrela siê, ¿e nie ma znaczenia, czy prawdopodobieñstwo wyst¹pienia przypadku
nierzetelnoci naukowej wynosi jeden na tysi¹c, czy jeden na sto tysiêcy. Tak samo nie ma znaczenia wysokoæ
prawdopodobieñstwa uderzenia piorunu w dom: niezale¿nie od niej, ka¿dy budynek powinien byæ wyposa¿ony w

czêæ I

odgromniki  bo w przypadku zdarzenia szkody bêd¹
ogromne.
W systemach, w których podstawowym kryterium
oceny jednostek naukowych jest ich produktywnoæ, badania naukowe s¹ przedmiotem kontraktów finansowych,
a d¹¿enie do sukcesu i indywidualnej kariery staje siê motorem zachowania dla wielu, rodzi siê ogromna pokusa
nierzetelnoci badawczej, zarówno du¿ej jak i ma³ej. Problem ten zosta³ najpierw zidentyfikowany w obszarze
nauk przyrodniczych, póniej wiadomoæ zagro¿enia
rozszerzy³a siê stopniowo na ca³y obszar nauki. rodowiskowa dyskusja na ten temat rozpoczê³a siê w wielu
krajach w latach siedemdziesi¹tych, a nabra³a publicznego rozg³osu pod koniec latach osiemdziesi¹tych m.in.
w zwi¹zku z nag³onion¹ medialnie spraw¹ Davida Baltimore3.
W spo³ecznym odbiorze szczególn¹ uwagê zwracaj¹
ujawniane przypadki plagiatorstwa. Jednak dla samej nauki i jej struktur znacznie niebezpieczniejsze od stosunkowo ³atwych do wykrycia plagiatów s¹ przypadki nierzetelnoci zwi¹zanej z fa³szowaniem wyników badañ. Podkrela siê przy tym, ¿e w wolnych spo³eczeñstwach  a
zw³aszcza w otoczeniu akademickim, gdzie kreatywnoæ
i indywidualna myl stanowi¹ szczególnie pielêgnowan¹
wartoæ, której nie mo¿na t³umiæ  nie ma pe³nej mo¿liwoci zapobie¿enia naruszeniom zasad przez jednostki. A
wiêc nierealistyczne jest oczekiwanie, ¿e mo¿na naukê
uchroniæ przed patologicznymi przypadkami. Z drugiej
strony jednak konieczne jest tworzenie klimatu, który
promuje skrupulatnoæ i przywi¹zanie do przestrzegania
wysokich standardów, bez hamowania produktywnoci i
kreatywnoci uczonego4.
Pojawia siê tutaj dodatkowo nierozwi¹zany dot¹d
problem granicy istniej¹cej miêdzy wolnoci¹ akademick¹ a nierzetelnoci¹ naukow¹  w kontekcie przyzwolenia na uprawianie w niektórych jednostkach naukowych
ró¿nego typu paranauk, oraz przyzwolenia na tandetnoæ
oraz pozornoæ badañ naukowych, niemaj¹cych nic
wspólnego z rzetelnym procesem poznawczym. Ujawnia
siê w tym miejscu trudny do rozwi¹zania konflikt pomiêdzy spo³ecznym interesem zapewnienia badaniom naukowym najwy¿szych standardów a samorz¹dnoci¹ jednostek naukowych, a tak¿e konflikt miêdzy globalnym charakterem nauki a narodowym charakterem instytucji naukowych.
Dlatego we wszystkich cywilizowanych krajach
wprowadzono w ostatnich latach systemy, które z jednej
strony staraj¹ siê zapobiegaæ mo¿liwym nierzetelnociom
poprzez tworzenie odpowiedniego klimatu wymuszaj¹-

1

Newsletter O. R. I., March, 2004
C. K. Gunsalus, Rethinking Unscientific Attitudes About Scientific Misconduct The Chronicle of Higher Education, Mar. 28, 1997
3
Daniel J. Kevles, The Baltimore Case, Norton, 1998
4
np. The Maintenance of High Ethical Standards in the Conduct of Research, Association of American Medical Colleges
2
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cego utrzymywanie zasad dobrej praktyki naukowej, a z
drugiej okrelaj¹ procedury postêpowania w przypadku
ujawnienia naruszenia tych zasad. Istnieje powszechne
przekonanie, ¿e w interesie spo³ecznym, a równie¿ w interesie samej nauki i jej spo³ecznego autorytetu, wszystkie
sprawy dotycz¹ce podejrzeñ o naruszenie rzetelnoci naukowej musz¹ byæ we w³aciwy sposób starannie zbadane
i rozstrzygniête.
Omówione fakty spowodowa³y, ¿e w USA w ka¿dym
uniwersytecie i ka¿dej federalnej instytucji naukowej
obowi¹zuj¹ obecnie szczegó³owe zasady dobrej praktyki
naukowej oraz procedury postêpowania w przypadkach
ujawnienia jej naruszenia. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i w Australii. W Europie proces wprowadzania takich zasad nastêpuje szybko5.
W Polsce problem zosta³ rozpoznany stosunkowo
wczenie, o czym wiadczy np. powo³anie w 1982 roku
Komisji Etycznej do Nadzoru Badañ na Ludziach przy
Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz lokalnych Komisji Etyki w Akademiach Medycznych i w niektórych innych szko³ach wy¿szych, a nastêpnie w 1992
roku  Komisji Etyki w Nauce PAN oraz Komisji Etyki
Medycznej PAU. Cia³a te maj¹ jedynie charakter opiniotwórczy i opiniodawczy i s¹ pozbawione uprawnieñ do
stosowania sankcji. W ci¹gu ostatnich lat odby³o siê wiele
dyskusji publicznych oraz konferencji, na których omawiano liczne problemy etyki naukowej. Pomimo tego problemy te s¹ jednak przez znaczn¹ czêæ rodowiska naukowego traktowane z obojêtnoci¹ i lekcewa¿one, a
mówi¹c ogólnie, rodowisko to nie jest przygotowane do
ich podjêcia. Natomiast dyskusja w mediach ogranicza³a
siê dot¹d do przypadków plagiatorstwa. Sytuacjê utrudnia
system organizacyjny naszych laboratoriów, który pozostawia wiele do ¿yczenia. Poza tym, w przeciwieñstwie do
innych krajów, nie mamy struktur w³aciwych do zajmowania siê problemem, a z regu³y nieprofesjonalne komisje dyscyplinarne istniej¹ce w uczelniach czy innych instytucjach naukowych nie s¹ merytorycznie przygotowane
do prowadzenia niezwykle z³o¿onych spraw zwi¹zanych
z nierzetelnoci¹ naukow¹. Co wiêcej, relatywizacja wartoci (co nie jest zabronione przez prawo, jest dozwolone), a tak¿e ogólne nadwyrê¿enie elementarnych zasad
uczciwoci oraz odziedziczona po PRL spo³eczna tolerancja dla ma³ych wystêpków, znajduj¹ swoje odbicie równie¿ w praktyce ¿ycia naukowego.
Definicje
Jak dot¹d, najbardziej zwiêz³e i precyzyjne definicje
odnosz¹ce siê do praktyki badañ naukowych przedstawia
opracowany w USA przez National Science and Technology Council dokument pod tytu³em Proposed Federal
Policy on Research Misconduct. Zosta³ on wydany jesieni¹ 1999 przez powo³ane przez Prezydenta USA Office
of Science and Technology i odnosi siê do federalnych
agencji naukowych. Dokument ten okrela, ¿e:
Nierzetelnoæ w nauce (scientific misconduct) s¹ to
wystêpki przeciwko etyce w nauce polegaj¹ce na zmylaniu, fa³szowaniu lub plagiatorstwie przy aplikowaniu o
fundusze, przy prowadzeniu i recenzowaniu badañ nauko5

wych, lub te¿ prezentowaniu ich wyników.
Zmylanie polega na preparowaniu, rejestrowaniu i
publikowaniu wyników nie uzyskanych.
Fa³szowanie polega na manipulacji materia³em badawczym, wyposa¿eniem lub metod¹ oraz na zmienianiu
lub pomijaniu danych dowiadczalnych w ten sposób, ¿e
wyniki badañ nie zostaj¹ prawdziwie przedstawione w
raportach.
Plagiatorstwo (plagiarism) polega na przyw³aszczeniu cudzych idei, metod, wyników lub okreleñ bez w³aciwego odniesienia. Plagiatem jest tak¿e nieautoryzowane
wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie poufnego
recenzowania wniosków i rêkopisów.
Zgodnie z tymi definicjami, sprzeciw wobec nierzetelnoci naukowej nie podwa¿a prawa uczonego do pope³nienia niezamierzonego b³êdu i prawa do wyra¿ania
rzetelnych ró¿nic w opiniach.
Definicje te, egzemplifikuj¹ce, ale niewyczerpuj¹ce
w pe³ni listy zagro¿eñ dla solidnoci naukowej, stanowi¹
usankcjonowanie praktyki przyjêtej w USA od kilkunastu
lat. W niektórych wewnêtrznych regulaminach poszczególnych uniwersytetów (np. Uniwersytet Maryland) jako
przejaw nierzetelnoci naukowej uznawane jest równie¿
nieujawnienie w³aciwym w³adzom wykrytego przypadku nierzetelnoci, nieuzasadnione oskar¿enie innej osoby
o nierzetelnoæ, a tak¿e ukrywanie lub niszczenie dowodów w sprawie.
Pomimo i¿ stosowane w innych krajach definicje nie
odbiegaj¹ istotnie od tych, które przyjêto w USA, to jednak mo¿liwoæ wprowadzenia jednolitej wiatowej definicji nierzetelnoci naukowej jest problematyczna. Wi¹¿e
siê to z trudnociami w ustaleniu cis³ej granicy pomiêdzy
nierzetelnoci¹ naukow¹ a orzekanymi przez s¹dy przestêpstwami czy wykroczeniami (zdefiniowanymi we
w³aciwych dla danego kraju kodeksach karnych, kodeksach postêpowania cywilnego, prawach w³asnoci intelektualnej etc.), orzekanymi przez komisje dyscyplinarne
naruszeniami dyscypliny, czy stanowi¹cymi w³aciwoæ
s¹dów kole¿eñskich sprawami objêtymi kodeksami honorowymi. Co wiêcej, przy orzekaniu spraw zwi¹zanych z
nierzetelnoci¹ naukow¹ zachodzi potrzeba uwzglêdnienia specyfiki poszczególnych dyscyplin: mo¿na np. wskazaæ na specyficzne problemy zwi¹zane z badaniami na
cz³owieku, gdzie szczególnego znaczenia nabiera poczucie odpowiedzialnoci badacza.
W ró¿nych krajach przyjmowane s¹ równie¿ odmienne zasady postêpowania w sprawach zwi¹zanych z nierzetelnoci¹ naukow¹. Mo¿na wyró¿niæ dwa podstawowe
modele: pozostawienie spraw w kompetencji instytucji
naukowych (model USA) wzglêdnie przeniesienie ich na
poziom kompetencji instytucji rz¹dowych (model duñski). Wydaje siê, ¿e przyjêcie jednego z tych rozwi¹zañ
warunkowane jest wielkoci¹ rodowiska naukowego. W
przypadku ma³ej liczebnoci tego rodowiska model duñski wydaje siê bardziej praktyczny. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e równie¿ w modelu USA najpowa¿niejsze sprawy trafiaj¹ w koñcu do urzêdów krajowych
(np. Office of Research Itegrity).

np dokument DFG: Recommendation of the Commission on Professional Self regulation in Science, Jan. 1998, podobne prace The Max
Planck Society, The Danish Committee on Scientific Dishonesty (1992) lub Decree on the Research Ethics Council wydany przez Rz¹d Finlandii (1991)
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Marceli Nencki
wspó³twórca

biochemii

M

arceli Nencki urodzi³ siê 15 stycznia 1847 roku w
maj¹tku Boczki, na ziemi sieradzkiej. By³ trzecim
z piêtnaciorga dzieci. Pochodzi³ z rodziny ziemiañskiej, wyznania kalwiñskiego. W 1863 roku ukoñczy³
gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Z powodu represji
za udzia³ w powstaniu styczniowym przerwa³ rozpoczête w
Krakowie studia w zakresie filologii porównawczej. Kontynuowa³ je na uniwersytecie w Jenie. Nastêpnie podj¹³ studia medyczne na uniwersytecie w Berlinie, które ukoñczy³ w

W spucinie naukowej Nenckiego mo¿na znaleæ
zal¹¿ki wielu póniejszych osi¹gniêæ
i wspó³czesnych pogl¹dów biochemicznych.
1870 roku. W celu zdobycia wiedzy i dowiadczenia chemicznego, pracowa³ dwa lata w laboratorium A. Baeyera. Od
1872 roku Nencki pracowa³ w Bernie jako asystent, a nastêpnie jako docent i profesor. W 1876 roku otrzyma³ kierownictwo Katedry Chemii Fizjologicznej. W kolejnych latach stan¹³ na czele zbudowanego i zorganizowanego swoim staraniem pierwszego na wiecie Instytutu Fizjologii. Stworzy³ tu
wybitn¹ szko³ê chemii fizjologicznej i organicznej, do której
przybywali naukowcy z Europy i Ameryki. Z uwagi na dobre
warunki jakie stworzono mu w Szwajcarii dwukrotnie, w
1877 i w 1888 roku, odmawia³ przyjêcia proponowanej mu
Katedry w Uniwersytecie Jagielloñskim. W 1891 roku przeniós³ siê jednak wraz z czêci¹ wspó³pracowników do Petersburga, do nowo powsta³ego Instytutu Medycyny Dowiadczalnej, wybudowanego cile wed³ug jego projektu, w którym mieci³ siê kierowany przez niego dzia³ chemii i biochemii zaopatrzony zgodnie z jego potrzebami w najbardziej
nowoczesn¹ aparaturê i inne urz¹dzenia. Tu nawi¹za³ cis³¹
wspó³pracê z Paw³owem, który w tym samym Instytucie kierowa³ Zak³adem Fizjologii. Choæ nosi³ siê z zamiarem opuszczenia Petersburga, w Rosji pozosta³ a¿ do koñca ¿ycia.
W spucinie naukowej Nenckiego mo¿na znaleæ zal¹¿ki wielu póniejszych osi¹gniêæ i wspó³czesnych pogl¹dów
biochemicznych. Stwierdzi³, ¿e mocznik powstaje w procesie
syntezy z amoniaku i dwutlenku wêgla. Pogl¹d ten znalaz³
eksperymentalne potwierdzenie dopiero w nowszych czasach, gdy zaczêto stosowaæ w badaniach znaczone pierwiastki radioaktywne. We wspólnych pracach z Paw³owem wykaza³, ¿e g³ównym miejscem syntezy mocznika w organizmie jest w¹troba. Równie¿ i te badania bardzo wyprzedza³y wspó³czesne mu pogl¹dy. Wysun¹³ koncepcjê, ¿e synteza
kwasów t³uszczowych biegnie etapami, w których zachodzi
stopniowa kondesacja fragmentów dwuwêglowych, w czasie
za utlenienia t³uszczów zachodzi kolejne od³¹czenie siê
zwi¹zków dwuwêglowch. Badania, które najbardziej rozs³awi³y jego nazwisko, dotyczy³y budowy chemicznej barw-
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nika krwi, hemu. Ustali³ on wzór empiryczny heminy (chlorku hemu) i zaproponowa³ jej wzór strukturalny. W tym zakresie wspó³pracowa³ z biochemikiem L. Marchlewskim, który
bada³ zielony barwnik rolin  chlorofil. Badaczom uda³o siê
wykazaæ w produktach rozpadu hemoglobiny i chlorofilu
mieszaninê alkilopiroli, któr¹ nazwali chemopirolem, co wykazywa³o na bliskie pokrewieñstwo strukturalne tych substancji.
Nencki mia³ równie¿ swój wk³ad w rozwój medycyny.
Opracowa³ metody syntezy estru fenylowego kwasu salicylowego  salolu, który znalaz³ zastosowanie w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i by³ pierwszym syntetycznym
antyseptykiem. Uda³o siê Nenckiemu opracowaæ skuteczn¹
metodê walki z ksiêgosuszem (morem), który by³ ciê¿k¹
chorob¹ zakan¹ byd³a. Nencki jako pierwszy rozpocz¹³ badania biochemii komórki bakteryjnej. Odkry³, i¿ niektóre
bakterie mog¹ ¿yæ i rozwijaæ siê w atmosferze beztlenowej.
Marceli Nencki pozostawi³ po sobie bogat¹ spuciznê
naukow¹, która stawia go w rzêdzie najwybitniejszych ludzi
w Polsce. Posiada³ on zdolnoci lingwistyczne  zna³ osiem
jêzyków  i filozoficzne. Jego dorobek obejmuje 174 prace
naukowe. Sam napisa³ 111 prac, a wspólnie z innymi, g³ównie z wieloletni¹ asystentk¹ N. Sieber-Szumow¹  63 prace.
By³y to w przewa¿aj¹cej iloci prace z zakresu chemii organicznej, chemii fizjologicznej i bakteriologii, opublikowane
w czasopismach polskich, niemieckich, rosyjskich i francuskich. Zbiór jego prac zamieszcza wydanie zatytu³owane
Opera omnia (Braunschweig, 1906).
M. Nencki by³ doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagielloñskiego i Uniwersytetu w Kazaniu oraz cz³onkiem
zagranicznym Akademii Umiejêtnoci. Pracuj¹c w Bernie i
Petersburgu utrzymywa³ cis³e kontakty z polskim rodowiskiem naukowym, kszta³ci³ te¿ u siebie wielu uczniów z kraju
 póniej wybitnych chemików polskich.
Marceli Nencki zmar³ 14 padziernika 1901 w Petersburgu w wieku 54 lat. Zgodnie z jego wol¹ zosta³ pochowany
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym (kalwiñskim) w
Warszawie.
W 1909 roku jego wspó³pracownica N. Sieber-Szumanowa zapisa³a du¿¹ sumê pieniêdzy na utworzenie w Warszawie pracowni eksperymentalno-badawczej jego imienia. Po
z³¹czeniu ró¿nych pracowni biologicznych umo¿liwi³o to
powstanie w 1918 roku Instytutu Biologii Dowiadczalnej
im. M. Nenckiego. Na terenie ziemi sieradzkiej lady Nenckiego to: dworek w parku w Boczkach, koció³ parafialny w
pobliskiej Rossoszycy, w którym zachowa³a siê metryka
urodzenia oraz grobowiec Nenckich na cmentarzu parafialnym.
Agnieszka Krupkowska
Autorka jest asystentem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB
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REFLEKSJE
WIELKOPOSTNE
Marek Kamiñski

D

la du¿ej czêci PT czytelników i wspó³pracowników
Medyka, Wielki Post to czas
mniejszych czy wiêkszych wyrzeczeñ, modlitwy, medytacji. Jest to
równie¿ czas oczekiwania na najwa¿niejsze wydarzenie w dziejach
Chrzecijañstwa, a mo¿e i nawet
ludzkoci  Zmartwychwstanie. Jednoczenie rozumiem i szanujê obiekcje agnostyków czy ateistów, dla których Zmartwychwstanie to nie ¿adne
wydarzenie czy fakt, ale wytwór czyjej nadmiernie pobudzonej wyobrani. Dla dobra wspólnej p³aszczyzny
okrelmy wiêc Zmartwychwstanie,
jak i pozosta³e opisy ewangeliczne jako fakty. Dla wierz¹cych historyczne,
dla pozosta³ych literackie. Literatura
to te¿ ród³o wiedzy i dowiadczenia.
W koñcu, to czy niejaki Achilles ist-

Zmartwychwstanie to kulminacja
Chrystusowego wiadectwa
znaczonego cudami, nauczaniem
i Kalwari¹. Ka¿dy z tych trzech
elementów ma zwi¹zki ze
wspó³czesn¹ medycyn¹.
Czasami nieoczekiwane.
nia³ czy nie, nie zmienia wartoci zawartego w homerowskiej opowieci
przes³ania.
v

v

v

Zmartwychwstanie to kulminacja
Chrystusowego wiadectwa znaczonego cudami, nauczaniem i Kalwari¹.
Ka¿dy z tych trzech elementów ma
zwi¹zki ze wspó³czesn¹ medycyn¹.
Czasami nieoczekiwane. W koñcu
zdecydowana wiêkszoæ Chrystusowych cudów to uzdrowienia cho-
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rych, a nawet wskrzeszenia umar³ych.
A zatem by³ On, jakby na to nie patrzeæ, Najwiêkszym Lekarzem w
dziejach ludzkoci. Chc¹c nie chc¹c
pod¹¿my Jego ladami.
v

v

v

Pierwszym cudem by³ ten w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus publicznie ujawni³ swoj¹ Bosk¹ naturê zamieniaj¹c wodê w wino i to na u¿ytek
ju¿ zdecydowanie rozweselonych
goci. Wychowanego w rygorystycznie antyalkoholowej atmosferze, fakt
ten czêsto zastanawia³, zw³aszcza w
kontekcie spo³ecznych dowiadczeñ
kwalifikuj¹cych alkohol bardziej jako
plagê ni¿ b³ogos³awieñstwo. Medycyna, te¿ widzia³a w alkoholu wy³¹czenie przyczynê marskoci w¹troby i
zgubnego na³ogu. Dopiero kilkanacie lat temu Framingham Heart Study wykaza³o, ¿e lista ta jest niekompletna i ¿e alkohol w umiarkowanych
ilociach, a zw³aszcza wino, skutecznie zapobiega chorobie wieñcowej 
najpowa¿niejszemu zagro¿eniu zdrowotnemu wysoko rozwiniêtych spo³eczeñstw. Od tamtego czasu mno¿¹
siê doniesienia o zdrowotnie korzystnych w³aciwociach umiarkowanej
konsumpcji wina. A¿ dziw, ¿e tak d³ugo zajê³o nam by to stwierdziæ. Gdyby wino by³o wy³¹cznie u¿ywk¹, cud
w Kanie mia³by dok³adnie odwrotny
przebieg. On jednak zamieniaj¹c wodê w wino nie tylko objawi³ Sw¹ Bosk¹ naturê i zapocz¹tkowa³ Dar Eucharystii, ale równie¿ da³ nam wskazówkê czysto zdrowotn¹, której sens odkrylimy po dwóch tysi¹cach lat.
Wskazówka ta potwierdza nie tylko
teologiczn¹ prawdê, ¿e Bóg jest tylko
i wy³¹cznie ród³em dobra, ale tak¿e i
zasadê, ¿e z³o nie bierze siê z u¿ywania rzeczy z³ych lecz z nadu¿ywania
rzeczy dobrych.

v

v

v

Ewangelie zawieraj¹ opisy szeregu cudów o charakterze uzdrowieñ. W
dwóch przypadkach kobiety cierpi¹cej na krwotok i niewidomego pod
Jerychem Jezus oznajmi³ uzdrowionym, ¿e to wiara ich uzdrowi³a. Dzi
okazuje siê, ¿e stwierdzenie to ma nie
tylko teologiczny, ale i czysto medyczny, statystycznie niepodwa¿alny
aspekt. Od d³u¿szego czasu w prasie
fachowej i popularnej pojawiaj¹ siê
zadziwiaj¹ce, ale jednoznaczne statystyki. Ludzie wierz¹cy mniej choruj¹ i szybciej zdrowiej¹. Bodaj¿e trzy
lata temu w chicagowskim Rush-Presbyterian Medical Center porównano
przebiegi pooperacyjnie (by-pass)
pacjentów wierz¹cych i ateistów.
Wnioski nie pozostawia³y w¹tpliwoci. Wierz¹cy przebywali znacznie
krócej na intensywnej terapii, mieli
zdecydowanie ni¿szy procent pooperacyjnych powik³añ i szybciej byli
wypisywani do domu. Do tego, nie
by³y to ró¿nice statystycznie subtelne,
ale proporcje rzêdu 1:2. A wiêc ta sama wiara, która dwa tysi¹ce lat temu
uzdrawia³a równie¿ i dzisiaj uzdrawia. Dla wierz¹cych jest to oczywiste.
Dla niewierz¹cych, zw³aszcza niewierz¹cych lekarzy, statystycznie k³opotliwa abberacja. Bo tak jak lampkê wina do kolacji przepisaæ mo¿na, wiary
raczej nie. Dlatego pamiêtam ulgê, ¿e
siê na d³ugo przed chicagowskimi
badaniami jednoznacznie w tym
wzglêdzie zdeklarowa³em. Inaczej
Pan Bóg móg³by pomyleæ, ¿e tym
felietonem chcê siê na przyk³ad od
ataku serca wykupiæ.
v

v

v

Wreszcie ostatni z Jezusowych
cudów. By³o to oko³o 22:00 kiedy do
Emergency Room wszed³ muskularny,
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wygl¹daj¹cy na okaz zdrowia facet
oko³o czterdziestki z ¿on¹ i dwojgiem
dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Z
miejsca owiadczy³, ¿e on tu nie
chcia³ przyjæ, ale ¿ona go do tego
zmusi³a. Po kolacji mia³ przez
moment jakie podmostkowe pobolewania, pewnie niestrawnoæ, ale od
godziny czuje siê wietnie i zasadniczo przeprasza, ¿e zabiera nam czas.
¯ona ten wywód skwitowa³a ulg¹, ¿e
dotarli do szpitala zanim siê rozmyli³
i zawróci³. Nie wygl¹da³o to zbyt
gronie. Pielêgniarka skierowa³a ca³¹
rodzinê do odpowiedniego pokoju.
Nie spiesz¹c siê do³¹czy³em do nich.
Larry  bo tak mia³ pacjent na imiê 
w³anie siad³ na ³ó¿ku. Dowcipkuj¹c
powoli zdejmowa³ koszulê. Wtem ni
st¹d ni zow¹d spowa¿nia³ i spokojnie
owiadczy³  Doc, I think it's coming
back. (Wygl¹da na to, ¿e ból powraca). Po czym westchn¹³ g³êboko i
nieprzytomny osun¹³ siê na ³ó¿ko.
Spod wpó³ przymkniêtych powiek jego b³êkitnoszare oczy patrzy³y spokojnie w dal. Larry! Larry! Przeraliwie zaszlocha³a ¿ona. Nie pamiêtam
reakcji dzieci. Pamiêtam za jego
muskularn¹ krótk¹ szyjê  zwiastun
trudnej intubacji. Pielêgniarki sprawnymi ruchami na³o¿y³y odprowadzenia monitora. Po kilkunastu mo¿e kilkudziesiêciu, wiecznoæ trwaj¹cych
sekundach na ekranie ukaza³a siê
chaotyczna rozdygotana linia. Migotanie komór. Jeszcze chwila i po
ch³opie. Defibrylator. Podk³adki. £aduj do 200. Przyciskam odprowadzenia defibrylatora do klatki piersiowej oczekuj¹c na sygna³. Znów te
wlok¹ce siê sekundy, bolesny skowyt
¿ony i to spojrzenie utkwionych w
wiecznoæ niebieskoszarych oczu.
Pod Twoj¹ Obronê.... Wreszcie.
Wstrz¹snê³o nie tylko Larrym, ale ca³ym ³ó¿kiem. Po chwili, Larry, jak
wtedy £azarz przeci¹ga siê i przeciera
oczy.
+ Co siê sta³o? Pyta zdziwiony.
+ Zawrócilimy ciê z drogi na tamten
wiat.
+ Naprawdê?
+ Tak.
Ulga. Ojcze, dziêkuje ¿e mnie wys³ucha³ (Jn 18:41).
Rozumiem, ¿e dla ateistów ca³a
³azarzowa analogia jest kompletn¹
bzdur¹ a sytuacja ta jest przyk³adem
triumfu cz³owieka nad w³asn¹ bio-
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logi¹. Potwierdzeniem wiary w cz³owieka i w mo¿liwoci jego umys³u. To
prawda, ¿e wierzyæ w cz³owieka  to
brzmi piêknie, dumnie i postêpowo.
Problem w tym, ¿e wierzyæ w cz³owieka to tak¿e wierzyæ w siebie. Nie
wiem jak Pañstwo, ale ja, na przyk³ad,
za dobrze siebie znam by co takiego
zaryzykowaæ, a zw³aszcza by powierzonych mi chorych na takie ryzyko
nara¿aæ.

czasu tamtej Drogi, ka¿da ludzka
udrêka i ból jest w jakim stopniu
powieleniem tamtego Wielkiego Cierpienia. Ka¿dy ma swój krzy¿. Ma on
ró¿ne postacie. Wielokrotnie jest to
choroba: fizyczny i psychiczny ból,
niepokój,
rozpacz,
rezygnacja.
Zw³aszcza w przypadkach nieuleczalnych, z jakimi wielu z nas spotyka siê
na co dzieñ. Ludzie jak On cierpi¹cy
choæ nie zawsze, jak On z cierpieniem
pogodzeni. Bez wzglêdu na stopieñ
v v v
pogodzenia, od nas lekarzy i pielêgniarek nale¿y dope³nienie analogii
Dziwnym zbiegiem okolicznoci Kalwarii. Chodzi o to, by ka¿de nategoroczny Wielki Post zbiega siê z szej opiece powierzone cierpienie
debat¹ w amerykañskim rodowisku choæ raz na swej drodze spotka³o Wemedycznym nad brakiem mi³osierdzia ronikê i Szymona Cyrenejczyka.
(compassion) w relacji lekarz-chory. Pozornie nic nie znacz¹cy gest otarcia
Twarzy przeszed³ do
historii upamiêtniony
wizerunkiem Tamtego
Chodzi o to, by ka¿de naszej opiece
Cierpienia. Nie mópowierzone cierpienie choæ raz na swej
wi¹c ju¿ o szymonodrodze spotka³o Weronikê i Szymona
wej pomocy w dwiCyrenejczyka. Pozornie nic nie znacz¹cy
ganiu krzy¿a. Z tym,
gest otarcia Twarzy przeszed³ do historii
¿e my mo¿emy pomóc
upamiêtniony wizerunkiem
naszym
pacjentom
udwign¹æ krzy¿ boTamtego Cierpienia.
lesnej albo nieuleczalnej choroby bez brania
Propozycje na uzdrowienie sytuacji s¹ go na w³asne ramiona. Ale nie tylko.
tu ró¿ne. Od aplikowania testów na Powa¿nie chorym mi³osierdzie okami³osierdzie kandydatom na studia zaæ jest stosunkowo ³atwo. Gorzej z
medyczne po akademickie kursy kim, kto o czwartej nad ranem oczemi³osierdzia, a¿ do lekcji aktorskiego kuje wyleczenia z kataru, który nie
udawania tego¿. Obawiam siê, ¿e nie- daje mu spaæ. Fakt, ¿e ten katar czêwiele to pomo¿e. Jak by nie by³o, sto oznacza powa¿niejsz¹ niedolê,
mi³osierdzie to cecha ewolucyjnie niewiele tu pomaga. Nieprzespana
wsteczna. Zaprzeczenie naturalnego noc psychoanalitycznie nie inspiruje,
doboru opartego na prze¿yciu najsil- mo¿e natomiast zainspirowaæ ewanniejszego kosztem s³abszych. Prze- gelicznie: Wszystko co uczynilicie
cie¿ powiêcanie siê silnych na rzecz jednemu z tych braci moich najprzetrwania s³abych to ewolucyjny re- mniejszych, Miecie uczynili (Mt
gres prowadz¹cy do degeneracji ga- 25:40). Trudnoæ polega nie na tym,
tunku. Po prostu mi³osierdzia i Dar- ¿eby ten cytat znaæ ale na tym, ¿eby
winizmu nie mo¿na nauczaæ z tej sa- sobie o nim o czwartej nad ranem
mej katedry. A zatem, mo¿e maj¹ ra- przypomnieæ, a zw³aszcza by wed³ug
cjê ci co twierdz¹, ¿e mi³osierdzie to niego post¹piæ.
dar, który ka¿dy otrzymuje, ale tylko
stosunkowo nieliczni zadaj¹ sobie
trud by go doceniæ, a tym bardziej
okazywaæ.
Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje w Emergency
Przyznaje, ¿e sam mia³em i wci¹¿
Departament:
mam w tym wzglêdzie bardzo du¿e
Myrtle Wert Hospital
trudnoci. Choæ dzi zdecydowanie
 Mayo Health System:
mniejsze ni¿ powiedzmy dziesiêæ lat
Menomonie Wisconsin.USA.
temu. Najbardziej pomocna by³a mi tu
i jest Droga Krzy¿owa. Ludzkie cierpienie Boga nadaj¹ce boski wymiar
Adres do korespondencji:
cierpieniu ka¿dego cz³owieka. Od
mk@lomza.org
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Kolno

Adam Dobroñski

M

a³o które miasto budzi³o tyle w¹tpliwoci i mia³o tak zmienne
notowania w przesz³oci, a równie¿ obecnie nie brakuje doñ zastrze¿eñ. Nigdy nie zdo³a³o
wybiæ siê na orodek konkuruj¹cy z £om¿¹ lub Ostro³êk¹,
ale czêsto przecie¿ stawa³o siê g³onym w Polsce. Powiat
za kolneñski powraca³ jak bumerang na mapê podzia³ów administracyjnych ziem polskich.
Pocz¹tków Kolna trzeba szukaæ
7 kilometrów od obecnego miasta.
By³o to grodzisko oblane wodami
Pisy i otoczone bagnami. Kiedy powsta³o? Zdaniem Czes³awa Brodzickiego w XI-XII
wieku, a nazwa
ma ponoæ ba³tyckie pochodzenie. Przywilej miejski nale¿y datowaæ na
28 lub 30 czerwca 1425 roku; zosta³ on wystawiony przez
ksiêcia mazowieckiego Janusza I Starszego w £om¿y. Jednak po kilkunastu ledwie latach inny ksi¹¿ê mazowiecki 
Boles³aw IV  przeniós³ Kolno nad rzekê £abnê i hojnie
uposa¿y³. Zanosi³o siê wówczas na szybki rozwój orodka
z racji obs³ugi wa¿nego traktu handlowego wyprowadzaj¹cego od Warszawy przez £om¿ê na pruski Królewiec. W
miecie ustanowiono komorê celn¹, mia³o ono pe³niæ funkcjê siedziby starostwa, s¹dów ziemskich i grodzkich, a
nawet s¹dów komisarskich mazowieckokrzy¿ackich.
Powsta³a oczywicie parafia (koció³ pod wezwaniem w.
Katarzyny), a tak¿e i odrêbny powiat, jeden z czterech w
ziemi ³om¿yñskiej, obejmuj¹cy kilka wsi królewskich
(m.in. Czerwone, Czarnocin, Ma³y P³ock) i ponad 40 wsi
drobnoszlacheckich (m.in. Bagienice, Cydzyn, Gromadzyn, Kisielnica, Rogienice).
W z³otym XVI wieku miasto otrzyma³o nowe przywileje, przybywa³o domów i mieszkañców, wród nich
tak¿e rzemielników i kupców (targi w czwartki, jarmarki
na w. Katarzynê i w. Agnieszkê). Do Kolna nale¿a³o a¿
9 m³ynów. Niestety, szybko ujawni³y siê i zagro¿enia:
powtarzaj¹ce siê co pewien czas po¿ary, epidemie, intrygi
i spory w miecie, zawistne knowania okolicznej szlachty,
s³aboæ gospodarstw ch³opskich. W 1565 r. Kolno zamieszkiwa³o oko³o 1600 osób, za w 1616 roku  jeszcze
przed potopem szwedzkim  tylko 209!

pierwszy poda³ sam Joachim Lelewel, profesor Uniwersytetu Wileñskiego, ojciec historyków polskich. To on
znalaz³ w kronikach z XVI wieku zapis o Janie Scolnusie.
Pewnym jest, ¿e Janów w Kolnie by³o wielu i to przedniej
marki, bo dwóch takich zapisa³o siê ju¿ w 1455 roku na
Akademiê Jagielloñsk¹ w Krakowie. Czy jednak jeden z
kolneñskich Janów dotar³ a¿ do Ameryki i to przed Kolumbem? Dzi w tê rewelacjê wierz¹
chyba tylko patrioci z miasta nad £abn¹.
Na to kto odpowie, ¿e przecie¿ i Jan
Matejko uwieczni³ na swym obrazie mia³ego ¿eglarza z Kolna, a Stefan ¯eromski nawet go opisa³: By³ to cz³owiek
wzrostu wielkiego, w barach szeroki,
twardy w karku, o grubym
brzuchu, o kolanach i stopach
potê¿nych. Z
dalszego tekstu
Wiatru znad
morza dowiadujemy siê, ¿e Jan z Kolna w³os mia³ d³ugi
i gêsty, latem i zim¹ chodzi³ w rozpiêtej koszuli, lubowa³
siê wrêcz w deszczach i mrozie, a oddycha³ wielkimi p³ucami naprawdê szeroko dopiero wród wichrów pó³nocy.
Tak, to prawda. Promowano postaæ legendarnego Jana z
Kolna, bo w okresie zaborów ka¿dy pretekst by³ dobry dla
wzmocnienia ducha w narodzie, pokazania wiatu jakie
zas³ugi mieli Polacy, pozbawieni potem przez z³ych s¹siadów w³asnego pañstwa.
A jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e Jan Kochanowski we
fraszce O rozwodzie napisa³: I ty, ch³opie, je¿eli siê tak
dziewic chcia³o/ Mog³e do Kolna jechaæ, bo tam ich jest
niema³o? Niestety, poeta mia³ na myli Koloniê nad
Renem, gdzie wedle opowieci w podziemiach kocio³a
w. Urszuli snem wiecznym spoczywa³o a¿ 11 tysiêcy
dziewic.

pe³ne

kontrowersji

Jan z Kolna

Wspomniany Czes³aw Brodzicki nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e legendarny odkrywca w 1476 roku Ameryki pochodzi³ z mazowieckiego Kolna. Tê wiadomoæ jako
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Kurpie w natarciu

Wspomniany potop szwedzki z po³owy XVIII
wieku sprawi³, ¿e ludnoæ z miast szuka³a ratunku przed
gwa³townikami w Zagajnicy, wielkiej puszczy na pó³nocnych krañcach ówczesnego Mazowsza. Tam te¿ rozwinê³a
siê partyzantka przeciwko najedcom, których przewinieniem by³a równie¿ heretycka wiara. Notabene, to w Puszczy Zielonej zabito ponoæ szwedzkiego rysownika,
który wióz³ plany zamku tykociñskiego, a tych nam dzi
tak bardzo brakuje. Niestety, Szwedzi spalili i Kolno ³¹cznie z kocio³em. W 1676 roku naliczono wiêc w miecie
tylko 89 mieszkañców! Czy zatem by³o to jeszcze miasto?
Natomiast coraz lepiej mieli siê Puszczacy, ludzie
wolni, nazwani w póniejszych dziesiêcioleciach Kurpia-
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mi. Las by³ ich domem, a strzelby najlepszymi przyjació³kami. Pokazali swój kunszt strzelecki ju¿ w wojnie
pó³nocnej w pocz¹tkach XVIII wieku, kiedy to jedni w
Rzeczypospolitej poszli do sasa (króla Augusta II Sasa), a
inni do lasa (króla Stanis³awa Leszczyñskiego). Legenda
owia³a boje Kurpiów, zw³aszcza pod Kopañskim Mostem
w 1708 roku, gdzie ubili konia króla szwedzkiego Karola
XII i pod Jednaczewem w 1733 roku, gdzie poleg³ bohaterski Stach Konwa (Bo¿e daj mu zmi³owanie,/ Za Tw¹
wiarê bi³ siê Panie). Potem Kurpie podejmowali walkê
tak¿e ze starostami ³om¿yñskimi chc¹cymi odzyskaæ
ch³opów zbieg³ych z ich dóbr i poskromiæ wolnych Puszczaków. O tym mo¿na by d³ugo opowiadaæ, g³ównie z
powo³aniem siê na materia³y zebrane i opublikowane
przez Adama Chêtnika.
Kolno mia³o niedaleko do Zagajnicy, podobnie jak do
granicy pruskiej i nieco tylko dalej do £om¿y, mog³o wiêc
przyci¹gaæ zarówno Kurpiów, jak i drobn¹ szlachtê
mazowieck¹. Potrzebny by³ jednak pokój, nowe przywileje, o¿ywienie handlowe. Tak siê sta³o w
drugiej po³owie XVIII wieku, liczba ludnoci miasta przekroczy³a wówczas nawet tysi¹c osób. Upadek Rzeczypospolitej sprawi³ jednak, ¿e zapanowa³ zastój
gospodarczy, zmala³a oficjalna wymiana
z terenami pruskimi. Lepiej mieli siê jedynie przemytnicy, a nielegalnym handlem zajmowali siê chêtnie ¯ydzi, ich
przybywa³o wiêc wiêcej ni¿ chrzecijan.
W 1831 roku i tu znów pojawili siê powstañcy, wskutek potyczki zbrojnej raz
jeszcze sp³onê³o wiele domów. Kurpie
brali udzia³ we wszystkich kolejnych
zrywach niepodleg³ociowych, byli bardzo cennym nabytkiem w oddzia³ach polskich, tym samym utrwalali sw¹ dumn¹
to¿samoæ. W pobli¿u miasta mia³y
miejsce potyczki w 1863 roku, a przez
granicê prusk¹ sprowadzano broñ i amunicjê.
Mierna stolica powiatu

Fot. Park miejski w Kolnie.

Kolno nie otrzyma³o w swej historii ¿adnej
powa¿niejszej inwestycji przemys³owej, w okresie zaborów uchodzi³o za peryferyjne, rolnicze, pi¹ce. Doæ wiêc
niespodziewanie awansowa³o w 1867 roku na stolicê
powiatu w guberni ³om¿yñskiej, obejmuj¹c i gminy kurpiowskie. Dlaczego tak siê sta³o? W³adze rosyjskie chcia³y dok³adniej kontrolowaæ mieszkañców Królestwa Polskiego, zwiêkszy³y wiêc po powstaniu styczniowym
liczbê guberni i powiatów. T¹ opiek¹ objê³y starannie
miêdzy innymi ludnoæ kurpiowsk¹, by ograniczyæ jej
wolnoci w korzystaniu z dóbr puszczañskich. Mo¿e zatem dlatego przydzielono gminy kurpiowskie do ró¿nych
powiatów, a jednym z nich mia³ byæ kolneñski. Faktem
jest, ¿e przyby³o w miecie urzêdników i innych funkcjonariuszy pañstwa carów, a nastêpnie tak¿e rzemielników
i handluj¹cych (³¹cznie z przemytnikami). W koñcu XIX
stulecia Kolno mia³o nawet ponad 5,5 tys. mieszkañców, z
bardzo wyran¹ ju¿ przewag¹ wyznawców moj¿eszowych.
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Cieszy³o siê jednak Kolno nadal miern¹ opini¹, czego
dowodem teksty w Echach P³ockich i £om¿yñskich z
prze³omu XIX i XX wieku. Brakowa³o reprezentacyjnych
gmachów, szpitala, hotelu, terenów zielonych, tanich a
solidnych mieszkañ, zadbanych dróg, urz¹dzeñ sanitarnych. Zdaniem korespondentów mieszkañcy wiedli
szary ¿ywot, jeli nie liczyæ licznych bójek i innych
zdarzeñ natury kryminalnej. Niestety, w 1900 roku
wybuch³ jeszcze jeden po¿ar, który strawi³ 600 obiektów,
a bez dachu nad g³ow¹ pozosta³o 500-700 osób. Skutek
by³ taki, ¿e zaczê³y kr¹¿yæ plotki o likwidacji powiatu kolneñskiego, co wywo³a³o katastroficzne nastroje: po³o¿enie nasze jest identyczne z po³o¿eniem cz³owieka stoj¹cego nad brzegiem przepaci. Jednak nie zasz³y istotne
zmiany do wybuchu I wojny wiatowej, ta za spowodowa³a nowe zniszczenia, a na os³odê uruchomienie kolejki w¹skotorowej do Myszyñca. Polska powróci³a tu 11
listopada 1918 roku, próbowano pomagaæ rodakom w
Prusach w okresie poprzedzaj¹cym plebiscyt w myl

powiedzenia, ¿e Kurp i Mazur to dwa braty. Te dzia³ania
przerwa³a agresja bolszewicka, a jej okrutn¹ pami¹tk¹
pozosta³a zbiorowa mogi³a ¿o³nierzy polskich poleg³ych
pod Lemanem.
Marsz na Kolno

W odrodzonej Polsce pozosta³o w Kolnie wiele
starych bied. Miejscowy starosta w lutym 1924 roku przeforsowa³ w sejmiku powiatowym dwa nowe podatki, co
wzburzy³o okoliczn¹ biedn¹ ludnoæ. Na nic zda³y siê
petycje ch³opskie i próby pertraktacji, w³adza nie
zamierza³a ust¹piæ. W tej sytuacji 10 marca zaczê³y siê
pierwsze starcia z udzia³em policji, a 11 kwietnia tego
roku piêciotysiêczny (?) t³um ruszy³ na Kolno, czêæ
demonstrantów zdo³a³a przenikn¹æ do miasta, ci próbowali uwolniæ wczeniej aresztowanych. Niszczono akta
w urzêdach, policja u¿y³a broni i aresztowa³a oko³o 40
ch³opów. W nastêpnych dniach ci¹gniêto u³anów z
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Ostro³êki i pododdzia³y piechoty z £om¿y, co wymusi³o
spokój. W prasie znalaz³em stwierdzenie, ¿e wypadki kolneñskie wynik³y i dlatego ¿e u nas le siê prowadzi
powiat. Ca³a ta sprawa nabra³a rozg³osu w Polsce, sta³a
siê po¿ywk¹ dla wielu partii i ugrupowañ politycznych,
wiele godzin obradowano nad ni¹ w Sejmie. Aresztowani
i s¹dzeni w wiêkszoci wyszli z opresji bez szwanku, natomiast z koñcem 1931 roku zosta³ rozwi¹zany powiat kolneñski, a jego stolica znalaz³a siê w powiecie ³om¿yñskim.
Na domiar z³ego we wrzeniu nastêpnego roku znów
wybuch³ wielki po¿ar, wskutek podpalenia przez dzieci
s³omy ogieñ zniszczy³ a¿ 80% zabudowy.
Takie zbola³e Kolno przetrwa³o do II wojny wiatowej, by³o jednym z orodków wychodstwa na roboty
do Prus i dostarcza³o emigrantów szukaj¹cych rodków do
¿ycia za wielk¹ wod¹. Krótko mówi¹c, wegetowa³o na
peryferiach du¿ego województwa bia³ostockiego i dopiero
w kwietniu 1939 roku zosta³o na krótko przeniesione do
województwa warszawskiego. Po przegranej wrzeniowej
nasta³y represje sowieckie, ³¹cznie z wywózkami na Sybir.
Dzie³o przeladowañ po czerwcu 1941 roku kontynuowali
okupanci niemieccy, rozprawiaj¹c siê w pierwszej kolejnoci z ludnoci¹ ¿ydowsk¹, a ta stanowi³a przecie¿ do
wybuchu wojny 70% ogó³u mieszkañców Kolna. Polacy
zorganizowali ruch oporu, powsta³y nielegalne struktury
Armii Krajowej, tak¿e Narodowych Si³ Zbrojnych i ruchu
ludowego; prowadzono tajne nauczanie.
Perypetie powojenne

I w Kolnie koniec II wojny wiatowej wcale nie
oznacza³ przerwania walk, miasto prze¿y³o bolenie wraz
z ca³¹ Bia³ostocczyzn¹ budowê nowej rzeczywistoci
wedle narzuconego wschodniego wzorca. Wielu uwierzy³o jednak w szansê szybkiego wyjcia z zapónieñ,

du¿¹ aktywnoæ wykaza³a m³odzie¿ reaktywowanego Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Zawiszy
Czarnego, do miasta ci¹gali przybysze z okolicznych
wiosek. To o¿ywienie ogarnê³o zw³aszcza biedniejsze
wioski kurpiowskie. I z pomoc¹ ziomka Stanis³awa Krupki, ówczesnego wojewody bia³ostockiego, uda³o siê w
1948 roku wznowiæ powiat kolneñski z gminami: Czerwone, Gawrychy, Grabowo, Lachowo, £yse, Ma³y P³ock,
Stawiski, Turol. Wprawdzie ma³y, ale w³asny. Mo¿na
by³o dziêki temu by³o zyskaæ nieco wiêcej funduszów,
powsta³y rozliczne instytucje i zak³ady (m.in. mleczarnia i
dziewiarska Morena), rozpoczêto budownictwo
mieszkaniowe, przybywa³o osób z wykszta³ceniem i wol¹
upiêkszania swej ma³ej ojczyzny. Te lata dzi wielu
wspomina z sentymentem, a na pe³ne i obiektywne oceny
historyków wypadnie jeszcze poczekaæ.
W 1975 roku z woli towarzysza Gierka zakoñczy³y
¿ywot powiaty, a Kolno znalaz³o siê w województwie
³om¿yñskim. Z jakim skutkiem? S³ychaæ by³o narzekania
na macochê, zaczê³y siê wyjazdy z miasta, które niektórzy zwali miasteczkiem. Po niemal æwieræwieczu
powróci³  który to ju¿ raz  powiat kolneñski, a obecnie
s³ychaæ znów plotki, ¿e nowa w³adza go zlikwiduje, bo
ma³y, biedny, bierny, a w dodatku skonfliktowany
wewnêtrznie, na co wp³yw ma i historia. Rzeczywicie
Kolno przez wieki cierpia³o na kompleks miasta nadgranicznego, peryferyjnego, skazanego na wegetacjê. Nie
sta³o siê orodkiem kurpiowskim, ale i nie cieszy³o siê
dobr¹ opini¹ wród braci szlacheckiej, ustêpowa³o
królewskiej £om¿y, nie zyska³o na bliskoci Prus
Wschodnich, wypad³o poza znacz¹ce szlaki handlowe i
turystyczne. A szkoda.
Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku

O koniku
bujanym

Janusz Niczyporowicz

P

oród licznych m¹droci narodu jest i taka, ¿e ³aska pañska
jedzi na pstrym koniu. Uprzejmie proszê naród o wybaczenie, ale
nie widzê tu ¿adnej m¹droci. Koñ, jaki jest, ka¿dy widzi. Jaskó³ka te¿ jest
zwierzêciem, tyle ¿e w locie. Z dostêpnych koni najbardziej jest mi znany koñ bujany. Jest to bowiem koñ polityczny. Popatrzcie na niego z profilu; raz buja siê w lewo, raz w prawo. I
czêsto wywraca.
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I chyba na takim koniu jedzi³
Aleksander O., znany na Bia³ostocczynie pisarz, który ostatnio popad³
w wielk¹ nie³askê, g³ównie z powodu
dociekliwoci Instytutu Pamiêci Narodowej. Jego nazwisko, jako bojownika o wolnoæ, ju¿ w latach 50-tych
ubieg³ego wieku, wymieni³ w swoich
publikacjach nawet Melchior Wañkowicz i tym samym go namaci³. Jednak¿e bujany koñ wychylony by³
wówczas w lewo i to na granicy wyw-

rotki. Niestety, autor Monte Cassino
i Opierzonej rewolucji nie mia³ dostêpu do akt, poniewa¿ sam siê w tych
aktach znajdowa³.
Aleksander O. by³ cz³owiekiem
bardzo s³awnym w powiecie suwalskim. Nale¿a³ do krzepkich utrwalaczy tak zwanej w³adzy ludowej, w
dodatku na ¿o³dzie naszego wówczas
dozgonnego przyjaciela za wschodni¹
granic¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyró¿nia³ siê sporód innych gorliwoci¹
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i sumiennoci¹ i z tego powodu mia³
osi¹gniêcia. Wielu ludzi do dzisiaj mu
to pamiêta. IPN te¿. No i z powodu tej
niezacieralnoci pamiêci wytoczono
Aleksandrowi O. proces o przymuszanie si³¹ do wiary w socjalizm. Albowiem koñ bujany wychyli³ siê w prawo i prawo zaczê³o znaczyæ prawo.
Aleksander O. po opuszczeniu szeregów utrwalaczy w³adzy ludowej postanowi³ oddaæ siê dokumentowaniu
przesz³oci. Najpierw rozpocz¹³ b³yskotliw¹ karierê dziennikarsk¹ w lokalnej prasie bia³ostockiej. Potem zacz¹³ pisaæ powieci oraz opowiastki
paradokumentalne, w których poszukiwa³ ducha Bia³owie¿y oraz liczy³
partyzantów, którzy w latach wojny i

okupacji zamieszkiwali w lasach pó³nocno-wschodniej Polski. Im d³u¿ej
liczy³, tym wiêcej ich przybywa³o.
Liczy³ i szuka³ tych partyzantów, najpierw w celu naniesienia ich nazwisk
na listê dla Urzêdu Bezpieczeñstwa, a
po kolejnym zawirowaniu historii, na
listê zas³u¿onych. W koñcu zaczêto
jednak poszukiwaæ Aleksandra O.
Dosyæ umiejêtnie zaciera³ za sob¹ lady i niewiele brakowa³o, a jego procesu nie do¿y³by ¿aden wiadek. Kiedy
wyjecha³ do Ameryki Po³udniowej,
niektórzy s¹dzili, ¿e gdzie tam w
d¿ungli Paragwaju poprosi o azyl. Ale
wróci³. I w³anie przekonanie o niemiertelnoci w³adzy ludowej zawlok³o go przed oblicze lepej Temidy,

która nie wyjê³a zza pleców bia³ego
królika, ale czarn¹ listê IPN-u.
Ksi¹¿ki historyczne, które pope³ni³,
oprócz innych czynów, cieszy³y siê
swego czasu wielk¹ popularnoci¹,
albowiem naród s¹dzi³, ¿e autor jest
wielkim historykiem. Narodowi nie
przysz³o do g³owy, ¿e z fa³szowania
historii mo¿na uczyniæ sobie profesjê.
Proces Aleksandra O. w³anie siê
zakoñczy³ przed s¹dem w Suwa³kach.
£aska, która powinna jedziæ na bujanym koniku, okaza³a siê pstra, albowiem zapad³ wyrok skazuj¹cy na
cztery i pó³ roku ciemnego krymina³u.
I pomyleæ, ¿e Aleksander O. napisa³ swego czasu powieæ pod tytu³em Sens ¿ycia.

Ostatni

W kolejce
S

ta³em na peronie. Obserwowa³em go spod oka, niby czytaj¹c
gazetê. Wiedzia³em czego chce.
Czeka³em. Podszed³ do mnie spokojny, lekko przygarbiony, w wywiechtanej kurtce, jak na zimê za s³abo
ocieplanej, bez szalika, w be¿owej,
brudnawej koszuli rozpiêtej pod
szyj¹.
Czy mo¿e pan wspomóc bezdomnego?  zagadn¹³.

Ukradkiem spojrza³ mi w oczy jakby z zawstydzeniem i z niemia³oci¹
g³odnego kota. Jeszcze raz spojrzelimy sobie w oczy. Bez s³owa wyj¹³em
monetê i poda³em mu. By³ zaskoczony.
Dziêkujê  rzuci³ i znowu nasze
spojrzenia skrzy¿owa³y siê.
Widzia³em jak podchodzi³ kilkakrotnie do innych pasa¿erów czekaj¹cych na poci¹g. Nikt nie da³ mu niczego. Jeden z m³odych mê¿czyzn po
odmowie datku, wyj¹³ po chwili z kieszeni kilka drobnych monet, przeliczy³ je, zawaha³ siê, a raczej zawstydzi³.
Przeliczy³ swoje wyrzuty sumienia  pomyla³em o dobrze wygl¹daj¹cym m³odym cz³owieku z nadwag¹.
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Odruch serca bywa spontaniczny i
je¿eli siê za nim natychmiast nie pójdzie, to z dobrych intencji pozostaj¹
nici. Przeminê³o! Tylko, ¿e wród nas
s¹ i tacy, którzy nigdy niczego i nikomu za darmo nie daj¹. ¯yj¹ w swoim wygodnym, bezpiecznym wiecie,
zarabiaj¹ coraz wiêcej i wiêcej, i patrz¹ z pogard¹ na tych, którzy s¹
mniejsi, s³absi, g³upsi, mniej sprytni.
Czuj¹ siê lepsi.
Prawo do bycia lepszym dla
wielu jest równoznaczne z posiadaniem wykszta³cenia, pracy, domu, samochodu, a mo¿e nawet dobrej teciowej. Czasami warto siê jednak zastanowiæ czy to, co osi¹gnêlimy w
swoim ¿yciu nie by³o czystym przypadkiem?
Wiêc mo¿e dajmy czasem ten ma³y
grosz ¿ebrz¹cym, bez wzglêdu na to,
na co go wydadz¹. Miejmy taki ma³y
gest wobec losu. Dopóki nam kapitalizm nie okrzepnie na tyle, ¿e ka¿dy
bêdzie mia³ wszystkiego wed³ug potrzeb.
Zaakceptowalimy twarde zasady
wolnokonkurencyjnej gospodarki, ale
jako ludzie cywilizowani, mamy równie¿ pewne obowi¹zki wobec s³abszych. Czy w zwi¹zku z tym nie
powinnimy ustaliæ systemowych i
obowi¹zkowych procedur ucz³owieczaj¹cych?

Od kilku lat mamy obsesjê op³acalnoci dzia³añ. Wszystko musi przynosiæ korzyci. Nawet przyjmowanie
chorych do szpitali, poradni, domów
opieki. Czy choroba mo¿e byæ z³otym interesem? Przekroczenie miesiêcznej normy przyjêæ do szpitala,
skutkuje brakiem zap³aty ze strony
NFZ. Najprociej wiêc wyd³u¿yæ kolejkê przyjêæ  a zatem opóniæ w
wielu wypadkach diagnozê i leczenie.
Kto musi byæ ostatni w kolejce! Ale
nikt nie zdo³a przewidzieæ, ile razy w
ci¹gu roku oka¿e siê, ¿e wród tych
tzw. banalnych przypadków, odsy³anych na wielomiesiêczne oczekiwania, opóniono równie¿ diagnostykê
ukrytej, powa¿nej choroby?
Nic nie pomog¹ t³umaczenia sprytnych ekonomistów i dyrektorów zak³adów ochrony zdrowia wykazuj¹cych uwarunkowania ekonomiczne
prowadzonej polityki zdrowotnej.
Fakt bêdzie faktem. A odpowiedzialnoæ prawdopodobnie, jak ju¿ to czêsto bywa³o, spadnie na sfrustrowanych lekarzy.
A z drugiej strony  ciekawe, kiedy
ci potrzebuj¹cy ludzie strac¹ cierpliwoæ? Z punktu widzenia ekonomii
najlepiej by by³o gdyby protestowali
og³aszaj¹c dodatkowo do choroby
g³odówkê.
Jan S³oneczny
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Puk, puk . to ja

pajak
.

Paj¹ki! ¯yj¹ blisko nas: w lesie, na ³¹ce, w polu i w zagrodzie, ale tak¿e
w miejskim mieszkaniu, które wydaje siê byæ nasz¹ wy³¹czn¹ w³asnoci¹.
Wychodz¹ z ciemnego zakamarka za szaf¹, rega³em, tapczanem, ze szpary w
oknie lub pod sufitem. Spotykamy je te¿ czêsto w wannie, bo tam szukaj¹
odrobiny wody, aby napiæ siê po posi³ku, którym mo¿e byæ mol, mucha lub
inny owad.
Bardzo niewiele jest gatunków paj¹ków, które mog¹ czymkolwiek zagroziæ cz³owiekowi. Tymczasem doæ powszechna jest arachnofobia  lêk przed
paj¹kami, przesadny i nieuzasadniony.
Szkodnikom wstêp wzbroniony
Rzeczywistymi szkodnikami przenosz¹cymi zarazki
wielu chorób zakanych s¹: mole, muchy, komary, prusaki,
czyli te intruzy naszych domów, które stanowi¹ po¿ywienie
paj¹ków. Badania wykonane przez PZH w Warszawie, dotycz¹ce 533 szpitali polskich (Krzemiñska) wykaza³y, ¿e a¿
71% tych placówek jest siedliskiem prusaków (Blattella germanica), 40% karalucha wschodniego (Blatta orientalis) i
17% mrówek faraona (Monomorium pharaonis). Komary
staj¹ siê pó³synantropijne, czyli bytuj¹ce w pobli¿u cz³owieka. S¹ zdolne nie tylko do przebywania, ale tak¿e rozmna¿ania siê w zaniedbanych pomieszczeniach piwnicznych,
gdzie gromadzi siê woda z nieszczelnych rur, nie mówi¹c ju¿
o resztkach plastikowych opakowañ pozostawionych przez
ludzi bez wyobrani. Drobne resztki wody pozosta³ej po
deszczu w takich zag³êbieniach staj¹ siê wylêgarni¹ komarów i o tym powinnimy wiedzieæ zanim siêgniemy po
chemiczne repelenty na skórê czy odzie¿  ma³o skuteczne, a
czêsto alergizuj¹ce cz³owieka. W walce z takimi zagro¿eniami paj¹ki to broñ biologiczna.
Aktorzy w filmach grozy
Biolodzy okrelaj¹, ¿e paj¹ki s¹ najliczniejsz¹ gromad¹
pajêczaków, obok skorpionów, roztoczy, kosarzy i zaleszczotek. Dot¹d rozpoznano a¿ 26 tysiêcy gatunków paj¹ków
(Ignatowicz), co nie jest spraw¹ zamkniêt¹, o czym wiadcz¹
stale nowe odkrycia. Jaka¿ to rozmaitoæ i bogactwo. Od najmniejszych, przypominaj¹cych ledwie widoczny punkcik, do
takich wielkoci talerza, gdy¿ najwiêksze paj¹ki  ptaszniki
siêgaj¹ wraz z odnó¿ami rednicy 28 cm. Nic wiêc dziwnego,
¿e pobudzaj¹ wyobraniê cz³owieka, znajduj¹c swoje miejsce w filmach grozy i beletrystyce.
A w Polsce? ¯yje wokó³ nas niema³o, bo a¿ 750 gatunków paj¹ków, z czego 56 zasiedla budynki u¿ytkowane przez
ludzi b¹d zwierzêta, za 10 gatunków to typowe paj¹ki synantropijne, bytuj¹ce najbli¿ej nas. Ma³e s¹ te nasze paj¹ki,
gdy¿ d³ugoæ ich cia³a nie przekracza 2 cm. Ale za to jak racjonalna jest ich budowa. Cztery pary oczu zapewniaj¹ im
widocznoæ z przodu i z boku. G³owotu³ów jest zaopatrzony
w cztery pary odnó¿y krocznych, ³¹czy siê z miêkkim odw³okiem koñcz¹cym siê k¹dzio³kami przednimi. Nazwa tych ostatnich jest poetyczna, ale i rzeczowa. Z nich bowiem wydostaj¹ siê nici przêdne. Dodaj¹ uroku porze jesiennej w postaci
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snuj¹cego siê nad ³¹kami i lasami babiego lata. Dla paj¹ka
ich wartoæ to mo¿liwoæ przemieszczania siê. Odbywaj¹c w
ten sposób loty szukaj¹ sobie nowego siedliska zapewniaj¹cego schronienie i umo¿liwiaj¹cego przetrwanie. Ale to nie
jedyna ich rola. S³u¿¹ te¿ do budowy oprzêdów i kokonów
chroni¹cych potomstwo u zarania ¿ycia. Dziêki nim paj¹k
prze¿yje, buduj¹c misterne sieci ³owne, cud architektoniczny,
tak mocny, ¿e raz zwabiony owad jest bez szans na wydostanie siê. Umieszczenie sieci te¿ nie jest przypadkowe, a
najczêciej na szlaku przelotów owadów, czêsto w pobli¿u
lamp owietlaj¹cych ogród lub przed budynkami. Bez tych
mo¿liwoci jak¿eby paj¹k zdoby³ ¿ywnoæ  choæby minimum, którym jest jedna mucha na dobê wraz z odrobin¹ wody. Nie powinnimy bezmylnie niszczyæ sieci paj¹ka tam,
gdzie nie jest to konieczne, tak¿e i dlatego, ¿e skleroproteina,
z której sk³ada siê niæ pajêcza mo¿e byæ powodem uczulenia.
Inne czêci paj¹ka to nogog³aszczki i szczêkoczó³ki. Nogog³aszczki, jako narz¹d dotyku, zapewniaj¹ rozpoznanie zdobyczy. Szczêkoczó³ki s¹ gron¹ broni¹, aby pochwyciæ, zraniæ i obezw³adniæ ofiarê. Jest to mo¿liwe dziêki hakowatym
ich zakoñczeniom, w których znajduj¹ siê ujcia gruczo³ów
jadowych. Jad wielu gatunków paj¹ków jest grony dla owadów. W naszym klimacie nie ¿yj¹ paj¹ki jadowite dla cz³owieka.
Wiele paj¹ków posiada widoczne, jedwabiste w³oski. Ta
kosmatoæ to nie tylko uroda i ochrona, ale tak¿e rola czuciowa i rozpoznawcza. Dziêki receptorom we w³oskach paj¹ki
odbieraj¹ drgania sieci sygnalizuj¹ce ofiarê, a tak¿e rozpoznaj¹ swoje po¿ywienie.
Spónialskim biada
Badania nad zwyczajami paj¹ków pozwoli³y ustaliæ, ¿e
samice, z regu³y wiêksze, zwabiaj¹ wêdruj¹ce samce poprzez
wydzielanie feromonów. Po akcie p³ciowym samica prze¿ywa okres znu¿enia i bezruchu, umo¿liwiaj¹cy samcowi oddalenie siê (Koh). Biada mu, jeli nie skorzysta z tego okresu
ochronnego i spóni siê, gdy¿ wówczas mo¿e zostaæ po¿arty,
co cechuje samicê czarnej wdowy. Ten gatunek paj¹ka wystêpuje w tropiku. Sporód paj¹ków naszej strefy klimatycznej
podobne obyczaje zabicia i zjedzenia samca przez samicê po
kopulacji mog¹ staæ siê udzia³em paj¹ka krzy¿aka. Wed³ug
Ignatowicza ten bezlitosny obyczaj dotyczy najczêciej starych samców, których prze¿ycie i tak dobiega kresu.
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Do paj¹ków bytuj¹cych w naszych domach nale¿¹ paj¹k
krzy¿ak, paj¹k domowy i k¹tniki. Paj¹k krzy¿ak (Araneus
diadematus) o d³ugoci do 16 mm (samice) lub 10 mm (samce), to twór gruszkopodobny, szaro-bury lub br¹zowy z bia³awymi plamami na odw³oku, które uk³adaj¹ siê w kszta³t
krzy¿a. Arcydzie³em samicy jest sieæ ³owna o spirali ok. 10
cm, za rozpiêtoci ogó³em a¿ 1,5 m. Ofiar¹ bywaj¹ nawet
jadowite b³onkówki jak osy i szerszenie, tak¿e pszczo³y i
biedronki. Krzy¿ak k¹sa i zatruwa ofiarê, aby j¹ obezw³adniæ
i po¿era, o ile jest g³odny. W przeciwnym za wypadku owinie pajêczyn¹ jak kokonem, aby zostawiæ na potem. Instynkt
ka¿e paj¹kowi uwolniæ z sieci owada, którego po rozpoznaniu uzna za gronego dla siebie. Jad krzy¿aka doæ s³aby, staje siê aktywniejszy u samicy w okresie sk³adania jaj, to jest
we wrzeniu - padzierniku. Wiosn¹ (maj) z oko³o 100 jaj
wylêgnie siê potomstwo sprawne ¿yciowo.
Paj¹k domowy (Achaearanea tepidariorum) czêsto bytuj¹cy pod meblami lub w pobli¿u lamp, ma³y (7 mm samica,

4 mm samce) bywa ¿ó³tobr¹zowy lub czarny. Jest niejadowity.
Pospolite w Polsce s¹ k¹tniki (Tegenaria) gatunku domestica, gigantea agrestis, które ró¿ni od innych paj¹ków
kszta³t p³achty ³ownej  lejek chwytaj¹cy ofiarê. Ponadto ich
sposobem na ¿ycie jest wspólne, kilkutygodniowe bytowanie
na jednej pajêczynie samicy i samca, który jednak ¿yje krócej
i po mierci jest zjadany przez towarzyszkê ¿ycia. K¹tniki ¿yj¹ kilka lat, zim¹ szukaj¹c ciep³ych pomieszczeñ, gdzie mog¹
obyæ siê bez po¿ywienia i wody przez kilka miesiêcy.
Obyczaje paj¹ków s¹ ciekawe. Powinnimy udzielaæ im
wiêcej ni¿ dot¹d ¿yczliwego zainteresowania, tym bardziej
¿e ich bliskie s¹siedztwo z ludmi jest po¿yteczne.
Danuta Prokopowicz,
Urszula Grygoruk,
Magdalena A. Rogalska
Klinika Obserwacyjno-Zakana AMB

Samson i Dalila
Ilona Lengiewicz

P

o mierci Jozuego zabrak³o mê¿a równej miary. Pokolenia
izraelskie rozproszy³y siê po
Kanaanie, pokojowo lub zbrojnie zajmuj¹c przeznaczone im terytoria. Nie
by³o miêdzy nimi zgody. Zawici plemienne i swary o granice os³abi³y
spójnoæ narodow¹. Tymczasem od
strony Morza przybyli Filistyni i opanowali przybrze¿n¹ równinê. By³o im
tam ciasno, wiêc parli w g³¹b l¹du, na
obszary Judy i Dana. Byli to okrutni,
obyci w walce wojownicy, uzbrojeni
w ¿elazo, ma³o jeszcze rozpowszechnione w Kanaanie. I w takich to okolicznociach rozpoczê³a siê  trwaj¹ca
ju¿ trzy tysi¹ce lat  wojna Izraelitów
z Palestyñczykami.
W miasteczku Zorah ¿y³ pewien
Danita i jego niep³odna ¿ona. Strapionym ma³¿onkom ukaza³ siê pewnego
dnia anio³ i zapowiedzia³ narodziny
upragnionego syna. Ch³opiec mia³
zostaæ nazarejczykiem, czyli powiêconym Bogu. Powinien wyró¿niaæ siê
pobo¿noci¹, wstrzymywaæ od picia
wina i nie strzyc w³osów. M³odzieniec
rós³ w oczach, a¿ sta³ siê si³aczem nad
si³aczami. Zgodnie z przyrzeczeniem
rodziców z³o¿y³ luby nazarejskie, ale
pamiêta³ li tylko o w³osach. Samson,
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Rysunek:

Jerzy Lengiewicz

bo tak mu by³o na imiê, lubi³ popisywaæ siê przebieg³oci¹ i si³¹, a ponadto by³ ogromnie kochliwy. Szczegól-

nie gustowa³ w Filistynkach, które
mia³y wiêksz¹ swobodê obyczajów.
Aby uwodziæ dziewczyny, musia³ wy-
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daæ prywatn¹ wojnê ich krewnym i
zabi³ ich niema³o, zw³aszcza w Timnah i Gazie. Opisy przygód Samsona
to najbardziej soczyste fragmenty
Biblii. Sta³y siê one pierwowzorem
literatury sowizdrzalskiej, pochwa³¹
tê¿yzny fizycznej i radoci ¿ycia.
Filistyni postanowili po³o¿yæ kres tym
wybrykom w niegodziwy sposób.
Namówili piêkn¹ Filistynkê o imieniu
Dalila, aby za wszelk¹ cenê odkry³a
ród³o si³y bohatera. Ta namaci³a cia³o wonnociami i tak d³ugo odmawia³a spe³nienia mi³oci, a¿ wyjawi³
jej, ¿e po obciêciu w³osów, bêdzie
bezbronny jak niemowlê. Oprawcy
zadali Samsonowi okrutn¹ mieræ,
opisu której oszczêdzimy czytelnikom. W Instytucie Sztuki we Frankfurcie nad Menem, mo¿na zobaczyæ
wspania³y obraz Rembrandta Olepienie Samsona. Równie¿ Rubens i
van Dyck malowali s³ynn¹ parê, afirmuj¹c urodê Dalili.
Biblici s¹ zgodni, ¿e Dalila, kusz¹c Samsona, musia³a u¿yæ olejku
nardowego. By³o to najdro¿sze i najpiêkniejsze pachnid³o owych czasów.
Olejek otrzymywano przez maceracjê
korzeni i dolnych partii ³odyg Nardostachys jatamansi  skromnej rolinki
Pó³wyspu Indyjskiego (na rysunku).
By³ tak drogocenny, ¿e przechowywano go w alabastrowych naczyniach. Aby obni¿yæ koszty, mieszano
pachnid³o z olejkami pozyskiwanymi
z koz³ka lekarskiego (waleriany), arcydziêgla i lawendy. W czasach biblijnych zapach by³ wa¿nym przejawem
cech osobowoci; gdy spotkali siê
dwaj mo¿ni Izraelici, chwytali siê
wzajem za brody i wymieniali poca³unki. Ale hebrajskie s³owo nszk
(ca³owaæ) znaczy³o pierwotnie  w¹chaæ. Perfumy uszlachetnia³y woñ
cz³owieka i by³y w codziennym u¿ytku.
Olejek nardowy przetrwa³ do czasów nowo¿ytnych. Wszyscy czterej
Ewangelici wspominaj¹ o wydarzeniu, kiedy to na uczcie u Szymona
Trêdowatego Maria (Magdalena)
wziê³a funt drogocennego olejku nardowego i namaci³a Jezusowi stopy, a
w³osami swymi je otar³a. Tym samym olejkiem namaszczono cia³o
Ukrzy¿owanego Odkupiciela przed
zawiniêciem w Ca³un i z³o¿eniem do
Grobu.
Autorka jest dr.
 adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB
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Chemia medyczna W³adys³awa Ga³asiñskiego jest
podrêcznikiem dla studentów medycyny i studentów stomatologii
akademii medycznych i stanowi pierwsze tego typu opracowanie
w polskiej literaturze medycznej. Zawiera wiedzê z zakresu chemii
ogólnej, nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej i statycznej czêci biochemii. Porz¹dkuje j¹ i jednoczenie uwzglêdnia
potrzeby wspó³czesnej medycyny i biologii. Prezentowane w podrêczniku zagadnienia dotycz¹ m.in. istoty struktury cz¹steczkowej, teorii elektrolitów i nieelektrolitów, stanów równowagi,
energetyki procesów fizycznych. Zawarta w nim wiedza umo¿liwi studentom zrozumienie
procesów biochemicznych le¿¹cych u fundamentów zjawisk fizjologicznych i patologicznych, jak równie¿ u³atwi im póniejsze opanowanie innych nauk medycznych, m.in. biochemii klinicznej i farmakologii.
Materia³ zawarty w podrêczniku podzielony jest na dwie czêci:
+ Czêæ I. Elementy chemii ogólnej i termodynamicznej,
+ Czêæ II. Elementy chemii organicznej i statyki biochemicznej.
Ka¿dy rozdzia³, oprócz podstaw teoretycznych, dodatkowo zawiera: streszczenie, suplement z dowiadczeniami, zadania seminaryjne, obliczeniowe i pytania z odpowiedziami.
Podnosi to znacznie atrakcyjnoæ i wartoæ dydaktyczn¹ podrêcznika. Dzie³o liczy 462
strony i zosta³o wydane przez PZWL, Warszawa, 2005 rok.
Przystêpne opracowanie zagadnieñ, uzupe³nionych licznymi tabelami i rycinami, sprawia, ¿e podrêcznik jest cennym ród³em wiedzy, przydatnym tak¿e na dalszych latach
studiów medycznych.
Joanna Jasielczuk
Prof. dr hab. W³adys³aw Ga³asiñski  farmaceuta, biochemik; kierownik Zak³adu Chemii
Ogólnej AMB w latach 1973-1992; tematyka naukowa: biosynteza bia³ka w komórkach
normalnych i z odrêbnociami metabolicznymi; od 1992 na emeryturze.

Dwiecie dwadziecia siedem dni w towarzystwie tygrysa

H

istoria, która sta³a siê kanw¹ ksi¹¿ki Yanna
Martela ¯ycie Pi wydarzy³a siê naprawdê.
Oto g³ówny bohater  Piscine Molitor Patel
(16 letni hinduski ch³opiec) wiedzie sielankowy ¿ywot
pod opiekuñczymi skrzyd³ami rodziców, w bardzo malowniczej scenerii ogrodu zoologicznego w Puttuczczeri
(Indie). Pomagaj¹c ojcu w prowadzeniu ogrodu zoologicznego, uczy siê zwyczajów zwierz¹t i praw, które kieruj¹ ich wiatem. Z uwagi na docinki ze strony kolegów zmienia imiê
na Pi. Inspiracj¹ by³a liczba P. Dowiadczony tragicznie przez los wyzna póniej, ¿e nienawidzi w swoim przypadku tego, ¿e ci¹g cyfr po przecinku jest nieskoñczony. W poszukiwaniu duchowej to¿samoci próbuje zostaæ a to chrzecijaninem, a to muzu³maninem, a to hindusem i na dodatek praktykuj¹cym. Ponaglany przez swoich duchowych przywódców, w
obecnoci zaskoczonych t¹ wiadomoci¹ rodziców, musi zdeklarowaæ przynale¿noæ do
której z religii. Czas zweryfikuje czy zaanga¿owanie religijne pozwoli czerpaæ spokój w
chwili, kiedy tak trudno o nadziejê. Przyjdzie mu zdaæ egzamin z przetrwania, kiedy to po
katastrofie statku Tsimtsum, p³yn¹cego z Indii do Kanady, bêdzie dryfowa³  jako jedyny
ocala³y  w szalupie w obecnoci... tygrysa bengalskiego  drapie¿cy z krwi i koci. Barwny opis przygód przywo³uje dobre wspomnienia z lektury o Robinsonie Cruzoe Daniela
Defoe. Ale tutaj walka o prze¿ycie toczy siê na bezkresnym oceanie, na dodatek nie zawsze
p³askim jak lustro. Niektóre z przygód wydaj¹ siê wrêcz nieprawdopodobne np. opis wyspy utworzonej z alg  oazy za dnia a miêso¿ernego drapie¿cy noc¹. ¯ycie Pi to b³yskotliwa opowieæ z lekko
filozoficznym podtekstem. Opowieæ, która w wyszukany sposób afirmuje ¿ycie i sugestywnie przypomina, ¿e trzeba braæ ¿ycie takim jakim jest, i zrobiæ z niego jak najlepszy u¿ytek.
Joanna Jasielczuk
Yann Martel: ¯ycie Pi, Wydawnictwo Znak, Kraków, 2003
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Fundusz wiadczeñ
Socjalnych
Beata Ewa Mirska

Fundusz wiadczeñ socjalnych przeznaczony jest na finansowanie dzia³alnoci
socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu
oraz na dofinansowanie zak³adowych obiektów socjalnych
(art. 1 ust.1 ustawy z 4 marca 1994
o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych).

W

praktyce wiele problemów sprawiaj¹ kwestie
zwi¹zane z racjonalnym wydatkowaniem
rodków tego funduszu. Niezbêdnym warunkiem prawid³owego dzia³ania funduszu jest dok³adne
poznanie sytuacji ¿yciowej i materialnej wszystkich
osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej
oraz opracowanie jasnych regu³ ubiegania siê o wiadczenia z funduszu.
W uczelni warunki korzystania z us³ug i wiadczeñ
oraz zasady przeznaczania tych rodków na poszczególne cele i rodzaje dzia³alnoci okrela Regulamin
gospodarowania rodkami zak³adowego funduszu
wiadczeñ socjalnych wprowadzony zarz¹dzeniem
Rektora (nr 2/2003 z 22.01.2003r). Regulamin ten
uzgodniony zosta³ z organizacjami zwi¹zkowymi
dzia³aj¹cymi w AMB.
Prawo do podejmowania decyzji o podziale funduszu ma jedynie pracodawca oraz zwi¹zki zawodowe.
W praktyce czêsto oznacza to powo³anie komisji socjalnej.
W sk³ad Komisji Socjalno-Bytowej dzia³aj¹cej w
naszej uczelni wchodz¹ przedstawiciele:
+ wszystkich organizacji zwi¹zkowych,
+ pracowników niezrzeszonych w zwi¹zkach,
+ emerytów i rencistów  by³ych pracowników AMB.
Komisja Socjalno-Bytowa w zasadniczy sposób
wp³ywa na wydatkowanie rodków funduszu socjalnego. Zgodnie z Regulaminem gospodarowania ZFS
osobami uprawnionymi do korzystania ze wiadczeñ
funduszu s¹:
+ pracownicy i ich rodziny,
+ emeryci i rencici  byli pracownicy AMB,
+ osoby przebywaj¹ce na wiadczeniach i zasi³kach
przedemerytalnych  byli pracownicy AMB i ich
rodziny.
Rozszerzenie krêgu osób uprawnionych do korzystania ze wiadczeñ socjalnych o tê ostatni¹ grupê  mimo braku ustawowego obowi¹zku w tym wzglêdzie 
jest wyrazem dba³oci Komisji Socjalno-Bytowej  a
tym samym uczelni  o równe traktowanie wszystkich
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by³ych pracowników, dla których odejcie z AMB by³o
jednoczenie zakoñczeniem aktywnoci zawodowej.
Zgodnie z §6 Regulaminu rodki zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych przeznaczone s¹ na finansowanie us³ug i wiadczeñ w zakresie:
+ pomocy rzeczowej i finansowej dla osób znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, z
przeznaczeniem na zakup lekarstw, zaopatrzenie w
odzie¿ zimow¹, opa³ i ziemiop³ody, wyposa¿anie
dziecka na wypoczynek wakacyjny oraz formy bezzwrotnych zapomóg pieniê¿nych w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
+ krajowego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w formie:
kolonii, pó³kolonii oraz obozów wypoczynkowych
sta³ych i wêdrownych oraz zimowisk,
+ wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we w³asnym zakresie (tzw. wczasy turystyczne),
+ wypoczynku w formie turystyki grupowej (wycieczki
krajoznawcze, wypoczynek sobotnio-niedzielny)
organizowanej przez instytucje wyspecjalizowane,

W uczelni warunki korzystania z us³ug
i wiadczeñ oraz zasady przeznaczania tych
rodków na poszczególne cele i rodzaje
dzia³alnoci okrela Regulamin gospodarowania
rodkami zak³adowego funduszu wiadczeñ
socjalnych wprowadzony zarz¹dzeniem
Rektora (nr 2/2003 z 22.01.2003r).
Regulamin ten uzgodniony zosta³
z organizacjami zwi¹zkowymi
dzia³aj¹cymi w AMB.
+ dzia³alnoci kulturalno-owiatowej w postaci imprez
artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych oraz zakupu biletów na takie imprezy,
+ imprez sportowych, uczestnictwa w ró¿nych formach
rekreacji ruchowej, zakupu biletów na imprezy sportowe,
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+ imprez okolicznociowych organizowanych z okazji
wi¹t Bo¿ego Narodzenia (dla dzieci w wieku od 3
do 12 lat) i Dnia Seniora oraz po¿egnania pracowników odchodz¹cych na emeryturê  zakup upominków.
Przy przydzielaniu pomocy socjalnej stosuje siê zasadê uznaniowoci. Oznacza to, ¿e nie ka¿dy zainteresowany mo¿e j¹ uzyskaæ. Decyduje o tym indywidualna ocena jego sytuacji socjalnej, której najw³aciwszym
wyznacznikiem jest dochód lub przychód przypadaj¹cy
na cz³onka rodziny.
Zasada ta budzi kontrowersje, poniewa¿ nie jest do
koñca w³aciwie rozumiana. Czasami pracownicy uwa¿aj¹, ¿e skoro odpis na fundusz nalicza siê na wszystkich pracowników, emerytów i rencistów  to ka¿demu
z nich przys³uguje wiadczenie i to w jednakowej wysokoci, b¹d proporcjonalnej w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia (poniewa¿ od wy¿szych p³ac
nalicza siê wy¿szy odpis). Tymczasem ZFS jest funduszem specjalnym, którego przeznaczenie i zasady
gospodarowania wyranie zakrela ustawa. Wyklucza
to przyznanie wiadczeñ wszystkim uprawnionym pracownikom, gdy¿ ich sytuacje bytowe s¹ zupe³nie ró¿ne.
Najszerszy dostêp do pomocy socjalnej maj¹ wiêc osoby znajduj¹ce siê w najtrudniejszej sytuacji socjalnej i
bytowej.
W praktyce trudno jest stosowaæ tê zasadê (okrelon¹ w art. 8 ust. 1 ustawy o zak³adowym funduszu
wiadczeñ socjalnych), nakazuj¹c¹ przyznawanie pomocy w zale¿noci od sytuacji materialnej rodzinnej i
¿yciowej uprawnionych. Zapis ustawy jest ogólnikowy
i nie zawiera ¿adnych bli¿szych wskazówek, jak gromadziæ informacjê o stanie maj¹tkowym czy dochodach cz³onków rodziny. Osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc
powinna byæ sama zainteresowana rzetelnym przedstawieniem tych okolicznoci. W³aciwym sposobem
zdobycia informacji o sytuacji socjalnej uprawnionego
i jego rodziny mo¿e byæ zatem jej owiadczenie o dochodach rodziny.
Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznanie dofinansowania do wczasów turystycznych oraz krajowego
wypoczynku dzieci odbywa siê w oparciu o redni miesiêczny przychód na osobê w rodzinie. Oblicza siê go
na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim
roku kalendarzowym przez wspólnie zamieszka³ych i
prowadz¹cych wspólne gospodarstwo domowe cz³onków rodziny. Podstaw¹ do wyliczenia redniej na jedn¹
osobê w rodzinie jest rozliczenie przychodów (PIT).
Owiadczenie z³o¿one przez pracownika jest dokumentem w rozumieniu art. 245 kodeksu postêpowania
cywilnego, a prawdziwoæ danych w nim zawartych
potwierdza w³asnorêcznym podpisem sk³adaj¹cy owiadczenie. Mo¿na je weryfikowaæ w trybie i na warunkach art. 253 kpc.
Zdarzaj¹ siê przypadki odmowy z³o¿enia owiadczenia dotycz¹cego sytuacji materialnej. Zainteresowani powo³uj¹ siê na ustawê o ochronie danych osobowych.
Z informacji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika, i¿ ustawa dopuszcza
przetwarzanie danych osobowych, gdy zezwalaj¹ na to
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przepisy. Oznacza to, i¿ pracodawca ma prawo wymagaæ okrelonych danych obrazuj¹cych te okolicznoci.
Zatem odmowa ich udzielenia skutkuje nieprzyznaniem
wiadczenia socjalnego. Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 5
Regulaminu, w przypadku stwierdzenia, i¿ pracownik
lub by³y pracownik podaje nieprawdziwe dane dotycz¹ce sytuacji materialnej i rodzinnej, na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej zostanie pozbawiony prawa
korzystania ze wiadczeñ socjalnych na okres 3 lat.
Wydaje siê, i¿ nie wszyscy pracownicy traktuj¹ powa¿nie przytoczony przepis, na co wskazuje analiza
owiadczeñ o przychodach sk³adanych przez pracowników ubiegaj¹cych siê o wiadczenia socjalne. Bardzo
czêsto nieuwzglêdniane s¹ przychody osi¹gane przez
pracowników poza uczelni¹ (m.in. wynagrodzenia za
godziny us³ugowe, pe³nione dy¿ury, prace zlecone, dodatkowe zatrudnienia itp.). Niejednokrotnie wykazany
przychód jest zani¿ony nawet w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego tylko w AMB.
Wysokoæ dofinansowania do wczasów turystycznych oraz obozów i kolonii dla dzieci (tzw. tabele od-

Przy przydzielaniu pomocy socjalnej stosuje siê
zasadê uznaniowoci. Oznacza to, ¿e nie ka¿dy
zainteresowany mo¿e j¹ uzyskaæ. Decyduje
o tym indywidualna ocena jego sytuacji
socjalnej, której najw³aciwszym wyznacznikiem jest dochód lub przychód
przypadaj¹cy na cz³onka rodziny.
p³atnoci) ustalana jest corocznie po z³o¿eniu przez
wszystkich uprawnionych wniosków o przyznanie rodzaju wiadczenia i podaniu wysokoci przychodu na
jednego cz³onka rodziny.
Od 1 stycznia 2003 r. finansowanie ze rodków funduszu us³ug i wiadczeñ w zakresie wypoczynku, dzia³alnoci kulturalno-owiatowej i sportowo-rekreacyjnej
mo¿e odbywaæ siê pod warunkiem, ¿e wiadczenia te
realizowane s¹ wy³¹cznie na terenie kraju. Dotyczy to
tak¿e dop³at do takich us³ug i wiadczeñ.
Dofinansowanie z ZFS mo¿e byæ przyznawane
osobom uprawnionym równie¿ w formie pomocy rzeczowej (bony uprawniaj¹ce do zakupu towarów) i pieniê¿nej, przyznawanej jednorazowo lub okresowo, w
zale¿noci od potrzeb pracowników i mo¿liwoci finansowych uczelni, w formie zapomóg losowych i zapomóg osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji materialnej  pod warunkiem spe³nienia kryteriów wynikaj¹cych z regulaminu.
W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sezonem urlopowym,
wszystkim pracownikom, którzy zamierzaj¹ skorzystaæ
z dofinansowania do wypoczynku letniego przypominam, i¿ termin sk³adania wniosków up³ywa w dniu
4.05.2005 r.
Autorka jest
kierownikiem Dzia³u Spraw
Pracowniczych AMB
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gicznego a zarazem najwy¿ej notowanym (IF 2.61) europejskim
czasopismem nefrologicznym.

v

Z Senatu
Na posiedzeniu Senatu 30.03.2005r.

+ Senatorowie zatwierdzili wnioski o nagrody Ministra Zdrowia za
dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ w roku 2004.

+ Zosta³y zatwierdzone plany rozwoju Akademii Medycznej w Bia³ymstoku poprzez okrelenie jej misji, strategicznego planu rozwoju i koncepcji perspektywicznego kszta³cenia studentów.

+ Podjêto uchwa³y w sprawach:
 zatwierdzenia indywidualnego toku studiów
 zmiany w sk³adzie osobowym Komisji ds. Stanowisk Profesora Zwyczajnego na czas rozstrzygniêcia konkursu jednego z
cz³onków Komisji
 zmiany Uchwa³y nr 11/2004

+ Senat przyj¹³ stanowisko w sprawach:
 utworzenia pracowni Dydaktyki w ramach Studium Filozofii i
Psychologii Cz³owieka
 outsourcingu us³ug ¿ywieniowych ze struktur organizacyjnych
SPDSK
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
Informujemy

v

v

v

Po raz czwarty Newsweek opublikowa³ ranking
najlepszych szkó³ wy¿szych w Polsce. Przy opracowywaniu rankingu wziêto pod uwagê tylko jedno kryterium,
sprawdzano na ile skutecznie uczelnie przygotowuj¹ swoich studentów do sprostania wymogom rynku pracy. Bezkonkurencyjna po raz
kolejny okaza³a siê Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie. Nasza
uczelnia zajê³a szóste miejsce w kraju. Profesor Lech Chyczewski  rzecznik AMB komentuj¹c ten fakt na ³amach pisma stwierdzi³, ¿e wysoka lokata w rankingu bia³ostockiej Akademii Medycznej jest wynikiem prê¿nej dzia³alnoci w³adz uczelnianych. W ostatnich trzech latach uczelnia nawi¹za³a kontakty z dziesiêcioma presti¿owymi orodkami naukowymi z ca³ego wiata, a dziêki temu
naukowcy i studenci maj¹ do dyspozycji wyniki najwie¿szych badañ naukowych. Od zesz³ego roku na kierunku lekarskim istnieje
mo¿liwoæ kszta³cenia w jêzyku angielskim. W uczelni zatrudnionych jest ponad 600 pracowników naukowo-dydaktycznych,
reprezentuj¹cych niemal wszystkie dziedziny nauk medycznych i
farmaceutycznych.

v

v

v

Profesor Micha³ Myliwiec w marcu 2005 roku zosta³ powo³any do
Editorial Board Nephrology Dialysis and Transplantation. Czasopismo jest oficjalnym organem Europejskiego Towarzystwa Nefrolo-
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Trzech m³odych naukowców z naszej uczelni, dr n. med. Mariusz
Koda, lek. med. Karol Kamiñski, lek. med. Marcin Moniuszko,
zosta³o tegorocznymi laureatami trzynastej edycji konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Ka¿dego roku stypendia przyznawane
s¹ stu najlepszym naukowcom w wieku do 30 lat. W tym roku do
konkursu przyst¹pi³o 761 osób.
Podstawowym kryterium oceny kandydata jest udokumentowany
publikacjami dorobek naukowy. Najwy¿ej oceniane s¹ osoby mog¹ce wykazaæ siê pracami twórczymi. Szczególnie cenione s¹ publikacje w pismach miêdzynarodowych oraz powszechnie uznawanych za wiod¹ce w danej dziedzinie nauki. Oceniaj¹c kandydatów
recenzenci uwzglêdniaj¹ równie¿ plany badawcze, aktualnoæ tematyki, znaczenie badañ dla postêpu nauki w danej dziedzinie, stopieñ
zaawansowania badañ oraz odpowiednie przygotowanie warsztatowe kandydata, jego inwencjê i samodzielnoæ badawcz¹.
Stypendium wynosi 20 tys. i na podstawie pozytywnej oceny wyników naukowych uzyskanych w pierwszym roku mo¿e byæ przed³u¿one na rok nastêpny.

Przeczytane
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W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, w miejscu sto³ówki, ma powstaæ oddzia³ intensywnej
opieki medycznej. Sytuacja, która ma miejsce
obecnie  kilka ³ó¿ek intensywnego nadzoru porozrzucanych po
ca³ym szpitalu  trapi dyrekcjê szpitala tak bardzo, ¿e postanowi³a
dzia³aæ. Niezwa¿aj¹c na brak rodków, a nawet... projektu budowy
nowego oddzia³u. Jak t³umaczy Danuta Zawadzka, dyrektor szpitala  jest on niepotrzebny, bowiem: Mamy gotowe pomieszczenia,
wiêc wchodzi w grê tylko kwestia modernizacji. Ponadto trudno
by³o kolejn¹ dokumentacjê projektow¹ finansowaæ, skoro nie
wiadomo, jaki bêdzie efekt. Pieni¹dze na realizacjê projektu maj¹
pochodziæ z ró¿nych róde³. I tak 3,5 mln z³ ma pochodziæ z funduszy unijnych  op³aconych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 1,5 mln za z kontraktu województwa na roboty budowlane.
Jest tylko jedno ma³e ale. Nowy oddzia³ nie bêdzie spe³nia³ zapisów ministerialnego rozporz¹dzenia, przystosowuj¹cego polskie
szpitale do przepisów unijnych. Oznacza to ni mniej, ni wiêcej, tylko tyle, ¿e kiedy zaczn¹ obowi¹zywaæ przepisy UE, oddzia³ bêdzie
musia³ zostaæ zamkniêty. Dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim, Wojciech Tomal rozumie trudnoci, ale jak
twierdzi Gdybymy siê sztywno trzymali przepisów, to OIOM-u
nie bêdziemy mieli w ogóle.(...) Mylê, ¿e ta lokalizacja jest najlepsza z mo¿liwych przy obecnej sytuacji finansowej szpitala.
Wniosek z tego taki, ¿e lepiej trzymaæ siê przepisów luno i mieæ
OIOM chocia¿ przez czas jaki. Krótko, ale za to intensywnie.
To takie bardzo swobodne prze³o¿enie na jêzyk praktyki sentencji carpe diem. A potem siê zobaczy.
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Miasto nasze, choæ zasobne w gotówkê, ubogie jest w nowo narodzone dzieci. Do takiego wniosku doszli bia³ostoccy radni i postanowili przedyskutowaæ na sesji Rady Miejskiej wprowadzenie tzw.
becikowego. Wykoncypowali, ¿e wartoæ wie¿o upieczonego
bia³ostoczanina to tysi¹c z³otych. Ze wstêpnych obliczeñ wynika, ¿e

- marzec 2005 (26) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
mia³oby to rocznie kosztowaæ gminê 2,3 mln z³. Uchwa³a mia³aby
dotyczyæ urodzeñ po 30 czerwca 2005 roku. Jednym z warunków
mia³oby byæ sta³e zameldowanie w Bia³ymstoku, od co najmniej roku przed urodzeniem dziecka. Pieni¹dze by³yby wyp³acane za urodzenie ka¿dego kolejnego dziecka.
W 2004 roku w Bia³ymstoku przysz³o na wiat 2 tys. 239 dzieci.
Jest problem. Jeli bia³ostoczanie rzuc¹ siê teraz do poczynania
nowych bia³ostoczan, to apogeum urodzeñ przypadnie w momencie, w którym na pewno bêd¹ wyczerpane limity w szpitalach po³o¿niczych. A na wspomo¿enie szpitali pieniêdzy nie bêdzie. Zostan¹ wydane na becikowe...
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Szpital w Sejnach potrafi³ poradziæ sobie z d³ugami. Jedn¹ z dróg do
sukcesu jest oczywicie ograniczenie kosztów. W sejneñskiej placówce na 170 zatrudnionych osób tylko 9 zajmuje siê administracj¹.
Zwi¹zki zrezygnowa³y z egzekwowania podwy¿ek nale¿nych im z
tytu³u tzw. ustawy 203, dopóki ta sprawa nie zostanie za³atwiona
przez Sejm. W styczniu wszyscy pracownicy dostali 313 z³ podwy¿ki. Pielêgniarka zarabia tu rednio 1750 z³ brutto, znacznie wiêcej
ni¿ w innych szpitalach.  Ci, którzy zmuszeni byli wyp³aciæ ustawowe 203 z³, maj¹ teraz d³ugi, komornika na koncie, opónienia w
wyp³atach pensji i strajk w obronie miejsc pracy. U nas od szeciu
lat nie by³o opónienia w wyp³acie wynagrodzeñ  mówi dyrektor
sejneñskiego szpitala, który od dwóch lat przynosi niewielkie zyski.
W szpitalu przeprowadzono kapitalny remont, dyrektor, jak zapewnia, nie musi oszczêdzaæ na badaniach diagnostycznych.
To by³a wiadomoæ z jednego wiata. Dla odmiany wiadomoæ ze
wiata innego:
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Do gabinetu wicemarsza³ka województwa podlaskiego Krzysztofa
To³wiñskiego wkroczy³a siedmioosobowa grupa zwi¹zkowców
uzbrojonych w materace, koce, piwory i zapasy napojów. W³anie
w tym miejscu pracownicy podlaskiej ochrony zdrowia rozpoczêli
bezterminow¹ g³odówkê.
 Jestemy przygotowani do tej formy protestu, przeszlimy badania lekarskie  mówili protestuj¹cy pracownicy szpitali w Bia³ymstoku, £om¿y, Suwa³kach, Choroszczy i Grajewie. W tym samym
czasie na pikietê pod Sejm pojecha³a delegacja z podlaskiej NSZZ
Solidarnoæ. Podlascy zwi¹zkowcy przy³¹czyli siê w ten sposób do
innych pracowników ochrony zdrowia w kraju, którzy protestowali
wobec projektu ustawy o restrukturyzacji szpitali, pozwalaj¹cej im
po przekszta³ceniu w spó³kê og³aszaæ upad³oæ.
Szpitale przekszta³cone w spó³kê bêd¹ nastawione tylko na zysk, a
wiadomo, ¿e najwiêcej kosztów generuj¹ sprawy pracownicze 
powiedzia³ Andrzej Grzanowski ze szpitala psychiatrycznego w Suwa³kach.  Boimy siê, ¿e stracimy wtedy pracê. Dlatego bêdê g³odowaæ. Feralna ustawa nie przesz³a w Sejmie.
W przedziwny sposób wiaty te wzajemnie siê przenikaj¹.
Wspólne jest w nich: ród³o finansowania szpitali, stan prawny,
problemy zdrowotne pacjentów i kilka innych danych. Ró¿nica
polega na tym, ¿e w jednym wiecie mo¿na, a w drugim nie
da siê. Aha, wspólne jest równie¿ dobre samopoczucie kierownictwa szpitali z obu wiatów. Sêk w tym, ¿e tylko w jednym
przypadku jest ono uzasadnione.

W ci¹gu dziesiêciu miesiêcy, jakie minê³y od wejcia Polski do Unii
Europejskiej, z Podlasia wyjecha³o do pracy na Zachodzie ponad
120 lekarzy specjalistów i 100 pielêgniarek. Na ogó³ zreszt¹ uciekinierzy bior¹ bezp³atny urlop, wielkodusznie udzielany przez dy-
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rekcje szpitali. Dyrekcja udziela urlopu, licz¹c na to, ¿e specjalici
po roku wróc¹. Ci drudzy bior¹ go, licz¹c na to, ¿e wracaæ nie bêd¹
musieli. Ale przezorny zawsze ubezpieczony.
Jak twierdzi rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej, Iwona RaszkeRostowska: Tu nie chodzi jedynie o wynagrodzenia, które za granic¹ s¹ znacznie wy¿sze. Lekarze skar¿¹ siê te¿, ¿e nie mog¹ robiæ
swoim pacjentom nawet podstawowych badañ, bo nie ma np.
sprawnego sprzêtu. Nie mog¹ rozwijaæ siê, bo nie ma pieniêdzy na
szkolenia. O wyjedzie nie zawsze decyduje czynnik finansowy.
Oj, chyba jednak zawsze. Wystarczy zapytaæ tych, którzy wyjechali, czy pozostaliby w Polsce, gdyby podniesiono ich pensje
do poziomu pensji lekarzy na Zachodzie. Zostaliby prawdopodobnie wszyscy. Bo to jest tak: policjant, nauczyciel czy zwyk³y
sprzedawca mo¿e zarabiaæ u³amek tego, co jego odpowiednik w
krajach starej Unii. Lekarz to jednak zawód zaufania spo³ecznego, wymaga wieloletniej nauki i powiêcenia. Powinien
byæ wynagradzany na odrêbnych zasadach. A jak nie  to do widzenia. Zaufanie spo³eczne jest takie samo w Niemczech, a pieni¹dze jednak wiêksze.
Pomachaj kochany Rz¹dzie lekarzowi na po¿egnanie. Nie chcia³e zapewniæ jemu odpowiednich warunków pracy, wiêc lecz siê
teraz sam.
Listy do redakcji
Szanowny Panie Redaktorze
W ostatnim Medyku (1/24, styczeñ 2005)
zamieci³ Pan komentarz dotycz¹cy jak s¹dzê
mojej osoby, choæ nie zosta³em w nim wymieniony z imienia i nazwiska. Cieszê siê, ¿e w koñcu i nasze akademickie pismo dostrzeg³o
istniej¹ce w Uczelni problemy. Uwa¿am, ¿e wszystkie one powinny
byæ rozwi¹zywane bez ingerencji z zewn¹trz i w ramach przys³uguj¹cej uczelniom wy¿szym autonomii. Nie zaprzeczy Pan, ¿e z prob¹ o pomoc w ich rozwi¹zaniu zwraca³em siê równie¿ i do Pana 
Redaktora Medyka, bardzo popularnego w naszym rodowisku pisma, które powinno byæ forum do szerokiej dyskusji, zw³aszcza, ¿e
koszty jego wydania w zdecydowanej wiêkszoci pokrywa Uczelnia. Przypuszczam, ¿e gdyby w ramach Rady Wydzia³u Lekarskiego
oraz Senatu istnia³o otwarte forum do dyskusji, zw³aszcza nad trudnymi, czêsto bolej¹cymi problemami, gdyby stosowano jednakow¹
wyk³adniê prawa wobec wszystkich pracowników Uczelni mniej
by³oby, jak Pan to okreli³ sfrustrowanych osób kryj¹cych siê za
fasad¹ zwi¹zków zawodowych, a mo¿e nie tylko?? Stara medyczna maksyma g³osi, ¿e ³atwiej jest zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Zw³aszcza
lekarze powinni z niej wyci¹gaæ wnioski! A je¿eli choroba ju¿ siê
rozwinê³a?  pisz¹c ten list chcia³bym, aby by³ on pocz¹tkiem
zdrowienia, a ³amy medyka ten proces u³atwi³y.
Ponoæ ryba psuje siê od g³owy. W ostatnich latach w naszym
kraju psu³o siê wiele ryb. Mam nadziejê, ¿e uwaga pod adresem JM
Rektora zawarta w Pana komentarzu mówi¹ca, ¿e cyt.: s³ynie z
przypad³oci..., któr¹ mo¿na okreliæ, jako wrêcz nieprzyzwoite
trzymanie siê litery prawa nie jest krytyk¹. Nie uwa¿a Pan chyba,
¿e przyzwoite trzymanie siê prawa to przestrzeganie jedynie wybranych paragrafów i ich wygodna interpretacja. Proszê równie¿ pamiêtaæ, ¿e interes uczelni i nas wszystkich, o którym Pan wspomina, to tak¿e indywidualny interes ka¿dego z 1200 pracowników,
w tym cyt.: oko³o 30 osobników z orientacj¹ homoseksualn¹, a
tak¿e tych z depresj¹ i cierpi¹cych na zaburzenia osobowoci. Nie
omieli³bym siê sugerowaæ, ¿e najlepiej wiem, co to jest dla nich i
dla Uczelni najlepsze.
Wypada mi tak¿e ustosunkowaæ siê do uwagi Pana Redaktora
dotycz¹cej przyjació³  có¿, ponoæ mamy ich takich na jakich za-
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s³u¿ylimy. Ja za swoich przyjació³ wysoce sobie ceniê i szanujê.
Na zakoñczenie trochê historii, która jak mówi¹ z³oliwi, jeszcze nikogo i niczego nie nauczy³a. W XVII wieku we Francji panowa³ Ludwik XIV (Król S³oñce). Bez w¹tpienia bardzo mocno uto¿samia³ siê z dobrem rz¹dzonego przez siebie pañstwa twierdz¹c, ¿e
pañstwo to on. Dokona³ wielu reform  zapomnia³ jednak o innych
 po wielu latach ich potomkowie za³o¿yli zwi¹zki zawodowe...
PS. Frustracjê mo¿e wywo³ywaæ fakt, ¿e homoseksualizm stawia Pan redaktor w jednym szeregu z zaburzeniami osobowoci i
depresj¹.
Przewodnicz¹cy OT AM/SPSK/MZ OZZL
Dr hab. med. Ryszard Rutkowski
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Motto
Ten tajemniczy punkt, w którym niebo styka siê z ziemi¹,
jest tylko z³udzeniem; prawdziwym horyzontem jest cz³owiek
R. Mleczko
Szanowny Panie Redaktorze, Drogi Leszku !!!
Jestem wiern¹ czytelniczk¹ Medyka Bia³ostockiego, a szczególn¹ uwagê powiêcam zawsze Twoim komentarzom Od Redaktora, które do tej pory by³y przejawem erudycji, humanizmu i wielokierunkowych zainteresowañ. Jednak ostatni komentarz, jaki poczyni³e w pierwszym numerze tegorocznego Medyka g³êboko mnie
zaniepokoi³ i zachwia³ moje dotychczasowe odczucia.
Nie chcê polemizowaæ z faktami dotycz¹cymi jednego z konfliktów istniej¹cych na naszej Uczelni, do którego porednio nawi¹zujesz. Wszyscy maj¹ w tym wzglêdzie prawo do w³asnego pogl¹du. Natomiast moje ogromne zaskoczenie wzbudzi³ fakt, i¿  jako
lekarz, rzecznik prasowy AMB, a w koñcu redaktor naczelny miesiêcznika bia³ostockiej Akademii Medycznej, na jego ³amach, w tonie lekko kpi¹cym wyra¿asz siê o istnieniu w naszej spo³ecznoci
cytujê: osobników z orientacj¹ homoseksualn¹, ...ludzi cierpi¹cych
na zaburzenia w sferze psychicznej, ...osób podatnych na ró¿ne formy depresji, którzy s¹ wed³ug Ciebie zdolni do ró¿nych zaskakuj¹cych dzia³añ, jak cyt. sprokurowanie pisma.
Rzeczywicie w naszym spo³eczeñstwie ludzi z problemami
jest wielu  wystarczy otworzyæ ostatni numer Medyka na stronie
13 i przeczytaæ ile osób zg³osi³o siê w ci¹gu pierwszego tygodnia
dzia³alnoci bia³ostockiego Centrum Pomocy zainspirowanego
has³em Odnaleæ siebie. Mo¿e by³oby ich mniej, gdyby na czas
zauwa¿ono ich problemy i zostali na czas wys³uchani. Przecie¿, jak
s³usznie zauwa¿y³e cz³owiek nie ¿yje sam, nie jest na pustyni
chocia¿ czêsto jest pozostawiony sam sobie.
Czytaj¹c Twój komentarz odnios³am wra¿enie, ¿e tak¿e spo³ecznoæ naszej Uczelni podzieli³e na tak zwanych zdrowych i
resztê? Poniewa¿ ludzi z orientacj¹ homoseksualn¹ nie uwa¿am za
chorych, chcia³abym wiedzieæ jakie kryteria tego podzia³u nale¿a³oby przyj¹æ. Czy jest to szeroko rozumiana odmiennoæ pogl¹dów,
czy g³one prezentowanie w³asnego zdania, a co gorsze wcielanie
go w ¿ycie? Czy wreszcie odmienne, czêsto bardziej wra¿liwe postrzeganie rzeczywistoci i istniej¹cych problemów? A zdrowy? 
czy wzorem lat 40-tych i nastêpnych to bierny, mierny, ale wierny
lub bezkrytycznie podporz¹dkowuj¹cy siê pogl¹dom wiêkszoci???
Kto w koñcu wg Ciebie mia³by podzia³ na zdrowych i chorych
ew. przeprowadzaæ i co nale¿a³oby z tymi chorymi uczyniæ??? Na
swoim w³asnym przyk³adzie mogê zapewniæ, ¿e takie próby klasyfikacji s¹ bardzo niesprawiedliwe, mog¹ g³êboko zraniæ, a czêsto po
prostu s¹ chybione. Pewien czas temu przez niektórych moich kolegów  (???) zosta³am zaliczona do grupy osób o beznadziejnym
rokowaniu. Niektórzy z nich chcieli przej¹æ moje dodatkowe godziny pracy w szpitalu (przecie¿ ju¿ tu nigdy nie wróci), inni dziwili
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siê przyznanemu mi tytu³owi profesora (kobieta stoi nad grobem i
po co jej to wszystko?), jeszcze inni g³osili, ¿e tytu³ ten otrzyma³am na pocieszenie (aby nekrolog ³adniej wygl¹da³). Mo¿esz siê
domylaæ, co s¹dzê o autorach tych i innych stwierdzeñ!
Drogi Leszku  ³atwo jest kogo zraniæ nieprzemylanymi
wypowiedziami, a jeszcze ³atwiej jest siê w swoich rokowaniach pomyliæ. Nie przypuszczam wszak¿e, aby w rzeczywistoci uwa¿a³,
¿e osoby o orientacji homoseksualnej lub podatne na ró¿ne formy
depresji by³y gorsze od innych, nie mia³y prawa do publicznego
wyra¿ania swoich pogl¹dów i z za³o¿enia ka¿de ich dzia³anie by³o
bezzasadne i b³êdne. Wszak to TY w bardzo trudnym dla mnie czasie zaproponowa³e konkretn¹ pomoc diagnostyczn¹ i by³e jedn¹ z
nielicznych osób które odwiedzi³y mnie w szpitalu. Chcê Ci serdecznie podziêkowaæ, korzystaj¹c tym razem z ³amów Medyka.
Proszê pamiêtaj jednak, ¿e choroby, tak¿e choroby duszy dotykaj¹ wszystkich  równie¿ lekarzy.
¯ycz¹c dobrego samopoczucia zarówno w sferze ducha jak i
cia³a pozostajê z wyrazami szacunku.
Zastrzegam prawo autoryzacji tekstu listu przed opublikowaniem.
Mariola Sulkowska
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Szanowny Panie Profesorze
Z ¿alem ale niestety muszê zakoñczyæ moje wywiady. Ostatni
wywiad z p. Danusi¹ Przeklasa zamieszczony w Medyku przekona³
mnie do tego.
Dlaczego?
Mia³am pewien pomys³ na wywiady, dobre pytania i bardzo
czêsto m¹dre, przemylane odpowiedzi. Niestety, ze wzglêdu na
brak miejsca nale¿a³o je skracaæ i ten ostatni wywiad to nie wiadomo co  jak go skomentowa³a p. Danuta Przeklasa. Po prostu nie
jest zadowolona. I ma racjê. Stajê siê dla osób z którymi przeprowadzam wywiad osob¹ niewiarygodn¹ (tyle pytañ, odpowiedzi i
na koniec taki zlepek). Dlatego muszê zrezygnowaæ.
Osoby z którymi przeprowadza³am wywiady, nie s¹ znane i ¿eby je poznaæ nale¿a³o obszerniej zaprezentowaæ. To nie by³y osoby
z pierwszych stron gazet, gdzie wystarczy³y  3 pytania do....
Ostatecznie przekona³ mnie do tej decyzji felieton p. Niczyporowicza. Nie jest to oczywicie Jego zas³uga, ale redakcji Medyka.
Jego 400-s³ów rozepchane na ca³ej stronie (czcionka  chyba 14tka), a nasz pracownik wepchniêty.
Byæ mo¿e tak siê ocenia pracownika (mnie) nieop³aconego, do
tego podpis z b³êdem w nazwisku (ciekawe kto skorygowa³ moje
nazwisko  swoj¹ drog¹ dobrze, ¿e nie skróci³). Mam w nazwisku
twarde n  Stalenczyk.
Dziekujê za wspó³pracê.
Serdecznie pozdrawiam,
£ucja Stalenczyk

Od red. Pani¹ £ucjê Stalenczyk bardzo przepraszam za b³¹d w
nazwisku. Aby podobne nietakty nam siê nie zdarza³y, prosimy
autorów o podpisywanie siê pod swoimi tekstami (imiê, nazwisko,
tytu³ naukowy, miejsce pracy). Przypominamy równie¿ o podpisywaniu zdjêæ nades³anych do redakcji.
Podkrelam równie¿, ¿e w naszym miesiêczniku nikt nie pobiera honorariów autorskich. Dziêkujemy Szanownym Autorom, a
szczególnie tym, którzy bezporednio nie s¹ zwi¹zani z nasz¹ uczelni¹.
Listy nades³ane do redakcji zamiecilimy w oryginale.
Danuta lósarska
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Jaki czas temu odwie¿y³em moj¹ p³ytotekê i s³ucha³em
starych przebojów. Czasami wspomnienia s¹ tak intensywne, ¿e chcia³oby siê rzec: przecie¿ to by³o prawie wczoraj, kiedy s³ucha³em tego z moimi starymi znajomymi. Czas
jednak p³ynie nieub³aganie, a nasz zespó³ redakcyjny MM
jest ju¿ na pi¹tym roku. St¹d te¿ chcia³bym siê zwróciæ do
Was z kolejn¹ prob¹, a w zasadzie chcia³bym j¹ ponowiæ.
Otó¿, potrzebujemy w naszym zespole nowych cz³onków.
Osoby lubi¹ce pisaæ i interesuj¹ce siê ¿yciem naszej uczelni.
Bardzo mile widziane s¹ osoby spoza Wydzia³u Lekarskiego,
bo przecie¿ Akademia nie tylko przysz³ymi lekarzami stoi.
Chêtnych proszê o kontakt mail'owy  kubas@bialan.pl
W tym numerze prezentujemy Wam informacje o tzw.
próbnym Lepie. Profesor Flisiak wyjania, jak przebiega³o
uk³adanie pytañ testowych i przytacza g³ówne idee wprowadzenia sprawdzianu. Do artyku³u do³¹czamy tabele wyników.
Polecam równie¿ artyku³ Piotrka na temat wieczorów filmowych, organizowanych przez Ko³o Naukowe przy Klinice
Psychiatrii. Burzenie mitów i rzeczowa dyskusja, to cele, jakie stawiaj¹ sobie m³odzi psychiatrzy.
Pozosta³o mi tylko ¿yczyæ Wam wszystkim trwa³ej pamiêci o czasach i ludziach, których ju¿ nie ma.
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W zesz³ym tygodniu, ju¿ po raz drugi na AMB, odby³ siê  nazywany popularnie próbnym LEP-em  Sprawdzian Wiedzy Lekarskiej (SWL). Jest to
nieobowi¹zkowy test wiedzy medycznej dla studentów od III do VI roku Wydzia³u Lekarskiego.
Na pytania zwi¹zane z SWL odpowiada³ prodziekan Wydzia³u Lekarskiego, prof. dr hab. Robert Flisiak.
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MM  Sk¹d wzi¹³ siê
pomys³ na wprowadzenie próbnego LEP-u?
Prof. R. Flisiak: Sprecyzujmy  wiadomie nie nazwalimy tego testu LEP-em, choæ wiêkszoæ osób
u¿ywa powszechnie tej nazwy  nazwalimy go
Sprawdzianem Wiedzy Lekarskiej (SWL). Pomys³
powsta³ podczas kontaktów i spotkañ prorektora ds.
studentów, prof. A. D¹browskiego oraz moich z
przedstawicielami uczelni holenderskich. Okazuje
siê, ¿e w Holandii wszystkie uczelnie, co roku przeprowadzaj¹ taki test. Jest to test centralny i s³u¿y do
rankingowania uczelni oraz ledzenia postêpów w
nauce studentów.
Ten sprawdzian (SWL) ma g³ównie na celu przygotowanie do LEP-u, dlatego struktura pytañ i trudnoci s¹ podobne. Postanowilimy, ¿e wszyscy studen-

Fot. Szanowna Komisja Egzaminacyjna.

ci, niezale¿nie na którym roku studiuj¹, maj¹ te same pytania testowe. Dziêki Sprawdzianowi Wiedzy
Lekarskiej student mo¿e sprawdziæ stan swojej wiedzy z danej dziedziny. Od niego zale¿y czy w kolejnych latach jego wiedza poprawi siê, czy te¿ pozostanie na tym samym poziomie. Kolejnym celem
Sprawdzianu jest mo¿liwoæ oceny przez w³adze
dziekañskie uczelni procesu dydaktycznego. Dziêki
temu mo¿emy zwróciæ uwagê na to, czy niektóre
bloki programowe nie odstaj¹ od ogólnego poziomu. Wyniki s¹ póniej prezentowane koordynatorom i kierownikom jednostek nauczania. W zwi¹zku
z tym mamy nadziejê, ¿e osoby nadzoruj¹ce proces
dydaktyczny wyci¹gn¹ odpowiednie wnioski. Wiarygodna ocena bêdzie jednak mo¿liwa dopiero po
przeledzeniu wyników w kolejnych latach.

MM  Czy podobny do SWL rodzaj sprawdzianu
funkcjonuje jeszcze na której z uczelni medycznych?
Prof. R. Flisiak  Dotychczas funkcjonuje on tylko
u nas, chocia¿ z prof. D¹browskim dzielilimy siê
informacj¹ przy okazji ró¿nych spotkañ z w³adzami
innych uczelni, i¿ wprowadzamy tak¹ formê samooceny. Jednak na razie nie s³ysza³em, aby ktokolwiek w Polsce planowa³ zorganizowanie takiego
egzaminu.
MM  Czyli, jest to taki nasz lokalny egzamin.
Prof. R. Flisiak  Tak i mam tak¹ nadziejê, i¿ bêdzie
s³u¿yæ podniesieniu motywacji naszych studentów.
Pocz¹tkowo planowalimy wprowadziæ oznaczenia
prac  jako numery indeksów, jednak studenci nie
wyrazili na to zgody, dlatego pos³ugujemy siê losowo wybranymi numerami. Jest to trochê niekorzystne, gdy¿ dzisiaj zapewne wielu studentów nie
pamiêta swego wyniku z roku poprzedniego  a nie
ma ju¿ w tej chwili mo¿liwoci sprawdzenia tamtych danych. Nie ma wiêc mo¿liwoci porównania.
MM  Czy gdyby taki test funkcjonowa³ te¿ na
innych uczelniach medycznych, mo¿na by dokonywaæ porównywania uczelni na podstawie uzyskiwanych wyników?
Prof. R. Flisiak  By móc porównywaæ, trzeba by³oby wprowadziæ jednakowy test na wszystkich uczelniach. Wydaje mi siê, ¿e spali³oby to ideê, gdy¿ jest
ona taka, aby student móg³ sam oceniæ siebie i aby
w³adze uczelni mog³y oceniæ zdobyt¹ przez niego
wiedzê. Kiedy próbowano wprowadziæ ogólnopolski obowi¹zkowy sprawdzian tego rodzaju, jednak
w praktyce nie przynios³o to oczekiwanych efektów.
Test sprawia³ wra¿enie nierzetelnego.
MM  Kto uk³ada pytania do SWL?
Prof. R. Flisiak  Pytania uk³adaj¹ koordynatorzy,
kierownicy i pracownicy jednostek prowadz¹cych
dane bloki æwiczeniowe. Nastêpnie u³o¿one pytania
s¹ weryfikowane przez kierowników jednostek, a
koordynator przekazuje je w³adzom uczelni. Czêsto
jest tak, ¿e niektóre jednostki maj¹ gotowe zestawy
i przekazuj¹ je do wspólnego banku pytañ, z którego
ja osobicie wybieram  zwykle losowo te ostateczne. Moim za³o¿eniem by³o tak¿e, aby w tym roku
niektóre pytania powtórzy³y siê.
MM  Czy istniej¹ jakie zasady dotycz¹ce
uk³adania pytañ  czy powinny byæ to pytania
bardziej teoretyczne czy kliniczne (praktyczne)?
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Prof. R. Flisiak  Za³o¿eniem jest, aby pytania wi¹za³y siê z klinik¹, gdy¿ tak w³anie wygl¹da LEP.
By³a taka sugestia wród studentów, aby pojawia³o
siê wiêcej pytañ w stylu: przychodzi baba do lekarza.... Jednak pytania, które pozornie wydaj¹ siê
czysto teoretyczne, póniej w klinice maj¹ bardzo
du¿e praktyczne zastosowanie.
MM  Czy uzyskane wyniki s¹ gdzie publikowane ?
Prof. R. Flisiak  W ubieg³ym roku by³y wywieszone na tablicy w pa³acu oraz w DS. 1 i 2 wraz z ogól-

MM  Czy wyniki uzyskane w zesz³ym roku
wp³ynê³y w jakikolwiek sposób na formê b¹d
rodzaj pytañ wybranych na tegoroczny SWL?
Prof. R. Flisiak  Nie. Stara³em siê, aby by³o to zorganizowane w podobny sposób. Nie jest ³atwo u³o¿yæ dobre pytanie, ca³kowicie zrozumiale, z jednoznaczn¹ odpowiedzi¹  jest to niestety wada sprawdzianów testowych. Trudno nam by³o stworzyæ
jak¹ komisjê recenzuj¹c¹. Zale¿a³o nam, aby zaabsorbowaæ jak najmniej osób, by jak najmniejszym
kosztem czasowym i finansowym przygotowaæ ten
test. Kiedy byæ mo¿e zajdzie taka koniecznoæ, aby
ostateczna wersja pytañ podlega³a ocenie 2-3 dowiadczonych osób.
MM  Kr¹¿y opinia wród studentów, i¿ tegoroczny SWL by³ ³atwiejszy. Czy jest wiêc to przypadek, czy rzeczywicie tak by³o?
Prof. R. Flisiak  Nie móg³ byæ ³atwiejszy, gdy¿
korzystalimy z tej samej bazy danych. Pytania byæ
mo¿e by³y bardziej klarowne, gdy¿ mielimy wiêkszy wybór  bank pytañ siê rozszerzy³. Jednak nie
by³o intencji, aby obni¿aæ poziom trudnoci.
MM  Jeli chodzi o porównanie roku ubieg³ego
i obecnego  czy tegoroczne wyniki s¹ bardziej
satysfakcjonuj¹ce?
Prof. R. Flisiak  Wydaje mi siê, ¿e tegoroczny
SWL wypad³ lepiej na VI roku. To, co by³o niekorzystne w tym roku, to to, ¿e zg³osi³o siê tylko 12
osób z III roku. Zamierzamy jednak daæ im kolejn¹
szansê. Jeszcze raz zorganizujemy taki test i bêdzie
to ju¿ zale¿a³o od nich, czy wyra¿¹ chêæ skorzystania.
rozmawia³a Katarzyna Duchiñska

Fot. Skupieni.

nym podsumowaniem testu. By³y tak¿e prezentowane na spotkaniu Rady Wydzia³u. Wyniki s¹ zestawiane i prezentowane blokami naukowymi. W tym
roku zamierzam je tak¿e umieciæ na stronie internetowej naszej AMB.

Ogólne wyniki Sprawdzianu Wiedzy Lekarskiej
w latach 2004 i 2005
Poni¿ej prezentujemy wyniki SWL 2005 w zestawieniu z wynikami, jakie osi¹gnêli studenci w roku
2004. Wykres zawiera zestawienie wyników na poszczególnych latach studiów na Wydziale Lekarskim.

liczba zdaj¹cych
rednia iloæ punktów na 100
mo¿liwych
minimalna iloæ uzyskanych
punktów

rok sprawdzianu
2004
2005
345
216
70

46
20

52
32

maksymalna iloæ uzyskanych
69
71
punktów
11 (3%) 39 (18%)
>60 poprawnych odpowiedzi
50-60 poprawnych odpowiedzi 106 (31%) 97 (45%)
40-49 poprawnych odpowiedzi 153 (44%) 71 (33%)
9 (4%)
20-39 poprawnych odpowiedzi 75 (22%)
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rednie iloci punktów uzyskane przez
poszczególne lata studiów w roku 2004 i 2005
2004

2005

60
50

50
40

44

43

53

56

52
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cd.

47

38

30
20
10
0
III

IV

V

VI

ROK STUDIÓW
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Rzecz o Wieczorach Filmowych
Choæ psychiatria jest dziedzin¹ niezwykle obszern¹ i pobudzaj¹c¹ wyobraniê (a moj¹ z

JACY JESTEMY ... JACY JESTEMY ... JACY JESTEMY ...

pewnoci¹), trudno ukryæ, ¿e tak zwany przeciêtny student medycyny przez wiele lat nie ma
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okazji zweryfikowania swoich przemyleñ na temat chorób psychicznych. Nie ma te¿ okazji
przyjrzeæ siê temu problemowi bli¿ej w Klinice Psychiatrii AMB.
Jakie s¹ wiêc nasze wyobra¿enia o chorobach duszy? Czy w odniesieniu do nich
mylimy po prostu o cierpi¹cym chorym cz³owieku, czy mo¿e puszczaj¹c wodze karmionej
tysi¹cem po¿ywek fantazji, przywo³ujemy sobie przed oczy wyobrani postacie wzorowane na
bohaterach Piêknego umys³u czy K-pax lub mo¿e co gorsza na Haniballu Lecterze.
Inspiruj¹ce zagadnienie
Nawet w tym wprowadzeniu nie³atwo by³oby
unikn¹æ odniesienia do
filmu. Nic w tym dziwnego, bo Melpomena
upodoba³a sobie niezwykle plastyczny temat zaburzeñ psychicznych i niemal od samego pocz¹tku
kinematografii obficie z
niego czerpie, tym samym
podaj¹c nam gotowy obraz, a co za tym idzie
prawdopodobnie i stosunek do chorych. Bez
wzglêdu jednak czy bohater naszej pobudzonej
wyobrani przypomina Rodiona Raskolnikowa czy Don Kichote'a, pozostaje pytanie
na ile i czy w ogóle takie postrzeganie jest
prawdziwe? Czy nie tworzymy na jego podstawie b³êdnych czasem postaw i uprzedzeñ?
Rzetelne omówienie zagadnienia choroby
psychicznej, zbyt czêsto, spotykamy dopiero
pod koniec studiów na kursie psychiatrii.
Mo¿na by jeszcze dodaæ, ¿e w po³owie studiów, pokrewne chorobom duszy tematy
poruszamy na kilkunastu godzinach zajêæ z
psychologii. Poruszamy jeli, rzecz jasna,
kto nie uczy siê w tym czasie pilnie i dyskretnie, zerkaj¹c pod ³awkê na tabelkê z mikrobów. I to jest wszystko. Wszystko o chorobach psychicznych na studiach!
wiat³o w tunelu
Dlatego w³anie warto by³o stworzyæ
okazjê do tego by, choæ po trosze daæ upust
ciekawoci i dowiedzieæ siê czego wiêcej.
Nie chodzi tu bynajmniej o poszerzanie podrêcznikowej wiedzy, lecz o zwrócenie uwagi

i zastanowienie siê nad tym, co i tak ka¿dy z
nas ma okazjê dostrzec, wprawdzie nie na
szpitalnej sali, lecz w kinie, ksi¹¿ce, telewizji.
St¹d w³anie narodzi³ siê pomys³ organizowanych przez Ko³o Naukowe przy Klinice
Psychiatrii AMB WIECZORÓW FILMOWYCH.
Na pocz¹tku by³y one kierowane do samych kó³kowiczów i osób szczególnie zainteresowanych psychiatri¹. Wraz z kolejnymi spotkaniami widownia rozszerza³a siê coraz bardziej, obejmuj¹c ju¿ nie tylko grupê
studentów Akademii Medycznej, ale tak¿e
kole¿anki i kolegów z Uniwersytetu i Politechniki. Cieszy fakt, ¿e sala Co Nie Co
ostatnio wype³niona bywa³a niemal do koñca, a wród widowni mo¿na ju¿ rozpoznaæ
twarze sta³ych bywalców.
Gwód
W ci¹gu tego roku mielimy okazjê zobaczyæ miêdzy innymi filmy: Godziny,
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Lot nad kuku³czym gniazdem, Zostawiæ
Las Vegas, Requiem dla snu, The Milion
Dollar Hotel, Paj¹k, K-pax. Jednak nie
sam film jest w za³o¿eniu gwodziem programu. Najwa¿niejszym powinna byæ dyskusja po filmie. Powinna, bo ró¿nie z tym
bywa. Zdarzaj¹ siê delikatnie mówi¹c drêtwe jak i nadmiernie przegadane wieczory.
W ca³ej zabawie chodzi o to, aby w filmie
dostrzec i przedyskutowaæ prawdziwe symptomy choroby, jej rozwój, obraz emocji pacjenta. Nie mniej istotne s¹ reakcje otoczenia chorego, zmiany postaw, czêsto zmêczenie lub frustracje rodziny i przyjació³. To
okazja nie do przecenienia w przypadku
powszechnych chorób, które nieczêsto spotykamy lub omawiamy na klinikach. Wydaje mi siê, ¿e chyba
szczególnie istotna w
przypadku filmu Zostawiæ Las Vegas, poruszaj¹cego problem alkoholizmu. Nie wiadomo dlaczego my, przyszli lekarze, spotkamy
siê z tym problemem dopiero na szóstym roku
medycyny? A warto
wczeniej, choæby dlatego ¿e jak wskazuj¹ badania statystycznie, niemal
co pi¹ty z nas mo¿e byæ
alkoholikiem.
Takie spotkania to
te¿ okazja do tego, by
wytkn¹æ niezgodnoæ
scenariusza z prawdziwym klinicznym obrazem choroby, skonfrontowaæ popularne, ale
czêsto bezpodstawne przekonania z opini¹
lekarza. A zdarza³y siê ju¿ takie przypadki, i
nie chodzi³o tu tylko o przerysowane i czasem g³upawe gagi, drobiazgi. Dobrym przyk³adem jest choæby stereotyp traktuj¹cy o leczeniu elektrowstrz¹sami. Ta terapia pokazana w kinie ju¿ w 22 filmach powsta³ych w
latach 1948-2000 (na wieczorach filmowych widzielimy w Locie nad kuku³czym
gniazdem i Requiem dla snu), konsekwentnie ukazywana jest jako remedium

coraz bardziej okrutne i wyniszczaj¹ce.
Trudno wiec po takiej dawce uwierzyæ, ¿e
jest to metoda wci¹¿ stosowana i co najwa¿niejsze skuteczna! A jest!
Wypowiedz siê
Innym elementem towarzysz¹cym filmowym pokazom jest kierowana do widzów
ankieta. I tu te¿ mamy na uwadze dwa ró¿ne
cele. Po pierwsze celem tego badania by³o
okrelenie wp³ywu samego filmu i jakichkolwiek informacji o chorobie na jej odbiór, stosunek do ludzi chorych, ewentualne obawy
czy wrêcz uprzedzenia. Drugim, nie mniej
istotnym celem by³o podobnie jak w dyskusji
zwrócenie uwagi i uczulenie respondentów

wype³niaj¹cych ankietê na ich stosunek do
chorych, a tak¿e na obecnoæ takich osób w
ich otoczeniu.
Film jest ju¿ wa¿nym elementem w
kszta³ceniu lekarzy psychiatrów, okazj¹ ¿eby
podzieliæ siê swoimi w¹tpliwociami i podyskutowaæ.

Piotr Rutkowski

Szczególne podziêkowania za pomoc przy organizacji spotkañ i powiêcony czas kierujê
do kolegi Darka Jakoniuka z Co Nie Co i przede wszystkim, zawsze s³u¿¹cej nam profesjonaln¹ opini¹ i komentarzem, opiekunce ko³a lek. Joannie Grzesiewskiej
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v

v

v

Z tragicznych popio³ów, na czarnych trawach
Rodzi³a siê nadzieja.
Któ¿ mia³ przypuszczaæ, ¿e w tej ciemnej dolinie
Wyronie drzewo wiekowe, na wieki
wiat szala³, pali³ m³odoæ m³odych
Niszczy³ nasiona i wycina³ starszyzny lasy.
To drzewo przetrwa³o  niezauwa¿one?
Przetrwa³o drzewo na z³oæ Rusowi
Na trwogê wrogom!
Na pogrom z³emu!
Gdy pustki ogarnê³y ziemiê i wszystko poszarza³o,
Ono wci¹¿ kwit³o i owocowa³o.
Jesieni¹ traci³o licie, wiosn¹ znów zielenia³o.
Nasiona rozsiewa³ wiatr latami,
Zapisywa³ bia³e karty
Wo³aniem o przebaczenie historii krwawej

Przychylne dla zagubionych,
£askawe dla przestraszonych  drwali.
Stateczne na czasy niesta³e
Trwa³e, gdy nic nie jest trwa³e.
Sprawiedliwe DRZEWO
I choæ ju¿ z¿ête sierpem Najwy¿szego
Na czasy wichury pozosta³o ¿ywe wród ¿ywych.
A z jego obumar³ych konarów tysi¹c go³êbic
Niesie wci¹¿ zielone ga³¹zki
Czterdzieci i cztery
O niezniszczalnoci tego co doskona³e.

Vitalizacja

v

v

v

Qba

Liæ spadaj¹cy z drzew wysokoci,
Zanim zdobêdzie ziemi ciemnej czeluci,
Zmaga siê z wiatru podmuchem nieczu³ym,
Z nadziej¹, ¿e wytrwa czas bycia ptakiem.

Krzycza³o drzewo, na cztery burze,
Szumia³o, gdy wichura b³¹dzi³a w konarach,
Wielkie, niezniszczalne

Nie ¿egnaj dnia, póki s³oñce nie zasz³o,
Nie mów, ¿e pe³zasz, kiedy nogi ciê nios¹,
Nie mów to ciemnoci, gdy dzieñ jeszcze b³yszczy,
Nie milcz, gdzie krzyku nie by³o.

Korzenie w j¹drze ziemi mia³o,
Energiê z trzewi przodków czerpi¹c.
Wielkie, samotne, z rózg¹ na pohybel niewytrwa³ym.

nij o mi³oci, kiedy jej brakuje,
Pisz o wiernoci, kiedy ciê zdradzono,
Ucz siê zdobywaæ gwiazdy pociemnia³e,
Trwaj, kiedy wszystko ju¿ umar³e.

I choæ wiekowe, wci¹¿ p³odne

Tlij w sobie kolory ¿ycia,
Zanim po¿egnasz siê z byciem i wschodem
I przed snem wiecznym walcz o nadziejê,
Tê, która umiera ostatnia.

Owoc jego gorzki, obfity, a doskona³y,
znany w czterech stronach wiata,
tam gdzie koñcz¹ siê drogi i s³oñce zasypia

Qba
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Dobra praktyka badañ naukowych
Rekomendacje
czêæ I str. 22-23

(Zespó³ Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maja 2004r.).

3. Zasady dobrej praktyki badañ naukowych.
Od wielu lat, w ró¿nych rodowiskach naukowych, w tym
równie¿ i w Polsce podnoszono potrzebê opracowania
swoistego Kodeksu Etyki Naukowej. W dyskusjach dotycz¹cych tego zagadnienia najrozs¹dniejsze stanowisko zajê³o
przed laty American Association for the Advancement of
Science6 s³owami prof. Johna Ladd'a z Brown University:
Professional code of ethics is a misnomer. What scientists
really mean to say  what they really want  is a professional code of conduct.
Okrelenie dobrej praktyki badañ naukowych (good research practice), a wiêc zdefiniowanie takich zasad rzetelnego
postêpowania, które s¹ powszechnie zrozumia³e i mo¿liwe
do wprowadzenia w poszczególnych jednostkach, stanowi
najwa¿niejszy element odniesienia siê do problemu nierzetelnoci naukowej. Wytyczne dla dobrej praktyki powinny
zawieraæ uzgodnione i zaakceptowane przez rodowisko
precyzyjne definicje i jasne zasady oraz procedury postêpowania w przypadku pojawienia siê zarzutów nierzetelnoci naukowej. Ka¿dy pracownik naukowy od pocz¹tku swojej
kariery powinien wiedzieæ, jakie konsekwencje przynosi
naruszenie przyjêtych zasad.
Podejmuj¹c pracê nad okreleniem  do zastosowania w Polsce  zasad dobrej praktyki naukowej oraz w³aciwych procedur postêpowania, nale¿y uwzglêdniæ prace prowadzone
od wielu lat w innych krajach. W kontekcie przyst¹pienia
Polski do UE szczególn¹ uwagê trzeba zwróciæ na ustalenia
i dokumenty organizacji europejskich7.
Wzglêdy praktyczne
(wzrost znaczenia finansowania ze róde³ UE) wymuszaj¹
unifikacjê podejcia. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e stosowanie
w ca³ej Europie jednakowych zasad stanie siê w nieodleg³ej
przysz³oci koniecznoci¹. Co prawda podejcie do problemu w poszczególnych krajach europejskich jest podobne i w
zasadzie zgodne ze wczeniejszymi ustaleniami podjêtymi w
USA, to jednak uzgodnienie wspólnego tekstu natrafia na
trudnoci. Pomimo tego wydaje siê, ¿e w przypadku Polski
nale¿y raczej skoncentrowaæ wysi³ek na skorelowaniu naszych regulacji z tymi, które s¹ wprowadzane w Europie (z
uwzglêdnieniem odrêbnoci prawnych), ni¿ na tworzeniu
systemu od podstaw.
Odpowiedzialnoæ za zapobieganie nierzetelnoci naukowej
spoczywa na spo³ecznoci naukowej jako ca³oci, a wiêc na
uczestnikach procesu badawczego (s¹ to studenci, doktoranci, pracownicy i kierownicy zespo³ów i instytucji badaw-
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czych), na instytucjach naukowych (uczelnie, instytuty, stowarzyszenia i organizacje naukowe) oraz na agendach rz¹dowych i pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w obszarze nauki.
W celu sprostania tej odpowiedzialnoci w³aciwe instytucje
powinny zapewniæ odpowiedni¹ edukacjê swoich pracowników oraz stworzyæ system sprzyjaj¹cy przestrzeganiu zasad.
Podstawowymi jednostkami, na których powinien spoczywaæ obowi¹zek dba³oci o zachowanie dobrej praktyki naukowej, s¹ jednostki posiadaj¹ce uprawnienia do nadawania
stopni i tytu³ów naukowych. Wynika to z przekonania, ¿e
najlepiej zapobiega nierzetelnoci wysokie prawdopodobieñstwo jej ujawnienia na najwczeniejszym etapie kariery
naukowej i publicznego przedstawiania wyników badañ.
Wszystkie wspomniane ju¿ wytyczne ogólne, jak te¿ procedury opracowane przez poszczególne organizacje naukowe
wymieniaj¹ nastêpuj¹ce, podstawowe cechy dobrej praktyki
naukowej:
1. Przestrzeganie podstawowych zasad pracy naukowej, takich jak:
+ adekwatnoæ i standaryzacja metod,
+ skrupulatne dokumentowanie wyników,
+ sceptycyzm wobec w³asnych rezultatów,
+ uczciwe uznawanie nale¿nego udzia³u wspó³pracowników, konkurentów i poprzedników,
+ rzetelne ocenianie innych.
Zaleca siê, by wszystkie instytucje dzia³aj¹ce w obszarze nauki opracowa³y i upowszechni³y wewnêtrzne
kodeksy dobrej praktyki naukowej. Kodeksy te powinny byæ akceptowane przez spo³ecznoci tych instytucji
i stanowiæ wi¹¿¹ce zobowi¹zanie dla pracowników.
Powinny byæ proste i ³atwe do zrozumienia i stanowiæ
przedmiot kszta³cenia pracowników. W przypadku instytucji przyznaj¹cych rodki finansowe nale¿y dbaæ o
to, aby wszyscy bior¹cy udzia³ w postêpowaniu oraz
recenzenci byli wiadomi odpowiedzialnoci ci¹¿¹cej
na nich w zwi¹zku z poufnoci¹ postêpowania i obiektywnoci¹ oceny, a tak¿e ujawniali mo¿liwe konflikty
interesów zarówno osobistych jak i instytucjonalnych.
2. W³aciwe kierownictwo i wspó³praca w zespo³ach naukowych;
Stworzenie korzystnego klimatu dla dobrej praktyki
naukowej jest powinnoci¹ kierownictwa instytucji,
oraz samodzielnej kadry naukowej. Odpowiedzialnoæ
za to powinna byæ wyranie okrelona na poszczególnych szczeblach. Nale¿y wprowadziæ zasadê odpowiedzialnoci instytucji i jej w³aciwych organów za rzetelnoæ informacji podawanych we wnioskach o finansowanie. Procedury wewnêtrzne powinny przewidy-

AAAS Professional Ethic Project, Publication 80-R-4 1980
np.: Safeguarding Good Scientific Practice, A joint statement by the Director General of the Research Councils and the Chief Executives
of the UK Research Councils, 18 Dec.1998, dokument DFG: Recommendation of the Commission on Professional Self Regulation in
Science, Jan. 1998., Guidelines for the Prevention, Handling and Investigation of Misconduct in Science wydany w 1994 przez National
Research Ethics Council of Finland lub projekt Guidelines opracowywany przez European Science Foundation i inne
6
7

- marzec 2005 (26) -

- 45 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

3.
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6.

waæ mo¿liwoæ powo³ywania niezale¿nych, zewnêtrznych cia³ w przypadku powstania podejrzeñ o naruszenie zasad dobrej praktyki.
Szczególne uwzglêdnianie potrzeb m³odych badaczy;
Edukacja i kszta³towanie w³aciwych postaw u m³odych pracowników naukowych stanowi szczególnie
wa¿ny element systemu. Instytucje powinny okreliæ
w wewnêtrznych przepisach wa¿ne uprawnienia
mistrzów i zasady ich odpowiedzialnoci za kszta³cenie m³odych naukowców, a tak¿e dbaæ o przestrzeganie tych przepisów. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na odpowiedzialnoæ promotorów prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. W zespole naukowym ka¿-dy musi mieæ swojego starszego dowiadczeniem partnera, odpowiedzialnego za jego rozwój
naukowy.
Zabezpieczanie i przechowywanie wyników badañ.
Wyniki badañ powinny opieraæ siê na weryfikowalnych wiadectwach. Kierownictwo jednostki badawczej i pracownicy s¹ odpowiedzialni za bezpieczne
przechowywanie wystarczaj¹co szczegó³owych i precyzyjnych zapisów pierwotnych wyników badañ oraz
innej dokumentacji wykonywanych prac. Trwale zapisane i odpowiednio opisane dane maj¹ umo¿liwiæ odtworzenie drogi prowadz¹cej do og³oszonych wyników. Rekomenduje siê, by wszyscy pracownicy naukowi starannie prowadzili i przechowywali osobiste
zapisy prowadzonych badañ. Rekomenduje siê, by
zagregowane dane by³y przechowywane przez wydzia³ czy jednostkê badawcz¹, w której zosta³y wytworzone, przez kilka lat (w USA  osiem lat). Jako dane rozumie siê tu wyniki pierwotne, na których zosta³y lub zostan¹ oparte publikacje, a w niektórych
przypadkach równie¿ próbki czy materia³y. Brak takich danych, w przypadkach postêpowania w sprawie
zarzutu nierzetelnoci naukowej, powinien byæ traktowany jako okolicznoæ obci¹¿aj¹ca..
Przestrzeganie zasad autorstwa publikacji naukowych.
Minimalnym kryterium wspó³autorstwa stanowi
udzia³ w stworzeniu koncepcji badañ, ich przeprowadzeniu, interpretacji lub przygotowania publikacji
w obszarze specjalnoci wspó³autora, co najmniej w
takiej czêci jaka wystarcza, aby podj¹³ on za ni¹ publiczn¹ odpowiedzialnoæ. Gdy wystêpuje dwóch lub
wiêcej autorów publikacji, jeden z nich  za zgod¹ pozosta³ych  formalnie przyjmuje odpowiedzialnoæ za
ca³oæ publikacji. Podpisane owiadczenia o autorstwie i wspó³autorstwie, zawieraj¹ce stwierdzenie, ¿e
nie wystêpuj¹ inne osoby mog¹ce mieæ roszczenia do
wspó³autorstwa, s¹ przechowywane u kierownika jednostki. Wspó³autorstwa honorowe s¹ niedopuszczalne. Nie stanowi¹ tytu³u do wspó³autorstwa tak
sk¹din¹d wa¿ne dla pracy naukowej dzia³ania, jak pozyskiwanie funduszy, dostarczenie materia³ów, wykszta³cenie wspó³autorów w stosowaniu metod, zbieranie i zestawianie danych, czy kierowanie instytucj¹,
w której badania s¹ prowadzone. Wspó³udzia³ w publikacji innych osób ni¿ wspó³autorzy musi byæ odpowiednio zaznaczony (zwyczajowo w podziêkowaniach).
Unikanie konfliktu interesów
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Sytuacje konfliktu interesów mog¹ wyst¹piæ w szczególnoci:
a. Przy ocenie innych  instytucji, osób, projektów,
wniosków, prac itp.:
+ gdy wystêpuje powi¹zanie osoby oceniaj¹cej z poddawan¹ ocenie jednostk¹
+ gdy wystêpuje powi¹zanie cz³onka organu przyznaj¹cego rodki z jednostk¹, której te rodki s¹ przyznawane.
+ gdy na wynik oceny mog¹ wp³yn¹æ jakiekolwiek
okolicznoci inne ni¿ obiektywna, merytoryczna i
kompetentna analiza; najczêstszym przypadkiem
takich okolicznoci jest mo¿liwoæ, ¿e oceniaj¹cy
lub osoby mu bliskie odnios¹ korzyæ z okrelonego
wyniku oceny.
+ gdy sam fakt dokonywania oceny, niezale¿nie od jej
wyniku, przysparza korzyci, a oceniaj¹cy nie posiada kompetencji wystarczaj¹cych do rzetelnej analizy.
b. Przy w³asnej pracy naukowej, konflikt interesów mo¿e
powstaæ gdy osoba zatrudniona w instytucji prowadz¹cej badania na zlecenie organizacji biznesowych
lub w obszarze transferu technologii sama prowadzi
dzia³alnoæ biznesow¹, lub ma finansowe udzia³y w
przedsiêbiorstwie w obszarach swojej kompetencji, a
w szczególnoci:
+ gdy powi¹zania finansowe prowadz¹cego badania
ze sponsorem badañ mog¹ doprowadziæ do stronniczoci w prowadzeniu tych badañ lub w raportowaniu wyników
+ gdy okrelony wynik pracy mo¿e przynieæ dodatkow¹ korzyæ (oprócz zwyk³ego wynagrodzenia) jej
wykonawcy lub osobom mu bliskim,
+ gdy sama praca, niezale¿nie od wyniku, przysparza
korzyci (np. zatrudnienie lub p³atne zlecenie) wykonawcy lub osobom mu bliskim, podczas gdy on
sam nie posiada kompetencji wystarczaj¹cych do
rzetelnego wykonania tej pracy,
+ gdy zakup urz¹dzeñ, materia³ów czy us³ug niezbêdnych do prowadzenia badañ nastêpuje w firmach z
którymi prowadz¹cy badania, lub osoba mu bliska
ma powi¹zania finansowe, w³asnociowe lub menad¿erskie.
+ gdy wykorzystujê siê pracê studentów, doktorantów
lub innych podleg³ych osób, lub wyposa¿enie jednostki do pracy na rzecz firmy, z któr¹ prowadz¹cy
badania lub bliska mu osoba ma powi¹zania finansowe, w³asnociowe lub menad¿erskie.
Szczególnym przypadkiem konfliktu interesów jest
konflikt zobowi¹zañ, czyli sytuacja, w której powi¹zania prowadz¹cego badania z ich sponsorem lub licencjobiorc¹, lub inne zobowi¹zania zewnêtrzne (dydaktyczne, naukowe, spo³eczno-organizacyjne, publiczne
itp.) przyczyniaj¹ siê do zaniedbywania jego zobowi¹zañ wobec macierzystej jednostki.
Gdy pojawiaj¹ siê okolicznoci wskazuj¹ce na mo¿liwoæ powstania konfliktu interesów lub konfliktu
zobowi¹zañ, naukowcy maj¹ obowi¹zek przedstawienia sprawy kierownictwu instytucji dla rozstrzygniêcia lub rezygnacji z dzia³añ potencjalnie konfliktowych.

- marzec 2005 (26) -

