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Kim jest cz³owiek? Sk¹d przyby³ na planetê, któr¹ nazwa³ Ziemia?
Dok¹d zmierza jako jednostka i gatunek? Kto puszcza w ruch skomplikowan¹ maszyneriê, której dzia³anie okrela siê ¿yciem? My, przyrodnicy i lekarze, dostêpujemy zaszczytu przebywania blisko tajemnicy, jak¹
jest cz³owiek, jego ¿ycie i mieræ. Niektórzy z nas zachwycaj¹ siê w³asnym
rozumem i odkryciami. Rozumowi sk³adaj¹ ho³d. Inni, w miarê poznawania i g³êbszego wnikania w struktury i funkcje ¿ywej komórki, s¹ zadziwieni  bynajmniej nie w³asnym rozumem. S¹ zadziwieni cudem, jakim
jest ¿ycie. Staj¹ z nabo¿eñstwem i szacunkiem przed ka¿d¹ ¿yw¹ istot¹,
ka¿dym przejawem ¿ycia. Ta postawa by³a tak bliska zmar³emu wielkiemu
rodakowi  s³owiañskiemu papie¿owi. Jego mieræ zbieg³a siê z sympozjum, jakie mia³o miejsce w Auli Wielkiej AMB, na którym biolodzy,
filozofowie i teolodzy prowadzili rozwa¿ania na temat Cz³owiek 
stworzenie czy twór ewolucji. Tym, którzy nie mieli okazji uczestniczyæ w
sympozjum, polecam zapoznanie siê z niektórymi wypowiedziami
wyk³adowców bior¹cych w nim udzia³. Do osoby, nauki i mierci Jana
Paw³a II nawi¹zuje wiele tekstów, które nasi czytelnicy znajd¹ w bie¿¹cym
numerze. Mnie szczególnie zaintrygowa³ wywiad z profesorem Kopani¹ 
bioetykiem pracuj¹cym w UwB, jednym z wyk³adowców na wspomnianym sympozjum. Profesor odpowiada na pytanie, które wielu z nas stawia³o sobie towarzysz¹c, za porednictwem mediów, w ostatnich dniach
¿ycia i mêki papie¿a. Pytanie o mieræ  czy powinna byæ cicha, prze¿ywana przez najbli¿szych i w ich gronie. Prze¿ywana w sposób intymny 
jako akt i w³asnoæ umieraj¹cego oraz jego rodziny. Czy na miejscu i w
zgodzie z etyk¹ by³a wrzawa, jak¹ w obliczu mierci papie¿a wytworzy³y
media, relacjonuj¹c jej poszczególne etapy. Jakby to by³o sprawozdanie z
imprezy sportowej? Z moich w³asnych obserwacji, dowiadczeñ i odczuæ
wynika, ¿e przekroczylimy znowu pewne granice. Czy wolno je by³o
przekroczyæ?! Dane mi by³o towarzyszyæ w ostatnich chwilach ¿ycia
mojego ojca. Odprowadza³em go, w jego ostatniej drodze. Choæ minê³o
ju¿ niemal 20 lat, pamiêtam ka¿d¹ chwilê. By³a to dla mnie ostania lekcja,
jak¹ mi udzieli³. Nie wyobra¿am sobie, aby odbywa³a siê w wietle
jupiterów i wrzawy. Choæby ta wrzawa by³a nie bezporednio w pokoju, a
za murami domu, w którym umiera³, czy na s¹siedniej ulicy. Innego zdania jest profesor Kopania. Argumenty, jakimi siê pos³uguje, broni¹ machinê zwan¹ mediami, jak¹ wytworzy³ wspó³czesny cz³owiek. Wspó³czesny
cz³owiek poszed³ dalej.
Bêd¹c w Pary¿u kilka dni temu, znalaz³em w Le Figaro informacjê,
¿e w belgijskich aptekach pojawi³ siê zestaw sprzêtu i farmaceutyków do
eutanazji. Notatka zaopatrzona by³a w stosowne zdjêcie tego rewelacyjnego wynalazku wspó³czesnej cywilizacji. Wynalazku przera¿aj¹cej
cywilizacji mierci, któr¹ tak piêtnowa³ Jan Pawe³ II.
Nie odstêpuje mnie myl o moim przyjacielu, 82-letnim Belgu,
wspania³ym cz³owieku, wielkim przyjacielu Polaków. Tego wysokiej klasy
specjalistê profesora onkologii odwiedzi³em kilka miesiêcy temu. By³ w
szpitalu dla przewlekle chorych w pobli¿u Waterloo. Obecnie jest w domu
starców w okolicach Brukseli. Synowie zlikwidowali jego mieszkanie. Jest
niepotrzebny. Na pewno nie bêdzie mu dane udzieliæ ostatniej lekcji 
lekcji umierania, swoim dwóm dobrze sytuowanym synom i niebyt zaradnej córce. A mo¿e dzieci skorzystaj¹ z zestawu. Jest dostêpny w aptece na
rogu.
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Propedeutyki
AMB
Zak³ad
Stomatologii

W

specyficznym instrumentarium oraz obowi¹zuj¹cymi
bie¿¹cym roku akademickim zacz¹³ funkcjoobecnie technikami pracy, poparte jest licznymi æwinowaæ na oddziale lekarsko-dentystycznym
czeniami praktycznymi. U¿ycie specjalnych przeroZak³ad Propedeutyki Stomatologii, kieroczystych zêbów umo¿liwia kontrolê skutecznoci i
wany przez dr hab. Annê Kierklo.
przebiegu postêpowania podczas opracowywania kaBaza dydaktyczna zak³adu sk³ada siê z sali æwiczena³ów korzeniowych i ich wype³niania. Natomiast
niowo-seminaryjnej, która mieci siê na parterze Colleprzedmiot ergonomia stomatologiczna pozwala wdrogium Novum przy ul. Waszyngtona 15A. Zosta³a ona
¿yæ studentów do pracy z pacjentem w pozycji le¿¹cej
wyposa¿ona w nowoczesne symulatory fantomowe nieoraz do pracy z asyst¹  na cztery rêce. Istotnym cezbêdne do praktycznej przedklinicznej nauki zawodu.
lem jest nauka prawid³owej
Dziêki temu, ka¿dy student
pozycji cia³a i wyrobienie
ma do dyspozycji specjalne
innych pozytywnych nawystanowisko, które wiernie
ków ju¿ na pocz¹tku
imituje warunki pracy z pakszta³cenia przysz³ych lekacjentem: oba rodzaje wiertarzy dentystów. Uwiadomierek stomatologicznych (minie zagro¿eñ dla w³asnego
krosilnik i turbinê), strzyzdrowia wynikaj¹cych ze
kawkê wodno-powietrzn¹
specyfiki tego zawodu ma
oraz ssak i linoci¹g. Fandla nich du¿e znaczenie edutom stanowi ruchome popikacyjne.
er-sie z g³ow¹, które daj¹ siê
Sala dydaktyczna zaou³o¿yæ w ró¿nych pozycjach
patrzona jest w sprzêt audiodostosowanych do potrzeb
wizualny, który wspomaga
leczniczych. G³owa posiada
proces nauczania. Prezentalateksow¹ maskê imituj¹c¹
cje na ekranie poszczególskórê, twarz, policzki oraz
nych czynnoci krok po
wargi. W jamie ustnej pakroku znacznie u³atwiaj¹
cjenta znajduj¹ s¹ zêby o
opanowanie
praktycznej
zbli¿onym do naturalnych
wiedzy.
stopniu twardoci. S¹ one
M³oda, pe³na zapa³u kamocowane za pomoc¹ spedra, w osobach lek. stom.
cjalnych rubek tak, by ka¿Ma³gorzaty Bia³ous i Roberdy student móg³ w trakcie Fot. dr hab. Anna Kierklo, lek. stom. Ma³gorzata Bia³ous,
lek. stom. Robert Petrosjan.
ta Petrosjana, stara siê jak
æwiczeñ umieciæ przynienajlepiej przygotowaæ stusione przez siebie zêby, a po
dentów II roku do zajêæ klinicznych, na które uczêszzajêciach je wyj¹æ. W ten sposób studenci pos³uguj¹ siê
czaæ bêd¹ przez kolejne lata.
tylko swoim kompletem zêbów. Studenci pracuj¹
Dzia³alnoæ naukowo-badawcza zak³adu koncenindywidualnie i samodzielnie, kszta³c¹c swoje umiejêttruje siê na zagadnieniach biomechaniki zêba i tkanek
noci manualne dziêki temu, ¿e maj¹ do wykonania
otaczaj¹cych oraz materia³oznawstwa stomatologiczokrelone normy zabiegów.
nego, a tak¿e na doskonaleniu metod leczenia endodonDzia³alnoæ dydaktyczna zak³adu obejmuje nauczatycznego.
nie studentów II roku oddzia³u lekarsko-dentystyczNa wydzia³ach dentystycznych zagranicznych
nego w zakresie przedklinicznej stomatologii zachouczelni forma zajêæ symulacyjnych stanowi znacz¹c¹
wawczej, endodoncji przedklinicznej, materia³oznawczêæ procesu nauczania. Ma³o jest bowiem pacjentów
stwa oraz ergonomii stomatologicznej, po³¹czonych w
chêtnych do leczenia przez studentów, podczas gdy
jeden blok przedmiotowy, a tak¿e kszta³cenie podyploæwiczenia na fantomach daj¹ mo¿liwoæ gruntownego
mowe lekarzy dentystów.
opanowania prawie wszystkich wymaganych umiejêtW ramach zajêæ z przedmiotu stomatologia zachonoci praktycznych.
wawcza przedkliniczna studenci nabywaj¹ podstawowych umiejêtnoci pracy z narzêdziami obrotowymi,
czyli ró¿nymi rodzajami wierte³. Na zêbach fantomowych ucz¹ siê zasad opracowywania ubytków próchniAdres: Zak³ad Propedeutyki Stomatologii AMB
cowych, a nastêpnie ich wype³niania z wykorzystaniem
Bia³ystok 15-274, ul. Waszyngtona 15 A
najnowoczeniejszych metod i materia³ów. Na zajêe-mail: stomprop@amb.edu.pl
ciach z endodoncji przedklinicznej studenci poznaj¹ tajtel.: 7468747
niki leczenia kana³owego. Gruntowne zapoznanie siê ze
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W drodze do

Uniwersytetu Medycznego
Z nowo wybranym Rektorem Akademii Medycznej
prof. dr. hab. Janem Górskim, rozmawia Sylwia Bartu.
Szanowny Panie
Profesorze, a przede
wszystkim Panie
Rektorze, jestemy pod wra¿eniem
Pana zwyciêstwa, nie ze wzglêdu na
sam wybór, ale ze wzglêdu na 100%
jednomylnoæ g³osuj¹cych. Jak Pan czuje
siê po takim zwyciêstwie?
Nale¿y zacz¹æ od tego, ¿e by³em zaskoczony wynikiem wyborów
do Senatu i Kolegium Elektorów. To s¹ tajne wybory i oczywicie
jest to najlepsza forma oceny. A póniej, po wyborach na Rektora,
równie¿ tajnych, kiedy przewodnicz¹cy odczyta³, ¿e na 95 g³osuj¹cych otrzyma³em 95 wa¿nych g³osów by³em naprawdê wzruszony.
Mylê, ¿e ten wynik to najlepszy wyraz akceptacji wyników mojej
dotychczasowej pracy jak równie¿ sposobu dzia³ania.
Przygotowuj¹c siê do wyborów da³ siê Pan poznaæ jako
prawdziwie profesjonalny kandydat. Mimo braku kontrkandydata przedstawi³ pan wietny program i to z prawdziwie politycznym talentem. Czy ma Pan jakie polityczne ambicje lub
dowiadczenia?
Wiadomo by³o, ¿e by³em jedynym kandydatem w tych wyborach, i
dlatego poprzez formê, pe³n¹ i w miarê profesjonaln¹ prezentacjê
zarówno wyników mijaj¹cej kadencji jak te¿ planów na przysz³oæ
chcia³em przede wszystkim wyraziæ swój szacunek do s³uchaczy.
Co do moich ambicji politycznych, to nie mam ¿adnych. Na szczêcie uda³o mi siê unikn¹æ przynale¿noci do jakichkolwiek organizacji politycznych. Mogê powiedzieæ, ¿e miewam propozycje ze
strony ró¿nych partii bym kandydowa³ do parlamentu, ale po prostu odmawiam. Nie mam zamiaru robiæ kariery politycznej.
Mimo predyspozycji, dowiadczenia i talentu, jakim siê Pan
Rektor wykaza³?
(miech) To pani to powiedzia³a, nie ja.
Zaczynaj¹c czwart¹ kadencjê na stanowisku Rektora
Akademii Medycznej i maj¹c tak lojalny zespó³, w jakim
kierunku chce Pan poprowadziæ nasz¹ uczelniê?
Oczywista akceptacja przez wyborców przedstawionego przeze
mnie programu dzia³ania obliguje mnie do jego realizacji. Najwa¿niejszym zadaniem jest kontynuowanie i rozwijanie inwestycji. Po
drugie je¿eli ustawa o szkolnictwie wy¿szym wejdzie w ¿ycie, w takiej formie jak jest proponowana, to chcia³bym doprowadziæ, w
ci¹gu oko³o dwóch - trzech lat, do przekszta³cenia Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny.
Co to oznacza dla Akademii?
Status Uniwersytetu Medycznego oznacza, ¿e uczelnia spe³nia
okrelone, wysokie kryteria, a tym samym zwiêksza jej presti¿.
Uwa¿am, ¿e potencja³ naukowo-dydaktyczny naszej Uczelni jest
tak wysoki, ¿e jestemy w stanie bez problemu przekszta³ciæ Akademiê w Uniwersytet.
W zapisie ustawy uczelnia medyczna, by staæ siê uniwersytetem,
musi mieæ szeæ uprawnieñ do nadawania stopnia doktora nauk. My
mamy obecnie cztery, wystêpujemy w jesieni o pi¹ty, a potem za jaki czas o szósty. Uprawnienia do nadawania doktora nauk stomatologicznych otrzymamy prawdopodobnie bez wiêkszych trudnoci.
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A Wydzia³ Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia, który ju¿ teraz ma
wszelkie formalne podstawy do wyst¹pienia o uprawnienia, zosta³
powo³any dwa lata temu i dlatego wymagane jest ¿eby trochê odczekaæ.
Proszê nam powiedzieæ co wiêcej o inwestycjach.
To jest proszê Pani . bardzo du¿o. Budujemy Klinikê Rehabilitacji, Klinikê Chirurgii Szczêkowej, Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy,
nowy hol i nowe ci¹gi windowe w PSK, prowadzimy kapitalny remont bloku operacyjnego w tym szpitalu, rozpoczynamy budowê
Kliniki Neonatologii, Kliniki Rozrodczoci, przebudowê Kliniki
Ginekologii z Blokiem Operacyjnym, czêciowy remont Kliniki Perinatologii. Planujemy w najbli¿szym czasie rozpoczêcie budowy
Kliniki Hematologii z Orodkiem Przeszczepiania Szpiku. Budujemy Centrum Medycyny Dowiadczalnej. Moim ukrytym marzeniem jest wprowadzenie tytu³u inwestycyjnego na budowê gmachu
dla Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia. To wrêcz pal¹ca
inwestycja. Na tym Wydziale studiuje 1400 studentów a powierzchnia Uczelni nie uleg³a zwiêkszeniu nawet o metr. Uznalimy
jednak¿e, ¿e pilniejsze s¹ potrzeby PSK. Liczy³em te¿ na pomoc
lokalow¹ Urzêdy Marsza³kowskiego oraz Urzêdu Miasta. Mia³em
prawo oczekiwaæ takiej pomocy. Przecie¿ rozbudowê i remonty
Pañstwowego Szpitala Klinicznego prowadzimy nie dla siebie lecz
dla pacjentów tego miasta i województwa. Zarówno Pan Marsza³ek
jak te¿ Pan Prezydent wykazywali pe³ne zrozumienie tej sytuacji,
pomoc deklarowali, ale jak dotychczas na deklaracjach siê skoñczy³o.
Zajmijmy siê teraz Pana osob¹. Jest Pan naukowcem, profesorem, szefem uczelni, szefem Zak³adu Fizjologii, i oczywicie
przy tym tak¿e ojcem i mê¿em. Jak udaje siê Panu ³¹czyæ
wszystkie te funkcje?
W zasadzie to sam nie wiem. Po pierwsze lubiê to co robiê i zapewne trochê wiêcej pracujê ni¿ rednio ludzie. Pomaga mi te¿
trochê fakt, ¿e blisko mieszkam. Mogê wyjæ z domu na spacer i
przyjæ na uczelniê na dwie, trzy godziny, i wróciæ do domu.
Proszê nam zdradziæ sekret czy w domu to Pan jest szefem czy
¿ona?
Moje dzieci s¹ ju¿ teraz doros³e, mam ju¿ nawet dwoje wnucz¹t, tak
wiêc w domu nie ma kim rz¹dziæ. Moja córka pracuje w Klinice
Kardiologii i w³anie zda³a II stopieñ specjalizacji z chorób wewnêtrznych. A syn, który pracowa³ na Wydziale Prawa tutejszego
Uniwersytetu, po zrobieniu doktoratu przeniós³ siê na Uniwersytet
Jagielloñski.
Jest wiêc jest Pan obecnie dumnym ojcem i dziadkiem. Kto
wiêc rz¹dzi w domu?
Z wnuczków na ogó³ wszyscy s¹ dumni. To naturalne. Co do tego
rz¹dzenia w domu, to jestemy z ¿on¹ oboje bardzo zajêci, bo ¿ona
jest szefem kliniki, wiêc jestemy partnerami. Umiem zmywaæ i
praæ, nie umiem gotowaæ (miech).
Czy chcia³by Pan Rektor, jako w³adza najwy¿sza Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, powiedzieæ co jeszcze swoim pracownikom i studentom?
Tak. Apelujê o wspó³pracê!
Dziêkujê serdecznie za rozmowê.
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W

ydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Bia³ymstoku zosta³ powo³any zarz¹dzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 1 lipca
1977 r. Pocz¹tkowo wydzia³ prowadzi³ jedynie kszta³cenie magistrów analityki medycznej. W roku 1986, po dokonaniu rozbudowy
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doktorów habilitowanych posiada tytu³ lub
stopieñ w dziedzinie nauk medycznych. Zajêcia ze studentami Oddzia³u Medycyny
Laboratoryjnej prowadzi równie¿ dwóch
profesorów i piêciu doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych. W sk³ad wydzia³u wchodz¹ 22 jednostki organizacyjne
(21 zak³adów i 1 samodzielna pracownia), z

WYDZIA£

Tematyka naukowo-badawcza wydzia³u
dotyczy szerokiego wachlarza specjalnoci
diagnostycznych, medycznych i farmaceutycznych. W ci¹gu ostatnich piêciu lat na
Wydziale Farmaceutycznym realizowano 13
grantów KBN, 330 prac statutowych i w³asnych. W tym okresie ³¹czny dorobek naukowy obejmowa³ 680 publikacji naukowych, z
których 460 opublikowano w czasopismach
rejestrowanych w bazie Medline. W Current
Contents zarejestrowano 249 publikacje.
Skumulowany IF tych prac wyniós³ 382.73,
a ³¹czna punktacja KBN = 4048. W roku
2001 Wydzia³owi Farmaceutycznemu AMB
przyznano I kategoriê KBN.

Farmaceutyczny

których 17 bierze udzia³ w nauczaniu stuorganizacyjnej i kadrowej wydzia³u, rozpodentów analityki medycznej.
czêto kszta³cenie magistrów farmacji. W
W 2004 roku Komisja Akredytacyjna
2000 roku, wychodz¹c naprzeciw ustaleUczelni Medycznych uzna³a wysok¹ jakoæ
niom Konwencji Boloñskiej, wydzia³ rozpokszta³cenia na kierunku analityki medyczcz¹³ kszta³cenie na kierunku analityka menej, przyznaj¹c Wydzia³owi Farmaceutyczdyczna w trybie 3-letnich studiów licencjacnemu wiadectwo akredytacyjne na piêæ lat.
kich oraz 2-letnich uzupe³niaj¹cych studiów
Aktywnoæ naukowa, która cechuje praW 2000 roku Wydzia³ Farmaceutyczny
magisterskich. W 2001 roku, uchwa³¹ Secowników Wydzia³u Farmaceutycznego
AMB uzyska³ uprawnienia do doktoryzowanatu AMB zmieniono nazwê Oddzia³u AnaAMB znalaz³a swoje odzwierciedlenie w
nia w dyscyplinie biologia medyczna. Do tej
lityki Medycznej na Oddzia³ Medycyny Laawansach pracowników wydzia³u. Dotychpory wszczêto 39 przewodów doktorskich, a
boratoryjnej, w celu w³aciwego rozpozczas awanse naukowe na wydziale doty14 osób uzyska³o stopnie doktora nauk menawania kierunku studiów w innych krajach
czy³y:
dycznych
(Laboratory Medicine).
 25 tytu³ów profesorskich
W bie¿¹cym roku mija 28 lat
(22 prof. n. med., 3 prof.
dzia³alnoci wydzia³u w zakresie
n. farm.)
kszta³cenia magistrów analityki
Dar dla Muzeum Farmacji
 38 stopni naukowych doktora
medycznej. Do chwili obecnej
habilitowanego (27 dr hab. n.
850 absolwentów wydzia³u
Podrêcznik farmacji szczegó³owej z 1875 roku, named., 11 dr hab. n. farm.)
otrzyma³o dyplomy magistra
pisany i wydany po raz pierwszy w Rosji w jêzyku
 91 stopni naukowych doktora
analityki medycznej, a 549 abrosyjskim (do okresu Napoleoñskiego w XIX wieku
(67 dr n. med., 24 dr n.
solwentów uzyska³o dyplomy
wszystkie prace naukowe w Rosji pisane by³y po ³afarm.).
magistra farmacji.
cinie) jest w posiadaniu Muzeum Farmacji AMB. AuOsi¹gniêcia w zakresie kszAktualnie, Wydzia³ Farmatorem podrêcznika jest wybitny rosyjski farmakolog,
ta³cenia kadry i dokonania nauceutyczny posiada liczn¹ kadrê
A. Soko³owski.
kowe pracowników wydzia³u donauczaj¹c¹ na Oddziale Medycy Bêd¹c w Moskwie spotka³em prof. Irinê Tarejew¹ 
tycz¹ równie¿ nauk farmaceuny Laboratoryjnej, ma dobrze
urologa, córkê s³ynnego internisty-klinicysty akadetycznych, co umo¿liwi³o wydziarozbudowan¹ strukturê organizamika Jewgienija Sarajewa, który na tym podrêczniku
³owi uzyskanie w roku 2004
cyjn¹ oraz obszern¹ bazê lokauczy³ siê farmakologii. Widz¹c moj¹ fascynacjê jêzyuprawnieñ do nadawania stoplow¹. Zapewnia to realizacjê nokiem medycyny, I. Tarajewa sprezentowa³a mi tê
nia naukowego doktora nauk
woczesnego programu dydakksi¹¿kê z biblioteki swego ojca, gdy¿ jak powiedzia³a
farmaceutycznych. Do tej pory
tycznego i naukowego. Na Wyksi¹¿ka trafia we w³aciwe rêce. Obecnie przekawszczêto cztery przewody dokdziale Farmaceutycznym zatrudzujê j¹ te¿ we w³aciwe miejsce  do Muzeum Fartorskie, a jedna osoba uzyska³a
nionych jest 106 nauczycieli akamacji Akademii  mojej kochanej Alma Mater, której
stopieñ doktora nauk farmaceudemickich. W pe³nym wymiarze
zawdziêczam to kim dzi jestem, jako naukowiec i jatycznych.
czasu pracuje 14 profesorów i 16
ko cz³owiek  powiedzia³ prof. Jan Zaniewski, by³y
prof. dr. hab. Jerzy Pa³ka
doktorów habilitowanych. Spoorganizator i kierownik Studium Jêzyków Obcych
Dziekan Wydzia³u
ród 30 samodzielnych pracowAMB, wrêczaj¹c podarunek.
Farmaceutycznego AMB.
ników nauki, 11 profesorów i 8

AMB
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Ponad æwieræ wieku
chowu
Rozmowa z profesorem Jerzym Pa³k¹

 dziekanem Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.

Panie profesorze kierowany
przez pana wydzia³ uzyska³ w
bie¿¹cym roku prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia
medyczna. Jak wygl¹da³a droga do uzyskania takiego przywileju?
Droga by³a wyj¹tkowo d³uga i trudna. Sam fakt, ¿e trwa³a 28 lat
wiele wyjania. By³y to lata ciê¿kiej pracy organizacyjnej, naukowej i dydaktycznej. Ca³a nasza kadra naukowa przesz³a tu
kolejno poprzez wszystkie szczeble kariery naukowej; od magistra do profesora. Przyk³adem pierwszego profesora wychowanego, od samych podstaw, na naszym wydziale jest prof. dr hab.
Milena D¹browska. Nie mamy tu tzw. kupowanych profesorów. Sami wyszkolilimy ca³¹ obecn¹ kadrê. W zasadzie to jest
taki chów wsobny (umiech).
Wydzia³ Farmacji AMB powsta³ w 1977 na bazie wydzia³u lekarskiego. Pocz¹tkowo moglimy szkoliæ jedynie magistrów
analityki medycznej i taka sytuacja trwa³a przez 10 lat. W latach
nastêpnych zaczêlimy szkolenie magistrów farmacji. Pierwszy
dziekan wydzia³u przyj¹³ strategiê realizowan¹ do dzisiaj tzn.
szybkie, ustawiczne i konsekwentne podnoszenie kwalifikacji.
Mobilizowa³ pracowników do doktoryzowania siê w farmacji.
W 2000 roku spe³nialimy wszystkie wymogi do habilitowania
w dyscyplinie biologia medyczna. Tymczasem wci¹¿ nie mielimy pozwolenia nawet na nadawanie stopnia doktora w tym
kierunku. Dziekan Szmitkowski wyst¹pi³ o te prawa i... otrzymalimy jedynie prawo do doktoryzowania. Problemy wynika³y
z pewnej dezinformacji w rodowisku naukowym. Wieæ w Polsce nios³a ¿e prowincjonalny Bia³ystok chce habilitowaæ w
farmacji (pozwolenie na doktoryzowanie w farmacji mamy od
2004 roku). By³a to oczywicie nieprawda. Ubiegalimy siê o
habilitowanie w dyscyplinie biologia medyczna.
A jak¹ kadrê musia³ posiadaæ Wydzia³ Farmacji, ¿eby uzyskaæ takie prawa?
Te wymogi spe³nialimy ju¿ jak wspomnia³em w 2000 roku.
Dotychczasowe awanse dotyczy³y 25 tytu³ów profesorskich, 39

stopni doktora habilitowanego i 91 stopni doktora.
Czy pozyskanie prawa do nadawania tytu³u doktora habilitowanego ma jakie szczególne znaczenie dla wydzia³u i dla
uczelni.
Jest to niezmiernie wa¿ne. Nie sposób jest wymieniæ wszystkich
dobrodziejstw jakie to ze sob¹ niesie. Przede wszystkim wydzia³ ma teraz uprawnienia do prowadzenia studium doktoranckiego, a wiêc pozyskiwania pracowników naukowych. Mo¿emy otrzymywaæ dodatkowo rodki na dzia³alnoæ naukow¹ z
funduszy pozauczelnianych, a wiêksze finanse to lepsza praca i
wspó³praca z innymi orodkami.
Dla uczelni korzyci s¹ jeszcze wiêksze. Odzyskalimy prawo
samostanowienia. Zgodnie z przepisami niezale¿noæ prawn¹
ka¿dej uczelni zapewnia tylko taka sytuacja, gdy po³owa z istniej¹cych wydzia³ów ma prawo do habilitacji. My, odk¹d mamy
w uczelni trzy wydzia³y nie spe³nialimy tych wymagañ. Wszelkie decyzje musielimy konsultowaæ z Warszaw¹. Teraz rektor
naszej uczelni sam mo¿e podejmowaæ wa¿ne dla uczelni decyzje dotycz¹ce np. zmian regulaminowych, kadrowych itp. Nie
trzeba chyba t³umaczyæ jak wa¿ne jest to, aby decyzje podejmowa³a osoba znaj¹ca problemy uczelni, a nie kto obcy.
Jak wiele wydzia³ów farmacji w Polsce posiada takie prawo
jak kierowany przez pana wydzia³?
Sporód dziesiêciu wydzia³ów farmacji w Polsce jestemy wydzia³em unikatowym. Takie prawo posiadaj¹ trzy, najwy¿ej
cztery, wydzia³y. Warto dodaæ i to z czystym sumieniem, ¿e
jestemy najlepszym sporód polskich wydzia³ów farmacji. Jako
jedyni mamy nowoczesn¹ bazê sprzêtowa zlokalizowan¹ przy
klinicznym szpitalu. Laboratoria s¹ na miarê XXI w. Studenci
szkol¹ siê na badaniach rzeczywistych pacjentów, a nie na sucho. O takich warunkach, póki co, studenci z innych uczelni
mog¹ tylko pomarzyæ. Z tego jestemy dumni i tym mo¿emy siê
chwaliæ.
Bardzo mi³o jest rozmawiaæ z kim, kto nie narzeka.
Dziêkujê serdecznie i ¿yczê dalszych sukcesów.
Rozmawia³: Adam Hermanowicz

Ratownictwo medyczne
na WSTECZNYM biegu

W

latach 1992-1995, uczestniczy³em ze strony amerykañskiej w zainicjowanym
przez Milwaukee International Health
Training Center (MIHTC) przedsiêwziê-
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Marek Kamiñski
ciu pod nazw¹ Partnership EMS Project
for Poland, maj¹cym na celu usprawnienie
niektórych aspektów polskiego ratownictwa medycznego. Tak unikalna perspektywa, umo¿liwiaj¹ca bezporednie porów-

nanie ratownictwa w USA i w Polsce
uwiadomi³a mi swoisty paradoks polegaj¹cy na tym, ¿e w bogatej Ameryce
funkcjonuje stosunkowo tani i sprawny
system ratownictwa medycznego zwany tu
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EMS (Emergency Medical Services),
natomiast w Polsce mamy system, na
który Amerykanie w ¿aden sposób by
sobie nie mogli pozwoliæ. Cena polskiego
systemu by³aby dla nich nie do przyjêcia
w kategoriach finansowych, ale przede
wszystkim w kategoriach ryzyka dla
ludzkiego zdrowia i ¿ycia.
Dnia 25 lipca 2001 r. Sejm RP Ustaw¹
o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, uprawomocni³ ratownicze anachronizmy i tym samym rozwia³ jak¹kolwiek
nadziejê na postêp. Poni¿sza wiadomoæ z
Gazety Wyborczej nadziejê tê poniek¹d
przywróci³a.
Iwona Hajnosz 24-07-2004, ostatnia
aktualizacja 23-07-2004 19:08
Sejm zdecyduje w tym tygodniu, czy
od³o¿yæ o kolejny rok przepisy o koordynacji akcji ratowniczych. Ustawa o
ratownictwie medycznym, uchwalona
równo trzy lata temu, mia³a doprowadziæ
do tego, by ofiary katastrof i wypadków
szybciej otrzymywa³y pomoc. By nie mog³a
siê powtórzyæ tragedia z Czêstochowy,
gdzie na zawa³ umar³ mê¿czyzna, bo nie
by³o jasne, który szpital mo¿e przyj¹æ go
na oddzia³ (...).
Ka¿dego roku w Polsce w wypadkach komunikacyjnych ginie 4-6 tys.
osób. W UE wiêcej osób ginie tylko na
Litwie i £otwie.
Na szczêcie po raz kolejny Sejm
zadecydowa³ od³o¿yæ. A wiêc nie wszystko stracone. St¹d ten wywód.
Nieefektywna efektywnoæ
Jestem lekarzem od siedemnastu lat
praktykuj¹cym w USA Emergency
Medicine, specjalnoæ znan¹ w Polsce z
amerykañskiego serialu Ostry Dy¿ur.
Autorzy USTAWY z 25 lipca 2001 r. o
Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
przypisali jej przesadnie dramatyczn¹
nazwê  medycyna ratunkowa. Pomoc
dorana rozumiana jako diagnoza i
wynikaj¹ce z niej postêpowanie, moim
zdaniem, lepiej oddaje istotê tej specjalizacji. Jednak¿e nie semantyczna przesada,
lecz merytoryczny anachronizm i logiczna
niespójnoæ ustawy jest przedmiotem tych
rozwa¿añ. Ju¿ pierwsze zdanie pierwszego
artyku³u zawiera oczywist¹ sprzecznoæ.
Art. 1.
W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji zadania pañstwa,
polegaj¹cego na podejmowaniu
medycznych dzia³añ ratowniczych
wobec ka¿dej osoby znajduj¹cej siê w
stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia, tworzy siê system Pañstwowe Ratownictwo Medyczne.
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Przecie¿ sam fakt podjêcia przez
jakiekolwiek pañstwo realizacji jakiegokolwiek zadania  za wyj¹tkiem ci¹gania
podatków, ale tylko z uczciwych obywateli  wrêcz z definicji wyklucza
sprawnoæ i efektywnoæ. Dotyczy to
ka¿dego pañstwa bez wyj¹tku, z USA na
czele. Osiemnacie stron zapisanego ma³¹
czcionk¹ druku ustawy, 45 artyku³ów,
kilkaset paragrafów i trzy, a nied³ugo
cztery lata sejmowych wahañ potwierdzi³o
tê prawid³owoæ.
Nieosi¹galne standardy i osi¹gniêcia
Wed³ug 23 art. Ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym
4) Minister w³aciwy do spraw
zdrowia okreli, w drodze rozporz¹dzenia: (...)
5) standardy medycznych procedur
ratowniczych, uwzglêdniaj¹c aktualny stan wiedzy medycznej, obejmuj¹cy w szczególnoci osi¹gniêcia w zakresie medycyny ratunkowej na wiecie, i dorobek
innych pañstw w zakresie okrelenia standardów medycznych i procedur ratowniczych.
Amerykê mo¿na lubiæ albo nie.
Mo¿na j¹ podziwiaæ albo ni¹ pogardzaæ.
Faktem jest, ¿e pod wzglêdem postêpu
wiedzy i technologii medycznej, jak
równie¿ jakoci i organizacji us³ug, kraj
ten zdecydowanie przoduje. I tak jak zacytowany powy¿ej art. 23 zachêca, tak art.
26 tej samej ustawy wyklucza zastosowanie osi¹gniêæ amerykañskiej medycyny ratunkowej i dorobku tego pañstwa w
zakresie okrelenia standardów medycznych procedur ratowniczych.
Artyku³ 26 stwierdzaj¹c: Medycznymi
dzia³aniami ratowniczymi kieruje lekarz
ratunkowy zespo³u ratownictwa medycznego, który przyby³ pierwszy na miejsce
zdarzenia, prawnie definiuje zasady polskiego ratownictwa medycznego wed³ug
kryteriów z okresu kiedy to wywiad i
badanie fizykalne by³y praktycznie
jedynymi narzêdziami diagnostycznymi.
Podstaw¹ terapi¹ za by³ ów cudowny zastrzyk dawany z namaszczeniem choremu
w jego domu, przy wyczekuj¹cej aprobacie pozosta³ych cz³onów rodziny. By³ to
równie¿ czas gdy podstawowym rodkiem
lokomocji polskiej prowincji by³y furmanka i rower.
Osi¹ tego ustawodawczego anachronizmu jest prawne usankcjonowanie
lekarzy je¿d¿¹cych w karetkach do domu
chorego czy na miejsce wypadku. Ustawa
nakazuj¹c uwzglêdnienie osi¹gniêæ w

zakresie medycyny ratunkowej na wiecie, beztrosko ignoruje podstawowe z
tych osi¹gniêæ, czyli oparte o technologiê
obiektywizowanie medycznego rozpoznania i mo¿liwoci interwencyjnego zatrzymania czy nawet odwrócenia zagro¿eñ
zdrowotnych. Poniewa¿ opcje te dostêpne
s¹ tylko w szpitalach, lekarz w karetce nie
tylko nie pomaga, ale wrêcz komplikuje
przedszpitalny aspekt pomocy. Kilkudziesiêcioletnie dowiadczanie nie tylko
potwierdzi³o s³usznoæ tego podejcia, ale
przede wszystkim umo¿liwi³o zdefiniowanie zasad nowoczesnego, przysz³ociowo zorientowanego sytemu ratownictwa medycznego.
Osi¹gniêcia
Powy¿sze ustawowe zalecenie nie
uwzglêdniania aktualnego stanu wiedzy
medycznej, a w szczególnoci osi¹gniêæ
innych pañstw w zakresie medycyny, stoi
w jaskrawej sprzecznoci z reszt¹ ustawowych zaleceñ. To tak jakbymy nakazali rozwój motoryzacji z uwzglêdnieniem
wiatowych osi¹gniêæ, równoczenie zastrzegaj¹c, ¿e jedynym dopuszczalnym
rodkiem lokomocji jest traktor marki
Ursus z jedn¹ b¹d dwoma przyczepami.
Ma³o tego. Ustawodawcy, nie doæ ¿e
uniemo¿liwili jakikolwiek postêp, to
jeszcze zlekcewa¿yli poni¿ej opisane
osi¹gniêcia i standardy ratownictwa medycznego, co do zasadnoci których nie by³o
w¹tpliwoci w momencie zatwierdzania
prawa. Skoro jednak Sejm nakazuje
uwzglêdnianie wiatowych osi¹gniêæ, procedur i standardów ratownictwa medycznego, nie od rzeczy bêdzie przypomnienie
choæby tych najwa¿niejszych.
Osi¹gniecie nr 1: Obiektywna weryfikacja subiektywnych zagro¿eñ
Najpowa¿niejszym wyzwaniem dla
lekarza pomocy doranej jest rozpoznanie
nietypowych, pozornie b³ahych, wczesnych objawów powa¿nych zdrowotnych
zagro¿eñ. Tych ostatnich stwierdza siê
coraz to wiêkszy procent. Dzieje siê tak
nie dlatego ¿e zmienia siê przebieg i
objawy gronych chorób, ale dlatego ¿e
nowoczesna technologia diagnostyczna
pozwala na coraz wczeniejsz¹, coraz
bardziej precyzyjn¹ interpretacjê nietypowych objawów. W rezultacie dowiadujemy siê jak bardzo ma³o do tej pory
wiedzielimy. Zw³aszcza jak bardzo
zawodne bywaj¹ pierwsze wra¿enia diagnostyczne, powsta³e na podstawie subiektywnej interpretacji rozmowy z chorym i
badania fizykalnego, czyli dwóch podstawowych metod diagnostycznych, które s¹
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w dyspozycji lekarza przyje¿d¿aj¹cego
karetk¹ do domu chorego.
Sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt,
¿e w odró¿nieniu od lekarzy ogólnych i
specjalistów, lekarze pomocy doranej
zdecydowan¹ wiêkszoæ pacjentów widz¹
po raz pierwszy, zwykle w sytuacjach
postrzeganych przez chorych jako
zagro¿enie. Poniewa¿ ci po raz pierwszy
widziani ludzie reprezentuj¹ pe³ne spektrum pomiêdzy hipochondrykiem pomna¿aj¹cym a stoikiem minimalizuj¹cym
swoje objawy, w amerykañskim ratownictwie medycznym every percived emergency is an emergency until proven otherwise  osobê w poczuciu zagro¿enia traktuje siê jako zagro¿on¹ do czasu obiektywnej weryfikacji tego poczucia. A to
mo¿na osi¹gn¹æ tylko w warunkach oddzia³u pomocy doranej, gdzie dostêpna jest
technologia medyczna i specjalistyczna
konsultacja. Wszelkie próby diagnozy i
interwencji w terenie s¹ dzi nie tylko
bezwzglêdn¹ strat¹ cennego czasu, ale i
potêgowaniem zagro¿enia mo¿liwoci¹
b³êdnego rozpoznania. Zreszt¹ nawet
prawid³owe rozpoznanie w domu chorego
niewiele zmienia, bo i tak trzeba czekaæ na
przyjazd do szpitala by tê diagnozê
potwierdziæ i zainterweniowaæ z zastosowaniem koniecznej technologii i
ekspertyzy.
Jednak nie tylko brak zaplecza technologicznego i terapeutycznego dramatycznie ogranicza lekarsk¹ ocenê dokonywan¹ w domu chorego czy na miejscu
wypadku. Choroba to proces dynamiczny.
Jest to swoista walka miêdzy organizmem
a czynnikami patologicznymi. W wiêkszoci wypadków proces ten przebiega
fazowo, kiedy to raz jedna raz druga strona
osi¹ga przewagê. Zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie organizm zwykle dosyæ
skutecznie broni siê, maskuj¹c objawy. To,
na któr¹ fazê owego zmagania przyje¿d¿aj¹cy karetk¹ lekarz trafi, ma decyduj¹cy
wp³yw na ocenê objawów, które to za
chwilê mog¹ siê zmieniæ.
W tego rodzaju przypadkach,
najskuteczniejszym narzêdziem diagnostycznym jest mo¿liwoæ obserwacji pacjenta. Wielokrotnie okazuje siê, ¿e ból w
klatce piersiowej w pierwszej chwili
wygl¹daj¹cy na zawa³ okazuje siê potem
niestrawnoci¹. Gorzej jest, gdy symptomy w pierwszej chwili wygl¹daj¹ce na
zwyk³¹ zgagê okazuj¹ siê potem wczesnymi oznakami ostrego zawa³u. Nie zliczê
sytuacji, kiedy dziêki temu potem uda³o
mi siê uratowaæ czyje ¿ycie.
W polskim ratownictwie medycznym
lekarz przyje¿d¿aj¹cy karetk¹ do chorego
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czy na miejsce wypadku ma tylko tê pierwsz¹ chwilê na podjêcie decyzji. Owego
najcenniejszego potem jest pozbawiony
nie tylko lekarz, ale co najwa¿niejsze
chory.
Osi¹gniêcie nr 2: Procedury ratownicze
W wiêkszoci przypadków w czasie
transportu do szpitala wystarczy podanie
tlenu, zmierzenie têtna, cinienia krwi i
przekazanie tych danych wraz z podstawowymi faktami o stanie chorego do
oczekuj¹cego na ich przyjazd szpitala,
który siê w tym czasie odpowiednio przygotuje.
W przypadkach krytycznych za³oga
karetki podejmuje dzia³ania maj¹ce na
celu podtrzymanie funkcji ¿yciowych
chorego. Nowoczesna medycyna w tej
w³anie dziedzinie poczyni³a spektakularne postêpy sprowadzaj¹c te dzia³ania do
prostego schematu ABC.
ABC
A  airway  dro¿na droga oddechowa. Za
wyj¹tkiem zad³awienia np. kawa³kiem
schabowego, dro¿na droga oddechowa to
mo¿liwoæ wspomagania oddychania, gdy
chory sam nie daje rady. Chodzi tu o
wprowadzenie plastikowej rurki do tchawicy  przewodu prowadz¹cego z gard³a
do p³uc. Ze wzglêdu na pomys³owo zaprojektowany uk³ad anatomiczny chroni¹cy
drogi oddechowe przed wpadaniem doñ
kawa³ków pokarmów i p³ynów, zabieg ten
zwany intubacj¹, jeszcze do niedawna
wymaga³ sprawnoci anestezjologa. Dzi
mo¿e to zrobiæ entuzjasta po kilkugodzinnym szkoleniu, za pomoc¹ pomys³owego i
taniego wynalazku zwanego Combi Tube
(dwururka) bêd¹cego na wyposa¿eniu
ka¿dej polskiej i amerykañskiej karetki.
B  breathing  oddychanie. Odbywa siê
to przez pod³¹czenie dwururki do plastikowej gruszki i na ciskanie tej¿e dwoma
rêkami z czêstotliwoci¹ oko³o 10-16 razy
na minutê. To wszystko.
C  circulation  kr¹¿enie. Uk³ad kr¹¿enia
to serce, naczynia krwionone i krew. W
przypadku zawa³u serce siê nie zatrzymuje, ale jakby og³upiale z przera¿enia kurczy siê zbyt szybko by efektywnie pompowaæ krew (trzepotanie albo migotanie
komór). Stany te mo¿na czêsto odwróciæ
przy pomocy szoku elektrycznego.
Niegdy wymaga³o to du¿ego dowiadczenia w rozpoznaniu rytmu serca i zastosowaniu odpowiedniej dawki pr¹du. Dzi
mamy AED czyli (Automatic External
Defibrylator) Automatyczny Defibrylator
Zewnêtrzny. Ten tani wynalazek jest tak
prosty w obs³udze, ¿e w USA rozmieszcza

siê je w miejscach publicznych. W Polsce
jest w ka¿dej karetce. Wystarczy w³¹czyæ
ten bajer a on zaczyna gadaæ (w tym po
polsku) udzielaj¹c precyzyjnych instrukcji
i daj¹c czas na ich wykonanie.
Tak jak zawa³ uszkadza serce, jedn¹ z
najgroniejszych konsekwencji wypadków drogowych s¹ uszkodzenia naczyñ
krwiononych zw³aszcza wewnêtrznych.
Nastêpuje krwotok, spada cinienie krwi,
która to wycieka z przerwanej ¿y³y czy têtnicy do jamy brzusznej czy klatki piersiowej. Jeszcze do niedawna ofiarom
wypadków przetaczano w karetkach do¿ylnie p³yny by podtrzymaæ cinienie.
Dzi okazuje siê, ¿e ta pozornie logiczna
interwencja ma zdecydowanie negatywny
skutek na koñcowy wynik, tym korzystniejszy im mniej przetoczono w drodze do
szpitala p³ynów i im szybciej ofiara
znalaz³a siê w sali operacyjnej, gdzie
chirurgicznie zatamowano krwawienie.
Jest to kolejne potwierdzenie tezy, ¿e
lekarz na miejscu wypadku nie ma nic do
roboty. Tu o ¿yciu i mierci decyduje
sprawnoæ wydobycia ofiary z samochodowego wraku i czas dowiezienia na
sal¹ operacyjn¹. Jest to zadanie dla fizycznie sprawnych, specjalnie przeszkolonych ludzi o mentalnoci ¿o³nierzy
GROM-u, a nie panów czy pañ ze
s³uchawkami w kieszeniach nieskazitelnie
bia³ych fartuchów. Ich zgromadzona w
ci¹gu szeciu lat studiów i sta¿u wiedza
jest tu bezu¿yteczna. Nie doæ, ¿e nie
pomagaj¹ to jeszcze zajmuj¹ miejsce
dodatkowemu ratownikowi.
Standardy medyczne
Choroba wieñcowa jest zdecydowanie najpowa¿niejszym zagro¿eniem
zdrowotnym wysoko rozwiniêtych spoeczeñstw. Dlatego te¿ w rozwa¿aniach
tych pos³u¿ê siê przyk³adem ostrego
zawa³u miênia sercowego. Przedstawione
prawid³owoci dotycz¹ praktycznie
wszystkich zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia, a
zw³aszcza a urazów doznanych w wypadkach drogowych.
Jeszcze nie tak dawno bylimy wobec
ostrego zawa³u bezradni, a jego bezporednie skutki mo¿na by³o zobaczyæ
wy³¹cznie podczas sekcji zw³ok. Dzi
zatkane naczynie wieñcowe ogl¹da siê na
bij¹cym, praktycznie wci¹¿ jeszcze
nieuszkodzonym sercu. Ma³o tego. Jak siê
ten zawa³ odpowiednio wczenie zobaczy
(EKG, koronografia) to zwykle w ci¹gu
kilku nastêpnych minut mo¿na naczynie to
farmakologicznie albo najlepiej mechanicznie przetkaæ.Jednak¿e, skutecznoæ tej
technologicznie i profesjonalnie zaawan-
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sowanej interwencji zale¿y od czasu jaki
up³ynie pomiêdzy zawa³em a interwencj¹.
Time is myocardium (czas to miêsieñ
sercowy). Ten nony slogan jest has³owym
uproszczeniem zale¿noci  im d³u¿sza
zw³oka tym mniej serca do uratowania.
Dlatego pierwszym i podstawowym standardem w amerykañskiej medycynie ratunkowej jest golden hour.
Standard A: Golden Hour czyli zd¹¿yæ
przed Panem Bogiem
Po prostu staram siê zd¹¿yæ przed
Panem Bogiem  powiedzia³ w latach
siedemdziesi¹tych o swojej pracy ³ódzki
kardiolog dr Marek Edelman w rozmowie
z Hann¹ Krall. Metafora ta celnie podsumowuje usi³owania by chorego, na
którego przyjêcie Pan Bóg jest ju¿ w³aciwie gotowy przez jaki czas na tym ziemskim padole zatrzymaæ. Gdy Hanna Krall
przeprowadza³a ten wywiad zd¹¿enie
przed Panem Bogiem mierzono w
dniach. Dzi licz¹ siê dos³ownie minuty.
St¹d pojêcie golden hour, czyli pierwszej
godziny nazwanej tu z³ot¹.
Z³ota godzina to czas bezporednio
po powstaniu zagro¿enia, czas w którym
mo¿liwoci pomocy choremu czy ofierze
wypadku s¹ najwiêksze. Potem, wskutek
postêpu procesu chorobowego i wyczerpania mo¿liwoci kompensacyjnych ustroju,
szanse na odwrócenie czy te¿ zatrzymanie
procesu spadaj¹ dramatycznie. Dlatego
ca³¹ filozofiê pomocy doranej sprowadzono w USA do optymalnego wykorzystania tej w³anie golden hour. W sytuacjach krytycznych, odpowiednie wykorzystanie tej przys³owiowej godziny pozwala
zd¹¿yæ z diagnoz¹ i interwencj¹, zanim
Pan Bóg zatrzanie za chorym niebiañskie
wrota. W stanach mniej krytycznych,
pozwala zd¹¿yæ z t¹ pomoc¹ nim Pan Bóg
te wrota uchyli. W pierwszym przypadku
ratujemy ¿ycie, w drugim ograniczmy
zakres przewlek³ego kalectwa.
W zwi¹zku z powy¿szym, ka¿da
chwila spêdzona poza szpitalem potêguje
zagro¿enie, ka¿da chwila w tym wzglêdzie
zaoszczêdzona jest zyskiem chorego. W
USA standard ten realizuje siê poprzez
odpowiedni¹ lokalizacjê szpitali i wachlarzowe rozmieszczenie wokó³ nich czêsto
pojedynczych karetek, obsadzanych
najczêciej przez przeszkolonych ochotników.
Standard B: Za³adowaæ i w drogê
Oszczêdnoæ czasu jest tylko jedn¹ z
dwóch podstawowych korzyci wynikaj¹cych z podporz¹dkowania amerykañskiej
pomocy przedszpitalnej optymalnemu wy-
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korzystaniu golden hour. Drug¹ równie
istotn¹ korzyci¹ jest maksymalne uproszczenie i tym samym uodpornienie systemu
na Murphy's Law czyli Prawo Murphego.
W latach czterdziestych poprzedniego
stulecia, kapitan US Air Force, Frank
Murphy w czasie dyskusji na temat obs³ugi technicznej samolotów wojskowych,
wyrazi³ opiniê, ¿e zawsze znajdzie siê
mechanik, który wymyli sposób na wadliwe zamontowanie ka¿dej czêci. Da³o to
pocz¹tek tzw. Prawu Murphego wg
którego If anything can go wrong, it will
 jeli co mo¿e nawaliæ, to nawali. Szanse
na wpadkê rosn¹ w miarê skomplikowania
systemu i presji pod jak¹ ów system pracuje.
Wspólnym mianownikiem pomocy
doranej i obs³ugi naziemnej samolotów
jest dzia³anie pod presj¹ i to, ¿e za b³êdy
p³aci siê ludzkim zdrowiem i ¿yciem.
Skoro presji nie da siê wyeliminowaæ
odpowiedzi¹ jest maksymalne uproszczenie systemów. Dlatego naprawy samootów pomiêdzy lotami sprowadzono do
wymiany ca³ych podzespo³ów skonstruowanych tak, by nawet najbardziej
twórczy mechanik móg³ zamontowaæ dany
podzespó³ tylko w jeden i to prawid³owy
sposób. W amerykañskiej pomocy przedszpitalnej odpowiednikiem wymiany
podzespo³ów jest zasada load and go
czyli za³adowaæ i w drogê. Chodzi tu o
maksymalne uproszczenie pomocy przedszpitalnej, jako ¿e w³anie w terenie
szanse na pomy³kê diagnostyczn¹ czy
terapeutyczn¹ s¹ najwiêksze. Za³oga
karetki po przybyciu na miejsce zbiera
podstawowe informacje. Kiedy trzeba
unieruchamia koñczynê albo zak³ada opatrunek. Potem ³aduje chorego do karetki i
w drogê.
Nie ma tu ¿adnych dyspozytorów
decyduj¹cych jak¹ karetkê do jakiej sytuacji wys³aæ. ¯adnego zbierania wywiadów
przez telefon. ¯adnych zbêdnych pytañ!
Chory dzwoni pod 911 prosz¹c o pomoc.
Operator przez radio wysy³a tê najbli¿sz¹,
zlokalizowan¹ najczêciej przy remizie
stra¿ackiej, która przewozi chorego do
najbli¿szego szpitala.
Gdy zaczyna³em pracê w pomocy
doranej, do stanów najciê¿szych w
helikopterach latali lekarze. Dzi lataj¹
wy³¹cznie paramedics czyli zawodowi
ratownicy medyczni. To pozorne obni¿enie kwalifikacji za³óg karetek ziemnych i
powietrznych wynika dzi, ponad wszelk¹
w¹tpliwoæ, z udokumentowanego faktu,
¿e w warunkach polowych mo¿liwoci terapeutyczne ograniczone s¹ do kilku bardzo podstawowych procedur ratowniczych,

wymagaj¹cych intensywnego, ale bardzo
w¹skiego w porównaniu z lekarskim
przeszkolenia.
USTAWOWE ZACOFANIE
Przypomnê, ¿e rozpoznanie wczesnych, nietypowych i pozornie banalnych
objawów potencjalnych zagro¿eñ to
bezwzglêdnie najtrudniejszy aspekt pomocy doranej. Poniewa¿ tu najczêciej
dochodzi do nierzadko tragicznych pomyek, w USA rozpoznanie przeprowadza siê
tylko i wy³¹cznie na oddzia³ach ratownictwa medycznego (Emergency Departments), bêd¹cych przedmiotem szczególnej troski pod wzglêdem zaopatrzenia w
technologiê medyczn¹ jak i fachowoæ
personelu. Pomoc przedszpitaln¹ sprowadzono do zasady load and go.
W Polsce ratownictwo pod¹¿a w
dok³adnie przeciwnym kierunku. Ustawa,
poprzez narzucenie archaicznych wrzuci³a
polskiemu ratownictwu wsteczny bieg.
Obecnie, polskie zespo³y ratownicze
podzielone s¹ na: reanimacyjne (czteroosobowe), medyczne (trzyosobowe) i
noworodkowe (trzyosobowe). W ka¿dym
z tych zespo³ów jedzi lekarz. Jednak¿e
bardzo czêsto z telefonicznego wywiadu
wynika, ¿e pogotowie wzywane jest to
sprawy ewidentnie b³ahej. Poniewa¿ przyjazdu nie mo¿na odmówiæ, w Bia³ymstoku
wprowadza siê dwuosobowe (lekarz i
kierowca) zespo³y wizytowe z przed³u¿onym do 3 godzin czasem dojazdu do
wzywaj¹cego.* Zespo³y wizytowe to kolejny anachronizm. Jeszcze jeden krok
wstecz. Maj¹c rêce zwi¹zane Ustaw¹
wybrano tu drogê mniejszego z³a. Wiêkszym by³oby finansowe i operacyjne
bankructwo, obecnego, regresywnie zorientowanego, ale wci¹¿ funkcjonuj¹cego
systemu.
Wezwanie
Skoro mamy trzy, cztery albo i piêæ
rodzajów zespo³ów kto musi decydowaæ
jaki wys³aæ. Obecnie o rodzaju karetki
decyduje specjalnie przeszkolony dyspozytor na podstawie zebranego przez telefon wywiadu. Za wyj¹tkiem sytuacji oczywistych (dziadek siê nie rusza i ca³y jest
siny) jest to w du¿ej mierze strzelanie w
ciemno. By choæ trochê to dysponowanie
uwierzytelniæ, specjalnie przeszkolonych
dyspozytorów zastêpuj¹ dzi specjalnie
przeszkoleni lekarze, którzy równie¿ na
podstawie wywiadu decyduj¹ o rodzaju
karetki*.
Nie wyobra¿am sobie jak mo¿na tak¹
prace wykonywaæ. Podjêta  z natury
rzeczy naprêdce  decyzja to ró¿nica 2-3
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godzin w otrzymaniu pomocy (karetka
albo dwuosobowy zespó³ wizytowy). Sk¹d
bowiem wiadomo, ¿e na przyk³ad, ów z
opisu niegronie wygl¹daj¹cy ból g³owy
nie jest wymagaj¹cym natychmiastowej
specjalistycznej interwencji zapaleniem
opon mózgowych czy podpajêczynówkowym wylewem. Jest to zatem nie
tylko kolejne, zbêdne kó³ko dodane do
przestarza³ej machiny, ale przede wszystkim zwielokrotnienie prawdopodobieñstwa tragicznej pomy³ki. Kolejny krok do
ty³u.

Przychodnie na kó³kach
Zespo³y wizytowe wprowadza siê
jako mniejsze z³o, jako reakcjê na traktowanie karetek jak przychodniê na
kó³kach. Wed³ug bia³ostockich ocen
wezwania tego rodzaju stanowi¹ 40-60
procent wyjazdów. To oczywiste nadu¿ywanie systemu ratownictwa jest tylko
pozornie skutkiem spo³ecznej niewiadomoci. W USA, jarz¹cy siê na czerwono
pomiêdzy dwoma krzy¿ami, z daleka
widoczny szyld +EMERGENCY+ nie
pozostawia, ¿adnych w¹tpliwoci co do
charakteru problemów z jakimi siê tu
nale¿y zg³aszaæ. Mimo to, wielu traktuje
nas jako otwart¹ 24 godziny przychodniê,
gdzie nie trzeba zawczasu umawiaæ wizyty i gdzie, zw³aszcza po pó³nocy, zbyt
d³ugo siê nie czeka. Dzieje siê to mimo
ci¹g³ego uwiadamiania i nierzadkich
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odmów p³acenia rachunków przez prywatne ubezpieczalnie. Jest to po prostu
wygodne, mimo ¿e do szpitala trzeba
dojechaæ. W Polsce to nawet to drugie nie
jest konieczne.
Art. 25.
Minister w³aciwy do spraw zdrowia i
w³aciwy wojewoda podejmuj¹
dzia³ania organizacyjne zmierzaj¹ce
do zapewnienia od dnia 1 stycznia
2004 r. nastêpuj¹cych parametrów
czasu przybycia na miejsce zdarzenia
dla zespo³u ratownictwa medycznego

od chwili przyjêcia zg³oszenia przez
dyspozytora medycznego centrum
powiadamiania ratunkowego:
1) mediana czasu dojazdu  w skali
ka¿dego miesi¹ca  jest nie wiêksza ni¿ 8 minut w aglomeracji
miejskiej i 15 minut poza aglomeracj¹ miejsk¹,
2) trzeci kwarty czasu dojazdu  w
skali ka¿dego miesi¹ca  jest nie
wiêkszy ni¿ 12 minut w aglomeracji miejskiej i 20 minut poza
aglomeracj¹ miejsk¹,
3) maksymalny czas dojazdu nie
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 20 minut w
aglomeracji miejskiej i 30 minut
poza aglomeracj¹ miejsk¹.
Powy¿sze normy zamieniaj¹ Stacje
Pogotowia Ratunkowego w jedyne w
swoim rodzaju lekarskie poczekalnie.

Niezwyk³oæ tych poczekalni polega na
tym, ¿e to nie pacjenci czekaj¹ w nich na
lekarza, ale lekarze na pacjenta. Nie tylko
lekarze, ale ca³e zespo³y.
Analiza danych bia³ostockiej WSPR
wykazuje, ¿e w samym Bia³ymstoku
lekarz pogotowia widzi dziesiêciu chorych
w ci¹gu 24 godzin, w terenie za od
czterech do piêciu. Z tego tylko po³owa to
interwencje uzasadnione. Zak³adaj¹c przeciêtny czas oceny i interwencji lekarskiej
w domu chorego na 10 minut, w ci¹gu 24
godzinnego dy¿uru lekarz wykonuje swój
zawód przez godzinê w pogotowiu terenowym, w miejskim przez dwie albo trzy.
Przez pozosta³e 20-23 godziny czeka albo
jedzie karetk¹. Koszt dobowego utrzymania jednego zespo³u wynosi 3000 PLN*.
P³aci za to ZUS a ZUS-owi podatnik. Za
takie marnotrawstwo publicznych pieniêdzy w bogatym USA polityk nie tylko
przepad³by w nastêpnych wyborach, ale
móg³by wrêcz trafiæ za kraty. W Polsce,
sankcjonuje siê je majestatem Sejmowej
ustawy.
Faworyzowanie zbêdnego ryzyka
Skoro lekarz przyjecha³ na miejsce
musi wykonaæ swoj¹ pracê. Zbiera
wywiad, bada chorego, ewentualnie robi
EKG i decyduje co dalej. Jeli zdecyduje
zabraæ go do szpitala ca³y ten wysi³ek
idzie na marne, bo lekarz izby przyjêæ i tak
musi to badanie na nowo przeprowadziæ.
Jeli pozostawi chorego w domu, ryzykuje
diagnostyczn¹ pomy³kê.
By³o to na weselu córki mojej
kole¿anki. Jeden z goci, pan oko³o
piêædziesi¹tki le siê poczu³. Ból
brzucha i nudnoci. Po jakim czasie
wezwano jednak pogotowie. Zanim
karetka dojecha³a, goæ zwymiotowa³, poczu³ siê lepiej. Lekarz pogotowia orzek³ niestrawnoæ, ¿yczy³
szczêcia i zdrowia m³odej parze i
odjecha³. Dobrze, ¿e nie ¿yczy³
zdrowia pacjentowi. Ten ignoruj¹c
pogarszaj¹ce siê objawy upar³ siê by
czekaæ do rana. Nie doczeka³. Zawa³
dolnej ciany serca. Rodzina chcia³a
w nekrologu napisaæ, ¿e umar³ z winy
lekarza. Po namyle dali spokój. I
s³usznie. Nie by³a to bowiem wina
lekarza, ale sytemu.
Nie wiem czy lekarz ten podejrzewa³
ostateczn¹ diagnozê, czy nie. Jeli nawet
podejrzewa³ i zrobi³ EKG wcale bym siê
nie zdziwi³ gdyby test ten wygl¹da³ normalnie. W koñcu co najmniej po³owa
zawa³ów serca we wczesnych stadiach nie
wykazuje typowych zmian elektrokardiograficznych. Skoro nawet normalne EKG
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nic nie znaczy, pozostawiaj¹c chorego w
domu, lekarz ryzykuje diagnostyczna
pomy³kê. Zbieraj¹c wszystkich do szpitala
zanegowa³by w³asn¹, ustawowo zagwarantowan¹, u¿ytecznoæ. I tak le i tak
niedobrze.
Jednak¿e, nierozpoznanie wczesnego
zawa³u w domu chorego to tylko jedna
strona, nie tyle medalu, co nekrologu. Po
drugiej stronie jest zakodowanie w
wiadomoci chorego fa³szywego poczucia bezpieczeñstwa (Skoro doktor
powiedzia³, ¿e to niegrone , zrobi³
EKG ). Naturaln¹ konsekwencj¹ tego
poczucia jest potencjalnie tragiczne w
skutkach odwlekanie powtórnego wezwania karetki w przypadku pogorszenia.
Jak wspomnia³em, w bia³ostockiej
WSPR nieuzasadnione wezwania ocenia
siê na 40-60 procent. Nie kwestionujê
liczbowego aspektu tego przybli¿enia.
Zastrze¿enia budzi kwalifikowanie
wezwañ w kategoriach zasadnoci na podstawie nawet nie niekompletnej ale wrêcz
pobie¿nej oceny. Nieuchronnym jest tu
pytanie o procent skarg zakwalifikowanych w pierwszej chwili jako nieuzasadnione, które po jakim czasie (albo i
poniewczasie) okaza³y siê powa¿nymi.
Mo¿e i lepiej, ¿e nie znamy tych danych.
Wskazanie prawnie usankcjonowanych
aspektów obecnego systemu ratownictwa,
które to zbêdne ryzyko nie tylko
dopuszczaj¹, ale je wrêcz faworyzuj¹
powinno tu ca³kowicie wystarczyæ.
Nienormalne normy
Nowoczesna medycyna ratunkowa
precyzyjnie oddziela rolê karetek i od
dzia³ów ratunkowych, sprowadzaj¹c
dojazd karetki do chorego do bardzo istotnego, ale tylko i wy³¹cznie wstêpnego
etapu pomocy przedszpitalnej. Kryterium
decyduj¹cym o zdrowiu czy ¿yciu jest nie
tyle czas dojazdu karetki do chorego, ale
czas dojazdu do szpitala, czyli optymalne
wykorzystanie golden hour. Standardowi
temu podporz¹dkowano w USA nie tylko
rozmieszczenie ambulansów, ale i znacznie bardziej kosztowne rozmieszczanie
szpitali. Chodzi o to by szpitale, a tym
samym oddzia³y ratownictwa zlokalizowane by³y tak, aby karetk¹, samochodem czy nawet nie¿nymi saniami potrzebuj¹cy móg³ do nich mo¿liwie najszybciej
dojechaæ. Normy wahaj¹ siê tu w
zale¿noci od stanu i gêstoci zaludnienia.
Dlatego te¿, wybrane terenowe szpitale
otrzymuj¹ finansowo uprzywilejowany
status niezbêdnoci ze wzglêdu na dostêp
do podstawowej pomocy medycznej
(critical access status).
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Ustawodawcy ustalaj¹c polskie
normy ratownicze poszli dok³adnie w
przeciwnym kierunku. Czasu dojazdu
karetki do szpitala nie tylko nie unormowano, ale w ogóle nie wziêto pod
uwagê. Jedyn¹ norm¹ sprawnoci pomocy
przedszpitalnej jest wyznaczony w zacytowanym powy¿ej art. 25 czas od wezwania do przyjazdu karetki. Ustawodawcy
okrelaj¹c tê normê z minutow¹ precyzj¹,
nadali przyjazdowi karetki na miejsce
wezwania rangê kluczowej, niemal¿e
ostatecznej interwencji w procesie pomocy doranej. Tym samym uprawomocnili
ubieg³owieczny status pogotowia jako
zmechanizowanego oddzia³u ratunkowego. Nikt nie pomyla³ o tym, ¿e tak
ustanowione zespo³y czêciowo powielaj¹
zadania szpitalnych oddzia³ów ratunkowych. Powielanie to mo¿na by ostatecznie
wybaczyæ, gdyby nie odbywa³o siê to
kosztem czasu i diagnostycznej precyzji 
dwóch wiod¹cych parametrów nowoczesnego ratownictwa.
Na tym siê jednak nie koñczy. Ustawowe normy dla stacjonarnych (szpitalnych) oddzia³ów ratownictwa medycznego, te¿ budz¹ równie powa¿ne zastrze¿enia.
Art. 35.
1. Minister w³aciwy do spraw
zdrowia, inni w³aciwi ministrowie oraz jednostki samorz¹du
terytorialnego zapewniaj¹ finansowanie nak³adów inwestycyjnych
pozwalaj¹cych na utworzenie i
modernizacjê: (...)
2) szpitalnych oddzia³ów ratunkowych  w liczbie nie mniejszej ni¿
jeden szpitalny oddzia³ ratunkowy
na 100-300 tys. mieszkañców, poprzez udzia³ w finansowaniu wyposa¿enia w standardowe wyroby
medyczne.
Powtórzmy: w liczbie nie mniejszej
ni¿ jeden szpitalny oddzia³ ratunkowy na
100-300 tys. mieszkañców. Chwileczkê.
Liczba nie mniejsza ni¿ 1 na 100 oznacza..
liczbê mniejsz¹ ni¿... no w³anie jeden na
sto. Jeden na 200 jest dwukrotnym
przekroczeniem tego limitu. Omawiana
ustawa w ca³ym majestacie sejmowej
powagi jako liczbê nie mniejsz¹ ni¿
wyznacza zakres obejmuj¹cy 200 001
liczb ca³kowitych, z których ostatnia jest
trzykrotn¹ wielokrotnoci¹ pierwszej.
Niedorzecznoæ numeryczn¹ mo¿na
by ³atwo skorygowaæ. Trudniej jest skorygowaæ okrelenie parametrów rozmieszczenia oddzia³ów ratownictwa medycznego wed³ug niew³aciwego tzn. populacyjnego klucza. No dobrze. A jak siê

oka¿e, ¿e rejon szpitalnego oddzia³u
ratunkowego w du¿ym miecie obejmuje
320 000 mieszkañców. Wed³ug ustawy
trzeba budowaæ nowy szpital, nowy oddzia³ z nowym kierownikiem, administracj¹ i
personelem pomocniczym, zamiast dodaæ
skrzyd³o do istniej¹cego, zatrudniæ pod t¹
sam¹ administracjê dodatkowy personel
medyczny.
Niestety i tu, po raz zreszt¹ kolejny,
ustawodawcy zignorowali najbardziej
newralgiczny parametr nowoczesnego
systemu ratownictwa medycznego czyli
czas pomiêdzy powstaniem zagro¿enia a
dostarczeniem chorego czy ofiary wypadku na oddzia³ ratunkowy. Czas ten nie jest
funkcj¹ gêstoci zaludnienia, ale odleg³oci i stanu dróg. Chodzi o to, by chorego
mo¿na by³o w ci¹gu 20, góra 30 minut
dowieæ do szpitala. Czy zrobi to rodzina
czy miejscowi ochotnicy jest spraw¹ drugorzêdn¹, jako ¿e w obecnych warunkach
jest to czas stracony na czekanie na przyjazd karetki, która i tak dostarczy chorego
na ten sam oddzia³, tyle ¿e o pó³ godziny
póniej.
CO DALEJ ?
Zaadoptowanie
dowiadczeñ
amerykañskich w du¿ej mierze by te
wszystkie problemy wyeliminowa³o. Nie
doæ, ¿e nie wymaga³oby to dodatkowych
kosztów, ale mo¿na by jeszcze zaoszczêdziæ. Rachunek jest prosty. W Sokó³ce,
na przyk³ad, stacjonuj¹ trzy karetki: jedna
R-ka i dwie wypadkowe. Przypominam,
¿e dobowe utrzymanie ka¿dej z tych
karetek kosztuje 3000 PLN. Dobowe
utrzymanie takiej samej karetki bez
lekarza ale za to z za³og¹ wietnie
przeszkolonych ratowników medycznych
kosztuje 1500 PLN*. Ratownicy ci ju¿
teraz w Polsce udowadniaj¹, ¿e s¹
znacznie skuteczniejsi i sprawniejsi ni¿
za³ogi z lekarzem. Np. w zorganizowanym
w maju ubieg³ego roku przez bia³ostock¹
WSPR, Podlaskim Rajdzie Ratownictwa
Medycznego i Drogowego, nielegalne
za³ogi z³o¿one z samych ratowników
okaza³y siê sprawniejsze od ustawowo
obsadzonych karetek.
Wróæmy do rejonu sokólskiego obecnie obs³ugiwanego przez trzy stacjonuj¹ce
w Sokó³ce karetki z lekarzami. Jedn¹
przekazujemy ochotnikom, pozosta³e dwie
obsadzamy ratownikami. Zaoszczêdzamy
w ten sposób 6000 PLN dziennie. W ci¹gu
pierwszego roku oszczêdnoæ ta wynosi
2.2 miliona za które natychmiast zakupujemy 9 dodatkowych karetek po 220 000
PLN sztuka. Tych nowych dziewiêæ
karetek, plus jedna u¿ywana, rozmieszcza-
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my w dziesiêciu terenowych remizach
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Za pozosta³e
220000 PLN organizujemy wstêpne
przeszkolenie ochotników i przeorganizowanie systemu powiadamiana. Sprawdzeni ochotnicy gotowi s¹ na ka¿de
wezwanie. Dzi g³ównie do po¿arów, jutro
do ratowania zdrowia i ¿ycia s¹siadów.
Gdy siê z nimi na ten temat rozmawia, bez
wahania wyra¿aj¹ gotowoæ. Jest to dla
nich naturalne dope³nienie obecnej ochotniczej misji. Po podstawowym przeszkoleniu stra¿acy i inni ochotnicy, podzieleni na
3-4 osobowe za³ogi zapewni¹ 24 godzin¹
obsadê dodatkowych dziesiêciu karetek.
W momencie wezwania ochotnicza
za³oga znaj¹ca wiêkszoæ s¹siadów z
imienia i nazwiska a tak¿e wszystkie
lokalne skróty, zbiera siê w ci¹gu kilku
minut i po nastêpnych kilku minutach jest
u chorego. Za kolejne 10-20 minut chory
jest w  uprzedzonym przez radio  sokólskim oddziale pomocy doranej. Jest to
czas, w którym wyje¿d¿aj¹ca z Sokó³ki
karetka z lekarzem w najlepszym razie
doje¿d¿a³aby do chorego czy miejsca
wypadku w najgorszym zawraca³aby
gdzie w polu czy w lesie bo  zw³aszcza
w nocy  pomylili drogi.
Dwie pozosta³e stacjonuj¹ce w
Sokó³ce karetki obsadzone przez
zawodowych ratowników medycznych
obs³uguj¹ miasto i najbli¿sz¹ okolicê a
tak¿e, jak trzeba gotowi s¹ do tzw. intercept czyli przechwycenia. Chodzi tu o te
rzadkie sytuacje, kiedy za³oga lokalnych
ochotników ma do czynienia z sytuacj¹

wyj¹tkowo trudn¹. Jak najszybciej zabieraj¹ chorego, powiadamiaj¹ zawodowych
ratowników i jazda. Nastêpnie ochotnicy
spotykaj¹ ratowników gdzie w drodze i
przekazuj¹ im chorego. Tym sposobem
pacjent otrzymuje pomoc przedszpitaln¹
na najwy¿szym poziomie w o po³owê
krótszym ni¿ obecnie czasie.
Tylko za oszczêdnoæ pierwszego roku
rejon sokólski obs³ugiwa³oby nie trzy ale
dwanacie karetek, czym by pewnie nie tylko
wyrównali, ale nawet pobili wiatowe i
europejskie normy. Za oszczêdnoci
drugiego i trzeciego roku wyposa¿ono by
sokólski oddzia³ pomocy doranej w sprzêt i
personel o którym dzi mog¹ sobie sokólszczanie tylko pomarzyæ.
Kluczem tego nowego systemu s¹
ratownicy medyczni w rolach ratowniczych i instruktorskich, w podstawowym
szkoleniu ochotników. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e ci ostatni z roli tej wietnie siê
wywi¹¿¹. Innego zdania by³ Sejm który
ignoruj¹c ówczesne osi¹gniêcia w zakresie
medycyny ratunkowej na wiecie, i
dorobek innych pañstw w zakresie okrelenia standardów medycznych i procedur
ratowniczych, w artykule 43 beztrosko
zadysponowa³:
Od dnia 1 stycznia 2004 r. nie
przeprowadza siê naboru do policealnych
szkó³ dla ratowników medycznych. (Sic.)
Z³ota godzina nie z³otówka
Powy¿sza propozycja jest oczywicie
du¿ym, jednak¿e rachunkowo w gruncie
rzeczy poprawnym uproszczeniem.

Baza
SYNERGY
Danuta D¹browska-Charytoniuk

W

bie¿¹cym roku Biblioteka G³ówna AMB zakupi³a dostêp do nowej bazy pe³notekstowej
Synergy znanego wydawcy literatury naukowej Blackwell.
Rejestruje ona ponad dwiecie dwadziecia tytu³ów
czasopism medycznych, ale  niestety  nie obejmuje ca³ego zakresu medcyny.
Nawigowanie po bazie jest bardzo przejrzyste.
Otwieraj¹c dzia³ medycyna, mo¿emy wybraæ okrelon¹
specjalnoæ i dotrzeæ do listy oferowanych czasopism, a
nastêpnie do pe³nego tekstu wybranego tytu³u czasopisma.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ bazy jest dostêpnoæ niektórych
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Chodzi tu w koñcu nie o buchalteryjne
szczegó³y a o zasadê. Zreszt¹ w proponowanym modelu tak utrzymanie
karetek, jak i szkolenie finansowane by³oby na poziomie gminy gdzie spo³eczna
samoorganizacja dzia³a najsprawniej.
Ka¿dy kolejny biurokratyczny szczebel
tylko i wy³¹cznie pomna¿a marnotrawstwo i bezw³ad..
Ewentualne zaadoptowanie amerykañskich dowiadczeñ do warunków polskich to proces z³o¿ony, wieloetapowym
wymagaj¹cym ustawodawczej inicjatywy,
spo³ecznego uwiadomienia i obywatelskiej samorz¹dnoci. Nie mam w¹tpliwoci, ¿e postêp medycyny prêdzej czy
póniej polskie ratownictwo na tê drogê
skieruje. Jest to wy³¹cznie kwestia czasu. I
choæ czas to pieni¹dz, z³ota godzina to
nie z³otówka. Wykorztystac j¹ mo¿na
wielokrotnie. Zmarnowac  tylko raz.

Marek Kamiñski
Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje w Emergency
Departament: Myrtle Werth Hospital
 Mayo Health System:
Menomonie Wisconsin.USA).
Adres do korespondencji:
mk@lomza.org.
*Dane przekazane przez dr. Ryszarda
Winiewskiego, dyrektora Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bia³ymstoku, któremu autor niniejszym bardzo
dziêkujê.
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tytu³ów czasopism (oznaczone s³oneczkiem) znacznie
wczeniej ni¿ w wersji drukowanej. Sporód dwudziestu
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dwóch tytu³ów z zakresu alergologii i immunologii klinicznej jedenacie tytu³ów znacznie wyprzedza wersjê
drukowan¹.
Niektóre artyku³y z majowego numeru Allergy zamieszczono w bazie ju¿ w lutym br., kolejne do³¹czono w
marcu i kwietniu.
Podobnie w dziale gastroenterologia  reprezentowanym przez jedenacie tytu³ów  szeæ zamieszcza wersjê elektroniczn¹ bezporednio po recenzji .
Bazê mo¿na przeszukiwaæ wg wielu kryteriów
poprzez opcjê wyszukiwania prostego lub zaawansowanego. Bardzo przydatne jest tzw. szybkie przeszukiwanie, gdzie z listy czasopism wybieramy tytu³ i poprzez
wpisanie woluminu, i stron docieramy b³yskawicznie do
potrzebnego artyku³u.
Wszystkie mo¿liwoci bazy szczegó³owo przedstawiamy na szkoleniach organizowanych przez Bibliotekê
G³ówn¹. Grafik szkoleñ jest dostêpny na stronie biblioteki www.biblioteka.amb.edu.pl. Æwiczenia odbywaj¹ siê w
grupach szecioosobowych.
W ka¿d¹ rodê w godz. 1430-1545 zapraszamy na indywidualne konsultacje w zakresie elektronicznych róde³
informacji.
Autorka pe³ni obowi¹zki
dyrektora Biblioteki G³ównej AMB.

W

poprzednim odcinku s³ownika przedstawi³em kolokwialne znaczenie terminu schizofrenia, dzisiaj
dalszy ci¹g s³ów zwi¹zanych z psychozami, a
wiêc paranoja.
Na pocz¹tek znaczenie tego terminu w s³owniku wspó³czesnych psychiatrów. Paranoja to rzadka psychoza urojeniowa, charakteryzuj¹ca siê spójnym wewnêtrznie systemem urojeñ oznaczona w klasyfikacji WHO (ICD-10) pod
numerem kodowym F.22, a w klasyfikacji APA (DSM-IV)
pod numerem kodowym 297.1. W DSM-IV znajdujemy in-

dziennika (GW) w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy.
W artykule Pocztówki z islamskiego Amsterdamu (16/
17.04.05) znajdujemy informacjê o drêcz¹cej jednego z tureckich mieszkañców Amsterdamu paranoi Pan Kabaktepe
ma biuro podró¿y. W swoim obszernym gabinecie sprawia
wra¿enie wyluzowanego, m³odego biznesmena. Mówi
czystym, ³adnym jêzykiem holenderskim.  Nasze zaplecze to wci¹¿ brodaci, religijni Turcy,
ortodoksyjni, konserwatywni. Ale ¿yjemy w
Holandii! Musimy siê rozwijaæ, otwieraæ na wiat, w³¹czaæ w g³ówne
nurty. Doæ paranoi, precz z
rol¹ ofiary. Kobiety musz¹
An
dr
byæ
równe mê¿czyznom i Hoze
jC
lendrzy nam tego nie za³atwi¹.
ze
rn
Mamy wiêc do czynienia ze znaiki
ew
nym
nam ju¿ znaczeniem s³owa paicz
ranoja, takim samym jak schizofrenia
 jeli co jest dwuznaczne, to lepiej
u¿yæ s³owa paranoja, ni¿ prostszego terminu zak³amanie.
W artykule powiêconym Po¿egnaniu z
Papie¿em (pisanym w artykule z ma³ej litery)
znajdujemy próbê przypisania paranoi jedneformacjê, ¿e podstaw¹ rozpoznamu z nastêpców wiêtego
nia paranoi s¹ niedziwaczne
Piotra i poprzedników Jana
(nonbizarre) urojenia, obejmuj¹Paw³a II. Autor artyku³u z
ce sytuacje mo¿liwe w realnym
11.04.05 (jest to przedruk z
¿yciu, takie jak: urojenia bycia
NYT) Thomas Cahill pisze
ledzonym, trutym, zaka¿onym, kochanym na odlemiêdzy innymi Niestety, Jan Pawe³ II by³ o wiele bli¿szy
g³oæ, zdradzanym, chorym. Jednoczenie to samo rótradycji Piusa IX i X ni¿ swojemu imiennikowi. Zamiast ograd³o mówi, ¿e w przebiegu paranoi rzadko wystêpuj¹ omamy,
niczyæ absurdalne stwierdzenie Soboru Watykañskiego I o
a zachowanie poza sytuacjami zwi¹zanymi z tematyk¹ urojeñ
nieomylnoci papie¿a (które to owiadczenie wynik³o prawie
jest normalne. Zobaczmy jak rozumiej¹ to dziennikarze, poliw ca³oci z paranoi Piusa IX przekonanego, ¿e we wspó³czestycy, artyci, etc. w publikacjach naszego najwiêkszego
nym wiecie czyha na niego ca³e z³o), jeszcze je promowa³.

Para noja

w
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Próbowa³ narzuciæ jednoæ mylenia. Wzywa³ znanych teologów, m.in. Hansa Kunga, Edwarda Schillebeeckx i Leonarda Boffa na przes³uchania, na których jego wielki inkwizytor
kardyna³ Joseph Ratzinger potêpia³ ich prace. No có¿, mo¿na powiedzieæ tylko, ¿e dostêp do wolnoci s³owa, to dla wielu równie¿ dostêp do g³upoty.
Paronoja wydajê siê dotykaæ, zdaniem rzecznika Wis³y
Kraków, rodowisko pi³karskie, a nawet to w³anie w³adzom
mistrza Polski uda³o siê zapobiec tej paranoi gdy czytamy
(2/3.04.05) Spór Henryka Kasperczaka z Wis³¹ Kraków trafi
do s¹du arbitra¿owego FIFA. Stanie siê to w najbli¿szych
dniach, bo wczoraj upad³a ostatnia mo¿liwoæ rozwi¹zania
sprawy w kraju. Pó³ Europy stosuje takie rozwi¹zania, ¿e je-

Paranoja to rzadka psychoza urojeniowa, charakteryzuj¹ca siê spójnym wewnêtrznie systemem
urojeñ oznaczona w klasyfikacji WHO (ICD-10)
pod numerem kodowym F.22, a w klasyfikacji APA
(DSM-IV) pod numerem kodowym 297.1.
li jakiemu trenerowi powinie siê noga, to odsuwa siê go od
dru¿yny, ale nale¿n¹ ga¿ê wyp³aca, dopóki nie znajdzie on
nowego pracodawcy. Przecie¿ to by³aby paranoja, gdybymy
po pora¿kach z Valereng¹ Oslo czy Dinamo Tbilisi mieli dalej
pozwoliæ trenowaæ zespó³ Henrykowi Kasperczakowi. Proszê
pamiêtaæ, ¿e trener nie by³ naszym pracownikiem, tylko prowadzi³ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ma firmê, która wiadczy
us³ugi trenerskomened¿erskie na rzecz pierwszej dru¿yny
Wis³y Kraków. A co do kwoty odstêpnego, to w tym punkcie
nie ma sporu: wyp³acamy trenerowi nale¿ne z tytu³u umowy
wynagrodzenie. Bêdziemy to robiæ do koñca czerwca 2008
roku. Tak wiêc pozwolenie na treningi prowadzone przez
Pana Henryka Kasperczaka to by³aby paranoja, ale ju¿ p³acenie mu przez najbli¿sze 4 lata to ju¿ nie paranoja. Bez komentarza.
Z kolei w artykule powiêconym ci¹ganiu plików muzycznych przez internet (29.03.05) jeden z w³acicieli firm
udostêpniaj¹cych te pliki mówi Inne serwisy dysponuj¹ systemem DRM, który umo¿liwia tylko kilkakrotne skopiowanie
pliku czy wypalenie na p³ycie CD.  To jaka paranoja i zbyt
daleko id¹ca ochrona praw autorskich. Nie mo¿na klienta

W DSM-IV znajdujemy informacjê, ¿e podstaw¹
rozpoznania paranoi s¹ nie-dziwaczne (nonbizarre) urojenia, obejmuj¹ce sytuacje mo¿liwe w
realnym ¿yciu, takie jak: urojenia bycia ledzonym, trutym, zaka¿onym, kochanym na
odleg³oæ, zdradzanym, chorym.
traktowaæ jak potencjalnego przestêpcy  t³umaczy Radek
Samoszuk z Soho. Pan Radek Samoszuk zabezpiecza siê
wiêc przed zarzutem ³amania praw autorskich nazywaj¹c
uczciw¹ procedurê paranoj¹.
Ze zbli¿onym do w³aciwej definicji znaczeniem terminu paranoja spotykamy siê w wywiadzie udzielonym przez
Jerzego Szlantê (19/20.03.05) Chodzi o stworzenie wra¿enia, ¿e ludzie dawnych s³u¿b wszystko kontroluj¹. Proszê
zwróciæ uwagê, jak powszechne jest w Polsce wyci¹ganie
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baterii z komórek. To przejaw paranoi. Jestemy ledzeni nie
dlatego, ¿e interes pañstwa tego wymaga. Po prostu inne
grupy polityczno-biznesowe chc¹ mieæ wiedzê na pani temat,
by w odpowiednim momencie wykorzystaæ j¹ przeciw pani.
A wiêc co z normalnego ¿ycia, ledzenie i wszechobecnoæ
s³u¿b specjalnych  tak to rzeczywicie paranoja przeladowcza. Przy okazji, ciekawa obserwacja co do jednego z
objawów paranoi  wyci¹ganie baterii z telefonów komórkowych. O tym nie pisze ani ICD 10, ani DSM-IV.
Podobne, a wiêc w³aciwe psychiatrii, rozumienie terminu paranoja znajdujemy w opracowaniu Idea rewolucji
moralnej (18.03.05) gdy czytamy Rewolucja proponowana
dzi Polsce nie bêdzie punktem wyjcia do naprawy Rzeczypospolitej. Po pierwsze bowiem  opiera siê na fa³szywej
diagnozie, z której nie mog¹ wynikn¹æ poprawne recepty. Po
drugie  kieruje mylenie o sprawach kraju w kana³ spiskowego t³umaczenia procesów spo³ecznych, co dzi nabra³o
cech zaawansowanej paranoi. Brawo, nauka nie idzie w las,
tylko w autorów tego artyku³u  spiskowa teoria dziejów, to
rzeczywicie co z paranoi, niestety ludzie propaguj¹cy
teorie spiskowe to nie osoby psychotyczne, nie mo¿na wiêc
ich leczyæ.
Do terminu paranoja udzielona, a wiêc przekazywana
innym osobom, nawi¹zuje tytu³ z okazji walentynek (12/
13.02.05) Serdeczna paranoja, ale przy taki postawieniu
sprawy wszystkie zakochania s¹ paranoiczne, co z ca³¹ pewnoci¹ nie jest prawd¹.
W rozmowie z profesorem Szczylikiem (14.02.05) mówi
on Polska paranoja. Z jednej strony wielkie osi¹gniêcia,
wybitni lekarze, z drugiej zrujnowana s³u¿ba zdrowia. To
chyba jednak nie paranoja (prof. Szczylik jest wybitnym
onkologiem), tylko z³a organizacja/brak organizacji (niepotrzebne skreliæ) polskiej s³u¿by zdrowia.
Wreszcie na koniec prawdziwa paranoja, ale jak¿e odleg³a od Polski. W artykule (15.02.05) nt. Korei Pó³nocnej (to
siê chyba nazywa KRLD), mamy nastêpuj¹c¹ informacjê To
tylko detal. Wa¿na jest doktryna. Proklamowa³ j¹ Kim numer
1. Rewolucja  powiedzia³  bêdzie kontynuowana przez
mojego syna, a potem wnuka. Numer 2 nas uspokoi³.
Uszanujê  oznajmi³  wolê mojego ojca. Numer 3 jest
gotów... Mo¿e niepotrzebnie. Pierwszy Kim bi³ siê naprawdê
z japoñskim okupantem. Drugi Kim ma ksywê geniusz
rewolucji, ale nie ma poza terrorem i paranoj¹ po ojcu ¿adnych listów uwierzytelniaj¹cych. Trzy Kimy po kolei to mo¿e
byæ o jeden numer za du¿o... Co grozi dynastii Kimów? I nêdza narodu, której ¿adne ba³wochwalstwa nie potrafi¹ ukryæ,
i zaraliwy przyk³ad transformacji chiñskiej, no i chiñskie
telefony komórkowe. Jest ich w Korei Pó³nocnej ok. 20 tys.,
maj¹ u³atwiæ wymianê handlow¹, ale s¹ ród³em informacji
o stanie wiata i obu Korei. Tak, tu chyba rzeczywicie chodzi o F.22, lub 297.1.
Tak wiêc termin paranoja, nie robi ju¿ w³asnej kariery w
metaforach, jak schizofrenia. Jest prezentowany coraz czêciej w swoim w³aciwym znaczeniu, byæ mo¿e dlatego ¿e
goci w naszym jêzyku d³u¿ej ni¿ schizofrenia, która dopiero
za 6 lat skoñczy 100 lat. U¿ywajmy wiêc terminu paranoja,
wtedy, gdy rzeczywicie jestemy przekonani o urojeniowym
pod³o¿u czyich s¹dów, a nie wtedy gdy siê z nimi nie
zgadzamy.
W kolejnym numerze  grone s³owo psychopata.
Autor jest dr. hab.
 kierownikiem Kliniki Psychiatrii AMB.
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Tajemnica lekarska
cz. I

Marek Hermanowicz

" cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim z ¿ycia ludzkiego ujrza³
lub us³ysza³, czego nie nale¿y na zewn¹trz rozg³aszaæ, bêdê milcza³
zachowuj¹c to w tajemnicy "
Przysiêga Hipokratesa

O

bowi¹zek zachowania tajemnicy przez lekarzy nak³ada art. 40
ustawy o zawodzie lekarza, art.
23-29 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL)
oraz art. 19 ust. 1 pkt. 2 i art. 18 ust. 3
pkt. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 23 KEL tajemnic¹ s¹
objête wiadomoci o pacjencie i jego
otoczeniu, uzyskane przez lekarza w
zwi¹zku z wykonywanymi czynnociami zawodowymi. Zatem tajemnic¹ lekarsk¹ bêd¹ objête zarówno wyniki
przeprowadzonych badañ, jak równie¿
diagnoza postawiona na ich podstawie.
Tajemnica lekarska dotyczy podjêtych
metod leczenia i postêpów w leczeniu.
Tajemnic¹ objête s¹ wiadomoci niezwi¹zane bezporednio ze stanem zdrowia pacjenta, z którymi lekarz zapozna³
siê przy wykonywaniu zawodu. Mog¹
to byæ informacje dotycz¹ce np. dzia³alnoci pacjenta, stopnia jego inteligencji
czy te¿ stanu maj¹tkowego. W sferze tajemnicy zawodowej lekarza mieciæ siê
wiêc bêd¹  obok informacji powierzonych przez samego pacjenta  te, które
wynikaj¹ z samodzielnych ustaleñ lekarza np. takie informacje, które lekarz
uzyska³ niezale¿nie od woli pacjenta
(np. informacja o pacjencie uzyskana od
osoby trzeciej) albo wrêcz wbrew jego
woli. Tajemnic¹ lekarsk¹ objête s¹ powy¿sze wiadomoci tak¿e w razie
mierci pacjenta. Tajemnica rozci¹ga
siê równie¿ na wszelkie materia³y zwi¹zane z leczeniem, a wiêc notatki, kartoteki itp.1
Dyskrecja zawodowa nie obowi¹zuje w relacji lekarz-pacjent. Jedynie w
wyj¹tkowych sytuacjach, je¿eli rokowanie jest niepomylne dla pacjenta, lekarz mo¿e ograniczyæ informacjê o stanie zdrowia i o rokowaniu, je¿eli wed³ug jego oceny przemawia za tym do1
2

bro pacjenta. Na ¿¹danie pacjenta lekarz
ma jednak obowi¹zek udzieliæ mu wyczerpuj¹cej informacji (art. 31 ust. 4
ustawy o zawodzie lekarza).
W przypadku pacjenta ubezw³asnowolnionego, ma³oletniego b¹d niezdolnego do zrozumienia informacji o stanie

Zgodnie z art. 23 KEL tajemnic¹ s¹ objête wiadomoci
o pacjencie i jego otoczeniu
uzyskane przez lekarza w
zwi¹zku z wykonywanymi
czynnociami zawodowymi.
swego zdrowia, lekarza nie obowi¹zuje
tajemnica wobec przedstawiciela ustawowego lub, w razie jego braku, opiekuna faktycznego tego pacjenta (art. 30
i nastêpne ustawy o zawodzie lekarza).
Wyj¹tki od zachowania tajemnicy
lekarskiej, przewidziane w art. 40 ust. 2
ustawy o zawodzie lekarza, s¹ nieliczne
i nale¿y interpretowaæ je cile.2
Pacjent lub jego przedstawiciel
ustawowy w ka¿dej chwili mo¿e zwolniæ lekarza z zachowania tajemnicy zawodowej z wy³¹czeniem danych dotycz¹cych osób trzecich. Zanim to jednak
nast¹pi lekarz jest zobowi¹zany powiadomiæ pacjenta o niekorzystnych dla
niego skutkach ujawnienia tajemnicy, w
przeciwnym razie naruszy tajemnicê zawodow¹.
Lekarz mo¿e odst¹piæ od zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedzia³
siê w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, gdy badanie lekarskie zosta³o przeprowadzone na ¿¹danie uprawnionych,
na podstawie odrêbnych ustaw, organów i instytucji (np. ZUS-u, s¹du czy
prokuratury); wówczas lekarz jest obowi¹zany poinformowaæ o stanie zdro-

wia pacjenta wy³¹cznie te organy i instytucje w zakresie ich ¿¹dania.
Równie¿ brak jest obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej, jeli
zachowanie tajemnicy mo¿e stanowiæ
niebezpieczeñstwo dla ¿ycia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Na przyk³ad lekarz mo¿e, a nawet powinien
ujawniæ fakt, ¿e pacjent jest chory na
AIDS lub jest nosicielem wirusa HIV
ma³¿onkowi lub partnerowi seksualnemu pacjenta, gdy istniej¹ uzasadnione
powody, aby s¹dziæ, ¿e jego pacjent nie
powstrzyma siê od stosunków seksualnych. Powinien te¿ ujawniæ rodzinie
chorego informacjê o chorobie psychicznej pacjenta niebezpiecznego dla
otoczenia lub dopuszczaj¹cego siê czynów nierz¹dnych wobec dzieci. Informowanie osób trzecich jest wyj¹tkiem
od zasady ogólnej. Niebezpieczeñstwo
dla innych  uzasadniaj¹ce uchylenie tajemnicy lekarskiej  musi byæ realne, a
nie tylko hipotetyczne, co powinno byæ
poparte obiektywnymi ustaleniami medycznymi.
Tajemnica lekarska nie wi¹¿e, gdy
zachodzi potrzeba przekazania niezbêdnych informacji o pacjencie zwi¹zanych
z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych
innemu lekarzowi lub uprawnionym
osobom uczestnicz¹cym w udzielaniu
tych wiadczeñ. Równie¿ cel dydaktyczny i naukowy uwiêca odst¹pienie
od zachowania tajemnicy zawodowej
przez lekarza, jeli jest to niezbêdne do
praktycznej nauki zawodów medycznych lub dla celów naukowych.
Pomimo wy¿ej omówionych wy³¹czeñ lekarz nie mo¿e podaæ do publicznej wiadomoci danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê pacjenta bez jego
zgody.
Autor jest aplikantem adwokackim.

M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Warszawa 2002 r., s. 188.
M. Safian, Prawo i medycyna, Warszawa 1998 r., s. 131.
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JAN PAWE£ II  WIADEK NADZIEI
¯ycie Jana Paw³a II by³o pe³ne trudnoci: wczesna mieræ matki, okupacja hitlerowska i bolszewicka, zamach na Placu w. Piotra, zmaganie siê z nacieraj¹cym z³em. Nie zdo³a³y one jednak go z³amaæ.
Si³y do ich pokonywania czerpa³ z ca³kowitego oddania siê Matce Bo¿ej: Totus tuus. Dlatego móg³
napisaæ: Przekroczyæ próg nadziei.
Nadzieja jest kszta³tem wiary. A
wiara zawsze wybiega w przysz³oæ. Uwierzyæ
w Boga znaczy: uznaæ Jego istnienie, zaufaæ
Mu i uczyniæ Zeñ fundament swojego ¿ycia.
Papie¿ jako cz³owiek wiary sam ¿y³ nadziej¹
i innym przekazywa³ jej blask. Pomaga³ przez
to wszystkim ludziom nios¹cym krzy¿ codziennoci. Uczy³, i¿ mo¿e to byæ krzy¿ zbawienia.
Pan Bóg obdarzy³ Jana Paw³a II
wieloma talentami. By³ poet¹, aktorem, naukowcem, pisarzem. piewa³, uprawia³ sport.
Rozmawia³ z ludmi, tuli³ i b³ogos³awi³ dzieci.
Jednoczenie Bóg stwarza³ mu maksymalnie
trudne warunki ¿ycia. £aska harmonizowa³a z natur¹ i wyda³a wspania³y owoc. Ca³y wiat go podziwia i
op³akuje jego mieræ. On na szczêcie nie umar³, lecz przeszed³ do innego ¿ycia. Pozostaje z nami jako
wiadek nadziei.
Bp Edward Ozorowski

Do twarzy
Potwierdza prof. Jerzy Kopania
 filozof, kierownik Zak³adu Bioetyki i

nam

Antropologii Filozoficznej Uniwersytetu
w Bia³ymstoku.
Czym jest przyzwoitoæ?
Przyzwoitoæ?
Tak, przyzwoitoæ.
Je¿eli potrzebujemy wyjaniaæ, czym jest przyzwoitoæ, to ju¿ jest
le. Przyzwoitoæ to jest co, co ka¿dy powinien niejako instynktownie wcielaæ w ¿ycie. Bez zastanowienia. Muszê przyznaæ, ¿e jest
to pewien aspekt moralny, który trudno zdefiniowaæ.
A kiedy mówimy o kim, ¿e jest to przyzwoity cz³owiek to co
mamy na myli?
Przyzwoitoæ mierzy siê stosunkiem do drugiego cz³owieka. Przyzwoity cz³owiek to taki, który w swoim zachowaniu raczej zrezygnuje z czego dla siebie korzystnego, ni¿ skrzywdzi drug¹ osobê.
Bo tak siê zastanawiam, czy uczestniczenie w transmisji telewizyjnej przedstawiaj¹cej agoniê i mieræ papie¿a by³o z naszej
strony przyzwoite?
To nie by³o uczestniczenie w mierci, tylko towarzyszenie w
umieraniu. I d³ugie po¿egnanie. Sytuacja by³a wyj¹tkowa. Chodzi³o
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w

¿a³obie

o osobê, która wykracza³a ponad przeciêtnoæ. Dla wielu ludzi by³o
to po¿egnanie kogo bardzo bliskiego. A przecie¿ nie ma nic
niestosownego, a nawet jest bardzo stosowne, abymy byli bardzo
blisko osoby, która odchodzi, je¿eli ³¹cz¹ nas z ni¹ szczególne
wiêzy, je¿eli nale¿y do naszej rodziny. Ogl¹daj¹c telewizjê, czytaj¹c
gazety, mielimy okazjê do przemyleñ tego, czego naucza³ Jan
Pawe³ II, jak i przemyleñ nad sob¹.
Czy podobne odczucia towarzyszy³y panu podczas transmisji
agonii i mierci Amerykanki Terry Schiavo?
Nie, bo tam chodzi³o o co zupe³nie innego. Do tamtego wydarzenia
ustosunkowa³em siê  i s¹dzê, ¿e wiele osób  na zasadzie oceny
etycznej samego zdarzenia. Tam formalizm prawny zderzy³ siê ze
sprzeciwem moralnym wielu osób. I rzeczywicie mia³o to co z
niezdrowej atmosfery charakterystycznej dla obecnych, medialnych
czasów.
Jak pan myli, czy mieræ Papie¿a spowodowa³a rzeczywicie w
nas jak¹ przemianê, czy by³a to tylko chwila smutku?

M
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Ten wiat, niestety, nie jest tak skonstruowany, by nagle dokonywa³y siê trwa³e pozytywne przemiany w ludziach. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ta mieræ wyzwoli³a u milionów osób pewne skrywane uczucia, uwiadomi³a potrzeby natury religijnej.
Potrzeby religijne? A czy panu siê nie wydaje, ¿e w tej naszej
religijnoci jest wiêcej deklaracji ni¿ faktycznych przemyleñ.
To prawda, ¿e polska religijnoæ jest w du¿ej mierze religijnoci¹
obrzêdow¹, zwyczajow¹. Mamy z ni¹ do czynienia wtedy, gdy do
kocio³a idzie siê, dlatego ¿e inni chodz¹. Ale proszê zauwa¿yæ, ¿e
tym razem ludzie poszli sami. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e s¹ w
nich jakie potrzeby, które nie zawsze musz¹ byæ uwiadomione.
Ca³y problem polega na tym, ¿e kiedy stawiamy pytanie, czy co
nam z tego zostaje, to tak naprawdê pytamy, czy poczynimy w³aciw¹ refleksjê nad tym, comy wówczas robili odruchowo.
Papie¿ spe³nia³ rolê autorytetu moralnego tak potrzebnego, gdy
w wiecie wartoci panuje chaos. Dlaczego potrzebujemy wyznaczników?
Ka¿de spo³eczeñstwo, ka¿da grupa spo³eczna potrzebuje jakiego
autorytetu. Nie jest mo¿liwe, aby trwa³a i rozwija³a siê, jeli nie ma
pewnych wyznaczników moralnych czy choæby ideowych. Nauki
papieskie by³y przyjmowane z pewn¹ wstrzemiêliwoci¹ w bardzo
wielu aspektach. To nie jest tak, ¿e my nie wiemy, co jest dobre, a
co jest z³e. Doskonale wiemy, ale z jaki wzglêdów wolimy tego nie
dostrzegaæ. Te z³e uczynki nam coraz bardziej odpowiadaj¹ i to z
czysto utylitarnego powodu, bo sprawiaj¹ przyjemnoæ, bo ³atwiej
siê ¿yje. A to ju¿ wystarczy, aby zrezygnowaæ z tego, o czym wiemy,
¿e jest dobre, a przyj¹æ to, o czym wiemy, ¿e jest z³e. To jest mylenie krótkowzroczne i musi siê zderzyæ z twardym faktem, ¿e kiedy
nast¹pi moment przejcia, czas, kiedy cz³owiek zostanie tylko ze
sob¹, kiedy bêdzie musia³ siê sobie przyjrzeæ. Jest taki wstrz¹saj¹cy
fragment w Ewangelii, kiedy Jezus na krzy¿u wnosi przejmuj¹cy
okrzyk: Bo¿e mój, czemu mnie opuci³? To ma ogromn¹
wymowê. Mo¿e w chwili mierci cz³owiek staje sam przed sob¹ 
nawet Bóg na tê jedn¹ chwilê go opuszcza?
mieræ mo¿e byæ drogowskazem?
Sama mieræ nie. Odejcie kogo bliskiego, jeli jest przemylane,
mo¿e wyzwoliæ refleksjê nad ¿yciem, a w³aciwie nad jego skoñczonoci¹. A to znów mo¿e byæ bodcem do zmiany ¿ycia, do nadania mu innego kierunku.
Papie¿ zdawa³ sobie sprawê, ¿e nauczanie jest trudne. Jedna z przypowieci ewangelicznych mówi, ¿e siewca sieje, a ziarno pada albo
na ¿yzn¹ glebê, albo na skamielinê. To, czy Papie¿ jest wiêtym,
oka¿e siê nie po tym, ile bêdzie cudownych uzdrowieñ, tylko po
tym, ile tej skamienia³ej gleby zostanie spulchnione.

Mo¿e teraz co siê zmieni?
Nie s¹dzê, aby co istotnego nagle siê zmieni³o. Nie pamiêtam,
który z proboszczów zapytany przez jak¹ gazetê, co siê skoñczy³o
wraz ze mierci¹ Papie¿a, powiedzia³: skoñczy³o siê nauczanie,
zacz¹³ siê egzamin. A¿ mu zazdroszczê tej wypowiedzi. Ten trudny egzamin z etyki stoi przede wszystkim przed Kocio³em.
Przed Kocio³em, a nie przed spo³eczeñstwem?
Spo³eczeñstwo da sobie prêdzej radê ni¿ Koció³ jako instytucja, bo
Koció³ jest nieprzygotowany. Proszê zauwa¿yæ, co siê dzia³o w
pierwszych chwilach po mierci Papie¿a, bo to by³o bardzo charakterystyczne. Lud Bo¿y pozostawiony zosta³ sam sobie. To ludzie siê
organizowali, przy doæ wstrzemiêliwym udziale kap³anów.
Mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e byli oni wrêcz zmuszani do podjêcia dzia³añ, które tak naprawdê ich przeros³y. Oni nie wiedzieli, co
robiæ. By³y oczywicie piêkne wyj¹tki. Mniejsza z tym, jakie by³y
faktyczne powody, ¿e prymas Glemp by³ w tym czasie za granic¹,
ale ta sytuacja nabiera symbolicznego, przera¿aj¹co symbolicznego,
wymiaru. Oto umiera pierwszy w dziejach papie¿ Polak, a prymas
Polski jest gdzie tam w Argentynie. Byæ mo¿e taka by³a wola Bo¿a,
a jeli nic siê nie dzieje bez woli Boga, to znaczy, ¿e Bóg chcia³ nam
co pokazaæ.
Myli pan, ¿e d³ugo bêdzie jeszcze trwa³a ta podnios³a atmosfera
po mierci Papie¿a?
Ju¿ mija, wracamy do normalnego ¿ycia. Te same t³umy, które
autentycznie prze¿ywa³y mieræ Jana Paw³a II, za jaki czas bêd¹
wiwatowaæ na Placu w. Piotra na czeæ nowego papie¿a. Tak siê
toczy wiat.
Szkoda, bo Polakom do twarzy jest w ¿a³obie.
To doæ ironiczne stwierdzenie, ale niestety ma pani chyba racjê.
My jestemy narodem cierpiêtników, takich co to niczego do koñca
nie doprowadz¹ i wszystkie szanse zaprzepaszcz¹. Potem piêknie
rozpaczamy. Ca³a nasza historia to jest wielkie cierpienie, rozpamiêtywanie, jak nas kto skrzywdzi³. Ale niech to siê wreszcie zderzy z
przes³aniem papieskim. Przecie¿ Jan Pawe³ II mówi³: nie lêkajcie
siê, miejcie odwagê. Karol Wojty³a jako filozof w swoim g³ównym
dziele Osoba i czyn pisa³, ¿e czyn jest tym, co okrela
cz³owieczeñstwo, i do tej filozoficznej zasady odwo³ywa³ siê w
swoich encyklikach.
Obawiam siê, ¿e u wielu tych ludzi, którzy ostatnio sprawiali
mi³e wra¿enie odezwie siê znów charakter rottweilera.
No i, niestety, chyba znów ma pani racjê. Ale czy mo¿liwe jest zbudowanie raju na ziemi?
Rozmawia³a: Danuta lósarska
Rozmowa z 13 kwietnia 2005 roku.

WSTAÑCIE
i CHODMY

G

dy to piszê wiat a zw³aszcza Polska oddaj¹ ho³d
Janowi Paw³owi II. Gdy to Pañstwo bêd¹ czytaæ
zakoñczy siê ¿a³oba i zacznie siê normalne ¿ycie.
Normalne, co wcale nie znaczy takie same jak tydzieñ temu.
£atwiej jest za Polskê umieraæ, ni¿ dla Niej pracowaæ.
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Marek Kamiñski
Ta pozytywistyczna dewiza, co do której trafnoci mam w¹tpliwoci przypomina nam inn¹, dzi bolenie aktualn¹ i
niew¹tpliwie prawdziw¹. £atwo jest Ojcu wiêtemu oddawaæ
ho³d i go op³akiwaæ, znacznie trudniej jest ¿yæ wed³ug prawd,
które g³osi³ i którym wiadczy³. Nie mówiê tego z przek¹sem.
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Wprost przeciwnie. Dotyczy to przede wszystkim mnie.
Dotyczy nas wszystkich, choæ nie ka¿dego w tym samym
stopniu. Nie mam w¹tpliwoci, ¿e Jan Pawe³ II, w którego
wiêtoæ nikt nie w¹tpi, by siê za ¿ycia na tê listê tak¿e
wpisa³. Fakt, ¿e co najmniej raz w tygodniu przystêpowa³ do
spowiedzi, wiadczy nie tyle o Nim co o nas, o tych, którzy
tego nie robimy.
Te¿ pragnê Mu z³o¿yæ ho³d. Wbrew pozorom nie jest to
takie proste. Chodzi bowiem o ho³d spe³niaj¹cy bardziej Jego
ni¿ moje oczekiwania. Czêstsza spowied by Go na pewno
ucieszy³a. Zw³aszcza teraz kiedy mo¿e ich pos³uchaæ. Ale to
temat na konfesjona³ nie felieton. Temat na ten felieton Jan
Pawe³ II mi osobicie podpowiedzia³. Ju¿ stamt¹d.
Zastanawiaj¹c siê nad tym co napisaæ, po prostu
siêgn¹³em po papieskie Wstañcie i chodmy! i po prostu
otworzy³em.
wieccy, realizuj¹c swoje powo³anie w wiecie, mog¹
osi¹gn¹æ wiêtoæ nie tylko przez czynne zaanga¿owanie na
rzecz biednych i potrzebuj¹cych, ale tak¿e o¿ywiaj¹c
spo³eczeñstwo w duchu chrzecijañskim, przez wype³nianie
swych obowi¹zków zawodowych i wiadectwo przyk³adnego
¿ycia rodzinnego.( )
I dalej: Czy nie taka w³anie nauka p³ynie z zakoñczenia
opowieci o dobrym Samarytaninie. (por. £k 10, 34-35)?
Dokonawszy wstêpnego opatrzenia ran, Samarytanin zwróci³
siê do w³aciciela gospody aby mia³ pieczê nad rannym.
Jakby sobie poradzi³ bez niego? W rzeczywistoci to w³aciciel gospody, pozostaj¹c w ukryciu wykona³ najwiêksz¹ czeæ
pracy. Wszyscy mog¹ dzia³aæ tak jak on, wykonuj¹c w duchu
s³u¿by (podkrelenie M.K.) swoje zadania. Ka¿da praca, w
sposób mniej lub bardziej bezporedni, daje okazjê aby
pomagaæ potrzebuj¹cym. Oczywicie jest tak nade wszystko
w przypadku pracy lekarza, nauczyciela ( ), którzy nie
zamykaj¹ oczy na potrzeby innych.( ) Wierne wype³nianie
w³asnych obowi¹zków zawodowych ju¿ jest realizacj¹ mi³oci wobec jednostek i wobec spo³eczeñstwa (s. 92).
Do tej pory g³ównie to Samarytanin pobudza³ ludzk¹
wyobraniê. W USA s¹ dziesi¹tki, jeli nie setki szpitali jego
imienia. By³ on niew¹tpliwe cz³owiekiem zamo¿nym i
mi³osiernym. Dokona³ gestu, w dzisiejszych czasach
porównywalnego do anonimowego ufundowania szpitala dla
biednych. Jednak¿e ca³y ten gest poszed³by na marne, gdyby
nie ci co w tym szpitalu opiekê tym najbiedniejszym
zapewni¹. Fakt, ¿e podobnie jak ów w³aciciel gospody,
zostan¹ za t¹ pracê op³aceni nie umniejsza s³u¿ebnej roli ich
pracy, tak d³ugo jak na podobieñstwo samarytañskiego gestu,
wykonywana jest ona bardziej w duchu s³u¿by bliniemu ni¿
s³u¿by sobie.
***
W powy¿szym cytacie z Wstañcie i chodmy! po
lekarzu i nauczycielu, Papie¿ wymienia ca³y szereg innych
zawodów i zajêæ. Fakt, ¿e postawi³ lekarza na pierwszym
miejscu wiadczy nie tylko o donios³oci naszego powo³ania,
ale i o tym, ¿e Ojciec wiêty mia³ do s³u¿by zdrowia stosunek szczególny. Jego w³asny i ukochany brat by³ lekarzem.
Zmar³ jako dwudziestokilkulatek bodaj¿e na szkarlaty
nê, któr¹ zarazi³ siê od chorego. Jan Pawe³ II do koñca mia³
w szufladzie biurka jego s³uchawki. Te lekarskie s³uchawki w
papieskim biurku nabieraj¹ dzi wymiaru symbolicznego
nakazu. Nakazu s³uchania. Ws³uchania siê w serce chorego,
anatomiczne, emocjonalne i duchowe. W jego skargê,
niepokój i ból. Ci z nas co przynajmniej od czasu do czasu to
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czyni¹, wiedz¹, jak to wys³uchanie bardzo pomaga. wiadomoæ bycia wys³uchanym przez kogo komu zawierzaj¹
swoje zdrowie, a czasem i ¿ycie nierzadko pomaga
skuteczniej ni¿ penicylina, nie mówi¹c ju¿ o relanium.
wiadomoæ wys³uchania czyjego bólu i próba bólowi temu
zaradzenia satysfakcjonuje niewspó³miernie bardziej ni¿
najwy¿sza stawka Kasy Chorych; w moim przypadku Blue
Cross & Blue Shield.
***
Na tym siê jednak nie koñczy. Zaraz po lekarzu w
powy¿szym cytacie Jan Pawe³ II wymienia nauczyciela.
Lekarz i nauczyciel. Te dwa zawody umieci³ na dwóch
pierwszych miejscach listy tych co wiernie wype³niaj¹c
w³asne obowi¹zki zawodowe realizuj¹ mi³oci wobec jednostek i wobec spo³eczeñstwa. Nak³ada to na te dwa zawody
odpowiedzialnoæ szczególn¹, jednak¿e nie ostateczn¹. W
przytoczonym przez Jana Paw³a II kontekcie jest jeszcze
jeden zawód, którego moralne i duchowe brzemiê
przewy¿sza swym ciê¿arem oba z wymienionych. Jest to
zawód lekarza-nauczyciela lekarzy. Na nich spoczywa
odpowiedzialnoæ nie tylko za powierzonych ich opiece
chorych, ale tak¿e, choæ porednio, za opiekê nad chorymi
powierzonymi opiece ich uczniów a nawet uczniów ich
uczniów. Chodzi tu jednak o nauczenie medycyny nie tyle
jako nauki, ale jako realizowania w duchu s³u¿by mi³oci
wobec jednostek i wobec spo³eczeñstwa. A tego ex cathedra
zrobiæ nie mo¿na. Tu trzeba wiadczyæ przyk³adem. wiêty
Franciszek z Asy¿u, autor franciszkañskiej regu³y ubóstwa i
s³u¿by, wysy³aj¹c swoich braci w teren nakazywa³: Idcie i
nawracajcie. Dopiero wtedy, jak nie bêdzie innego wyjcia,
u¿yjcie s³ów.
***
Z poród wielu tytu³ów jakie przypadaj¹ Biskupowi
Rzymu, Jan Pawe³ II najbardziej ceni³ Servus servorum Dei 
S³uga s³ug Bo¿ych. Rolê tê traktowa³ od pocz¹tku dos³ownie. Jako pierwszy w dziejach Kocio³a odmówi³ tradycyjnej
koronacji. Jego poprzednicy mieli w tym wzglêdzie w¹tpliwoci. Jan Pawe³ II mia³ równie¿ odwagê.
Czasami korony nie da siê unikn¹æ. Profesorskiej, rektorskiej, dziekañskiej czy doktorskiej. Jan Pawe³ II i tak j¹
przecie¿ otrzyma³. W ostatecznym rozrachunku liczy siê nie
tyle posiadanie korony, ale to gdzie siê nosi. Na siwizn¹
przyprószonych skroniach, w sercu, w portfelu? Czy te¿ w
bocznej kieszeni lekarskiego fartucha, razem ze s³uchawkami, bloczkiem recept i np. ró¿añcem.
***
Tak siê za³o¿y³o, ¿e tegoroczny Wielki Post i odejcie
Papie¿a w wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego zbiega siê z debat¹ w
amerykañskim rodowisku medycznym nad brakiem
mi³osierdzia (compassion) w relacji lekarz-chory. Propozycje na uzdrowienie sytuacji s¹ tu ró¿ne. Od aplikowania
testów na mi³osierdzie kandydatom na studia medyczne po
akademickie kursy mi³osierdzia, a¿ do lekcji aktorskiego
udawania tego¿. Obawiam siê, ¿e niewiele to pomo¿e. Jak by
nie by³o, mi³osierdzie to cecha ewolucyjnie wsteczna.
Zaprzeczenie naturalnego doboru opartego na prze¿yciu
najsilniejszego kosztem s³abszych. Przecie¿ powiêcanie siê
silnych na rzecz przetrwania s³abych to ewolucyjny regres
prowadz¹cy do degeneracji gatunku. Po prostu mi³osierdzia i
darwinizmu nie mo¿na nauczaæ z tej samej katedry. A zatem,
mo¿e maj¹ racjê ci co twierdz¹, ¿e mi³osierdzie to dar, który
ka¿dy otrzymuje, ale tylko stosunkowo nieliczni zadaj¹ sobie
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trud by go doceniæ, a tym bardziej okazywaæ.
Przyznajê, ¿e sam mia³em i wci¹¿ mam w tym wzglêdzie
bardzo du¿e trudnoci. Choæ dzi zdecydowanie mniejsze ni¿
powiedzmy dziesiêæ lat temu. Najbardziej pomocna by³a mi
tu i jest Droga Krzy¿owa. Ludzkie cierpienie Boga nadaj¹ce
boski wymiar cierpieniu ka¿dego cz³owieka. Od 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:

ród³o: Internet.

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 pogodzenia, od nas lekarzy i pielêgniarek zale¿y

dope³nienie analogii Kalwarii. Chodzi to, by ka¿de naszej
opiece powierzone cierpienie choæ raz na swej drodze
spotka³o Weronikê i Szymona Cyrenejczyka. Pozornie nic
nie znacz¹cy gest otarcia twarzy przeszed³ do historii
upamiêtniony wizerunkiem Tamtego Cierpienia. Nie mówi¹c
ju¿ o Szymonowej pomocy w dwiganiu krzy¿a. Z tym, ¿e
my mo¿emy pomóc naszym pacjentom udwign¹æ krzy¿
bolesnej albo nieuleczalnej choroby bez brania go na w³asne
ramiona. Ale nie tylko. Powa¿nie chorym mi³osierdzie
okazaæ jest stosunkowo ³atwo. Gorzej z kim, kto o czwartej
nad ranem oczekuje wyleczenia z kataru, który nie daje mu
spaæ. Fakt, ¿e ten katar czêsto oznacza powa¿niejsz¹ niedolê,
niewiele tu pomaga. Nieprzespana noc psychoanalitycznie
nie inspiruje, mo¿e natomiast zainspirowaæ ewangelicznie:
Wszystko co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili (Mt 25:40). Trudnoæ polega
nie na tym, ¿eby ten cytat znaæ, ale na tym, ¿eby sobie o nim
o czwartej na ranem przypomnieæ, a zw³aszcza by wed³ug
niego post¹piæ.
Tu Jan Pawe³ II jest nam szczególnie pomocny, swoim
wiadectwem tak czynu jak i s³owa. Chocia¿by wtedy kiedy
to w Przekroczyæ próg nadziei (s. 106) za w. Janem od
Krzy¿a przypomina:
Pod wieczór bêd¹ ciê s¹dziæ z mi³oci.
Amen!
Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje w Emergency Departament:
Myrtle Wert Hospital-Mayo Health System:
Menomonie Wisconsin.USA
Adres do korespondencji:mk@lomza.org

Mi³uj bliniego, jak siebie samego... to nie egoizm
To moja odpowiedzialnoæ
za siebie
za najbli¿szych w rodzinie
za wspó³braci
za cz³owieka
za ¿ycie
Mi³uj inne narody jak swój naród... to nie nacjonalizm
To moja odpowiedzialnoæ
za Ojczyznê
za Ziemiê
za ¿ycie na niej dzi i jutro.

O

dar rozumu, o dar m¹droci, o
dar mêstwa modli³ siê Ojciec
wiêty na naszej ziemi. Potem

Na

nie tylko przez zdobywanie wiedzy o
prawdzie, ale tak¿e przez ¿yw¹ relacjê z
drugim cz³owiekiem  wskazywa³ w
encyklice Fides et ratio.
We wrzeniu w roku Jubileuszowym
Jan Pawe³ II zwo³ywa³ nas wszystkich na
spotkanie rodowisk uniwersyteckich.
Zaprasza³ nauczycieli akademickich i
studentów do refleksji nad ide¹ nowego
humanizmu. Mia³am za sob¹ niezwyk³e
dowiadczenie obecnoci Papie¿a w
Zagrzebiu we wrzeniu 1994r., gdzie
spogl¹da³ na mnie z ogromnych plakatów
na lotnisku noc¹, kiedy wyl¹dowa³am z
piêciogodzinnym opónieniem. Nikt z
organizatorów miêdzynarodowego spotkania genetyków ju¿ na mnie nie czeka³.
Dwadziecia kilometrów dalej toczy³y siê
walki, a ja je¿d¿¹c po nocnym Zagrzebiu
w poszukiwaniu noclegów czu³am spokój

.
P O Z E G N A N I E

wskazywa³, jak zagospodarowaæ niedawno odzyskan¹ wolnoæ. Przypomina³
podczas spotkania z rektorami wy¿szych
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ostatnie

uczelni w kociele w. Anny o wartoci
pos³ugi umys³u i powierza³ nam m³odzie¿
i przysz³oæ. Cz³owiek udoskonala siê

widz¹c na ka¿dym kroku jego podobiznê.
Innym razem by³am zaproszona z
wyk³adem do Niemiec, do Halle. Zwie-
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relacji pomiêdzy pacjentami i naukowcami, opracowuj¹cymi materia³ biologiczny pacjentów. Owoce takiej wspó³pracy ju¿ dzi budz¹ nadziejê na poprawê
jakoci ¿ycia osób ze zmianami chromosomowymi lub innymi zaburzeniami
natury genetycznej oraz na poprawê
jakoci ¿ycia ich rodzin. Znajomoæ
indywidualnej zmiennoci genomu jest
kluczem w doborze leków z perspektyw¹
ograniczenia ich skutków ubocznych 
dowodzi³ dr Rosen z Research Triangle
Park ze Stanów Zjednoczonych. Prezentowa³ wizjê roli genetyka molekularnego,
jako niezbêdnego doradcy lekarza w
podejmowaniu decyzji o doborze leków u
indywidualnego pacjenta, w zale¿noci
od form polimorfizmu niektórych genów
decyduj¹cych np. o wystêpowaniu skutków ubocznych dzia³ania leku. Profesor
Leppert pokaza³, jak dosz³o do opracowania celowego leku likwiduj¹cego blokadê kana³u potasowego wywo³an¹ przez
mutacjê genu, która doprowadzi³a do
wyst¹pienia jednej z form niesyndromowej padaczki uwarunkowanej genetycznie. Jak dowodzi³ A. Knudson, autor
s³ynnej dwufazowej teorii powstawania
nowotworów, znajomoæ genomu cz³owieka to tak¿e broñ
przeciwko chorobie
nowotworowej, chorobie genetycznej komórki somatycznej.
Profesor A. L. Beaudet
z Houston przedstawi³
ekscytuj¹ce wyniki
badañ chorób genetycznych na modelach
mysich
(znokautowanych). Zakoñczeniu konferencji towarzyszy³a refleksja
jak te zdobycze zostaFot. Przed wejciem do Sali Paw³a VI w Rzymie z prof. Malcolmem
Fergusonem-Smithem i jego ¿on¹ Mari¹.
n¹ wykorzystane w
praktyce. Czy zostanie
wiat wówczas poruszy³a sprawa pozna- utrzymane i przestrzegane dalej prawo
nia ludzkiego genomu. Co to znaczy dla ka¿dego cz³owieka do zachowania tajempojedynczego cz³owieka? To dopiero nicy jego w³asnego zapisu genetycznego?
pierwszy krok  twierdzi³ John Opitz z Pytano czyj¹ w³asnoci¹ s¹ odkrycia
Salt Lake City. Kolejny, to ocena fenomu poszczególnych genów  ludzkoci czy
cz³owieka, czyli poznania funkcji, jakie pojedynczych firm lub samych naukowmaj¹ spe³niaæ bia³ka kodowane przez ców?
Wyniki dyskusji w Neapolu zosta³y
poszczególne geny w kierowaniu rozwojem cz³owieka, jego umys³u, rozwik³anie przedstawione ju¿ w Rzymie przez prof.
zagadki, jak dzia³aj¹ w zdrowiu, a jak w Margaret Melady z Amerykañskiego
chorobie. Obserwacje kliniczne rzadkich Uniwersytetu w Rzymie. Mówi³a miêdzy
form odmiennoci pod³o¿a genetycz- innymi:
Najbardziej obiecuj¹ce postêpy w
nego, manifestuj¹cego siê zmianami
fenotypu, to nadal kluczowe zadanie biomedycynie dokona³y siê na polu pozwymagaj¹ce budowania odpowiednich nania genomu ludzkiego, na bazie dokondza³am przed swoim wyst¹pieniem
ogromny Instytut Genetyki Cz³owieka
zatrudniaj¹cy oko³o 150 osób. Wród
licznej grupy rezydentów z ca³ego wiata
znalaz³a siê dziewczyna z Wenezueli,
która zapyta³a mnie: To pani profesor
jest z kraju Jana Paw³a II, naszego
papie¿a? To pytanie zobowi¹zywa³o.
Da³am potem z siebie wszystko, aby wyk³ad i seminarium przebieg³y jak najlepiej.
W³osi przygotowali siê do Jubileuszowego wiêta nauki bardzo starannie.
Zorganizowano równoczenie 59 konferencji naukowych w czterech g³ównych
grupach tematycznych:
Obrady toczy³y siê w wielu miastach
uniwersyteckich. Motto Z Jerozolimy
do Rzymu spina³o klamr¹ pocz¹tek i ich
zakoñczenie kulminacyjnym spotkaniem
wszystkich uczestników z Janem Paw³em
II w Rzymie.
Konferencjê o genomie cz³owieka
zorganizowano w Neapolu. Przybyli tam
uczeni wiatowej s³awy miêdzy innymi:
James D. Watson, A. G. Knudson, M.
Ferguson-Smith, L. Cavalli Sforza, A. L.
Beaudet, Lap Tse Tsuj, C. T. Caskey. Ca³y
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Fot. Z odkrywc¹ spirali DNA, laureatem nagrody Nobla w 1963r. - prof. Jamesem
Watsonem, Neapol, 2000r.

añ genetyki cz³owieka i genetyki klinicznej, poprzez obserwacje kliniczne i
badania nieprawid³owoci genetycznych
u cz³owieka. Zadaniem przysz³oci
medycyny genomu jest opracowanie
nowych terapii, tak aby identyfikacji
ryzyka genetycznego towarzyszy³a skuteczna terapia (definitive intervention).
Kluczowym zadaniem stoj¹cym
przed naukowcami jest budowanie mostów bezporedniej wspó³pracy pomiêdzy naukowcami i pacjentami. Powinna
te¿ pomóc w powstrzymaniu ogromnego
wskanika umieralnoci prenatalnej ( ).
Bior¹c pod uwagê nasz¹ zdolnoæ do
przemodelowania w³asnych cech biologicznych musimy ju¿ teraz okreliæ zasady
moralne i normy, które bêd¹ obowi¹zywaæ w naszych relacjach z nasz¹ w³asn¹
natur¹. Przed nami zosta³o postawione
ogromne, moralne wyzwanie, które musimy przyj¹æ wobec spo³ecznych wyborów
odnonie klonowania, genetycznych
manipulacji wobec rolin i zwierz¹t, nowych technik reprodukcji cz³owieka.
Odpowiedzi na fundamentalne pytania natury filozoficznej o pochodzenie i
losy ludzkoci mog¹ kszta³towaæ wyniki
badañ naukowych. Koció³ zainteresowany obron¹ godnoci ka¿dej jednostki ludzkiej (ka¿dej osoby) zaprasza³ do
refleksji nad t¹ tematyk¹ poprzez
wydarzenia Jubileuszu Nauczycieli Akademickich.
Z naszym pobytem w Rzymie wi¹za³a siê niezapomniana wizyta w Domu
Pielgrzyma polskiego na Via Cassia,
gdzie gromadzone s¹ dary, które pielgrzymi przywo¿¹ Ojcu wiêtemu. Powsta³ tam Orodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Paw³a II, swoiste muzeum
tak¿e kultury polskiej. Niezwyk³e s¹ pa-
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mi¹tki z rodzinnych zbiorów po dziadkach powstañcach, rodzinach wiêzionych
w obozach i ³agrach, stare, rêcznie pisane
modlitewniki, powstañcze krzy¿yki, wiêzienne ró¿ance, naczynia i potajemnie
wykonywane zgrzebne szaty liturgiczne.
Wród cennych rêkopisów znalaz³ siê
brulion wiersza Norwida Na smêtne
wieci z Watykanu przys³any przez Wiktora Gomulickiego oraz kartka brulionu
Pana Tadeusza, która by³a w³asnoci¹
Ignacego Domeyki. Rêkopis ofiarowa³
Ojcu wiêtemu chilijski uczony i dyplomata Sergio Fernandez Larrain. Mo¿na
przeczytaæ ksi¹¿eczkê opracowan¹ przez
Krystynê Czajkowsk¹ o losach tej i
innych kartek z brulionu Adama Mickiewicza. Moglimy te¿ zobaczyæ pami¹tki ofiarowane Ojcu wiêtemu w
Bia³ymstoku. Podziwialimy makaty,
wyroby ze z³ota i inne preciosa. Liczne
obrazy tworzy³y wielk¹ galeriê na wszystkich piêtrach. Mnie zainteresowa³ jeden, niewielkich rozmiarów obraz klêcz¹cego Papie¿a przed obrazem Matki
Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Ojciec
wiêty by³ oddzielony od obrazu szlabanem kolejowym w bia³oczerwonych
barwach. Zosta³ namalowany w 1984 r.,
czyli w 500-lecie rocznicy mierci w.
Kazimierza Królewicza  patrona Litwy.
Nie pozwolono wówczas Ojcu wiêtemu
pojechaæ na uroczystoci do Wilna, st¹d
ten przejmuj¹cy szlaban. Potem dowiedzia³am siê, ¿e autorka obrazu jest bia³ostoczank¹. Krystyna by³a laureatk¹ konkursu malarstwa religijnego z 1984 roku,
a podarunek zawióz³ Ojcu wiêtemu osobicie do Rzymu Ksi¹dz Prymas Józef
Glemp.
Wiadomoæ o mierci Papie¿a Jana
Paw³a II dotar³a do mnie w kociele w.
Konstancji w Chicago. Przekaza³ j¹ nam
proboszcz ks. Tadeusz Dzieszko. Siostry
zakonne zapali³y gromnice przed podobizn¹ Ojca wiêtego, pojawi³a siê czarna
wstêga, zabi³y dzwony. Niebawem do
kocio³a przysz³y dzieci i m³odzie¿ z
pobliskiej szko³y polskiej. T³um ludzi.
Wszystkie pokolenia. T³um moich rodaków zjednoczonych przez jednego
cz³owieka. Ogromne poczucie przynale¿noci do wspólnych korzeni. Dziêkujê
losowi za to kolejne prze¿ycie w
niezwyk³ych okolicznociach.

Alina T. Midro
Autorka jest prof. dr. hab. med.
 kierownikiem Zak³adu
Genetyki Klinicznej AMB.
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ZAPISKI Z PUSTYNI
 epilog
Motto:
Jaki problem ludzkoci niepokoi mnie najbardziej? Otó¿ najbardziej gnêbi
mnie myl o ludziach, którzy jeszcze nie znaj¹ Chrystusa, którzy jeszcze
nie odkryli wielkiej prawdy o Bo¿ej mi³oci; niepokoi mnie obraz ludzkoci,
która coraz bardziej oddala siê od Boga, która d¹¿y do rozwoju spychaj¹c
Boga na margines lub zaprzeczaj¹c Jego istnieniu. Ludzkoci pozbawionej
Ojca, a tym samym pozbawionej mi³oci, osieroconej i zdezorientowanej,
zdolnej nadal zabijaæ ludzi, których nie uwa¿a za braci, a przez to
zmierzaj¹cej ku samozniszczeniu i zag³adzie. Dlatego, moi drodzy, [...]
zadane jest wam budowanie cywilizacji, pamiêtajcie - cywilizacji mi³oci.
Jan Pawe³ II

W

³aciwie to nie planowa³em ju¿
napisaæ niczego wiêcej na temat
swoich arabskich dowiadczeñ
 czêæ IV Zapisków z pustyni mia³a byæ
ostatni¹, ale Opatrznoæ zrz¹dzi³a inaczej.
W kolejnych artyku³ach pisa³em o swoich w¹tpliwociach co do mo¿liwoci porozumienia miêdzy wiatami: islamem i
chrzecijañstwem, wiatem europejskim i
wiatem arabskim czy azjatyckim, choæ
mo¿e nie formu³owa³em ich wprost. W
ostatnich godzinach i dniach zadajê jednak
sobie pytanie: czy jest tak na pewno? co
odmieni³o moj¹ perspektywê?
Wkrótce po mierci Papie¿a otrzyma³em sms z wyrazami wspó³czucia wys³any
z... Arabii Saudyjskiej, i do tego przez zaprzyjanionego muzu³manina, Osmana.
Nastêpnego dnia zadzwoni³ do mnie
Mohammed  Egipcjanin, który równie¿
pragn¹³ przekazaæ mi wyrazy solidarnoci.
Os³upia³em!
Odejcie Jana Paw³a II i zdumiewaj¹ca
reakcja wiata na jego cierpienie i umieranie, reakcja nie tylko chrzecijan, ale tak¿e
¿ydów i muzu³manów, to zjednoczenie siê
wiata w modlitwie i czuwaniu by³o czym
niewiarygodnym, zapewne nie tylko dla
mnie. I mo¿e to w³anie by³ najwiêkszy cud
zwi¹zany z tym pontyfikatem. Nagle okaza³o siê, ¿e wiat mo¿e byæ inny  lepszy, ¿e
pokój i porozumienie miêdzy wyznawcami
innych religii, choæby tylko chwilowe, nie
musi byæ mrzonk¹.
Okaza³o siê, ¿e umieranie i cierpienie
starego cz³owieka mo¿e byæ godne, choæ
pozornie takie niemedialne. Có¿ za kontrast
z niedawn¹ mierci¹ Amerykanki Terry
Schiavo, której ¿ycie usi³owano odrzeæ ze
wszelkiej wartoci! Umar³a podobno nic nie
czuj¹c  ale sk¹d mo¿emy tego byæ pewni?
Có¿ za lekcja umierania i to w czasach, gdy

mieræ jest tematem wstydliwym, a opinia
wiata i media ho³ubi¹ tylko m³odych,
piêknych, zdrowych i bogatych. Któ¿ jeszcze w dzisiejszych czasach przygotowuje siê
do w³asnej mierci? Ludzie umieraj¹ w szpitalach, nie w domach, nie otaczaj¹ ju¿ ich
modl¹cy siê bliscy. Wokó³ ³o¿a nie gromadz¹ siê ju¿ ca³e rodziny. A z drugiej
strony  jaka¿ lekcja godnoci i powstrzymania siê od intensywnych czynnoci medycznych, które czêsto przysparzaj¹ choremu jedynie niepotrzebnych cierpieñ, od prób
ratowania cudzego ¿ycia za wszelk¹ cenê w
sytuacjach beznadziejnych (których nie
nale¿y myliæ z eutanazj¹!). Wszak sam
Papie¿ czuj¹c, ¿e mieræ jest blisko, nie
chcia³ udaæ siê do szpitala, wola³ zostaæ w
swym domu.
Dla wierz¹cych nie by³o przypadkiem,
¿e agonia Papie¿a rozpoczê³a siê w tydzieñ
po Wielkanocy, i do tego w pi¹tek, a jego
mieræ przypad³a w wiêto Mi³osierdzia
Bo¿ego. To by³a jakby ostatnia wielka katecheza Ojca wiêtego. Bo ludzkie cierpienie
ma sens, o ile zakotwiczone jest w chrzecijañskiej nadziei. wiat jest tylko nasz¹
doczesn¹ drog¹ i dlatego wszelkie ludzkie
cierpienie, ka¿dy ból, ka¿da s³aboæ kryje w
sobie obietnicê wyzwolenia, obietnicê
radoci, jak napisa³ Papie¿, w lad za w.
Paw³em, w swej ostatniej ksi¹¿ce. Wed³ug
Pisma wiêtego cz³owiek jest na wiecie,
ale nie jest z tego wiata.

Piotr Czauderna
Autor jest dr. hab.
 kierownikiem Kliniki Chirurgii
Dzieciêcej AM w Gdañsku.
Niedawno wróci³ z Arabii Saudyjskiej,
gdzie pracowa³ jako lekarz.
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Dobra praktyka badañ naukowych
Rekomendacje
(Zespó³ Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maja 2004r.).
4. Procedury
W celu egzekwowania przyjêtych zasad dobrej
praktyki naukowej niezbêdne jest ustalenie precyzyjnych procedur okrelaj¹cych tryb postêpowania
w przypadku zg³oszenia zarzutu naruszenia tych zasad, oraz okrelaj¹cych konsekwencje wynikaj¹ce z
potwierdzenia tych zarzutów.
Strony które mog¹ wystêpowaæ w procedurze
zwi¹zanej z zarzutem nierzetelnoci naukowej to:
 osoby zg³aszaj¹ce w dobrej wierze zarzut nierzetelnoci (whistleblowers);
 podejrzany, czyli osoba, której zarzut dotyczy;
 osoby wspó³pracuj¹ce z podejrzanym;
 periodyki, w których podejrzane o nierzetelne
treci artyku³y zosta³y lub maj¹ zostaæ opublikowane;
 agencje finansuj¹ce badania osób lub zespo³ów,
którym postawiono zarzut nierzetelnoci;
 w szczególnych przypadkach (np. przy badaniach nad lekami)  równie¿ spo³eczeñstwo.
Orzeczenie nierzetelnoci naukowej, tak jak to
okrela np. cytowany uprzednio dokument Proposed Federal Policy on Research Misconduct, wymaga, aby:
 stwierdzono istotne odstêpstwo od akceptowanej
w danym rodowisku naukowym praktyki utrzymywania integralnoci protoko³ów badañ naukowych;
 nierzetelnoæ zosta³a pope³niona wiadomie lub
w sposób zamierzony, lub z zuchwa³ym lekcewa¿eniem przyjêtych zasad;
 zarzut zosta³ potwierdzony jednoznacznymi dowodami.
Dla przeprowadzenia postêpowania maj¹cego na
celu rozstrzygniêcie sprawy ka¿da jednostka naukowa powinna posiadaæ odpowiedni¹ procedurê,
okrelon¹ w statucie czy odpowiednich regulaminach wewnêtrznych i zgodn¹ z ogólniejszymi przepisami prawa.
Procedury postêpowania w przypadku zarzutu o
nierzetelnoæ naukow¹ zawieraj¹ nastêpuj¹ce wspólne elementy, okrelone w ró¿nym stopniu szczegó³owoci, zale¿nie od tego czy jest to dokument ogólny, czy te¿ szczegó³owy regulamin instytucji prowadz¹cej badania :
1. Definicja nierzetelnoci naukowej, uwzglêdniaj¹ca specyfikê badañ prowadzonych w jednostce.
2. Tryb zg³aszania zarzutu o wykryciu przypadku
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nierzetelnoci naukowej, w tym wskazanie instancji (w ramach kierownictwa instytucji naukowej), której przedstawia siê zg³oszenie. W
przypadku uczelni w³aciw¹ osob¹ jest jej rektor,
a w przypadku instytutu naukowego jego dyrektor; osoby te podejmuj¹ decyzje w sprawie wszczêcia postêpowania wyjaniaj¹cego, okrelaj¹c
terminy zakoñczenia poszczególnych etapów
procedury. Kierownictwo okrela równie¿ kary i
sankcje, zgodnie z w³aciwymi dla instytucji
przepisami. Je¿eli na szczeblu kierownictwa
wystêpuje konflikt interesów, zg³oszenie powinno zostaæ z³o¿one kierownikowi nadrzêdnej instancji.
3. cis³a poufnoæ postêpowania, stanowi¹ca niezwykle wa¿ny warunek utrzymania najwy¿szych
standardów procedury; ograniczenie krêgu osób
poinformowanych o postêpowaniu i o ich odpowiedzialnoci; w³aciwe zabezpieczenie dokumentacji.
4. Postêpowanie wyjaniaj¹ce, którego celem jest
stwierdzenie, czy wszczêcie ledztwa jest uzasadnione. Kierownik instytucji powo³uje w tym
celu osobê sporód jej kierownictwa i okrela jej
odpowiedzialnoæ za zebranie wstêpnych informacji i zabezpieczenie dowodów. Osoba, wobec
której postawiono zarzut (oskar¿ona) powinna
zostaæ bezzw³ocznie powiadomiona o wszczêciu
postêpowania, nale¿y jej zapewniæ mo¿liwoæ
przedstawiania wyjanieñ i prawo do doradztwa
prawnego. Nazwisko osoby stawiaj¹cej zarzut
nie mo¿e zostaæ na tym etapie ujawnione Postêpowanie wyjaniaj¹ce powinno koñczyæ siê
poufnym raportem zawieraj¹cym ustalenia i zalecenia w sprawie dalszego postêpowania. Kopiê
raportu otrzymuje osoba oskar¿ona. Gdy kierownik jednostki stwierdzi na podstawie raportu, ¿e
zarzut nierzetelnoci by³ nieuzasadniony, chocia¿
postawiono go w dobrej wierze, postêpowanie
ulega zakoñczeniu, z powiadomieniem stron.
Osoba oskar¿ona powinna mieæ prawo za¿¹dania, aby podano do publicznej wiadomoci, i¿
zarzuty wobec niej zosta³y oddalone. Je¿eli natomiast kierownik instytucji stwierdzi, ¿e zarzuty
nie zosta³y postawione w dobrej wierze, wtedy
podejmuje okrelone dzia³anie dyscyplinarne
wzglêdem osoby zg³aszaj¹cej. Je¿eli za stwierdzi, ¿e postêpowanie wyjaniaj¹ce wskazuje na
zasadnoæ zarzutu, powo³uje odpowiedni¹ komisjê ledcz¹ do dalszego prowadzenia sprawy.
5. ledztwo, które prowadzi Komisja ledcza i którego celem jest ustalenie, czy fakt zarzucanej nie-
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rzetelnoæ mia³ miejsce. W sk³ad Komisji ledczej powinny byæ powo³ane osoby o w³aciwej
dla sprawy wiedzy i autorytecie, w razie potrzeby spoza jednostki, w tym prawnicy. Nale¿y zadbaæ, by cz³onkami Komisji nie by³y osoby
maj¹ce zwi¹zki z oskar¿onym, czy ze zg³aszaj¹cym zarzut, lub nara¿one na mo¿liwy konflikt
interesów. O wszczêciu ledztwa kierownik
instytucji powiadamia, z zachowaniem szczególnej poufnoci, kierownika agencji finansuj¹cej
prowadzone badania. Procedura powinna okrelaæ szczegó³owo zasady prowadzenia ledztwa,
które aczkolwiek nie ma charakteru prawnego,
musi odpowiadaæ wszystkim obowi¹zuj¹cym
zasadom, szczególnie tym które odnosz¹ siê do
praw stron. Na tym etapie procedury powinna
nast¹piæ konfrontacja osoby oskar¿onej z osob¹
stawiaj¹c¹ zarzut. Komisja powinna byæ zobowi¹zana do zakoñczenia swojej pracy w okrelonym, mo¿liwie krótkim terminie (zwykle nie
d³u¿ej ni¿ 120 dni). Poufny i szczegó³owy raport
ze ledztwa zostaje przedstawiony kierownikowi
instytucji, osobie oskar¿onej oraz agencji finansuj¹cej badania. W zasadzie raport mo¿e zawieraæ jedno z trzech orzeczeñ: (1) stwierdzono
oszustwo; (2) stwierdzono powa¿ne naruszenie
zasad praktyki badañ naukowych, ale nie oszustwo; (3) nie stwierdzono winy.
6. Sankcje. Je¿eli Komisja ledcza potwierdzi zarzuty, kierownik instytucji podejmuje sankcje
dyscyplinarne wobec osoby, której udowodniono
winê. Sankcje te lub kary winny byæ w³aciwe do
skali winy i zgodne z obowi¹zuj¹cymi w instytucji przepisami. W szczególnie drastycznych
przypadkach kierownik mo¿e skierowaæ sprawê
na drogê postêpowania karnego lub cywilnego.
Podobne dzia³ania podejmuje on wobec osoby
zg³aszaj¹cej zarzut w przypadku stwierdzenia jej
dzia³ania z³oliwego i w z³ej wierze. Osoba, która w dobrej wierze postawi³a niepotwierdzone
zarzuty, powinna byæ chroniona. Ustalenia ledztwa s¹ podawane przez kierownika instytucji do
publicznej wiadomoci, nastêpuje to równie¿ w
przypadku stwierdzenia niewinnoci.
7. Procedura odwo³awcza, której wszczêcie powinno wi¹zaæ siê z przedstawianiem nowych dowodów w sprawie. W Polsce mo¿na by np. przyj¹æ
zasadê, ¿e najwy¿sz¹ instancj¹ odwo³awcz¹ jest
Komisja ds. Etyki w Nauce, czy inne cia³o wysokiego szczebla powo³ane w jej miejsce. Komisja
po zbadaniu odwo³ania podtrzymywa³aby
orzeczenie lub te¿ kierowa³a sprawê do ponownego rozpatrzenia.
5. Propozycje
Wprowadzenie w Polsce zasad dobrej praktyki
naukowej powinno obejmowaæ nastêpuj¹ce, rekomendowane etapy:
1. Og³oszenie dokumentu wysokiego szczebla pod
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nazw¹ np. Wytyczne dobrej praktyki badañ naukowych, który odnosi³by siê do ca³ej spo³ecznoci naukowej, okrela³ cele, ogólne definicje i
podstawowe zasady dobrej praktyki naukowej
oraz ogólny zarys procedury postêpowania w
przypadku naruszenia tych zasad. Dokument ten,
oparty na niniejszych rekomendacjach, powinien
ponadto okrelaæ konsekwencje udowodnionych
we w³aciwy sposób naruszeñ zasad w zakresie
objêtym dzia³aniami pañstwa. Mo¿liwe konsekwencje, to np. ograniczenie dostêpu do publicznych rodków, ograniczenie uprawnieñ do nadawania stopni i tytu³ów naukowych etc. Dokument powinien tak¿e okrelaæ klarowne i ³atwe
do zrozumienia ramy dla zasad, procedur i
szczebli odpowiedzialnoci, które zostan¹ na jego podstawie wprowadzone w instytucjach
naukowych w sposób w³aciwy dla danych dyscyplin czy kierunków badawczych i wi¹¿¹cy dla
wszystkich osób zwi¹zanych z tymi instytucjami.
Stworzony w ten sposób system dobrej praktyki
badañ powinien staæ siê elementem kszta³cenia i
przygotowywania do pracy m³odych pracowników naukowych. Przed og³oszeniem dokument
ten powinien byæ przedmiotem szerokiej dyskusji w rodowisku naukowym i odpowiednich uzgodnieñ. Opracowanie ostatecznej wersji takiego
dokumentu powinno nast¹piæ w ci¹gu roku. Cia³em odpowiedzialnym za jego przygotowanie
móg³by byæ powo³any przez Ministra Nauki
Zespó³ ds. Etyki w Nauce.
2. Nadanie niezbêdnej dynamiki procesowi tworzenia procedur w jednostkach naukowych. Mo¿e to
nast¹piæ np. przez postanowienie, ¿e instytucje
które w okresie np. 2 lat od chwili og³oszenia
Wytycznych dobrej praktyki badañ naukowej
nie wprowadz¹ u siebie rekomendacji i procedur
okrelonych w tych wytycznych, przestan¹ kwalifikowaæ siê do otrzymywania grantów, a ich
kategoria zostanie obni¿ona. Agencje przyznaj¹ce fundusze na badania powinny w swoich regulaminach wyranie okreliæ specyficzne dla
wspieranych dyscyplin zasady dobrej praktyki
badañ naukowych oraz konsekwencje naruszenia
tych zasad, w szczególnoci konsekwencje finansowe. Rygorystyczne stosowanie zasad dobrej
praktyki naukowej powinno stanowiæ jeden z
podstawowych warunków przyznawania laboratoriom ró¿nego rodzaju akredytacji i atestów.
Aby u³atwiæ jednostkom naukowym stworzenie
w³aciwych procedur, nale¿y opracowaæ i opublikowaæ wzorcowe dokumenty.
3. Wykonanie rekomendacji. Aby system móg³
dobrze dzia³aæ, niezbêdne wydaje siê jego ustawowe umocowanie, w tym wskazanie ogólnopolskiej instancji, której zadaniem by³oby monitorowanie praktycznej realizacji zasad dobrej
praktyki naukowej w ca³ym obszarze nauki.
Instytucja monitoruj¹ca by³aby jednoczenie
organem referencyjnym i odwo³awczym.

- kwiecieñ 2005 (27) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
Profesor A. Gabryelewicz nale¿y do najbardziej
znanych pankreatologów w kraju i poza jego granicami.
Znane s¹ prace wykonane pod kierunkiem Profesora
dotycz¹ce aktywnoci hydrolaz lizosomalnych w patogenezie ostrego zapalenia trzustki, roli wolnych rodników tlenowych i cytokin w tym zapaleniu, a tak¿e
rofesor dr hab. nauk medycznych Antoni Gawiele innych prac miêdzy innymi z zakresu fizjologii
bryelewicz otrzyma³ godnoæ doktora honoris
przewodu pokarmowego, patogenezy i leczenia chorocausa Akademii Medycznej w Bia³ymstoku w
by wrzodowej.
1998 roku. Promotorem by³ prof. dr hab. Jan StasieProfesor A. Gabryelewicz jest wspó³redaktorem
wicz.
podrêcznika Choroby trzustki (PZWL, 1991), redakAntoni Gabryelewicz urodzi³ siê w 1928 roku w Dowtorem podrêcznika Gastroenterologia w praktyce
narach na Bia³ostocczynie. Studia medyczne ukoñczy³ w
(PZWL 2002), a tak¿e autorem rozdzia³ów w kilku
1952 roku w £odzi na Wydziale Lekarskim Akademii
wydaniach podrêcznika Gastroenterologia kliniczna i
Medycznej. W tym te¿ roku rozpocz¹³ pracê w Klinice
hepatologia (pod redakcj¹ S.J. Konturka, PZWL
Chorób Wewnêtrznych w Akademii Medycznej w Bia2000).
³ymstoku. W 1970 roku zosta³ kierownikiem
Profesor A.Gabryelewicz przez siedem lat
Kliniki Gastroenterologii AMB, któr¹ kierowa³
by³ dziekanem Wydzia³u Lekarskiego AM w
do 1998 roku.
Bia³ymstoku, przez kilkanacie lat cz³onkiem
Stopieñ doktora nauk medycznych
Senatu Uczelni, a przez szeæ lat Prezesem
uzyska³ w 1961 roku, za habilitacjê w 1968
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
na podstawie rozprawy pt.: Rola zaburzeñ
(lata 1985-1991). Profesor jest tak¿e twórc¹ i
krzepniêcia i fibrynolizy w patogenezie ostreprzewodnicz¹cym Roboczej Grupy Trzustkogo zapalenia trzustki ze szczególnym uwzglêdwej tego Towarzystwa.
nieniem ochronnego dzia³ania heparyny. Tytu³
Obecnie profesor Gabryelewicz jest
profesora nadzwyczajnego uzyska³ w roku 1977,
cz³onkiem komitetów redakcyjnych
a profesora zwyczajnego w 1982 roku.
znakomitych czasopism medycznych
Profesor jest specjalist¹ z zakresu
krajowych oraz zagranicznego pisma
chorób wewnêtrznych i gastroenteroInternational Journal of Pancreatologii. Jest tak¿e autorem i wspó³autology. Jest równie¿ cz³onkiem wielu
rem ponad 270 prac naukowych. By³
promotorem 23 doktoratów, opieku- Prof. Antoni Gabryelewicz zagranicznych towarzystw gastrologicznych (w Czechach, Niemnem 9 habilitacji i kierownikiem speczech, Japonii i wielu innych). Od
cjalizacji z zakresu chorób wewnê(ur. 1928r.)
1997 roku jest cz³onkiem Centralnej
trznych osiemnastu lekarzy.
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów NauG³ównymi zainteresowaniami
kowych PAN. W 1999 roku zosta³ wybrany na zastêpcê
naukowymi profesora Antoniego Gabryelewicza by³y:
Przewodnicz¹cego Komitetu Patofizjologii Klinicznej
+ patofizjologia ostrego zapalenia trzustki ze szczególPAN. Aktualnie jest Przewodnicz¹cym Komisji Gasnym uwzglêdnieniem zaburzeñ hemostazy, roli hytroenterologii i Hepatologii PAN.
drolaz lizozomalnych, znaczenia wolnych rodników;
Przez szereg lat z wyboru by³ Przewodnicz¹cym i
+ patofizjologia wrzodu trawiennego;
cz³onkiem Zespo³u Nauk Medycznych Komitetu Badañ
+ endoskopia przewodu pokarmowego;
Naukowych.
+ farmakologia kliniczna.
Profesor A. Gabryelewicz by³ wielokrotnie
Profesor A. Gabryelewicz odby³ roczny sta¿
nagradzany przez Ministra Zdrowia i Rektora AMB za
naukowy w New York Blood Center, a tak¿e sta¿e
dzia³alnoæ naukow¹ i organizacyjn¹. Odznaczony jest
naukowe we Francji, Anglii, USA, Kanadzie, Belgii,
odznak¹ Za wzorow¹ pracê w S³u¿bie Zdrowia, Z³ot¹
Finlandii, Japonii. Do najwa¿niejszych osi¹gniêæ profeOdznak¹ Zas³u¿ony Bia³ostocczynie, Medalem Kosora A. Gabryelewicza nale¿y zaliczyæ zorganizowanie
misji Edukacji Narodowej, Kawalerskim Krzy¿em
nowoczesnej Kliniki Gastroenterologii, z ukierunkoZas³ugi.
waniem jej dzia³alnoci naukowej i us³ugowej na
Jest doktorem honoris causa Akademii Medycznej
patofizjologiê trzustki oraz na patogenezê i leczenie jej
we Wroc³awiu oraz Uniwersytetu Medycznego w £oostrego zapalenia. Du¿ym sukcesem osobistym profedzi.
sora Gabryelewicza by³o zorganizowanie w Klinice
Profesor Antoni Gabryelewicz jest uznanym autoPracowni Endoskopowej, która nale¿y do najlepiej
rytetem naukowym, szanowanym, lubianym lekarzem i
pracuj¹cych w kraju. Profesor nawi¹za³ owocn¹
nauczycielem akademickim. Swoj¹ osobowoci¹ twowspó³pracê naukow¹ z Instytutem Fizjologii Collegium
rzy wzór godny naladowania.
Medicum UJ, kierowanym przez profesora Stanis³awa
J. Konturka, a tak¿e z wieloma innymi orodkami w
Wiktor £aszewicz
kraju i za granic¹ (Belgia, Czechy, Finlandia, Japonia,
Autor jest prof. 
Kanada, USA). Wielokrotnie organizowa³ sympozja
w Klinice Gastroenterologii
pankreatologiczne z udzia³em wielu goci zagraniczi Chorób Wewnêtrznych AMB.
nych.
27
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Trudno dotrzymaæ

mu kroku

Wszystko co ci potrzeba, mo¿esz uzyskaæ
tylko od ludzi i dziêki ludziom
prof. Antoni Gabryelewicz

C

o pozostaje do przekazania ode mnie, wspó³pracownika prof. Antoniego Gabryelewicza przez 35 lat i
podw³adnego przez 27 lat, w krótkiej towarzysz¹cej
nocie, kiedy potrzeba ca³ego tomu?
Profesora pozna³em, gdy jeszcze jako adiunkt II Kliniki
Chorób Wewnêtrznych AMB prowadzi³ nasz¹ grupê studenck¹ na IV roku wydzia³u lekarskiego. Æwiczenia by³y
ciekawe. Jako jedni z niewielu widzielimy jak wygl¹da gastroskopia przy pomocy pó³sztywnego gastroskopu Schindlera.
Wtedy jeszcze nie myla³em o maria¿u z gastroenterologi¹, ale chêtnie zg³osi³em siê na sta¿ do nowo utworzonej Kliniki Gastroenterologii AMB, której szefem, po powrocie z USA, zosta³ m³ody, energiczny docent Antoni Gabryelewicz. Docent sprowadzi³ wówczas z USA, poprzez Fundacjê Kociuszkowsk¹ rzecz wówczas bezcenn¹  fiberogastroskop firmy Olympus, który sta³ siê fundamentem Pracowni
Endoskopowej. Sta³a siê ona przys³owiowym oczkiem w
g³owie Profesora.
Przywióz³ tak¿e kilkanacie odczynników do badañ nad
rol¹ hydrolaz lizosomalnych w patogenezie ostrego zapalenia
trzustki.
Jako wspó³pracownik prof. Buluka, prof. Prokopowicza,
prof. Niewiarowskiego, Profesor przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do
podstawowych badañ biochemicznych w gastro- a szczególnie pankreatologii. Dziêki temu powstawa³y prace publikowane w czasopismach o miêdzynarodowej renomie. Dotyczy³y one najbardziej gor¹cych problemów, najczêciej
Nobelitowanych, jak rola lizosomów, cytoprotekcja
prostaglandynowa, rola tlenku azotu, udzia³ rodników
tlenowych w odniesieniu do patogenezy ostrego dowiadczalnego zapalenia trzustki. Dziêki temu mielimy okazjê prezentowaæ doniesienia naukowe na zjazdach miêdzynarodowych,
w których uczestniczy³y najwiêksze europejskie i wiatowe
autorytety gastroenterologiczne. Wiele z nich moglimy poznaæ osobicie, dziêki szerokim i bliskim kontaktom Profesora.
Przyczyni³y siê one do póniejszych wyjazdów asystentów do
najlepszych zagranicznych orodków naukowych.
Projekty naukowe, pod kierunkiem Profesora by³y realizowane z przys³owiow¹ ¿elazn¹ konsekwencj¹. Tym niemniej nie by³o tak wa¿nej sprawy, tak pilnego eksperymentu,
którego nie nale¿a³o od³o¿yæ, jeli zagro¿ony by³ pacjent. Ten
zawsze by³ na pierwszym miejscu. Budzi³o to powszechne
zaufanie do Kliniki.
Szczególn¹ uwagê Profesor powiêca³ studentom.
Otrzymywali oni solidn¹ porcjê najnowszej wiedzy teoretycz-
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prof. dr hab. Jan W. D³ugosz
Klinika Gastroenterologii
i Chorób Wewnêtrznych AMB
nej na wyk³adach i praktycznej na æwiczeniach. Nigdy nie
brakowa³o chêtnych absolwentów do podjêcia pracy w Klinice, inspirowanych zajêciami z gastroenterologii. Szczególnie ¿ywe by³y kontakty ze
studentami, gdy Profesor piastowa³ funkcjê dziekana Wydzia³u Lekarskiego AMB. Do dzi pamiêtamy spotkania asystentów Kliniki ze studentami po³¹czone nieraz z przedni¹
zabaw¹, które pozwala³y na lepsze wzajemne zrozumienie
wspólnych problemów.
Na szczególne podkrelenie zas³uguj¹ talenty organizacyjne Profesora, dziêki którym zawsze dzia³o siê co
wa¿nego: Posiedzenia Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego (PTG-E), Spotkania Roboczej Grupy
trzustkowej PTG-E, pamiêtny 60 Zjazd PTG-E w Bia³ymstoku w 1992 roku, obchody 25-lecia Kliniki Gastroenterologii AMB w 1995 roku, w których uczestniczyli czo³owi
gastroenterolodzy polscy, a tak¿e luminarze gastroenterologii
europejskiej i wiatowej.
Liczni uczniowie Profesora osi¹gnêli najwy¿sze stopnie i
tytu³u naukowe, i czêsto obejmuj¹ eksponowane stanowiska
w kraju. Ci, którzy wyjechali za granicê dobrze sobie radz¹ w
dziedzinie zawodowej i czêsto przyje¿d¿aj¹ przy wa¿nych
okazjach, poczuwaj¹c siê do nierozerwalnych zwi¹zków z
Klinik¹.
Przy okazji 7 rocznicy uzyskania doktoratu honoris causa
naszej uczelni, nie sposób pomin¹æ roli Profesora w ¿yciu
AMB. Mielimy w nim niezawodnego Patrona w Komitecie
Badañ Naukowych i PAN, nadal mamy w Centralnej Komisji
ds Tytu³ów i Stopni Naukowych. Zaszczyca nasz¹ Alma
Mater poprzez zdobycie uznania w innych uczelniach, w tym
doktoratu honoris causa Uniwersytetu Medycznego w £odzi,
Akademii Medycznej we Wroc³awiu, a tak¿e wysokiej pozycji w miêdzynarodowym rodowisku naukowym.
Profesor by³ wymagaj¹cym szefem, ale wiele wymaga³ i
wymaga od siebie. Praca pod jego kierownictwem dawa³a
du¿o satysfakcji, gdy¿ przynosi³a wymierne sukcesy. Przyczynia³a siê do tego atmosfera pracy zespo³owej, obiektywna
ocena osi¹gniêæ, celowoæ dzia³ania. Niema³e znaczenie
mia³o pielêgnowanie pewnych tradycji klinicznych, jak
wspólne obchodzenie wi¹t, spotkania z udzia³em ca³ych
rodzin, imprezy integruj¹ce, towarzysz¹ce oficjalnym okolicznociom, co sprawia³o, ¿e zespó³ stanowi³ niejako poszerzon¹ rodzinê. Wiele z tych tradycji przetrwa³o do dzisiaj.
Od 1998 roku profesor Antoni Gabryelewicz jest w
stanie spoczynku, ale nadal uczestniczy w ¿yciu kliniki i
uczelni. Podejmuje ci¹g³e nowe inicjatywy wydawnicze i
organizacyjne. Chêtnie wspó³pracuje nadal z m³odszymi pracownikami naukowymi, o ile dotrzymuj¹ mu kroku.
+
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rofesora Antoniego Gabryelewicza znam od lat 60tych poprzedniego stulecia
(jak ten czas leci!), od czasów
studiów. Dzia³a³em w studenckim
kole naukowym przy II Klinice
Chorób Wewnêtrznych, która przekszta³ci³a siê potem w Klinikê Gastroenterologii, której kierownikiem
zosta³, wtedy jeszcze docent, Antoni
Gabryelewicz. By³o to wkrótce po
prof. Wiktor £aszewicz
jego
powrocie ze stypendium w
Klinika Gastroeneterologii
i Chorób Wewnêtrznych AMB
USA. Rozpocz¹³em sta¿ podyplomowy z zakresu chorób wewnêtrznych w Klinice Gastroenterologii i pozosta³em w tej jednostce do dzi.
Zafascynowa³a mnie przede wszystkim dynamiczna osobowoæ Profesora i
wprowadzana przez niego nie tylko eksperymentalna dzia³alnoæ naukowa, ale i
nowoczesna diagnostyka gastrologiczna, endoskopia i zabiegi endoskopowe.
Wiele mo¿na mówiæ o dzia³alnoci profesora Gabryelewicza, wiele
ju¿ powiedziano  nauka, dydaktyka, aktywnoæ organizacyjna, dzia³alnoæ lekarska. Ale jest te¿ sfera dzia³alnoci, któr¹ zakwalifikowaæ
mo¿na do dydaktyki nietypowej. Otó¿ profesor
Antoni Gabryelewicz potrafi dostrzegaæ potrzebê przemian w wiecie pojêciowym m³odych
ludzi zajmuj¹cych siê nauk¹. Chodzi mu nie
tylko o poznanie nowoczesnego podejcia do
spraw naukowych, ale i o zmianê wiadomoci,
przemianê systemów wartoci. Profesor otwiera³
nam, wówczas m³odym nieopierzonym pracownikom Akademii, szeroki wiat  ¿ebymy
jak najwiêcej zobaczyli, poznali, porównali,
znaleli rzeczywiste wartoci w nauce i nie
tylko. Abymy zauwa¿yli to, czego nie mo¿na
teoretycznie wydedukowaæ, czy oficjalnie
omówiæ na zebraniu. Zapoznawalimy siê oso-

Prze
war
to
cio
wa
³em
wiele
dylematów

bicie, namacalnie z innym wiatem. Profesor dok³ada³ wszelkich
starañ, ¿ebymy w miarê ówczesnych mo¿liwoci, bywali w wiecie.
I bywalimy. Praktycznie prawie ka¿dy asystent z Kliniki Gastroenterologii w tamtym czasie uczestniczy³ w zjazdach czy przebywa³ na
stypendiach zagranicznych. Do dzi nie zapomnê moich pierwszych
emocji przy wyg³aszaniu po niemiecku referatu na temat betaglukuronidazy na zjedzie w Budapeszcie. Jak¿e to wówczas mobilizowa³o do nauki jêzyków, ile wyzwala³o marzeñ, ¿eby dorównywaæ
znanym orodkom naukowym. Imponowa³o nam, m³odym owo bycie
obywatelami wiata. I co wa¿ne, dziêki odpowiedniemu pilnowaniu
przez Profesora poziomu naukowego, nie musielimy mieæ wobec
zagranicy kompleksów ni¿szoci, stawalimy siê partnerami. Nasze
wiedza i umiejêtnoci okazywa³y siê nie gorsze ni¿ naszych
rówieników z zagranicy. Wielu z uczniów Profesora aktualnie pracuje
w znanych orodkach zagranicznych i krajowych bêd¹c znakomitymi,
nieformalnymi ambasadorami Polski i Podlasia. Do dzi podziwiam
niespo¿yt¹ energiê Profesora w uczestniczeniu i organizowaniu zjazdów
naukowych. Takie spotkania niew¹tpliwie integruj¹ rodowiska
naukowców, powoduj¹ czêsto nowe wejrzenie w trudne problemy
naukowe, a przede wszystkim inicjuj¹ miêdzyorodkowe i miêdzynaro-
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dowe przyjanie, które trwaj¹ latami. Powstaj¹ inne wzorce zachowañ,
nie zm¹cone zawici¹, typow¹ dla naszych czêsto przesi¹kniêtych ambicyjkami rodowisk. Mia³em szczêcie pracowaæ w Klinice profesora
Antoniego Gabryelewicza, któremu zawdziêczam rozwój naukowy i
fachowy oraz przewartociowanie wielu, wszelakich dylematów.

,
TwOrca
polskiej

pankreatologi

P

rofesor Antoni Gabryelewicz jest
Doctorem Honoris Causa Akademii Medycznych w Bia³ymstoku, Wroc³awiu i £odzi. Ta liczba przyznanych godnoci daje wyranie do zrozumienia, ¿e mamy do czynienia z
cz³owiekiem nieprzeciêtnym.
Mój pierwszy kontakt z profesorem Gabryelewiczem mia³
miejsce jeszcze w czasie studiów.
Zosta³em wówczas starost¹ pierwszego roku kierunku lekarskieprof. Andrzej D¹browski
go, a docent Gabryelewicz by³
Kierownik Kliniki
wtedy dziekanem. W trakcie stuGastroenterologii i Chorób
diów planowa³em pracê w Klinice
Wewnêtrznych AMB
Kardiologii lub Ortopedii, ale
energia i osobowoæ profesora Gabryelewicza sprawi³y, ¿e zacz¹³em
stopniowo dryfowaæ w stronê gastroenterologii. Jako wie¿o upieczony
lekarz sta¿ysta, swoje pierwsze kroki stawia³em wiêc w Klinice Gastroenterologii, pod czujnym i surowym okiem szefa  profesora
Gabryelewicza. I pozosta³em tu do dzisiaj.
Profesor Gabryelewicz jest bez w¹tpienia pionierem gastroenterologii na Podlasiu i twórc¹ polskiej pankreatologii. Jedyn¹ osob¹,
która mog³aby z nim rywalizowaæ o palmê pierwszeñstwa jest chyba
tylko profesor Stanis³aw Konturek, z którym siê przyjani i wspó³pracuje od wielu lat.
Profesor Gabryelewicz zaszczepi³ te¿ we mnie bakcyla pankreatologii. Prace badawcze zaczêlimy w latach osiemdziesi¹tych, a w
1988 r. pojecha³em z nim na mój pierwszy Europejski Klub Trzustkowy
do Budapesztu. W czasie obrad, by³em pod wra¿eniem faktu, ¿e Profesora znaj¹ i serdecznie siê z nim witaj¹ wszystkie wiatowe s³awy z
zakresu pankreatologii. W czasie rozmów kuluarowych, profesor
Gabryelewicz nigdy nie zapomina³, aby tym s³awom przedstawiaæ mnie,
jeszcze wtedy bardzo m³odego cz³owieka. Mylê, ¿e takie wprowadzanie na salony dodawa³o wówczas otuchy nie tylko mnie, lecz
równie¿ innym uczniom Profesora. Otwarte nastawienie do ludzi sprawi³o, ¿e dzisiaj Profesor ma niezliczone rzesze sympatyków, a wiele osób
zawdziêcza mu najwa¿niejsze etapy w swojej karierze zawodowej.
Energia Profesora jest niespo¿yta, a jego codzienny zapa³ do pracy jest
nadal wzorem i zachêt¹ dla jego uczniów. Jeli sprawdzi siê zasada Jaki
mistrz, takim i uczeñ siê staje, to powinnimy byæ spokojni o dalsze
losy naszej uczelni.
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Profesorowi siê
nie lubuje
zwierzenia prof. Antoniego Gabryelewicza
Dom rodzinny
Dzieciñstwo bardzo mi siê d³u¿y³o. By³em jedynakiem. Ojciec by³ rolnikiem. W domu nauczono mnie obowi¹zkowoci. Nie do
wyobra¿enia by³o niewywi¹znie siê z powierzonego zadania. K³amstwa, a nawet drobnego
k³amstewka rodzice nie tolerowali.
Szko³a
Po wojnie trafi³em od razu do czwartej
klasy gimnazjalnej. Klasa by³a zró¿nicowana pod wzglêdem rozpiêtoci wieku, a to
stwarza³o pewne trudnoci. W tym okresie
nie mia³em specjalnych zainteresowañ. Nie
by³em prymusem, ale uczy³em siê dobrze.
Wiedzia³em, ¿e muszê mieæ dobre wiadectwo, bo tylko ono stwarza mi szanse w ¿yciu. Nie jest ³atwo przebiæ siê z Podlasia do
centralnej Polski. Tak by³o i tak jest.
Po wynikach tegorocznych matur pani
Radziwi³³ powiedzia³a dowiedzielimy siê,
¿e miêdzy szko³ami jest bardzo znaczna ró¿nica. A có¿ w tym odkrywczego?
Medycyna
Wybór kierunku nie by³ przypadkiem.
W klasie maturalnej z moim przyjacielem
(nie¿yj¹cym ju¿ prof.Tylmanem) postanowilimy zdawaæ na medycynê. Zawód ten cieszy³ siê ogromnym szacunkiem, a pozycja
lekarza w tamtym okresie by³a bardzo znacz¹ca. Wówczas w Bia³ymstoku by³o tylko
kilku lekarzy.
Pocz¹tki na studiach by³y straszne. Pamiêtam pogrom z histologii u prof. Bagiñskiego. Na dwadziecia parê osób w pierwszym podejciu obla³o piêtnacie. Bardzo siê
ba³em. Jeden z moich kolegów, syn lekarza,
dosta³ preparat do obejrzenia pod mikroskopem i st³uk³ go. Profesor dosta³ sza³u!
Miêdzy wyk³adowcami a studentami
praktycznie nie by³o ¿adnych kontaktów po
zajêciach. Panowa³ ogromny dystans. Pamiêtam jednak sale wyk³adowe na które trudno by³o siê dostaæ. Na wyk³ady prof. Wierzuchowskiego przychodzi³y t³umy studentów i to nie tylko medycyny. Przez pewien
czas by³em pod takim urokiem tych wyk³adów, ¿e nawet myla³em o endokrynologii.
Studenci
Uda³o mi siê nie nale¿eæ do ¿adnej organizacji m³odzie¿owej, chocia¿ by³o to dosyæ trudne. ZMP skupia³o specyficznych
studentów, ja realizowa³em siê w naukowym
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naukowych wymieni³bym badanie zaburzeñ
krzepniêcia fibrynolizy w ostrym zapaleniu
trzustki. Wyniki moich badañ by³y cytowane
w literaturze amerykañskiej. Swego czasu,
w roku 1970, dziêki nawi¹zaniu kontaktów z
Fundacj¹ Alfreda Jurzykowskiego uda³o mi
siê uzyskaæ nowoczesny sprzêt endoskopowi wart wówczas 15 tys. dolarów. Pierwszy w Bia³ymstoku wykona³em gastroskopiê, stworzy³em nowoczesn¹ klinikê. Nawi¹za³em wspó³pracê naukow¹ z orodkami
naukowymi w Niemczech, Kanadzie, Belgii,
Japonii, Finlandii. Mogê byæ równie¿
dumny ze swoich wspó³pracowników. Moi
uczniowie s¹ ju¿ dzisiaj profesorami, docentami, doktorami. Wielu z nich zajmuje
wysokie stanowiska w Polsce. Kilku
wyjecha³o za granicê. A szkoda.
Na sukces ka¿dego cz³owieka sk³ada siê
praca i dom. Zgrzeszy³bym gdybym powiedzia³, ze rodzina mi siê nie uda³a. ¯ona jest

kole pediatrycznym. Miêdzy studentami
by³y bardzo przyjazne stosunki, nie by³o tej
chorej konkurencji, któr¹ mamy okazjê
dzisiaj obserwowaæ. To, ¿e kolega zda³ lepiej egzamin nie by³o problemem. My sobie
po prostu pomagalimy, po¿yczalimy notatki, podrêczniki. Przez kilka lat studiów
mieszka³em za darmo u ³odzian.
Wiele zawdziêczam £odzi w sensie
takiego ogólnego obycia. W tym miecie
mia³em to, czego nie by³o w Bia³ymstoku:
operê, filharmoniê, teatry, kina.
Doktor
Po
studiach
chcia³em
nauczyæ siê medycyny w praktyce. Wielu m³odych lekarzy, po
uzyskaniu dyplomu od razu
wysy³ano w teren, do ma³ych
orodków zdrowia, a tym samym
puszczano ich na g³êbok¹ wodê.
By³o to bardzo nierozwa¿ne. Ja
mia³em szczêcie podj¹æ pracê w
Klinice Chorób Wewnêtrznych u
doc. J. Chlebowskiego. By³em w
tej komfortowej sytuacji, ¿e pracowa³em pod okiem bardziej prof. Antoni Gabryelewicz z synem i wnukami.
dowiadczonych kolegów. Szylekarzem, syn równie¿. Pracuje w PAN-ie w
bko zrobi³em specjalizacjê z chorób
Zak³adzie Medycyny Klinicznej i Dowiadwewnêtrznych. Za³o¿enie odgórne by³o
czalnej, w³anie przygotowuje siê do habilitakie, aby wykszta³ciæ jak najwiêcej specjaltacji. Starszy wnuk studiuje na politechnice,
istów, bo ich po prostu brakowa³o. Wtedy
m³odszy jest w czwartej klasie szko³y podtrudniej zdobywa³o siê stopnie naukowe, bo
stawowej.
nawet kierownikom klinik, zak³adów na tym
Nauka
nie zale¿a³o. Mój szef zachêca³ mnie jednak
To prawda, ¿e w polskiej medycynie nie
do pracy naukowej.
wymylono czego na miarê antybiotyku,
Naukowiec
ale powsta³o wiele przyczynków do odkryæ.
Nie da siê lekko przeskoczyæ od tytu³u
W nauce nie ma mowy o marnowaniu pielekarza do statusu naukowca. ¯ycie nauniêdzy na badania, które niczemu by nie
kowca jest ma³o ciekawe, ale tylko na tym
s³u¿y³y. Ze wszystkiego trzeba siê rozliczyæ
wczesnym etapie, kiedy jeszcze nie wiadow sensie finansowym i naukowym. Mój niemo co z nas wyronie. To jest czas, gdy prapokój budzi tylko problem nierzetelnoci
cuje siê od rana do wieczora. Przejcie tej 
naukowej. W Ameryce naukowiec, który
powiedzia³bym Golgoty asystenckiej  jest
kilkakrotnie opublikowa³ te same wyniki
bardzo trudne.
poniós³by ogromne konsekwencje. W PolW nauce stosuje siê zasadê, któr¹ g³osce pogadaj¹, popisz¹ i na tym siê koñczy.
szono w Ameryce Kochaj albo rzuæ. Tu
Dla mnie naukowiec godny szacunku to
nie ma te¿ demokracji. Tam gdzie j¹ wprotaki, który dba o rozwój w³asny i wspó³prawadzono nast¹pi³a regresja. Jeli nie zgacowników, ma konkretne wyniki i nie jest
dzasz siê z profesorem, to go opuæ. Profekoniunkturalny w zale¿noci od polityki.
sorowi siê nie lubuje.
Osi¹gniêcia
Oprac. Danuta lósarska
Z najwa¿niejszych moich sukcesów
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Czlowiek

stworzenie
CZY twór ewolucji?

N

a tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieæ uczestnicy konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 11-13 kwietnia
2005r. przez Miêdzywydzia³ow¹ Katedrê Teologii Katolickiej UwB, Zak³ad
Biologii Molekularnej AMB, Zak³ad
Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
UwB.
Referaty wyg³osili:

+ prof. dr hab. Jan Koz³owski (UJ) 

Czy Pan Bóg móg³ stworzyæ cz³owieka z pominiêciem doboru naturalnego?
+ prof.dr hab. Marek Korzeniowski
(UwB)  Ewolucja natury ludzkiej.
+ prof.dr hab.Jerzy Kopania (UwB) 
Modele duszy a problem pocz¹tku
cz³owieka.
+ ks.prof.dr hab. Józef Do³êga (UKSW)
 Ewolucyjny model kreacjonizmu.
+ ks.prof.dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW)  Biblia o pocz¹tku
cz³owieka.
v

v

v

Bp. Edward
Ozosrowski
Pytanie o pocz¹tek cz³owieka dotyczy przyczyn drugorzêdnych, a nie Pierwszej. Wszyscy bowiem zgadzaj¹ siê na
to, ¿e jeli co jest, to musia³o zaistnieæ, a
ró¿ni¹ siê jedynie w nazwaniu owej Przyczyny sprawczej. Dla ludzi wierz¹cych
jest ni¹ Bóg. ledzenie przyczyn drugorzêdnych w zaistnieniu i rozwoju
cz³owieka jest wa¿ne. Od niego zale¿y
postrzeganie sensu ¿ycia.
W trzech g³ównie dziedzinach
mo¿liwa jest odpowied na pytanie,
sk¹d wzi¹³ siê cz³owiek: w naukach
przyrodniczych, filozofii i teologii.
Ciesz¹ siê one autonomi¹ i s¹ komplementarne, nie tak jednak, by cudze
wyniki uwa¿aæ za swoje. Mo¿liwa jest
równie¿ weryfikacja tez lub hipotez jednej nauki prze drug¹.
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Chrzecijanin staje zdumiony wobec coraz to nowych odkryæ przyrodników. Pomagaj¹ one mu coraz lepiej
widzieæ dzie³o Boga, jego obecnoæ u
pocz¹tku procesu ewolucji i na wszystkich jego etapach. Ws³uchuje siê jednoczenie uwa¿nie w to, co o pocz¹tku
cz³owieka mówi filozofia. Wie on o
znaczeniu mylenia metafizycznego. W
ten sposób czysty rozum i wiara rzeczywicie mog¹ byæ skrzyd³ami, na których
duch ludzki wznosi siê ku kontemplacji
prawdy (J.P.II).
v

v v
Prof.
Jerzy
Kopania

Zak³ad Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
Uniw. w Bia³ymstoku

Czym jest cz³owiek, ¿e o nim
pamiêtasz, ¿e siê nim zajmujesz? 
stawia Bogu pytanie psalmista. Przyrodzona godnoæ cz³owieka, jego zdolnoæ czynienia dobra i piêkna, zdaj¹ siê
wiadczyæ, ¿e jest cz³owiek tworem
Boga. Ale jak¿e liczne s¹ jego wady i
u³omnoci, które zdaj¹ siê wiadczyæ,
¿e jest cz³owiek takim samym tworem
przyrodniczej ewolucji, jak wszystkie
istoty ¿ywe. Mo¿e zreszt¹ te dwa
stanowiska nie wykluczaj¹ siê i dadz¹
siê uzgodniæ? Stawiamy sobie takie
pytania, choæ przecie¿ wiemy, ¿e przynajmniej w naszym doczesnym ¿yciu
nie uzyskamy na nie odpowiedzi. To
dlaczego je stawiamy? Otó¿ w³anie
dlatego, ¿e jestemy ludmi.
v

v v
Prof.
Marek
Konarzewski,
Instytut Biologii,
Uniw. w Bia³ymstoku

W pogl¹dach na temat ewolucji
cech ludzkiej umys³owoci mo¿na

dopatrzeæ siê istnienia wyranego dualizmu. Czêæ biologów, jak równie¿
znakomita wiêkszoæ filozofów oraz
teologów postrzega cz³owieka jako
istotê o naturze zdecydowanie odmiennej od natury innych istot ¿ywych, w
tym najbli¿szych biologicznych krewnych naszego gatunku. O ile wyraziciele takich pogl¹dów zwykle nie neguj¹ samego procesu ewolucji, to najczêciej wskazuj¹ na niebywa³e przyspieszenie tempa rozwoju intelektualnego Homo sapiens, maj¹ce miejsce
oko³o 40 tysiêcy lat temu, które ich
zdaniem raz na zawsze oddzieli³o
cz³owieka od reszty wiata przyrody.
Jednak¿e w ostatnich 30 latach najpierw
wród sporej grupy biologów, a potem
równie¿ wród psychologów zaczê³y
ugruntowywaæ siê przekonania neguj¹ce wyj¹tkowy charakter natury ludzkiej. Ich wyraziciele postrzegaj¹ ewolucjê ludzkiego intelektu jako kontinuum, którego poszczególne aspekty
dadz¹ siê wywodziæ z rudymentarnych
cech posiadanych przez zwierzêta. Ich
zdaniem nadrzêdn¹ motywacj¹ ludzkich
zachowañ jest maksymalizacja darwinowskiego dostosowania (fitness). Pierwsz¹, powa¿n¹ prób¹ takiego przewartociowania pogl¹dów na umys³owoæ cz³owieka by³a socjobiologia
stworzona przez badacza owadów
spo³ecznych Edwarda O. Wilsona. W
ksi¹¿ce O naturze ludzkiej Wilson tak
oto lapidarnie streci³ swoje zapatrywania:  stwierdzi³em, ¿e prawid³owoci, które jak siê obecnie okaza³o
ca³kiem dobrze stosuj¹ siê do ogó³u
zwierz¹t, mog¹ byæ te¿ z powodzeniem
spo¿ytkowane przez nauki spo³eczne.
Ze wzglêdu na swój radykalny charakter socjobiologia nie zyska³a powszechnej akceptacji i by³a (oraz jest) krytykowana zarówno na gruncie metodologii nauk przyrodniczych, jak i filozofii. Natomiast w ostatnich kilkunastu
latach coraz wiêcej zwolenników znajduje psychologia ewolucyjna. Jej adepci staraj¹ siê wyjaniæ powstanie cech
ludzkiej umys³owoci za pomoc¹ teorii
i hipotez zapo¿yczonych z biologii
ewolucyjnej i ekologii behawioralnej,
takich jak dobór krewniaczy, altruizm
odwzajemniony, hipoteza dobrych
genów, zasada Czerwonej Królowej
oraz koncepcji samolubnego genu.
Choæ z punktu widzenia metodologii
nauk cis³ych program badawczy psychologii ewolucyjnej jest poprawny, to
w chwili obecnej znacz¹ca czêæ
stwierdzeñ psychologów ewolucyjnych
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wykracza daleko poza wci¹¿ sk¹pe
poparcie empiryczne. Tym nie mniej
psychologia ewolucyjna na pewno
stanie siê wa¿nym g³osem w dyskusji
nad ród³ami natury ludzkiej, który nie
powinien byæ ignorowany zarówno
przez filozofów, jak i teologów.
v

v v
Prof.
Jan
Koz³owski
Instytut Nauk
o rodowisku
Uniw. Jagielloñski

Teoria ewolucji drog¹ doboru naturalnego, mimo ¿e opublikowana pó³tora
wieku temu, wci¹¿ budzi ogromne
emocje. Choæ jest powszechnie akceptowana przez biologów, niebiolodzy
bardzo czêsto staraj¹ siê j¹ ignorowaæ
lub omieszaæ. Najpowa¿niejszym
ród³em tych problemów jest pozorna
sprzecznoæ tej teorii z wiar¹ w
stworzenie przyrody i cz³owieka przez

Boga. W rzeczywistoci wspó³czesna
biologia wskazuje, ¿e natura ¿ycia jest
ewolucyjna. Obiekty podlegaj¹ce procesowi urodzeñ i mierci, i posiadaj¹ce
program genetyczny pozwalaj¹cy na
rozwiniêcie cech umo¿liwiaj¹cych
przerabianie zasobów rodowiska na
tkanki w³asne i potomstwa, musz¹ podlegaæ ewolucji, opartej na losowych
mutacjach i doborze naturalnym. Dobór
naturalny to nic innego jak prosty mechanizm, powoduj¹cy, ¿e ró¿ne programy
genetyczne kopiuj¹ siê w ró¿nym tempie, a wiêc te kopiuj¹ce siê wydajniej, w
sensie potocznym pozostawiaj¹ce wiêcej potomstwa, bêd¹ liczniej reprezentowane w nastêpnych pokoleniach. Proces ewolucji jest jednak niezdeterminowany, nie ma praw, które bezporednio prowadzi³yby do powstania wiata
w obecnej jego postaci, a w szczególnoci do powstania cz³owieka. Jeli zaakceptuje siê istnienie linii demarkacyjnej, oddzielaj¹cej nauki przyrodnicze od metafizyki, w tym teologii, to
sprzecznoæ z wiar¹ znika: powstanie
cz³owieka, bêd¹ce z punktu widzenia

nauk przyrodniczych przypadkowym
wynikiem dzia³ania niezdeterminowanej ewolucji, mo¿e byæ z punktu widzenia teologa aktem stworzenia, wynikaj¹cym z faktu, ¿e Bóg jest panem
zjawisk losowych.
v v v
Anna Brzostowska
studentka filozofii

Jednym z najwiêkszych atutów
konferencji s¹ sami prelegenci. Mylê,
¿e obecnoæ m³odych ludzi studiuj¹cych kierunki niekoniecznie zwi¹zane z
tematem wyk³adu, powoduje czêsto
pó-niejsze, ciekawe dyskusje oraz
bardzo cenn¹ obiektywnoæ w stosunku
do wielu spraw. Muszê jednak przyznaæ, ¿e czasem czuje siê pewien
dyskomfort z powodu nieznajomoci
poruszanych zagadnieñ. Uwa¿am, ¿e
konferencje tego typu powinny odbywaæ siê zdecydowanie czêciej, choæby
ze wzglêdu na fakt, ¿e s¹ jednym z
najlepszych spo-sobów kszta³towania
pogl¹dów.

Kobalt-60
W

roku 1896 Henri Becquerel odkry³ promieniotwórczoæ
naturaln¹. W czterdzieci lat póniej, Irena Curie wraz z
mê¿em Fryderykiem Joliot otrzymali pierwiastki
promieniotwórcze w warunkach laboratoryjnych. Okaza³o siê, ¿e
j¹dra niektórych pierwiastków nawietlone cz¹stkami a przekszta³caj¹ siê w j¹dra innych pierwiastków, czêsto nietrwa³e, ulegaj¹ce
rozpadowi promieniotwórczemu. Jednym z pierwszych sztucznie
otrzymanych pierwiastków promieniotwórczych by³ azot o liczbie
masowej 13. Otrzymano go w wyniku napromieniowania boru-10
cz¹stkami a, których ród³em by³ promieniotwórczy polon. Jeszcze
lepsze efekty badacze ci uzyskali zastêpuj¹c cz¹stki a neutronami.
Pomys³ ten wykorzysta³ Enrico Fermi. Napromieniowa³ on neutronami ró¿ne pierwiastki i otrzyma³ w ten sposób 47 nowych izotopów
promieniotwórczych. W Polsce problemem otrzymywania sztucznych radionuklidów zajê³a siê Pracownia Radiologiczna im. J.
Kernbauma Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. W pracowni
tej Marian Danysz i Micha³ ¯yw otrzymali pierwszy promieniotwórczy fluor i skand.
Józef Rotblat urodzi³ siê 4 listopada 1908 roku w Warszawie.
Jego ojciec zajmowa³ siê transportem papieru i niele mu siê powodzi³o. Rodzinê staæ by³o na wakacje na wsi i kucyka dla ch³opca.
Z wybuchem I wojny wiatowej idylla siê skoñczy³a. Rodzinny
interes siê za³ama³. W piwnicy domu, w którym mieszkalimy,
pêdzilimy samogon. On by³ podstaw¹ naszego utrzymania 
wspomina.  Trzeba by³o walczyæ o przetrwanie.
Rotblat ukoñczy³ studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej w
Warszawie w 1932 roku, uzyskuj¹c stopieñ magistra fizyki. W 1938
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roku uzyska³ doktorat z fizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracê naukow¹ rozpocz¹³ we wspomnianej ju¿ Pracowni Radiobiologicznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Otrzyma³ on
promieniotwórczy kobalt-60 przez napromieniowanie neutronami
niklu: 60Ni+nZ60Co+p. By³o to akurat po stwierdzeniu przez Fermiego, ¿e neutrony (...) nie wywo³uj¹ promieniotwórczoci kobaltu. Obecnie kobalt-60 jest izotopem promieniotwórczym o rozleg³ym zastosowaniu w medycynie i technice. W roku 1939 angielski fizyk j¹drowy James Chadwick zaproponowa³ J. Rotblatowi sta¿
naukowy w Uniwersity of Liverpool w Anglii. Zdecydowa³ siê na
wyjazd m.in. ze wzglêdu na znajduj¹cy siê na wyposa¿eniu tej
placówki cyklotron. Mia³ nadziejê, ¿e po powrocie do Polski zbuduje takie urz¹dzenie w Warszawie. W³anie w tym czasie w fizyce
j¹drowej zapanowa³o wielkie o¿ywienie. Dwaj niemieccy chemicy
Otto Hahn i Fritz Strassmann dokonali pierwszego rozszczepienia
j¹dra uranu, bombarduj¹c je neutronami. W procesie rozszczepienia
uwalnia siê du¿a iloæ energii i powstaj¹ neutrony, które uwalniane
w odpowiedniej iloci mog¹ kontynuowaæ spontaniczny proces
rozszczepienia, prowadz¹c do reakcji ³añcuchowej. Wielu fizyków
w ró¿nych krajach, wród nich Józef Rotblat, zastanawia³o siê nad
liczb¹ emitowanych neutronów, która wystarczy³aby do wywo³ania
gwa³townej reakcji ³añcuchowej.
Rotblat o¿eni³ siê z Tol¹ Gryn, studentk¹ polonistyki. Do Anglii
wyjecha³ sam, poniewa¿ jego stypendium nie wystarczy³oby na
utrzymanie obojga. Po szeciu miesi¹cach uzyska³ jednak

- kwiecieñ 2005 (27) -

MEDYK BIA£OSTOCKI
dodatkowe pieni¹dze i pod koniec sierpnia 1939 roku wróci³ do Polski, ¿eby zorganizowaæ wyjazd Toli do Liverpoolu. Wyjecha³ z Polski pierwszy, Tola mia³a wkrótce do niego do³¹czyæ. Z powodu
blokady informacyjnej wprowadzonej przez polski rz¹d ma³¿onkowie nie uwiadamiali sobie, jak powa¿na by³a wówczas sytuacja
polityczna w Europie. Pierwszego wrzenia Niemcy wkroczyli do
Polski i po kilku tygodniach konflikt zbrojny wydawa³ siê zakoñczony. Rotblat stara³ siê o wizy tranzytowe w Belgii, w Danii i we
W³oszech. Za ka¿dym razem granice zamykano i Tola nie mog³a
wyjechaæ z Polski. Powróciwszy do Anglii, uzna³ zagro¿enie ze
strony faszyzmu za tak wielkie, ¿e postanowi³ od³o¿yæ na bok
moralne skrupu³y dotycz¹ce bomby j¹drowej. Z pomoc¹ Chadwicka rozpocz¹³ w Liverpoolu eksperymenty maj¹ce na celu ocenê
mo¿liwoci konstrukcji takiej bomby. W 1941 roku brytyjscy fizycy
ustalili, ¿e teoretycznie konstrukcja bomby j¹drowej jest mo¿liwa.
Amerykañscy fizycy dokonali tymczasem wielkiego
postêpu w pracach nad budow¹ reaktora j¹drowego,
natomiast ich badania ukierunkowane na budowê
bomby utknê³y w martwym punkcie. Wówczas premier Churchill i prezydent Roosevelt uzgodnili, ¿e
w USA zostanie zorganizowane wspólne bombowe laboratorium. W ten sposób powsta³ Manhattan
Project w Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku. W brytyjskim zespole znalaz³ siê
Józef Rotblat. Po przyjedzie do USA dowiedzia³
siê wiêcej o amerykañskich planach budowy bomby.
Wspomina, ¿e pewnego wieczoru przy kolacji wojskowy dowódca
Manhattan Project, genera³ Leslie Groves, napomkn¹³, ¿e prawdziwym celem posiadania bomby atomowej jest zmiêkczenie i przestraszenie Sowietów. Po nieudanych próbach przekonania
wspó³pracowników, aby nie konstruowaæ bomby, w 1944 Rotblat
postanowi³ odejæ z laboratorium w Los Alamos. Ze wzglêdu na
ryzyko aresztowania przez s³u¿by bezpieczeñstwa dzia³aj¹ce w laboratorium, Rotblat powiedzia³, ¿e wraca do Europy, aby byæ bli¿ej
rodziny. Jednak informacje o losie ¿ony uzyska³ dopiero po zakoñczeniu wojny. Jego ¿ona zginê³a. Matce, siostrze i dwóm braciom
uda³o siê przetrwaæ.
Rotblat powróci³ do Liverpoolu na pocz¹tku 1945 roku. Po
zrzuceniu bomb na Hiroshimê i Nagasaki zda³ sobie sprawê, ¿e
bomba atomowa by³a zaledwie pocz¹tkiem czego znacznie
gorszego. Zacz¹³ przemierzaæ Angliê wzd³u¿ i wszerz z wyk³adami, w których usi³owa³ przekonaæ fizyków do zaniechania badañ
nad broni¹ j¹drow¹. Wtedy te¿ zainteresowa³ siê medycznymi zastosowaniami fizyki j¹drowej. Po paru latach przeniós³ siê do Saint
Bartholomew's Hospital w Londynie. Badania nad mo¿liwociami

leczenia raka za pomoc¹ izotopów promieniotwórczych doprowadzi³y go do studiowania wraz z fizjologiem Patrici¹ Lindop wp³ywu
promieniowania jonizuj¹cego na tkanki. Jak na ironiê praca ta
znowu przywiod³a go do skutków spowodowanych u¿yciem bomb
atomowych. Nawet w 1957 roku, 12 lat po zrzuceniu bomb, wielu
ludzi nie wierzy³o, ¿e jedn¹ z przyczyn raka jest promieniowanie 
mówi Rotblat.  Mówi³o siê wtedy, ¿e tylko bia³aczka jest skutkiem
napromieniowania organizmu, nie wspominano o innych rodzajach
raka. Na podstawie przeprowadzonych z P. Lindop badañ na
myszach mog³em stwierdziæ, ¿e promieniowanie j¹drowe powoduje
ró¿ne rodzaje raka.
W roku 1954 Rotblat pozna³ brytyjskiego filozofa Bertranda
Russela, którego ogromnie niepokoi³y ewentualne skutki ogarniaj¹cego planetê wycigu zbrojeñ. Russel wyst¹pi³ z inicjatyw¹
powo³ania ruchu naukowców w celu przedyskutowania problemu
rozbrojenia nuklearnego. W ten sposób powo³ano do
¿ycia organizacjê Pugwash. Jej dziwna nazwa pochodzi
od kanadyjskiego miasta w Nowej Szkocji, gdzie
odby³a siê pierwsza konferencja. W sprawozdaniu z
konferencji szczegó³owo opisano zagro¿enia zwi¹zane
z prowadzeniem prób j¹drowych, przedstawiono
propozycje zmian maj¹cych na celu kontrolê zbrojeñ
oraz wy³o¿ono zasady spo³ecznej odpowiedzialnoci
naukowców. G³os ten dotar³ do przywódców pañstw
wiata, a spotkania Pugwash kontynuowano. Zosta³
podpisany miêdzynarodowy uk³ad zabraniaj¹cy prób
j¹drowych w atmosferze (1963), uk³ad miêdzy USA i ZSRR o
zakazie antybalistycznych systemów rakietowych (1972). Rotblat
organizowa³ konferencje, spisywa³ historiê ruchu i pracowa³ jako
sekretarz generalny przez 14 lat. W roku 1988 zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Pugwash i do dzi sprawuje tê godnoæ. Niektórzy
nazywaj¹ go ¿artobliwie Mr. Pugwash.
Józef Rotblat otrzyma³ w 1995 roku Pokojow¹ Nagrodê Nobla za
wysi³ki maj¹ce na celu wyeliminowanie broni j¹drowej na wiecie.
Rotblat ma du¿¹ kolekcjê p³yt z muzyk¹ klasyczn¹. Mimo
swego wieku, nadal jest energicznym cz³owiekiem  kontynuuje
wyk³ady i bierze udzia³ w konferencjach na ca³ym wiecie. Do dzi
wietnie mówi po polsku i podkrela swoje zwi¹zki z Polsk¹, akcentuj¹c, ¿e jest Polakiem z brytyjskim paszportem (uzyska³ brytyjskie
obywatelstwo w 1946r.). Protestuje przeciwko przekrêcaniu jego
imienia z Józef na Joseph. Mo¿na go wiêc zaliczaæ do polskich
noblistów.
Izabela Dziakowska
Autorka jest cz³onkiem Studenckiego Ko³a Naukowego
przy Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB.

B³êkitno - czarne

W

£apy

literaturze wymienia siê kilka
odmian szlachty polskiej, od
mo¿nych posesjonatów do drobiazgu herbowego w zaciankach, by³a te¿
szlachta brukowa ¿yj¹ca w miastach, ale w
naszym regionie zdarzy³a siê jeszcze jedna,
nietypowa odmiana  szlachta kolejowa.
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Adam Dobroñski

Czyli mieszkañcy £ap i okolic. Dlatego w
tytule umieci³em dwie barwy: b³êkit wyró¿niaj¹cy kolor krwi asanów i czerñ jako atrybut mundurów braci kolejarskiej.
Na pocz¹tku by³ £appa
£ukasz Lubicz-£apiñski rzetelnie przebada³ pocz¹tki tej rodziny i jej póniejszy

efektowny
rozrost.
Najstarszy w
tym przypadku, dotychczas znany wpis
archiwalny, wymienia kilku £appów z
Dani³owa, którzy stanêli przed s¹dem w
grodzie Winie w 1464 roku. Badacz o
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charakterystycznym podwójnym nazwisku,
autor ksi¹¿ki Zacianki £apiñskich w XVXVIII w., nie ma w¹tpliwoci, ¿e i jego
potomkowie wywodzili siê z Mazowsza, a
pieczêtowali siê herbem Lubicz z podkow¹
oraz dwoma krzy¿ami. Podkowa przynios³a
im szczêcie, tote¿ w nastêpnych dziesiêcioleciach i wiekach powsta³a rozwiniêta sieæ
zacianków o wspólnym pierwszym cz³onie
nazwy. By³y zatem £apy: Szo³ajdy (te
wch³onê³y i Rechy), Dêbowizna, £ynki
(wczeniej Kosmytki), Ko³paki (dawne
W¹gle), Pluniaki i Stryjce, Korczaki, Wity,
Barwiki (tu pocz¹tki osady kolejowej),
Bociany, Leniki i Nowosió³ki, Godziki
(dawniej Bursiêta), Ziêciuki. To jeszcze nie
wszystko, bo pozosta³y wspomnienia
równie¿ o innych jeszcze £apach, w poszczególnych zaciankach nazwy nadawano
tak¿e gruntom, a ponadto wielu mieszkañców mia³o swoje indywidualne okrelniki, czêsto mniej lub bardziej zabawne
przezwiska i przydomki rodowe (Nosal,
Siwy, Kaczor, Podwieczorek, B¹k, Pleban).
Tego dok³adnie nikt nie wie, ale szacuje
siê, ¿e mieszka aktualnie w Polsce oko³o 8,5
tys. £apiñskich. Ci z nich, którzy trwaj¹ w
rejonie £ap, maj¹ g³ównie za s¹siadów
Perkowskich, Roszkowskich, P³oñskich. I
co jeszcze charakterystyczne, £apiñscy
mieli zawsze atencjê do powtarzaj¹cych siê
imion, z Janem na czele. W
okresie PRL w Zak³adach Napraw Taboru Kolejowego na
listach p³ac przy Janach £apiñskich widnia³y cyfry, by usprawniæ wyp³aty. A mo¿e by³
to i perfidny sposób omieszania szlachetnie urodzonych.
Oni te¿ nie pozostawali d³u¿ni.
Pamiêtam, jak podczas t³umnego zebrania ZSL kolega
powita³ towarzysza i poda³
jego nazwisko z koñcówk¹
ski. Po pewnym czasie wsta³,
przeprosi³ partyjnego gocia
t³umacz¹c, ¿e siê zagapi³, bo w
£apach jest tak przyjête, ¿e
wszyscy s¹ na ski. Prawda
historyczna jest za taka, ¿e
owe ski doda³y sobie równie¿ niektóre
rodziny ch³opskie.
Sensacyjne pocz¹tki
W 1862 roku ukoñczona zosta³a
budowa drogi ¿elaznej z Warszawy przez
Bia³ystok, Grodno i Wilno do Petersburga.
By³a to reprezentacyjna magistrala, wytyczona z polecenia cara i sztabowców
wojskowych, ale za pieni¹dze po¿yczone od
Francji. Wed³ug jednej z opowieci kolej
mia³a przejæ przez historyczny Sura¿,
tamtejsi mieszkañcy bali siê jednak ognis-
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szynie. Zanosi³o siê na efektowny sukces,
ale jeden z ¿o³nierzy carskich uwolni³ siê i
wskaza³ patrolowi kozackiemu miejsce
umieszczenia miny.
Wielcy w £apach
Historiê £ap mo¿na poznawaæ i poprzez
odwo³ywanie siê do biografii osób znanych.
S³ysza³em opowieci o tym, jak to przeprawiano ³ódk¹ przez Narew konspiratora
Józefa Pi³sudskiego. Do uwiarygodnienia
tego zdarzenia s³u¿y zapis poczyniony w
ksiêdze parafii ewangelickiej Paproæ Du¿a.
Przysz³y Marsza³ek, zawieraj¹c tam w 1899
roku swój pierwszy zwi¹zek ma³¿eñski z
Mari¹ Juszkiewicz, poda³, ¿e jest kupcem z
£ap. Na pewno mia³ tu póniej zagorza³ych
zwolenników. To w £apach tworzy³y siê w
listopadzie 1918 roku zacz¹tki wojska polskiego i st¹d przysz³y oddzia³y, które ostatecznie wyzwoli³y Bia³ystok spod okupacji
niemieckiej 19 lutego 1919 roku.
Czysty przypadek sprawi³, ¿e a¿ w Warszawie urodzi³ siê w 1891 roku Stanis³aw
£apiñski. Rodzice szybko powrócili w
rodzinne strony, w £apach nabyli domek,
posy³ali tu syna do szko³y. Stanis³aw da³ siê
poznaæ miêdzy innymi jako krajoznawca,
mi³onik historii. Dla kontynuowania nauk
wyjecha³ w 1910 roku do Lwowa, tam
znalaz³ siê w zwi¹zkach konspiracyjnych
jako Nilski, a po wybuchu wojny wiatowej rozpocz¹³ s³u¿bê w Legionach Polskich. To piêkna karta,
dziêki nabytemu dowiadczeniu
móg³ Nilski-£apiñski zostaæ szefem sztabu obrony Lwowa w
pamiêtnym listopadzie 1918 roku,
nawi¹za³ wówczas kontakt z
Naczelnikiem Pañstwa J. Pi³sudskim. Lata nastêpne zapowiada³y
wspania³y rozwój kariery wojskowej Stanis³awa i d³ugo o tym
mo¿na pisaæ. Tym tragiczniej
brzmia³ telegram, który dotar³ do
£ap: Syn podpu³kownik Stanis³aw zmar³ 16.II.22 r. o godz. 8.30
na serce po p³onicy gocem stawowym. Trumna ze zw³okami
ród³o: Internet.
kawalera Virtuti Militari spoczê³a
zrazu na cmentarzu w Poznaniu,
ale po zbudowaniu Cmentarza Orl¹t Lwowwali zniszczeñ torów i urz¹dzeñ koleskich tam ostatecznie trafi³ pomiertnie
jowych. Pod Kietlank¹ (miêdzy Czy¿ewem
Stanis³aw Nilski-£apiñski.
a Zarêbami Kocielnymi) zorganizowano
Z osobistoci wczeniej przebywaj¹pierwsz¹ na ziemiach polskich kolejówkê,
cych w £apach wymieniæ jeszcze trzeba
czy atak na poci¹g z wagonami pe³nymi
Bronis³awa Szwarcego, który st¹d kierowa³
carskich ¿o³nierzy. Pod £apami za
budow¹ odcinka linii kolejowej Warszawapróbowano zniszczyæ most z torami na
Petersburg, ale i lokaln¹ organizacj¹ CzerNarwi. Obezw³adniono wartowników pilnuwonych. Aresztowany w grudniu 1862
j¹cych most i w nasyp, tu¿ przy murowanym
roku zosta³ skazany na karê mierci,
filarze, wkopano beczu³kê z prochem.
zamienion¹ na katorgê syberyjsk¹. Tam,
£adunek ten po³¹czono drutem z przyrz¹daleko od Polski, by³ nauczycielem studenta
dem galwanicznym, który zainstalowano na
tego smoka, co to krowom mleko odbiera³ i
przekupili in¿ynierów, by ci poprowadzili
tory z dala od miasteczka. Tak szczêliwy
los umiechn¹³ siê do £ap.
Bardziej przekonuj¹co brzmi druga
opowieæ. W ekipie budowniczych byli
tak¿e polscy emigranci z terenów Francji, a
zanosi³o siê na kolejne powstanie narodowe,
powstawa³y ogniwa konspiracji, trzeba by³o
kolportowaæ nielegalne wydawnictwa i gromadziæ broñ. Wed³ug pierwotnych planów
to w Bia³ymstoku mia³y powstaæ du¿e
zak³ady naprawcze Magistrali WarszawskoPetersburskiej. Te by³yby pod siln¹
kontrol¹ carskiej ¿andarmerii i wojska. W tej
sytuacji polscy in¿ynierowie (z paszportami
francuskimi) doprowadzili do zmiany
lokalizacji i warsztaty wyros³y na ostatniej
stacji znajduj¹cej siê w granicach Królestwa
Polskiego, czyli w £apach (Uhowo by³o ju¿
w Cesarstwie Rosyjskim, w guberni grodzieñskiej).
Rzeczywicie, po wybuchu powstania
styczniowego 1863 roku wielokrotnie
dochodzi³o do walk o wspomnian¹ kolej.
Zbrojni Polacy starali siê zablokowaæ na niej
ruch, by w³adze zaborcze nie mog³y dowoziæ posi³ków z g³êbi Cesarstwa. Niestety, po
kilku dniach Rosjanie odzyskali kontrolê
nad kolej¹. Powstañcy jednak nie rezygnowali, ponawiali ataki na stacje, dokony-
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i te¿ zes³añca Józefa Pi³sudskiego. Znakomicie siê sta³o, ¿e w³anie do £ap w 1921 roku
trafi³ W³adys³aw Piotrowski, ¿o³nierz, ale
przede wszystkim przez d³ugie lata fotograf,
który pozostawi³ wspania³e zbiory obrazuj¹ce ¿ycie w miecie i okolicy. Dodajmy, ¿e
zdjêcia te wykonywa³ tak¿e w czasie okupacji niemieckiej jako cz³onek Armii Krajowej.
Migawki z najnowszej historii
£apy otrzyma³y prawa miejskie 1 stycznia 1925 roku i wówczas te¿ zosta³a ukoñczona budowa kocio³a p.w. w. Piotra i
Paw³a. Niemal wszystko co tu siê dzia³o
mia³o zwi¹zek z kolej¹ i warsztatami.
Jeszcze w 1893 roku oddano do u¿ytku liniê
kolejow¹ z £ap przez niadowo do Ostro³êki, z odnog¹ do £om¿y. Stale powiêkszano
Depo, czyli warsztaty naprawy parowozów i wagonów (zmienia³y siê nazwy), w
1929 roku zatrudniano tu oko³o 2 tys. osób.
W okresie miêdzywojennym zbudowano
tak¿e osiedla kolejowe w £apach Osse i na
tak zwanym Wygwizdowie. Powstawa³y
kluby sportowe, rozpocz¹³ pracê Dom Kultury Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy, o¿ywi³o siê ¿ycie polityczne, wa¿n¹ rolê odgrywali nauczyciele. Miasto zwiêkszy³o liczbê
mieszkañców do oko³o 7 tysiêcy. I wci¹¿
szlakiem kolejowym do Wilna przeje¿d¿ali
wielcy tamtego wiata. 31 maja 1935 roku o
drugiej w nocy przejecha³ przez £apy i wagonkaplica z urn¹ z sercem Marsza³ka J. Pi³sudskiego.
II wojna wiatowa to dla £ap pasmo

nieszczêæ, ale i czynów chwalebnych. Ju¿ 1
wrzenia 1939 roku spad³y na stacjê oraz
zak³ady kolejowe bomby z niemieckich
samolotów. Na d³u¿ej rz¹dy przejêli Sowieci, czarnym symbolem tamtej okupacji
sta³ siê Marceli Nowotko. Od ojca
dowiedzia³em siê, ¿e zwo³a³ polskich
nauczycieli i zakaza³ chodziæ do kocio³a.
Dotyczy³o to równie¿ dziatwy i m³odzie¿y
szkolnej. Proboszczowi ks. Henrykowi Bagiñskiemu zakaza³ intonowaæ pieñ Serdeczna Matko, gdy¿ melodia jest prawie identyczna jak Bo¿e co Polskê. Utrzymywa³
stosunki tylko z sowieckimi oficerami
(Adam Kulesza).
W rodowisku kolejarskim szybko
powsta³y zacz¹tki konspiracji, ta rozwinê³a
siê zw³aszcza za Niemca. Prowadzono
wywiad, kolporta¿ bibu³y, podjêto nawet
produkcjê granatów, a jednoczenie trwa³
opór bierny, bojkot zarz¹dzeñ wroga, w
warsztatach nielegalnie wyrabiano wiele
przedmiotów potrzebnych w codziennoci, a
niedostêpnych dla Polaków. Ducha dodawa³y wiadomoci o aktach dywersji i walce
w rejonie ³apskim grup partyzanckich. Akcj¹
szczególnej odwagi by³o wywiezienie z
zak³adów roztoczarki do cylindrów parowozowej, czego dokona³a grupa akowców
przebranych w mundury niemieckie. Niestety, przybywa³o i ofiar: wywiezieni przez
NKWD na Sybir, ¯ydzi przesiedleni przez
Niemców do getta bia³ostockiego, kierowani
na przymusowe roboty do Rzeszy, wziêci w
wielkiej ³apance w dniu Zielonych wi¹t w

O
s³uchaniu

K

iedy Sokrat Janowicz, polski pisarz bia³oruski mieszkaj¹cy w Krynkach, zawêdrowa³ do Rzymu, by w Watykanie spotkaæ
siê z papie¿em Janem Paw³em II, zosta³ przepytany
na okolicznoæ braterskiego wspó³¿ycia wyznawców
prawos³awia i katolicyzmu. O wspó³¿yciu móg³by
nieco powiedzieæ, bo mieszane ma³¿eñstwa nie s¹ niczym nadzwyczajnym, ale nie wypada³o zapewne
zawracaæ g³owy Jego wi¹tobliwoci takimi przyziemnymi problemami. Za o braterstwie zapewne
nie mia³, bo kto jak kto, ale papie¿ o zwi¹zkach duchowych powinien wiedzieæ najwiêcej.
Jak by³o, trzeba przepytaæ pisarza Sokrata
Janowicza.
Jednak¿e faktem jest, ¿e gdy Papie¿ zaciekawiony by³ mimo wszystko ow¹ bratersk¹ wspó³prac¹, pisarz przypomnia³ sobie wizytê Dostojnej Osoby
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Janusz Niczyporowicz
w Bia³ymstoku oraz przekroczenie przez Ni¹ progu
prawos³awnej wi¹tyni. By³ to i znak pojednania, i
znak braterstwa oraz znak wspólnoty duchowej. Jan
Pawe³ II doskonale orientowa³ siê w problemach religijnych oraz narodowociowych regionu i wzi¹³ na
siebie rolê mediatora. To zawsze jest rola ciê¿ka i
dowiadczenie aktorskie z lat m³odoci nie przyda³o
siê. Koció³ prawos³awny na wschodzie jest nadal
wrogo nastawiony do innowierców, oskar¿a Watykan
o prozelityzm i odmawia wspó³pracy. Polskie problemy s¹ nieco innej natury, ale nie dystansowanie siê
pewnej czêci kleru od narodowo szowinistycznych
hase³ pojednaniu nie sprzyja.
Kiedy Papie¿ odwiedziwszy cerkiew w Bia³ymstoku, wyszed³ to wiwatuj¹cych t³umów, nie nawo³ywa³
wprost do mi³oci wzajemnej. U¿y³ przepiêknej metafory mówi¹c: Wy mnie kochacie, ale mnie nie s³uchacie.

1944 roku, zamêczeni, zes³ani do obozów...
£apy zosta³y autentycznie wyzwolone
noc¹ z 6 na 7 sierpnia 1944 roku przez oddzia³ 76 pu³ku piechoty AK, a 7 sierpnia
zajête przez Armiê Radzieck¹.
Hutawka powojenna
Ka¿dej w³adzy by³y potrzebne sprawne
linie kolejowe, tej ludowej te¿. Inwestowano wiêc w Zak³ady Naprawcze Taboru
Kolejowego i w miasto. Tak powsta³o gimnazjum i kilka innych instytucji, a w sierpniu 1954 roku £apy sta³y siê po raz pierwszej w swej historii (i jak do tej pory 
ostatni) stolic¹ powiatu. Dziwny to by³
powiat, szlachecko-polsko-katolicki od
wewn¹trz i czerwieniej¹cy na zewn¹trz;
wróci³ nawet w postaci pomnikowej Marceli
Nowotko. W 1969 roku zaczêto budowê ³apskiej cukrowni, z któr¹ nie jest tak wcale
s³odko. W 1974 roku dosz³a i mleczarnia,
podziwialimy aktywnoæ miejscowych
patriotów. Ale potem czêciej nadci¹ga³y
chmury, w 1998 roku £apy zosta³y jedynie
siedzib¹ gminy. Nie skapitulowa³y jednak,
trwaj¹, dokumentuj¹ równie¿ swoj¹ przesz³oæ.
Do boju panowie szlachta, ¿yczymy
samych zielonych sygna³ów (droga wolna) na szlakach XXI wieku.

Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym

Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

To zdanie przypomnia³o siê Sokratowi Janowiczowi gdy wspomina³ spotkanie z papie¿em.
I dzisiaj chcia³oby siê te¿ zadaæ sobie kilka pytañ. Nie o to jak d³ugo bêdziemy kochaæ i wspominaæ
papie¿a Jana Paw³a II, ale co po nim zostanie. W naszych rozumach i sercach. Co z jego nauk sta³o siê
wskazówk¹, a co pucilimy mimo uszu. Bo przecie¿
nie ulega w¹tpliwoci, ¿e uczyni³ milowy krok w
zbli¿eniu wielkich religii monoteistycznych, takich
jak judaizm, islam czy buddyzm. Nie uda³o siê jedynie z prawos³awiem. To, ¿e nie dosz³o do wizyty w
Moskwie, nie wiadczy o tym, ¿e dialog nie jest mo¿liwy. On pewnie gdzie tam siê toczy za spi¿ow¹
bram¹, przez któr¹ nie wyciekaj¹ ¿adne dyplomatyczne wieci.
Wiêc co pozostanie po pielgrzymkach papie¿a
Polaka? Po jego homiliach i rozwa¿aniach nad sensem istnienia i ludzkim d¹¿eniem do uniwersalnej
dobroci? To bardzo niepokoj¹ce pytanie. Wiêc mo¿e
jednak ju¿ teraz warto przejæ od szczebiotliwych
deklaracji o mi³oci, do zadumy nad Jego spucizn¹.
Bo ten p³omieñ nie powinien wygasn¹æ. Wiêc mo¿e
zacznijmy Go s³uchaæ ju¿ teraz, po Jego mierci,
skoro nie robilimy tego za Jego ¿ycia.
To siê nazywa obiecanie poprawy.

- 33 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

A negdoty
z ¿ycia lekarzy i studentów
Konkurs Wydawnictwa Lekarskiego
Szanowni Czytelnicy!

W

ydawnictwo Lekarskie
PZWL obchodzi w
2005 roku 60-lecie
swojego istnienia. Przez te 60 lat
nasze ksi¹¿ki towarzyszy³y wielu
pokoleniom m³odych lekarzy, najpierw podczas studiów, a potem
podczas zdobywania kolejnych
stopni naukowych i codziennej praktyki lekarskiej. Z czasem
nasi pierwsi czytelnicy sami stali siê autorami kolejnych podrêczników s³u¿¹cych nastêpnym generacjom lekarzy, farmaceutów czy stomatologów. I tak historia zatacza kr¹g. Ale
wród tej jak¿e powa¿nej nauki i pracy zawodowej czêsto
zdarza³y siê tak¿e sytuacje zabawne, które z czasem zaczê³y
¿yæ w³asnym ¿yciem, kr¹¿¹c w rodowisku lekarskim jako
anegdoty i s¹ teraz przekazywane kolejnym pokoleniom.
Zapraszamy Pañstwa do udzia³u w naszym konkursie
Anegdoty z ¿ycia lekarzy i studentów. Podzielcie siê z nami
tymi zabawnymi historiami. Najlepsze prace opublikujemy na
naszej stronie internetowej i nagrodzimy tym co mamy najlepszego  naszymi ksi¹¿kami.
W imieniu Wydawnictwa Lekarskiego PZWL
Marek K³êbowski
 Dyrektor Handlu i Marketingu
Prace o objêtoci do 2 stron maszynopisu mo¿na
nadsy³aæ do 30 wrzenia 2005 roku pod adresem: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL sp. z o. o., 00-950 Warszawa, skr. poczt. 379
z dopiskiem na kopercie Anegdoty z ¿ycia lekarzy i studentów lub e-mail: konkurs@pzwl.pl. W przypadku przes³ania
maszynopisu prosimy o do³¹czenie równie¿ elektronicznego
zapisu. Pe³ny regulamin konkursu dostêpny jest na stronie internetowej Wydawnictwa Lekarskiego PZWL  www.pzwl.pl.
Nades³anie prac na konkurs oznacza, ¿e uczestnik konkursu
zapozna³ siê z regulaminem i akceptuje jego warunki.
1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Lekarskie
PZWL Warszawa, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa.
2. Temat konkursu: Anegdoty z ¿ycia lekarzy i studentów.
3. Celem konkursu jest utrwalenie najzabawniejszych
wspomnieñ z czasów studenckich oraz praktyki lekarskiej.
4. Czas trwania konkursu: od 1 kwietnia 2005 r. do 30 wrzenia 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).
5. Objêtoæ pracy: do 2 stron maszynopisu.
6. Prace nale¿y nadsy³aæ pod adresem: Wydawnictwo Lekarskie PZWL Sp. z o.o., 00-950 Warszawa, skr. poczt. 379.
z dopiskiem na kopercie Konkurs anegdoty z ¿ycia
lekarzy i studentów lub e-mail: konkurs@pzwl.pl
7. Prace powinny mieæ postaæ maszynopisu wraz z za³¹czonym elektronicznym zapisem tekstu.
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8. Prace powinny byæ podpisane imieniem i nazwiskiem autora (ewentualnie specjalizacja i tytu³ naukowy), Nale¿y
podaæ adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz wype³nion¹ kartê zg³oszenia do konkursu z danymi osobowymi (karta konkursowa do pobrania na stronie www.pzwl.pl),
9. Nades³anie pracy na konkurs i wype³nienie karty zg³oszenia oznacza zgodê na przetworzenie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zgodê na opublikowanie
imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestnika
konkursu we wszystkich materia³ach prezentuj¹cych
wyniki konkursu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, wspólnie poz. 926, z pón. zm.).
10. Maszynopis wraz z elektronicznym zapisem tekstu powinny byæ zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne uszkodzenie lub zaginiêcie prac nadsy³anych
poczt¹.
11. Maszynopis wraz z elektronicznym zapisem tekstu nie
podlegaj¹ zwrotowi.
12. Sporód prac konkursowych jury wy³oni najlepsze, a ich
autorzy zostan¹ nagrodzeni. Przewiduje siê nagrodê g³ówn¹  kupon o wartoci 1000 z³, drug¹ nagrodê  kupon o
wartoci 700 z³, trzeci¹ nagrodê  kupon o wartoci 500 z³
oraz trzy wyró¿nienia po 200 z³..
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jury mo¿e dokonaæ zmiany podzia³u nagród.
14. Jury konkursu sk³ada siê z piêciu osób wskazanych przez
organizatora konkursu. Wyboru laureatów dokonuje jury
w drodze uchwa³y podejmowanej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w obecnoci wszystkich cz³onków jury.
15. Laureaci konkursu zostan¹ powiadomieni o przyznaniu
nagrody listownie lub telefonicznie w ci¹gu tygodnia od
rozstrzygniêcia konkursu.
16. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone w Gazecie Lekarskiej
w numerze grudniowym oraz na stronie internetowej Wydawnictwa Lekarskiego PZWL  www.pzwl.pl w ci¹gu
dwóch tygodni od rozstrzygniêcia konkursu.
17. Nagrody i wyró¿nienia zostan¹ przes³ane laureatom
poczt¹.
18. Nades³anie pracy na konkurs jest równoznaczne z owiadczeniem o posiadaniu praw autorskich do tej pracy i stanowi ofertê zbycia autorskich praw maj¹tkowych w zakresie pól eksploatacji okrelonych w art. 50 pkt 1-4 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z pón. zm.),
w tym zwielokrotniania i rozpowszechniania w prasie,
wydawnictwach i w formie ksi¹¿kowej oraz na wszelkich
nonikach magnetycznych, optycznych i w elektronicznych oraz udostêpniania prac za porednictwem sieci informatycznej.
19. Z chwil¹ nades³ania prac na konkurs wraz z wype³nion¹
kart¹ zg³oszenia Wydawnictwo Lekarskie PZWL bezp³atnie nabywa autorskie prawa maj¹tkowe w zakresie okrelonym w pkt 18.
20. Organizator przewiduje ewentualne opublikowanie najciekawszych prac w miesiêczniku Gazeta Lekarska oraz na
stronach internetowych Wydawnictwa Lekarskiego
PZWL.
21. W konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy Gazety
Lekarskiej i Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.
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DAWID i KASJA

Ilona Lengiewicz

M

inê³o czterysta lat. Usta³y
wanie plemienne, bo ca³y
kraj po³¹czy³a fanatyczna
nienawiæ do Filistynów. W tych czasach ¿y³ prorok Samuel. Nie by³ wodzem, lecz odnowicielem i m¹drym nauczycielem narodu. Dzier¿y³ najwy¿sz¹
godnoæ kap³añsk¹ i wiecki urz¹d sêdziego. By³ przeciwnikiem monarchii,
ale lud domaga³ siê w³adcy i Samuel z
ciê¿kim sercem zgodzi³ siê, aby tron obj¹³ Saul  pierwszy król Izraelitów. Autokratyczne rz¹dy Saula budzi³y niepokój proroka, liczy³ wiêc, ¿e Bóg wska¿e
mu osobê godn¹ tego wyniesienia.
Tymczasem w miasteczku Betlejem, na tysi¹c lat przed Chrystusem,
przyszed³ na wiat Dawid. By³ siódmym z kolei synem Jessego, skromnego
Judejczyka z rodziny pozbawionej
wp³ywów. Gdy z wyroku Boga Samuel
namaci³ go na króla, by³ niedoros³ym
jeszcze ch³opcem, zatrudnionym w gospodarstwie jako pastuszek.
Spêdzaj¹c d³ugie godziny na
pastwisku nauczy³ siê gry na harfie, sam tworzy³ muzykê i piêkne
s³owa do niej. Te s³owa nazwano póniej Psalmami Dawidowymi i uznano
za arcydzie³o liryki religijnej.
Mimo, ¿e nikt nie zna³ imienia
przysz³ego króla, wieæ o detronizacji
Saula szybko rozesz³a siê wród ludu
moj¿eszowego. W³adca, opuszczony
przez kap³anów i du¿¹
czêæ spo³eczeñstwa, popad³ w melancholiê. Za najlepsze lekarstwo na tê chorobê uwa¿ano naonczas muzykê. Kto, byæ mo¿e z nakazu Samuela, poleci³ Saulowi pastuszka z Betlejem. Król
przyj¹³ Dawida ¿yczliwie.
Wkrótce pokocha³ go ca³ym sercem i
zmusi³ do zamieszkania na dworze w
Gibeah. Dawid wyrós³ na rudow³osego
m³odzieñca niezwyk³ej urody. Zaprzyjani³ siê z królewskim synem Jonatanem i rozkocha³ w sobie jego
siostrê Michol.
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W takich to okolicznociach rozgorza³a kolejna wojna z Filistynami. Wrogie armie ustawi³y siê w bojowym
szyku na wzgórzach Sokoh w Judei. W
dolinie, która je rozdziela³a, potykali siê
wprzódy pojedynczy wojownicy. Jednak¿e nikt z Izraelitów nie mia³ wyst¹piæ przeciw Goliatowi  olbrzymowi z
miasta Gat. Ten, zakuty w ciê¿ki pancerz, uzbrojony w potê¿ny miecz i
w³óczniê wychodzi³ wielokrotnie na
przedpole i szydzi³ z przeciwników.
Niespodziewanie stan¹³ przed nim Dawid, w¹t³y i bezbronny, z proc¹ przewieszon¹ przez ramiê i ostrym kamieniem w d³oni. Goliat spogl¹da³ na zbli¿aj¹cego siê m³odzieñca niczym wilk na
owieczkê. Powoli uniós³ miecz, ale nie
zd¹¿y³ zadaæ ciosu; powali³ go kamieñ
wystrzelony z procy, który utkn¹³ w
czole olbrzyma. Takiego Dawida uniemiertelni³ Micha³ Anio³; wspania³y pos¹g od 1504 roku zdobi Palazzo Vecchio
we Florencji.

Rysunek:

Jerzy Lengiewicz

Niespodziewana klêska wywo³a³a
pop³och wród Filistynów. Izraelici wykorzystali to bez zw³oki i pokonali wroga. Dawid wyniós³ z pojedynku s³awê
wojenn¹ i mi³oæ ludu. Saulowi za,
spad³y ³uski z oczu i zrozumia³ kogo
wychowa³ w swoim domu. Musia³ jednak uszanowaæ wolê Najwy¿szego, bo
namaszczenie na króla uwa¿ano za
wiête. Dawid polubi³ Michol, rozgromi³ ostatecznie Filistynów i zjednoczy³
wszystkie plemiona. Podbi³ Jerozolimê
i uczyni³ j¹ stolic¹ pañstwa. A nowe
pañstwo nazwa³ Izraelem, na czeæ
przydomka protoplasty narodu ¿ydowskiego  Jakuba. Izrael to ten, który Mocowa³ siê z Bogiem.
Biblijny obrzêd namaszczenia
wiêtymi olejami na króla przetrwa³ do
dzisiaj w niezmienionej tradycji; przysz³ego w³adcê namaszcza w Imieniu
Boga najwy¿szy rang¹ kap³an monarchii. W czasach Saula i Dawida (1040972 p.n.e.) oleje przechowywano w specjalnych naczyniach (na rysunku), a
jednym z ich sk³adników by³a kasja,
czyli cynamonowiec wonny. W Ksiêdze
Wyjcia czytamy, jak Bóg nakazuje
Moj¿eszowi: We piêæset cyklów mirry, po³owê tego wonnego cynamonu i
wonnej trzciny. I uczynisz z tego wiêty
olej do namaszczania. Mirrê i wonn¹
trzcinê przedstawimy ju¿ wkrótce, teraz kilka s³ów o kasji. Rolina pochodzi z Dalekiego Wschodu, sk¹d przywêdrowa³a do Kanaanu i Egiptu. Jest
ma³ym drzewkiem o zimotrwa³ych,
skórzastych liciach i czerwonobrunatnej, g³adkiej korze zasobnej w olejki
eteryczne, ¿ywicê i garbniki. Korê poddaje siê krótkiej fermentacji, suszy i
zwija w pó³metrowe laski, zwane po prostu cynamonem. Z jej odpadów,
lici i m³odych ga³¹zek
ekstrahuje siê kasjol, którego g³ównym sk³adnikiem jest aldehyd cynamonowy. Do dzi, stosuje
go przemys³ kosmetyczny do
wyrobu perfum o s³odkiej, orientalnej
nucie zapachowej.
Autorka jest dr. adiunktem
w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.
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Z Senatu
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu
w dniu 05.04.2005r.
Uchwa³¹ Senatu zosta³o przyjête
owiadczenie spo³ecznoci akademickiej naszej uczelni na okolicznoæ
mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Senat przyj¹³ Uchwa³ê w sprawie
zmiany Kalendarza Wyborów na kadencjê 2005-2008.
Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu

Nominacje
Prezydent RP
Aleksander Kwaniewski
nada³ tytu³ profesora Janinie
Danucie PiotrkowskiejJastrzêbskiej i Marii El¿biecie
Sobaniec-£otowskiej

Janina
Danuta
Piotrowska
-Jastrzêbska

jest absolwentk¹ Wydzia³u
Lekarskiego
Akademii
Medycznej w Bia³ymstoku, który
ukoñczy³a w 1967r. W 1969r.
rozpoczê³a pracê na etacie asystenta w
Katedrze i Klinice Chorób Dzieci
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku.
W 1972 r. uzyska³a I°, a w 1976r. II°
specjalizacji w zakresie pediatrii, a w
1999r. otrzyma³a stopieñ doktora habilitowanego nauk medycznych.
Od padziernika 1980r. pe³ni³a
funkcjê kierownika Zak³adu Propedeutyki Pediatrii AMB, a od czerwca 2004r.
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jest kierownikiem Kliniki Pediatrii i
Zaburzeñ Rozwoju Dzieci i M³odzie¿y
AMB.
G³ówne kierunki dzia³alnoci naukowo-klinicznej prof. dr hab. J.D. Piotrowskiej-Jastrzêbskiej, to ¿ywienie
dzieci zdrowych oraz ocena skutecznoci i bezpieczeñstwa leczenia dietetycznego u dzieci z przewlek³ymi chorobami m.in. nadwra¿liwoci¹ pokarmow¹,
fenyloketonuri¹, oty³oci¹ prost¹ i innymi zaburzeniami, diagnostyka i terapia
zaburzeñ rozwoju somatycznego, psychoemocjonalnego i chorób psychosomatycznych u dzieci i m³odzie¿y, zagadnienia wspó³czesnej wakcynologii i
immunologii klinicznej; realizacja i
ocena skutecznoci szczepieñ ochronnych u dzieci z chorobami przewlek³ymi nale¿¹cych do grup wysokiego ryzyka.
Dorobek naukowy to 113 prac naukowo-badawczych. Jest równie¿ autorem jednej monografii nt. Nowe kierunki w ¿ywieniu dzieci zdrowych
(1996r.) i wspó³autorem 2 podrêczników dla studentów i lekarzy 
Higiena (2002r.) i Wakcynologia
(2005r.). Jest promotorem trzech ukoñczonych przewodów doktorskich oraz
dwóch w trakcie realizacji.
By³a organizatorem i kierownikiem
naukowym wielu kursów i szkoleñ o zasiêgu regionalnym i ogólnokrajowym
oraz kierownikiem specjalizacji wielu
lekarzy pediatrów. W latach 1983-1999
pe³ni³a funkcjê konsultanta ds. pediatrii
i medycyny szkolnej na terenie woj. suwalskiego. Przewodniczy Oddzia³owi
Bia³ostockiemu Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego. Od 1989r. jest czynnym cz³onkiem Komisji Fizjologii i
Psychologii Rozwoju Polskiej Akademii Nauk, a od 2004 Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
W kadencji 2002-2005 pe³ni funkcjê prodziekana Wydzia³u Lekarskiego
AMB.
Maria El¿bieta
Sobaniec
-£otowska

jest absolwentk¹
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Ukoñczy³a dwa kierunki  Wydzia³ Lekarski
(1975r.) i Oddzia³ Somatologii (1977
r.). W ramach Studium Doktoranckiego
przy Zak³adzie Anatomii Patologicznej

AMB uzyska³a stopieñ dr. n. med. (temat rozprawy: Badania histologiczne,
histochemiczne i ultrastrukturalne komórek ródb³onka têtnicy g³ównej
szczura we wczesnym okresie mia¿d¿ycy dowiadczalnej). Stopieñ naukowy
doktora habilitowanego uzyska³a w
1998 r. na podstawie dorobku i rozprawy pt.: Obraz morfologiczny
komórek Purkinjego i naczyñ w³osowatych kory mó¿d¿ku szczura, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ich ultrastruktury, w przebiegu d³ugotrwa³ego
stosowania walproinianu. W Zak³adzie
Anatomii Patologicznej, obecnie Zak³adzie Patomorfologii Lekarskiej AMB,
pracuje do chwili obecnej. Jest specjalist¹ II stopnia z patomorfologii. W trakcie swojej pracy odby³a liczne szkolenia
w orodkach naukowych w kraju i za
granic¹ (we Freiburgu). Od lat, naukowo i zawodowo, cile wspó³pracuje
z Klinik¹ Neurologii Dzieciêcej AMB, z
III Klinik¹ Chorób Dzieci AMB i z
Orodkiem Uniwersyteckim w Erlangen  Universität Erlangen-Nürnberg;
obecnie z Harvard University  Boston,
USA. Jej dorobek naukowy obejmuje
250 publikacji, g³ównie w czasopismach anglojêzycznych, i 4 monografie.
Najwa¿niejsze nurty dzia³alnoci naukowo-badawczej stanowi¹: patologia
uk³adu nerwowego  morfogeneza
encefalopatii walproinianowej, patomorfologia wad rozwojowych orodkowego uk³adu nerwowego, morfologia
unerwienia przewodu pokarmowego i
hepatopatologia wieku rozwojowego 
morfologia wirusowych zapaleñ w¹troby, ultrastruktura metabolicznych i
genetycznie uwarunkowanych chorób
w¹troby. Maria Sobaniec-£otowska jest
cz³onkiem krajowej grupy eksperckiej
ds. diagnostyki i badañ naukowych
schorzeñ w¹troby. Za osi¹gniêcia naukowe otrzyma³a liczne nagrody, w tym
Nagrodê Ministra Zdrowia, G³ówn¹
Nagrodê Polskiego Towarzystwa Hepatologów; wielokrotnie indywidualne i
zespo³owe nagrody JM Rektora AMB.
Opracowa³a dwa Ramowe Programy
Nauczania Patomorfologii dla studentów Farmacji i Patomorfologii Jamy
Ustnej dla studentów Stomatologii. Jest
promotorem 4 rozpraw doktorskich.
Jest cz³onkiem licznych towarzystw
naukowych. By³a jednym z za³o¿ycieli
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy
Polskich Oddzia³u Podlaskiego. Za pracê zawodow¹ zosta³a odznaczona Z³otym Krzy¿em RP. Jest zamê¿na i ma
dwoje dzieci.
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Informujemy

Profesor
Micha³
Myliwiec
zosta³ powo³any w sk³ad
Krajowej
Rady Transplantacyjnej na kadencjê
2005-2009
Gratulujemy!
Przeczytane
Podlaski oddzia³
Narodowego Funduszu
Zdrowia zakwestionowa³ oko³o 200 recept
wypisanych przez lekarza z Bia³ostockiego Centrum Onkologii. Recepty by³y
wypisywane na drogie leki onkologiczne i realizowane tylko w dwóch aptekach, niezale¿nie od miejsca zamieszkania chorego. Co ciekawe  na ogó³
by³y one wykupywane w ostatnim dniu
ich wa¿noci, za wypisywana iloæ
leków by³a maksymalnie dozwolon¹.
To jednak tylko bzdurne ciekawostki
wobec faktu, który wzbudzi³ konsternacjê nawet najbardziej zaprawionych
w bojach urzêdników Funduszu. Otó¿
niektóre z recept realizowane by³y.....
po mierci pacjentów. Wiadomociami
o odkryciu podzielono siê z prokuratorem. Te¿ by³ zdziwiony. Jak powiedzia³a szefowa Prokuratury Rejonowej
Bia³ystok - Pó³noc, o efektach tego
zdziwienia NFZ dowie siê za oko³o 6
tygodni.
Lekarz zawsze mo¿e siê t³umaczyæ, ¿e tak chcia³ pomóc pacjentom, ¿e nie przyjmowa³ do wiadomoci ich mierci. I pomaga³, pomaga³....
A¿ pomóg³ NFZ pozbyæ siê kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Prokurator
i s¹d pomog¹ mu przypomnieæ sobie,
o co naprawdê chodzi w jego zawodzie.
v

v

v

Do rzecznika odpowiedzialnoci
zawodowej lekarzy (dzia³aj¹cego przy
Bia³ostockiej Izbie Lekarskiej) wp³ynê³o w ubieg³ym roku 37 skarg. Trzynacie z nich dotyczy³o w¹tpliwoci
zwi¹zanych ze mierci¹ pacjenta, 11 
powik³añ po rozmaitych zabiegach
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leczniczych, a 8  nieetycznego zachowania lekarzy. Statystyka to mizerna w
porównaniu z liczb¹ skarg, które trafi³y
do rzecznika w podlaskim oddziale
NFZ (kilkaset) oraz do podlaskiego
oddzia³u Stowarzyszenia Pacjentów
Primum Non Nocere (szeæ razy
wiêcej). Trudno siê temu dziwiæ zwa¿ywszy, i¿ z 37 spraw zg³oszonych do
rzecznika odpowiedzialnoci zawodowej lekarzy tylko piêæ trafi³o do s¹du
lekarskiego, który tylko czterech lekarzy ukara³ upomnieniem. Dodajmy,
¿e w przeciwieñstwie do s¹du cywilnego w s¹dzie lekarskim pacjent nie ma
¿adnych praw: ani strony, ani wiadka.
Nawet jednak tak nik³a liczba skarg
bardzo stresuje rzecznika i s¹dz¹cych.
Jak twierdzi przewodnicz¹cy OIL w
Bia³ymstoku, prof. Jan Stasiewicz:
(...)mieræ kogo bliskiego zawsze
budzi emocje. Jedni twierdz¹, ¿e Bóg
tak chcia³, inni szukaj¹ winnego. Praca
rzecznika i s¹du lekarskiego jest
spo³eczna i niewdziêczna. Mamy z tym
k³opoty, bo nie ka¿dy chce j¹ wykonywaæ.
Fakt. Pacjenci siê wciekaj¹, koledzy oskar¿aj¹ kolegów po fachu,
trzeba ich potem s¹dziæ i  nie daj Bo¿e - karaæ... Stanowczo lepsi s¹ oczywicie ci, którzy twierdz¹, ¿e Bóg tak
chcia³. Niestety, takie idealne egzemplarze trafiaj¹ siê rzadko.
v

v

v

Dyrektor szpitala powiatowego w
Starogardzie Gdañskim, Tadeusz Roc³awski nie daruje sobie tego do koñca
¿ycia. Drugiego marca pojecha³ na
szkolenie organizowane przez urzêdników Ministerstwa Zdrowia..., ale
mo¿e oddajmy g³os samemu zainteresowanemu: S³ucha³em, jak bêdzie
piêknie, gdy wejdzie nowa ustawa
zdrowotna. Urzêdnicy roztaczali wizje,
jak to komornicy nie bêd¹ wchodziæ na
szpitalne konta i jak ³atwo siê bêdzie
dogadaæ z wierzycielami i wtedy
w³anie komornik wtargn¹³ do mojego
szpitala. G³ówna ksiêgowa szpitala,
Danuta Pob³ocka dodaje: Zanim spostrzeg³am, ju¿ stali przy kasie. Nie by³o
to przyjemne. Przeliczylimy pieni¹dze
wspólnie, zaznaczy³am, ¿e zabieraj¹
rodki na zakup leków ratuj¹cych ¿ycie,
ale to nie zrobi³o na nich wra¿enia.
Kasa jest pusta. Oni - to komornicy.
Dyrektor nie mo¿e siê pogodziæ z
tym, ¿e akurat wtedy nie by³o go w
podleg³ej placówce - Nie pozwoli³bym

na egzekucjê, jestem by³ym ¿o³nierzem.
Bêdzie mia³ nauczkê na przysz³oæ. Wraz z pielêgniarzem-ekskomandosem i salowym  by³ym kuchcikiem wojskowym  powinien pilnowaæ kasy, a nie jedziæ na szkolenia.
Powszechnie wiadomo przecie¿, ¿e
szkolenia s¹ organizowane po to, ¿eby
wywabiæ szkolonych w sztuce walki
dyrektorów z ich szpitali. Urzêdnicy
robi¹ to w porozumieniu z komornikami. Za wszystkim stoj¹ firmy
prywatne, które chc¹ odzyskiwaæ
pieni¹dze. Pewnie po to, ¿eby op³aciæ
pracowników. Spisek tak perfidny, ¿e
w³osy dêba staj¹, oczywicie tym,
którzy jeszcze je maj¹.
v

v

v

Tej wiosny w wiêkszoci uczelni w
kraju koñczy siê trzyletnia kadencja
w³adz. Rektorem nie mo¿na byæ wiêcej
ni¿ przez dwie kadencje, wiêc tam,
gdzie dotychczasowy rektor porz¹dzi³
tylko trzy lata trwa gor¹czkowa kampania wyborcza. Akademia Medyczna w
Bia³ymstoku nie jest tu wyj¹tkiem. Dotychczasowy rektor, prof. Jan Górski
oczywicie startowa³. Zadanie mia³
u³atwione o tyle, ¿e nie mia³ nie tylko
kontrkandydatów, ale nawet otwartych
przeciwników. By³y kontrkandydat
prof. Górskiego (trzy lata temu wycofa³
swoj¹ kandydaturê w ostatniej chwili),
prof. dr hab. Jan Zwierz stwierdzi³, ¿e
ta ekipa zrealizowa³a wszystkie moje
marzenia, popieram j¹ i cieszê siê nawet, ¿e wtedy nie wystartowa³em.
By³o raczej nudno.
v

v

v

Dziesiêæ ³ó¿ek, przystosowanych
do dwigania pacjentów wa¿¹cych
nawet 250 kg znajdzie siê na wyposa¿eniu oddzia³u ratunkowego bia³ostockiego szpitala klinicznego. Chorzy wa¿¹cy ponad 150 kg bêd¹ mogli tym
samym odetchn¹æ. W razie choroby nie
bêd¹ traktowani gorzej. Inwestycja ma
byæ sfinansowana z pieniêdzy unijnych.
Koszt jednego ³ó¿ka to ok. 65 tys. z³otych.
Weszlimy do Unii, pieni¹dze p³yn¹ do naszego kraju szerok¹ rzek¹,
wiêc i na ³ó¿ka dla oty³ych znalaz³y
siê fundusze. Bêd¹ jak znalaz³ dla rolników utuczonych na dop³atach
bezporednich.

+
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M³ody
Medyk

W TYM NUMERZE CZYTAJ:
Recepta dla przysz³ych medyków

str. 39

Obrady IFMSA-Poland

str. 41

Rywin Gate po lekarsku

str. 42

Przychodzi baba do lekarza

str. 43

Niwzruszony niczym

str. 44

Jak co roku w Korbielowie

str. 45
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Stopnia³ ju¿ ostatni nieg, a wszystko zaczê³o siê
zieleniæ. W tym numerze M³odego Medyka mo¿ecie
przeczytaæ o pierwszej w historii AMB symulacji s¹dowej organizowanej przez ELSA, IFMSA i Studenckie Ko³o Nauk Penalnych. Rozprawa dotyczy³a spraw
cile lekarskich, szczegó³y w artykule MMS.
Na pocz¹tku kwietnia odby³ siê Ogólnopolski Zjazd
Studentów Medycyny  Zgromadzenie Delegatów
IFMSA-Poland. Za³o¿enia i omawiane szczegó³y programowe znajdziecie w artykule Ani.
Godny uwagi jest równie¿ artyku³ Paw³a Niegierewicza, z Biura Karier AMB, dotycz¹cy organizowanej pod koniec marca, drugiej edycji Kariery Medyka. Wypowiedzi uczestników szkoleñ znajdziecie w
tekcie zatytu³owanym Recepta dla przysz³ych medyków.
Wszystkim, którym wiosna kojarzy siê z depresj¹
powodowan¹ zmianami aury, polecam humor o bliskich
spotkaniach Lekarza z Bab¹, lub relacjê z Korbielowa.
Chcia³bym równie¿ zaapelowaæ do Was o przesy³anie anegdot zwi¹zanych z ¿yciem studenckim  niektóre z nich zapewne zostan¹ opublikowane, a szkoda
by³oby puciæ kr¹¿¹ce wród nas przypowiastki w
niepamiêæ (kubas@bialan.pl).
W³anie wschodzi czerwony Ksiê¿yc  mam nadziejê, ¿e to nie jest z³a wró¿ba. Dmuchaj¹c jednak na
zimne, ¿yczê wytrwa³oci.
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Kolejny ju¿ raz, u progu letniego semestru,
nasza uczelnia by³a aren¹ du¿ej, dwudniowej imprezy na której obecnych by³o oko³o 300 studentów i wielu absolwentów AMB.
Kariera Medyka 2005, bo o niej mowa, by³a cyklem warsztatów i szkoleñ prowadzonych
przez profesjonalnych szkoleniowców, reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje, nastawione w szczególnoci na pracê szkoleniow¹.
Objêcie Kariery Medyka honorowym patronatem przez JM. Rektora AMB prof. dr. hab.
Jana Górskiego, przez Marsza³ka Województwa
Podlaskiego Janusza Krzy¿ewskiego oraz przez
Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Bia³ymstoku i Okrêgow¹ Izbê Aptekarsk¹ w Bia³ymstoku podnios³o
zdecydowanie rangê tego wydarzenia.
G³ówna odpowiedzialnoæ za przebieg Kariery Medyka spoczywa³a na Akademickim Biurze Karier AMB, jednostce powo³anej do ¿ycia
przez w³adze uczelni w styczniu 2004 roku. Biuro
Karier dzia³a przy Dziale Spraw Studenckich,
st¹d te¿ najwiêksz¹ pomoc przy organizacji
imprezy uzyskalimy od prorektora ds. studenckich, prof. dr. hab. Andrzeja D¹browskiego oraz
od pani Bo¿eny Raczy³o, kierownika dzia³u. Przy
organizacji Kariery Medyka bra³y udzia³ trzy
organizacje studenckie, dzia³aj¹ce na terenie
naszej uczelni. Nie sposób nie doceniæ wk³adu
bia³ostockiego oddzia³u PTFarm M³oda Farmacja, Studenckiego Towarzystwa Naukowego
oraz Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland w powodzenie
imprezy.
W pa³acu Branickich, w holu g³ównym oraz
przed Aul¹ Magna, 17 marca br. ju¿ od godziny
10.00 przy stolikach siedzia³y umiechniête, s³u¿¹ce informacj¹ studentki. Mia³y do dyspozycji
foldery oraz informatory ufundowane przez
wydawnictwa: Grupa Modus i Communications
Partners. Program Inauguracji by³ tak skonstruowany, a¿eby studenci wszystkich trzech wydzia³ów naszej uczelni mogli z niego skorzystaæ.
Niebagateln¹ rolê, umo¿liwiaj¹c¹ skorzystanie
jak najwiêkszej liczby studentów z imprezy, odegra³y udzielone wczeniej przez JM. Rektora
AMB godziny rektorskie.
Krótkie wyk³ady, dotycz¹ce g³ównie perspektyw zawodowych dla absolwentów Akademii
Medycznej wyg³osili dla zebranych: prof. dr hab.
Jan Stasiewicz  przewodnicz¹cy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Bia³ymstoku; dr Grzegorz Kucharewicz  przewodnicz¹cy Okrêgowej Izby
Aptekarskiej w Bia³ymstoku, jak i mgr Ma³gorzata Michalewicz, wiceprzewodnicz¹ca Okrêgowej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych w Bia³ymstoku.
Przyszli diagnoci laboratoryjni, studiuj¹cy na
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naszej AMB mogli pog³êbiæ swoj¹ wiedzê na
temat nowego systemu specjalizacji, który omówi³ prof. dr hab. Maciej Szmitkowski, pe³nomocnik JM. Rektora AMB ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych.
Natomiast dr hab. Irina Kowalska, Uczelniany Koordynator Programu Socrates-Erasmus,
przedstawi³a otwieraj¹ce siê dla naszej akademii
perspektywy odbywania czêci studiów za granic¹ w ramach ww. programu edukacyjnego.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ czêci oficjalnej imprezy by³o losowanie nagród ksi¹¿kowych dla
uczestników. Obszerne, piêknie wydane publikacje o treci medycznej i farmaceutycznej wêdrowa³y do wylosowanych szczêliwców z r¹k £ukasza Minarowskiego, przewodnicz¹cego Studenckiego Towarzystwa Naukowego, studenta VI
roku wydzia³u lekarskiego,
Drug¹ integraln¹ czêci¹ Kariery Medyka
by³ panel warsztatowo-szkoleniowy, którego
miejscem by³ Dom Studenta nr 1. Tu bardzo pomocni okazali siê studenci z M³odej Farmacji
m.in. przewodnicz¹cy bia³ostockiego oddzia³u tej
organizacji Dariusz Ro¿kiewicz. W programie
warsztatów znalaz³y siê tematy cile zwi¹zane z
bran¿¹ medyczn¹ oraz farmaceutyczn¹, przedstawione przez takie firmy jak Oinpharma Sp. z
o.o (Monitorowanie badañ klinicznych), Activeweb Medical Solution (Bran¿a nowych tech-
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nologii cie¿k¹ dla absolwentów medycyny), czy
Resourcing (mo¿liwoci znalezienia pracy przez
farmaceutów i lekarzy w Wielkiej Brytanii). Ta
ostatnia instytucja reprezentowana by³a przez
Monikê Boderê, która by³a gociem z Wielkiej
Brytanii.

W programie Kariery Medyka znalaz³y siê
te¿ tematy interesuj¹ce dla wszystkich studentów,
bez wzglêdu na kierunek studiów, m.in. nauka
technik autoprezentacji, umiejêtnoci interpersonalnych, technik zapamiêtywania i szybkiego
czytania. Zainteresowanie tematyk¹ warsztatów
przeros³o nasze oczekiwania i niestety ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc w salach w DS.
1 oraz przez wymagania szkoleniowców nie dla
wszystkich wystarczy³o miejsc.
Kariera Medyka 2005 by³a te¿ dobrze rozpropagowana, posiada³a w³asn¹ stronê internetow¹ www.ekonferencje.pl/km_2005, a plakaty z
charakterystyczn¹ bia³¹ recept¹ na b³êkitnym tle,
widniej¹ce w budynkach kampusu akademii,
przyci¹ga³y uwagê. O kontakt z przedstawicielami mediów i uwiecznienie wydarzeñ na zdjêciach
zadbali studenci z IFMSA.
A oto jak impreza zosta³a odebrana przez jej
uczestników, studentów i absolwentów bia³ostockiej Akademii Medycznej:

Marta S., studentka V roku lekarskiego:
Impreza profilu Kariery Medyka jest dla wielu
studentów ród³em niezwykle istotnych informacji. W obliczu rysuj¹cych siê przed m³odymi lekarzami ma³o optymistycznych perspektyw, cenny
by³ dla nas wyk³ad prof. Stasiewicza. Rozjani³ on
mo¿liwoci odbywania sta¿u przez absolwentów
medycyny w Polsce i za granic¹. Wartociowe by³y dla nas równie¿ szkolenia traktuj¹ce o wykorzystaniu swojego potencja³u osobistego i zawodowego, czy warsztaty dotycz¹ce umiejêtnoci
interpersonalnych poszukiwanych przez pracodawców. Dostarczy³y one cennych wskazówek jak
staæ siê bardziej konkurencyjnym na dzisiejszym
rynku pracy.
Oczekiwalimy nieco wiêcej konkretów od reprezentantki firmy Resoursing w kwestii perspektyw
rozwoju zawodowego lekarzy Wielkiej Brytanii.
Mam nadziejê, ¿e otrzymamy je podczas kolejnej
Kariery Medyka.
Anna K., studentka V roku lekarskiego
Gratulacje dla organizatorów Kariery Medyka! Bardzo profesjonalnie przygotowana, ciekawa tematycznie impreza. Wyk³ady, szczególnie
ten prowadzony przez prof. Stasiewicza, przybli¿y³y nam, studentom, mo¿liwoci rozwoju zawodowego w Polsce i za granic¹. Warsztaty szkoleniowe by³y tak¿e wietnie zorganizowane. Szkoda,
¿e z czwartkowych godzin rektorskich potrafi³o
skorzystaæ tak ma³o studentów. Frekwencja na
otwarciu Kariery Medyka nie by³a a¿ tak du¿a.
Dziêkujê w imieniu wszystkich uczestników za
pomys³owoæ i dobr¹ organizacjê.

Ma³gorzata I., studentka IV roku lekarskiego:
Uwa¿am, ¿e taka impreza by³a bardzo potrzebna,
ze wzglêdu na odbywaj¹ce siê podczas niej warsztaty, umo¿liwiaj¹ce spotkanie z profesjonalistami.
Adam F., student V roku farmacji:
Jako student ostatniego roku studiów muszê
przyznaæ, ¿e dobrym pomys³em by³o zorganizowanie tego rodzaju cyklu warsztatów, tym bardziej ¿e ze wzglêdu na ich ró¿norodn¹ tematykê
ka¿dy móg³ znaleæ najbardziej interesuj¹cy go
temat. Zauwa¿y³em, ¿e studentów farmacji najbardziej zainteresowa³a prezentacja brytyjskiej
firmy Resourcing.
Anna S., studentka V roku analityki medycznej:
Na mnie osobicie najwiêksze wra¿enie zrobi³ temat Mowa cia³a przedstawiony przez osobê z
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Muszê przyznaæ,
¿e wczeniej nie zwraca³am uwagi na pewne tê
problematykê. Bardzo wa¿na by³a te¿ dobra
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komunikacja pomiêdzy szkoleniowcem a grup¹.

Pierwsza edycja Kariery Medyka która
mia³a miejsce 25-26 marca 2004 r. przetar³a szlaki organizatorom, wykaza³a jakich b³êdów nale¿y
unikaæ przy organizacji takiego przedsiêwziêcia,
jakie rozwi¹zania wybieraæ, jak uaktywniæ rodowisko studenckie do udzia³u w podobnych
imprezach.
Miejmy nadziejê, ¿e spe³ni¹ siê s³owa JM.
Rektora AMB, który uroczycie otwiera³ Karierê
Medyka 2005, ¿e ta impreza na trwa³e wpisze
siê w tradycjê naszej uczelni, i wiosn¹ przysz³ego
roku odbêdzie siê jej III edycja.
Pawe³ Niegierewicz
Biuro Karier AMB
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Przysz³a wiosna, a wraz z ni¹ czas na kolejne spotkanie cz³onków IFMSA-Poland.
W czasie odbywaj¹cych siê co pó³ roku
zjazdów studenci maj¹ szansê zdobyæ wiele
nowych umiejêtnoci dziêki prowadzonym
warsztatom, seminariom czy spotkaniom ze
znanymi przedstawicielami nauk medycznych i
nie tylko. Wa¿n¹ czêci¹ tych¿e zjazdów s¹
równie¿ obrady delegatów z wszystkich oddzia³ów, którzy podejmuj¹ decyzjê dotycz¹ce
dzia³ania i funkcjonowania Stowarzyszenia.
Nasze cykliczne spotkania pomagaj¹ reagowaæ
na potrzeby rodowiska medycznego, ale przede wszystkim rozwijaæ siê dziêki wymianie
dowiadczeñ i pomys³ów.
Tym razem studenci naszej Alma Mater
mieli okazjê gociæ przysz³ych lekarzy ze
wszystkich polskich uczelni medycznych. W
dniach 8-10 kwietnia 2005 w Bia³ymstoku
odby³ siê Ogólnopolski Zjazd Studentów Medycyny  Zgromadzenie Delegatów IFMSAPoland.
Spotkanie trwa³o trzy dni. Ju¿ w pi¹tek 8
kwietnia 2005r. uczestnicy Zgromadzenia Delegatów dotarli do Bia³egostoku. Wieczorem
odby³a siê pierwsza sesja plenarna, a po niej
wszyscy wziêli udzia³ we Mszy wiêtej w intencji Jana Paw³a II.
Sobota i niedziela by³y dniami intensywnej
pracy. Od rana odbywa³y siê spotkania Programów Sta³ych: Standing Committee on Professional Exchange, Standing Committee on Research Exchange, Standing Committee on Medical Education, Standing Committee on Public
Health, Standing Committee on Reproductive
health including AIDS, Standing Committee on
Refugees and Peace oraz spotkania Prezydentów, Skarbników, Sekretarzy i Komisji Rewizyjnych. O godzinie 12.30 mia³o miejsce oficjalne otwarcie Zgromadzenia Delegatów.
Uczestników uroczycie powita³ prorektor
AMB prof. dr hab. Andrzej D¹browski. Nie
zabrak³o tak¿e czêci wyk³adowej. Moglimy
zg³êbiæ tajniki wiedzy na tematy zwi¹zane nie
tylko z medycyn¹. Wyk³ad o nowoczesnych
metodach leczenia oty³oci wyg³osi³a dr Marzena Konopno, a o historii pa³acu Branickich
mówi³ Zenon Karczewski. Po obiedzie odby³a
siê kolejna sesja plenarna, a po niej wyk³ad doktora Jacka Kudelskiego z Kliniki Urologii
AMB. Nastêpnie wszyscy udali siê na kolejn¹
sesjê plenarn¹, któr¹ zakoñczy³a kolacja w klubie studenckim CoNieCo.
Niedziela, 10 kwietnia 2005r., minê³a pod
znakiem kolejnych spotkañ Programów Sta³ych. Mamy nadziejê, ¿e umiejêtnoci zdobyte
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podczas tego Zgromadzenia Delegatów zaowocuj¹ w przysz³oci.
Bardzo dziêkujemy za uwietnienie naszego Zjazdu:
+ prof. dr. hab. Andrzejowi D¹browskiemu
 prorektorowi AMB
+ dr Marzenie Konopko
 z Kliniki Gastroenterologii AMB
+ dr. Jackowi Kudelskiemu
 z Kliniki Urologii AMB
+ mgr. Jackowi Sochackiemu
 psychoterapeucie
+ mgr Anecie Wróblewskiej
 choreoterapeutce PTCh
+ Zenonowi Karczewskiemu
+ Zuzannie Elbertovej
 prezydentowi IFMSA-Czech Republic
Dziêkujemy za przybycie wszystkim
Cz³onkom IFMSA-Poland oraz Komitetowi
Organizacyjnemu, szczególnie Przewodnicz¹cej  Marcie Skrodzkiej, która w IFMSAPoland Oddzia³ Bia³ystok pe³ni funkcjê Lokalnego Koordynatora Wymiany Naukowej i
Prezydentowi Oddzia³u Marcinowi Skrzyd³o,
bez zaanga¿owania których wydarzenie to nie
mia³oby miejsca.
Anna Moniuszko

SPROSTOWANIE

W lutowym numerze MM, w wywiadzie z prof. Midro, podalimy b³êdn¹
informacjê. Dziewczynka, której przyk³ad
podaje rozmówczyni, nie zosta³a skierowana do Kliniki Kardiologii AMB, ale do
Poradni Kardiologicznej. Kierownictwo
Kliniki Kardiologii AMB, na probê prof.
Midro, dopilnowa³o przeprowadzenia pe³nej diagnostyki kardiologicznej, jakiej wymaga³a dziewczynka z zespo³em Retta.
Za b³¹d serdecznie przepraszamy!

EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

Obrady IFMSA-Poland
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EX TEMPORE ... EX TEMPORE ... EX TEMPORE

Rywin Gate po lekarsku
Mo¿e wszystkich zaskoczy, zdziwi lub nawet
zszokuje wiadomoæ, ¿e 20 kwietnia 2005 r. nasi studenci byli w S¹dzie. Dlaczego? Co siê sta³o?
Tego dnia, w rodê, w S¹dzie Apelacyjnym w
Bia³ymstoku odby³a siê Symulacja Rozprawy
S¹dowej. Ca³oæ zosta³a zorganizowana, po raz pierwszy w naszym miecie, przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Bia³ystok,
IFMSA Oddzia³ Bia³ystok oraz Studenckie Ko³o nauk
Penalnych przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w
Bia³ymstoku.

Status quo
Nareszcie mielimy szansê zobaczyæ jak wygl¹da
rozprawa s¹dowa. Tu¿ przed wejciem na salê rozpraw,
organizatorzy rozdawali informatory, które nawietliæ
mia³y stan faktyczny. Krótko o tym, co siê zdarzy³o
i dlaczego lekarz zosta³ pozwany o niedopatrzenie. Z
owych informatorów dowiedzielimy siê, jaka bêdzie
kolejnoæ rozprawy g³ównej, jaka jest rola bieg³ych w
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postêpowaniu. Otrzymalimy te¿ kilka przydatnych w
tej sprawie artyku³ów oraz s³owniczek medyczny (terminów u¿ywanych w sprawie).
Pytania nie by³y proste
O godzinie 12.15 zaczê³o siê. Zgodnie z harmonogramem najpierw wywo³ano sprawê oraz sprawdzono
stawiennictwo osób wezwanych na rozprawê, czyli
oskar¿onego, wiadków bieg³ych oraz innych osób.
Nastêpnie zarz¹dzono opuszczenie przez wiadków
sali obrad, po czym nast¹pi³o odczytanie aktu oskar¿enia i jego uzasadnienie. Na tym etapie oskar¿ony mia³
prawo ustosunkowaæ siê do zarzutów, z³o¿yæ
wyjanienia, a s¹d przes³uchaæ oskar¿onego. Po tych
czynnociach, mielimy szansê uczestniczyæ w
przes³uchaniu wiadków oraz przedstawieniu
dowodów rzeczowych. Dodatkowe pytania oraz zeznania z³o¿y³a w tej sprawie bieg³a. Pytania nie by³y proste
i nie raz wprawi³y w zak³opotanie oskar¿onego. By³a to
chyba najd³u¿sza i najciekawsza czêæ ca³ego zajcia.
Po jej zakoñczeniu nast¹pi³o zamkniêcie przewodu
s¹dowego, przemówienie stron, krótka przerwa na
naradê s¹du. Wyrok zapad³. S¹d poda³ krótkie uzasadnienie swojej decyzji.
Uwa¿aj na s³owa
Ca³oæ trwa³a ponad dwie godziny, a ci, którzy
skorzystali z mo¿liwoci uczestniczenia w Symulacji
Rozprawy S¹dowej nie powinni ¿a³owaæ.
Z przedstawionej sytuacji jasno wynika, ¿e zeznania w S¹dzie to nie³atwe zadanie. Wnikliwoæ
sêdziego, prokuratorów oraz bieg³ych mo¿e niejednokrotnie postawiæ oskar¿onego w sytuacji bez wyjcia. Wszyscy, bowiem d¹¿¹ do uzasadnienia swoich
racji. Z drugiej strony trzeba uwa¿aæ na to co siê mówi,
bo mo¿na powiedzieæ zbyt du¿o. A tu rzeczywicie
wszystko, co powiemy mo¿e byæ u¿yte przeciwko
nam. Rozprawa trochê przypomina³a obrazek z egzaminu. Egzaminator  sêdzia albo czasami kat. Co zrobiæ, aby siê wybroniæ? Jest chyba tylko jedno
rozwi¹zanie: w swoim fachu nie pope³niaæ b³êdów.
Chcia³am pogratulowaæ Organizatorom, spisalicie siê na medal. Jedynym s³abym punktem by³o
nag³onienie, ale to tylko kosmetyka.
Ja nie mam w¹tpliwoci, ¿e aby wyjæ bez wyroku
skazuj¹cego trzeba mieæ solidne fundamenty wiedzy.
Nie pozostaje nam nic innego jak j¹ zdobywaæ.
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Organizatorom oraz Dr n. med. Marii Rydzewskiej z Zak³adu
Medycyny S¹dowej AMB za uczestniczenie w ca³oci
przedsiêwziêcia i opiekê nad naszymi studentami.
Kiedy mo¿emy liczyæ na powtórzenie symulacji,
bo s¹ tacy, którzy ¿a³uj¹, ze w tym dniu znajdowali siê
gdzie indziej.
MMS
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Przychodzi baba do lekarza

v v v
Przychodzi baba do lekarza, a lekarz pyta:
 Czemu pani tak d³ugo nie by³o?
 Bo chorowa³am.
v v v
Przychodzi baba do okulisty i mówi:
 Panie doktorze, mam s³aby wzrok.
 To proszê przeczytaæ te najwiêksze litery na
tablicy.
 A gdzie ta tablica?
v v v
Wje¿d¿a baba do gabinetu lekarskiego na rowerze, a na plecach ma karabin.
 Co pani jest? - pyta zdziwiony lekarz.
 Wycig zbrojeñ! - skanduje baba.
v v v
Przychodzi baba do lekarza z dzieckiem. Lekarz
zbada³ dziecko i pyta:
 Czy dziecko przechodzi³o odrê?
 Ta gdzie, panie, my zza Buga...
v v v
Przychodzi baba z córk¹ do lekarza. Córka jest
piêkna i seksowna. Lekarz od razu ka¿e siê jej
rozebraæ. Baba protestuje:
 Ale¿ panie doktorze, to ja jestem chora!
 To proszê pokazaæ gard³o - mówi lekarz.
v v v
Przychodzi baba do lekarza i od progu krzyczy:
 Co pan za wiñstwo da³ na potencjê mê¿owi?
 Ale¿ mówi³em pani, ¿e to mocny i piorunuj¹cy
rodek.
 Mówi³em, mówi³em! Jak my siê teraz w tej
kawiarni poka¿emy?!
v v v
Przychodzi baba do lekarza w sprawie mê¿a.
 Panie doktorze, ciê¿ko z nim, jest coraz
bardziej nerwowy. Co robiæ?
 Wyjedcie oboje - radzi lekarz.
 A dok¹d?
 W przeciwnych kierunkach...
v v v
Przychodzi trup baby do lekarza i k³adzie siê na
le¿ance.
 Co siê pani tu tak rozk³ada! - krzyczy lekarz.
 A co, mam gniæ w poczekalni?!
v v v
Baba po badaniu rozbiera siê do roso³u i mówi:
 Nie mam pieniêdzy, wiêc zap³acê panu w
naturze.
 Dlaczego ma pani taki brudny brzuch? - dziwi
siê lekarz.
 Nic takiego, przed godzin¹ p³aci³am za wêgiel.
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v v v
Przychodzi baba do lekarza i mówi, ¿e chce
schudn¹æ.
 Proszê codziennie biegaæ godzinê po parku zaleca lekarz.
 Przed niadaniem czy po?
 Zamiast, proszê pani, zamiast!
v v v
Przychodzi baba do lekarza z poparzon¹ rêk¹ i
nog¹.
 Co siê pani sta³o? - pyta lekarz.
 Dotknê³am rêk¹ gniazdka i mnie pr¹d kopn¹³.
 A noga?
 Odda³am mu.

v v v
Przychodzi baba do lekarza i pyta:
 W jakich porach pan przyjmuje?
 W sztruksach...
v v v
Przychodzi baba do okulisty:
 Panie doktorze, z bliska le widzê.
 A z daleka?
 Z Koszalina...
v v v
¯ona Masztalskiego przychodzi do lekarza po
poradê.
 Panie doktór, czy mom ju¿ pogodaæ z swoj¹
cer¹ na te dra¿liwe, seksualne tematy?
 A ile córka ma lat?
 Piêtnacie.
 No, oczywicie - mówi lekarz - przy okazji,
matko, mo¿ecie siê wiele nauczyæ!

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

Plotek o lekarzu i babie nie trzeba komentowaæ, ani dementowaæ.
Kto w tym dziwnym uk³adzie jest prawdziwym specjalist¹
od najdziwaczniejszych schorzeñ? oceñcie sami.

Opracowano na podstawie - http://www.humor.netbus.pl
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Lektury Nie - Obowi¹zkowe ... Lektury Nie - Obowi¹zkowe ...

Niewzruszony niczym
Umar³y Mag

£awka

Sk³adam z nici ¿ywot szala
Bredzê myli, krzyczê gwar¹
Prawa ¿ycia posk³ada³em
Choæ nie wierzê w ich istnienie

Niby nic,
Przysz³a godzina.
Czas na Ciebie,
Czas têskniony w noc burzow¹,
Czas w nadziei nieskoñczony.

Chaos trwa wzruszony niczym
Brzmi w oklaskach s³uchaj¹cych
Trwa nadzieja, matka g³upich
¯ycie mija, widz umiera

Przysz³a godzina, minê³a minuta, tyknê³a sekunda.
Pojawi³ siê na ³awce Zbawca
czekany,
Daleki wêdrowiec, wêdrowiec
placu wytrwa³ych.

Burz ³oskoty, trwaniem deszczu
Drzew szalone bujne grzywy
Wodospadów struga ciê¿ka
Nic têsknoty mej nie g³uszy

Gdzie jego korzenie, sam nie
wie  odciête
Gdzie d¹¿¹ ga³êzie, wie mo¿e,
a mo¿e nie wie,
Spragniony ciep³a r¹k dotyku
Czyich.

Nawet szal com zrobi³ sobie
Na mej szyi siê zaciska
I niczego ju¿ nie tworzê
Beznadziejna losu pustka
Tratwa co j¹ zbudowa³em
Bez sternika siê rozpada
A namiêtna myl ¿eglugi
Zgas³a wczoraj o pó³nocy

Jego wzrok t³umiony, gardzony wszêdzie.
Tragiczny filozof ¿ywota swojego,
Wype³nia pustki b³¹dz¹cych budzików,
W dzieñ, który nazywa³ ob³ud¹.

W cztery strony obleczony
Spadam na dno w lene g¹szcza
I nic nigdy mnie nie wzruszy
Pewnoæ tego mnie pociesza

Patrz!
Widzisz?
Jam zawieszony.
I tylko myl, ¿e dotknê twych myli,
Trwaæ bêdzie we mnie na wieki

Qba
Qba
Przyjaciel

Tani obiad w jad³odajni, na Przyjaznej zjad³em dzisiaj
Wczoraj te¿ tam zjad³em trwanie, bez musztardy, ale z
pieprzem
Dzi kotlety daj¹ wie¿e, na mym pocie usma¿one
Dzi ogórki w zupie pachn¹, m¹ nadziej¹ przyprawione
A za oknem stoi g³odny, bogacz, co nim by³ zawczoraj
jeszcze
B³êdnym okiem patrzy na stó³, a z k¹cika ³ezka cieknie
Brzydki taki, jaki tego, beznamiêtny i z amimi¹
Wszed³, rozejrza³ siê po ludziach, spuci³ g³owê, nic
nie rzekn¹³
Tylko cisza trwa³a nadal w jad³odajni na Przyjaznej
Kiedy podszed³ do stolika i zamówi³ to co zawsze
Qba
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Do redakcji
Drogi Medyku
Piszê do Ciebie, poniewa¿ jak dosz³y mnie s³uchy, na naszej Alma Mater szykuj¹ siê du¿e zmiany. Doprowadziæ one maj¹, do chyba najwiêkszej, do zmiany nazwy Uczelni. Nie wiem na ile jest to prawd¹, na ile spekulacj¹ lokalnych dzienników ale chcia³bym siê dowiedzieæ jak siê sprawy maj¹. Czy powinnimy siê owych przeistoczeñ obawiaæ? Kiedy i w jaki sposób bêd¹ wprowadzone w ¿ycie? Jakie s¹ korzyci i wady, które siê z ca³¹
spraw¹ wi¹¿¹?
W chwili obecnej domylaæ siê jedynie mogê, i¿ zmiany maj¹ nas jeszcze bardziej przybli¿yæ do zasad panuj¹cych w Unii Europejskiej.
Proszê o wiêcej konkretów w tej sprawie, chcia³bym bowiem wiedzieæ co siê wokó³ mnie dzieje. Tak jak i
wielu studentom losy naszej Alma Mater nie s¹ mi obojêtne. Poza tym nie wiem jak mam siê t³umaczyæ moim kole¿ankom i kolegom z innych uczelni wy¿szych, co siê szykuje.
Z góry przepraszam, je¿eli moje pytanie jest niestosowne, jest jednak powodowane ciekawoci¹ otaczaj¹cego
mnie wiata.
Z niecierpliwoci¹ czekam na nastêpny numer miesiêcznika, bowiem mam nadziejê, ¿e temat ten zostanie poruszony na ³amach Medyka.
Dziêkujê i ¿yczê owocnej pracy

Czytelnik

W dniach od 26 stycznia do13 lutego 2005
roku odby³y siê trzy turnusy rekreacyjno-szkoleniowego obozu narciarstwa zjazdowego zorganizowanego przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu AM w Bia³ymstoku. Zgodnie z uczelnian¹ tradycj¹, jak co roku w Korbielowie, studenci i pracownicy naszej Alma Mater aktywnie
wypoczywali, podnosz¹c swoje umiejêtnoci nar-

Fot. Po zjedzie ze szczytu Pilska na Kopiec
(Fot. Adam Krêtowski)

ciarskie pod fachowym okiem instruktorów narciarstwa z naszego Studium WF-u. Sprzyja³y nam
i pogoda, i warunki niegowe.
W trakcie obozu wiele osób po raz pierwszy
w³o¿y³o narty i stanê³o na szczycie stoku, ale ju¿
po dwóch, trzech dniach wszyscy znakomicie stosowali technikê skrêtów z pó³p³ugu, aby pod koniec turnusu zje¿d¿aæ z Pilska grupowym mi-
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giem. Obecnie u¿ywane narty carvingowe  zwê¿one w czêci rodkowej  u³atwiaj¹ bowiem
naukê jazdy, pozwalaj¹c na pe³ne prze¿ywanie
niezwyk³ych wra¿eñ w trakcie korzystania z uroków bia³ego szaleñstwa.
Wród uczestników obozu byli tak¿e prawdziwi zawodowcy uprawiaj¹cy jazdê na krawêdziach czy zjazdy technik¹ fun carvingu. Na
szczególne pochwa³y trenera zas³u¿yli na stoku
lekarze: doc. Wojciech Dêbek, doc. Gra¿yna Jurkowska, dr Andrzej Baniukiewicz oraz dr Katarzyna Siewko. Wród studentów dynamiczn¹
jazd¹ wyró¿niali siê Anna Juszczyk (II rok,
Wydz. Lekarski), Karolina Maciejewska (II rok,
Oddz. Stomatologii) i Karol Tytman (IV rok,
Wydz. Lekarski).
W trakcie krótkich odpoczynków miêdzy kolejnymi zjazdami moglimy ponadto podziwiaæ
ze szczytu Pilska piêkne widoki zanie¿onych gór
i lasów Beskidu ¯ywieckiego, które mog¹ mia³o
konkurowaæ z krajobrazami w renomowanych
kurortach narciarskich w Alpach we W³oszech
czy Austrii.

EX TEMPORE ...

Jak co roku w Korbielowie

Z narciarskim pozdrowieniem
Karol Tytman,
student IV roku WL
Jan Foroncewicz,
kierownik studium WF AMB
Adam Krêtowski,
Klinika Endokrynologii,
Diabetologii i Chorób Wewnetrznych AMB
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MEDYK BIA£OSTOCKI

CZAS RELAKSU

z Wydawnictwem Lekarskim PZWL

Rozwi¹zanie krzy¿ówki prosimy
przes³aæ na adres redakcji Medyka do
dnia 30 czerwca 2005 r. Do wygrania
NAGRODA KSIAZKOWA.
Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Genetyka. Ilustrowany przewodnik
Eberhard Passarge
T³umaczenie z niemieckiego zespó³ pod redakcj¹ nau-kow¹
prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Mazurczaka
Jest to atlas genetyki, w którym w zwiêz³y i niezwykle
przystêpny sposób przedstawiono zarówno regu³y genetyki klasycznej, jak i najnowsze osi¹gniêcia naukowe z
zakresu genomiki i genetyki klinicznej. Ksi¹¿ka ukaza³a
siê w kilku jêzykach, m.in. angielskim, francuskim,
w³oskim i japoñskim. T³umaczenie na jêzyk polski jest
dzie³em zespo³u klinicystów i pracowników naukowych
Zak³adu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie.
Wydanie I, 448 stron, 5 ilustracji, 194 kolorowe tablice, 4 tabele, oprawa twarda, format
165x235 mm, Cena katal. 149 z³.

Poziomo :
1. aparat do chwytania par lotnych roztworów i gazów
6. dolna czêæ podbrzusza
10. zaburzenie mowy z powodu uszkodzenia mózgowych orodków mowy
11. siedlisko zwierzyny
12. nephrosis po polsku
13. tragedia Jana Maksymiliana Fredry
14. schorzenie oka wywo³ane podwy¿szeniem cinienia ródga³kowego
16. muza muzyki lekkiej, atrybut aulos
17. ró¿nica miêdzy zanurzeniem dziobu i
rufy statku
18. stan pozornej mierci
22. najprostsza rolina plechowa
24. wykwit skórny
28. rozszerzenie naczyñ ¿ylnych
29. grzyb paso¿ytuj¹cy na zdrewnia³ych
tkankach drzew, g³ównie liciastych
30. dzielnica Tarnowskich Gór
31. ciek³e lotne lub niebieskie
32. ska³a osadowa
33. topnienie lodu
35. kwasica, nagromadzenie siê w krwi i
tkankach kwanych produktów
41. depresja moralna
43. mieræ
44. monsunowy wiatr wystêpuj¹cy w Somalii w Afryce
45. dzia³ medycyny
46. kryty skór¹ namiot Indian Ameryki P³n.
z terenów prerii
47. rezerwa
48. biosynteza
49. ptak z rodziny kusaków
Pionowo :
2. gruszka mi³osna
3. nauka o wietle
4. ryba ciep³ych wód Atlantyku
5. konferencyjny kwiatek
6. olbrzymia epidemia
7. g³owonóg kopalny z grupy amonitów
8. przecinka lena
9. rz¹d ssaków
15. rzeka w rodkowej czêci W³och
18. przystosowanie do nowych warunków
rodowiska
19. obchodzi imieniny I.06, II..04, V.16
20. pochodna butadienu, dzia³a narkotycznie
21. zdarcie, wyeksploatowanie, zniszczenie
23. cukier mleczny
25. otaria: ssak p³etwonogi.
26. lêk przed ciasnymi pomieszczeniami
27. nasycone wêglowodory alifatyczne
34. beztlenowiec
36. motyl ³¹kowy, bardzo rzadki w Polsce.
37. urz¹dzenie do pomiaru natê¿enia przep³ywu cieczy
38. skrzeplina
39. miasto nad Barycz¹
40. zespolenie siê czego
42. stop glinu, miedzi i manganu

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, infolinia: 0801 142 080, www.pzwl.pl
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