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Mamy dobr¹ nowinê. O z³ych w majowym numerze
nie bêdziemy mówiæ. Szkoda psuæ majowych nastrojów.
Nie zamierzam mieszaæ odg³osów ptaków z echem nieprzyjemnych wieci, a majowych zapachów z zapachami
szamba.
Dobra nowina, to powrót obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej do Parku Branickich. Replika, namalowana
zosta³a przez Macieja D¹browskiego - zdobi kapliczkê,
obok której czêsto przechodzimy. Poprzedni obraz, pêdzla
Józefa Blicharskiego, zosta³ zniszczony. O historii tego
miejsca i obrazu napisa³ tym razem sam prof. Dobroñski.
Odsy³am równie¿ do poprzednich numerów Medyka, w
których kilkakrotnie zwracalimy uwagê na ra¿¹ce zaniedbanie tej parkowej budowli. Podziêkowania nale¿¹ siê
w³adzom miasta, u których dwukrotnie interweniowalimy w imieniu redakcji i spo³ecznoci akademickiej. To
one wy³o¿y³y pieni¹dze na prace renowacyjne. Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e wszystkim osobom reprezentuj¹cym komitet odbudowy kapliczki.
Poeta Artur Oppman tak pisa³ o Matce Ostrobramskiej:
U Ostrej Bramy z³ote
lampki gor¹
I ludzkie serce pa³a z niemi
razem:
W pustej uliczce, samotnicz¹
por¹,
Póny przechodzeñ klêkn¹³
pod obrazem.
Twarz Jej przejasna takie
blaski niesie,
Tak¹ nadziej¹ Boskie oczy
p³on¹,
Jakby ju¿ wszystkich
zatu³anych w wiecie
Mia³a "przywróciæ na
Ojczyzny ³ono "
Historia chcia³a inaczej. Jednak byæ w Wilnie i nie odwiedziæ Ostrej Bramy, to tak jak byæ w Rzymie i nie
widzieæ papie¿a. Niemal ka¿dy Polak traktuje to miejsce
jak wiêt¹ cz¹stkê Ojczyzny. A napis w Ostrej Bramie:
Mater Misericordiae confugimus sub tuum praesidium jest
¿ywym przes³aniem. Replika obrazu z Wilna, z Ostrej
Bramy w bezporednim s¹siedztwie siedziby Akademii
jest szczególnie mi³a naszemu sercu. Jest elementem, który ka¿e nam pamiêtaæ, ¿e nasza uczelnia winna byæ spadkobierczyni¹ najlepszych tradycji wileñskiego Uniwersytetu Stefana Batorego.

Adres redakcji studenckiej:
Siedziba organizacji studenckich, DS1
ul.Akademicka 3; tel (85) 748 58 13
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowania tekstów
oraz zmiany ich tytu³ów.
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KIEROWNICTWO UCZELNI

Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku

I KIEROWNICTWO

Uchwa³a nr 13

WYDZIA£ÓW AMB

Na podstawie § 21 Regulaminu wyborów do
Kolegium Elektorów oraz kolegialnych i jednoosobowych organów AMB, ustala siê listê cz³onków
Senatu AMB:

KADENCJA 2005-2008
Rektor:
prof. dr hab. n. med. Jan Górski

1

Górski

Jan

2

D¹browski

Andrzej

+ Prorektor ds. Nauki:
prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliñski

3

Nikliñski

Jacek

4

Rogowski

Marek

+ Prorektor ds. Studentów:
prof. dr hab. n. med. Andrzej D¹browski

5

Flisiak

Robert

6

Pa³ka

Jerzy

+ Prorektor ds. Klinicznych:
prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski

7

Karczewski

Jan

8

Andrzejewska

Anna

9

Buczko

W³odzimierz

10

Buraczewska

Ewa

11

Chyczewski

Lech

+ Prodziekan:
prof. dr hab. n. med. Janusz Dziêcio³

12

D¹browska

Milena

13

Kaczmarski

Maciej

+ Prodziekan:
dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

14

Dêbek

Wojciech

15

Dziêcio³

Janusz

+ Prodziekan:
dr hab. n. med. Wojciech Dêbek

16

Gajewski

Andrzej

17

Ma³yszko

Jolanta

18

I¿ycka-Herman

Aneta

19

Jakoniuk

Marta

20

Jarzêbiak

Katarzyna

21

Kemona

Andrzej

22

Krajewska-Ku³ak

El¿bieta

23

Braszko

Jan

24

Wojtukiewicz

Marek

25

Rzewnicki

Ireneusz

26

Sienkiewicz

Jerzy

27

Skowroñski

Jan

28

Skrzydlewska

El¿bieta

29

Zienkiewicz

Teresa

30

Zimnoch

Lech

Dziekan Wydzia³u Lekarskiego z Oddzia³em
Stomatologii:
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak

Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego z Oddzia³em Medycyny Laboratoryjnej:
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pa³ka
+ Prodziekan:
prof. dr hab. n. med. Milena D¹browska
+ Prodziekan:
prof. dr hab. n. farm. El¿bieta Skrzydlewska

Dziekan Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony
Zdrowia:
prof. dr hab. n. med. Jan Karczewski
+ Prodziekan:
prof. dr hab. n. med. El¿bieta Krajewska-Ku³ak
+ Prodziekan:
dr hab. n. med. Marek Szczepañski

prof. dr hab. Krzysztof Worowski
Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Wyborczej
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prof. dr hab. Krzysztof Worowski
Przewodnicz¹cy
Uczelnianej Komisji Wyborczej

- maj 2005 (28) -

MEDYK BIA£OSTOCKI

e

wolucja

a nie

re

wolucja!

Z prof. Robertem Flisiakiem,
nowo wybranym dziekanem Wydzia³u Lekarskiego AMB, rozmawia Danuta lósarska.

Wypali³ siê pan
ju¿ jako naukowiec?
Jeden z profesorów 
starszej daty  gdy wrêczano nam nominacje profesorskie w Pa³acu
Namiestnikowskim powiedzia³, ¿e on ju¿
osi¹gn¹³ wszystko, a ten tytu³ jest dla niego
uwieñczeniem. Na to Prezydent RP rzek³,
¿e ma nadziejê, ¿e nie wszyscy tak myl¹ i
dla wielu jest to dopiero pocz¹tek. Ja nale¿ê
do tych w³anie osób. W moim przypadku
skoñczy³a siê praca na pewnym poziomie, a
zaczê³a na innym.
Na poziomie administracyjnym?
Równie¿. Praca administracyjna stwarza mi
mo¿liwoæ spe³nienia swoich wizji rozwoju
uczelni, podniesienia jej poziomu, pozycji w
Polsce. Mam ogromn¹ ochotê zrobienia
czego dla tego miejsca, dla uczelni z któr¹
jestem zwi¹zany ju¿ od czasów studenckich.
Jakie cechy predysponuj¹ pana do pe³nienia funkcji dziekana?
Umiem sobie stawiaæ jasne i jednoznaczne
cele do zrealizowania. Potrafiê dostosowaæ
siê do warunków, które zaistniej¹.
Nie waha³ siê pan przyj¹æ tej propozycji?
Nie, bo to nie by³ proces jednodniowy. By³y
d³ugie rozmowy i dyskusje z rektorem i
prorektorami. W obecnym zespole
dziekañskim pracowa³em przez ostatnie trzy
lata, wiêc dobrze wiem z czym ta praca siê
wi¹¿e.
Nawet poczu³ ju¿ pan smak pora¿ki.
Mówi pani o wyborach prodziekanów?
Tak, o tym w³anie mówiê.
Dwie kandydatury, które zaproponowa³em
na stanowiska prodziekanów nie uzyska³y
wymaganej wiêkszoci g³osów. Jest to dla
mnie pewien sygna³ ze strony elektorów.
Wprawdzie nie muszê siê z tym zgadzaæ,
ale muszê tê decyzjê zaakceptowaæ. Elektorat kaza³ mi wybraæ nowych kandydatów.
Na tym polega demokracja. Mo¿na mówiæ co siê chce, ale robiæ trzeba to, co
nam ka¿¹.
Mam nowe propozycje, ale przed oficjalnym og³oszeniem ich przez przewodnicz¹-
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cego nie mogê ujawniæ nazwisk (o wynikach wyborów czyt. na str.4  od red.).
Przeprowadzi³em wiele rozmów z ró¿nymi
osobami i pozostaje mi mieæ nadziejê, ¿e
tym razem elektorzy popr¹ mój wybór.
Czym siê pan kierowa³ wybieraj¹c kandydatów?
Je¿eli chodzi o stomatologiê, to szuka³em
osoby na tyle energicznej i kompetentnej,
aby mog³a zast¹piæ na tym stanowisku prof.
Stokowsk¹. Przy wyborze drugiego prodziekana szuka³em osoby, która sprosta³aby
wymaganiom jakie stawia przed uczelni¹
nauczanie w jêzyku angielskim. Bêdziemy
mieli coraz wiêcej studentów anglojêzycznych, tote¿ i wymagania wobec prodziekanów musz¹ byæ inne.
Jak pan ocenia swojego poprzednika?
Raczej nadal dziekana! Nie nale¿ê do ludzi,
którzy mówi¹ o innych le. Mnie to brzydzi. Przez trzy lata wspó³praca miêdzy mn¹
a profesorem Maciejem Karczmarskim
uk³ada³a siê wzorowo, wrêcz idealnie.
Oj, zaczyna pan tworzyæ laurkê.
Dla mnie idealna sytuacja jest wtedy, gdy w
zaciszu gabinetu dyskutujemy, ale na
zewn¹trz prezentujemy jedno stanowisko.
To, ¿e nie we wszystkim siê ze sob¹ zgadzamy, to jeszcze nic nie znaczy. Chodzi o
to, aby mieæ mo¿liwoæ przedstawienia
swoich argumentów, a nie obra¿aæ siê na
siebie. Oczywicie zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e
prze³o¿ony ma inne zdanie i wówczas jego
g³os jest decyduj¹cy. Ale trzeba wzi¹æ pod
uwagê, ¿e to on w konsekwencji ponosi
odpowiedzialnoæ za wszystkie decyzje.
Co pan zmieni w dzia³alnoci dziekanatu?
Raczej nie bêdê zmienia³ sposobu jego
funkcjonowania, rozdzia³u obowi¹zków na
poszczególnych pracowników administracyjnych. Byæ mo¿e inny nacisk po³o¿ê na
obowi¹zki dziekanów. Od lat funkcjonowa³
podzia³ klasyczny: jeden prodziekan odpowiedzialny by³ za stomatologiê, drugi za
m³odsze lata, trzeci za starsze lata studiów
lekarskich. Otwarcie w ubieg³ym roku studiów dla obcokrajowców wymaga pewnych reorganizacji.
Rozumiem, ¿e pracownicy dziekanatu
mówi¹ po angielsku?
Tak idealnie to nie ma, ale studenci anglojêzyczni ju¿ trochê nauczyli siê naszego
jêzyka.
A i w razie czego mo¿na dogadaæ siê na migi.

Zapomina pani, ¿e w dziekanacie zatrudniona jest osoba, która odpowiada za nadzór nad studentami-obcokrajowcami. Inne
osoby, w tym g³ównym trzonie dziekanatu,
te¿ potrafi¹ porozumieæ siê po angielsku.
Oczywicie nie radz¹ sobie tak dobrze jak
pan Adam, ale podstawowe sprawy potrafi¹
za³atwiæ. Zmiany w zakresie funkcjonowania dziekanatu musz¹ postêpowaæ w ramach ewolucji, a nie rewolucji.
Proszê sprecyzowaæ o jakie zmiany chodzi?
Nie bêdê mno¿y³ zadañ na najbli¿sz¹ kadencjê. Wolê aby ich by³o mniej, ale ¿eby je
mo¿na by³o zrealizowaæ. Uwa¿am, ¿e nale¿y zobiektyzowaæ kryteria dotycz¹ce doktoryzowania, habilitacji, uzyskiwania profesury. Nie chodzi o to, aby stwarzaæ restrykcje, bariery, ale po to aby stymulowaæ i
motywowaæ. Niejasne przepisy prowadz¹
do rozczarowañ. Chcia³bym równie¿ postawiæ na poprawê jakoci dydaktyki. Pewne
zadania ju¿ i tak poczynilimy w formie
sprawdzianu wiedzy lekarskiej. Bêdziemy
robiæ wszystko, aby byæ uczelni¹ atrakcyjn¹ dla m³odych ludzi. Chyba nawet ju¿ jestemy, o czym wiadczy rekrutacja z krajów skandynawskich. Mamy wiêcej zg³oszeñ kandydatów ni¿ jestemy w stanie
przyj¹æ. W perspektywie byæ mo¿e trzeba
bêdzie rozwa¿yæ zwiêkszenie liczebnoci
grup obcojêzycznych kosztem naboru na
studia wieczorowe.
Panie profesorze lubi pan siebie?
Lubiê, chocia¿ nie zawsze akceptujê swój
wygl¹d. Czasami te¿, kiedy spojrzê z perspektywy na to co zrobi³em, jak siê zachowa³em, co powiedzia³em to nie jestem z
siebie ca³kiem zadowolony. Nie lubiê te¿
siebie, gdy siedzê w domu przy komputerze. A ju¿ na pewno nie lubi mnie wtedy
moja ¿ona!
Ale ludzi pan lubi?
Nie wyobra¿am sobie, ¿eby w przypadku
lekarza mog³o byæ inaczej.
Mo¿na mieæ wiêc nadziejê, ¿e bêdzie pan
ludzkim szefem?
Chcia³bym byæ po prostu dobrym szefem,
sprawiedliwie rozdzielaj¹cym obowi¹zki
i sprawiedliwie oceniaj¹cym pracowników.
Dobry szef nie podejmuje decyzji autorytatywnych. Nie ka¿e bezwzglêdnie zaakceptowaæ swojego stanowiska, tylko stara siê
przekonaæ wspó³pracowników do swoich
racji.
Rozmowa z 13 maja 2005 roku
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Odczynniki

z wolnej rêki

A

kademia Medyczna w Bia³ymstoku w ka¿dym roku
bud¿etowym wykonuje prace w³asne, statutowe, us³ugowe oraz kontrakty KBN-owskie, do których realizacji
wykorzystywane s¹ importowane odczynniki i akcesoria laboratoryjne, testy i zestawy diagnostyczne. W ubieg³ych latach do
badañ stosowane by³y materia³y ró¿nych firm. Ka¿dy z produkowanych odczynników, akcesoriów, zestawów, testów, przeciwcia³, kr¹¿ków itd. charakteryzuje siê specyficzn¹ odmiennoci¹ tj. zró¿nicowan¹ precyzj¹, czu³oci¹, dok³adnoci¹, stopniem czystoci, jak równie¿ mo¿liwoci¹ jego zastosowania do
posiadanej przez uczelnie aparatury.
Z powy¿szych wzglêdów nie jest mo¿liwe dokonywanie
zakupów odczynników, zestawów i testów w trybach konkurencyjnych. Realizacja powy¿szych zakupów musi odbywaæ siê
poprzez skierowanie zamówienia z wolnej rêki do producenta,
b¹d wy³¹cznego dystrybutora danego odczynnika, zestawu lub
testu diagnostycznego.
Uzasadnienie takiego zlecenia znajduje ka¿dorazowo
potwierdzenie w treci przepisu art. 67 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo
zamówieñ Publicznych.
Pocz¹tek roku kalendarzowego jest koñcem realizacji
dostaw importowanych odczynników i akcesoriów laboratoryjnych z umów zawartych w styczniu 2004 roku. W zwi¹zku z
tym wyst¹pilimy z wnioskiem do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych o wyra¿enie zgody, w drodze decyzji administracyjnej, na zakup odczynników z wolnej rêki. Otrzymalimy
decyzjê odmown¹, mimo ¿e w latach 2001-2004 pozwolono
nam na zakup z wolnej rêki. W wietle tej decyzji podjêlimy
dzia³ania, których celem jest przygotowanie materia³u odwo³awczego, uzasadniaj¹cego zasadnoæ naszego pierwotnego
wniosku. Przeprowadzone zosta³y spotkania z przedstawicielami poszczególnych jednostek prowadz¹cych programy badawcze, dla których niezbêdny jest zakup z firm aktualnie dostarczaj¹cych okrelone odczynniki. Uzyskalimy odpowiednie uzasadnienia co do merytorycznego zastosowania poszczególnych
odczynników w prowadzonych pracach badawczych. Pozwoli³o
to na opracowanie wniosku odwo³awczego do Prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych o ponowne rozpatrzenie sprawy, w
aspekcie specyfiki dokonywanych zamówieñ. Ponadto
przeprowadzono odpowiednie rozmowy u Prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych nawietlaj¹c problem.
Problem powy¿szy by³ równie¿ tematem zainteresowania
konferencji rektorów uczelni medycznych. Skierowa³o nawet
stosowne wyst¹pienie do Prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych. Inicjatorem przygotowania wyst¹pienia by³a
Akademia Medyczna w Bia³ymstoku.W wyniku tych dzia³añ
otrzymalimy w dn. 25.04.2005 roku decyzjê Prezesa Urzêdu
Zamówieñ Publicznych zatwierdzaj¹c¹ wybór trybu zamówieñ z
wolnej rêki na sukcesywn¹ dostawê importowanych odczynników, akcesoriów laboratoryjnych, testów, zestawów diagnostycznych.
Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku takich k³opotów
uczelnie medyczne nie bêd¹ mia³y.
Ryszard Kuczyñski
Dyrektor Administracyjny
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Protest lekarzy
w klinikach uniwersyteckich

W

ielu, szczególnie m³odych lekarzy marzy o wyjedzie do pracy do jednego z zachodnich krajów Unii
Europejskiej. Okazuje siê, ¿e tak myli i czyni te¿
wielu ich kolegów z Niemiec. Przyczyn¹ s¹ pogarszaj¹ce siê
warunki pracy lekarzy w tym kraju.
Problem zauwa¿aj¹ niemieccy politycy, a tamtejsze media
g³ono zastanawiaj¹ siê nad przysz³oci¹ niemieckiej medycyny
(przyk³ady poni¿ej). U nas dziennikarze, nie mówi¹c o politykach, rzadko siêgaj¹ do sedna sprawy.
Frankfurt, 2.05.2005. Frankfurter Allgemeine
W poniedzia³ek drugiego maja zaprotestowali w Niemczech lekarze licznych klinik uniwersyteckich przeciwko z³ym
warunkom pracy i przeciwko kiepskim zarobkom. Na podstawie
danych Zwi¹zku Lekarzy w Marburgu, reprezentuj¹cego interesy 146 000 lekarzy niemieckich szpitali, w protecie uczestniczy³o 4000 lekarzy z klinik uniwersyteckich w Giessen, Marburgu,
Mannheim, Heidelbergu, Monachium, Wuerzburgu, Hamburgu,
Hanoweru, Kolonii, Aachen i Saarbruecken. Armin Ehl, prezes
Zwi¹zku z Marburga okreli³ protest i akcjê strajkow¹ jako
wyrane ostrze¿enie przed wykorzystywaniem lekarzy przez
bud¿et i traktowaniem ich jako dojnej krowy. Ehl wskazuje nastêpnie na zagro¿enia wynikaj¹ce z dalszej emigracji m³odych
lekarzy. Przewodnicz¹cy Zwi¹zku podaje, ¿e oferty p³acowe z
Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA siêgaj¹ 15 000 Euro miesiêcz-nie. W porównaniu z innymi krajami europejskimi niemieccy
lekarze zarabiaj¹ mniej, a w samych Niemczech zarabiaj¹ najmniej z nauczycieli akademickich.
T³em ca³ej akcji jest, wed³ug zwi¹zku zawodowego lekarzy,
informacja o planowanych zmianach w uk³adzie zbiorowym.
Wed³ug tych danych obni¿ka pensji mo¿e wynieæ 15 procent, a
czas pracy ma byæ wyd³u¿ony z 38,5 do 42 godzin tygodniowo.
Süddeutsche Zeitung, 3.05.2005
Pierwsza pomoc dla lekarzy (komentarz)
Gdy strajkuj¹ lekarze budzi to mieszane uczucia. Lekarze
uwa¿ani s¹ za uprzywilejowan¹ kastê zawodow¹ z du¿ymi zarobkami i odpowiednim presti¿em. Naturalnie zdarzaj¹ siê
zarabiaj¹cy krocie. Rzeczywistoæ w szpitalach jest jednak zupe³nie inna. Warunki pracy i p³acy pogorszy³y siê w ostatnich
latach dramatycznie. Obci¹¿enie prac¹ znacznie wzros³o, poniewa¿ leczonych jest coraz wiêcej pacjentów przy znacznym
skróceniu czasu hospitalizacji. Równoczenie zwielokrotni³o siê
obci¹¿enie administracyjne. Zarobki zamro¿one zosta³y na poziomie pensji nauczycielskich. Teraz, kiedy ma byæ wyd³u¿ony
czas pracy, a zarobki zmniejszone przekroczona zosta³a pewna
granica. Lekarze wyszli na ulice nie tyle z przyczyn socjalnych,
co przede wszystkim w obawie o przysz³oæ medycyny.
Informacje s¹ zatrwa¿aj¹ce. Brakuje lekarzy. Kliniki uniwersyteckie ju¿ nie konkuruj¹ o najzdolniejszych. Oni s¹ ju¿ od
dawna za granic¹ lub pracuj¹ w innych zawodach. S¹ tam lepiej op³acani i doceniani. S³abe warunki pracy lekarzy odbijaj¹
siê niekorzystnie na jakoci wiadczeñ.
Materia³y zebra³ i skomentowa³ Marek Rogowski
(Autor jest prof. dr. hab. prorektorem ds. klinicznych AMB).
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W oderwaniu
od rzeczywistoci
Inne spojrzenie na
wsteczny bieg ratownictwa medycznego
W kwietniowym numerze Medyka Bia³ostockiego opublikowany zosta³  nazwa³bym to
 g³os w dyskusji dotycz¹cy ratownictwa medycznego. Ratownictwo medyczne na wstecznym biegu Pana Marka Kamiñskiego  bo
o tym tekcie chcê napisaæ parê s³ów komentarza  to doæ trudny do sklasyfikowania produkt dziennikarstwa, bo jak na artyku³ merytoryczny zawiera zbyt wiele uproszczeñ i niecis³oci, a na felieton jest zbyt d³ugi.

O

tó¿ po jego lekturze nasunê³a mi siê prosta analogia. Kto, zapragn¹³ nagle z perspektywy znanej sobie rzeczywistoci
oceniæ pewn¹, zupe³nie inn¹ rzeczywistoæ i nie
by³o w tym nic z³ego gdyby zrobi³ to obiektywnie,
ze znajomoci¹ rzeczy i jedn¹ miar¹.
Byæ mo¿e 17 lat wystarczy, aby oderwaæ siê
od rzeczywistoci Polski na tyle, by nabraæ odwagi do napisania takiego artyku³u.
Artyku³ przedstawia seriê patentów na wietnie dzia³aj¹cy w Polsce system ratownictwa medycznego bez lekarzy, choæ jest powszechnie
wiadome, i¿ trzeba co najmniej pokolenia, by
zmieniæ mentalnoæ Polaków. W najlepszym razie
minie jeszcze kilka lat, nim Polacy zaakceptuj¹,
¿e Pogotowie Ratunkowe przyje¿d¿aæ do nich
bêdzie bez lekarza. Przy ca³ym du¿ym szacunku
do ratowników medycznych, minie jeszcze kilka
lat nim doczekamy siê ich tylu wykszta³conych,
sprawnych i odpowiedzialnych, by na skalê
masow¹ powierzyæ im swoje ¿ycie i zdrowie.
Trzeba na d³ugo wyjechaæ z Polski i straciæ kontakt z polskimi realiami, by z tak¹ ³atwoci¹ i nonszalancj¹, granicz¹c¹ momentami  przykro mi to
pisaæ  z ignorancj¹, przy pomocy amerykañskiej
miarki oceniaæ Polskê i Polaków. Wygodnie jest
Panu, Panie doktorze pamiêtaæ ursusy, furmanki,
nyski i inne archaiczne ikony PRL-u, wygodnie
Panu pamiêtaæ realia lat 80-tych, a mo¿e 
zwyczajnie  innej Polski Pan nie zna osobicie?
Jest prawd¹, ¿e w bardzo wielu dziedzinach
¿ycia Polska jest daleko w tyle za Ameryk¹, ale
nie daje to Panu prawa do deprecjonowania pracy
i zaanga¿owania tysiêcy ludzi zwi¹zanych z
ratownictwem medycznym w Polsce, a taki
wyrany podtekst ma Pañski artyku³. ¯eby nie byæ
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go³os³ownym, ten mo¿e przyd³ugi wstêp poprê
kilkoma uwagami szczegó³owymi.
Z³ota godzina
Napisa³ Pan o zasadzie z³otej godziny tak
przestrzeganej w USA, otó¿ spieszê Panu donieæ,
¿e w Polsce zasada ta jest równie¿ przestrzegana.
S³u¿y temu  podobnie jak w USA 
rozlokowywanie ambulansów tak, by mo¿liwie
szybko i sprawnie dotar³y do pacjenta. Rozmieszczenie szpitali  to ju¿ zupe³nie inna sprawa,
bo zdecydowan¹ wiêkszoæ z nich rozlokowano
wed³ug planów Uk³adu Warszawskiego i w tej
kwestii nie jestemy w stanie nic zrobiæ. Przy
okazji z³otej godziny skwapliwie pomin¹³ Pan
polskie normy czasu dojazdu do pacjenta, które 
co jest bezdyskusyjne  maj¹ wp³yw na szybkoæ
dostarczenia pacjenta do placówki lecznictwa
zamkniêtego. Pisze Pan o nich w innym miejscu
artyku³u i wymiewa, pomijaj¹c ich oczywiste
zalety. Taka konstrukcja artyku³u jest daleka od
obiektywizmu.
Wezwanie
Napisa³ Pan, ¿e w USA nie ma ¿adnych dyspozytorów! Operator pod numerem 911 nie zadaje
¿adnych pytañ  po prostu wysy³a najbli¿sz¹
karetkê! Pozwolê sobie ¿artobliwie zapytaæ  Do
w³amania te¿? Wywiad zbierany przez call center
911  niewiele ró¿ni siê od tego jaki jest zbierany
przez dyspozytora medycznego pod numerem
999. Tak samo jak w Polsce i ka¿dym innym
miejscu na wiecie operator musi wiedzieæ, jaki
rodzaj pomocy i gdzie ma wys³aæ. Nawet jeli nie
musi wybieraæ pomiêdzy rodzajami zespo³ów
medycznych, to musi zadecydowaæ czy wys³aæ
tylko ambulans, czy daæ mu wsparcie policji, a
mo¿e stra¿y? Informacji tych nie zbiera przecie¿
telepatycznie! Telefon 911 to centrum zg³oszeñ
wszelkich sytuacji niebezpiecznych: przestêpstw,
wypadków, po¿arów, incydentów medycznych.
Maj¹ one jeden wspólny mianownik  wymagaj¹
pilnej interwencji. Kto jeli nie wietnie wyszkolony dyspozytor odbiera telefon 911 i kto de-

-7-

MEDYK BIA£OSTOCKI
Uk³adu Warszawskiego oraz
przewidywane linie frontu i
jego zaplecza. Z takim dziedzictwem i przy obecnej,
przewidywanej sytuacji gospodarczej Polski raczej trudno
sobie wyobraziæ, i¿ na potrzeby systemu ratownictwa medycznego budowane bêd¹ nowe szpitale i to w takich od
siebie odleg³ociach by w
ci¹gu 20 góra 30 minut mo¿na
tam by³o przywieæ ka¿dego
pacjenta! USA to bez w¹tpienia jedno z najbogatszych
pañstw na wiecie, ale warunek postawiony przez Pana
doktora Kamiñskiego to utopia
nawet tam  no chyba, ¿e
mówimy o Watykanie lub
Monako.

fot. Æwiczenia ratownictwa medycznego

cyduje jaki rodzaj pomocy wys³aæ? Pod u¿ytym w
Pana artykule pojêciem operator nie kryje siê
chyba aparat zg³oszeniowy?
Polskie trzy dziewi¹tki to telefon medyczny  tu nikt nie zadzwoni informuj¹c, ¿e s¹siadowi w³amuj¹ siê do samochodu! Mo¿e wiêc nasi
dyspozytorzy maj¹ ³atwiej?
Po raz kolejny artyku³ upraszcza mechanizmy
lub je komplikuje po jednej lub drugiej stronie
oceanu akurat tak jak w danej chwili jest to wygodne jego autorowi.
Zespo³y wizytowe
Znów perspektywa kilkunastu lat za oceanem
daje o sobie znaæ. Zespo³y wizytowe, o których
napisano w artykule nie maj¹ nic wspólnego z
ratownictwem! Wie to prawie ka¿dy pacjent i na
pewno ka¿dy lekarz w Polsce. Przepraszam, s¹ co
najmniej dwie cechy ³¹cz¹ce  w przypadku
Bia³egostoku  zespo³y wizytowe i zespo³y
ratownictwa medycznego. Obie instytucje s¹ kontraktowane przez NFZ i zespo³y te wyje¿d¿aj¹ ze
wspólnych miejsc stacjonowania! Zanim zatem
przyst¹pi siê do krytyki jakiej instytucji warto jej
siê przedtem dobrze przyjrzeæ.
Lokalizacja szpitalnych oddzia³ów ratunkowych
Jak ju¿ by³a o tym mowa w Polsce przez
dziesiêciolecia o lokalizacji szpitali nie decydowa³y wymogi systemu ratownictwa medycznego
ani nawet inne potrzeby zdrowotne obywateli.
G³os decyduj¹cy mia³y wymagania i potrzeby
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Co dalej?
Nie wiem co dalej pisaæ by
wyprostowaæ przedstawion¹ w krzywym zwierciadle rzeczywistoæ polskiego systemu ratownictwa medycznego. Mo¿e napiszê jeszcze s³owo
o amerykañskim spojrzeniu na ekonomiê.
Ró¿nica w kosztach ambulansu reanimacyjnego (z lekarzem) a ratowniczego (bez lekarza)
bior¹c pod uwagê ten sam standard wyposa¿enia
to  powiedzmy 24 z³ na godzinê  bo tyle wynosi
godzinowa stawka lekarza kontraktowego ze
specjalizacj¹ przydatn¹ w ratownictwie medycznym. Zatem dobowa oszczêdnoæ na lekarzu to
576 z³. Sk¹d zatem 1500 z³ oszczêdnoci, o których mowa w artykule. Na pewno nie z danych
WSPR w Bia³ymstoku. Nast¹pi³o jakie nieporozumienie Panie doktorze. Nawet gdybymy z
czteroosobowej R-ki zrobili zespó³ dwuosobowy  oszczêdzimy kolejne nie wiêcej ni¿ 20 z³ na
godzinê, czyli 480 z³. Razem nasze oszczêdnoci
to 1056 z³. Tylko wtedy ci wietnie wyszkoleni ratownicy, pracuj¹cy we dwóch i bez wsparcia lekarza, i pielêgniarki za¿¹daj¹, zreszt¹ s³usznie, podwy¿ki. Nijak nie wyjdzie 1500 z³ oszczêdnoci.
Kolejne uproszenie.
To w³anie na zasadzie zwodniczych uproszczeñ, niedomówieñ, przeinaczeñ i umiejêtnego
operowania argumentami i przyk³adami opiera siê
artyku³ Pana Doktora. Zabrak³o w nim jednak najwa¿niejszego trzewego os¹du i znajomoci realiów a w miejsce refleksji, któr¹ najprawdopodobniej mia³ wywo³aæ ten artyku³ pojawia siê myl, ¿e
ocenia nas, krytykuje i daje wskazówki kto, kto o
ratownictwie w realiach polski ma w najlepszym
razie mgliste wyobra¿enie.
lek. Ryszard Winiewski
Dyrektor WSPR w Bia³ymstoku
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£OPATOLOGICZNIE
Marek Kamiñski

Z

adaniem artyku³u Ratownictwo na wstecznym biegu opublikowanym w kwietniowym Medyku by³o wskazanie ustawodawczych, merytorycznych i organizacyjnych
anachronizmów polskiego ratownictwa medycznego i zainicjowanie dyskusji nad mo¿liwociami
jego naprawy. Pierwszy g³os w tej sprawie zabra³a
osoba do tego jak najbardziej powo³ana  bo nikt
inny  ale sam dr Ryszard Winiewski Dyrektor
WSPR w Bia³ymstoku. W polemice W oderwaniu
od rzeczywistoci. Inne spojrzenie na wsteczny
bieg ratownictwa medycznego Pan Dyrektor
podj¹³ próbê ca³kowitej i bezpardonowej dyskredytacji tak autora  czyli mnie, jak i tego co
napisa³em. Ca³e szczêcie, ¿e ta dysertacja ukazuje
siê w tym samym numerze co niniejsza odpowied. Oszczêdza mi to przykrego obowi¹zku
obszernego cytowania. Gdyby nie by³ to g³os
dyrektorski, w dobrym tonie by³oby pomin¹æ go
za¿enowanym milczeniem. Skoro jednak dyrektorskim jest, ten sam dobry ton owo milczenie wyklucza. Za¿enowania niestety nie!

Odpowied na
W oderwaniu od rzeczywistoci.

dyrektorskiego majestatu zarzuca mi, ¿e potrzeba
mi by³o 17 lat, by siê od oderwaæ od rzeczywistoci Polski na tyle, by nabraæ odwagi do napisania
tego artyku³u. Poza tym, ¿e zwodzê, upraszczam
skomplikowane, komplikujê proste, niedomawiam, przeinaczam i ¿e mój os¹d jest nietrzewy
(z braku trzewego), ¿e nie znam realiów i ¿e brakuje mi refleksji. Oskar¿ony jestem nawet o umiejêtne operowanie argumentami i przyk³adami.
Bardzo chcia³bym Panu Dyrektorowi te ostatnie
pomówienie odwzajemniæ, ale nie ma jak.
Materia³ do artyku³u zacz¹³em zbieraæ wiosn¹
2004. Spêdzanie co roku w Polsce od 2 do 6 tygodni, a tak¿e rozleg³e kole¿eñskie i rodzinne
kontakty medyczne da³y mi wgl¹d w polskie ratownictwo, które pod wzglêdem koncepcyjnym od
lat siedemdziesi¹tych tak bardzo siê nie zmieni³o. Do tego
dosz³y opowiadania znajomych o spónionych pogotoZadaniem artyku³u Ratownictwo na wstecznym
wiach, chybionych rozpoznabiegu opublikowanym w kwietniowym Medyku
niach i niew³aciwych interby³o wskazanie ustawodawczych, merytorycznych
wencjach. Reporta¿e Na ratunek (satelitarna tvn), niei organizacyjnych anachronizmów polskiego ratowwiadomie, w atmosferze sennictwa medycznego i zainicjowanie dyskusji nad
sacji dokumentuj¹ce nieudolnoci polskiego ratownictwa,
mo¿liwociami jego naprawy.
ogl¹dam zwykle przez pierwszych kilka minut. Potem
zbyt boli.
Przede wszystkim Pan Dyrektor kwestionuje
Wszystko to jednak by³y obserwacje w kategomoje prawo do zabierania w tej sprawie g³osu, poriach wra¿eñ. Po fakty, analizê i zawodow¹ perniewa¿ o ratownictwie w realiach Polski mam w
spektywê zwróci³em siê do najlepszego z dostêpnajlepszym razie mgliste wyobra¿enie, a przez 17
nych mi wówczas róde³ czyli dr. Ryszarda
lat (dlaczego 17  wyjecha³em w 1980  æwieræWiniewskiego, Dyrektora WSPR w Bia³ymwiecze brzmia³oby bardziej poetycko) straci³em
stoku. Pan Dyrektor chêtnie zgodzi³ siê nie tylko
kontakt z polskimi realiami na tyle, by z tak¹ ³atzebraæ potrzebne informacje, ale z entuzjazmem
woci¹ i nonszalancj¹, granicz¹c¹ momentami 
popar³ moje tezy. Ma³o tego  dostarczy³ szeregu
przykro Panu Dyrektorowi to pisaæ  z ignocennych argumentów na ich poparcie. Przez kilka
rancj¹, przy pomocy amerykañskiej miarki ocemiesiêcy utrzymywalimy dosyæ o¿ywiony konniaæ Polskê i Polaków. Dowiadujê siê te¿, ¿e
takt listowny (e-mail) i telefoniczny. Z tych trwawygodnie jest mi pamiêtaæ realia lat 80-tych,
j¹cych w sumie kilka godzin rozmów robi³em staa mo¿e zwyczajnie innej Polski nie znam osobiranne notatki. 5 listopada 2004 o godz. 12:30
cie? Dalej Pan Dyrektor w ca³ej powadze swego
przes³a³em Panu Dyrektorowi do recenzji bru-
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dnopis, w którym to napisa³em:
A wiêc nie wszystko stracone, zw³aszcza, ¿e
mój kolega ze studiów i z czasów Partnership
EMS Project for Poland, dr Ryszard Winiewski
zapewnia mnie o rosn¹cym od d³u¿szego czasu
poczuciu nieadekwatnoci Ustawy wród ludzi
odpowiedzialnych za system ratownictwa medycznego.
Przyznajê, ¿e podówczas zaimponowa³ mi reformatorski entuzjazm Pana Dyrektora, jego
trzewoæ oceny  jak mi siê wówczas wydawa³o

Na tydzieñ przed ukazaniem siê Ratownictwa
na wstecznym biegu dowiedzie³m siê, ¿e jest
przeciw tezom, które jeszcze nie dawno tak entuzjastycznie popiera³. Starannie wiêc tekst przeredagowa³em, usuwaj¹c zeñ wszelkie lady dyrektorskiego poparcia. A zatem jeli o ratownictwie
w realiach Polski mam w najlepszym razie mgliste
wyobra¿enie, to dlatego ¿e w³anie Pan Dyrektor
w tê mg³ê mnie wprowadzi³. Chyba, ¿e to nie jest
mg³a, tylko zas³ona dymna dla zmiany dyrektorskiego frontu. W odró¿nieniu od mg³y, dym
w oczy gryzie. Prawda, prêdzej czy póniej te¿.
Wezwanie
Tu Pan Dyrektor polemizuje ¿artobliwie. Chcia³oby siê ¿artobliwie odpowiedzieæ. Niestety temat do
¿artów nie nastraja. Przynajmniej nie mnie. Podrozdzia³ koñczy dyrektorskie
pytanie retoryczne. Mo¿e
wiêc nasi dyspozytorzy maj¹ ³atwiej? Pewnie tak, ale
co z tego? Bo jeli nawet
wasi dyspozytorzy maj¹
³atwiej ni¿ amerykañscy,
wasi chorzy, niestety nie.

Fot. Æwiczenia z ratownictwa medycznego. Na zdjêciu pozoranci

 bezkompromisowoæ. Wspomnia³ np., ¿e wbrew
przepisom, na w³asn¹ odpowiedzialnoæ wprowadzi³ ju¿ za³ogi bez lekarza i ¿e spisuj¹ siê one
znakomicie. Bardzo krytycznie wyra¿a³ siê o 
bronionych obecnie  zespo³ach wizytowych. Tak
to uj¹³em:
Poniewa¿ przyjazdu nie mo¿na odmówiæ, zdesperowany dr Winiewski wprowadzi³ dwuosobowe
(lekarz i kierowca) zespo³y wizytowe z przed³u¿onym do 3 godzin czasem dojazdu do wzywaj¹cego. Ryszard, zgadzaj¹cy siê z tezami obecnych
rozwa¿añ, nie ukrywa, ¿e wprowadzenie zespo³ów
wizytowych jest kolejnym anachronizmem. Maj¹c
rêce zwi¹zane Ustaw¹ wybiera drogê mniejszego
z³a. Wiêkszym by³oby finansowe bankructwo,
obecnego, regresywnie zorientowanego, ale wci¹¿
funkcjonuj¹cego systemu.
Po przejrzeniu brudnopisu Pan Dyrektor jakby
straci³ entuzjazm. Odpisa³, ¿e nikt za zaproponowane zmiany nie zap³aci, i ¿e bardziej szczegó³ow¹ krytykê napisze wkrótce. Mimo e-mailowej zachêty z mojej strony nie napisa³. Nie
sprostowa³ przeinaczeñ, nie skomplikowa³
uproszczeñ. Po prostu zamilk³!
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Ratownictwo
bez lekarzy
Artyku³ przedstawia seriê patentów na wietnie dzia³aj¹cy w Polsce system ratownictwa
medycznego bez lekarzy, choæ jest powszechnie
wiadome, i¿ trzeba co najmniej pokolenia by
zmieniæ mentalnoæ Polaków, w najlepszym razie
minie jeszcze kilka lat nim Polacy zaakceptuj¹, ¿e
Pogotowie Ratunkowe przyje¿d¿aæ do nich bêdzie
bez lekarza. ( )
System, który opisujê nie jest systemem bez
lekarzy. Jest systemem bez niew³aciwych lekarzy w niew³aciwych rolach. Kluczem opisanego przeze mnie sytemu s¹ kompetentni lekarze
 specjalici pomocy doranej, dzia³aj¹cy w
warunkach nowoczenie wyposa¿onych oddzia³ów pomocy doranej, a nie w karetkach gdzie nie
doæ, ¿e stwarzaj¹ poczucie fa³szywego bezpieczeñstwa, to jeszcze opóniaj¹ dostarczenie
chorych na owe oddzia³y. Logika ta jest Panu
Dyrektorowi wci¹¿ obca.
Przestawmy wiêc rzecz ³opatologicznie:
W listopadow¹ deszczow¹ noc, mieszkaniec
Tykocinia  68 letni Jan B.  niedobrze siê poczu³. ¯ona wezwa³a pogotowie.
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Scenariusz dyrektorski:
Wyje¿d¿a karetka W. Zak³adamy, ¿e nie jest
na wezwaniu. Do tykociñskich rogatek doje¿d¿a
po 25 minutach. Kolejne 5-10 minut zajmuje
kierowcy w nocy znalezienie adresu. W miêdzyczasie Pan B. napi³ siê wody i poczu³ lepiej.
W momencie przyjazdu karetki ogl¹da Wiadomoci. Trzy lata temu mia³ niewielki zawa³. Przesta³
paliæ i od tamtego czasu czuje siê wietnie. Leki:
metoprolol, aspiryna i nitrogliceryna. Badanie
lekarskie to kolejne 10 minut  bo inaczej po co
doktór w karetce? EKG to kolejne 5 minut.
W porz¹dku. Chory na wiadomoci o normalnym
EKG czuje siê jeszcze lepiej. Zapewnia, ¿e to na
pewno nie zawa³, bo wtedy mia³ ból podmostkowy. Lekarz mimo to decyduje siê na zabranie. Za³adunek to nastêpne 5 minut. Po kolejnych 30 minutach doje¿d¿aj¹ do szpitala, gdzie
po kolejnych 30 minutach okazuje siê, ¿e pacjent
ma krwawi¹cy wrzód ¿o³¹dka W 135 minut od
wezwania.
Jak by³o
(inicja³y i nazwy geograficzne zmienione):
By³o jak wy¿ej z tym, ¿e lekarz chorego pozostawi³. Niestrawnoæ  stwierdzi³. Pacjent po
kilku godzinach znowu poczu³ siê gorzej, ale
zwleka³. W miêdzyczasie wróci³ syn (amerykañski in¿ynier na wakacjach). Bez chwili zastanowienia wsadzi³ ojca do rodzinnego Opla i na
z³amanie karku zawióz³ go do najbli¿szego szpitala. Ojciec nieomal¿e zemdla³ na progu izby
przyjêæ. Pó³ godziny póniej by³ na sali operacyjnej. Prze¿y³ tylko, dlatego ¿e syn wiedzia³, ¿e
oczekuj¹c na powtórny przyjazd pogotowia
straci³by cenny czas. Straci³by równie¿ ojca.
Scenariusz amerykañski:
Zamiast 12 karetek stacjonuj¹cych w Bia³ymstoku ten sam teren obs³uguje, karetek 30 z tego
25 rozmieszczonych wachlarzowo w wiejskich
remizach i obs³ugiwanych przez ochotników o
podstawowym przeszkoleniu. W piêæ minut od
wezwania tykociñscy ochotnicy ruszaj¹ do Pana
B. u którego, znaj¹c ludzi i teren s¹ po kolejnych
2-3 minutach. Kolejne 5 minut i s¹ w drodze do
szpitala, któr¹ pokonuj¹ (znaj¹c ka¿dy zakrêt
i wybój) w 25 minut. 40 minut  góra i pan B. jest
na oddziale pomocy doranej, gdzie po kolejnych
20 minutach okazuje siê, ¿e ma hemoglobinê 6.5.
W 60 minut od wezwania wo³amy chirurga. Za
kolejne 20 zaczynamy przetaczaæ krew. Zaoszczêdzono 75 minut w stosunku do scenariusza
dyrektorskiego. W stosunku do rzeczywistoci 
¿ycie.
Kontrargumentuj¹c Pan Dyrektor odwo³uje siê
do demagogii o powierzaniu ¿ycia w rêce niewy-
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kwalifikowanych ratowników. Dyrektorze  jeszcze raz! W czasie, o którym tu mowa, pañscy
lekarze dopijaj¹ kawê, jad¹ karetk¹ i badaj¹
chorego, którego i tak trzeba bêdzie jeszcze raz
w szpitalu zbadaæ. Jest to wy³¹cznie czas, w którym chory le¿y w swoim ³ó¿ku modl¹c siê by
pomoc zd¹¿y³a. Jest to oczywiste dla ka¿dego,
komu siê racjonalnie powy¿sze argumenty przedstawi. Pan za omiela siê twierdziæ, ¿e Polacy s¹
tak g³upi, ¿e trzeba pokolenia by zrozumieli, ¿e
jest to czas stracony i ¿e zamiast czekaæ, lepiej
w tym w³anie czasie chorego przewieæ do
najbli¿szego szpitala w którym otrzyma definitywn¹ pomoc. Gratulujê mia³oci!
Lokalizacja szpitalnych oddzia³ów
ratunkowych / Z³ota godzina.
Oba podrozdzia³y obwiniaj¹ Uk³ad Warszawski za obecne rozmieszczenie szpitali a mnie za
krytykê obecnego rozmieszczenia. Dyrektor w polemicznym uniesieniu do jednego kub³a wrzuci³
Polskê, Uk³ad Warszawski, USA, Monako i Watykan a jednoczenie zapomnia³ o co biega. Otó¿
ca³a tak wymylona retoryka jest zupe³nie nie na
temat. Ja nie krytykowa³em zupe³nie rozs¹dnie
rozmieszczonych polskich szpitali tylko Ustawê z
lipca 2001, która ma tyle wspólnego z rzeczywistoci¹ PRL co wywód Pana Dyrektora z obecn¹.
Co dalej?
Sumê 1500z³, jako dobow¹ oszczêdnoæ na
karetce bez lekarza, poda³ mi osobicie Pan
Dyrektor Winiewski. Albo raczej jego by³a,
reformatorsko usposobiona osobowoæ. Osobowoæ zachowawcza twierdzi, ¿e Nijak nie wyjdzie
1500 z³ oszczêdnoci. Kolejne uproszczenie.
Policzmy. W systemie amerykañskim karetki
obs³uguj¹ ochotnicy  praktycznie za darmo.
Dzisiejszy koszt R-ki: lekarz (576 PLN) plus 3
ratowników (24x20PLN x3). Wysz³o 2016 PLN
oszczêdnoci na dobê. W przypadku wypadkowej
W 576+980= 1556 PLN. Tê liczbow¹ przepychankê mo¿na by prowadziæ w nieskoñczonoæ.
Bez wzglêdu na to jak¹ formu³ê siê tu przyjmie,
wniosek jest ten sam. Obecny system mo¿na usprawniæ bez dodatkowych kosztów, poprzez eliminacjê oczywistego marnotrawstwa. Po tym co
Pan napisa³, wygl¹da na to, ¿e w owo marnotrawstwo wlicza siê równie¿ pañski dyrektorski fotel,
gabinet i pensjê.
Autor jest absolwentem AMB.
Obecnie pracuje
w Emergency Departament:
Myrtle Wert Hospital  Mayo Health System:
Menomonie Wisconsin.USA
Adres do korespondencji: mk@lomza.org.

- 11 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Jak k l o c e k
do k l o c k a
m³.bryg. Marek Go³êbiewski
Gdy w muzyce jeden temat siê nie skoñczy³,
a drugi zaczyna  to jest fuga;
Gdy to samo dzieje siê w mówieniu,
w myleniu, w robocie  to jest ba³agan.
T. Kotarbiñski

Z

du¿ym zainteresowaniem zapozna³em siê
z propozycjami doktora Kamiñskiego, dotycz¹cymi potrzeby zmian w polskim
ratownictwie. Poniewa¿ zgadzam siê z nimi tylko
czêciowo, chcia³bym wyraziæ swoj¹ opiniê z perspektywy stra¿aka i absolwenta AM w Poznaniu 
specjalnoæ medycyna ratunkowa. Dodam, ¿e
dziedzina ta jako element medycyny katastrof
rozwijana jest w krajach zachodnich od 35 lat, a u
nas tak na powa¿nie od lat piêciu.
Przed 10 laty, dziêki uprzejmoci poprzednika
dra R. Winiewskiego, mia³em mo¿liwoæ skorzystaæ ze szkoleñ w WSPR w Bia³ymstoku, w ramach wspominanego przez Pana programu Partnership EMS Project for Poland. Wiedza, któr¹
tam naby³em przyda³a mi siê póniej w szkoleniu
stra¿aków, ratowników studium medycznego i
studentów medycyny ratunkowej AMB. Poniewa¿
ratownictwem medycznym zajmujê siê ju¿ 21 lat,
dlatego w naturalny sposób udaje mi siê patrzeæ
na jego perspektywê poprzez jego historiê.
Jeszcze przed 10 laty, czas przyjazdu pogotowia do poszkodowanych wynosi³ w Polsce od ok.
3 godz. 20 minut do 3 godz. 40 minut. Pogotowie,
jako swoista korporacja przewozowa, poza ratownictwem wype³nia³o mnóstwo innych zadañ transportowych. Pojêcie dzia³ania interwencyjnego,
liczonego w minutach, by³o doæ abstrakcyjne.
W koñcu zawsze znajd¹ siê racjonalne powody,
aby dany stan zrozumieæ, uzasadniæ, a nawet pogodziæ siê z nim. Realna mo¿liwoæ powiadomienia, czêsto z telefonu odleg³ego wiele kilometrów od miejsca zdarzenia, wyd³u¿a³a czas uzyskania medycznej pomocy, niezale¿nie od stanu
zorganizowania pogotowia. Nie by³o te¿ ¿adnego
standardu czasowego, który wymusza³by szybkie
interwencyjne podejcie. Karetki by³y bardzo
skromnie wyposa¿one. Kierowca by³ tylko kierowc¹, sanitariusz  si³¹ fizyczn¹, a pielêgniarka 
czêsto osoba filigranowa  specjalistk¹ od szpitalnej pielêgnacji. I do tego wszystkiego lekarz, któ-
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ry nigdy nie by³ nauczany ratownictwa, b¹d mia³
je tylko przez 12 godzin na drugim roku studiów.
Mia³ za to przywilej dzia³ania w oparciu o w³asn¹
wiedzê i dowiadczenie, oczywicie z powodu
braku okrelonych procedur.
Dane statystyczne dotycz¹ce stanów nag³ych
w Polsce  na tle innych krajów  s¹ doæ szokuj¹ce. Zgony oko³ourazowe s¹ niestety g³ówn¹
przyczyn¹ zgonów ludzi m³odych w grupie wiekowej do 44. roku ¿ycia. U 41 % ofiar wypadków
drogowych, specjalistyczne leczenie szpitalne
rozpoczyna siê dopiero po oko³o 3 godz. 20 minutach od zdarzenia. Przy takiej sprawnoci systemu
skutki s¹ fatalne:
+ 62,4% zgonów oko³owypadkowych wystêpuje
w fazie przedszpitalnej (identyczny wskanik
jest w Ghanie, w USA zaledwie oko³o 21%),
+ w Polsce odnotowuje siê ok. 12,5 % ofiar
miertelnych na 100 wypadków (przy wartoci
3-4,5% w krajach zachodnioeuropejskich),
+ na 100 tys. mieszkañców odnotowuje siê rocznie 17 ofiar (wskanik w krajach zachodnich
poni¿ej 6 z opcj¹ w Szwecji trudn¹ do osi¹gniêcia  zero zdarzeñ),
+ 52% zgonów pochodzi od chorób uk³adu kr¹¿enia,
+ w wyniku zgonów oko³ourazowych  jako kraj
 tracimy rocznie ponad 500 tys. lat potencjalnego ¿ycia i ponad 300 tys. lat pracy rocznie
(uwzglêdniaj¹c wiek jest to wiêcej ni¿ w nastêpstwie zgonów w mechanizmie sercowym
i chorób nowotworowych ³¹cznie),
+ wed³ug ocen ekonomicznych 7,5 tys. zabitych
kosztuje bud¿et ponad 3 miliardy z³otych
(mieræ jednej osoby ok. 350 tys. z³., uwzglêdniaj¹c odszkodowania, leczenie, czas ¿ycia).
Poniewa¿ straty ekonomiczne z tego tytu³u
kszta³tuj¹ siê na poziomie 8% bud¿etu pañstwa 
stanowi to ju¿ zagro¿enie bezpieczeñstwa narodowego. Nie wolno zatem propozycji rozwi¹zañ zawartych w Ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym traktowaæ
jedynie jako problemu medycyny. Warto skupiæ
siê na tworzeniu systemu ratownictwa i równolegle podnosiæ np. jakoæ dróg. System ratownictwa
bowiem, powinien byæ rozwijany na 3 poziomach:
spo³ecznym, pogotowia ratunkowego i innych
s³u¿b ratowniczych oraz szpitalnych oddzia³ów
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ratunkowych i szpitali. Ustawa powinna to uwzglêdniaæ wzoruj¹c siê na systemie np. LEGO,
gdzie klocek do klocka na pewno pasuje.
Najwa¿niejszym powodem, który przyczynia
siê do tego, ¿e ratownictwo kuleje jest brak
dobrych podstaw edukacyjnych. Dydaktyków
ratownictwa oraz sprzêtu jest jak na lekarstwo.
cie¿ki edukacyjne typu ma³y ratownik to fikcja. Co z tego, ¿e w programach szkó³ rednich
jest np. resuscytacja noworodków, niemowlaków
i dzieci, jeli poza deklaratywn¹ wiedz¹ nie otrzymuje siê umiejêtnoci. Absolwent szko³y po wielu
latach nauki wymieni 11 rodzajów ran i omówi ich
brzegi, byæ mo¿e bêdzie umia³ nawet na³o¿yæ na
siedz¹cego poszkodowanego 38 rodzajów mocowañ opatrunków (w tym 10 na
g³owê), tylko komu jest to potrzebne, jeli ranny le¿y? Wiele siê
zmieni³o, jeszcze wiêcej jest do
zrobienia, i to przez system szkolny, ³¹cznie z ratownicz¹ edukacj¹
przysz³ych nauczycieli.

wprowadzaj¹c minimalny poziom licencjacki.
Przez kilkanacie lat kszta³cenia w tym zawodzie
nie doczekano siê tego, co jest istot¹ odpowiedzialnej s³u¿by dla drugiego cz³owieka 
trwa³ych postaw. Do szkolenia trafiali ró¿ni
m³odzi ludzie, z pasji i z przypadku.
Jestem w stanie zrozumieæ twórców ustawy na
okres przejciowy, którzy w sk³adzie karetek
widz¹ g³ównie lekarza. Nie jestemy w stanie
wykszta³ciæ ratowników medycznych tak, jak kszta³ci siê w zawodach tradycyjnych. Nawet najlepszy program kszta³cenia realizowany przez ludzi
innych specjalnoci nie da umiejêtnoci zawodowych. Pielêgniarki najlepiej nauczaj¹ zabiegów
pielêgniarskich, lekarze swoich specjalnoci,

Doktor dobry na wszystko
To oczywiste, ¿e ka¿dy chcia³by
mieæ swojego doktora. W karetce
równie¿. Gdyby przychodnie lekarzy rodzinnych dzia³a³y zgodnie
z ide¹, pogotowie mog³oby zaj¹æ
siê jedynie ratownictwem. Dopóki
twórcy nastêpnych projektów reform nie dostrzeg¹, ¿e chory cz³owiek nie ma si³y na szukanie czynnej przychodni, która w danym
Fot. Æwiczenia ratownictwa medycznego
roku wygra³a przetarg na nocne
us³ugi i która udzieli³aby mu pomocy, dopóty ka¿dy z nas ma prawo
wezwaæ pogotowie. To gwarantuje nam Konstystra¿acy ratownictwa technicznego, chemicznego,
tucja! I nie bêdzie to przychodnia na kó³kach,
ale gdzie tu spójny ratownik? To pewne uprosztylko b³¹d systemu albo dowód na jego brak! I
czenie, ale prawdziwe.
nawet dobrze, ¿e w tej karetce przyjedzie lekarz,
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e twórcy ustawy
któremu znacznie ³atwiej bêdzie sprzedaæ pacbardziej uwzglêdniali jednak interes korporacyjny
jenta kolegom w szpitalu.
w d¹¿eniu do zachowania status quo i przeci¹gaW wiadomoci spo³ecznej, a nawet w rodonia momentu wejcia koniecznych zmian, maksywisku medycznym brakuje jeszcze uznania dla
malizuj¹c korzyci w ramach swojej grupy zaspecjalnoci  ratownik. Dopiero 20 kwietnia
wodowej. W powszechnym obiegu jest nawet
1995 rozporz¹dzenie ministra Pracy i Polityki
powiedzenie:
Spo³ecznej w sprawie klasyfikacji zawodów
mistyk  wystyg³
i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy, ujê³o pod
wynik  cynik
numerem 3220102 zawód ratownik medyczny,
i okreli³o jego zadania zawodowe. W 1997 r.
Chcia³bym, aby postawy tych ratowników,
ustawa o zmianie ustawy o zak³adach opieki
którzy w zawodzie postanowili pozostaæ, nie by³y
zdrowotnej zdefiniowa³a wiadczenie zdrowotne,
przez nastêpne lata modyfikowane interesami
zaliczaj¹c do niego równie¿ ratowanie. Uogólnialudzi, którzy wprawdzie myl¹ o ratownictwie, ale
j¹c, dopiero tak naprawdê od 1998 r. zawód fortylko w kategoriach prywatnych interesów.
malnoprawnie istnieje. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
w oprawie prawnej zawodu ratownika zamiesza(Autor pracuje
nie wprowadzi³a dopiero ustawa o Pañstwowym
w Komendzie Wojewódzkiej PSP
Ratownictwie Medycznym, podejmuj¹c próbê liw Bia³ymstoku
kwidacji kszta³cenia na poziomie technika, a
 jest wyk³adowc¹ ratownictwa medycznego)
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numery alarmowe!

(przynajmniej dla pogotowia i stra¿y
st. bryg. w st. spocz. Piotr P. Bielicki
po¿arnej)
powiatowych stanowisk
Dzia³acz spo³eczny ZOSP RP
dyspozytorskich przebija siê z trudem, i s¹ one
Cz³onek OSP w Kocianie
rzadkoci¹. Czêsto na przeszkodzie stoj¹ partykularne interesy ró¿nych grup spo³ecznych. A mo¿e nie jest potrzebne ³¹czenie s³u¿b, czy chocia¿by
celu pe³nej realizatworzenie wspólnego centrum dyspozycyjnego?
cji zadañ pañstwa
Ustawa temat ten pomija (Ustawa z dn. 25 lipca
w zakresie zapew2001r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym.
nienia bezpieczeñstwa obywatelom, zosta³ zorganiDz.U. z 2001r. Nr 113, z pó¿n. zmianami).
zowany Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy
Podstawowym ogniwem prowadzenia akcji ra(KSRG) bêd¹cy integraln¹ czêci¹ organizacji beztowniczych przez KRSG jest powiat, którego starospieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa. System skupia
ta w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi
jednostki organizacyjne ochrony przeciwpo¿arowej,
dzia³aniami powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
inne s³u¿by, inspekcje, stra¿e, instytucje oraz te podoraz innych jednostek. Do niego te¿ nale¿y uzgadmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnonianie i koordynowanie wspólnych dzia³añ jednostek
prawnej zgodzi³y siê wspó³dzia³aæ w akcjach ratowwchodz¹cych w sk³ad systemu na obszarze powiatu.
niczych.
Tutaj pojawia siê pytanie: a co z gmin¹ (funkcjonuZadania KSRG realizowane s¹ na trzech pozioj¹c¹ jako wspólnota samorz¹dowa, bez zespolonej
mach. Przechodzimy wiêc stopniowo od podstawoadministracji rz¹dowej), która to w³anie musi zaswego wykonawcy zadañ systemu (powiat), poprzez
pokoiæ niemal wszystkie podstawowe potrzeby jej
poziom wspomagania i koordynowania zadañ na obmieszkañców, w tym tak¿e w zakresie ich bezpieszarze województwa i kraju. W³aciwym i podstawoczeñstwa? W krajowym systemie ratowniczo-ganiwym organem dowodzenia w tym systemie jest koczym stanowi ona poziom podwykonawczy oraz uzumendant powiatowy (miejski) Pañstwowej Stra¿y
pe³niaj¹cy. A przecie¿ wiele miejscowoci (szczególPo¿arnej (PSP). Wszystko zmierzaæ ma do w³aciwej
nie w terenie trudno dostêpnym z uwagi na ukszta³organizacji dzia³añ ratowniczych w zakresie walki z
towanie terenu, zim¹, b¹d podczas roztopów) musi
po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi oraz rabyæ przygotowane do stawienia czo³a niebezpieczeñtownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznestwu samodzielnie, jak okrêt na morzu, bo pomoc zago i medycznego.
wsze bêdzie spóniona, a nawet w ogóle z zewn¹trz
Ostatni aspekt jest w³anie tematem artyku³u
niemo¿liwa.
Pana Marka Kamiñskiego, zatytu³owanego RatowJednostkami systemu s¹ szpitalne oddzia³y ratunnictwo medyczne na wstecznym biegu, a zamieszkowe oraz zespo³y ratownictwa medycznego. Przyjczonego w kwietniowym numerze tego¿ pisma.
muje siê, ¿e maksymalny czas dojazdu zespo³u na
W³aciwie z treci¹ artyku³u trudno siê nie zgodziæ,
miejsce zdarzenia, licz¹c od chwili przyjêcia zg³oa o skutkach przyjêtych rozwi¹zañ mog¹ najlepiej
szenia przez dyspozytora medycznego centrum popowiedzieæ pacjenci (a czêsto ju¿ tylko ich rodziny).
wiadamiania ratunkowego, nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿
W sytuacjach drastycznych zdarzenia nag³aniane s¹
20 minut w aglomeracji miejskiej i 30 minut poza ni¹.
przez media. Spójrzmy wiêc na problem oczami straW kwietniowym tegorocznym Przegl¹dzie Po¿aka (dzi ju¿ tylko ochotnika), na którego autor kil¿arniczym opublikowany zosta³ artyku³ Wies³awa
kakrotnie wskazywa³, jako na tego, który by³by
Leniakiewicza i Jana Kielina pt. Tlenek wêgla a
w³aciwym do dzia³ania w stanach krytycznych, taksieæ stra¿y po¿arnych. Autorzy przywo³uj¹ badania
¿e w obszarze ratownictwa medycznego.
przeprowadzone w Niemczech, z których wynika, ¿e
czas graniczny przebywania w pomieszczeniu zadymionym wynosi 13 minut od momentu powstania poPartykularne interesy
¿aru. Zwracaj¹ dalej uwagê, ¿e by reanimacja przy
zatruciu tlenkiem wêgla mog³a byæ skuteczna, poSzkopu³ polega na tym, ¿e po podjêciu wielu zawinna zostaæ rozpoczêta najpóniej w 17. minucie od
biegów (legislacyjnych, organizacyjnych) jeszcze
momentu powstania po¿aru. Wiadomo, ¿e podczas
nie wiemy, czy my mamy prawo mówiæ o systemie, i
po¿arów wewnêtrznych sytuacja krytyczna wystêputo w dodatku zintegrowanym. Czy s¹ to mocno ju¿
je po ok. 18-20 minutach, wówczas bowiem nale¿y
powi¹zane ze sob¹ podzespo³y, czy tylko segmenty
liczyæ siê z rozgorzeniem i praktycznie nie ma ju¿
le¿¹ce luno, i ³¹czone dopiero w miarê pojawiaj¹szans na uratowanie kogokolwiek. Wskazuj¹ wiêc
cych siê potrzeb? Ka¿da z podstawowych s³u¿b raautorzy na standardy niemieckie, wedle których by
towniczych (ratownictwo medyczne, stra¿ po¿arna,
dzia³aæ skutecznie na miejscu akcji w czasie do opolicja) funkcjonuje na podstawie odrêbnych uwamiu minut powinno dotrzeæ 10 ratowników, a kolejrunkowañ prawnych. Pomys³ tworzenia wspólnych

W
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nych szeciu po up³ywie dalszych 5 minut. Pomijaj¹c
du¿e aglomeracje, gdzie sieæ stra¿y jest w miarê
rozwiniêta, jak na razie w naszym systemie jest to
nieosi¹gal-ne. Ale przecie¿ jeszcze w tym samym czasie
powinny pojawiæ siê zespo³y ratownictwa medycznego.
Jak to siê ma do ustawowo okrelonych czasów dojazdu?
Mistrzowie marnotrawstwa
PSP podjê³a próbê sprostania owym wymaganiom, szkol¹c swych ratowników tak¿e w zakresie
niesienia pomocy medycznej. Na odpowiednie kursy
kierowani s¹ tak¿e cz³onkowie ochotniczego po¿arnictwa, jakkolwiek trudno tutaj jeszcze mówiæ o powszechnoci, a na przeszkodzie stoj¹ najczêciej k³opoty finansowe jednostek OSP i ekonomiczne zainteresowanych (oddelegowanie na kurs mo¿e np. groziæ
utrat¹ pracy). Marzy nam siê rozwi¹zanie, w którym
ubezpieczyciel premiowa³by tych, którzy s³u¿¹
powszechnemu bezpieczeñstwu, chocia¿by poprzez
zatrudnianie ratowników spo³ecznych  wszystkich
formacji, nie tylko OSP, refunduj¹c koszty ich wielce
po¿ytecznej dzia³alnoci (np. obni¿aj¹c sk³adki
ubezpieczenia, zwracaj¹c koszty udzia³u w akcjach,
szkoleniach itp.). Chocia¿ wszystkie dotychczasowe
poczynania odbywaj¹ siê znacznym kosztem, to
efekty s¹ niewspó³miernie niskie. Jestemy chyba
mistrzami w marnotrawieniu rodków publicznych.
Ale przygotowywanie wolontariuszy i powszechna
edukacja do bezpieczeñstwa to ju¿ odrêbny temat.
Wyobramy sobie przypadek wymagaj¹cy udzielania poszkodowanym pomocy, przy koniecznoci
równoczesnego prowadzenia innych dzia³añ ratowniczych, które pozwoli³yby na unikniêcie jeszcze
wiêkszego dramatu (np. ofiar masowych). Na kwalifikowan¹ pomoc medyczn¹ trzeba bêdzie czekaæ, a
czas jest nieub³agany. Je¿eli zajdzie potrzeba pilnego
transportu poszkodowanego chocia¿by do najbli¿szego szpitala, byæ mo¿e trzeba bêdzie wy³¹czyæ z
akcji pojazd ganiczy, tak bardzo potrzebny na
miejscu zdarzenia. Pytanie jeszcze, czy stra¿acki
samochód bojowy nadaje siê do transportu poszkodowanych i reanimacji? Zmuszony by³em kiedy do
wykonywania czynnoci ratowniczych w takich
warunkach. Do dzi, jak z³y sen, wraca wspomnienie
tamtego zdarzenia.
Nawet najbardziej fachowa pomoc staje siê bezu¿yteczna, je¿eli bêdzie spóniona. Dlaczego zatem
nie wykorzystaæ umiejêtnoci stra¿aków, b¹d ratowników innych formacji wspó³pracuj¹cych w
ramach KSRG, i nie daæ karetek pogotowia do stra¿nic, o czym te¿ Pan Marek Kamiñski mówi. Zapewniæ sta³e dy¿ury, chocia¿by na zasadzie selektywnego przywo³ywania. I nie chodzi tu o wyrêczanie
pogotowia, ale o zapewnienie sprawnego i szybkiego
dostarczenia poszkodowanego (chorego) do punktu,
gdzie uzyska w pe³ni profesjonaln¹ pomoc. Pozostaniemy w zgodzie z zasad¹ zaopatrzyæ, za³adowaæ
i w drogê. Nawet je¿eli za³o¿ymy, ¿e trudny czas
zwiêkszonego bezrobocia jest przejciowy, to i tak
lepiej (z etycznego, czysto ludzkiego powodu)
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zap³aciæ za dy¿ury paramedyków, ni¿ dawaæ te same
rodki z tytu³u zasi³ku dla bezrobotnych. Pozytywn¹
stron¹ tego bêdzie zagêszczenie sieci punktów
pomocy doranej i tym samym skrócenie czasu dojazdu do poszkodowanego. Oczywicie pod warunkiem, ¿e bêd¹ to karetki wypadkowe, ³atwe do zadysponowania przez SK PSP, bo jak¿e inaczej skoro
mamy trzy numery alarmowe.
Nie bardzo te¿ wiem, dlaczego mielibymy
zrezygnowaæ z przygotowania do zawodu ratownik
medyczny w szko³ach policealnych (wymagany
bêdzie dyplom ukoñczenia wy¿szych studiów zawodowych). Dobrze, ¿e jeszcze prowadzony jest
nabór. Styka³em siê z m³odzie¿¹ kszta³con¹ w takich
placówkach (sam uczestniczy³em swego czasu w
procesie edukacyjnym) i wysoko ocenia³em, i oceniam nadal ich umiejêtnoci. Czy musimy mieæ w
karetce pogotowia magistra?
Dziwnie dla starego oficera wygl¹da rozwi¹zanie
kwestii kierowania dzia³aniami ratowniczymi. Generalnie w przyjêtym ustawowo rozwi¹zaniu (art. 26)
nikt poza lekarzem nie mo¿e podj¹æ kierowania dzia³aniami medycznymi  zatem lekarz musi wyjechaæ
obowi¹zkowo. Nie wspomina siê nawet o kwalifikowanym ratowniku medycznym, ale dopuszcza
siê przejêcie kierowania przez innego lekarza, mimo
i¿ nie posiada on odpowiedniej specjalnoci. A je¿eli
nie ma lekarza dzia³aniami kieruje dyspozytor medyczny z centrum powiadamiania ratunkowego (?),
podczas gdy na miejscu zdarzenia byæ mo¿e znajduje siê dobrze przygotowany ratownik medyczny
(w przysz³oci ju¿ ze studiami wy¿szymi).
W odniesieniu do stra¿y po¿arnej nie bardzo wyobra¿am sobie kierowanie dzia³aniami ratowniczymi
przez dyspozytora powiatowego stanowiska kierowania PSP. Dodajmy, ¿e kierowanie to sprawuj¹:
dowódca zastêpu, sekcji, zmiany lub stra¿ak wyznaczony przez uprawnionego prze³o¿onego (mo¿e to
byæ oficer, aspirant  absolwent 2-letniej szko³y policealnej, a nawet podoficer  po ukoñczeniu kilkumiesiêcznego kursu). Kierowanie mo¿e te¿ przej¹æ:
naczelnik OSP  w³aciwej dla miejsca zdarzenia,
je¿eli w akcji bior¹ udzia³ tylko ochotnicze stra¿e
po¿arne. I to w warunkach niekiedy skomplikowanych, a tak¿e w stanie bezporedniego zagro¿enia ludzi.
Bezpieczeñstwo szeroko rozumiane jest spraw¹
ogólnoludzk¹. Psycholodzy wskazuj¹, ¿e le¿y ono u
pod³o¿a wszelkich innych potrzeb ludzkich. Jest
wiêc to dziedzina ¿ycia spo³ecznego, która powinna
byæ uznawana jako nadrzêdna ponad nacjami, ponad
politycznymi podzia³ami i ponad partykularyzmami.
Stan bezpieczeñstwa jest przejawem naszej kultury.
Oddaje nasze poczucie odpowiedzialnoci za losy
innych. Dzia³ania w tym kierunku nie mog¹ byæ
dobr¹ wol¹ sprawuj¹cych w³adzê, ale spo³ecznym
imperatywem.
Pan Kamiñski przypomnia³ nam Prawo
Murphego, uzupe³nijmy je Prawem Scotta mówi¹cym, ¿e Wszystko, co idzie le, sprawia wra¿enie,
¿e idzie dobrze.
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Z a w o d y
ratowników medycznych

W

dniach 20-22 maja 2005
roku, w Bia³owie¿y odby³
siê II Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego Bia³owie¿a 2005
zorganizowany przez Wojewódzk¹ Stacjê Pogotowia Ratunkowego w Bia³ymstoku.
Impreza, która odby³a siê, podobnie
jak w roku ubieg³ym, w Supralu zgromadzi³a zespo³y ratownictwa medycznego z ca³ej Polski. Zawodnicy mieli
okazjê sprawdziæ siê zarówno w czasie
praktycznych æwiczeñ terenowych, jak
te¿ podczas testu wiedzy teoretycznej.
W zawodach uczestniczy³y 34 zespo³y ratownictwa medycznego w
dwóch kategoriach  zespo³ów z lekarzem  kategoria ALS (Advanced Life

I miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok
(Andrzej Miko³ajewicz, Adam Hermanowicz,
Jaros³aw Ninkiewicz)

W niedzielê 22 maja, w amfiteatrze
miejskim w Hajnówce odby³ siê Europejski Piknik Medyczny, podczas
którego zainteresowane osoby mia³y

nadziejê, i¿ przyczyni siê do szerszej
prezentacji i promocji Podlasia jako
terenów atrakcyjnych turystycznie,
gospodarczo oraz do upowszechnienia
wiedzy i wiadomoci z podstaw pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
Wyniki Rajdu prezentuj¹ siê
nastêpuj¹co:
W kategorii ALS startowa³y 22 zespo³y,
pierwsza pi¹tka to:
+ I miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok,
(Adam
Hermanowicz,
Andrzej
Miko³ajewicz, Jaros³aw Ninkiewicz)
+ II miejsce  zespó³ WSPR Warszawa,
(Konrad Boñda, Anna Rataj, Micha³
Dobrowolski, Pawe³ Opa³ka)
+ III miejsce  zespó³ PR z Kalisza,
(Dariusz Bier³a, Renata Waraczyñska,
Miko³aj Olejnik, S³awomir Dzikowski
+ IV miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok,
+ V miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok z
Zak³adu Pomocy Doranej w Hajnówce.
+ XII miejsce w tej kategorii zajê³a za³oga z Grodna

Fot. Uczestnicy II Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego

Support) oraz zespo³ów ratowniczych
bez lekarza  kategoria BLS + AED
(Basic Life Support + Automated External Defibrillation).
W pi¹tek w nocny odby³ siê symulowany atak terrorystyczny na poci¹g.
W tym zadaniu za³ogi trzech ambulansów dzia³aj¹c równoczenie i wspó³pracuj¹c równie¿ z Policj¹, ze Stra¿¹
Po¿arn¹ i Stra¿¹ Graniczn¹ musia³y
poradziæ sobie w warunkach katastrofy
masowej.
W sobotê rozgrywano cztery konkurencje dzienne. W ramach tych zadañ
zespo³y zetknê³y siê z porodem w warunkach poza szpitalnych, przypadkowym postrza³em z broni palnej, ciê¿kim
incydentem kardiologicznym oraz wypadkiem komunikacyjnym, w którym
uczestniczy³a karetka pogotowia.
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mo¿liwoæ uzyskania bezp³atnych
porad lekarskich i wykonania podstawowych badañ. Ponadto piknik uwietni³y pokazy technik ratownictwa medycznego i technicznego, pokazy sprzêtu ratownictwa oraz krótkie szkolenia z
udzielania pierwszej pomocy.
W programie pikniku znalaz³ siê
równie¿ czas na wyst¹pienia i krótkie
szkolenia realizowane przez Policjê i
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.
Jestemy przekonani, ¿e Rajd spe³ni³ swoje podstawowe zadanie jakim
by³o doskonalenie przez s³u¿by ratownictwa medycznego umiejêtnoci praktycznych i zasad wspó³pracy, zarówno
miêdzy zespo³ami ratowniczymi, jak te¿
z Policj¹ czy Stra¿¹ Po¿arn¹. Impreza
stworzy³a mo¿liwoci rywalizacji,
porównania umiejêtnoci, mamy tak¿e

W kategorii BLS + AED startowa³o 12
zespo³ów, pierwsza pi¹tka to:
+ I miejsce  zespó³ ZOZ Lipno, (Przemys³aw Zawacki, Micha³ D³ugopolski)
+ II miejsce  zespó³ WOPR z Nysy,
(Dominik
Dworak,
Jaros³aw
Bia³ochwa³ek, Marcin Antkowicz, A.
Buchert, K. Sadowski)
+ III miejsce  zespó³ WSPR Olsztyn,
(Miros³aw Ba³ka, Arkadiusz Kosut,
Grzegorz Rzoñca)
+ IV miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok,
+ V miejsce  zespó³ WSPR Bia³ystok z
Zak³adu Pomocy Doranej w D¹browie Bia³ostockej.
Lek Ryszard Winiewski
Dyrektor WSPR w Bia³ymstoku

- maj 2005 (28) -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Kaplica
Matki Boskiej Ostrobramskiej

31

maja 2005 roku odby³a siê uroczystoæ powiêcenia neogotyckiej Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w Ogrodzie Branickich w Bia³ymstoku.
Odprawiono tak¿e nabo¿eñstwo majowe, przybyli oficjalni
gocie i oko³o 150 mieszkañców. Tradycji sta³o siê zadoæ, a
by³a i okazja, by wspominaæ w ta pora Wilno z Ostr¹ Bram¹,

cowni Profesor umieci³ portrety, dopingowa³ uczniów do
codziennego szkicowania, urz¹dza³ wystawy najlepszych
prac. Tak krzep³y talenty, a przyk³adem mo¿e byæ Zygmunt
Stankiewicz, malarz i rzebiarz, propagator polskoci w
Szwajcarii. Trzeba spopularyzowaæ dorobek ca³ego bia³ostockiego Seminarium Nauczycielskiego, ulokowanego w
kompleksie pa³acu Branickich.
Prof. Józef Blicharski pad³ ofiar¹ sowieckich ¿o³nierzy,
którzy ewakuowali siê przed nacieraj¹cymi wojskami
niemieckimi. 25 czerwca 1941 roku wraz z ¿on¹ i innymi
bia³ostoczanami chroni³ siê w piwnicy przy ul. Jagielloñskiej
2 przed ewentualnymi skutkami walk. Broni¹c ¿onê przed
szykanami so³datów odda³ siê w ich rêce, ci za w panice
u¿yli broni. Po Mistrzu pozosta³a czêæ obrazów, wspomnienia wychowanków. Mia³ on przemo¿ny wp³yw na urz¹dzenie Plantów, zapowiedzi miasta "têczowego", zostawi³
tam i obraz Matki Bo¿ej Ostrobramskiej. (AD)
Adam Dobroñski
(Autor jest prof. dr. hab.
 pracuje na Wydziale Historyczno- Socjologicznym
Uniwersytetu w Bia³ymstoku).

Powrót
Matko Najwiêtsza
I Matko nasza
Odk¹d istnieje wiat
Ty wszelkie ³aski
Dla nas wypraszasz
Od wielu tysiêcy lat

Branickich, profesora Józefa Blicharskiego, dawne lata i
zawi³oci historii. Obraz jest umieszczony na cianie
parawanowej w pobli¿u dawnej altany chiñskiej. Zachowa³a
siê fotografia z lat 30. XX wieku przedstawiaj¹ca tê
kapliczkê. Wiadomo te¿, ¿e niszczej¹cy obraz zosta³ ostatecznie zamalowany w latach 70.
Bardzo ciekaw¹ postaci¹ by³ Czes³aw Blicharski, artysta
malarz, pedagog. Pochodzi³ z lwowskiej rodziny (ur. w 1886
roku), studia odby³ w krakowskiej Akademii Sztuk, potem je
kontynuowa³ w kilku orodkach europejskich, przede wszystkim w Pary¿u. W oczekiwaniu na woln¹ Polskê by³ jednym
z propagatorów stworzenia "grodu sztuki - Têczowa". Ró¿ne
przyczyny sprawi³y, ¿e po I wojnie wiatowej osiad³ w³anie
w Bia³ymstoku, zasili³ kadrê tutejszego Seminarium Nauczycielskiego. J. Blicharski przewodzi³ w upiêkszaniu sali
"Ogniska Nauczycielskiego" i auli z o³tarzem szafkowym
mieszcz¹cym obraz Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Zachwyca³
estetyczny wygl¹d korytarzy z rzêdami gablot, wystawionymi rycinami i obrazami, kwiatami, witra¿ami. W swej pra-
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Igra³a przed Nim
Swoj¹ piêknoci¹
Przy wiata tego stworzeniu
I ca³e serce swoje odda³a
Panu i Bogu Naszemu
Kwiecie ró¿any
Gwiazdo zaranna
wieci³a w Ostrej Bramie
I ochrania³a tak¿e ten Pa³ac
Branickich razem z nami
Dzisiaj znów wracasz na swoje miejsce
Aby strzec polskiej kultury
I tak jak ogni
W ogrodach "Dziadka"
Wierzbie p³acz¹cej
£¹kach i kwiatach
Oazie Kresowej Natury...
Romualda Bagan-Kondracka
Absolwentka AMB
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Prze s z ³ o  æ
idzie razem z nami

Profesor Tadeusz Kielanowski i jego uczniowie
Refleksje z wystawy w Muzeum Historycznym w Bia³ymstoku

Rok 1950

P

ierwsi studenci nowo utworzonej w Bia³ymstoku
Akademii Medycznej  dziesi¹tej w Polsce z piêæsetnym Wydzia³em Lekarskim na wiecie  rozpoczynaj¹ naukê.
Pracê w uczelni w charakterze wyk³adowców podejmuj¹ dawni absolwenci Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie, Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
i Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Do pracy w
AMB zg³aszaj¹ siê tak¿e absolwenci innych uczelni
medycznych  z Warszawy, Poznania, Wroc³awia
i Gdañska. Byli to: Irena Ambroszkiewicz, Józef Biborski, Stanis³aw Boczoñ, Piotr Boroñ, Karol Buluk, Jakub
Chlebowski, Adam Dowgird, Wac³aw Dzieszko, W³adys³aw Giedrojæ-Juraha, Józef Hamerla, Wiktor Hassmann,
Tadeusz Jankowski, Bronis³aw Jodkowski, Zygmunt
Kanigowski, Tadeusz Kielanowski, Jan Kiersz, Marian
Killar, Ludwik Komczyñski, Roman Kordecki, Bronis³aw
Kostkiewicz, Dominik Kossakowski, Aleksander Krawczuk, Stanis³aw Lege¿yñski, Janusz Lesiñski, Helena
Lewiñska, Józef Musiatowicz, Mieczys³aw Nietupski,
Feliks Oleñski, Eudokia Ostaszewicz, Jerzy P³atakis,
Marian Poznañski, Kazimierz Rodziewicz, Henryk
Ro¿kowski, Maria Seidler-Dymitrowska, Witold S³awiñski, Stefan Soszka, Maria Stasiewicz, Witold Stasiewicz,
Bogdan Szymborski, Józef Tarmas, Antoni To³³oczko,
Marian Tulczyñski, Zofia Umiastowska, Stanis³aw Witek,
W³odzimierz Zankiewicz, Antoni ¯uk.

Rok 1955

Wielka radoæ  pierwsze w dziejach Bia³ostocczyzny dyplomy lekarza. Jest ich 106. Skromna czarna
ksi¹¿eczka z historycznym or³em bez korony. Piêciu
najlepszych studentów otrzymuje dyplomy z wyró¿nieniem.
Z nutk¹ rozrzewnienia ¿egnamy naszych profesorów,
którzy przekazywali nam wiedzê medyczn¹. Chcieli ukszta³towaæ nas na ludzi wra¿liwych i oddanych s³u¿bie
choremu. Z ¿alem i ³z¹ w oku ¿egnamy prof. Tadeusza
Kielanowskiego, pierwszego rektora bia³ostockiej Akademii Medycznej, który opuszcza Bia³ystok i przenosi siê
do Gdañska. Profesor T. Kielanowski otacza³ nas wszystkich prawdziwym ojcowskim uczuciem. Cieszy³ siê z naszych rezultatów w nauce, wybacza³ b³êdy i ratowa³ z sytuacji, które wydawa³y siê byæ bez wyjcia, w tych trudnych powojennych latach.
Nie zawiedlimy Rektora i naszych profesorów.
Tadeusz Szelachowski zosta³ Ministrem Zdrowia, a nastêpnie Wiceprzewodnicz¹cym Rady Pañstwa. Tadeusz
Januszko by³ rektorem naszej uczelni. Tamara Jelisiejew,
Jerzy Jakowicki, Lucjan Winiewski, Marian Furman
zostali profesorami. Inni nasi koledzy uzyskali stopnie
doktora habilitowanego, stopnie doktora, pe³nili funkcje
dyrektorów szpitali i innych placówek medycznych.
Znaleli siê wród nas tak¿e pos³owie na Sejm.
Na tej starej fotografii obecni jestemy wszyscy. Nasi
Profesorowie i my.

Fot.
Pierwsi
absolwenci
Wydzia³u
Lekarskiego
Akademii
Medycznej
w Bia³ymstoku.
Rok 1950-1955
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Rok 2005

Jubileusz piêædziesiêciolecia
uzyskania dyplomów lekarskich
przez pierwszych absolwentów
bia³ostockiej Akademii Medycznej. Stulecie urodzin prof. T.
Kielanowskiego oraz otwarcie
wystawy w Muzeum Historycznym pt. Profesor Tadeusz
Kielanowski i jego uczniowie. Dyrektor muzeum Andrzej Lechowski oraz kustosz Jolanta
Szczygie³-Rogowska
zafascynowani
opowieciami
swoich
roProf. T. Kielanowski
dziców, a naszych kolegów ze studiów, postanowili przybli¿yæ tamten czas mieszkañcom miasta i obecnym
studentom. Czas, w którym ...Bia³ystok zosta³ wpisany
do wielkiej rodziny miast akademickich ....
Wystawê zaszczyci³ swoj¹ obecnoci¹ JM prof. Jan
Górski, obecny rektor Akademii Medycznej. Brawami
powitano przyby³¹ na tê uroczystoæ ¿onê prof.
T. Kielanowskiego  Zofiê. W ciep³ych s³owach przypomnia³a zebranym tamte odleg³e ju¿ lata, do których

zawsze ze wzruszeniem wraca³ prof. T. Kielanowski.
Zwiedzaj¹cych witaj¹ zdjêcia pa³acu Branickich  od
ruin, w których zaczynalimy studia, do jego pe³nej krasy.
Wróci³y wspomnienia tamtych lat.
Profesor T. Kielanowski  z zamieszczonych
fotografii  umiecha siê do nas jako ch³opiec, student,
lekarz i nasz Rektor.
Cykl zdjêæ i dokmentów z ¿yciorysu Profesora
pozwalaj¹ utwierdziæ nas w przekonaniu, ¿e by³ to cz³owiek o wszechstronnych zainteresowaniach  prawdziwy
lekarz i humanista. Cz³owiek kochaj¹cy swój zawód,
ludzi, przyrodê, malarstwo i muzykê.
Z eksponowanej dokumentacji fotograficznej patrz¹
cz³onkowie Rady Wydzia³u:

NIECH S£ONECZNY LOS DAJE D£UGIE LATA
W wiecie, gdzie czas wiruje grony  s¹ wybrani.
S³u¿eniu Bogu, ludziom i Ojczynie  na tak¹ drogê los
wybiera tego godnych.
***
Czego sobie mo¿na ¿yczyæ? ¯yczyæ...
¯eby ¿ycie by³o proste, jak kwiatki na polu.
¯eby ¿ycie by³o wiête, jak chleb i sól.
¯eby statki mi³oci przyp³ywa³y morzem.
I listy by³y piêkne, jak poranne zorze!
¯eby ludzkie s³owa by³y ciep³e, dobre, mi³e,
Zawsze pe³ne szczeroci, bez szemrañ i wierne!
¯eby zdrowie,  S³oñce d³ugich lat, 
Los wam dawa³  zorza d³ugolecia.
¯eby poj¹æ i odgadn¹æ ¿ycia znak,
¯eby piewaæ marzeniami, niczym Z³oty Ptak!
Czego sobie mo¿na ¿yczyæ? ¯yczyæ....
¯eby ¿ycie by³o proste, jak kwiatki na polu.
¯eby ¿ycie by³o wiête, jak chleb i sól.
¯eby srebrny ksiê¿yc patrzy³ dobrym okiem.
¯eby ¿ycie wam dawa³o macierzyñsk¹ d³oñ.
Olena Mostowicz, z ¯ytomierza,
zwyciê¿czyni miêdzynarodowego
konkursu literackiego
(t³umaczy³ z ukraiñskiego
o. Marcin Martyniuk OFM.)
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Fot. (od lewej) Witold S³awiñski, Tadeusz Dzier¿ykray-Rogalski,
Tadeusz Kielanowski, Jakub Chlebowski; (w drugim rzêdzie od
lewej) Józef Biborski, Kazimierz Rodziewicz, Bronis³aw
Kostkiewicz, Aleksander Obuchowski, Krystyna Modrzewska
(miêdzy rzêdami).

Szkoda, ¿e nie mog¹ wyjæ z tych ram  tak wiele
mamy im do powiedzenia  wiele dobrego. Przed oczami
przesuwa siê obraz czasu studiów: wyk³adów, zajêæ laboratoryjnych i klinicznych, egzaminów, praktyk wakacyjnych w szpitalach, zawodów sportowych, czynów
spo³ecznych i akcji ¿niwnych. Te ostanie by³y bardzo
wa¿ne w tamtych czasach. Warto wiêc popatrzeæ równie¿
na studentów traktorzystów.
W gablotach znajduj¹ siê podania o przyjêcie na studia z adnotacjami, kto zas³u¿y³ na miano studenta, a kto
nie, teksty egzaminu wstêpnego, indeksy, dyplomy. Jacy
bylimy wtedy m³odzi! Znajdziemy tam równie¿ warte
przeczytania i refleksji fragmenty z posiedzeñ Egzekutywy Komitetu Uczelnianego PZPR, dotycz¹ce profesorów,
asystentów i studentów naszej uczelni. Ciekawe, bardzo
ciekawe! Wystawê zamyka gablota z czapk¹ studenck¹ 
symbolem statusu studenta.
Po wyjciu z muzeum trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
przesz³oæ idzie razem z nami, ¿e Ci, którzy odeszli nadal
s¹ obok nas.
Teresa Kurowska-D¹browska
pierwsza absolwentka
Wydzia³u Lekarskiego AMB
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W majowym nastroju

ny sposób. Mo¿na np. milionom widzów pokazaæ du¿y ci¹¿owy brzuch.
Ja nie by³am ani rozpuszczona, ani
rozkapryszona, a ju¿ na pewno nie
myla³am o tego typu karierze. By³am m³od¹, zakompleksion¹ dziewczyn¹ ze wsi. Moja rodzina mia³a
Rozmawiaj¹ Zofia Kielanowska,
niewielki maj¹tek pod Grodnem. Po
wojnie, gdy ju¿ nie by³o s³u¿by
¿ona pierwszego Rektora AMB i Danuta lósarska
wraz z siostr¹ robi³ymy w domu za
parobków. Ciê¿ka praca nie stanoJak wygl¹da³y zaloty w wykona- Obawialicie siê pañstwo k³opo- wi³a dla mnie problemu.
tów?
To ma³¿eñstwo by³o chyba trudniu Profesora-Rektora?
Ta nasza mi³oæ by³a bardzo dziwna, lub by³ w kociele, a to nie by³o nym zwi¹zkiem?
rozwija³a siê powoli i spokojnie. dobrze widziane w tamtych czasach. Mieszkalimy razem i bylimy sobie
Dzieli³a nas ogromna ró¿nica wie- Proszê pamiêtaæ, ¿e m¹¿ by³ rekto- bardzo oddani. On mia³ swoje ¿ycie,
ku. Ja by³am jeszcze smarkul¹, rem. Najzabawniejsze by³o, gdy ja swoje. By³ bardzo tolerancyjnym
mia³am wówczas 21 lat, a on by³ ksi¹dz za¿yczy³ sobie abymy poszli cz³owiekiem, dawa³ mi ogromn¹
46-letnim starym kawalerem. Spê- do spowiedzi. Dla mnie nie stanowi- swobodê. Tak naprawdê nie by³am
dzalimy ze sob¹ bardzo wiele cza- ³o to problemu, bo by³am praktyku- zbyt m¹dr¹ ¿on¹, chocia¿by z racji
su, du¿o rozmawialimy, chodzili- j¹c¹ katoliczk¹, ale m¹¿ chcia³ siê za wieku. Ci¹gnê³o mnie do takich
zwyczajnych rozrywek,
my do kina, do kawiarni na
chcia³am siê bawiæ, tañwinko, na tañce. By³am
czyæ. Jego ¿ycie kawiarnim zauroczona. To by³
niane nudzi³o, dra¿ni³ go
cz³owiek bardzo pogodny,
ha³as i nadmiar alkoholu.
m³odzieñczy, szarmancki.
Chodzilimy wiêc do znaObdarowywa³ pani¹ pewjomych na prywatki. Ja
nie kwiatami?
mog³am potañczyæ, a on
Nie. Dawa³ mi je dopiero
pograæ w bryd¿a.
póniej, gdy bylimy ju¿
D¹sa³ siê czasami?
ma³¿eñstwem.
Nie okazywa³ nigdy zdeJu¿ wiem! Kupowa³ pani
nerwowania, nie podnosi³
czekoladki!
g³osu. Na ogó³ wycofywa³
Te¿ nie. On w tej Francji w
do swojego pokoju i mózasadzie wychowywa³ siê
wi³, ¿e ma co pilnego do
sam, nikt go takich rzeczy
napisania. Czu³am pod
nie nauczy³, a ja nie miaskór¹, ¿e co siê dzieje,
³am mu zwróciæ uwagi.
wiêc jak to kobieta szybko
To ciekawe w takim razie
przygotowywa³am co dojak siê owiadczy³?
Fot. Zofia Kielanowska i Andrzej Lechowski  dyrektor Muzeum
brego. Nie by³o to trudne,
Odprowadza³ mnie do doHistorycznego w Bia³ymstoku
bo m¹¿ nie by³ wybredny.
mu.
Mieszka³am
na
Przez wiele lat ¿ywi³ siê w
Chmielnej. By³o ciemno
i b³oto do kolan. Nagle spyta³ czy wszelk¹ cenê z tego wymigaæ. knajpach i w sto³ówkach, tak wiêc
zosta³abym jego ¿on¹. Przestraszy- Skoñczy³o siê na d³ugiej wieczornej wszystko co zrobi³am chwali³
³am siê, a przede wszystkim nie rozmowie w domu ksiêdza. Kartki i zjada³ z apetytem. W domu ka¿da
uwierzy³am. Za¿artowa³am, ¿e ow- od spowiedzi nie by³y ju¿ potrzeb- potrawa ma zreszt¹ inny smak.
Ojcem Profesor by³ pewnie barszem, gdy bêdzie ³adniejsza pogoda. ne.
Za jaki czas, ju¿ w milszych oko- Ukrywalicie pañstwo swój lub dzo opiekuñczym?
Niezbyt, chocia¿ by³ niezmiernie
licznociach, powtórzy³ probê. Do- w rodowisku uczelnianym?
piero wtedy zrozumia³am, ¿e mówi Nie. Tego samego dnia wziêlimy szczêliwy, gdy dowiedzia³ siê, ¿e
na serio. Odpowiedzia³am, ¿e bêdê samochód s³u¿bowy i kierowcê  to bêdziemy mieli dziecko. Póniej
by³o bardzo nieprzyzwoite w tam- dawa³ synowi wielk¹ swobodê. Na
szczêliwa.
Sukienka lubna by³a pewnie tych czasach  i pojechalimy na sanki i ³y¿wy z dzieckiem chodziprzyjêcie do mojej przyjació³ki do ³am jednak ja.
piêkna?
A co tatu w tym czasie robi³?
Sukienka? Ach , gdzie¿ tam! Na- Suprala.
sze stroje by³y bardzo skromne. S¹dzê, ¿e komentarze po pañstwa Siedzia³ w domu i pisa³ co wa¿lub wziêlimy po cichu o 7 rano w ma³¿eñstwie by³y dla pani niezbyt nego. Zawsze jednak po nas przykociele czerwonym (Koció³ Farny przychylne. Na pewno podejrze- chodzi³ i razem ju¿ wracalimy na
 od red.) Udzieli³ nam go ksi¹dz wano pani¹ o chêæ zrobienia kari- obiad.
Boryk. Wspania³y cz³owiek. wiad- ery?
+
kiem naszego lubu by³ kocielny.
Kariery to siê robi dzisiaj i to w ró¿-
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istoria us³ugi prepaid (pol. przedp³ata)
Udostêpnienie przez AMB sieci komputerowej,
zaczê³a siê w po³owie lat 70-tych, w sektorze
opartej o tzw. sta³e ³¹cze, coraz powszechniejszy
telefonii publicznej. Po raz pierwszy wprodostêp do komputerów, ró¿norodnoæ tematów prac
wadzono j¹ we W³oszech, jako alternatywê dla ludzi,
naukowych oraz naciski rodowiska akademickiego
którzy nie chcieli nosiæ ze sob¹ wiêkszej iloci
sprawi³y, i¿ odpowiednio doceniono mo¿liwoæ szybbilonu. Polska do³¹czy³a do us³ug prepaid w telefonii
kiego dostêpu do publikacji naukowych poprzez
publicznej w latach 90-tych. Nie jest jednak moim
internet. Jako jedna z pierwszych pojawi³a siê baza
zamys³em pisanie o rozwoju telefonii, tylko o probledanych wydawnictwa Elsevier, nastêpnie do³¹czy³y
mach rodowiska akademickiego, które korzysta z
bazy Proquest, Blackwell Synergy itp. Pojawi³a siê
materia³ów ród³owych.
tak¿e mo¿liwoæ odp³atnego u¿ywania, w systemie
Do koñca lat 90-tych sposób zdobywania wiedzy,
prepaid,
zasobów
akademickich

system
z materia³ów publikowanych za granic¹, opiera³ siê o
doc@med. System ten obejmuje kilka bibliotek
trzy filary. Pierwszym by³y czasopisma prenuakademii medycznych i umo¿liwia zamawianie,
merowane przez Akademiê Medyczn¹ w Bia³ymzamiast w formie kserokopii papierowej, wybranych
stoku. Drugim by³o korzystanie z katalogu czasopism
artyku³ów w formie kserokopii elektronicznej.
prenumerowanych w instytucjach pañstwowych (uniSposób dostêpu do doc@medu jest prosty: w czytelni
wersytetach, szko³ach wy¿szych, akademiach etc.),
AMB deklaruje siê chêæ przyst¹pienia do ww. us³ugi
który publikowano raz do
roku. Trzecim fi(warunkiem jest posiadanie konta e-mail). Po za³o¿elarem  wyszukiwanie
autorów intereniu konta, przeznaczamy okrelon¹ kwotê pieniêdzy
suj¹cych
artyku³ów
(najczêciej
na system prepaid. Kwotê tê mo¿na uzyskaæ z
w Current Contents) i wyprowadzonej przez pracownika lub przez macierzyst¹
miana
korespondenjednostkê pracy statutowej, wype³niaj¹c zapotrzecji, w celu
bowanie skierowane do
otrzymaBiblioteki AMB. Po ponia reprintu.
twierdzeniu finansowaJak mo¿na siê
nia us³ugi przez Dzia³
domylaæ wszyNauki AMB, praktycznie
stkie wymienione
od rêki mamy aktywosposoby mia³y swowany pe³en dostêp do
je ograniczenia. W
konta. Cena i czas oczedwóch pierwszych dokiwania s¹ konkurentyczy³y mo¿liwoci ficyjne w stosunku do
nansowych w prenumeformy papierowej 
rowaniu zbiorów (najwiêkszoæ Bibliotek reaczêciej zbiory ukierunlizuje zamówienia w ci¹kowywano na g³ówne
gu 12-48 godzin od
zagadnienia naukowe
chwili zamówienia w dni
lub tak zwyczajnie, po polsku
danej instytucji), w
robocze. Otrzymujemy
trzecim przypadku 
powiadomienie o przyjêzale¿a³o to od dobrej
ciu realizacji, a nastêpwoli autora i funkcjonie zamówiony materia³.
nowania poczty. Tak
Jeli dana biblioteka nie
czy inaczej, jeli artyku³, na którym nam zale¿a³o
jest w stanie zrealizowaæ zamówienia, nastêpuje
znajdowa³ siê w pobli¿u (tj. w czytelni), kserokopiê
automatyczne przekierowanie zapotrzebowania do
wykonywano niemal¿e od rêki. W pozosta³ych przyinnej. System doc@med proponuje najpierw tê bipadkach nale¿a³o uzbroiæ siê w cierpliwoæ.
bliotekê, w której czas realizacji zamówienia jest
Wraz z rozwojem internetu w Polsce, zmieni³a siê
najkrótszy. Koszt elektronicznej wersji artyku³u w
iloæ róde³ zaopatrzenia w potrzebne materia³y
systemie doc@med wynosi 3 z³ za pierwsze dziesiêæ
ród³owe. Pocz¹tkowo, ³¹cz¹c siê za pomoc¹ modestron, za ka¿d¹ nastêpn¹ stronê 0,30 z³. Swoje
mu, mo¿na by³o penetrowaæ strony wydawców czazamówienia z ca³ego roku mo¿na przegl¹daæ w
sopism, a czêstokroæ zdarza³y siê takie pere³ki, jak
zak³adce zrealizowane.
darmowy dostêp testowy do pe³notekstowych baz
Przyk³adowe ceny dostêpu on-line do niektórych
danych w wersji elektronicznej (np. Cardiosource).
czasopism: Annals of Noninvasive Electrocardiology
I tu, po raz pierwszy pojawi³a siê opcja zakupu on wydawca Blackwell Synergy  dostêp indywidualny
line dostêpu do interesuj¹cych nas artyku³ów. Poprado jednego tomu: 26 $, dostêp instytucjonalny rowi³a siê tak¿e szybkoæ komunikacji, poprzez koresczny: 192 $, Acta Paediatrica  wydawca
pondencjê elektroniczn¹. Okaza³o siê, ¿e istnieje gruTaylor&Francis  dostêp indywidualny do jednego
pa instytucji (Ingentia, Athens), które odp³atnie ofetomu: 30 $, dostêp instytucjonalny roczny: 670 $,
ruj¹ dostêp do wybranych czasopism w formie elek.Circulation  wydawca Lippincott Wiliams &Wilkins
tronicznej. Kolejnym krokiem by³a mo¿liwoæ ko dostêp indywidualny do jednego tomu: 30 $, dostêp
rzystania przez internet z dostêpu do czasopism, któinstytucjonalny roczny: 820 $.
re AMB kupi³o w wersji papierowej (np. Pediatrics).
M

PREPAID
W

BIBLIOTECE
przedp³ata
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Nastêpnym strza³em w dziesi¹tkê powinien byæ internetowy
dostêp do ksi¹¿ek, oferowany w
ramach testu bazy Ovid. Tak,
w³anie ksi¹¿ek, których ceny w
wydaniu papierowym dochodz¹
czasami do kilkuset lub wiêcej z³otych. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o
darmowym dostêpnie do wybranych czasopism. Tu warte zapamiêtania s¹ nastêpuj¹ce adresy:
http://www.biomedcentral.com/
browse/journals/,
http://freemedicaljournals.com/,
http://www.borgis.pl/czytelnia/
index.php,
http://www.gfmer.ch/Medical_
journals/Free_medical.php.
Jako pierwszy prepaid'owiec
w Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, który od dwóch lat z
powodzeniem testuje oferowan¹
us³ugê, szczerze zachêcam i polecam system prepaid, jak równie¿
zachêcam do korzystania z innych
dobrodziejstw internetu. Biblioteka Akademii Medycznej w Bia³ymstoku wykona³a ogromny wysi³ek,
umo¿liwiaj¹c studentom i pracownikom dostêp do najnowszych publikacji, a liczne aktualizacje i dostêpy testowe, pojawiaj¹ce siê na
stronie Biblioteki, wskazuj¹ na
docenienie nowoczesnych technologii oraz zrozumienie potrzeb
spo³ecznoci naukowej, d¹¿¹cej do
uzyskania najnowszych informacji
p³yn¹cych z licznych publikacji
naukowych.

Dr Marek Kowalewski
II Klinika Chorób Dzieci AMB

Elektroniczne
ksi¹¿ki
mo¿na
testowaæ do koñca czerwca 2005r.
www.biblioteka.amb.edu.pl
Do koñca maja br. testujemy bazê
SCOPUS
www.biblioteka.amb.edu.pl
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Tajemnica
lekarska
cz. II

O

bowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej przez
lekarzy i wyj¹tki od tego
obowi¹zku wynikaj¹ równie¿ z
innych ustaw ni¿ tylko z art. 40
ustawy o zawodzie lekarza.
Tajemnica zawodowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
Na mocy art. 50 ustawy z dnia
19.08.1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. z 1994 r.,
Nr 111, poz. 535 z pón. zm.) lekarze-psychiatrzy s¹ obowi¹zani
do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezm¹ wiadomoæ w zwi¹zku z wykonywaniem
czynnoci leczniczych.
Od obowi¹zku zachowania
tajemnicy lekarz-psychiatra jest
zwolniony w stosunku do: innego
lekarza sprawuj¹cego opiekê nad
osob¹ z zaburzeniami psychicznymi, w³aciwych organów administracji rz¹dowej lub samorz¹dowej.
Dotyczy to: okolicznoci, których
ujawnienie jest niezbêdne do
wykonywania zadañ z zakresu
pomocy spo³ecznej, osób wspó³uczestnicz¹cych w wykonywaniu
czynnoci w ramach pomocy
spo³ecznej, w zakresie w jakim to
jest niezbêdne oraz s³u¿b ochrony
pañstwa i ich upowa¿nionych
pisemnie funkcjonariuszy, ¿o³nierzy w zakresie niezbêdnym do
przeprowadzenia
postêpowania
sprawdzaj¹cego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Marek Hermanowicz

Wyj¹tki od obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej w
ustawie o chorobach zakanych i
zaka¿eniach
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia
6.09.2001 r. o chorobach zakanych i zaka¿eniach (Dz.U. z 2001
r., Nr 126, poz. 1384 z pón. zm.)
lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobê zakan¹ albo
zaka¿enie, jest obowi¹zany pouczyæ pacjenta, jego ustawowego
przedstawiciela lub osobê sprawuj¹c¹ nad pacjentem faktyczn¹ opiekê o rodkach ostro¿noci, zapobiegaj¹cych przeniesieniu zaka¿enia na inne osoby oraz o obowi¹zku powiadomienia pracodawcy, jeli przy wykonywaniu pracy
istnieje mo¿liwoæ przeniesienia
zaka¿enia na inne osoby.
W przypadku rozpoznania
zaka¿enia, które mo¿e przenosiæ
siê drog¹ kontaktów seksualnych,
lekarz jest obowi¹zany poinformowaæ pacjenta o koniecznoci
zg³oszenia siê do lekarza jego partnera lub partnerów seksualnych.
Fakt powiadomienia pacjenta powinien byæ odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony podpisem pacjenta.
W sytuacji podejrzenia zaka¿enia lub zachorowania na chorobê
zakan¹ lekarz ma obowi¹zek zg³oszenia tego faktu, w ci¹gu 24 godzin, w³aciwemu ze wzglêdu na
miejsce zachorowania powiatowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu. Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na grulicê,
AIDS, ki³ê, rze¿¹czkê, nierze-
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¿¹czkowe zaka¿enia dolnych odcinków narz¹dów moczowo-p³ciowych i inne chlamydiozy oraz rzêsistkowicê, jak równie¿ przypadki
zgonów spowodowanych chorobami zakanymi, lekarz ma obowi¹zek zg³osiæ bezporednio w³aciwemu ze wzglêdu na miejsce
zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Zg³oszenia, o których mowa
powy¿ej nale¿y dokonaæ na formularzu zg³oszeñ, których wzory i
sposób przekazywania, z uwzglêdnieniem wymogów zabezpieczenia
danych osobowych, okreli³o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
z dnia 22.04.2003 r. (Dz.U. 2003 r.,
Nr 90, poz. 853).
W zg³oszeniach zamieszcza siê
nastêpuj¹ce dane osoby, której
dotyczy zg³oszenie: imiê i nazwisko, datê urodzenia, nr PESEL,
p³eæ, adres zamieszkania (lub
zameldowania), rozpoznanie oraz
kod jednostki chorobowej zgodnie
z miêdzynarodow¹ klasyfikacj¹
chorób oraz inne informacje niezbêdne do przeciwdzia³ania chorobom zakanym i zaka¿eniom.
W zg³oszeniu zachorowañ na
AIDS pacjent mo¿e zastrzec swoje
dane. Wówczas zamiast imienia
i nazwiska zamieszcza siê inicja³y
lub has³o, zamiast daty urodzenia
wiek, a zamiast adresu zamieszkania województwo, na obszarze,
którego pacjent posiada sta³e zameldowanie, a w przypadku niemo¿liwoci ustalenia  województwo, na obszarze którego przebywa
osoba, której dotyczy zg³oszenie,
a ponadto obywatelstwo i p³eæ.
Problematyka tajemnicy lekarskiej w ustawie o pobieraniu i
przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia
26.10.1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz¹dów (Dz.U. z 1995r., Nr 138,
poz. 682 z pón. zm.) dane osobowe dotycz¹ce dawcy i biorcy
przeszczepu s¹ objête tajemnic¹
i podlegaj¹ ochronie przewidzianej
w przepisach o tajemnicy zawodowej i s³u¿bowej oraz w prze1

pisach dotycz¹cych dokumentacji
medycznej, prowadzonej przez
zak³ady opieki zdrowotnej. Je¿eli
jednak przeszczep ma byæ pobrany
od ¿ywego cz³owieka, powy¿sza
regulacja nie dotyczy ujawnienia
danych osobowych o dawcy i o
biorcy tym osobom.

Pomimo szczegó³owych
unormowañ dotycz¹cych
tajemnicy lekarskiej
w ustawie o zawodzie
lekarza, Kodeksie Etyki
Lekarskiej oraz innych
ustawach, tajemnica ta
nie jest przestrzegana
w sposób rzetelny.

Tajemnica zawodowa w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnoci
przerywania
ci¹¿y
Art. 4c ustawy z dnia
7.01.1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y (Dz.U. z 1993 r., Nr
17, poz. 78 z pón. zm.) nakazuje
lekarzowi zachowanie w tajemnicy
wszystkiego, o czym powzi¹³ wiadomoæ w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoci wynikaj¹cych z
tej ustawy. Nadto artyku³ ten przewiduje prawo do zadoæuczynienia
pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê,
wynik³¹ z zawinionego ujawnienia
tajemnicy przez lekarza.
Regulacja prawna dotycz¹ca
tajemnicy lekarskiej w ustawie
o publicznej s³u¿bie krwi
Przepis art. 13 ustawy z dnia
22.08.1997 r. o publicznej s³u¿bie
krwi (Dz.U. 1997 r., Nr 106, poz.
681 z pón. zm.) zapewnia anoni-

mowoæ dawcy krwi. Oznakowanie
opakowañ krwi nie mo¿e zawieraæ
danych umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê dawcy krwi przez biorcê
lub inn¹ osobê, b¹d jednostkê organizacyjn¹ inn¹ ni¿ jednostka
organizacyjna publicznej s³u¿by
krwi.
Unormowania dotycz¹ce dokumentacji medycznej w ustawie
o s³u¿bie medycyny pracy
W myl art. 11 ustawy z dnia
27.06.1997 r. o s³u¿bie medycyny
pracy (Dz.U. z 1997 r., Nr 96, poz.
593 z pón. zm.) dane zawarte w
dokumentacji medycznej s¹ objête
tajemnic¹ zawodow¹ i s³u¿bow¹.
Dane te mog¹ byæ udostêpniane
wy³¹cznie podmiotom okrelonym
w tej ustawie oraz podmiotom
okrelonym w odrêbnych przepisach.
Regulacje dotycz¹ce tajemnicy
zawodowej osób zatrudnionych
w s³u¿bie zdrowia zawieraj¹ te¿:
art. 20-22 ustawy z dnia 5.07.1996
r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (Dz.U. z 2001 r., Nr 57, poz.
602 z pón. zm.), art. 7 ustawy
z dnia 20.06.1950 r. o zawodzie
felczera (Dz.U. z 1950 r., Nr 36,
poz. 336 z pón. zm.) oraz art. 21
pkt. 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r.
o izbach aptekarskich (Dz.U.
z 1991 r., Nr 41, poz. 179 z pón.
zm.).
Pomimo szczegó³owych unormowañ dotycz¹cych tajemnicy lekarskiej w ustawie o zawodzie
lekarza, Kodeksie Etyki Lekarskiej
oraz innych ustawach, tajemnica ta
nie jest przestrzegana w sposób
rzetelny. Powszechne jest omawianie choroby z rodzin¹ pacjenta bez
jego zgody, jak równie¿ udzielanie
informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon. Takie zachowanie
lekarzy nie wynika zazwyczaj ze
z³ej woli, lecz jest spowodowane
powierzchown¹ znajomoci¹ przepisów prawa i norm etycznych 1.

Autor jest
aplikantem adwokackim.

A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, Prok. i Pr. 2001 r., nr 6, s. 69.
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M

iros³aw Jan Mossakowski
urodzi³ siê 23 wrzenia 1929 r.
w Berezie Kartuskiej w województwie poleskim. Tam zdobywa³ wiedzê w szkole w Pra¿anach, a nastêpnie
w gimnazjach Ciechanowa i Lipna. W roku 1948 wst¹pi³ na Wydzia³ Lekarski AM w Gdañsku,
który ukoñczy³ z odznaczeniem
w 1953r. Pracê naukow¹ rozpocz¹³
jako m³odszy asystent w Zak³adzie Anatomii Prawid³owej Cz³owieka AM w Gdañsku. W 1954 roku podj¹³ studia aspiranckie (doktoranckie) w Zak³adzie Histopatologii Uk³adu Nerwowego (póniej
Neuropatologii) PAN w Warszawie pod kierunkiem prof. Adama
Opalskiego. Pracowa³ tam najpierw na stanowisku starszego
asystenta, póniej adiunkta. W latach 1954-1962 by³ równie¿ wolontariuszem w Klinice Neurologicznej AM w Warszawie. Tam
pod kierunkiem prof. I PetrusewiczHausmanowej uzyska³ specjalizacjê I
(1958) i II stopnia (1961) w zakresie neurologii.
W latach 1959-1960 Miros³aw
J. Mossakowski odby³ sta¿ w zakresie
neuropatologii klinicznej w Montreal
Neurological Institute. Opiekowali siê
nim profesorowie: W. Penfield i J. Olszewski.
W roku 1960 Rada Wydzia³u
Lekarskiego AM w Warszawie, na podstawie dysertacji Gwiadziaki mózgu
i mó¿d¿ku, przygotowanej pod kierunkiem prof. Adama Unickiego, nada³a M.J.
Mossakowskiemu stopieñ doktora. Kilka
lat póniej, w roku 1966, ta sama Rada
Wydzia³u po przed³o¿eniu rozprawy
Patomorfologia i histochemia spontanicznych i dowiadczalnych encefalopatii
pochodzenia w¹trobowego nada³a mu
stopieñ doktora habilitowanego nauk
medycznych. Autor za za tê pracê otrzyma³ wyró¿nienie oraz nagrodê Wydzia³u
Nauk Medycznych PAN.
W latach 1966-1967 M.J. Mossakowski odby³ sta¿ w zakresie neuropatologii
dowiadczalnej w National Institute of
Neurological Diseases and Blindness
(Bethesda, USA), pracuj¹c z I. Klatzo.
Od 1 lipca 1967 r., czyli od chwili
utworzenia Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej PAN, M.J. Mossakowski by³ kierownikiem Zespo³u
(póniej Zak³adu) Neuropatologii (do
roku 1987) oraz zastêpc¹ dyrektora ds.
naukowych (do roku 1968). W latach
1968-1980 by³ zastêpc¹ Sekretarza Wy-
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Prof.

Miros³aw Jan
Mossakowski
(1929 - 2001)
dzia³u Nauk Medycznych PAN. W roku
1971, maj¹c 42 lata, otrzyma³ tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w roku 1979 
profesora zwyczajnego nauk medycznych.
Badania Profesora koncentrowa³y siê
wokó³ czterech zagadnieñ:
+ neuropatologii klinicznej ze szczególnym uwzglêdnieniem histochemii i
patomorfologii guzów nowotworowych mózgu, genetycznie uwarunkowanych chorób zwyrodnieniowych
oraz patologii w¹trobowo- mózgowej,
+ biologii i patologii komórki nerwowej
i glejowej,
+ neurotoksylogii
+ wp³ywu niedostatku tlenowego na
orodkowy uk³ad mowy.
Dorobek profesora obejmuje 265 publikacji naukowych, w tym 212 oryginalnych prac, opublikowanych w wiêkszoci
na ³amach renomowanych miêdzynarodowych czasopism naukowych, m. in.
Brain, Neurology, Journal of Neurological Sciences itp. . Jego publikacje
cytowane s¹ czêsto w pimiennictwie
wiatowym.
Pod redakcj¹ Profesora wydano w
1981 r. Podstawy neuropatologii, pier-

wszy z tej dziedziny podrêcznik w kraju.
Profesor by³ równie¿ promotorem 8 doktoratów i opiekunem 22 habilitacji.
Wspó³pracowa³ z licznymi orodkami
naukowymi, uczestnicz¹c czynnie w zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. By³ organizatorem
lub wspó³organizatorem wielu
imprez naukowych oraz inicjatorem europejskich konferencji
neuropatologicznych. Wyg³osi³
kilkadziesi¹t wyk³adów (zna³
doskonale kilka jêzyków obcych)
na miêdzynarodowych kongresach, zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych oraz podczas zagranicznych podró¿y w
charakterze visiting professor.
Profesor by³ cz³onkiem wielu
towarzystw naukowych: cz³onkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Patologów i Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich,
cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
wspó³twórc¹ i pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Badañ Uk³adu Nerwowego, cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Neurologów, cz³onkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii
Nauk Medycznych, Meksykañskiego
Instytutu Kultury, European Academy of
Arts, Sciences and Humanities, World
Federation of Neurology, Paneuropean
Society of Neurology, International Society of Neuropathology, American Association of Neuropathologists, International Brain Research Organization, Board of
International Danube Symposia of Neurological Sciences. W latach 1976-1980
by³ wiceprezydentem International Society of Neuropathology.
Profesor Miros³aw J. Mossakowski
jest doktorem honoris causa akademii
medycznych: w Bia³ymstoku, w Lublinie,
w Gdañsku oraz Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie.
Profesor niew¹tpliwie nale¿y do
najwybitniejszych postaci polskiej medycyny. Jest postaci¹ o uznanym autorytecie
w kraju i za granic¹. Jego pracownicy
i przyjaciele wspominaj¹, ¿e czêsto
cytowa³ maksymê Alberta Einsteina 
Tylko ¿ycie powiecone innym warte
jest prze¿ycia.
Zmar³ 26 grudnia 2001 roku.
Oprac. red,. na podst. artyku³ów
dr. W³odzimierza Matysiaka
i prof. Franciszka Rogowskiego.
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NEUROBIOLOG  INTUICJONISTA I WIZJONER
Wspomnienie o prof. Miros³awie J. Mossakowskim

Prof. Jan Albrecht

Zak³ad Neurotoksykologii,
Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN

W

dniu 26 grudnia 2001 roku odszed³ profesor
Miros³aw Mossakowski. By³ wybitnym neurobiologiem, jednym z rzadkich w dzisiejszych
czasach przedstawicieli spo³ecznoci naukowej, których
najkrótsza charakterystyka mieci siê w pe³ni w sformu³owaniu postaæ renesansowa. W czasach, gdy
skutecznoæ drogi ¿yciowej uto¿samia siê z zawê¿aniem i
skracaniem szlaków ekspansji i pola
widzenia, Profesor jako jeden z nielicznych ³¹czy³ w sobie cechy wybitnego uczonego, organizatora i animatora nauki, mened¿era, i mê¿a stanu.
W ogólnej wiadomoci spo³ecznej
najsilniej zaakcentowa³y siê
jego rozliczne funkcje animacyjno-kierownicze. Przez ponad 25 lat by³ dyrektorem
Centrum Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej
PAN, instytutu, który stworzy³ od podstaw i który w
maju 2002 roku zosta³ na jego czeæ przemianowany na
Instytut Medycyny Dowiadczalnej i Klinicznej im.
M. Mossakowskiego.
Od przesz³o 20 lat pe³ni³ wysokie funkcje w Polskiej
Akademii Nauk: od 1998 r. do chwili mierci by³ jej prezesem, a w ró¿nych okresach przewodzi³ rozlicznym krajowym i zagranicznym stowarzyszeniom naukowym. Te
strony dzia³alnoci Profesora by³y wielokrotnie przedmiotem doniesieñ w rodkach masowego komunikowania.
Chêtnie i ze swad¹ udziela³ te¿ wywiadów radiowych i
telewizyjnych. Ci którzy go znali mieli mo¿noæ podziwiaæ
jego energiê i pozytywne mylenie we wszystkich
obszarach.
Niniejsze refleksje powiêcono wy³¹cznie dzia³alnoci
naukowej Profesora. Tekst nie pretenduje do miana rejestru
jego osi¹gniêæ badawczych: Przytoczone fakty, uzupe³nione
echem z kontaktów osobistych, maj¹ dokumentowaæ jego
niezwyk³¹ intuicjê, a w szerszym wymiarze  dar przewidywania kierunków w jakich rozwin¹ siê badania nad
fizjologi¹ i patologi¹ mózgu.
Zmaterializowaniu siê i ukszta³towaniu przymiotów
badacza sprzyja³a gruntowna wiedza, któr¹ Profesor zdoby³
pod kierunkiem wybitnych mistrzów w kraju i za granic¹.
Fakt, i¿ znalaz³ siê pod ich skrzyd³ami, sam w sobie daje
wiadectwo wyczuciu okolicznoci najlepiej sprzyjaj¹cych
rozwojowi osobowoci twórczej. Po ukoñczeniu studiów na
Wydziale Lekarskim AM w Gdañsku w 1953 przeniós³ siê
do Warszawy, gdzie odby³ studia doktoranckie w Zak³adzie
Histopatologii Orodkowego Uk³adu Nerwowego pod
kierownictwem prof. Adama Opalskiego, jednego z pio-
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nierów badañ nad patomorfologi¹ gleju. Zak³ad ten w
nied³ugim czasie przekszta³ci³ siê w Zak³ad Neuropatologii,
a w nim Profesor zorganizowa³ ex nihilo pierwsz¹ w Polsce
i jedn¹ z pierwszych w Europie Pracowniê Hodowli
Komórek O.U.N.
We wczesnym okresie pasjê dowiadczaln¹ ³¹czy³ z
prac¹ kliniczn¹ w renomowanym oddziale. Pierwszy i drugi
stopieñ specjalizacji z neurologii zdobywa³ pod kierunkiem
prof. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz. W 1959 roku dobra
intuicja powiod³a go za ocean, na roczny sta¿ do Instytutu
Neurologii w Montrealu, gdzie bezporednio zetkn¹³ siê i
wspó³pracowa³ z ojcem nowoczesnej neuropatologii, Williamem Penfieldem. W kilka lat póniej zawita³ w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, gdzie wspó³pracowa³ z dr. Igorem Klatzo, jednym z najwiêkszych wizjonerów wspó³czesnej neuropatologii, którego nazwisko wi¹¿e
siê m. in. ze sformu³owaniem definicji wazogennego i cytotoksycznego obrzêku mózgu oraz zjawiska dojrzewania
poniedokrwiennego uszkodzenia tkanek orodkowego
uk³adu nerwowego.
W swoich badaniach dowiadczalnych Profesor od
pocz¹tku skupi³ siê na systematycznym, szczegó³owym
opisywaniu zmian morfologicznych, histochemicznych i
histoenzymatycznych obrazuj¹cych trzy grupy stanów patologicznych orodkowego uk³adu nerwowego: niedotlenienia
i niedokrwienia, encefalopatii pochodzenia w¹trobowego
zwi¹zanych z toksycznym dzia³aniem amoniaku, oraz
guzów mózgu. Wspólnym przedmiotem zainteresowania
Profesora w obrêbie tych stanów patologicznych by³ los
komórek gleju gwiadzistego, prociej astrocytów. By³y to
czasy, gdy komórki te, stanowi¹ce przesz³o 25% masy i 50%
objêtoci mózgu, nadal postrzegano wedle wzorca stworzonego przez wielkich z przesz³oci (Virchowa, Golgiego,
Cajala)  jako bierne podcielisko, w najlepszym razie fizyczn¹ podporê aktywnie przewodz¹cych neuronów. Ma³o
komu przychodzi³o wówczas do g³owy, i¿ komórki te s¹
aktywnym partnerem neuronu, a wiarygodnych dowodów
biochemicznych czy elektrofizjologicznych na interakcjê
neuron-astrocyt praktycznie nie by³o. Taki kaleki, dyskredytuj¹cy astrocyty obraz funkcji mózgu fa³szowa³ rozumienie
istoty szeregu schorzeñ o.u.n. Dotyczy³o to zw³aszcza encefalopatii w¹trobowej, gdzie jak wiadomo od dawien dawna,
zmiany morfologiczne omijaj¹ neurony, a dotykaj¹ astrocytów (dane w ujêciu historycznym przytoczono w kilku
artyku³ach przegl¹dowych). Pogl¹dy na to schorzenie cechowa³a delikatnie rzecz ujmuj¹c ma³o twórcza dwoistoæ
widzenia  neurofizjolodzy i klinicyci postrzegali je jako
pierwotne zaburzenie funkcji neuronu, traktuj¹c zmienione
astrocyty jako mechanistycznie nieistotny odprysk, patomorfolodzy za jako chorobê astrocytów, której towarzysz¹
niewyt³umaczalne zaburzenia neurofizjologiczne. Profesor
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Mossakowski by³ pierwszym badaczem, któremu w pracy
opublikowanej w 1970 roku w Acta Neuropathologica uda³o
siê znaleæ iunctim miêdzy tymi punktami widzenia. Dowiód³, i¿ typowy dla encefalopatii w¹trobowej przebieg
transformacji astrocytów mo¿na odtworzyæ in vitro traktuj¹c
organotypowe hodowle ró¿nych okolic mózgu szczura
(mó¿d¿ku, hipokampa) amoniakiem b¹d surowic¹ od
chorych z encefalopati¹ w¹trobow¹; okaza³o siê zatem, i¿
odpowiedzialny za objawy schorzenia amoniak dzia³a
bezporednio na astrocyty. Nawiasem mówi¹c, w pracy tej
odda³ ho³d swojemu pierwszemu nauczycielowi  wród
zmienionych astrocytów dostrzeg³ tzw. komórki Opalskiego.
Praca ukaza³a siê o 9 lat wczeniej ni¿, uwa¿ana za prze³omow¹, publikacja Michaela Norenberga, w której autor
dowiód³, i¿ syntetaza glutaminowa  enzym neutralizuj¹cy
nadmiar amoniaku w mózgu jest wybiórczo zlokalizowany
w astrocytach. W innej pracy, pozornie nie zwi¹zanej z tematem, profesor Mossakowski poszed³ o krok dalej: stosuj¹c
rutynowe metody histochemiczne wykaza³, i¿ zahamowanie
aktywnoci enzymów cyklu Krebsa wywo³uje zmiany morfologiczne w astrocytach przypominaj¹ce te, które towarzysz¹ encefalopatii w¹trobowej. By³a to pierwsza obserwacja wskazuj¹ca na mo¿liwy zwi¹zek zaburzeñ metabolizmu energetycznego astrocytów z encefalopati¹ hiperamonemiczn¹: Praca ta ukaza³a siê blisko 20 lat przed pojawieniem
siê danych dokumentuj¹cych bezporedni hamuj¹cy wp³yw
amoniaku i encefalopatii w¹trobowej na aktywnoc dehydrogenazy alfa-ketoglutaranu w mózgu.
Dzi wiemy, i¿ zgromadzony w astrocytach glikogen
stanowi rezerwê energetyczn¹ ostatniej szansy dla niedotlenionych lub wyg³odzonych substratowo neuronów, od kilku
lat znamy dok³adnie odneuronalny, receptorowy mechanizm
pobudzenia degradacji glikogenu w astrocytach i mechanizm transportu tak uzyskanej glukozy do neuronów. Warto
jednak odnotowaæ, i¿ to w³anie wspólnemu wysi³kowi
tandemu Mossakowski-Klatzo zawdziêczamy pierwszy opis
zmian w aktywnoci enzymów metabolizuj¹cych glikogen w
mózgu w warunkach niedotlenienia.
Nie sposób przytoczyæ wszystkie oryginalne, nowatorskie spostrze¿enia poczynione przez Profesora na
przestrzeni dziesiêcioleci. Niew¹tpliwie zainspirowa³, a w
du¿ej mierze wykreowa³ kilka kierunków badawczych we
w³asnym instytucie. Badania prowadzone przez jego
uczniów wnios³y znacz¹cy wk³ad w zrozumienie mechanizmu zaburzeñ funkcjonowania mózgu w warunkach jego
niedotlenienia i niedokrwienia, na poziomie komórkowym i
podkomórkowym. Do najistotniejszych osi¹gniêæ w tej
dziedzinie zaliczyæ nale¿y wykazanie uszkadzaj¹cego wp³ywu nadmiernego wnikania jonów wapnia do komórek nerwowych oraz aktywacji w tych warunkach szeregu uk³adów
przekaników wewn¹trzkomórkowych, w tym kinazy
bia³kowej C, tlenku azotu, jak równie¿ czynników transkrypcyjnych. W obszarze badañ nad rol¹ astrocytów w
patologii orodkowego uk³adu nerwowego, na uwagê
zas³uguje opis wybiórczej wra¿liwoci tych komórek na
uszkodzenie przez kwas kainowy, modelowy zwi¹zek
ekscytotyczny bêd¹cy agonist¹ receptorów kwasu glutaminowego. Autor niniejszego opracowania przej¹³ po Profesorze pa³eczkê na szlaku dokumentuj¹cym rolê tych
komórek w ujawnianiu siê neurotoksycznoci amoniaku i
patomechanizmie encefalopatii w¹trobowej.
Niech mi wolno bêdzie dodatkowo udokumentowaæ
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tezê o przenikliwej intuicji badawczej Profesora i jego
niepospolitej zdolnoci kojarzenia obserwacji kilkoma
wspomnieniami osobistymi.
Pierwsze przypadkowe zetkniêcie autora artyku³u z Profesorem nast¹pi³o w niebanalnym czasie i miejscu. Przesz³o
35 lat temu, w okolicach Wielkiej Nocy, w Pary¿u, w
drzwiach wejciowych Orodka PAN na Rue Lauriston. Profesor zatrzyma³ siê tam w drodze powrotnej ze sta¿u w
Bethesdzie. Do dzi pamiêtam, i¿ w trakcie rozmowy
zwierzy³em siê, ¿e tematem pracy doktorskiej, któr¹ w³anie
zacz¹³em przygotowywaæ na Uniwersytecie w Lejdzie, jest
mechanizm inicjacji biosyntezy bia³ka u bakterii (E. coli).
Profesor zareagowa³ w sposób zdumiewaj¹cy, a o tym, ¿e
reakcja by³a zwyk³ym wiadectwem jego niezwyk³ej
wyobrani naukowej przekona³em siê kilka lat póniej.
Powiedzia³ mniej wiêcej co takiego: Wie pan, ta inicjacja
skoro tak istotna dla bakterii, to musi byæ równie¿ czynnikiem determinuj¹cym intensywnoæ syntezy bia³ka w
mózgu, a jeli tak, to jest prawdopodobnie bardzo wra¿liwa
na czynniki uszkadzaj¹ce mózg...Jak pan skoñczy swoje
woja¿e, to niech pan siê do mnie zg³osi, zatrudniê pana w
Centrum.... Proszê zwróciæ uwagê na czas, w którym
zosta³y wypowiedziane te s³owa. By³ rok 1967, wiedza o
mechanizmie biosyntezy bia³ka w tkankach zwierzêcych
by³a w powijakach, szczegó³owego opisu funkcjonowania
czynników inicjuj¹cych w organizmach wy¿szych
doczekalimy siê dopiero 8 lat póniej. Wszak¿e nietrudno
by³o domniemaæ, i¿ podobnie jak u bakterii tak i u eukariotów reakcja inicjacji musi byæ ATP-zale¿na, ale w koñcu
niewiele procesów mo¿na zainicjowaæ bez dostarczenia
ATP.
Piêæ lat po wypowiedzi Profesora pisz¹cy te s³owa
opublikowa³ dane wiadcz¹ce o wybiórczej wra¿liwoci
inicjacji syntezy bia³ka w mózgu na niedotlenienie w modelu zatrucia tlenkiem wêgla. Dok³adnie tak jak to przewidzia³
Profesor.
Wiele lat póniej, w 1984 roku, zauwa¿ylimy i¿ umiarkowana hiperamonemia prowadzi do aktywacji anhydrazy
wêglanowej w mózgu. W owych czasach obserwacja ta nie
kwalifikowa³a siê do racjonalnego wyt³umaczenia. Pamiêtam do dzi jak Profesor z charakterystycznym przenikliwym pó³umiechem krêci³ g³ow¹ nad wynikami, d³ugo nic
nie mówi³ i nagle: ... Panie, to jaka zmiana pH w astrocytach... ... By³o to tu¿ przed ukazaniem siê pracy grupy
Shanka w której wykazano, ¿e anaplerotyczne wi¹zanie
dwutlenku wêgla z kwanego weglanu w cyklu reakcji katalizowanych przez anhydrazê weglanow¹ i karboksylazê
pirogronianow¹ jest procesem zachodz¹cym g³ównie w
astrocytach, 9 lat przed tym, jak Boron i wspó³pracownicy
dowiedli, i¿ amoniak indukuje w pojedynczych astrocytach
skoki pH, a 16 lat musia³o up³yn¹æ do czasu gdy Neville
Brookes opracowa³ na bazie ¿mudnych badañ schemat
³¹cz¹cy indukowane przez amoniak zmiany pH z zaburzeniami zlokalizowanej w astrocytach odnogi szlaku glutaminian-glutamina, a zatem koñcowego etapu anaplerozy.
Powy¿sze refleksje nie wyczerpuj¹ bogactwa pomys³ów
i inspiracji, jakimi Profesor obdarza³ rodowisko naukowe
za ¿ycia, ani tym bardziej nie miareczkuj¹ piêtna jakie jego
osobowoæ wycisnê³a na badaniach naukowych prowadzonych po jego odejciu. Dalekosiê¿na trafnoæ jego idei
odbiera sens okolicznociowego zamykania ich w archiwach.
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Bezpieczne
,

podrozowanie
.

Wywiad z prof. Danut¹ Prokopowicz,
kierownikiem Kliniki Obserwacyjno-Zakanej AMB

Zapocz¹tkowa³a pani cykl konferencji pt. Medycyna podro¿y. Proszê nam powiedzieæ czy w ¿yciu
prywatnym lubi pani podró¿owaæ?
Bardzo, uwa¿am, ¿e podró¿e nadaj¹ ¿yciu smak.
Umo¿liwiaj¹ poznanie nowych ludzi, ich zwyczajów i
filozofii. Nie warto jednak wyje¿d¿aæ do miejsc
mocno ucywilizowanych. Tak naprawdê interesuj¹ce
s¹ miejsca ca³kiem dzikie, do których docieraj¹ tylko
nieliczni.
Podczas moich wyjazdów odwiedzi³am Koreê, Sri
Lankê, Maroko, Mongoliê. Mo¿na tam zobaczyæ
miasta funkcjonuj¹ce jak to by³o przed wiekami. Tam
czas siê zatrzyma³.
Jakie zagro¿enia nios¹ ze sob¹ wyjazdy, zw³aszcza
te do krajów egzotycznych?
Ogromne, zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Medycyna podró¿y zaczyna siê ju¿ w
momencie planowania wyjazdu. Z du¿¹ ostro¿noci¹
podchodziæ nale¿y do ofert tzw. ostatniej chwili. S¹
one z regu³y le zaplanowane i przez to bardzo
niebezpieczne dla naszego zdrowia. Wa¿n¹ spraw¹
jest ubezpieczenie i o nim zapominaæ nie wolno.
Radzê, aby w miejscu pobytu obserwowaæ tubylców,
zwracaæ uwagê na ich sposób ubierania i zachowania.
Na piaszczystych pla¿ach u¿ywaæ obuwia, aby zabezpieczyæ siê przed paso¿ytami bytuj¹cymi w piasku,
jak np. wêgorek jelitowy. Bardzo wa¿ny jest sposób
od¿ywiania. Jemy i pijemy zawsze systematycznie,
aby nie dopuciæ do odwodnienia organizmu, do
zaburzeñ elektrolitowych. Napoje powinny byæ
butelkowane, a nie kupowane u przydro¿nych
sprzedawców. Nie u¿ywajmy kostek lodu, w których
woda pochodzi najczêciej wprost z kranu. Dobr¹
zasad¹ podczas spo¿ywania pokarmów jest obierz,
ugotuj albo zrezygnuj. Pamiêtajmy te¿, ¿e urz¹dzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach s¹ siedliskiem wielu niebezpiecznych drobnoustrojów i
paso¿ytów.
Te uwagi mo¿na by mno¿yæ i mno¿yæ. Powsta³y
nawet specjalne poradnie, jak ta przy prowadzonej
przeze mnie klinice, dla osób wyje¿d¿aj¹cych i
wracaj¹cych z tropiku.
O tych problemach mówilimy te¿ podczas naszych
spotkañ, na II ju¿ konferencji powieconej medycynie
podró¿y. Jest to jedyne takie sympozjum w Polsce.
Wiedza, któr¹ tam zdobywamy jest interdyscyplinarna.
Czy pamiêtaj¹c o tych wszystkich niebezpieczeñstwach czyhaj¹cych na turystów, pani, jako specjalistka w tej dziedzinie, podejmuje jakie nadzwy-
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czajne kroki przed wyjazdem?
Oczywicie, ¿e tak. Choroby tropikalne s¹ bardzo
niebezpieczne. Przed wyjazdem nale¿y siê wiêc
zaszczepiæ. Pamiêtajmy, i¿ odpornoæ nabywamy po
jakim czasie od szczepienia, wiêc nale¿y je dobrze
zaplanowaæ. Od czerwca ub. roku mamy certyfikat na
wykonywanie szczepieñ przeciw ¿ó³tej gor¹czce.
Obowi¹zkowo nale¿y siê zaszczepiæ przeciw WZW
typu A. W zale¿noci od czêci wiata warto
pomyleæ o szczepieniu przeciw zimnicy. Pamiêtajmy
te¿, ¿e paso¿yty na ró¿nych terenach posiadaj¹ ró¿n¹
opornoæ. Tak wiêc w naszej poradni posiadamy
szczegó³owy wykaz opornoci paso¿ytów i w zale¿noci od tego te¿ dobieramy szczepionki.
Zapraszam wszystkich mi³oników podró¿y przed
wyjazdem do naszej poradni.
Czy czêsto po powrocie z zagranicy zg³aszaj¹ siê
turyci z problemami zdrowotnymi?
Na szczêcie problem ten na naszym terenie nie jest
powszechny, ale zdarza siê. Takich przypadków
mamy kilkanacie w roku. Niepokoj¹ce jest to, ¿e w
tej grupie zdarzaj¹ siê lekarze, którzy przed wyjazdem zbagatelizowali zagro¿enia wynikaj¹ce z podró¿y do krajów tropikalnych. A przecie¿ nie jest
wstydem poradziæ siê dowiadczonych osób! Tak
naprawdê przeciêtny lekarz nie ma pojêcia o chorobach tropikalnych, co najwy¿ej umie wymieniæ
kilka z nich, i na tym jego wiedza siê koñczy.
Pani profesor, a mo¿e po prostu lepiej zostaæ w
domu?
Zdecydowanie nie! W ¿yciu potrzebne s¹ nowe
bodce zewnêtrzne. Szukanie niezapomnianych
wra¿eñ i poznawanie wiata to najlepsze dzia³anie
przeciwdepresyjne. W wiecie istniej¹ nawet specjalne kluby osób, które pomagaj¹ sobie w podró¿ach. Spotykaj¹ siê nieznajomi sobie ludzie,
wymieniaj¹ dowiadczenia, razem zwiedzaj¹ wiat,
czêsto nawet pomagaj¹ sobie finansowo.
Najgorzej jest podró¿owaæ samemu, bez rozeznania i
w nieznane warunki. To zwiêksza ryzyko i niebezpieczeñstwo wypraw. Polecam wszystkim dalekie egzotyczne podró¿e, ale zawsze dobrze zaplanowane, z
rozmys³em i bezpieczne. Nic tak nas nie wzbogaci
emocjonalnie, jak cudowny wyjazd w nowe, ciekawe
miejsce. Nic tak lepiej nie przywróci harmonii naszemu organizmowi. Ale przed podró¿¹ zachêcam moich
kolegów do zapoznania siê z problemem chorób
tropikalnych.
Rozmawia³: Adam Hermanowicz
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opiekuj¹c siê przez pewien czas stacj¹ meteoroloZa ¿ycia by³ nieznanym austriackim giczn¹ notowa³ wystêpowanie plam na S³oñcu i czêhuraganów. Ponadto hoduj¹c pszczo³y
mnichem o duszy eksperymentatora. stotliwoæ
prowadzi³ nad nimi obserwacje. Bra³ równie¿ czynOdkry³ zasady dziedzicznoci. Jego ny udzia³ w pracach Sekcji Ogrodniczej Mobadania nie zyska³y uznania ówczes- rawskiego Towarzystwa Rolniczego i otrzymywa³
nagrody za wyhodowane przez siebie nowe odmiany
nego wiata nauki.
jab³ek i gruszek.
Po kilkunastu latach Mendel
zosta³ opatem zakonu. W ogrodzie przyklasztornym zacz¹³
wówczas swe s³ynne dowiadczenia nad krzy¿owaniem grochu.
By³ pierwszym
biologiem,
który planowo
zastosowa³ metodê
krzy¿owania do
badañ nad dziean Mendel urodzi³ siê 22 lipca 1822 roku w
dziczeniem
morawskiej wsi Nynèice (wówczas w obrêbie
cech u rolin.
monarchii austriackiej, obecnie  na terenie
W ci¹gu wieloCzech) w rodzinie niezamo¿nego rolnika. Ukoñczy³
letnich
doszko³ê podstawow¹ w rodzinnej miejscowoci, a
wiadczeñ hodonastêpnie gimnazjum w Opawie. Jako m³ody ch³owlanych
dopiec zdradza³ zainteresowanie matematyk¹ i naukawiód³, ¿e ka¿dy
mi przyrodniczymi, z zainteresowaniem obserz 22 u¿ytych
wowa³ kwiaty w ogrodzie i podgl¹da³ pszczo³y w
gatunków gropasiece ojca.
chu zatrzymyW 1840 roku zapisa³ siê na uniwersytet w O³owa³ swe indymuñcu, gdzie studiowa³ filozofiê. Choroba i k³opowidualne cechy.
ty rodzinne przyczyni³y siê do przerwania nauki. W
Ustali³
przy
roku 1843 wst¹pi³ do klasztoru augustianów w
tym wyranie
Brunn w Austrii (obecnie Brno w Czechach) otrzyokrelone cemuj¹c imiê zakonne  Grzegorz. W po³owie XIX
chy,
wed³ug
wieku zakony wywiera³y niema³y wp³yw na ¿ycie
których mo¿na
kulturalne spo³eczeñstw, a klasztor, w którym znarozpoznaæ polaz³ siê Mendel gromadzi³ zarówno wybitnych filoszczególne odmiany grochu, jak na przyk³ad kolor
zofów, przyrodników, kompozytorów jak i pisarzy.
nasion lub kolor kwiatów. By³a to ciekawa obTrudno wiêc wyobraziæ sobie bardziej stymuluj¹c¹
serwacja, która pobudzi³a Mendla do rozwa¿añ i
atmosferê dla m³odego cz³owieka zainteresowanego
dalszych badañ. Przede wszystkim obala³a
naukami przyrodniczymi. Rok póniej rozpocz¹³
twierdzenie o dziedziczeniu mieszaniny cech,
studia teologiczne. Uczêszcza³ tak¿e na wyk³ady z
poniewa¿ wszystkie nasiona wygl¹da³y jak jednego
rolnictwa, jedwabnictwa i upz rodziców i nie przejawia³y
rawy winogron. wiêcenia ka¿adnego wyporodkowania.
p³añskie otrzyma³ w 1847 r.
wsobne krzy¿oJan Mendel urodzi³ siê 22 lipca Jednak¿e
W 1850 roku Mendel przywanie rolin potomnych
1822 roku w morawskiej wsi
st¹pi³ do egzaminu uprawniawydaj¹cych ¿ó³te nasiona
j¹cego do wykonywania zawoda³o nastêpny zastanawiaj¹Nynèice (wówczas w obrêbie
du nauczyciela. Egzaminu jedcy wynik: w drugim pokolemonarchii austriackiej, obecnie niu pojawi³y siê zarówno
nak nie zda³, przy czym najgorsze oceny uzyska³ z biologii
 na terenie Czech) w rodzinie zielone jak i ¿ó³te nasiona,
i geologii! Mimo to przeor poa nasiona zielone wyda³y
niezamo¿nego rolnika.
s³a³ go na uniwersytet w Wiedtak¿e ¿ó³te roliny rodziniu, gdzie w latach 1851-1853
cielskie, przy czym udzia³
studiowa³ matematykê i nauki
procentowy osobników daprzyrodnicze. W latach 1854-1868 by³ zastêpc¹
j¹cych nasiona takiej czy innej barwy by³ zawsze
nauczyciela biologii w gimnazjum w Brnie. Brak
taki sam. Zauwa¿y³ równie¿, ¿e osobniki maj¹ce
sta³ego zajêcia sprawi³, ¿e Mendel mia³ du¿o wolkwiaty bia³e, krzy¿owane miêdzy sob¹, daj¹
nego czasu, który powiêca³ ró¿nym zainteresowapotomstwo wy³¹cznie o kwiatach bia³ych. Tak samo
niom. Amatorsko zajmowa³ siê meteorologi¹, a
osobniki o kwiatach czerwonych daj¹ potomstwo

Wielkie
odkrycie nieznanego mnicha

J
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wy³¹cznie o kwiatach czerwonych. Jeli jednak
kwiaty z tych obu gatunków czystych zapyli siê
py³kiem drugiej rasy czystej, to otrzyma siê roliny
o kwiatach barwy ró¿owej, czyli poredniej. Ta
w³anie jednolitoæ pierwszego pokolenia i ró¿norodnoæ pokolenia drugiego  mieszañców,
doprowadzi³y Mendla do przekonania, ¿e niektóre
cechy dziedziczone s¹ przez bezporednie potomstwo, i te nazwa³ cechami przewa¿aj¹cymi, czyli
dominuj¹cymi. Inne za przepuszcza³y jedno

W 1865 roku opracowa³ prawa
dziedzicznoci znane dzi jako prawa
Mendla. Pierwsze z nich, prawo
segregacji g³osi, ¿e ka¿da cecha
dziedziczna jest okrelana, czyli
determinowana przez jednostki
dziedzicznoci wystêpuj¹ce parami.
Drugie prawo, niezale¿nej segregacji,
g³osi: w krzy¿ówkach, w których
rodzice ró¿ni¹ siê jedn¹ lub wiêksz¹
iloci¹ niezale¿nych cech, ka¿da para
genów podlega losowej segregacji
i jest dziedziczona niezale¿nie od
genów innych par.
pokolenie i wystêpowa³y dopiero w trzecim, te
nazwa³ cechami ustêpuj¹cymi, czyli recesywnymi.
W 1865 roku opracowa³ prawa dziedzicznoci
znane dzi jako prawa Mendla. Pierwsze z nich,
prawo segregacji g³osi, ¿e ka¿da cecha dziedziczna
jest okrelana, czyli determinowana przez jednostki
dziedzicznoci wystêpuj¹ce parami. Drugie prawo,
niezale¿nej segregacji, g³osi: w krzy¿ówkach, w
których rodzice ró¿ni¹ siê jedn¹ lub wiêksz¹ iloci¹
niezale¿nych cech, ka¿da para genów podlega
losowej segregacji i jest dziedziczona niezale¿nie
od genów innych par.
Wrodzony zmys³ matematyczny pozwoli³ Mendlowi na ilociowe ujêcie zjawisk dziedzicznoci.
Gdy w 1865 roku og³osi³ swe d³ugoletnie spostrze¿enia i wnioski w sprawozdaniach Naukowego
Towarzystwa Przyrodniczego w Brnie Morawskim,
niew¹tpliwie te w³anie wzory matematyczne pogmatwa³y myli ówczesnych biologów. Towarzystwo,
zgodnie z przyjêtym zwyczajem, sprawozdania
Mendla przes³a³o do instytucji naukowych Wiednia,
Rzymu, Petersburga, Upsali, Krakowa i innych
miast, ale nikt nie zwróci³ na nie uwagi. £¹czenie
botaniki z matematyk¹ zaprzecza³o wszelkim obowi¹zuj¹cym ówczenie pojêciom. Stan umys³ów
wspó³czesnych Mendlowi biologów, zajêtych je-
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szcze darwinowsk¹ teori¹ ewolucyjnej zmiennoci
form ¿yj¹cych, nie sprzyja³ przyjêciu twierdzeñ
brneñskiego opata o sta³oci cech i matematycznych
regu³ach ich rozszczepiania siê. W 1866 roku wyniki Mendla zosta³y opublikowane w wydawanym
przez Naukowe Towarzystwo Przyrodnicze pimie
Transaktionen, w artykule zatytu³owanym w t³umaczeniu polskim Badania nad hybrydami rolin.
Drugi artyku³ ukaza³ siê w tym samym pimie trzy
lata póniej. Transaktionen nie by³y pismem o
wielkim znaczeniu, niemniej jednak znajdowa³y siê
w du¿ych bibliotekach. Mendel przes³a³ ponadto
kopiê artyku³u Karlowi Nägeliemu, wybitnemu
autorytetowi w dziedzinie zagadnieñ dziedzicznoci. Nägeli przeczyta³ pracê i odpisa³ Mendlowi, ¿e
nie dostrzeg³ w niej istotnych wartoci. Artyku³y
Mendla zosta³y powszechnie zignorowane i posz³y
w zapomnienie na ponad trzydzieci lat. Po notatkach, jakie Mendel poczyni³ na marginesie swojego
egzemplarza darwinowskiego dzie³a O powstawaniu gatunków mo¿na wnioskowaæ, ¿e dostrzeg³
wartoæ swych odkryæ dla teorii ewolucji. Choæ
jego badania by³y znane wielu wspó³czesnym mu
biologom, to jednak zosta³y uznane za rewelacje
istotne jedynie dla tych, którzy zajmuj¹ siê
grochem.
W póniejszych latach ¿ycia, Mendel nale¿a³ do
wielu towarzystw naukowych: meteorologicznego,
pomologicznego, pszczelarskiego i innych, ale ci¹gle niedoceniony by³ przez biologów. Zmar³ 6.
stycznia 1884 roku w Starym Brnie.
W 1900 r. odkryto ponownie prace Mendla. Na
jego artyku³ natknêli siê, niezale¿nie od siebie, trzej
badacze: Holender Hugo de Vries, Niemiec Karol
Correns i Austriak Erich von Tschermak. Wszyscy
trzej wykonali w³asne dowiadczenia botaniczne
niezale¿nie od siebie i potwierdzili prawa sformu³owane przez Mendla. Wszyscy zacytowali pracê
Mendla i owiadczyli, ¿e ich badania potwierdzaj¹
jego odkrycia. Zadziwiaj¹cy potrójny zbieg okolicznoci! W tym samym roku Anglik William Bateson równie¿ trafi³ na artyku³ Mendla i zwróci³ na
niego uwagê innych. W ten sposób Mendel zyska³
ogromne uznanie, które nale¿a³o mu siê ju¿ za
¿ycia.
Mendel zapocz¹tkowa³ odrêbn¹ ga³¹ biologii 
genetykê, choæ nie wiedzia³ o istnieniu chromosomów i noników cech dziedzicznych, jakimi s¹
geny.
W roku 1966 w 100 lat po og³oszeniu dzie³a
stanowi¹cego podwaliny dzisiejszej genetyki, odby³
siê wielki zjazd powiêcony Mendlowi. Symbolem
zjazdu by³ emblemat przedstawiaj¹cy kwiat groszku
i model budowy cz¹steczki DNA.
Prawa Mendla, s¹ podstaw¹ wspó³czesnej
genetyki.
Alicja Karwowska
(Autorka jest asystentem
 sta¿yst¹ w Zak³adzie
Analizy Instrumentalnej AMB).
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Zmar³ 2 padziernika 1946 r. w
Versoix pod Genew¹. W 1993 r.
jego prochy przeniesiono do
Katedry w. Jana w Warszawie
Ignacy Mocicki by³ in¿ynierem  chemikiem, wspó³twórc¹ elektrochemii technicznej,
wynalazc¹. W roku 1905 opracowa³ metodê i technologiê produkcji tlenków azotu, która znalaz³a zastosowanie do produkcji
kwasu azotowego i nawozów
azotowych. Metoda przemys³owej produkcji kwasu azotowego
 pierwsza tego typu  oparta by³a na wi¹zaniu azotu
przez spalanie powietrza w ³uku. Do tego procesu niezbêdne by³y specjalne piece i wysokonapiêciowe kondensatory, jak równie¿ baterie wysokiego napiêcia zasilaj¹ce
te kondensatory, które Mocicki zaprojektowa³.
W 1906 r. opracowa³ nowy system absorpcji produktów gazowych przy u¿yciu wie¿ absorpcyjnych ci¹g³ego
dzia³ania. Wprowadzi³ te¿ now¹ metodê zatê¿ania kwasu
azotowego. W latach 1917-1922 zajmowa³ siê nowymi technikami rafinacji ropy naftowej. Wynalaz³ techniczne
sposoby chlorowania metanu. Zajmowa³ siê tak¿e pirogennym rozk³adem wêglowodorów jak równie¿ syntez¹
cyjanku i amoniaku na skalê techniczn¹.
Projektowa³ fabryki chemiczne, m.in.
kwasu azotowego w Miluzie, zwi¹zków
cyjanowych w Neuhausen.
Ignacy Mocicki wniós³ istotny
wk³ad w organizacjê polskiego przemys³u chemicznego. W 1922 r. zosta³ mianowany dyrektorem kombinatu zwi¹zków azotowych w Chorzowie. Wkrótce
po zastosowaniu jego udoskonaleñ w
procesach technologicznych produkcja
karbidu (CaC2) i azotniaku (CaCN2)
zosta³a wielokrotnie zwiêkszona i poszerzona o amoniak, kwas azotowy, azotan
amonu, saletrê i nitrofos  co ca³kowicie
uniezale¿ni³o Polskê w tym zakresie od
importu. Powo³a³ do ¿ycia Chemiczny
Instytut Badawczy w Warszawie (obecnie Instytut Chemii Przemys³owej).
Za³o¿y³ fabrykê chemiczn¹ Azot w
Jaworznie. Z jego inicjatywy powsta³a w
latach 1927-1930 Pañstwowa Fabryka Zwi¹zków Azotowych pod Tarnowem (póniejsze Mocice).
Og³osi³ ponad 60 prac naukowych w jêzykach: polskim, francuskim, niemieckim. By³ autorem 40 patentów
polskich i zagranicznych. Otrzyma³ doktorat honoris
causa: Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej, Sorbony, Uniwersytetów w Dorpacie, Fryburgu,
Warszawie i Wilnie. By³ cz³onkiem Polskiej Akademii
Umiejêtnoci, Akademii Nauk Technicznych, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa
Chemicznego.

Ignacy Mocicki

chemik
i

prezydent RP

O

drodzona po 123 latach zaborów w roku 1917
Rzeczypospolita Polska powierza³a godnoæ
prezydenta ludziom najznakomitszym  g³êboko
wykszta³conym, gor¹cym patriotom. Pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej by³ Gabriel Narutowicz, rodem ze ¯mudzi, profesor Politechniki w Zurichu.
W latach 1922-1926 stanowisko to piastowa³ Stanis³aw
Wojciechowski, profesor matematyki uczelni warszawskich. Trzecim prezydentem RP by³ Ignacy Mocicki.
Ignacy Mocicki urodzi³ siê 1 grudnia 1867 roku w
Mierzanowie, pow. Ciechanów. Pochodzi³ z rodziny ziemiañskiej o silnych tradycjach patriotycznych. By³ synem
Faustyna, uczestnika powstania styczniowego i Stefanii z Bojanowskich. Do
szkó³ uczêszcza³ w P³ocku i Warszawie. W latach 1887-1891 studiowa³
chemiê na Wydziale Chemicznym Politechniki w Rydze. W czasie studiów
dzia³a³ w ruchu niepodleg³ociowym i
zwi¹zany by³ z ugrupowaniami socjalistycznymi. W 1892 roku zmuszony
do opuszczenia ziem polskich uda³ siê
do Londynu. Utrzymuj¹c siê z dorywczych zajêæ studiowa³ w Finsbury
Technical College. W 1897 przeniós³
siê do Szwajcarii, gdzie zosta³ asytentem prof. Józefa Wierusza-Kowalskiego w katedrze fizyki Uniwersytetu
we Fryburgu. Prowadzi³ w tym czasie
badania w zakresie chemii fizycznej i
elektrochemii. W 1912 roku powo³any Ignacy Mocicki
zosta³ na Katedrê Chemii Fizycznej
i Technicznej Politechniki Lwowskiej,
nastêpnie pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Chemii a póniej rektora tej uczelni.
1 czerwca 1926 roku Ignacy Mocicki powo³any zosta³ przez Zgromadzenie Narodowe do pe³nienia funkcji
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Urz¹d ten sprawowa³ a¿ do wybuchu II wojny wiatowej. By³ zwi¹zany
ideowo z Józefem Pi³sudskim. 17 wrzenia, po wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich, prezydent wraz z rz¹dem
przekroczy³ granicê polsko-rumuñsk¹. Pod naciskiem
strony niemieckiej zosta³ internowany w Craiowej. Mocicki mianowa³ swoim nastêpc¹ przebywaj¹cego we Francji
W³adys³awa Raczkiewicza. W grudniu 1939 r. Mocicki
wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do Szwajcarii. By³ dwukrotnie ¿onaty: z Michalin¹ Czy¿ewsk¹, z któr¹ mia³ dwóch
synów  Józefa i Micha³a, nastêpnie z Mari¹ Dobrzañsk¹.
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Joanna Jasielczuk
(Autorka jest asystentem
w Zak³adzie Analizy Instrumentalnej AMB).
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echnika zna pojêcie próby niszcz¹cej, w
czasie której przekracza siê granice wytrzyma³oci wytworzonego urz¹dzenia, aby
poznaæ jego prawdziw¹ wartoæ. U nas dzisiaj
moda na podobnej natury próby na ludziach.
Trudno, cz³owiek nie wybiera sobie czasów i ojczyzny. Jednak po roztrzaskaniu auta o beton
¿aden technik nie wali w niego drugi raz kafarem
dla wy³adowania emocji, tylko d³ugo i drobiazgowo bada i rozstrz¹sa co wytrzyma³o, a co pêk³o
i dlaczego.
W Bia³ymstoku próbie niszcz¹cej poddano po
kolei drugiego ju¿ kardiochirurga, co samo w
sobie jest ewenementem, bo w najbogatszych
nawet
firmach
prób zniszczeniowych nie wykonuje
siê za czêsto. Jednak ku powszechnej zgrozie lekarz
wytrzyma³ tê marnie zaplanowan¹ i
niezbyt
udolnie
przeprowadzon¹
prowokacjê. Wcale
nie dosta³ zawa³u,
prze¿y³ te¿ jakim
cudem i pacjent,
którego zdaje siê, nikt nie pyta³, czy zgadza siê
byæ operowany pod luf¹ przez chirurga, na
którego czekaj¹ z kajdankami. Ma³o tego,
oskar¿ony mie siê jeszcze t³umaczyæ, a s¹d w
jakim stopniu wyjanienia uznaje, bo zwalnia go
z aresztu.
I w tym momencie poddany próbie otrzymuje
drugie uderzenie. Kierownik kliniki, wielkiej
klasy specjalista, o którego sukcesach donosi³
niedawno ten sam Poranny, zostaje w sobotnim
Magazynie ochrzczony docencin¹, który mie
jeszcze zabieraæ g³os. Rektor zostaje mianowany
towarzyszem rektorem, bo wa¿y siê nie
przy³¹czyæ do nagonki, stosuje domniemanie
niewinnoci i stara siê myleæ równie¿ o ludziach
z zagro¿onym ¿yciem, którzy czekaj¹ na operacjê
serca i o tych z nas (tak, chodzi o nas, a nie o abstrakcyjnych onych!), którzy mog¹ tam w ka¿dej chwili trafiæ. Wybrane w³adze uczelni to w
publikacji jacy koledzy, a sama uczelnia
wyrokiem dziennikarza staje siê zaciankow¹.
Tu ju¿ nie chodzi o analizê sprawy, poszukiwanie
przyczyn, zapobieganie, a tylko o poni¿enie
cz³owieka, a przy okazji rodowiska i Uczelni.
Ciarki mnie przechodz¹, bo pamiêtam dobrze ton
prasy w s³ynnych procesach lat 60-tych, w których przy powszechnym aplauzie ludzie poszli na
szubienicê za jakie nadu¿ycia w obrocie miêsem.
¯¹da wiêc gazeta od obwinionego i od uczelni
bezwarunkowego wyznania winy. Zapewne
najlepiej dla wszystkich by³o by odklepaæ rytualn¹ formu³kê o czarnych owcach i o uczciwej
wiêkszoci. Tak naprawdê, wiêkszoæ rodowiska
przyjmuje z dyzgustem handel tym, co nie nale¿y

do ¿adnego funkcyjnego lekarza: ³ó¿kami w szpitalu, czy miejscami w kolejce do wiadczeñ.
Problem jednak jest i mo¿e pora ju¿ nazwaæ
go po imieniu. A jest on taki, ¿e lekarze paraj¹cy
siê leczeniem specjalistycznym, a zw³aszcza wielk¹ chirurgi¹, s¹ w obecnym systemie w sposób
ca³kowity odciêci od rodków, którymi finansowane s¹ ich wiadczenia. Czy operuj¹, lub
udzielaj¹ porad, czy nie, to i tak ca³y pieni¹dz
topi siê w kasie zad³u¿onego szpitala. A im wiêcej
i powa¿niejszych operacji wykonuj¹, tym wiêkszy
d³ug i pretensje ze strony dyrekcji. A przy tym,
przyjê³o siê ostatnio udawaæ, ¿e powa¿na operacja ¿ywego cz³owieka to jaka tam anonimowa
procedura. Hipokryzja ta mija ka¿demu i doznaje on nag³ego owiecenia, kiedy rzecz dotyczy
jego samego, czy
bliskich.
Wtedy
poszukuje dobrego
fachowca (a ci s¹
nieliczni i zajêci)
i stara siê go pozyskaæ wpychaj¹c
rozmaite fanty i
pieni¹dze, czy ten
chce, czy nie chce.
Tylko wiêty nie
da siê w koñcu
skusiæ i nie przyjmie dodatkowego wynagrodzenia za co, co i tak robi najlepiej jak umie. Nie
³udmy siê, ¿e na Zachodzie lekarze odmawiaj¹
przyjmowania pieniêdzy. Oni po prostu nie mog¹
przyjmowaæ dwa razy za to samo, bo wypadli by z
konkurencji. Równie¿ u nas nie s³yszy siê o korupcji tam, gdzie s¹ niele op³acane kontrakty
indywidualne. Kto powie, ¿e kardiochirurg zarabia³ niema³o: owszem (chocia¿ to rzecz wzglêdna,
a zarobki podawane by³y brutto), ale ca³y zespó³
zarabia³ normalnie, czyli ma³o, a ma to w tej sprawie te¿ swoje znaczenie.
Trudno, powiedzia³em to, co wszyscy i tak
wiedz¹, ale powszechna hipokryzja nie pozwala o
tym mówiæ. A teraz niech zarycz¹ wszystkie
wiête krowy, a m³ode, ambitne dziennikarki
niech mnie ukamienuj¹. A jak krowy pójd¹ ju¿ na
rze, dziennikarki z ostrymi piórami na rzeczniczki bogatych firm, a wszyscy powa¿niejsi doktorzy przyprawieni zostan¹ o zawa³, to i tak ta
Polska bêdzie musia³a zdecydowaæ, czy woli
p³aciæ swoim lekarzom uczciwie, czy nadal
udawaæ, ¿e zwalcza korupcjê i pozwalaæ rozmaitym demagogom ukrêcaæ na tym swój interes.
P.S. Czy to nie dziwne, ¿e skorumpowani i pope³niaj¹cy b³êdy w sztuce lekarze jako mieszkaj¹ w Bydgoszczy, Bia³ymstoku, Zielonej Górze,
itd., ale przenigdy w Warszawie?

Próba

niszcz¹ca
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Prof. Zenon Mariak
Rzecznik zawodu lekarza
Bia³ystok, 20 06 2005 r.
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Kim jest

pacjent?
Ju¿ nie
ma

W

...kolejne rocznice, kolejne chwile zadumy wywo³ane
przez migocz¹ce wiate³ka lampek nagrobnych, szepty modlitw, wieczorne ³uny nad cmentarzami...
Mija kolejna rocznica mierci mojej przyjació³ki  Alicji Zawal.
Zmar³a 14 czerwca, dziesiêæ lat temu.
Pozna³ymy siê jesieni¹ w Bia³ymstoku, gdzie przyjecha³ymy
studiowaæ medycynê. S³oneczny padziernik szeleci³ ró¿nobarwnymi
liæmi. Sz³ymy przez piêkny, stary park Branickich i pe³ne niepokoju, zastanawia³ymy siê jak to bêdzie. Obie wiedzia³ymy ju¿ na
pewno, ¿e ona bêdzie tylko dobr¹ internistk¹, a ja tylko dermatologiem.
Po wielu latach rzeczywicie tak siê sta³o, ale najpierw by³y lata
wspólnej nauki, wspólnych wypraw na koncerty, do teatru... Pierwsze
wspólne niepowodzenie na egzaminie z biochemii...
W ci¹gu szeciu lat pomieszkiwania w jednym pokoju w akademiku ona  córka Gór wiêtokrzyskich dziwi³a siê wielokrotnie:
Anula, ty naprawdê nigdy nie by³a w wiêtej Katarzynie, w S³upi te¿
nie, a wiêtego Krzy¿a te¿ nie widzia³a? No có¿, ja jestem dzieckiem
Kurpiowszczyzny i moje wypady wakacyjne omija³y ten region.
Teraz, po latach, kiedy ju¿ tu mieszkam, kiedy te wszystkie
miejscowoci mam w zasiêgu rêki, a na niedzieln¹ mszê wêdrujemy
na w. Krzy¿, czêsto mylê o tym jej zdziwieniu.
Po kilku latach pracy w rodzinnych Starachowicach wyjecha³a
z rodzin¹ na Wêgry. Tam podjê³a pracê. Pamiêtam, ¿e kiedy po kolejnym zaproszeniu odwiedzi³am J¹ w Budapeszcie. Myla³a o swoich
pacjentach nawet poza przychodni¹. Kilku z nich umówi³a na konsultacjê i u Niej w domu zastanawia³ymy siê jak leczyæ ich dolegliwoci skórne. Byli to m³odzi ch³opcy z Polski i nie staæ ich by³o na leczenie specjalistyczne za granic¹.
A potem ta nag³a, z³a wiadomoæ w czerwcu 1995 roku. Ju¿ nie
ma Alicji! Odesz³a nagle, bez wiadomoci, ¿e zostawia trójkê swoich
dzieci, kochaj¹cego mê¿a, i matkê, która pochowawszy ju¿ drugie,
ostatnie swoje dziecko w ogromnej rozpaczy i desperacji postanowi³a
odejæ razem z Ni¹...
W zat³oczonym starachowickim kociele ¿egnali J¹ znajomi,
pacjenci, koledzy i my  garstka skrzykniêtych w popiechu przyjació³
z AMB.
Do grobu razem z frezjami, które tak lubi³a w³o¿y³am Jej te strofy Haliny Powiatowskiej:
...tak lekko/ubyæ z zapachem/ z barwy/ po prostu/ pod g³ow¹
ramiê/ i zasn¹æ/ wiatr nie obudzi/ pszczo³a/ciemnymi skrzyd³ami nie
ug³aszcze/ ziemi oddaæ/oddaæ siebie/ tak bardzo/ ¿e ju¿ niczym nie
zostaæ/ i nigdzie1.
Anna Klonowska z d. ¯ebrowska
 AMB rocznik 1966-1972
1

dniach 21-24 kwiecieñ 2005 roku odby³a siê IV Podlaska Miêdzynarodowa Konferencja NaukowoSzkoleniowa Pacjent podmiotem troski zespo³u terapeutycznego.
W trakcie obrad zwrócono uwagê, ¿e s³owo pacjent
pojawia siê w naszej codziennej pracy bardzo czêsto i we wszystkich mo¿liwych odmianach. Podjêto te¿ próbê wyjanienia
kim jest pacjent? Czy jest nim chory czekaj¹cy na wizytê u

lekarza, potrzebuj¹cy pomocy pielêgniarki, czy te¿ psychologa?
Czy jest nim tylko cz³owiek le¿¹cy w szpitalu, w sanatorium,
hospicjum, cz³owiek niepe³nosprawny, czy tak¿e osoba zdrowa?
Co warunkuje uznanie kogo za pacjenta? Jakie zadania wyznacza pacjent dla pracowników s³u¿by zdrowia, czego od nich
oczekuje? Co i w jaki sposób oni mog¹ mu zaoferowaæ? Starano siê znaleæ odpowied na pytanie, czy prawdziwe s¹ s³owa
Ludwika Jerzego Kerna, ¿e prawie ka¿dy pacjent marzy
o takim lekarzu, który by³by wyspecjalizowany wy³¹cznie
w nim? Zastanawiano siê, czy faktycznie trzecie tysi¹clecie
przynios³o przeobra¿enia w przestrzeganiu praw pacjenta,
a poszanowanie jego godnoci i niezale¿noci, dba³oæ o zapewnienie mu komfortu bio- i psychospo³ecznego sta³y siê,
obok podstawowego procesu leczenia, naczelnym celem dzia³añ
zespo³u terapeutycznego?
G³ównym organizatorem konferencji by³ Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, a
wspó³organizatorami: Zak³ad Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Bia³ymstoku, Polskie Towarzystwo Higie-

H.Powiatowska Rozcinam pomarañczê bólu Wyd. Spó³dzielnia Wydawnicza ANAGRAM, 1993
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niczne Zarz¹d Oddzia³u w Bia³ymstoku, Polskie Towarzystwo
Lekarskie Oddzia³ Regionalny Bia³ystok, Uczelniane Ko³o Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego Oddzia³ w Bia³ymstoku,
Zarz¹d Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego w
Bia³ymstoku, Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych z siedzib¹ w Bia³ymstoku oraz Studenckie Ko³o Naukowe przy
Zak³adzie Pielêgniarstwa Ogólnego AMB
Konferencjê honorowym patronatem objêli: Jego Magnificencja prof. dr hab. Jan Górski Rektor Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku, Marek Strzaliñski Wojewoda Podlaski, Janusz
Krzy¿ewski Marsza³ek Województwa Podlaskiego oraz
Ryszard Tur Prezydent Miasta Bia³egostoku , a patronatem medialnym Magazyn Pielêgniarki i Po³o¿nej.
Sk³ad Komitetu Honorowego zaszczycili: dr n. biol. El¿bieta Buczkowska Prezes Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, mgr El¿bieta Chrócicka Przewodnicz¹ca Zarz¹du
G³ównego Polskiego Towarzystwa Pielêgniarskiego, dr n. med.
Gra¿yna Iwanowicz-Palus Przewodnicz¹ca Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Po³o¿nych, Mero Kesesiogloy
Ambasador Republiki Greckiej w Pañstwie Wybrze¿a Koci S³oniowej, prof. Eleni Theodosopoulou z Wydzia³u Pielêgniarstwa
Uniwersytetu Ateñskiego oraz mgr Maria Karpiuk-Domaga³a
Redaktor Naczelny Magazynu Pielêgniarki i Po³o¿nej.
Przewodnicz¹c¹ Komitetu Naukowego by³a prof. dr hab.
n. hum. Irena Wroñska dziekan Wydzia³u Pielêgniarstwa
i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie, przewodnicz¹ca KRASZM.

ok³adka kr¹¿ka CD-cegie³ki

W konferencji wziê³o udzia³ prawie 600 osób z Polski,
Grecji, Austrii i Bia³orusi. Byli to specjalici z dziedziny pielêgniarstwa, interny, pediatrii, chirurgii, rehabilitacji, opieki paliatywnej, geriatrii, neurologii, dermatologii, promocji zdrowia,
higieny i epidemiologii, psychologii, socjologii i pedagogiki.
Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikat z 20 punktami
edukacyjnymi przyznanymi zgodnie z Uchwa³¹ Nr
7071/2004/IV/P Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Bia³ymstoku z dnia 13 padziernika 2004 roku. Mogli tak¿e
dodatkowo uczestniczyæ w dwóch kursach dokszta³caj¹cych
zatwierdzonych przez Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
Pielêgniarek i Po³o¿nych, i organizowanych przez Zak³ad
Pielêgniarstwa Ogólnego: Jak usprawniæ relacje z pacjentem
 podstawy NLP oraz Rola zespo³u terapeutycznego w opiece
nad chorym onkologicznym cierpi¹cym z powodu bólu.
W trakcie konferencji wyg³oszono ogó³em 280 referatów.
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W dniu 18 kwietnia 2005 roku Komitet Organizacyjny Konferencji zorganizowa³ I Przegl¹d Teatralny zespo³ów dzieciêcych z inscenizacjami, skeczami, wystêpami kabaretowymi itp.
o charakterze prozdrowotnym nt. Z pielêgniark¹ po zdrowie,
w którym wziê³o udzia³ prawie 200 dzieci. Rozstrzygniêto tak¿e
konkurs plastyczny dla dzieci pod tym samym has³em oraz
konkurs fotograficzny nt. Pacjent w obiektywie, na które
nap³ynê³o 680 prac z ca³ej Polski.
Konferencja mia³a tak¿e tradycyjnie akcent charytatywny.
Prace dzieci nades³ane na konkursy plastyczny i fotograficzny
zosta³y zeskanowane, i wydane w postaci kr¹¿ka CD-cegie³ki.
Dochód ze sprzeda¿y zostanie przekazany na organizacjê obozu
rehabilitacyjnego dla dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym, padaczk¹ i zespo³em Downa, podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dzieciêcej AMB.
W trakcie konferencji odby³ równie¿ Dzieñ Otwarty
Wydzia³u Pielêgniarstwa i Ochrony Zdrowia AMB. W tym
dniu uczniowie szkó³ rednich, w budynku Zak³adu Pielêgniarstwa Ogólnego, mogli zapoznaæ siê z zasadami rekrutacji,
porozmawiaæ z kadr¹ Wydzia³u i studentami. Odbywa³y siê
tak¿e bezp³atne porady ( np. pomiary stê¿enia cukru, cinienia
têtniczego krwi, wzrostu, masy cia³a, wyznaczenie BMI),
prelekcje (np. Diety wspomagaj¹ce leczenie w wybranych
chorób, Rola diety w profilaktyce chorób cywilizacyjnych,
Leczenie ¿ywieniowe, Opieka nad matk¹ i dzieckiem) oraz projekcje filmów (np. Techniki szybkiego zapamiêtywania, uczenia
siê i czytania, Poczucie w³asnej wartoci, Autoprezentacja, Jak
pokonaæ stres?, Mowa cia³a czyli komunikacja niewerbalna,
Asertywnoæ).
Uczestnicy mieli tak¿e zapewniony bogaty program imprez
towarzysz¹cych. Ceremonia otwarcia uwieñczona zosta³a spektaklem teatralnym pt. Sztuka w wykonaniu Roberta
Ninkiewicza, Macieja Stêpniaka, Krzysztofa £awniczaka,
aktorów Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wêgierki w Bia³ymstoku.
Zorganizowane by³y tak¿e wystawy:
+ fotograficzna Antygony Chatzopulu  Wród bieli i ciemnoci
+ Magazyn Pielêgniarki i Po³o¿nej  sprawdzony przyjaciel od
10 lat
+ prac plastycznych pacjentów  Pacjent jako twórca
+ prac dzieci nades³anych na konkurs plastyczny Z pielêgniark¹ po zdrowie
+ prac nades³anych na konkurs fotograficzny Pacjent w obiektywie
Aktywny udzia³ w konferencji tak licznej grupy osób oraz
jej program naukowy (doniesienia ustne, sesje plakatowe, sesje
edukacyjne, kursy) stworzy³y dobr¹ podstawê do wymiany
pogl¹dów i opinii. Umo¿liwi³y prezentacjê w³asnych dowiadczeñ naukowo-klinicznych i organizacyjnych oraz pozwoli³y na
wyci¹gniêcie praktycznych wniosków u³atwiaj¹cych codzienn¹
pracê z pacjentem.
Jednoczenie to kwietniowe spotkanie by³o wspania³¹
okazj¹ do nawi¹zania nowych kontaktów naukowych i osobistych. Uczestnicy wyje¿d¿ali zachwyceni miastem i regionem
oraz otwartoci¹, ¿yczliwoci¹, gocinnoci¹ jego mieszkañców.
Ju¿ teraz deklarowali swój przyjazd w roku 2007 na jubileuszow¹ V Konferencjê.
El¿bieta Krajewska-Ku³ak, Jolanta Lewko,
Matylda Sierakowska, Cecylia £ukaszuk

- 33 -

MEDYK BIA£OSTOCKI

Królewska £om¿a
Adam Dobroñski

£

om¿a, to dawna stolica ziemi ³om¿yñskiej w okresie przedrozbiorowym, tak¿e departamentu, guberni i województwa,
a dzi siedziba w³adz powiatu w województwie podlaskim.
To miasto o wyj¹tkowo bogatej historii, jedno z najwiêkszych na
Mazowszu, dumne, niepokorne. Tak by³o i tak jest obecnie. Nazwa
miasta wywodzi siê ponoæ od za³omu (zakola) Narwi, bo te¿
zwi¹zek grodu z t¹ rzek¹ trwa od wieków. Kto nie wierzy niechaj od
strony Pi¹tnicy popatrzy na piêkno skarpy nadnarwiañskiej. W herbie miasta widnieje za jeleñ w biegu przeskakuj¹cy kamienie.
Szczêliwe wieki
Pierwsza osada ³om¿yñska powsta³a wed³ug archeologów ju¿
w IX wieku, w miejscu trudno dostêpnym, ko³o dzisiejszej wsi Stara
£om¿a i rozwija³a siê szybko. W³adcy mazowieccy w wieku nastêpnym zdecydowali siê tu w³anie na zbudowanie grodu obronnego,
który mia³ strzec przeprawy przez rzekê i os³aniaæ od wrogów
pó³nocno-wschodni¹ granicê. Zadanie to by³o trudne, zw³aszcza w
okresach wzmo¿onych najazdów Jadwingów i Litwinów. Ci ostatni byli tak groni, ¿e utar³o siê okrelenie: dzika Litwa. Pozosta³o z
tamtego okresu grodzisko, zwane potocznie gór¹ Królowej Bony.
Obok znajduje siê wzgórze wiêtego Wawrzyñca, gdzie wedle
opowieci (nie potwierdzonych przez archeologów) istnia³ ju¿ oko³o
roku 1000 koció³ parafialny. Z nim to wi¹¿e siê obecnoæ w.
Brunona z Kwerfurtu, misjonarza-mêczennika.
Po zawarciu w koñcu XIV w. unii polsko-litewskiej nasta³
spokój w tej czêci Mazowsza, rycerzy zast¹pili kupcy i rzemielnicy. Okaza³o siê wówczas, ¿e po³o¿enie podgrodzia ³om¿yñskiego
przysparza sporych trudnoci, przeprawa tu przez Narew nie nale¿a³a bowiem do dogodnych. W tej sytuacji £om¿a zosta³a przeniesiona na nowe miejsce, na tzw. Ksiê¿nej (Ksiêdzowej) Górze (tu
obecnie klasztor kapucynów) wybudowano koció³ NMP i Rozes³ania wiêtych Aposto³ów, a 15 czerwca 1418 roku ksi¹¿ê Janusz I
Starszy nada³ miastu prawo che³miñski. Kiedy za w po³owie lat 20.
XVI wieku wymar³a linia Piastów mazowieckich (otruto dwóch ostatnich ksi¹¿¹t: Janusza i Stanis³awa?) £om¿a sta³a siê miastem
królewskim. Tu odbywa³y siê s¹dy grodzkie i ziemskie, sejmiki
szlacheckie, a planowano nawet obrady sejmowe. Kroniki odnotowa³y tak¿e pobyt g³ów koronowanych i innych znakomitych person.
O¿ywiony ruch panowa³ na szlakach wiod¹cych do Prus przez Kolno i do Grodna oraz Wilna przez Wiznê i Tykocin, a do Warszawy
przez Ostro³êkê. Na Narwi ko³o £om¿y znajdowa³o siê a¿ 6 mostów.
Andrzej wiêcicki (XVI wiek) nie mia³ w¹tpliwoci, ¿e miasto
to "nader przyjemne i po Warszawie wspania³oci¹ murowanych
domów, zamo¿noci¹ i uprzejmoci¹ obywateli oraz okaza³oci¹
placów targowych ¿adnemu nie ustêpuje. Dwór królewski w £om¿y
jest bardzo obszerny, odwiedzany by³ czêsto przez ksi¹¿¹t
mazowieckich, teraz za s³u¿y za siedzibê starosty ..". Zachwyca³
i koció³ pod wezwaniem w. Micha³a Archanio³a oraz w. Jana
Chrzciciela, wzniesiony w latach 1504-1525 (obecna gotycka katedra).
Dodajmy jeszcze, ¿e ziemia ³om¿yñska nale¿a³a do najwiêkszych w województwie mazowieckim i dzieli³a siê na cztery
powiaty: kolneñski, ³om¿yñski, ostro³êcki (Kurpie!), zambrowski.
A s³ynê³a miêdzy innymi z bartników dogl¹daj¹cych barcie z
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pszczo³ami, maj¹cych w³asne prawo
i samorz¹d. W £om¿y w pocz¹tku
XVII wieku jezuici za³o¿yli kolegium, w którym uczy³ póniejszy
wiêty  Andrzej Bobola. Wytyczono Nowe Miasto, przybywa³o
mieszkañców, ulic, domów. To by³ z³oty wiek mo¿nego miasta.
Raz na wozie, raz pod wozem
Ostatecznie za spraw¹ Szwedów, sprawców "potopu", £om¿a
zmieni³a siê w ledwie wegetuj¹c¹ miecinê, liczba jej mieszkañców
spad³a do oko³o 300, czyli dziesiêciokrotnie. Miasto nawiedza³y
klêski po¿arów, powodzie, zarazy, narasta³y te¿ konflikty miêdzy
starostami a mieszczanami i ch³opami. Tak zreszt¹ by³o i w innych
czêciach Rzeczypospolitej. Mizern¹ opiniê o £om¿y, zw³aszcza
o tutejszej szlachcie odnotowa³ Stanis³aw August Poniatowski,
który st¹d kandydowa³ na pos³a i z tego powodu musia³ ciskaæ
brudne ³apska asanów. Ale sz³y lepsze czasy, zaczê³y siê reformy
w pañstwie, tak¿e w £om¿y wiêtowano uchwalenie Konstytucji
3 Maja (1791 rok). Tu te¿ podjêto obronê linii Narwi w czasie powstania kociuszkowskiego. Prusacy dopiero po czterech tygodniach
szturmów zajêli miasto i trzymali je do 1807 roku. Co gorsze,
dawna stolica ziemi sta³a siê jedynie siedzib¹ w³adz powiatowych
i to w departamencie bia³ostockim (ostro³êckie odesz³o pod P³ock).
Na plus wypada jednak zapisaæ Prusakom niektóre zmiany
cywilizacyjne, w tym i nakaz za³o¿enia cmentarza polowego (za
miastem), który zachwyca dzi dostojnoci¹ i piêknem nagrobków,
zw³aszcza dzieciêcych.
O awansie £om¿y na stolicê departamentu w Ksiêstwie
Warszawskim ju¿ wspomina³em. By³a to du¿a jednostka administracyjna, siêgaj¹ca a¿ pod Kowno, obejmuj¹ca tak¿e Suwa³ki, ale bez
Bia³egostoku, bo ten dosta³ siê Rosji. W pamiêtnym 1812 roku przez
£om¿ê przejecha³ dwukrotnie Napoleon, tu nawet popija³ ulubione
wino (madera). Wydawa³o siê, ¿e z ka¿dym rokiem bêdzie lepiej,
podejmowano próby uprzemys³owienia, poprawiano trakt zmierzaj¹cy od Warszawy do Petersburga. Niestety, w Królestwie Polskim
(po 1815 roku) w³adze wojewódzkie przemieci³y siê z £om¿y do
Suwa³k i tam ju¿ pozosta³y mimo protestów ³om¿an oraz augustowian. Tê niechêæ Rosjan do miasta z jeleniem w herbie t³umaczono sobie i patriotyczn¹ postaw¹ mieszkañców w trakcie powstania listopadowego 1831 roku, co mia³o zwi¹zek z dzia³aniami przeciwko gwardiom carskim. Jeszcze wiêksze represje spad³y na
³om¿an w czasie powstania styczniowego, zgrozê budzi³o d³ugo
wspomnienie wymordowania przez kozaków ko³o karczmy Wygoda oko³o 50 miejscowych gimnazjalistów. I tylko nadal wysokie
noty uzyskiwa³y miejscowe szko³y, doceniano powszechnie
uczonoæ braci Wagów: botanika Jakuba i zoologa Antoniego, obecnie patronuj¹cych £om¿yñskiemu Towarzystwu Naukowemu.
Gubernia drobnej szlachty
£aska carska na pstrym koniu jedzi³a i w 1866 roku zapad³a
decyzja o awansie £om¿y na stolicê nowej guberni. W jej sk³ad wesz³y powiaty: kolneñski, ³om¿yñski, makowski, mazowiecki
(z Wysokiem Maz. i Tykocinem), ostrowski, ostro³êcki, szczuczyñski (z Grajewem). Nap³ynêli urzêdnicy, wzmocni³ siê garnizon,
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zaczêto wielkie budowanie. Tak powsta³o nowe centrum z dzie³ami
wybitnych architektów, do kocio³ów dodano synagogê i inne miejsca modlitw wyznawców moj¿eszowych oraz cerkwie i kaplice prawos³awne. Miasto straci³o swój czysto polski charakter, co nie oznacza³o za³amania ducha u miejscowych patriotów. £om¿a wybi³a
siê jako nieformalne centrum osadnictwa drobnoszlacheckiego, a z
tym wi¹za³a siê pomylnoæ obozu Narodowej Demokracji, wspieranej przez ksiê¿y i okolicznych ziemian. Szlachta mazowiecka faktycznie nie przodowa³a w przyjmowaniu nowinek gospodarczych,
przesadnie dba³a o swój honor (pieniactwo s¹dowe) i sk³ania³a siê
do zakrapianej konsumpcji, ale jednoczenie szanowa³a tradycjê,
trzyma³a siê wiary katolickiej i polskoci, przejawia³a wiêksz¹ od
ch³opów ciekawoæ wiata. Mo¿na opowiadaæ anegdotki o "ciemnych Mazurach", nie mo¿na jednak nie doceniæ jej roli we wszystkich zrywach niepodleg³ociowych. Szlachcianki za znane by³y nie
tylko z noszenia parasolek i chodzenia do kocio³a z ksi¹¿eczkami
modlitewnymi (czêsto trzyma³y je "do góry nogami"), ale tak¿e z
osi¹gniêæ w hodowli drobiu, dba³oci o ogród.
W miarê up³ywu czasu wzmacnia³a siê
i inteligencja ³om¿yñska, jej dzie³em by³a
wiêkszoæ stowarzyszeñ, na czele ze Stra¿¹
Ogniow¹ (namiastka wojska polskiego), Towarzystwem Dobroczynnoci, Towarzystwem
Muzycznym "Lutnia" i Towarzystwem Wiolarskim. Efekt by³ i taki, ¿e rewolucja 19051907 roku mia³a tu charakter jeszcze jednego
powstania narodowego. A zaczê³o siê od lutowego strajku szkolnego w gimnazjum mêskim i ¿eñskim. Co to by³a za wspania³a m³odzie¿, a kto nie wierzy niechaj siêgnie po pamiêtnik Bogdana Winiarskiego, póniejszego
prezesa Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci w Hadze. Pan profesor nie mia³
w¹tpliwoci, ¿e z murów £om¿y ulatniaj¹ siê
fluidy, tu nasi¹ka siê polskoci¹ i swoistoci¹.
Tê legendê imigranci ³om¿yñscy rozwieli po
ca³ym wiecie. Do pe³nego szczêcia zabrak³o
miastu dogodnego po³¹czenia kolejowego,
nap³ywu wiêkszych kapita³ów, pomniejszenia rozmiarów nêdzy, widocznej miêdzy innymi na nadnarwiañskich Rybakach. Zatroszczy³y siê natomiast w³adze carskie o wybudowanie, poczynaj¹c od lat 80. XIX wieku,
kompleksu koszarowego i silnej twierdzy.
Nic to im nie pomog³o, 11 listopada 1918 roku £om¿a odzyska³a
wolnoæ, trac¹c w tym dniu piêciu ¿o³nierzy Polskiej Organizacji
Wojskowej.
W gorsecie powiatowym
W okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. £om¿a
broni³a siê dzielnie od 28 lipca do 1 sierpnia. Walki te, podobnie jak
w rejonie Ostro³êki, mia³y kapitalne znaczenie, bo da³y mo¿liwoæ
przygotowania obrony Warszawy oraz kontrofensywy znad Wieprza, która ostatecznie przes¹dzi³a o klêsce Armii Czerwonej. Miasto
sta³o siê garnizonem dla 33 pu³ku piechoty, wytworzy³a siê w nim
trwa³a, serdeczna wiê miêdzy wojskiem a ludnoci¹ cywiln¹. Dziwiono siê tylko z przy³¹czenia £om¿y i powiatu do województwa
bia³ostockiego, zabiegano o zmianê tego podporz¹dkowania, co
sta³o siê dopiero 1 kwietnia 1939 roku.
Powiatowa £om¿a boryka³a siê z wieloma k³opotami, mia³a
jednak swe radoci i sukcesy. Miasto powiêkszy³o siê poprzez
do³¹czenie przedmieæ (Skowronki, £om¿yca, Pociejewo, Zawady),
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w 1939 r. mieszka³o w nim oko³o 28 tys. osób (bez wojska), a co
trzeci z nich by³ wyznania moj¿eszowe. Rozwija³o siê rzemios³o,
panowa³ ruch w handlu, istnia³y drobne na ogó³ zak³ady przemys³owe. Przybywa³o szkó³ i to cenionych, o wysokim poziomie
nauczania. Wychodzi³y tygodniki, ukazywa³y siê tomiki w "Bibliotece dobrych ksi¹¿ek". Zw³aszcza w okresie wyborów podnosi³a siê
atmosfera sporów politycznych, przy czym nadal dobrze mia³a siê
narodowa demokracja, a Roman Dmowski bywa³ czêstym gociem
u Lutos³awskich w Drozdowie (tam zmar³ w styczniu 1939 roku).
Wydarzeniem wielkiej wagi sta³o siê awansowanie £om¿y na
stolicê diecezji, co ostatecznie dope³ni³o siê w 1925 roku. Krótko
tylko swe powinnoci biskupie pe³ni³ tu ks. Romuald Ja³brzykowski (poszed³ na arcybiskupstwo do Wilna), d³ugo za prym wiód³
nastêpny biskup  Stanis³aw £ukomski.
Po 1926 r. zacz¹³ rozwijaæ siê ruch budowlany, przyby³o
kamieniczek. Jeli wierzyæ ³om¿anom, to ich miasto w okresie
miêdzy dwoma wiatowymi wojnami zachwyca³o urod¹, tu by³y
najlepsze na wiecie bu³eczki i serdelki, tu te¿
kocha³o siê najmilej, spacerowa³o, pracowa³o.
Tak wynika i z opowieci Hanki Bielickiej,
córki jednego z przywódców narodowców.
Kres tej sielance (pomiñmy liczne mankamenty) po³o¿y³ wrzesieñ 1939 roku. Walki
obronne trwa³y a¿ cztery dni, potem na krótko
wesz³y wojska niemieckie, po nich rz¹dy
objêli Sowieci. Na przekór wszelkim prawdom historycznym £om¿a znalaz³a siê w
Zachodniej Bia³orusi, zape³ni³o siê miejscowe
wiêzienie, tak¿e st¹d NKWD wywozi³o na
Sybir. Represje od koñca czerwca 1941 roku
kontynuowali okupanci niemieccy, sprawcy
m.in. masowych egzekucji w lesie Jeziorkowskim i Gie³czyñskim. £adn¹ kartê zapisa³
ruch oporu, zarówno Armia Krajowa, jak i
Narodowe Si³y Zbrojne. Wyzwolenie przysz³o dopiero w styczniu 1945 roku, w gruzach
le¿a³o oko³o 70% budynków, a liczba ludnoci zmniejszy³a siê o 60%.
Hutawki ci¹g dalszy
£om¿a powróci³a do sk³adu województwa bia³ostockiego, uchodzi³a za w nim za
ostojê reakcji i klerykalizmu. Tu szczególnie
ciê¿ko prze¿ywano stalinizm, dzia³alnoæ UB,
panoszenie siê towarzyszy partyjnych. Mieszkañcy byli przekonani,
¿e w³adza zwana ludow¹ w ramach szykan politycznych pomniejsza³a dotacje dla miasta, przywozi³a "w teczkach" funkcjonariuszy.
Poprawa nast¹pi³a dopiero po 1960 roku, wówczas zaczê³y siê i
wiêksze inwestycje. Jeszcze lepiej by³a "za Gierka", tak w krajobraz
miasta staropolskiego wpisa³y siê m.in.: Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego, fabryka mebli, browar ("laleczki"), krochmalnia. Do dzia³ania wziêli siê miejscowi spo³ecznicy wspierani przez cz³onków
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej, rozsianych po Polsce,
po wiecie. Przyk³adem takiej si³aczki by³a pani Helena Czernekowa, która i mnie uczy³a mi³oci do "wielkiej £om¿y". Tê wielkoæ
podkrela³y inicjatywy kulturalne, a ukoronowaniem marzeñ
lokalnych patriotów sta³o siê województwo ³om¿yñskie. To temat na
odrêbn¹ opowieæ. Dzi powróci³a powiatowa £om¿a, nadal mazowiecka z ducha, choæ oficjalnie podlaska.
¯yczmy jej sukcesów!
Autor jest prof. dr. hab.  pracuje na Wydziale
Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
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Uwaga

na trzewiki

M

oja przygoda ze storczykami rozpoczê³a
siê przed kilku laty.
Fotografuj¹c ptaki w Puszczy
Augustowskiej natkn¹³em siê na
obrze¿ach ródlenego torfowiska na zgrupowanie rolin o
niespotykanych kwiatach w Obuwnik pospolity
kszta³cie trzewika  jak siê
póniej okaza³o by³y to obuwiki. Od tej pory co roku w maju
i czerwcu bezkrwawo polujê na ró¿ne gatunki storczyków, aby
uwieczniæ te  niestety gin¹ce  gatunki naszej rodzimej flory.
Storczyki (Orchidee) zaliczane s¹ do najpiêkniejszych i najbardziej interesuj¹cych rolin. Na ca³ym wiecie doliczono siê oko³o 30 tysiêcy gatunków zaliczanych do rodziny storczykowatych.
Zwykle kojarzone s¹ z tropikalnymi lasami czy witrynami kwiaciarni. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e kwitn¹ce od koñca kwietnia do pocz¹tku lipca storczyki mo¿na podziwiaæ w naturalnym rodowisku
równie¿ w Polsce, gdzie stwierdzono 46 gatunków tych rolin.
Biologia storczyków charakteryzuje siê wieloma ciekawymi
cechami. Bêd¹c filogenetycznie bardzo m³od¹ rodzin¹ rolin, czêsto tworz¹ naturalne mieszañce miêdzygatunkowe i odmiany, co
znacznie utrudnia prawid³owe oznaczenie gatunku roliny. Nie
maj¹ce tkanki od¿ywczej nasiona tych rolin mog¹ siê rozwijaæ
tylko w symbiozie z grzybami glebowymi, które dostarczaj¹ im
sk³adników pokarmowych. Szczególnie interesuj¹ce jest rozmna¿anie p³ciowe storczyków, w którym uczestnicz¹ owady
przenosz¹ce py³ek z jednej roliny na drug¹. Wiele gatunków
zwabia owady nektarem kwiatów. S¹ jednak i takie np. obuwik,
które oszukuj¹ owady, bo tylko ³adnie pachn¹, ale nie dostarczaj¹
im nektaru. Najbardziej wyrafinowane s¹ jednak dwulistniki,
które wabi¹ samce owadów kszta³tem i barw¹ czêci kwiatu do
z³udzenia przypominaj¹cych samicê, a tak¿e wydzielaniem specyficznych feromonów. Owady siadaj¹c na takie kwiaty próbuj¹ z
nimi kopulowaæ a przy okazji przenosz¹ py³ek na inne roliny.
W Polsce storczyki mo¿emy spotkaæ w ró¿nych biotopach.
Gatunki rosn¹ce w lasach liciastych to np. coraz rzadszy obuwik
pospolity czy podkolan, w borach iglastych np. tajê¿a czy gnienik
leny, a na ³¹kach i torfowiskach np. kruszczyk b³otny, rzadki
miodokwiat krzy¿owy czy najpospolitszy i najbardziej zmienny
jeli chodzi o barwê kwiatów  stoplamek plamisty. Poza upiêkszaniem rodowiska naturalnego storczyki nie maj¹ znaczenia
gospodarczego, jednak w Azji Mniejszej z podziemnych bulw tych
rolin wytwarza siê tzw. salep  substancjê u¿ywan¹ do produkcji
maci ³agodz¹cych podra¿nienia skóry. Przekazy ludowe natomiast
sugeruj¹, ¿e by³y u¿ywane jako afrodyzjaki. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e wszystkie polskie storczyki s¹ objête ca³kowit¹ ochron¹
gatunkow¹.
Odpoczywaj¹c wiêc wiosn¹ na ³onie natury rozgl¹dajmy siê za
piêknymi przedstawicielami rodziny storczykowatych, uwa¿aj¹c
przy tym, aby trzewikiem nie zniszczyæ obuwika, a kolanem  podkolana bia³ego czy zielonego.
Dariusz Lebensztejn
(Autor jest dr. hab., adiunktem
w III Klinice Chorób Dzieci AMB).
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O koniach

W

czasach s³usznie minionych nie, no kto tak zaczyna
felieton. Jeszcze raz. Dawno, dawno temu, ¿ylimy
w wiecie symboli. I by³o nam z tym dobrze. Tak przynajmniej informowa³y rodki tak zwanego masowego przekazu.
Symbole by³y wszêdzie. Mo¿na nawet pokusiæ siê o twierdzenie, ¿e
nas otacza³y, a nawet osacza³y.
Symbolem dobrobytu by³ na przyk³ad talon na malucha. Symbolem potêgi rolniczej kombajn Bizon. Symbolem trzewoci krokus, a przyjani polsko-radzieckiej ruroci¹g przyjani. Ale na tym nie
koniec. Symbolem wyznawanej przez nasze ówczesne pañstwo ideologii by³y pomniki Lenina, Marksa, Engelsa, Marchlewskiego
i Dzier¿yñskiego. Zdmuchn¹³ je jednak wiatr historii.
Gorzej by³o z czo³gami. Bia³ystok te¿ mia³ swojego Rudego
102, który by³ ustawiony na skwerze przy ul. Sienkiewicza. Jednych
straszy³, innych mieszy³, jeszcze innym s³u¿y³ do zabawy, chocia¿
jego zadaniem by³o symbolizowaæ! Co? Oczywicie wkroczenie
wyzwolicielki Armii Czerwonej, która na w³asnych bagnetach
przynios³a nam to, co przynios³a, ale na szczêcie ju¿ zabra³a.
Teraz zabrano tak¿e symbol! Bia³ostocki Rudy 102 zakoñczy³
w³anie stacjonowanie w swoim dotychczasowym miejscu postoju
i tym samym kolejny symbol odjecha³ do historii, gdzie zreszt¹ jest
jego miejsce. Odkomenderowanie jakoby pierwszego czo³gu, który
wyzwoli³ Bia³ystok, odby³o siê niemal w konspiracji. O wicie podjecha³y specjalistyczne maszyny, wziê³y Rudego za fraki i odwioz³y do muzeum Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
Tutaj do symbolu trzeba bêdzie do³o¿yæ trochê grosza, aby mu
zrobiæ facelifting, zanim znowu bêdzie wystawiony ku uciesze gapiów.
Wielu bia³ostoczan by³o na tak¹ decyzj¹ w³adz oburzonych,
wrêcz im rêce opada³y, a inni jej przyklasnêli, tym bardziej ¿e w³anie
mamy w zanadrzu rocznicê zakoñczenia II wojny wiatowej.
To prawda, ¿e cz³owiek od pradziejów przywi¹zywa³ wielk¹
wagê do ró¿nych symboli, które z up³ywem lat kojarzy³y siê potomnym albo z czasami wietnoci, albo z histori¹, o której lepiej zapomnieæ. W³anie rocznica zakoñczenia jednej z najwiêkszych rzezi
w dziejach ludzkoci zderza dwa takie symbole. To one ciska³y nas
od zachodu i wschodu, d¹¿¹c do unicestwienia nas i jako pañstwa
i jako narodu. Jak to siê wszystko skoñczy³o, wiemy. A ten symboliczny, nieszczêsny czo³g ze skweru przy ul. Sienkiewicza przecie¿
nie by³ tym pierwszym, który wjecha³ do miasta ze sztandarami wolnoci. Ideologiê dorobiono. Oczywicie funkcjonuj¹ w historii ludzkoci symbole uniwersalne, które s³awi¹ dokonania cz³owieka. Symbolem podboju kosmosu mo¿e byæ lni¹ca smuga stali znikaj¹ca
w niebie? Mo¿e. Ale czy musi by zakoñczona koniecznie czerwon¹
piêcioramienn¹ gwiazd¹? Czy go³¹bek pokoju mo¿e nieæ w dziobie
ga³¹zkê oliwn¹? Mo¿e. Ale czy warto zamieniaæ j¹ na snopek ¿yta?
Z symbolami jest jak z pogod¹. Nie nale¿y ich bezkrytycznie
chwaliæ. Bo przygalopuje koñ trojañski, wyjdzie z niego gajowy
i wygoni wszystkich z lasu.
Kto tak koñczy felieton?
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ce wyda³a na wiat syna, którego król wyznaczy³ na swego
nastêpcê.
Ch³opcu by³o na imiê Salomon.
Ogród Betsaby móg³ budziæ podziw dworu, bo szlachetne odmiany ró¿ dopiero co przyby³y z pobliskiego
Babilonu. Tam, na niewielk¹ jeszcze skalê wytwarzano
wodê ró¿an¹ poprzez destylacjê z par¹ wodn¹ p³atków

Ilona Lengiewicz

Betsaba i Ró¿e

P

o zjednoczeniu wszystkich plemion i poskromieniu
Filistynów Dawid poszerzy³ granice pañstwa o Moab
i Edom. Sta³ siê królem wielkiego mocarstwa i przyst¹pi³ do budowy jego potêgi. Nasta³ z³oty wiek Izraela.
Michol urodzi³a mu pierworodnego Amnona, ale parê
królewsk¹ ³¹czy³a bardziej przyjañ ni¿ mi³oæ. Wydawa³o
siê, ¿e Dawid nie pozna tego uczucia.
Pewnego razu, na czele ma³ego oddzia³u, zapuci³ siê w
okolice góry Karmel. U jej stóp wypasa³ swoje stada bogacz
imieniem Nabal. Dawid poprosi³ go o nocleg i prowiant, ale
ten, nie rozpoznawszy króla, niegrzecznie odmówi³. Jego
¿ona Abigail, w tajemnicy przed mê¿em, przywioz³a mu jednak hojne dary: dwiecie bochenków chleba, dwa buk³aki
wina, piêæ pieczonych baranów i dwiecie wi¹zanek fig
i rodzynków. Uroda i s³odycz niewiasty sprawi³y, ¿e Dawid
dozna³ coup de foudre  uderzenia pioruna i zakocha³ siê
od pierwszego wejrzenia. Wieæ o niespodziewanej wizycie
króla szybko rozesz³a siê po okolicy. Nabal zrozumiawszy
swój b³¹d, tak siê przestraszy³, ¿e zmar³ na atak serca. wie¿o
upieczona wdowa wkrótce zosta³a drug¹ królow¹ i urodzi³a
Dawidowi Absaloma.
Obie panie schodzi³y sobie taktownie z drogi, ale przyrodni bracia rozpoczêli walkê o dziedzictwo tronu. Absalomowi, który uchodzi³ za najprzystojniejszego mê¿czyznê
swoich czasów, pomóg³ przypadek. Amnon uwiód³ i porzuci³
jego siostrê Tamarê. Kazirodztwo i gwa³t przekreli³y karierê
Amnona. Zgorszenie, intrygi pa³acowe i jawna ju¿ nienawiæ
potomstwa Michol i Abigail sprawi³y, ¿e Dawid, wzorem
prawdziwego wschodniego satrapy, zacz¹³ rozbudowywaæ
harem, a liczba pretendentów do tronu wzros³a niepomiernie.
Pewnego razu, gdy by³ ju¿ mê¿czyzn¹ w dojrza³ym
wieku, zdarzy³o siê co, co zmieni³o bieg historii i rzuci³o
g³êboki cieñ na prawoæ charakteru w³adcy. Dawid z okien
swojej komnaty podziwia³ ró¿ane ogrody nale¿¹ce do posiad³oci Uriasza  jednego z trzydziestu zas³u¿onych wodzów
armii. Tego dnia, ujrza³ po raz pierwszy Betsabê ( m³odziutk¹
¿onê genera³a ) i zap³on¹³ do niej gor¹c¹ mi³oci¹. Obmyli³
te¿ nikczemny plan pozbycia siê mê¿a ukochanej. Wys³a³ do
naczelnego wodza armii list nastêpuj¹cej treci:
Postawcie Uriasza na czele szeregów, gdzie najtê¿sza
bitwa, a opuæcie go, aby zgin¹³. Tak te¿ siê sta³o i Uriasz,
opuszczony przez ¿o³nierzy, poleg³ pod Rabatem. Biblia milczy, czy Betsaba uwierzy³a pog³oskom o prawdziwej przyczynie mierci mê¿a i czy pokocha³a Dawida. Jednak wkrót-
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Rysunek: Jerzy Lengiewicz

kwiatów. Obecnie, przy nowoczesnych metodach destylacji,
aby otrzymaæ 1 kg esencji, potrzeba 700 kg p³atków ró¿y !
Olejek ró¿any nale¿a³ i nale¿y do najdro¿szych pachnide³
wiata.
A sama ró¿a jest bez w¹tpienia najpopularniejszym symbolem kwiatowym. P¹sowa  symbolizuje p³omienn¹ mi³oæ
naznaczon¹ cierpieniem, bo nie ma ró¿y bez kolców (takie
ros³y tylko w Edenie). Ró¿a bia³a  to symbol dyskrecji;
wyra¿enie sub rosa (pod ró¿¹) oznacza milczenie, sekretnoæ.
St¹d te¿ zarz¹dzenie papie¿a Hadriana V o umieszczaniu
bia³ej ró¿y nad konfesjona³em. Bia³a ró¿a jest te¿ kwiatem
Najwiêtszej Maryi Panny (Rosa Mystica) i symbolizuje
czystoæ cielesn¹. Szczególnym b³ogos³awieñstwem sta³ siê
Ró¿aniec, wprowadzony w 1208 roku przez w. Dominika
oraz odprawiane do dnia dzisiejszego nabo¿eñstwa ró¿añcowe (Rosalia) . Ró¿a rzebiona w z³ocie  to najwy¿sze odznaczenie ustanowione przez Leona IX, przyznawane
osobom wyj¹tkowo zas³u¿onym dla Kocio³a.
Pamiêtajmy te¿, ¿e owoce szupinkowe ró¿y s¹ jednym
z najbogatszych róde³ witaminy C.
Autorka jest dr.
 adiunktem w Zak³adzie Biologii
Wydzia³u Farmaceutycznego AMB.
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Beata Ewa Mirska

Emerytury
na starych zasadach

U

stawa z 17 grudnia 1999r. o emeryturach i rentach
orzeczenia lekarz orzecznik ZUS.
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zagwaranNa emeryturê w wieku 55 lat dla kobiety i 60 lat dla
towa³a ubezpieczonym urodzonym przed 1 styczmê¿czyzny mog¹ przejæ tak¿e osoby urodzone przed
nia 1949r. dotychczasowe zasady ustalania prawa i wy1 stycznia 1949 roku uprawnione do renty z tytu³u ca³sokoci wiadczeñ, za dla urodzonych po 31 grudnia
kowitej lub czêciowej niezdolnoci do pracy spowo1948r. okreli³a nowe zasady przechodzenia na emeryturê
dowanej wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ jeli maj¹
i ustalania jej wysokoci. Niektórym ubezpieczonym urosta¿ pracy wynosz¹cy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25
dzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969r.
lat dla mê¿czyzn. Uprawnienie takie przys³uguje osobom
ustawa ta stworzy³a mo¿liwoæ przejcia na emeryturê na
które maj¹ ustalone prawo do renty z tytu³u wypadku przy
zasadach obowi¹zuj¹cych przed reform¹ systemu ubezpracy lub z tytu³u zaistnia³ego przed 1 stycznia 2003r.
pieczeñ spo³ecznych,tj.sprzed 1 stycznia 1999r.
w wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo z tytu³u
W artykule przedstawiê warunki do uzyskania emerychoroby zawodowej.
tury na tzw. starych zasadach.
Generaln¹ zasad¹ nowego systemu jest likwidacja
Wszyscy ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia
przywilejów bran¿owych. Jednak¿e osoby urodzone
1949r. mog¹ uzyskaæ emeryturê po spe³nieniu dwóch
przed 1 stycznia 1949 roku pracuj¹ce w zawodach posiawarunków.
daj¹cych przywileje, moJednym z nich jest
g¹ nie obawiaæ ich likosi¹gniêcie wieku emewidacji.
Wszyscy ubezpieczeni urodzeni przed
rytalnego wynosz¹cego
Zgodnie z artyku³em
1 stycznia 1949r. mog¹ uzyskaæ
60 lat dla kobiet i 65 dla
30 ustawy o emeryturach
mê¿czyzn. Drugim  jest
i rentach z FUS odrêbne
emeryturê po spe³nieniu dwóch warunkudowodnienie sta¿u praprzepisy okrelaj¹ zasaów. Jednym z nich jest osi¹gniêcie
cy wymaganego do emedy wczeniejszego przerytury, wynosz¹cego co
chodzenia na emeryturê
wieku emerytalnego wynosz¹cego 60 lat
najmniej 20 lat dla koosób urodzonych przed 1
dla kobiet i 65 dla mê¿czyzn.
biet i 25 lat dla mê¿stycznia 1949r. bêd¹cych
Drugim  jest udowodnienie sta¿u pracy
czyzn. Emerytura dla
miêdzy innymi nauczyosoby maj¹cej powy¿szy
cielami akademickimi.
wymaganego do emerytury,
sta¿ pracy objêta zosta³a
Artyku³ 112 ustawy
wynosz¹cego co najmniej 20 lat dla
gwarancj¹ wiadczenia
z 12 wrzenia r. o szkolnajni¿szego. Oznacza to,
nictwie wy¿szym regulukobiet i 25 lat dla mê¿czyzn. Emerytura
i¿ w przypadku gdy kwoje mo¿liwoæ przejcia
dla osoby maj¹cej powy¿szy sta¿ pracy
ta wynikaj¹ca z wyliczena emeryturê nauczycieli
objêta zosta³a gwarancj¹ wiadczenia
nia bêdzie ni¿sza od
akademickich. Zgodnie z
kwoty najni¿szej emeryww. przepisami nauczynajni¿szego.
tury, zostanie podniesiociel akademicki urodne do tej kwoty. Ubezzony przed 1 stycznia
pieczony, który ma ok1949r. ma prawo do emerelony wiek lecz sta¿ krótszy o 5 lat ( co najmniej 15 lat
rytury na zasadach powszechnych. Przy obni¿onym wiekobieta i 20 lat mê¿czyzna) równie¿ uzyska emeryturê,
ku emerytalnym na emeryturê mo¿e przejæ na swój
jednak¿e z uwagi na krótszy sta¿ pracy ta emerytura  nie
wniosek nauczyciel akademicki urodzony przed 1 styczjest objêta gwarancj¹ wiadczenia najni¿szego.
nia 1949r. W przypadku kobiety gdy ukoñczy³a 55 lat
Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r. maj¹ ponadi ma przepracowane 25 lat, a w tym 20 lat w szkolnictwie
to mo¿liwoæ przejcia na emeryturê:
lub instytucjach naukowych, mê¿czyzna gdy ukoñczy³ 60
+ kobieta po osi¹gniêciu 55 lat i po udowodnieniu co
lat ¿ycia i przepracowa³ 30 lat, w tym 20 w szkolnictwie
najmniej 30 letniego sta¿u pracy,
lub w instytucjach naukowych.
+ kobieta po osi¹gniêciu 55 lat, je¿eli ma co najmniej 20
Prawo do emerytury po spe³nieniu tych warunków
letni sta¿ pracy, a ponadto uznana zosta³a za ca³kowicie
przys³uguje tym osobom je¿eli ich ostatnim miejscem
niezdoln¹ do pracy
zatrudnienia przed przejciem na emeryturê by³o zatrud+ mê¿czyzna po osi¹gniêciu 60 lat, je¿eli ma sta¿ pracy
nienie w charakterze nauczyciela akademickiego.
wynosz¹cy co najmniej 25 lat pracy, a ponadto zosta³
Korzystaj¹c z okazji przypomnê, i¿ zgodnie z artykuuznany za ca³kowicie niezdolnego do pracy.
³em 95 ust.2 ustawy o szkolnictwie wy¿szym stosunek
Ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy ustala w drodze
pracy z mianowanym nauczycielem akademickim wygasa
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niezale¿nie od woli zainteresowanego z koñcem roku
akademickiego w którym:
+ nauczyciel akademicki ukoñczy³ 65 lat ¿ycia, je¿eli
okres zatrudnienia umo¿liwia nabycie prawa do emerytury
+ nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego ukoñczy³ 70
lat ¿ycia.
Organem w³aciwym do rozwi¹zania lub stwierdzenia wyganiêcia stosunku pracy jest organ uprawniony do mianowania na okrelone stanowisko, czyli w
odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego  Minister
Zdrowia, w odniesieniu do pozosta³ych nauczycieli akademickich  Rektor Uczelni.
W wieku ni¿szym ni¿ powszechnie obowi¹zuj¹cy 
zgodnie z art 32 ustawy o FUS mog¹ przejæ na emeryturê ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949r. bêd¹cy pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Wobec ubezpieczonych bêd¹cych pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze  wiek emerytalny, rodzaj prac i stanowisk oraz warunki na podstawie których przys³uguje
emerytura okrelone s¹ przepisami rozporz¹dzenia R.M
z 7 lutego 1983r.w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze. W naszej uczelni rodzaje
stanowisk na których s¹ wykonywane prace w szczególnych warunkach okrela Zarz¹dzenie Rektora AMB
z dnia 2 wrzenia 1985r. Dotyczy to niewielkiej grupy
stanowisk z wy³¹czeniem nauczycieli akademickich.
O emeryturê na zasadach przewidzianych dla osób
urodzonych przed 1 stycznia 1949r. mog¹ równie¿ ubiegaæ siê niektóre osoby urodzone po 31 grudnia 1948r.,
lecz przed 1 stycznia 1969 je¿eli spe³ni¹ ³¹cznie kilka
warunków. Musz¹ oni:
+ do 31 grudnia 2006r. spe³niæ wszystkie warunki wymagane do uzyskania emerytury
+ nie przyst¹pi³y do jednego sporód otwartych funduszy
emerytalnych.
+ rozwi¹¿¹ stosunek pracy (je¿eli s¹ pracownikami)
Mo¿liwoæ przejcia na emeryturê wg starych zasad
posiadaj¹ miêdzy innymi
+ kobiety, bêd¹ce pracownikami, je¿eli do 31 grudnia
2006r. ukoñcz¹ 55 lat ¿ycia i bêd¹ mia³y co najmniej 30
lat pracy oraz zostan¹ uznane za ca³kowicie niezdolne
do pracy
+ niektórzy pracownicy zatrudnieni w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakterze, tj. tacy
którzy do 31 grudnia 2006r. osi¹gn¹ wiek emerytalny
przewidziany dla okrelonych grup zawodowych i
udowodni¹ co najmniej 20 letni dla kobiet i 25 letni dla
mê¿czyzn sta¿ pracy, w tym co najmniej 15 letni (10
letni) sta¿ pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze
W kolejnym odcinku  niezbêdne informacje dotycz¹ce okresów uwzglêdnianych przy ustalaniu prawa do
emerytury.
Autorka jest kierownikiem
Dzia³u Spraw Pracowniczych AMB.
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Uczeni
w
anegdocie

A

ndrzej Kajetan Wróblewski, profesor fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, od lat publikuje w miesiêczniku Wiedza i ¯ycie felietony, w których
prezentuje biografie znanych badaczy. Teksty te, po uzupe³nieniu, pos³u¿y³y mu do wydania ksi¹¿ki "Uczeni w anegdocie" (1,2 czêæ), która jest cennym ród³em wiedzy o luminarzach wiatowej nauki. Autor przytacza - z humorem,
ale te¿ z wielk¹ dba³oci¹ o prawdê - szczegó³y z ich ¿ycia,
których pró¿no szukaæ w najbardziej nawet opas³ych
encyklopediach. Biografie u³o¿one s¹ w chronologicznej
kolejnoci lat ¿ycia bohaterów. S¹ tu nazwiska znane
wszystkim i te znane jedynie wê¿szemu gronu. Biografie
obfituj¹ w humorystyczne opowieci, które sprawiaj¹, ¿e od
lektury trudno siê oderwaæ. W ksi¹¿ce znajdziemy m.in.
informacje o matrymonialnych rozterkach Johannesa
Keplera (do ma³¿eñstwa z nim pretendowa³o a¿ 11 kandydatek), podejrzliwoci Johna Daltona, który nie za¿y³ leku
nie poddawszy go uprzedniej analizie, mi³osnych perypetiach Alfreda Nobla. Na kartach ksi¹¿ki przewijaj¹ siê te¿
nazwiska wybitnych polskich uczonych m.in. Miko³aja
Kopernika, Marii Sk³odowskiej-Curie, Stanis³awa Ulama,
Jana Danysza, Jerzego Pniewskiego.
Czytaj¹c dowiadujemy siê kto odkry³..., kto skonstruowa³..., kto wysnu³..., kto udowodni³... okrelon¹ tezê.
Tak wiêc niepostrze¿enie czytelnik, miêdzy jedn¹ a drug¹
anegdot¹, poznaje dzieje rozwoju fizyki, chemii i nauk
technicznych. Te nietypowe teksty, zrywaj¹ z przewiadczeniem, ¿e o nauce pisaæ na weso³o nie przystoi.
Joanna Jasielczuk

Andrzej Kajetan Wróblewski,
Uczeni w Anegdocie,
Prószyñski i S-ka,
Warszawa, 1999.

Andrzej Kajetan Wróblewski,
Uczeni w Anegdocie poczet 2,
Prószyñski i S-ka,
Warszawa, 2004.
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Nominacje
Prezydent RP
Aleksander Kwaniewski
nada³ tytu³ profesora
Barbarze Darewicz
i Markowi Rogowskiemu
Barbara Darewicz

Z Senatu

Posiedzenie Senatu z 12.05.2005r.
Senatorowie:
+ wyrazili zgodê na skierowanie przez Rektora
wniosku do Ministra Zdrowia o mianowanie prof.
dr. hab. Jana Skowroñskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Ortopedii i Traumatologii AMB.
+ zaopiniowali pozytywnie wnioski Dziekana
Wydzia³u Lekarskiego o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
- prof. dr hab. Stanis³awê Zytê Grabowsk¹
w Klinice Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej
AMB
- prof. dr hab. Marynê Krawczuk-Rybak w Klinice Onkologii Dzieciêcej AMB
Podjêto uchwa³y w sprawach:
+ zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/2007
+ nowelizacji Regulaminów studiów dziennych,
wieczorowych i zaocznych
+ zatwierdzenia zmian w Statucie SPSK
+ zmiany nazwy Kliniki Chorób Nerwowych na
Klinikê Neurologii AMB
+ zatwierdzenia terminu ponownych wyborów do
pe³nienia funkcji Prodziekana Wydzia³u Lekarskiego
+ wyra¿enia zgody na przyst¹pienie do projektu
Szkolenia z zaawansowanych technik endoskopowych w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2.1
+ zmiany wskanika rozliczenia kosztów porednich
funduszu pomocy materialnej studentom

Krystyna Dyszkiewicz
Kierownik Rektoratu
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Urodzi³a siê 4 grudnia 1953 roku
w Bia³ymstoku. Dyplom Wydzia³u
Lekarskiego AMB uzyska³a w 1979
roku, stopieñ doktora nauk medycznych w 1986 roku, a stopieñ
doktora habilitowanego nauk medycznych w 1996 roku. Jest specjalist¹ w zakresie chirurgii, urologii
i seksuologii klinicznej. Odby³a
szkolenia w znanych orodkach urologicznych m.in.
w Sapir Medical Center (Israel, 1996) i w University of
Floryda (Gainesville USA, 1999). Zajmuje stanowisko
kierownika Kliniki Urologii Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku. Do zainteresowañ naukowych prof.
Darewicz nale¿¹ miêdzy innymi zaburzenia erekcji,
problematyka niep³odnoci, seksuologia, rak prostaty,
rak nerki. Jest autork¹ 156 publikacji w krajowych
i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Amerykañskiego
Towarzystwa Urologicznego.
Marek Rogowski

Urodzi³ siê 15 stycznia 1956 roku
w Grajewie. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1980 roku zosta³ zatrudniony na etacie asystenta w Klinice
Otolaryngologii AMB. Od 2003 roku jest kierownikiem tej kliniki.
Jest specjalist¹ otolaryngologiem
i audiologiem. Stopieñ doktora nauk medycznych
uzyska³ w 1984 r., a doktora habilitowanego w 1995 r.
Ponad 3 lata pracowa³ naukowo i szkoli³ siê w najlepszych orodkach otolaryngologicznych w Niemczech.
Jest stypendyst¹ presti¿owej Fundacji Aleksandra von
Humboldta. W latach 1998-2001 pe³ni³ obowi¹zki kierownika Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii
i Patologii S³uchu w Warszawie, a w latach 2001-2002
by³ konsultantem krajowym w dziedzinie audiologii.
Od 2002 roku jest prorektorem ds. klinicznych i kszta³cenia podyplomowego Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Profesor dr hab. med. Marek Rogowski jest
autorem 8 rozdzia³ów w podrêcznikach oraz autorem,
b¹d wspó³autorem 190 prac naukowych opublikowanych w pimiennictwie krajowym i zagranicznym.
Dwukrotnie by³ laureatem zespo³owej nagrody Ministra Zdrowia, wielokrotnie otrzymywa³ nagrody Rekto-
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ra i towarzystw naukowych. Jego zainteresowania naukowe dotycz¹ g³ównie badañ nad patologi¹ narz¹du
s³uchu. W bie¿¹cym roku uzyska³ honorowe cz³onkowstwo Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologów,
Chirurgów G³owy i Szyi.

Przeczytane
Spotkania z ordynatorem oddzia³u
chirurgicznego w szpitalu w £apach
maj¹ swój niezaprzeczalny klimat i
ciesz¹ siê renom¹. Na pocz¹tku kwietnia przekona³a
siê o tym matka 21 letniej pacjentki, której córka
zosta³a przyjêta na oddzia³ chirurgiczny z objawami
kolki nerkowej. Na spotkanie z lekarzem chora musia³a
czekaæ godzinê. Oczekiwanie by³o zreszt¹ ma³o owocne, bowiem lekarz pojawi³ siê tylko fizycznie. Duchem
by³ obecny gdzie indziej. W niezbyt dyplomatyczny
sposób odmówi³ te¿ zbadania pacjentki. Zdesperowana
matka zabra³a zwijaj¹c¹ siê z bólu córkê do Szpitala
Wojewódzkiego w Bia³ymstoku. Rzeczony lekarz na
sw¹ obronê przytacza s³owa matki, której mia³o siê
ponoæ wymkn¹æ stwierdzenie, ¿e: w tym szpitalu nie
lecz¹, tylko pij¹ wódkê.
Dyrektor szpitala w £apach przyznaje, ¿e skargi na
podleg³y mu personel zdarzaj¹ siê, ale wynika to z
tego, ¿e oczekiwania pacjentów bardzo czêsto
koliduj¹ z postêpowaniem medycznym.
Skargi na lekarzy ze szpitala w £apach potwierdza
równie¿ Przewodnicz¹cy Okrêgowej Izby Lekarskiej w
Bia³ymstoku, ale odmawia bli¿szych informacji.
Sprawy i tak jakby nie by³o, bo matka w koñcu
przyzna³a, ¿e po godzinnym oczekiwaniu na lekarza,
przy wtórze p³acz¹cej z bólu córki, przywita³a go podniesionym g³osem: niedopuszczalne, ¿eby tyle czekaæ.
Aha! Wiêc jednak! Przyzna³a siê! I jak tu nie
zgodziæ siê z g³êboko m¹drymi s³owami dyrektora szpitala w £apach. Oczekiwania pacjentów
rzeczywicie koliduj¹ z postêpowaniem medycznym.
A swoj¹ drog¹ to nie³adnie tak witaæ lekarza podniesionym g³osem. Móg³ przecie¿ w ogóle nie
przyjæ.
***
Ponad tysi¹c pracowników Publicznego Szpitala
Klinicznego w Bia³ymstoku zosta³o podzielonych na
dwie grupy. Z wygl¹du takie same, ale wygl¹d mo¿e
byæ myl¹cy. Tak by³o i tym razem Jedna grupa dosta³a
nagrody, a druga  nie. Wskanik, jaki wziêto pod
uwagê przy podziale nagród? Wynik finansowy.
Dyrekcja szpitala stwierdzi³a, ¿e w celu redukcji d³ugu
(przypomnijmy  ponad 35 milionów z³otych) nale¿y
nauczyæ lekarzy oszczêdzania. To taka inwestycja w
przysz³oæ. Wydatek 350 tysiêcy z³otych jest spory, ale
op³aci siê, jeli lekarze zrozumiej¹ podstawy
ekonomii. Rozczarowani takim obrotem sprawy s¹ pracownicy pracuj¹cy na oddzia³ach, które nie przynios³y
zysku. Jak twierdz¹  metoda podzia³u nagród krzyw-

- maj 2005 (28) -

dzi ich, bowiem nie uwzglêdnia zró¿nicowania cen
us³ug w katalogu NFZ. Jak siê okaza³o, najmniej zaoszczêdzi³y oddzia³y neurochirurgii, II kliniki chirurgii
ogólnej oraz chirurgii naczyñ i transplantologii.
Dyrektorzy innych szpitali zapowiadaj¹, ¿e pójd¹
w lady dyrekcji PSK. Nie zrobi tego np. dyrektor szpitala w Sokó³ce. Jego zdaniem taka skala ocen jest
niesprawiedliwa.
Takie mamy czasy, ¿e trzeba wprowadzaæ
niesprawiedliwe skale ocen pracowników po to,
¿eby pod koniec roku wszyscy oni nie klepali wspólnej, sprawiedliwej dla wszystkich biedy.
***
Bia³ostockie pogotowie jako pierwsze w kraju uruchomi³o dodatkowy telefon, pod który mog¹ zadzwoniæ pacjenci w czasie, kiedy nieczynne s¹ gabinety
lekarzy rodzinnych (czyli pomiêdzy 18 i 8 rano), jeli
nie wyst¹pi¹ u nich objawy wskazuj¹ce na mo¿liwoæ
utraty ¿ycia lub zdrowia. Po takim telefonie przyjedzie
do nich karetka ogólnolekarska (nie musi tego zrobiæ
natychmiast, maksymalny czas dojazdu to 2 godziny),
z zespo³em sk³adaj¹cym siê z kierowcy i lekarza.
W skrócie pomys³ polega na tym, aby odci¹¿yæ stary
numer i zredukowaæ do minimum nies³uszne wezwania, a tym samym ul¿yæ personelowi medycznemu i samym pacjentom.
Nowe numery s¹ podobne, ale nie na tyle, ¿eby
pacjenci je ze sob¹ mylili. To doæ proste. Jeli
zagl¹da ci w oczy mieræ, wciskasz spazmatycznym
ruchem trzy dziewi¹tki pod rz¹d  i przyje¿d¿a
karetka reanimacyjna lub wypadkowa. Boli ciê
g³owa i czujesz, ¿e jeszcze trochê czasu na tym
padole przed tob¹  przed ostatni¹ dziewi¹tk¹
wciskasz 0. Na Zachodzie maj¹ jeden numer do
wszystkiego, ale oni zawsze panikuj¹ i si³y w rêkach
nie maj¹.
***
Minister Zdrowia w³anie opracowuje nowy podzia³ pieniêdzy na leczenie. Chwilowo Podlasianie
mog¹ siê cieszyæ  w planach dostajemy prawie o 30
milionów z³otych wiêcej, ni¿ w zesz³ym roku. O ile
Minister Zdrowia lub jego kolega z Ministerstwa Finansów siê nie wycofaj¹. Maj¹ o to zadbaæ zaprawieni
w bojach cz³onkowie Podlaskiej Federacji Zwi¹zków
Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, którzy
zapewniaj¹ ustami swego szefa ¿e bêd¹ nadal walczyæ.
Trzymamy kciuki za nich i ich walkê. Nie wiadomo tylko, czy po ewentualnym sukcesie bêdzie
warto j¹ przerywaæ. Jest ju¿ prawie po³owa roku.
Mo¿e warto walczyæ nadal, awansem na rok
przysz³y.
***
Dyrektorzy podlaskich szpitali nie maj¹ szczególnie zachêcaj¹cej oferty pracy dla pielêgniarek. To znaczy  maj¹ ofertê, ale wygl¹daj¹c¹ doæ ¿a³onie w po-
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równaniu do ofert pracy w szpitalach krajów tzw.
starej Unii. Szefostwo Wydzia³u Pielêgniarstwa
Akademii Medycznej w Bia³ymstoku przyznaje, ¿e ma
wiadomoæ, i¿ czêæ studentek uczy siê zawodu tylko
po to, ¿eby zaraz po uzyskaniu uprawnieñ wyjechaæ
z kraju. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e na rynku pracy
pielêgniarek co drgnê³o, choæ mo¿e nie do koñca w t¹
stronê, o któr¹ wszystkim chodzi³o.
A¿ mi³o popatrzeæ, z jakim zapa³em pielêgniarki ucz¹ siê teraz jêzyków obcych. I pomyleæ, ¿e nie
mog³y ich wczeniej do tego zmusiæ ani niskie p³ace,
ani brak szacunku do ich ciê¿kiego zawodu. Kolejni
ministrowie si³¹ usuwali pielêgniarki ze swoich
gabinetów, a one teraz nie tylko nie strajkuj¹, ale
nawet nie pracuj¹ (w Polsce). Unia da³a nam jednak
korzyci, o których nawet nie nilimy.
***
Bramê pa³acu Branickich przez krótk¹ chwilê
wieñczy³ ogromny Gryf. Stra¿acy z mozo³em ustawili prawie 3 metrow¹, poci¹gniêt¹ z³ot¹ farb¹ styropianow¹ konstrukcjê na szczycie bramy, poogl¹dali j¹
ze wszystkich stron wspólnie ze zgromadzonymi
urzêdnikami, architektami, artystami i gapiami, po
czym bez zbêdnych ceregieli j¹ zdemontowali.
Prawdziwy, poz³acany i przede wszystkim trójwymiarowy gryf zbudowany z w³ókna szklanego i ¿ywicy
pojawi siê w tym miejscu dopiero za rok. Ale próba siê
uda³a.
To zreszt¹ dopiero pocz¹tek remontowego szaleñstwa. Najpierw na elewacji frontowej pa³acu maj¹
siê pojawiæ kolory. Potem (ale jeszcze w tym roku) ma
siê rozpocz¹æ odnawianie elewacji ogrodowej, w ogrodach stan¹ piêkne rzeby, na koñcu za zostan¹ wyremontowane pa³acowe studnie. Takie s¹ w ka¿dym razie
plany, bo chwilowo na te prace nie ma pieniêdzy.
Wszystko w rêkach ministra kultury, do którego AMB
z³o¿y³a wniosek o przyznanie 800 tys z³ dotacji na
remont.
Wszyscy jestemy przyzwyczajeni do sytuacji,
w której obiecuje siê nam du¿o, po czym musimy siê
obejæ smakiem. Do pieniêdzy z centrali Podlasie
po prostu nie ma szczêcia.
***
Pewien 55 letni bia³ostoczanin prowadzi³ sobie
ca³kiem beztroski ¿ywot za¿ywnego pana w rednim
wieku  nie pi³, nie pali³, z innych rozrywek te¿
korzysta³ rozs¹dnie i bez przesady. Feralnego dnia
postanowi³ op³aciæ rachunki. Przeszed³ 20 metrów
i zrobi³o mu siê duszno. W gabinecie lekarza rodzinnego, do którego siê niezw³ocznie uda³ zas³ab³. Szybka
reanimacja pomog³a, ale po tygodniu sytuacja siê
powtórzy³a. Jak opowiada sam zainteresowany:
Myla³em, ¿e ju¿ po mnie. Resztkami si³ powiedzia³em, ¿e zgadzam siê na operacjê. I zemdla³em. Pamiêtam jeszcze postaæ ubran¹ na czarno. Nie wiem, kto to
by³, mo¿e pani doktor.
Omdla³y pacjent trafi³ b³yskawicznie do Kliniki
Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego, w rêce jej kierownika dr. hab. Tomasza
Hirnle. Tam, jego cia³o zosta³o sch³odzone do tempera-
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tury 28 stopni Celsjusza, po czym spuszczono z niego
ca³¹ krew. W ci¹gu 4 minut docent Hirnle usun¹³
zakrzepy przyroniête do naczyñ p³ucnych. By³a to
pierwsza taka operacja na Podlasiu.
Dopiero po przebudzeniu Miros³aw Waszkiewicz
dowiedzia³ siê, ¿e przez kilka minut le¿a³ praktycznie
martwy. Nic z ca³ej sytuacji nie pamiêta. Zarzeka siê,
¿e nie widzia³ ¿adnych tuneli ani wiate³.
Zawsze to jednak mi³o, ¿e w owej czarnej postaci widzia³ pani¹ doktor.
***
Przez ca³e cztery dni d³ugiego weekendu przychodnia przy ulicy Siewnej by³a zamkniêta. Pacjenci,
którzy przychodzili po poradê do lekarza rodzinnego
odchodzili z kwitkiem. Jak opowiada jeden z nich:
Jak kto nie umia³ czytaæ, to jeszcze portier z daleka
krzycza³, ¿e jest zamkniête. Jak wyjani³a rzeczniczka Podlaskiego Oddzia³u Narodowego Funduszu
Zdrowia, Gra¿yna Pawelec  lekarze rodzinni maj¹
prawo do tego, ¿eby zrobiæ sobie wolne i nie musz¹
informowaæ NFZ o przerwie d³u¿szej ni¿ trzy dni.
Musz¹ jednak w tym czasie zostawiæ na drzwiach
kartkê z dok³adn¹ informacj¹, gdzie w tym czasie pacjenci mog¹ znaleæ pomoc.
Tym razem mogli j¹ znaleæ na pogotowiu, które
podpisa³o z wiêkszoci¹ gabinetów lekarzy rodzinnych
w miecie porozumienie, na mocy którego 2 maja
przyjmowa³o ich pacjentów.
Pacjenci byli ca³¹ sytuacj¹ wyj¹tkowo zniesmaczeni. Nie podoba³o im siê i odsy³anie do innych
placówek, i portier krzycz¹cy z dala, ¿e zamkniête.... Wymagaj¹cych mamy pacjentów. Wywieszasz takim przepisowo kartkê, portier dba o to,
¿eby siê bez potrzeby nie trudzili  a oni narzekaj¹.
A przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e powinni
dziêkowaæ Bogu, ¿e to dopiero maj i NFZ ma jeszcze
rodki na ich leczenie. Za kilka miesiêcy z ³ezk¹ w
oku bêd¹ wspominaæ i kartkê, i portiera. Bez
pieniêdzy nawet tego nie bêdzie.
***
Przez ca³y maj media szeroko opisywa³y kolejne
w¹tki ujawniane w trakcie procesu ³owców skór
pracuj¹cych w ³ódzkim pogotowiu ratunkowym.
Okaza³o siê miêdzy innymi, i¿ powa¿ne poszlaki
wskazuj¹ na to, ¿e jeden z zespo³ów reanimacyjnych
móg³ zabiæ nawet kilkudziesiêciu pacjentów wstrzykuj¹c im du¿e dawki chlorku potasu. Szefow¹ tego
zespo³u by³a kobieta o pseudonimie doktor Potasik.
Niestety, nawet najwiêksze tragedie z up³ywem
czasu powszedniej¹ i nawet najbardziej wstrz¹saj¹ce szczegó³y ujawniane podczas procesu nie s¹
w stanie utrzymaæ na d³u¿ej uwagi czytelników. Z
jednej strony to dobrze, bo plama na honorze ca³ej
s³u¿by zdrowia, jak¹ by³a sprawa ³ódzkiego pogotowia powoli siê zaciera. Z drugiej jednak szkoda,
¿e tak straszne opisy dzia³añ  by³o nie by³o 
lekarzy umieszczane s¹ na dalszych stronach gazet i
nikogo ju¿ nie dziwi¹. wiadczy to o tym, ¿e pewna
granica zosta³a przekroczona definitywnie.
+
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Obecnoæ w Unii Europejskiej zobowi¹zuje,
ale daje te¿ du¿e mo¿liwoci. Otó¿ od 1 czerwca
2004 roku, zgodnie z decyzj¹ Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Spo³ecznego Pracowników Migruj¹cych nr 198, formularze E110,
E119 i E128 zast¹pione zosta³y jednym, nowym
formularzem E111. Czym jest owy formularz i co
dziêki niemu zyskujemy?
Jest to mianowicie zawiadczenie o uprawnieniu do wiadczeñ rzeczowych podczas pobytu
w pañstwie cz³onkowskim. Druk taki stanowi
dowód zgody ubezpieczyciela na pokrycie kosztów leczenia w trakcie pobytu za granic¹.
Uwaga! Mo¿emy liczyæ jedynie na pomoc w nag³ych wypadkach. Nie wchodzi w rachubê
wyjazd w celach leczniczych. Osoby z chorobami
przewlek³ymi mog¹ dostaæ jedynie pomoc
doran¹. Aby siê dalej leczyæ musz¹ wróciæ do
kraju, b¹d te¿ wykupiæ dodatkowe ubezpieczenie lub ubiegaæ siê o zgodê na leczenie w obcym
pañstwie w rodzimym NFZ.
Za³atwienie formalnoci zwi¹zanych z drukiem E-111 mog³oby siê wydawaæ niezbyt przydatne, ale ma jednak swoje zalety. Planuj¹c
podró¿ do jednego z pañstw cz³onkowskich nie
musimy wnosiæ dodatkowych op³at za podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Wystarczy mieæ
aktualny formularz, a w przypadkach niespodziewanej wizyty u lekarza, koszty leczenia pokryje
NFZ. Z³amana noga nie musi byæ przyczyn¹ ruiny domowego bud¿etu.
Pañstwa cz³onkowskie s¹ zró¿nicowane pod
wzglêdem op³at za wiadczenia zdrowotne.
Pewne jest natomiast, ¿e pacjent w pe³ni ponosi
koszty transportu sanitarnego do Polski. Równie¿
ratownictwo górskie jest w wielu krajach miêdzy
innymi w Austrii i we Francji w pe³ni odp³atne.
Dodatkowo warto pamiêtaæ, i¿ przepisy UE
równie¿ obowi¹zuj¹ na terytoriach francuskich:
Gwadelupa, Martynika, Reunion, Pierre-etMiquelon i Gujana Francuska, portugalskich : na
Azorach i Maderze, hiszpañskich: Majorce i Wyspach Kanaryjskich. Przepisów wspólnoterytorialnych nie stosuje siê w przypadku: Danii  na
obszarze Grenlandii i Wysp Owczych oraz
Wielkiej Brytanii  na Wyspach Normandzkich:
Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz na
Wyspie Man.
Druku E-111 jest wydawany na wniosek
ubezpieczonego i mo¿e byæ z³o¿ony w jeden z nastêpuj¹cych sposobów:
+ po osobistym zg³oszeniu siê ubezpieczonego;
+ na probê z³o¿on¹ drog¹ elektroniczn¹  d³u¿-

szy termin oczekiwania;

+ na probê listown¹ lub z³o¿on¹ faksem  rów-

nie¿ d³u¿szy termin oczekiwania;

Osobicie zg³osiæ siê nale¿y do Podlaskiego
OW NFZ: 15-042 Bia³ystok, ul. Pa³acowa 3, tel.
(85) 745-95-87, 745-95-88, faks (85) 745-95-41
e-mail:dchojnacka@nfz-bialystok.pl
mpieciun@nfz-bialystok.pl
Najlepiej wniosek z³o¿yæ osobicie, bo to
gwarantuje szybkie za³atwienie sprawy. Podlaski
OW NFZ deklaruje, i¿ wnioskodawcy obs³ugiwani s¹ w tym samym dniu, a kolejki s¹ im raczej
obce. Pamiêtajmy równie¿, i¿ w przypadku
przes³ania wniosku o wydanie formularza drog¹
e-mailow¹, faksem czy listownie konieczny jest
osobisty odbiór formularza. Osobiste stawienie
siê ma na celu weryfikacjê przedstawionych
wczeniej danych z dowodem to¿samoci. Dodatkowo, aby uzyskaæ takowy formularz nale¿y
z³o¿yæ wype³niony wniosek o wydanie formularza E wraz z do³¹czonym do niego aktualnym
dowodem op³acania sk³adki oraz okazaæ dowód
to¿samoci. Studenci musz¹ okazaæ wa¿n¹ legitymacjê studenck¹.
Formularz jest wa¿ny maksymalnie przez 2
miesi¹ce kalendarzowe. Czas liczony jest od pierwszego do ostatniego dnia miesi¹ca. Wiêc je¿eli
udajemy siê na urlop 15 lipca wówczas formularz wa¿ny jest do 31 sierpnia, czyli pó³tora miesi¹ca. W przypadku emerytów i rencistów, formularz wa¿ny jest przez ca³y okres przebywania ich
za granic¹, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez 12 miesiêcy.
W sytuacji kiedy pomoc medyczna za granic¹ okaza³a siê koniecznoci¹, a my nie mielimy E-111 mo¿emy siê staraæ o zwrot poniesionych kosztów leczenia.
Wakacje tu¿ tu¿, trzeba je zaplanowaæ, zadbaæ o to by by³y bezpieczne i ciekawe. Warto
udaæ siê do NFZ, aby dostaæ formularz E-111.
Warto te¿ zainteresowaæ siê co oferuje nam ka¿de
pañstwo cz³onkowskie. Podlaski OW NFZ posiada ciekawe ulotki na ten temat, a pracownicy s³u¿¹ pomoc¹ i rad¹. A¿ ¿al nie skorzystaæ!
Naprawdê warto!
Udanych i przede wszystkim bezpiecznych
wakacji, z formularzem E-111 w walizce. Oby
by³, ale aby nie trzeba by³o z niego korzystaæ.
Tego Wam ¿yczê.
MMS
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Ostatnie schodki w tym roku, wiêc i ja
pozwolê sobie na niewielk¹ dawkê krytycyzmu. By³em, widzia³em i muszê przyznaæ, ¿e wiele rzeczy, które mia³y miejsce,
nie powinny tego miejsca mieæ. Zaczê³o
siê typowo, ale po chwili zrobi³o siê nietypowo, nawet bardzo nietypowo. Wydawaæ
by siê mog³o, ze satyra mo¿e pozwoliæ
sobie na wszelak¹ alogicznoæ, lubie¿ne
stroje i tzw. niesalonowe powiedzonka,
i tak te¿ by³o. Niestety nie by³o umiaru
w tych bezpardonowych s³ówkach, na
które pozwala³ sobie konferansjer. Wolnoci nikomu siê dzisiaj nie zabrania, ale
niecenzuralne s³owa, które pad³y w obecnoci przyby³ych goci nie dosyæ, ¿e nie
przysporzy³y zaszczytu prowadz¹cemu,
ani nie doda³y sarkazmu ca³oci, to na
dodatek mia³y siê nijak do Schodków
kiedy. Po zakoñczeniu niejednokrotnie
zdarza³o mi siê s³yszeæ wypowiedzi, ¿e to
by³a najostrzejsza dawka humoru, jak
dot¹d. Nie wiem sk¹d wynika³ ów brak
poczucia granic, ale liczê, ¿e to by³a jednorazowa przygoda. Na có¿ skar¿y³a siê
publicznoæ: ano, m.in. na s³abe zgranie
wstawek konferansjera z prezentowanymi
skeczami, na d³ugie przerwy miêdzy nimi.
Ale to tylko kosmetyka. Muszê jednak
przyznaæ, po tych ostrych s³owach, ¿e wiele rzeczy wypad³o dobrze, a nawet bardzo
dobrze. Nie zgodzê siê, ¿e te schodki nie
porusza³y tematów studenckich, jak
twierdzi czêæ publicznoci. Otó¿ porusza³y i to dog³êbnie. Niestety tylko na estra-

dzie, komikom wypada dzisiaj mówiæ o
korupcji na uczelni, miaæ siê z postanowieñ w³adz o likwidacji sto³ówki, czy
te¿ z tzw. ojcowskich pleców studenta. Za
poruszenie owych dra¿liwych, co tu ukrywaæ, tematów, chylê czo³a. Pojawi³o siê
te¿ co z górnej pó³ki, ale tylko moim
zdaniem. Przedstawienie o pacjentach
z Choroszczy mimo, i¿ zaczyna³o siê
dosyæ niesympatycznie i zdawaæ by siê
mog³o, ¿e jest troszkê nie na miejscu,
przerodzi³o siê w krytykê leczenie psychiatrycznego, jako nieskutecznego wobec
znakomitej terapii szanownej Salowej. Nie
chcia³bym siê w tym miejscu posuwaæ do
górnolotnych porównañ, ale pomys³ by³
ca³kiem przyzwoity. Jako niedosz³y aktor
jestem zmuszony do pochlebnego wyra¿enia siê o zdolnociach Rydza. wietne role
kobiece, wspaniale zagrane dziecko. W
tym miejscu nasuwa siê jeszcze jedna
refleksja  publicznoæ. Powiem szczerze,
nie obra¿aj¹c nikogo, by³a co najmniej
lekko podchmielona. Okrzyki typu k ja
p  nie na tej sali moi drodzy, bo to nie
tylko obra¿a aktorów, ale i resztê publicznoci, która nie przysz³a wys³uchiwaæ
waszego koncertu. Mam jednak nadziejê,
¿e ostatnie w tym roku schodki, spe³ni³y
swoj¹ rolê, bowiem w swoisty tylko dla
siebie sposób zwróci³y uwagê na oczywiste problemy, o których mawia siê
pok¹tnie. Mylê te¿, ¿e kolejnym razem do
nadu¿ywania wulgaryzmów nie dojdzie, a
pomys³y na wymiewanie i szydzenie siê
nie skoñcz¹.
Wszystkim,
którym majowe
schodki nie przypad³y do gustu
polecam lekturê
Do Króla  Ignacego Krasickiego: Satyra prawdê mówi, wzglêdów siê wyrzeka.
Wielbi urz¹d, czci
króla, lecz s¹dzi
cz³owieka.
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Przychodzi baba do lekarza
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 Pan doktor  przymilaj¹c siê zaczyna baba  to
stale mnie bada, opukuje, a nigdy nie zapyta, jak
siê czujê.
 A jak siê pani czuje?
 Ach, niech lepiej pan doktor nie pyta!
Baba przyprowadza córkê do ortopedy:
 A teraz, Basiu, stañ prosto, ¿eby doktor
zobaczy³ jaka jeste krzywa...
Babie drzazga wlaz³a w poladek. Przychodzi
wiêc do lekarza i prosi o pomoc.
 Zaraz temu zaradzimy  pociesza j¹ lekarz. 
Proszê tymczasem usi¹æ sobie wygodnie.
Przychodzi baba do lekarza z mê¿em. Lekarz
obejrza³ go i mówi:
 Pani m¹¿ cierpi na rozstrój nerwowy. Potrzebny
mu spokój.
 No widzi pan! Ja mu to przecie¿ powtarzam
przynajmniej sto razy dziennie...
Przychodzi baba do lekarza w jednym rêku trzymaj¹c telewizorek, a w drugim paczkê kawy.
 Co pani jest?  pyta lekarz.
 Teleexpres...

Przychodzi baba do lekarza i pyta:
 Czy nie zostawi³am u pana halki?
 Nie, na pewno nie.
 To przepraszam, musia³am zostawiæ u dentysty.
Przychodzi baba do lekarza w wigiliê i... mówi
ludzkim g³osem.
Przychodzi baba do lekarza z zezem zbie¿nym:
 Co pani taka skupiona?...
Przychodzi baba do lekarza z zezem rozbie¿nym:
 Co siê pani tak rozgl¹da?...
Przychodzi baba do lekarza:
 Panie doktorze, wyrostek mi dokucza.
 Kopnij pani gówniarza, to siê odczepi!...
Przychodzi baba do lekarza z szyb¹ i siekier¹:
 Co pani jest?
 Szklarska Porêba...
Przychodzi baba do lekarza z murzynkiem na
rêkach:
 Sk¹d u pani to niemowlê?  pyta lekarz.
 Mia³am randkê w ciemno...
Do lekarza przychodzi grabarz i owiadcza, ¿e
baba ju¿ wiêcej nie przyjdzie, bo umar³a. No có¿,
jaka by³a, taka by³a  myli sobie lekarz  zawsze
to jednak d³ugoletnia pacjentka... Zaniosê jej
kwiatki na grób. Stoi zamylony lekarz nad
grobem baby i nagle s³yszy:
 Panie doktorze, to ja!
 S³ucham?
 To ja, baba! Niech mi pan da co na robaki...
 Panie doktorze, mój m¹¿ strasznie mnie obrazi³.
 I dlatego musi mnie pani budziæ w rodku
nocy?
 Tak, bo teraz trzeba go bêdzie pozszywaæ.

Przychodzi baba do lekarza i prosi:
 Panie doktorze, niech mnie pan skieruje na
EKG. Po ostatnim tak dobrze siê czu³am...
Do lekarza przychodzi baba w ci¹¿y. Lekarz
patrzy wyczekuj¹co, a baba mówi:
 A, tak sobie zasz³am...
Przychodzi baba do lekarza z kierownic¹ na plecach, a lekarz pyta:
 Kto pani¹ tu skierowa³?

Przychodzi baba do lekarza z ca³ym workiem
papieru toaletowego:
 Po co to pani?
 S³ysza³am, ¿e jest pan zasranym specjalist¹...
Przychodzi baba do lekarza z taczk¹ i margaryn¹
na g³owie.
 Co pani dolega?
 Margaret Taczer.
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