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Przeczytane

Rząd przychylił się do pomysłu rozpowszechniania wśród 
społeczeństwa wiedzy o naturalnych metodach antykoncep-
cyjnych. Na wypadek gdyby ktoś uwierzył, że rząd „promuje 
antykoncepcję” spieszymy poinformować, że w publicznych 

wypowiedziach przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji 
zaraz po informacji o konieczności propagowania stosowania naturalnych me-
tod antykoncepcyjnych pojawia się wzmianka o tym, że Polaków rodzi się coraz 
mniej i coś trzeba z tym zrobić. Na przykład propagować metody antykoncepcyj-
ne, których upowszechnienie zwiększy liczbę urodzeń.

!Jako że w Ministerstwie Edukacji roi się od polonistów pomysł ten wzbu-
dził sporą konsternację „dołów” ministerialnych. Nie chodzi tu jednak 
o sam fakt promowania „naturalnych metod antykoncepcyjnych”, ale o 
rewolucję w etymologii słowa „antykoncepcja”. Wychodzi na to bowiem, 

że od tej chwili słowo to ma oznaczać tyle, co: „dbanie o przyrost naturalny 
narodu”. Inne metody o to nie dbają należycie, więc nie ma sensu ich promo-
wać. Pomysł może i ciekawy, ale gwałcący – nomen omen – pewne fundamen-
ty naszej mowy ojczystej, które wpajano biednym polonistom na studiach.

  

Ustawa o podwyżkach w służbie zdrowia, która weszła w życie we wrześniu 
tego roku, miała rozliczne mankamenty. Niektóre z nich wychodzą na jaw dopie-
ro teraz. Do długiego katalogu wad, obejmującego między innymi niejasny zapis 
o wysokości podwyżek, czy wykluczeniu spośród objętych jej zasięgiem osób pra-
cowników stacji krwiodawstwa, należy dodać również sposób, w jaki traktuje ona 
szefów Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, którzy również przyjmują 
pacjentów. Ustawa traktuje ich wszystkich jednakowo – jako menadżerów, któ-
rzy, nie będąc lekarzami, nie mogą liczyć na podwyżki. Związkowcy i szefowie 
NZOZ-ów protestują, zaś Ministerstwo Zdrowia odpowiada na protesty krótko 
i węzłowato: „Nie ma wątpliwości, że te pieniądze szefom NZOZ się nie należą. 
Taka jest ustawa i już” – jak powiedział rzecznik ministerstwa, Paweł Trzciński.

!I nie ma tu nic do rzeczy fakt, że przedstawiciele Ministerstwa brali 
udział w jej tworzeniu, opiniowali ją i wprowadzają w życie. Ustawa się 
taka wadliwa urodziła i trzeba sobie z nią radzić. Będzie trudno, ale 
urzędnicy ministerstwa są twardzi i nie takie rzeczy już robili.

  

Czeski preparat: hydrocortizon valeant miał zastąpić polski corhydron – wyco-
fany z obrotu lek dla astmatyków. Niestety, farmaceutyk od naszych sąsiadów też 
okazał się feralny. Obrót jedną z jego partii został wstrzymany, kiedy pielęgniar-
ka z Grudziądza zauważyła, że jedna z serii jest zanieczyszczona. Jak stwierdził 
Jan Chlabicz, podlaski inspektor farmaceutyczny: „Po jej rozpuszczeniu w za-
wiesinie pojawiały się jakieś farfocle. Podejrzewam, że jest to niewielki błąd pro-
dukcyjny”. Preparaty z feralnej serii trafiły przede wszystkim do szpitali. W bia-
łostockim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym było 400 ampułek, z czego zużytych 
zostało około 150 – wyjaśnia Jan Chlabicz i zapewnia: – „Czeski hydrocortizon 
z innych serii jest całkowicie bezpieczny. Można go zażywać bez obaw”.

!Co nasuwałoby dość oczywiste skojarzenia. Skoro zarówno specyfik 
polski, jak i czeski są wyprodukowane „z błędami”, to widocznie zosta-
ły wyprodukowane w tym samym miejscu. A jest tylko jedno miejsce, 
w którym produkuje się obecnie produkty wszystkich marek świata. 

Tym miejscem są Chiny.
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Styczeń
21 stycznia

•	 II Białostockie Dni Gastroenterolo-
gii. Organizator: prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Dąbrowski.

27 stycznia
•	 Pierwsza w Białymstoku operacja 

wszczepienia implantu ślimakowe-
go u osoby całkowicie niesłyszącej. 
Operator: prof. dr hab. n. med. Marek 
Rogowski.

Luty
7 luty

•	Zmiana nazwy Zakładu Stomatologii 
Zachowawczej i Chorób Przyzębia 
na Zakład Stomatologii Zachowaw-
czej AMB.

•	Utworzono Centrum Medycyny Do-
świadczalnej AMB.

10-12 luty
•	 I Podlaskie Dni Chirurgiczne nt. In-

terdyscyplinarne leczenie ostrego za-
palenia trzustki. Organizator: dr hab. 
n. med. Bogusław Kędra.

11 luty
•	 III Ogólnopolska Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa nt. Translokacje 
chromosomowe w praktyce klinicz-
nej. Organizator: prof. dr hab. n. med. 
Alina Midro, prof. dr hab. n. med. Ja-
nusz Kłoczko.

15 luty
•	Odbyły się wybory prodziekana na 

Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony 
Zdrowia AMB. Prodziekanem zo-
stał: dr hab. n. med. Sławomir Terli-
kowski.

Marzec
3-5 marca

•	 30-lecie Kliniki Ortopedii i Trauma-
tologii AMB. Organizator: prof. dr 
hab. n. med. Jan Skowroński.

Kronika    
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4 marca
•	Aula Magna AMB – Inauguracja VII 

Dni Kultury Kresowej.

10 marca
•	 Prof. dr hab. n. med. Barbara Ma-

linowska z Zakładu Fizjologii Do-
świadczalnej AMB i prof. dr hab. n. 
med. Eberhard Schlicker z Zakładu 
Farmakologii i Toksykologii Uniwer-
sytetu w Bonn otrzymali Nagrodę 
Naukową im. Mikołaja Kopernika.

25 marca
•	Konferencja Szkoleniowo-Naukowa 

nt. Choroby wewnętrzne – przyczyny 
– rozpoznanie – leczenie. Organiza-
tor: prof. dr hab. n. med. Anna Bo-
dzenta-Łukaszyk.

30 marca
•	Zmiana nazwy czasopisma Rocznik 

Akademii Medycznej w Białymstoku 
na Advances in Medical Sciences.

Kwiecień
5 kwietnia

•	W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym 
AMB zainstalowano diagnostycz-
ny aparat rezonans magnetyczny 
(MAGNETOM C!, Firmy Siemens).

8 kwietnia
•	V Międzynarodowe Warsztaty Kar-

diologiczne „Wschód-Zachód”. Or-
ganizator: prof. dr hab. n. med. Wło-
dzimierz Musiał.

13 kwietnia
•	Zmarł profesor Antoni Jasiewicz.

18 kwietnia
•	Zmarł profesor Franciszek Taraszkie-

wicz.

19 kwietnia
•	Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

nt. „Miejsce diagnostyki mikrobio-
logicznej we współczesnym postępo-

waniu klinicznym”. Organizator: dr 
hab. n. med. Piotr Jakoniuk.

21-22 kwietnia
•	V Ogólnopolska Konferencja Nauko-

wo-Szkoleniowa nt. „Neuroinfekcje 
– immunologia OUN”. Organizator: 
prof. dr hab. n. med. Teresa Herma-
nowska-Szpakowicz.
25 kwietnia

•	Utworzono Zakład Statystyki i In-
formatyki Medycznej na Wydziale 
Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia 
AMB.

27-28 kwietnia
•	 II Międzynarodowa Konferencja Na-

ukowa Studentów Medycyny i Mło-
dych Lekarzy.

Maj
7-13 maja

•	 IV Białostocki Festiwal Nauki i Sztu-
ki, z udziałem pracowników Akade-
mii Medycznej w Białymstoku.

9 maja
•	Zmiana nazwy Klinika Medycyny 

Ratunkowej na Zakład Medycyny 
Ratunkowej AMB.

16 maja
•	Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

nt. Współczesne możliwości chirurgii 
gastroenterologicznej. Organizator: 
dr hab. n. med. Bogusław Kędra.

19-21 maja
•	V Sympozjum Pulmonologiczne 

„BRONCA 2006” w Wigrach k. Su-
wałk. Organizator: prof. dr hab. n. 
med. Elżbieta Chyczewska.

29 maja
•	Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony 

Zdrowia AMB uzyskał uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego 
doktora nauk medycznych w dyscy-
plinie medycyna. cd. na str. 32 

2006AMB
Czerwiec

6 czerwca
•	Została zniesiona Katedra Chemii 

Bioorganicznej na Wydziale Farma-
ceutycznym AMB.

7 czerwca
•	Kolokwium habilitacyjne dr n. med. 

Agnieszki Dobrzyń z Zakładu Fizjo-
logii AMB.
8 czerwca

•	Tytuł profesora nauk medycznych 
otrzymali: Barbara Bień, Ewa Ja-
błońska, Adam Krętowski, Zofia Ma-
riak i Janusz Popko.

•	Tytuł profesora nauk farmaceutycz-
nych otrzymała: Ewa Chabielska.

20 czerwca
•	Zmiana nazwy Zakład Kardiologii 

Inwazyjnej na Klinika Kardiologii 
Inwazyjnej AMB.

22-25 czerwca
•	X Zjazd Naukowy Polskiego Towa-

rzystwa Medycyny Nuklearnej. Or-
ganizator: prof. dr hab. n. med. Fran-
ciszek Rogowski.

Lipiec
3 lipca

•	Rekrutacja na I rok studiów Wydzia-
łu Farmaceutycznego AMB.

3-4 lipca
•	Rekrutacja na I rok studiów Wydziału 

Lekarskiego AMB.
•	Rekrutacja na I rok Wydziału Lekar-

sko-Dentystycznego AMB.

6 lipca
•	Rekrutacja na I rok studiów na Wy-

dział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdro-
wia AMB: Fizjoterapia, Zdrowie 
Publiczne, specjalność: Dietetyka, 
Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdro-
wie Publiczne, specjalność: Ratowni-
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ctwo Medyczne, Zdrowie Publiczne 
– studia I stopnia, licencjat.

14 lipca
•	Rekrutacja na studia II stopnia uzu-

pełniające, magisterskie na Wydział 
Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia 
AMB – Pielęgniarstwo, Położnictwo, 
Zdrowie Publiczne.

24 lipca
•	Rekrutacja na studia I stopnia, licen-

cjat (zaoczne) na Wydział Pielęgniar-
stwa i Ochrony Zdrowia AMB – Pie-
lęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie 
Publiczne, specjalność: Ratownictwo 
Medyczne.

Sierpień
25 sierpnia

•	Rekrutacja na I rok studiów Wydzia-
łu Farmaceutycznego AMB – Anali-
tyka Medyczna.

Wrzesień
10-13 września

•	VII Konferencja Chromatograficz-
na nt. Chromatografia i techniki po-
krewne a zdrowie człowieka. Organi-
zator: prof. dr hab. n. farm. Elżbieta 
Skrzydlewska.

12-16 września
•	XLI Zjazd Polskiego Towarzy-

stwa Biochemicznego. Organiza-
tor: prof. dr hab. n. med. Edward 
Bańkowski.

14 września
•	 Prof. dr hab. n. med. Lech Chyczew-

ski został wybrany Redaktorem Na-
czelnym czasopisma Folia Histoche-
mica et Cytobiologica.

15 września
•	Dr hab. Wojciech Dębek z Kliniki 

Chirurgii Dziecięcej AMB został 
wybrany do pełnienia, w latach 2009-
2012, funkcji Prezesa Polskiego To-
warzystwa Chirurgów Dziecięcych.

18 września
•	Rekrutacja na studia Wydziału Far-

maceutycznego AMB – Analityka 
Medyczna (studia uzupełniające ma-
gisterskie).

22 września
•	Pozostawić ślad na ziemi. 80-lecie 

urodzin i 55-lecie pracy zawodowej 
profesora Wojciecha Pędicha.

29 września
•	Zmarła prof. dr hab. Wanda Kaza-

nowska.

Październik
4 października

•	 Inauguracja Roku Akademickiego 
2006/2007.

5-7 października
•	 Podlaskie Sympozjum Chirurgicz-

ne, nt. Postępy w chirurgii. Jubileusz 
50-lecia pracy profesora Zbigniewa 
Puchalskiego. Organizator dr hab. n. 
med. Jacek Dadan

6 października
•	Oddanie do użytku Centrum Medy-

cyny Doświadczalnej AMB.

6-7 października
•	Dni Otwarte Centrum Medycyny 

Doświadczalnej AMB. Organizator: 
prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński.

10 października
•	Akademia Medyczna w Białym-

stoku wraz z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego zorganizo-
wała spotkanie z przedstawiciela-
mi uczelni wyższych Białegostoku 
z niemiecką delegacją: Deutsche For-
schungsgemeinnschaft (DFG), Bun-
desministerium fuer Bildung und 
Forschung (BMBF), Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst (DAAD).

11 października
•	 Sympozjum nt. Programowanie ży-

wieniowe. Organizator: prof. dr hab. 
n. med. Janina Piotrowska-Jastrzęb-
ska.

13 października
•	X Lat Kardiologii Inwazyjnej na Bia-

łostocczyźnie. Organizator: dr hab. n. 
med. Sławomir Dobrzycki.

Listopad
2 listopada

•	Utworzono Samodzielną Pracownię 
Analizy Leków, w ramach Katedry 
Chemii, Analizy i Technologii Le-
ków AMB.

8 listopada
•	Kolokwium habilitacyjne dr n. med. 

Marii Jurczuk z Zakładu Toksykolo-
gii AMB.

15 listopada
•	Konferencja nt. Współczesna radiolo-

gia – od mitu do rzeczywistości. Or-
ganizator: prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Walecki.

22 listopada
•	Kolokwium habilitacyjne dr n. med. 

Artura Bossowskiego z II Kliniki 
Chorób Dzieci AMB.

29 listopada
•	Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

nt. Praktyczne aspekty kardio-dia-
betologii. Organizator: prof. dr hab. 
n. med. Maria Górska.

Grudzień
4 grudnia

•	Redakcja Medyka Białostockiego 
otrzymała pomieszczenia w prawym 
skrzydle pałacu Branickich.

7-10 grudnia
•	 II Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa nt. „Życio-
dajna śmierć – pamięci Elizabeth 
Kübler-Ross”. Organizator: prof. dr 
hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Ku-
łak.

15 grudnia
•	 Posiedzenie Senatu AMB: nadanie 

tytułu Doctor Honoris Causa – prof. 
dr hab. Władysławowi Gałasińskie-
mu, wręczenie dyplomów doktora 
habilitowanego, promocje doktorów 
nauk.

20 grudnia
•	Kolokwium habilitacyjne dr n. med. 

Witolda Pepińskiego z Zakładu Me-
dycyny Sądowej AMB.

21 grudnia
•	 Senat AMB podjął uchwałę o prze-

kształceniu Akademii Medycznej 
w Białymstoku w Uniwersytet Me-
dyczny w Białymstoku.

•	Opłatek akademicki.

opracował:  
Krzysztof Worowski
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