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Z życia Uczelni

Rektor AMG prof. Roman Kaliszan  
laureatem  nagrody Złotej Żyrafy

W dniu 13.04.2006 r. w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
odbyła się VII Gala Złotych Żyraf – uroczystość wręczenia na-
gród miesięcznika „Styl Życia”. Decyzją Kapituły pod przewod-
nictwem marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłow-
skiego w tym roku Złotą  Żyrafę w kategorii za styl kreowania 
myśli naukowo-technicznej otrzymał prof. Roman Kaliszan, 
rektor Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Pozostałe nagrody Złotych Żyraf 2006 otrzymali, m.in. za styl 
społecznej mediacji – ks. abp Tadeusz Gocłowski, metropolita 
gdański; za styl zawodowej charyzmy – Paweł Adamowicz, pre-
zydent Gdańska; za styl marketingu – Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni; za styl społecznej wrażliwości – Jolanta Kwaś-
niewska; za styl polityki – Jan Ryszard Kurylczyk; za styl bizne-
su – prof. Wojciech Rybowski, prezes Gdańskiej Fundacji 
Kształcenia Menedżerów; za osiągnięcia w dziedzinie kultury 
– prof. Katarzyna Popowa-Zydroń z Akademii Muzycznej, która 
przygotowywała Rafała Blechacza do udziału w Konkursie 
Chopinowskim.

Prof. Roman Kaliszan posiada bogaty dorobek naukowy. 
Publikuje w najbardziej prestiżowych czasopismach chemicz-
nych, bioanalitycznych, farmakologicznych, farmaceutycznych 
czy medycznych (sumaryczny Impact Factor wynosi 400 punk-
tów ISI). Publikacje autorstwa i współautorstwa prof. R. Kali-
szana należą do najczęściej cytowanych (ponad 3 700 cyto-
wań). Klasyfikowany na 27 miejscu pod względem cytowań
wśród polskich przedstawicieli nauk biomedycznych w latach 
1965–2004. 

Prof. Kaliszan od roku 1998 jest członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Nauk, również członkiem wielu Komisji, Ko-
mitetów i Rad Naukowych PAN, a od roku 2002 pełni funkcję 
wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PAN. Od 2001 r. jest kon-
sultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej.

Do uzyskanych przez prof. R. Kaliszana nagród naukowych, 
m.in. tak prestiżowych, jak: 
• Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie 

naukowe (1997),
• Nagroda Prezydenta Gdańska im. J. Heweliusza (2001), 
• Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003),

dochodzi tegoroczna nagroda Złotej Żyrafy za styl kreowania 
myśli naukowo-technicznej.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

prof. Roman Nowicki
rzecznik prasowy AMG

Goście z University of Florida, od lewej: dr Aleksandra Gawor-
ska-Krzemińska, prof. Veronika Feeg, prorektor ds. dydaktyki 
prof. Jan Marek Słomiński, prof. Joan Castelman, rektor  prof. 
Roman Kaliszan, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Janusz 
Moryś, studentki z College of Nursing
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TARGI AKADEMIA 2006
W dniach 20–22 marca odbyły się dziewiąte już spotkania 

młodzieży z przedstawicielami uczelni Wybrzeża. W Targach  
wzięło udział 83 wystawców, w tym 30 ze szkół wyższych. Tar-
gi odwiedziło ponad 20 tys. gości. Nasze stoisko cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. 
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Rektor i Senat Akademii Medycznej w Gdańsku  
serdecznie zapraszają na uroczystość  
nadania tytułu doktora honoris causa

Prof. Irvingowi Williamowi Wainerowi
kierownikowi Laboratorium Bioanalitycznego  

w Oddziale Amerykańskich Instytutów Zdrowia Centrum Badań 
Gerontologicznych w Baltimore, która odbędzie się  

dnia 14 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej  
im. Prof. S. Hillera Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1
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Gdańsk, 2006-03-30

Pani Barbara Sulżycka
Kwestor Akademii Medycznej w Gdańsku

Szanowna Pani Kwestor,
W imieniu członków Senatu i swoim własnym pragnę serdecznie 

podziękować Pani za czternaście lat harmonijnej, pełnej oddania pracy 
na rzecz Akademii Medycznej w Gdańsku. Jestem wdzięczny za wspie-
ranie działań zmierzających do zapewnienia jak najlepszego wypełnia-
nia przez naszą Uczelnię jej statutowych powinności.

Do podziękowań pragnę dołączyć z serca płynące życzenia jak naj-
lepszego zdrowia, zasłużonej satysfakcji ze wszystkich osiągnięć za-
wodowych oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z serdecznymi wyrazami uznania,

Prof. dr hab. Roman Kaliszan
Rektor

 

Gdańsk, 2006-03-27

Pan Dr Jacek Kaczmarek
p.o. kierownika Samodzielnej Pracowni Edukacji Medycznej 
WL Akademii Medycznej w Gdańsku

Szanowny Panie Doktorze,
W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji reprezentan-

ta Akademii Medycznej w Gdańsku w Komitecie Sterującym Baltic Sea 
Region University Network, proszę o przyjęcie moich serdecznych po-
dziękowań za trud i pracę włożoną w kształtowanie funkcjonowania 
BSRUN w okresie od 2000 roku do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie z całego serca życzę Panu wielu dalszych sukcesów 
zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Łączę osobiste pozdrowienia i wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. Roman Kaliszan
Rektor
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Akademia Medyczna w Gdańsku – Centrum Twojego Zdrowia

Piknik IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Akademia Medyczna w Gdańsku serdecznie zaprasza społecz-
ność Trójmiasta i regionu pomorskiego na piknik edukacyjno-re-
kreacyjny w Parku Zielonym w niedzielę 28 maja w godzinach od 
10.00 do 16.00, podczas którego nasi pracownicy i studenci będą  
dzielić się wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej oraz promocji
zdrowego stylu życia. 

Prezentacji sposobów zachowania dobrego stanu zdrowia 
towarzyszyć będą pokazy badań, prowadzonych przez pra-
cowników AMG w celu wypracowania najlepszych metod, na-
rzędzi i środków stosowanych w profilaktyce zdrowotnej. Obok
specjalistycznych pomiarów wydolności poszczególnych ukła-
dów, zaprezentowany zostanie największy w Polsce północnej 
ogród botaniczny roślin wykorzystywanych do produkcji leków. 
Będzie okazja do rozmowy z lekarzami i naukowcami, którzy 
pokażą, jak poznawać własny organizm i odczytywać jego syg-
nały. Rozmowom i prezentacjom specjalistycznym będą towa-
rzyszyć pokazy aerobiku i innych form aktywności fizycznej.
Nie zabraknie zdrowych przekąsek, napojów i pięknego oto-
czenia. Impreza jest organizowana w ramach IV Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki. 

 
Plan pikniku „Akademia Medyczna w Gdańsku  

– Centrum Twojego Zdrowia” 

I. I Klinika Chorób Serca
Kontakt: lek. Bartosz Curyłło; współpraca: Mariusz Szymań-
ski, przew. SKN przy I KChS
II Klinika Chorób Serca
Kontakt: prof. Dariusz Kozłowski
Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego
Kontakt: prof. Krzysztof Narkiewicz

Program stoiska:
• pomiary ciśnienia tętniczego, wzrostu, wagi, obwodu pasa, 

cholesterolu i glikemii, ocena zagrożenia wg Euroscore
• poradnictwo w zakresie chorób układu naczyniowo-serco-

wego
• nauka samodzielnego pomiaru ciśnienia krwi za pomocą 

ciśnieniomierza nadgarstkowego 

II. Klinika Alergologii
Kontakt: prof. Ewa Jassem; współpraca: Małgorzata Wawro, 
Gabriela Skoracka

Program stoiska: 
• kampania antynikotynowa i występ zespołu młodzieżowego, 

godz. 13.00-16.00
• gabinet relaksacyjny pod hasłem: stres czynnikiem chorobo-

twórczym w schorzeniach układu oddechowego
• badania wydolności układu wydechowego
• konkurs dla dzieci z fantami na temat wiedzy o układzie od-

dechowym – gra komputerowa 

III. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Kontakt: dr Ewa Król, lek. Wojciech Wołyniec

Program stoiska: 
• ankieta sprawdzająca stan wiedzy o funkcjonowaniu układu 

moczowego

IV. Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej
Kontakt: prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska, mgr Magdalena 
Pieszko-Klejnowska

Temat stoiska: 
• diety niekonwencjonalne w leczeniu otyłości
• żywienie osób w podeszłym wieku
• prezentacja firm, których produkty są rekomendowane i kon-

trolowane przez QV

V. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Kontakt: prof. Roman Nowicki

Temat prezentacji i program stoiska:
• zapobieganie grzybicom naskórkowym, badania mikologicz-

ne skóry, paznokci, włosów i błon śluzowych (w Klinice)
• znamiona naskórkowe i ochrona przed UV
• klinika trądziku – konsultacje, porady, oświata

VI. Katedra i Klinika Chorób Oczu
Kontakt: lek. Grażyna Madajewska

Temat i program stoiska: 
• kampania na rzecz badania wzroku
• jaskra
• badania dna oka źródłem informacji o organizmie
• „suche oko”

VII. Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
Kontakt: dr Małgorzata Myśliwiec, dr Ninela Irga

Program stoiska:
• zapobieganie cukrzycy u dzieci
• zaburzenia odporności u dzieci 
• warsztaty propagujące zdrowe zasady obcowania dzieci ze 

zwierzętami: kontakt dziecka ze zwierzęciem narzędziem 
terapii – animaloterapia, ale i potencjalnego zagrożenia ze 
strony agresywnych psów i zwierząt, nosicieli chorób (współ-
praca z Fundacją Dogtor)

VIII. Katedra Farmacji Stosowanej, Katedra Farmakognozji, 
Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Katedra Chemii 
Nieorganicznej

Kontakt: dr Wojciech Kamysz
Program stoiska:
• interakcje leków
• termin ważności leków - akcja „wyczyść swoją apteczkę”
• sposoby przyjmowania leków
• demonstracja sposobu przygotowania maści
• leki roślinne, prezentacja ogrodu botanicznego roślin leczni-

czych
• kampania antynikotynowa
• skład wody pitnej

IX. Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu
Kontakt: mgr Aneta Korewo

Program: 
• pokazy aerobiku, step-tańca, tańca irlandzkiego, tańca towa-

rzyskiego, godz. 10.00-13.00

X. Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń
Kontakt: dr Jerzy Jankau

Program: 
• kampania na rzecz badania piersi; rekonstrukcje piersi po 

zabiegach mastektomii 
• postępowanie w oparzeniach
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XI. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej

Kontakt: lek. Justyna Bigda
Program: 
• małoinwazyjne techniki diagnostyczne – pokaz wziernikowa-

nia wnętrza… papryki 
• przepukliny brzuszne, leczenie przepuklin – profilaktyką

groźnych powikłań
• otyłość jako problem społeczny – propagowanie diety boga-

to resztkowej
• idea transplantacji – akcja „bądź świadomym dawcą” – prze-

kazując narządy oferujemy zdrowie i życie drugiemu czło-
wiekowi 

• hemoroidy jako tabu – nauka mówienia… na trudne tematy 
ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej

• akcja dla dzieci – układanie człowieka z puzzli

XII. Zakład Psychiatrii Biologicznej
Kontakt: lek. Karol Grabowski

Program: 
• higiena snu
• ·prezentacja Poradni Zaburzeń Snu
• poradnictwo z zakresu środków nasennych dostępnych na 

rynku

XIII. Klinika Chirurgii Onkologicznej
Kontakt: Anna Synakiewicz – SKN przy Klinice

Program:
• pokaz i nauka samobadania piersi
• zaprezentowanie metod współczesnej diagnostyki raka pier-

si i czerniaka skóry
• prezentacja czynników ryzyka raka piersi i czerniaka skóry

XIV. Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Ślu-
zowej Jamy Ustnej

Kontakt: lek. dent. Halina Kempa
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Kontakt: lek. dent. Małgorzata Wolf-Nosewicz 
Zakład Ortodoncji
Koordynacja: Piotr Górski, PTSS

Program: 
• prezentacja prawidłowego sposobu mycia zębów oraz na-

uka zasad dbałości o właściwą higienę jamy ustnej. Zainte-
resowani będą mogli poddać się przeglądowi stomatologicz-
nemu oraz poddać się wybarwianiu płytki nazębnej, która 
pokaże ewentualną nieefektywność ich dotychczasowych 
sposobów dbania o higienę jamy ustnej.

• prezentacja akcesoriów dostępnych na rynku i służących 
zachowaniu higieny jamy ustnej w różnym wieku

• przewidziane są upominki stomatologiczne dla gości pikniku 
oraz poczęstunek marchewkami i jabłkami, przy okazji któ-
rego będą miały miejsce pogadanki o pozytywnym wpływie 
spożywania twardych pokarmów na zęby i dziąsła.

XV. Centralne Laboratorium Diagnostyczne
Kontakt: Aleksandra Dyś, studentka IV roku OML 

Program:
• 50 badań morfologii krwi
• 50 badań biochemicznych: aminotransferazy alaninowej i 

asparaginianowej.
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń 
Hemostazy

Kontakt: Ewa Kazimierska, SKN przy Klinice
Program: 
• kampania informacyjna na temat choroby von Willebranda i 

trombofilii
• badania krzepliwości krwi

XVI. Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Kontakt: dr Roman Skowroński 

Program pod hasłem „Ze mną bezpieczniej!”
• propagowanie zasad zachowania w miejscu wypadku
• badania podstawowych funkcji życiowych
• postępowanie z osobą nieprzytomną
• wzywanie służb ratunkowych

XVII. Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Kontakt: dr Ewa Raniszewska; współpraca: Kamila Karol, 
Łukasz Skorupa

Program: 
• nauka zachowania w sytuacji wypadku komunikacyjnego
• pokaz akcji ratowniczej
• nauka udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fan-

tomów

Informujemy także, że w ramach pikniku będzie zorganizo-
wane mini-kino sponsorowane przez Polpharmę. Materiały do 
projekcji zgłosiły, m.in.: Klinika Alergologii; Katedra i Klinika 
Chorób Oczu; Katedra Pielęgniarstwa; Katedra i Klinika Chirur-
gii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej; Katedry 
Oddziału Stomatologicznego; Laboratorium Diagnostyczne 
AMG.

Ponadto pomoc w organizacji imprezy zadeklarowali: Urząd 
Miasta Gdańska – wsparcie finansowe, udostępnienie Parku
Zielonego na  piknik; Elektrociepłownia S.A. – udostępnienie 
Parku Zielonego na piknik.

Patronat honorowy na piknikiem „Akademia Medyczna w 
Gdańsku – Centrum Twojego Zdrowia” objął Minister Zdrowia. 
Patronat honorowy nad Bałtyckim Festiwalem Nauki, w ramach 
którego piknik AMG jest organizowany objęli Minister Nauki  
i Informatyzacji, Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Prezydenci Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska.

Patronat medialny nad piknikiem AMG: Dziennik Bałtycki. 
Patronat medialny nad Bałtyckim Festiwalem Nauki: Radio 
Gdańsk, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Portal Internetowy 
Trójmiasto.pl, Echo Miasta.

Małgorzata Lisiewicz
specjalista ds. wizerunku i promocji 

Dział Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych
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Pewnego wyjaśnienia wymagają nowe zasady punktacji 
osiągnięć naukowych, które przyczyniły się do wyliczenia 
liczby R za rok 2005 (wartości R za lata 2003 i 2004 zosta-
ły wzięte z wyliczeń obowiązujących w tamtych latach). 

Zasady te zostały oparte na rozporządzeniu ministra nauki i infor-
matyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. (Dz.U.0.5. 161. 1359), wg których 
już w roku ubiegłym Uczelnia składała sprawozdanie i na podstawie 
których zostały przyznane środki finansowe na rok 2006. Zasady te
zostały nieco zmodyfikowane przez Senacką Komisję Nauki AMG,
co znalazło wyraz w ankiecie, która była podstawą obecnej para-
metryzacji.

Biblioteka Główna AMG zastosowała punktację MEiN, zamiast 
dotychczas obowiązującej punktacji KBN. Nie stosowaliśmy rygoru, 
aby liczba publikacji wykazywana przez jednostki organizacyjne była 
równa liczbie 2N, wychodząc z założenia, że w sprawozdaniu cen-
tralnym wybieramy najlepiej punktowane prace w obrębie wydziałów 
i Uczelni. Nie stosowaliśmy również ilorazu punktacji w zależności od 
procentowego udziału autorów w danej publikacji, przyznając całą 
pulę punktów za odpowiednie czasopismo. W tabeli 3 podano naj-
bardziej wartościowe publikacje z IF>5. 

Zrezygnowaliśmy z uwzględnienia prac, w których współauto-
rzy z AMG nie figurują na liście głównych autorów, a są jedynie
wymienieni w stopce pracy. Uwzględniliśmy natomiast dodatko-
wo streszczenia komunikatów zjazdowych na dotychczasowych 
zasadach (0,5 i 0,25 punktu). Te zmiany spowodowały, że war-
tość R dla większości jednostek za tę część dorobku naukowego 
(punkty 1 i 2 ankiety) zwiększyła się średnio o około 30%. W 
punkcie 3 ankiety utrzymaliśmy punkty 3A2, tzn. 4 punkty za 
doktorat uzyskany w jednostce przez osobę, która nie jest w niej 
zatrudniona. 

Tabela 4 przedstawia wyniki analizy cytowań pracowników 
Uczelni ze stopniem naukowym doktora i wyższym w roku 2005 
według Science Citation Index. Sprawdzenia i zestawienia danych 
dokonał dr hab. Antoni Nasal, prof. AMG, korzystając z danych po-
zyskanych przez Bibliotekę Główną AMG. Ze względów technicz-
nych realne jest jedynie zestawienie cytowań tych prac, w których 
nasz pracownik występował jako pierwszy autor. Wyłączone są au-
tocytowania, tzn. cytowania zamieszczone w tych pracach, w któ-
rych rozważana osoba jest jednym ze współautorów. 

W zestawieniach SCI obejmujących rok 2005 znajduje się 173 
pracowników AMG, w tym 8 z MIMMiT (dla porównania w 2004 r. 
było 196 pracowników Uczelni). Osoby te były cytowane w 2005 r. 

Wyniki analizy parametrycznej jednostek  
statutowych AMG za rok 2005

łącznie 1282 razy, natomiast w 2004 r. – 1140 razy. Wśród cyto-
wanych w 2005 r. pierwszych autorów z AMG było 129 pracow-
ników Wydziału Lekarskiego z łączną liczbą 796 cytowań (w 
2004 r. było 148 osób z łącznie 748 cytowaniami), 36 pracowni-
ków Wydziału Farmaceutycznego z łączną liczbą 451 cytowań 
(w 2004 r. było 39 osób z 372 cytowaniami) oraz 8 pracowników 
MIMMiT z łączną liczbą 35 cytowań (w 2004 r. było 9 osób z 20 
cytowaniami). 

Specjalnego komentarza wymaga dalsza część ankiety (punk-
ty od 4 do 9), które uległy pewnym zmianom. Zmiany te wynika-
ją z polityki naukowej państwa, które stawia na zastosowania 
praktyczne nauki. Dotyczy to wysoko premiowanych patentów 
(punkt 4 ankiety) oraz prowadzenia prac usługowo-badawczych, 
usługowych i ekspertyz. Okazało się, że prawie połowa (45 ze 
106) naszych jednostek takie badania prowadzi, chociaż ich licz-
ba w interesie poszczególnych jednostek jak i całej Uczelni po-
winna się zwiększyć. Sprzyjać temu będzie wprowadzony na 
początku bieżącego roku nowy Regulamin Administracyjny 
Sponsorowanych Badań Klinicznych Produktów Leczniczych lub 
Wyrobów Medycznych prowadzonych przez SPSK 1 ACK i 
Uczelnię. Należy zaznaczyć, że punkty w tej kategorii zdobyły 
nie tylko kliniki, ale również katedry i zakłady, które określamy 
jako reprezentujące nauki podstawowe. Obecne zasady para-
metryzacji nie premiują faktu uzyskania grantu, ale jego zakoń-
czenie, przy czym szczególnie wyróżnione są projekty celowe 
oraz zamawiane. Ponieważ uzyskanie grantu w roku 2005 nie 
znalazło odzwierciedlenia w liczbie R, dla satysfakcji wniosko-
dawców w tabeli 5 podaję przyznane granty i ich kierowników. 

Ponieważ wyniki oceny parametrycznej osiągnięć naukowych 
za rok 2005 są w istocie wypadkową trzech ostatnich lat, sygna-
lizowane przeze mnie różnice nie przyczyniły się do drastycz-
nych zmian w naszym rankingu, ale pojawiające się zmiany są 
sygnałem, że za rok czy dwa lata opisane tendencje znajdą swo-
je wyraźniejsze odbicie w uczelnianym rankingu.

W tym roku, ze względu na ograniczenie do minimum ogólno-
uczelnianej rezerwy środków na działalność statutową, kwota 
pieniężna przypadająca na wartość 1R będzie nieco większa niż 
w roku ubiegłym. Tak więc realizacja zadań statutowych jedno-
stek nie jest w najmniejszym stopniu zagrożona.

prof. Andrzej Hellmann
prorektor ds. nauki AMG

Lp. Typ Kod Jednostka organizacyjna AMG Suma  
R

Średnia 
E

Kategoria 
jednostki

1 P 6 Zakład Medycyny Molekularnej 371,00 123,67 I

2 P 28 Zakład Endokrynologii Ginekologicznej 210,25 70,08 I

3 IN 9 Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu 228,30 65,02 I

4 IN 1 Klinika Chorób Zawodowych i Wewnętrznych 155,30 46,27 I

5 IN 10 Zakład Medycyny Morskiej - Centrum Medycyny Morskiej WHO 88,30 30,87 II

6 F 16 Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej 59,80 29,53 II

7 KZ 16 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu 
Krążenia 87,30 24,40 II

8 F 18 Samodzielna Pracownia Diagnostyki Hematologicznej 20,00 20,00 II

9 IN 3 Zakład Medycyny Tropikalnej i Epidemiologii 79,00 19,07 III

10 P 31 Zakład Neuropatologii i Patologii Molekularnej 17,25 8,63 IV

Tabela 1a. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata 2003–2005, których liczba N≤1 oraz kategorie przy-
znane na rok 2006
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Lp. Typ Kod Jednostka organizacyjna AMG Suma  
R

Średnia 
E

Kategoria 
jednostki

1 P 22 Zakład Immunopatologii 362,60 92,97 I
2 KN 13 Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii 1965,80 79,98 I
3 P 13 Zakład Immunologii 306,10 61,50 I
4 F 8 Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 347,10 58,38 I
5 KN 30 Samodzielna Pracownia Informatyki Radiologicznej 76,10 56,33 I
6 P 12 Zakład Histologii 684,30 56,20 I
7 KN 12 Klinika Nefrologii Dziecięcej 304,75 54,32 I
8 KN 14 Zakład Medycyny Nuklearnej 462,80 54,25 I
9 P 4 Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 706,80 49,65 I

10 P 23 Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej 422,80 48,87 I
11 KN 6 Klinika Hematologii 888,00 47,55 I
12 KZ 20 Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej 206,05 42,93 I
13 KN 1 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 1487,60 42,64 I
14 P 5 Zakład Medycyny Laboratoryjnej 650,10 40,59 II
15 F 3 Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki 723,80 39,41 II
16 P 7 Katedra i Zakład Chemii Medycznej 565,40 38,11 II
17 KN 2 I Klinika Chorób Wewnętrznych i Ostrych Zatruć 402,00 34,56 II
18 P 21 Katedra i Zakład Patomorfologii 487,60 32,18 II
19 KP 1 Katedra Pielęgniarstwa 254,50 31,81 II
20 F 7 Katedra i Zakład Chemii Fizycznej 741,80 30,86 II
21 P 15 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 625,60 30,00 II
22 KN 19 Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 1019,60 29,43 II
23 KN 24 Klinika Neurologii Dorosłych 454,80 29,20 II
24 F 13 Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 452,80 29,16 II
25 P 18 Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych 128,30 29,00 II
26 P 3 Katedra i Zakład Biochemii 1003,60 27,74 II
27 P 10 Katedra i Zakład Fizjopatologii 422,60 26,73 II
28 KN 7 I Klinika Chorób Serca 607,90 25,73 II
29 P 25 Samodzielna Pracownia Mikroskopii Elektronowej 148,80 25,58 II
30 KN 16 Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych 740,40 25,26 II
31 P 11 Katedra i Zakład Fizyki i Biofizyki 398,80 24,44 II
32 F 4 Katedra i Zakład Bromatologii 250,85 23,95 II
33 KZ 4 Klinika Położnictwa 536,00 23,64 II
34 KN 22 Zakład Medycyny Paliatywnej 193,30 23,57 II
35 KZ 8 Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani 667,10 22,92 II
36 F 15 Samodzielna Pracownia Terapii Monitorowanej i Farmakogenetyki 273,00 22,83 II
37 KN 31 Klinika Alergologii 387,10 22,42 II
38 F 17 Samodzielna Pracownia Patofizjologii 58,05 22,33 II
39 IN 2 Zakład Parazytologii Tropikalnej 369,05 22,02 II
40 F 9 Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej 390,55 21,82 III
41 F 2 Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 180,75 21,74 III

42 KN 3 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Zaburzeń He-
mostazy 418,40 21,51 III

43 KZ 9 Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 389,30 21,24 III
44 KZ 12 Katedra i Klinika Neurochirurgii 351,80 20,94 III
45 KN 21 Klinika Pneumonologii 112,50 20,85 III
46 KN 15 Zakład Radiologii 378,30 20,66 III
47 KN 10 Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 897,60 20,24 III
48 KN 27 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 588,80 19,88 III
49 P 8 Katedra i Zakład Farmakologii 275,10 19,82 III
50 IN 11 Samodzielna Pracownia Psychologiczna 104,55 19,53 III
51 KZ 1 Kat. i Kl. Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej 857,50 19,33 III
52 F 10 Katedra i Zakład Farmakognozji 251,60 18,67 III

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata 2003–2005 oraz kategorie przyznane na rok 2006
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Lp. Typ Kod Jednostka organizacyjna AMG Suma  
R

Średnia 
E

Kategoria 
jednostki

53 KN 20 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 649,60 18,53 III
54 F 14 Katedra i Zakład Chemii Organicznej 310,60 18,40 III
55 P 1 Zakład Anatomii i Neurobiologii 504,00 18,28 III
56 KZ 5 Klinika Ginekologii 753,80 17,86 III
57 KZ 6 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 237,10 17,85 III

58 KN 17 Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku 
Podeszłego 379,30 17,58 III

59 KN 33 Zakład Neuroanestezjologii 33,00 16,50 III
60 KN 4 Klinika Chorób Zakaźnych 494,60 17,14 III
61 P 20 Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej 187,50 16,46 III
62 KZ 22 Kat. i Zak. Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej 131,75 16,35 III
63 KZ 11 Katedra i Klinika Chorób Oczu 296,25 16,12 III
64 F 12 Katedra i Zakład Toksykologii 206,55 16,03 III
65 F 1 Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 191,55 15,86 III

66 KZ 27 Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Na-
rządów Żucia 20,50 15,77 III

67 IN 4 Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych 93,05 15,51 III
68 P 17 Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej 76,80 15,47 III
69 KZ 7 Klinika Kardiochirurgii 385,30 15,36 III
70 KZ 15 Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń 255,00 15,18 III
71 IN 8 Zakład Toksykologii Środowiska 108,50 14,75 III
72 KN 8 II Klinika Chorób Serca 477,10 14,49 III
73 KN 11 Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 604,55 14,37 III
74 P 30 Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii 16,00 13,85 III
75 P 19 Zakład Higieny i Epidemiologii 102,10 13,67 III
76 KN 25 Klinika Neurologii Rozwojowej 125,30 13,23 III
77 KN 18 Zakład Psychiatrii Biologicznej 74,75 12,61 III
78 F 5 Katedra i Zakład Chemii Analitycznej 180,85 12,58 III
79 KZ 10 Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej 196,30 12,35 III
80 KN 23 Zakład Medycyny Rodzinnej 318,90 12,06 III
81 P 27 Samodzielna Pracownia Psychologii Medycyny 36,50 11,90 IV
82 KZ 18 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej 285,55 11,62 IV
83 P 32 Zakład Mikrobiologii, Molekularnej i Serologii 112,30 11,57 IV
84 P 9 Katedra i Zakład Fizjologii 176,00 11,44 IV
85 P 16 Zakład Medycyny Ratunkowej 120,30 11,01 IV

86 KZ 25 Zakład Implantoprotetyki Stomatologicznej i Technik Dentystycz-
nych 81,05 10,89 IV

87 KN 29 I Samodzielna Pracownia Radiologii 53,30 10,85 IV
88 KZ 14 Katedra i Klinika Urologii 163,10 10,79 IV
89 P 14 Zakład Mikrobiologii Lekarskiej 148,00 10,58 IV
90 KZ 19 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 154,75 10,53 IV
91 F 11 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej 59,60 10,21 IV
92 KZ 3 Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej 259,50 10,11 IV
93 KN 26 Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 181,55 10,03 IV
94 KN 28 Katedra Rehabilitacji 125,00 9,26 IV
95 KZ 23 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego 100,75 9,07 IV
96 KZ 17 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 102,35 9,02 IV
97 F 6 Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej 154,00 8,96 IV
98 KN 9 Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń 71,30 8,91 IV
99 P 29 Samodzielna Pracownia Embriologii 58,80 8,87 IV

100 KN 5 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii 202,50 8,00 IV
101 P 24 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej 38,00 7,48 IV
102 KZ 21 Zakład Ortodoncji 69,55 7,18 IV
103 P 2 Zakład Anatomii Klinicznej 101,00 6,54 IV
104 KZ 13 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 138,00 3,50 IV
105 F 19 Samodzielna Pracownia Chemii Klinicznej 0,00 0,00 IV
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Lp. Nr Kierownik projektu Jednostka Przyznana kwota 

KONKURS 28

1 G-4 Prof. Andrzej Myśliwski Zakład Histologii 250 000,00 PLN
2 G-27 Dr Marek Konieczny Katedra i Zakład Chemii Organicznej 200 000,00 PLN
3 G-25 Dr Alicja Dąbrowska-Kugacka II Klinika Chorób Serca 130 140,00 PLN
4 G-32 Prof. Piotr Szefer Katedra i Zakład Bromatologii 40 000,00 PLN
5 G-23 Prof. Andrzej Myśliwski Zakład Histiologii 40 000,00 PLN
6 G-26 Prof. Janusz Moryś Zakład Anatomii i Neurobiologii 40 000,00 PLN
7 G-14 Prof. Jolanta Myśliwska Zakład Immunologii 40 000,00 PLN

RAZEM: 740 140,00 PLN

KONKURS 29

8 G-42 Prof. Tadeusz Pawełczyk Zakład Medycyny Molekularnej 300 000,00 PLN
9 G-58 Dr hab. Andrzej Składanowski Zakład Enzymologii Molekularnej 240 000,00 PLN

10 G-56 Dr Dariusz Wydra Klinika Ginekologii 204 100,00 PLN
11 G-71 Prof. Krzysztof Narkiewicz Regionalne Centrum Nadciśnienia Tętniczego 200 000,00 PLN
12 G-67 Dr Beata Biernat Zakład Parazytologii Tropikalnej 186 350,00 PLN

13 G-57 Dr hab. Leszek Kalinowski Samodzielna Pracownia Terapii Monitorowanej  
i Farmakogenetyki 170 000,00 PLN

14 G-6 Dr hab. Piotr Czauderna Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży 150 000,00 PLN
15 G-43 Dr Paweł Wiczling Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki 150 000,00 PLN
16 G-77 Dr Halina Pietkiewicz Zakład Parazytologii Tropikalnej 140 000,00 PLN
17 G-54 Prof. Maria Korzon Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii 50 000,00 PLN
18 G-61 Prof. Renata Ochocka Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 50 000,00 PLN
19 G-47 Prof. Przemysław Myjak Zakład Parazytologii Tropikalnej 48 400,00 PLN
20 G-30 Prof. Janusz Limon Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 40 000,00 PLN

RAZEM: 1 928 850,00 PLN

Tabela 5. Projekty badawcze przyznane przez MEiN w 2005 roku

Tabela 4. Lista osób, które uzyskały w 2005 r., jako pierwszy autor, co najmniej 10 cytowań wg Science Citation Index

Lp. Autor z AMG Liczba  
cytowań

1. K. Narkiewicz 119

2. R. Kaliszan 116

3-4. J. Jassem 
P. Szefer 51

5. L. Kalinowski 50

6. R. Smoleński 33

7. Z. Brzozowski 25

8. T. Bączek 24

9-10. K. Jaśkiewicz 
Z. Kmieć 23

11. K. Majak 20

12-13. M. J. Markuszewski 
M. Sznitowska 19

14-17.

W. Biernat 
L. Tylicki 
P. Zarzycki 
J. M. Zaucha

17

Lp. Autor z AMG Liczba  
cytowań

18-20.
T. Pawełczyk 
J. Świerczyński 
P. Trzonkowski

16

21-22. A. Nasal 
B. Rutkowski 15

23-24. E. Pomarnacka 
J. Stańczak 14

25-27.
Z. Chodorowski 
T. Liberek 
F. Sączewski

12

28. R. Dziadziuszko 11

29-31.
P. Czauderna
P. Kowiański
P. Kruszewski

10
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Tabela 3. Lista publikacji z IF > 5 *

Czasopismo
Rok, tom, 

strony 
od – do

Autor (autorzy) Tytuł artykułu IF

Nat. Genet.
2005,  

vol. 37, nr 8, s. 
785-786

Prawitt D., Enklaar T., Gärtner-Rupprecht 
B., Spangenberg C., Lausch E., Reutzel 
D., Fees S., KORZON MARIA, BROŻEK 
IZABELA, LIMON JANUSZ, Housman D. 
E., Pelletier J., Zabel B.

Microdeletion and IGF2 loss of imprin-
ting in a cascade causing Beckwith-
Wiedemann syndrome with Wilms’ tu-
mor 

24,695

Gastroenterology
2005,  

vol. 128,  
s. 270-279

Dębiec-Rychter M., Cools J., Dumez H., 
Sciot R., Stul M., Mentens N., Vranckx 
H., WASĄG BARTOSZ, Prenen H., Ro-
esel J., Hagemeijer A., van Oosterom A., 
Marynen P.

Mechanisms of resistance to imatinib 
mesylate in gastrointestinal stromal tu-
mors and activity of the PKC412 inhibi-
tor against imatinib-resistant mutants 

13,092

Circulation
2005, vol. 112,  

nr 24,  
s. 3795-3801

Mason R. P., KALINOWSKI LESZEK, Ja-
cob R. F., Jacoby A. M., Malinski T.

Nebivolol reduces nitroxidative stress 
and restores nitric oxide bioavailability 
in endothelium of black Americans 

12,563

Curr. Biol. 2005, vol. 15, 
s. 146-153

Maiorano D., KRASIŃSKA LILIANA, Lut-
zmann M., Mechali M.

Recombinant Cdt1 induces rereplica-
tion of G2 nuclei in Xenopus egg ex-
tracs 

11,901

PNAS
2005,  

vol. 102, nr 11,  
s. 4085-4090

Prawitt D., Enklaar T., Gärtner-Rupprecht 
B., Spangenberg C., Oswald M., Lausch 
E., Schmidtke P., Reutzel D., Fees S., Lu-
cito R., KORZON MARIA, BROŻEK IZA-
BELA, LIMON JANUSZ, Housman D. E., 
Pelletier J., Zabel B.

Microdeletion of target sites for insulator 
protein CTCF in a chromosome 11p15 
imprinting center in Beckwith-Wie-
demann syndrome and Wilms’ tumor 

10,452

PNAS
2005,  

vol. 102, nr 32,  
s. 11539-11544

Bharali D. J., KLEJBOR ILONA, Stacho-
wiak E. K., Dutta P., Roy I., Kaur N., Bergey 
E. J., Prasad P. N., Stachowiak M. K.

Organically modified silica nanopartic-
les: a nonviral vector for in vivo gene 
delivery and expression in the brain 

10,452

J. Clin. Oncol.
2005,  

vol. 23, nr 7,  
s. 1401-1408

Zieliński C., Beslija S., Mrsic-Krmpotic Z., 
WEŁNICKA-JAŚKIEWICZ MARZENA, 
Wiltschke C., Kahan Z., Grgic M., Tzekova 
V., Inbar M., Cervek J., Chernozemsky I., 
Vrbanec D., Khamtsov D., Soldatenkova 
V., Brodowicz T., JASSEM JACEK, [i in.] 

Gemcitabine, epirubicin, and paclitaxel 
versus fluorouracil, epirubicin, and cyc-
lophosphamide as first-line chemothera-
py in metastatic breast cancer: a Central 
European Cooperative Oncology Group 
International, Multicenter, Prospective, 
Randomized Phase III Trial 

9,835

J. Clin. Oncol.
2005,  

vol. 23, nr 6,  
s. 1245-1252

Aronson D. C., Schnater J. M,, Staalman C. 
R., Weverling G. J., Plaschkes J., Perilongo G., 
Brown J., Phillips A., Otte J.-B., CZAUDERNA 
PIOTR, MacKinlay G., Vos A.

Predictive value of the pretreatment 
extent of disease system in hepatob-
lastoma: results from the International 
Society of Pediatric Oncology Liver Tu-
mor Study Group SIOPEL-1 study 

9,835

J. Clin. Oncol.
2005,  

vol. 23, nr 12, 
s. 2831-2839

Leighl N. B., Paz-Ares L., Douillard J.-Y., 
Peschel C., Arnold A., Depierre A., Santo-
ro A., Betticher D. C., Gatzemeier U., JAS-
SEM JACEK, Crawford J., Tu D., Bezjak 
A., Humphrey J. S., Voi M., Galbraith S., 
Hann K., Seymour L., Shepherd F. A.

Randomized phase III study of ma-
trix metalloproteinase inhibitor BMS-
275291 in combination with paclitaxel 
and carboplatin in advanced non-small-
cell lung cancer: National Center Insti-
tute of Canada: clinical trials group 
study BR.18 

9,835

J. Am. Coll. Car-
diol.

2005,  
vol. 45, nr 6,  
s. 910-914

Wolk R., Shamsuzzaman A., Svatikova A., 
Huyber Ch. M., Huck C., NARKIEWICZ 
KRZYSZTOF, Somers V. K.

Hemodynamic and autonomic effects 
of smokeless tobacco in healthy young 
men 

9,133

Cancer Res.
2005,  

vol. 65, nr 18, 
s. 8101-8110

Karenko L., Hahtola S., Päivinen S., Karhu 
R., Syrjä S., Kähkönen M., NEDOSZYTKO 
BOGUSŁAW, Kytölä S., Zhou Y., Blazevic 
V., Pesonen M., Nevala H., Nupponen N., 
Sihto H., Krebs I., Poustka A., ROSZKIE-
WICZ JADWIGA, Saksela K., Peterson P., 
Visakorpi T., Ranki A.

Primary cutaneous T-cell lymphomas 
show a deletion or translocation affec-
ting NAV3, the human UNC-53 homo-
logue 

7,690

* Tabela 3 została opracowana na podstawie bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AMG (stan na dzień 14.04.2006 r.), zgodnie 
z zasadami oceny dorobku indywidualnego obowiązującymi w AMG w roku 2005 (obejmuje artykuły i listy do redakcji).
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Czasopismo
Rok, tom, 

strony 
od – do

Autor (autorzy) Tytuł artykułu IF

Lancet Oncol.
2005,  
vol. 6,  

s. 287-294

Bottomley A., Therasse P., Piccart M., 
Efficace F., Coens C., Gotay C., WEŁNI-
CKA-JAŚKIEWICZ MARZENA, Mauriac L., 
Dyczka J., Cufer T., Lichinitser M., Schor-
nagel J. H., Bonnefoi H., Shepherd L. 

Health-related quality of life in survivors 
of locally advanced breast cancer: an 
international randomised controlled 
phase III trial

7,470

Arthrit. Rheumat.
2005,  

vol. 52, nr 10, 
s. 2996-3003

BRYL EWA, Vallejo A. N., Matteson E. L., 
WITKOWSKI JACEK M., Weyand C. M., 
Goronzy J. J.

Modulation of CD28 expression with 
anti-tumor necrosis factor α therapy in 
rheumatoid arthritis 

7,414

J. Proteome Res.
2005,  

vol. 4, nr 2,  
s. 555-563

BĄCZEK TOMASZ, WICZLING PAWEŁ, 
MARSZAŁŁ MICHAŁ, Vander Heyden Y., 
KALISZAN ROMAN

Prediction of peptide retention at dif-
ferent HPLC conditions from multiple 
linear regression models 

6,917

Clin. Chem.
2005,  

vol. 51, nr 9,  
s. 1673-1682

MICHNO ANNA, RASZEJA-SPECHT 
ANNA, JANKOWSKA-KULAWY AG-
NIESZKA, PAWEŁCZYK TADEUSZ, SZU-
TOWICZ ANDRZEJ

Effect of L-carnitine on acetyl-CoA con-
tent and activity of blood platelets in 
healthy and diabetic persons 

6,501

Am. J. Pathol.
2005,  

vol. 167, nr 2, 
s. 315-325

PAWEŁCZYK TADEUSZ, GRDEŃ MA-
RZENA, RZEPKO ROBERT, SAKOWICZ 
MONIKA, SZUTOWICZ ANDRZEJ

Region-specific alterations of adenosi-
ne receptors expression level in kidney 
of diabetic rat 

6,441

J. Biol. Chem.
2005, vol. 

280, nr 31, s. 
28451-28462

Fang X., Stachowiak E. K., Dunham-Ems S. 
M., KLEJBOR ILONA, Stachowiak M. K.

Control of CREB-binding protein signa-
ling by nuclear fibroblast growth factor
receptor-1: a novel mechanism of gene 
regulation 

6,355

Leukemia
2005,  

vol. 19, nr 12, 
s. 2117-2124

Dłużniewska A., Balwierz W., Armata J., 
BALCERSKA A[NNA], Chybicka A., Kowal-
czyk J., Matysiak M., Ochocka M., Rad-
wańska U., Rokicka-Milewska R., Sońta-
Jakimczyk D., Wachowiak J., Wysocki M.

Twenty years of Polish experience with 
three consecutive protocols for treat-
menf of childhood acute myelogenous 
leukemia 

5,810

Chem. Biol.
2005,  

vol. 12, nr 8,  
s. 931-939

Słomiński A., Semak I., Zjawiony J., Worts-
man J., Gandy M. N., Li J., ZBYTEK BŁA-
ŻEJ, Li W., Tuckey R. C.

Enzymatic metabolism of ergosterol by 
cytochrome P450scc to biologically ac-
tive 17α,24-dihydroxyergosterol 

5,725

Proteomics
2005,  

vol. 5, nr 2,  
s. 409-415

KALISZAN ROMAN, BĄCZEK TOMASZ, 
Cimochowska A., Juszczyk P., Wiśniewska 
K., Grzonka Z.

Prediction of high-performance liquid 
chromatography retention of peptides 
with the use of quantitative structure-
retention relationships 

5,483

Anal. Chem.
2005,  

vol. 77, nr 2,  
s. 449-458

WICZLING PAWEŁ, MARKUSZEWSKI 
MICHAŁ J., KALISZAN MICHAŁ, KALI-
SZAN ROMAN

pH/organic solvent double-gradient 
reversed-phase HPLC 5,450

Hypertension
2005,  

vol. 45, nr 5,  
s. 894-900

Ciarka A., Najem B., Cuylits N., Leeman M., 
Xhaet O., NARKIEWICZ KRZYSZTOF, An-
toine M., Degaute J. P., van de Borne P.

Effects of peripheral chemoreceptors 
deactivation on sympathetic activity in 
heart transplant recipients 

5,342

Hypertension
2005, vol. 45, 
nr 4, s. 522-

525

NARKIEWICZ KRZYSZTOF, Phillips B. 
G., Kato M., HERING DAGMARA, BIE-
NIASZEWSKI LESZEK, Somers V. K.

Gender-selective interaction between 
aging, blood pressure, and sympathetic 
nerve activity 

5,342

Am. J. Transplant. 2005, vol. 5, s. 
1248-1255

Osborne F. N., Kalsi K. K., Lawson Ch., 
Lavitrano M., Yacoub M. H., Rose M. L., 
SMOLEŃSKI R[YSZARD] T.

Expression of human ecto-5’-nucleo-
tidase in pig endothelium increases 
adenosine production and protects 
from NK cell-mediated lysis 

5,306

J. Cell. Physiol. 2005, vol. 203, 
s. 118-126 ZBYTEK BŁAŻEJ, Słomiński Andrzej T.

Corticotropin-releasing hormone indu-
ces keratinocyte differentiation in the 
adult human epidermis 

5,222

J. Med. Chem. 2005, vol. 48, 
s. 8055-8059

Labudda-Dawidowska O., WIERZBA 
TOMASZ H., Prahl A., Kowalczyk W., 
Gawiński Ł., Plackova M., Slaninová J., 
Lammek B.

New bradykinin analogues modified
in the C-terminal part with sterically 
restricted 1-aminocyclohexane-1-car-
boxylic acid 

5,076

BBA-Mol. Cell. 
Biol. Lipids

2005, vol. 
1733, s. 130-

136

STELMAŃSKA EWA, SUCAJTYS-SZULC 
ELŻBIETA, KORCZYŃSKA JUSTYNA, 
ADRYCH KRYSTIAN, ŚWIERCZYŃSKI 
JULIAN

Diversity of SREBP-1 gene expression 
in rat adipose tissue depots in respon-
se to refeeding after food restriction 

5,004
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Kategoria Przedział wartości  
E

Liczba jednostek w poszczególnych kategoriach

Wydział Lekarski Wydział  
Farmaceutyczny

Międzywydziałowy Instytut Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej

I >42 14 1 2

II 42 – 22 20 8 2

III 22 – 12 31 7 4

IV <12 23 3 0

Tabela 2. Liczba jednostek w obrębie Wydziałów AMG znajdujących się we wskazanych przedziałach parametru efektywności 
naukowej (E) w odpowiedniej kategorii w roku 2006

Czym zajmuje się  
prorektor ds. rozwoju 
i współpracy  
międzynarodowej?

W styczniowym numerze Gazety AMG ukazała się informa-
cja o zamierzeniach, w szczególności tych dalekosiężnych. 
Dziś chciałbym przedstawić skrótowo najistotniejsze, bieżące 
działania podejmowane przeze mnie oraz podległe służby ad-
ministracji. Pozwoli to na ogólne przybliżenie Czytelnikom spo-
sobu, w jaki staram się wypełniać obowiązki prorektora ds. 
rozwoju i współpracy międzynarodowej. Wsparcie administra-
cyjne dla podejmowanych działań zapewnia Dział Współpracy 
z Zagranicą i Programów Międzynarodowych (DWZiPM), kie-
rowany przez Ewę Kiszkę. Po dokonanych nieznacznych reor-
ganizacjach, zakres spraw prowadzonych przez DWZiPM obej-
muje współpracę z zagranicą, informowanie o możliwościach 
dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych, progra-
mów ramowych i innych programów europejskich, jak Leonar-
do da Vinci czy Socrates/Erasmus. Ponadto Dział prowadzi 
całościowy administracyjno-finansowy nadzór nad projektami
realizowanymi w ramach powyższych programów. Nowymi, 
podejmowanymi od kilku miesięcy zagadnieniami w działalno-
ści DWZiPM są sprawy związane z promocją i kreowaniem 
wizerunku AMG. 

Pracownicy DWZiPM aktywnie wspierają inicjatorów różno-
rodnych projektów współpracy międzynarodowej, finansowa-
nych ze środków krajowych i zagranicznych. Dotyczy to projek-
tów realizowanych, m.in. w ramach Programów Ramowych Unii 
Europejskiej, programu Leonardo da Vinci, funduszy struktural-
nych oraz funduszy finansowanych ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego. Wdrażane są nowe proce-
dury zabezpieczające sprawną obsługę programów międzyna-
rodowych, zgodne z rosnącymi wymogami instytucji finansują-
cych i audytorskich. Trwają również przygotowania do akcji 
informacyjno-promocyjnej dotyczącej 7 Programu Ramowego 
oraz funduszy strukturalnych, które będą dostępne w latach 
2007-2013. 

Dla promocji i kreowania wizerunku AMG aktualnie najwięk-
szym wyzwaniem jest sprawna organizacja pikniku medyczne-
go „Akademia Medyczna w Gdańsku – Centrum Twojego Zdro-
wia” organizowanego na terenie Zielonego Parku w obrębie ulic 

Skłodowskiej-Curie, Zwy-
cięstwa i Smoluchowskie-
go. Piknik, przygotowany w 
ramach IV Bałtyckiego Fe-
stiwalu Nauki, odbędzie się 
w niedzielę 28 maja, w go-
dzinach 10.00-16.00. Obok 
intensywnych prac związa-
nych z piknikiem kontynuo-
wana jest, m.in. analiza an-
kiet dotyczących postrzega-
nia AMG przez studentów i 
porządkowanie systemu 
identyfikacji wizualnej
(logo). Trwają prace zarów-
no techniczne, jak i koncep-

cyjne nad porządkowaniem budynku Rektoratu – głównej wizy-
tówki Uczelni. Mamy nadzieję, że wykonamy w tym zakresie 
plan minimum i nowy rok akademicki przywitamy z przyjaźniej-
szymi i lepiej zorganizowanymi wejściami do budynku. 

W ostatnich miesiącach byłem osobiście zaangażowany w 
koordynację prac nad koncepcją rewitalizacji bazy szpitalnej 
AMG. Podstawowe opracowanie zostało przygotowane przez 
zespół pod kierunkiem dr. hab. Piotra Czauderny, przedyskuto-
wane przez Kolegium Rektorskie, przedstawione Radzie Wy-
działu Lekarskiego oraz Senatowi, który podjął stosowną 
uchwałę. Zobowiązuje ona władze Uczelni do przedłożenia mi-
nistrowi zdrowia do końca maja br. wniosku o finansowanie
inwestycji obejmującej całościową rewitalizację kompleksu 
ACK, której pierwszym etapem będzie budowa nowej jednost-
ki szpitalnej, zlokalizowanej na górnym tarasie, koncentrującej 
jednostki zabiegowe. 

Mimo bliskiego zakończenia pierwszego etapu prac nad 
przygotowaniem wniosku, zaawansowania dyskusji i podjętych 
już ustaleń, jesteśmy wciąż na początkowych etapach drogi – 
wiele pracy koncepcyjnej i dalszych decyzji nadal jeszcze przed 
władzami rektorskimi i dziekańskimi, zarządem szpitala, jak i 
bezpośrednimi użytkownikami. Konieczne są również dalsze 
dyskusje z władzami samorządowymi, bowiem nie tylko sama 
idea, ale ostateczny profil, rozmiar inwestycji oraz sposób jej
przystosowania do potrzeb i możliwości regionu, muszą mieć 
realne wsparcie ze strony władz województwa. 

Powyższy opis przedstawia w skrótowej formie podstawowe 
sprawy prowadzone przeze mnie i pracowników DWZiPM w 
ciągu ostatnich miesięcy. Wiele z nich zasługuje na oddzielny, 
obszerniejszy opis, co postaram się uczynić w nadchodzących 
miesiącach. 

prof. Jacek Bigda
prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej
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Z Senatu AM w Gdańsku

Posiedzenie 
w dniu 30 marca 2006 r.

1. W pierwszej części obrad Senat pozytywnie zaopiniował 
następujące wnioski:
• w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Laska na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego AMG,
• w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisku profe-

sora nadzwyczajnego AMG dr. hab. Janusza Jaśkiewicza,
• w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisku profe-

sora nadzwyczajnego AMG dr hab. Anny Kędzi,
• w sprawie mianowania dr hab. Jolanty Kubasik na stano-

wisko profesora nadzwyczajnego AMG, 
• w sprawie powołania dr hab. Mirosławy Krauze-Baranow-

skiej na kierownika Katedry i Zakładu Farmakognozji AMG. 

2. Następnie Senat podjął następujące uchwały:
• o powołaniu nowych jednostek organizacyjnych na Oddzia-

le Zdrowia Publicznego Wydziału Lekarskiego AMG:
1) Samodzielna Pracownia Prawa Medycznego
2) Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej
3) Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej

• w sprawie utworzenia w AMG Wydziału Nauk o Zdrowiu 
(Uchwała nr 24/05/06)

• w sprawie modernizacji bazy naukowej, dydaktycznej i kli-
nicznej AMG (Uchwała nr 25/05/06)

• w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. Irvin-
govi W. Wainerowi (Uchwała nr 26/05/06) 

• w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
rekrutację na rok akademicki 2006/2007 (Uchwała nr 27/
05/06) 

3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Nagród prof. dr hab. 
Marek Wesołowski zreferował wnioski o nagrody Ministra 
Zdrowia. Senat pozytywnie zaopiniował następujące  
wnioski:
1. prof. dr hab. Janusz Limon z zespołem
2. prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk z zespołem
3. prof. dr hab. Roman Kaliszan z zespołem
4. prof. dr hab. Jacek Jassem z zespołem
5. prof. dr hab. Franciszek Sączewski z zespołem
6. prof. dr hab. Andrzej Hellmann z zespołem
7. prof. dr hab. Andrzej Szutowicz z zespołem 
8. prof. dr hab. Julian Świerczyński z zespołem
9. prof. dr hab. Jan Stępiński z zespołem

4. Na wniosek prorektora ds. klinicznych prof. dr. hab. Zbignie-
wa Nowickiego Senat dokonał uzupełnienia składu Rady 
Społecznej SPSK nr 1 ACK AMG. Na członka Rady Społecz-
nej SPSK nr 1 ACK AMG został wybrany Andrzej Schulz, 
prezes Zarządu, dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Poszu-
kiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A. w 
Gdańsku.

mgr Grażyna Sadowska

Uchwała nr 24/05/06 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku 

w sprawie utworzenia  
Wydziału Nauk o Zdrowiu 

z dnia 30 marca 2006 roku

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z dnia 
30 sierpnia 2005 r.) 

§ 1
W Akademii Medycznej w Gdańsku tworzy się Wydział Nauk 

o Zdrowiu z dniem 30 marca 2006 roku, zwany dalej Wydzia-
łem. 

 § 2
Swoje statutowe zadania w ramach Uczelni Wydział rozpo-

cznie od dnia 1 września 2006 r.

§ 3
W ramach Wydziału będą funkcjonowały następujące kierun-

ki studiów: 
1. zdrowie publiczne

• specjalność – techniki medyczne – elektroradiologia 
• specjalność – ratownictwo medyczne 

2. fizjoterapia
3. pielęgniarstwo 
4. położnictwo 

§ 4
W ramach Wydziału będą funkcjonowały następujące jed-

nostki: 
Instytut Radiologii i Medycyny Nuklearnej w składzie:

1. Zakład Radiologii 
2. Zakład Medycyny Nuklearnej
3. Samodzielna Pracownia Neuroradiologii
4. I Samodzielna Pracownia Radiologii 
5. II Samodzielna Pracownia Radiologii
6. Samodzielna Pracownia Informatyki Radiologicznej 

Instytut Medycyny Społecznej w składzie: 
1. Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych
2. Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej
3. Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej
4. Samodzielna Pracownia Psychologii Medycyny

Katedra Rehabilitacji w składzie:
1. Klinika i Zakład Rehabilitacji
2. Samodzielna Pracownia Kinezyterapii i Diagnostyki Funk-

cjonalnej
3. Samodzielna Pracownia Fizykoterapii, Balneoklimatologii 

i Masażu 
Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof w składzie:

1. Klinika Medycyny Ratunkowej
2. Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof

Oddział Pielęgniarstwa w składzie: 
1. Katedra Pielęgniarstwa w składzie: 

• Pracownia Metodyki i Organizacji Pracy Pielęgniarskiej 
• Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich

2. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego
3. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Ginekologicz-

no-Położniczego 
4. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Ogólnego 
5. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
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6. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Psychiatrycz-
no-Neurologicznego 

7. Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego i 
Promocji Zdrowia

Samodzielna Pracownia Prawa Medycznego
Zakład Biochemii i Fizjologii Klinicznej
Zakład Gerontologii Społecznej i Klinicznej

§ 5
P.o. dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu powołuje rektor.

§ 6
W okresie od dnia 30 marca 2006 r. do dnia 1 września 2006 r. 

powierza się rektorowi przeprowadzenie wszelkich działań or-
ganizacyjno-administracyjnych koniecznych do podjęcia przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu zadań statutowych. 

 

Uchwała nr 25/05/06 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku  

z dnia 30 marca 2006 roku 
w sprawie rewitalizacji kompleksu  

szpitalnego Akademickiego Centrum Klinicznego

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku wyraża poparcie  
dla inicjatywy uruchomienia inwestycji polegającej na całościo-
wej, etapowej modernizacji kompleksu szpitalnego Akademi-
ckiego Centrum Klinicznego, stanowiącego podstawową bazę 
dydaktyczną, naukową i leczniczą Akademii w zakresie nauk 
klinicznych.

Pierwszym etapem projektowanej inwestycji będzie budowa 
nowego modułu szpitalnego, koncentrującego jednostki o pro-
filu interwencyjno-zabiegowym, zlokalizowanego w górnym
tarasie kompleksu ACK. Powstanie tego modułu szpitalnego 
umożliwi gruntowną modernizację pozostałej części kompleksu 
ACK, która będzie realizowana w drugim etapie projektowanej 
inwestycji.

Realizacja całościowej modernizacji kompleksu szpitalnego 
ACK będzie stanowiła istotne narzędzie procesu restrukturyza-
cji bazy klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku uwzględnia-
jącego zarówno aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na 
wysoko specjalistyczne świadczenia zdrowotne, jak i niezbęd-
ne potrzeby kształcenia przed- i podyplomowego. 

Uchwała  nr 26/05/06 
Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku  

z dnia 30 marca 2006 r.

Senat Akademii Medycznej w Gdańsku, na wniosek Rady 
Wydziału Farmaceutycznego AMG z dnia 27 września 2005 r., 
nadaje tytuł doktora honoris causa profesorowi Irvingowi Wil-
liamowi Wainerowi, kierownikowi Laboratorium Bioanalityczne-
go w Oddziale Amerykańskich Instytutów Zdrowia Centrum 
Badań Gerontologicznych w Baltimore.

 

Uchwała nr 27/05/06 Senatu AMG z dnia 
30 marca 2006 roku w sprawie powołania 
składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 

na rekrutację na rok akademicki 2006/2007

§ 1
Senat AMG w oparciu o art. 169 ust. 7 ustawy Prawo o szkol-

nictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 
1365) powołał Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na rekrutację 
na rok akademicki 2006/2007 w składzie:

Przewodniczący prof. dr hab. Jan Marek Słomiński
 prorektor ds. dydaktyki

Z-cy przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Moryś
 dziekan Wydziału Lekarskiego

 prof. dr hab. Marek Wesołowski
 dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Sekretarz: dr Barbara Kręglewska
 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej

Z-cy sekretarza: dr Agata Żółtowska
 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
 dr Paweł Konieczyński
 Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Członkowie: dr hab. Zenon Aleksandrowicz, prof. AMG
 prodziekan Wydziału Lekarskiego
 dr hab. Barbara Kochańska
 prodziekan Wydziału Lekarskiego
 kierownik Oddziału Stomatologicznego
 dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska
 prodziekan Wydziału Lekarskiego
 kierownik Oddziału Pielęgniarstwa
 prof. dr hab. Piotr Lass
 prodziekan Wydziału Lekarskiego
 kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego
 dr hab. Apolonia Rybczyńska
 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 dr hab. Mirosława Szczepańska-Konkel,  
 prof. AMG
 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
 kierownik Oddziału Medycyny Laboratoryjnej
 dr hab. Andrzej Basiński, prof. AMG
 kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof

§ 2
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podlega rektorowi AMG i 

działa w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków, który sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały.

Biuro Dziennych Studiów Doktoranckich 
informuje o wprowadzeniu nowego Regulaminu studiów dokto-
ranckich, który obowiązuje słuchaczy i kandydatów od dnia 31 
marca 2006 r. Pełny tekst regulaminu jest dostępny w biurze 
DSD, ul. Tuwima 15, pokój 313, III piętro lub w wersji elektro-
nicznej na stronie www.amg.gda.pl.

q

Biblioteka Główna AMG 
informuje, iż z dniem 1 maja 2006 r. uruchamia usługę powia-
damiania pocztą e-mailową o upływającym terminie zwrotu 
wypożyczonych książek z katalogu elektronicznego VIRTUA. 
Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie podali swoich 
adresów internetowych, prosimy o kontakt z wypożyczalnią na-
ukową (tel. 0-58 349 10 51, e-mail: biblwyp@amg.gda.pl).

q
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Załącznik do Uchwały nr 27/05/06 Senatu AMG  
z dnia 30 marca 2006 r. 

Zakres obowiązków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

§1
Zakres kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna nadzoruje pracę Wydziałowych 
Komisji Rekrutacyjnych.

2. Dba o prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz eg-
zaminu wstępnego.

3. Przeprowadza wizytacje sal egzaminacyjnych.
4. Nadzoruje zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych.
5. Rozpatruje odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych o nieprzyjęciu na studia.
6. Występuje do ekspertów powołanych przez Centrum Egzaminów 

Medycznych przy Ministerstwie Zdrowia, Centralną Komisję Egza-
minacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wydanie opinii 
merytorycznej w przypadku złożenia przez kandydata zastrzeżenia 
odnośnie poprawności odpowiedzi.

7. Wnioskuje do rektora o zwiększenie lub zmniejszenie limitu przyjęć 
tak, aby ostateczna liczba przyjętych w jak najmniejszy sposób od-
biegała od liczby przyjęć określonej przez Senat.

8. Przedstawia rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od 
decyzji nieprzyjęcia na studia.

§ 2
Zakres obowiązków sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

Kalendarium Rektorskie
29.03.2006 – rektor prof. Roman Kaliszan oraz prorektor ds. kli-
nicznych prof. Zbigniew Nowicki uczestniczyli w konferencji zorga-
nizowanej przez Regionalne Centrum Koordynacji Transplantacji, 
Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplan-
tacyjnej, Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych,  
podsumowującej działalność transplantacyjną w 2005 roku.

30.03.2006 – uroczystość wręczenia nominacji na konsultantów wo-
jewódzkich, w której udział wziął rektor prof. Roman Kaliszan.

31.03.2006 – obchody jubileuszu 15-lecia firmy Siemens Sp. z o.o.,
w których uczestniczył rektor prof. Roman Kaliszan.

1.04.2006 – na zaproszenie rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. 
Andrzeja Ceynowy  rektor prof. Roman Kaliszan wraz z prorektorem 
ds. rozwoju i współpracy prof. Jackiem Bigdą oraz przedstawicielem 
AMG w ScanBalt prof. Wiesławem Makarewiczem wzięli udział w 
spotkaniu z prezydentem ScanBalt Network of Biotech Networks 
prof. Bo Samuelssonem oraz członkiem ScanBalt Campus Board 
prof. Horstem Klinkmanem. 

1–2.04.2006 – tegoroczny Gdański Areopag został poświęcony Pa-
pieżowi Janowi Pawłowi II. „Czego nauczył nas Jan Paweł II?” oraz 
„Czego Polacy nie wiedzą o swoim Papieżu?” – to tematy debat 
prowadzonych przez dziennikarza Kamila Durczoka. Dyskusjom 
przysłuchiwał się rektor prof. Roman Kaliszan.

3.04.2006 – Polska Filharmonia Bałtycka zorganizowała koncert 
w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II. „Pasji wg św. Jana” Jana 
Sebastiana Bacha wysłuchał rektor prof. Roman Kaliszan.

5.04.2006 – rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył w spotkaniu 
z autorem książki pt. „Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach 
bezpieki” Markiem Lasotą.

6.04.2006 – na zaproszenie rektora Akademii Medycznej w Warszawie 
prof. Leszka Pączka rektor prof. Roman Kaliszan uczestniczył w uro-
czystości otwarcia Centrum Dydaktycznego będącego rozszerzeniem 
bazy dydaktycznej.

11.04.2006 – z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, na zapro-
szenie ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, rektor prof. Roman 
Kaliszan wziął udział w Pasyjnych Medytacjach Muzycznych. Frag-
menty Pisma Świętego czytał ks. arcybiskup przy muzyce w wykonaniu 
Filharmonii Kameralnej z Sopotu. 

13.04.2006 – posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Regionalnej 
Strategii Innowacji odbyło się w Gdańskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym, w którym uczestniczył rektor prof. Roman Kaliszan.

18.04.2006 – na zaproszenie marszałka Jana Kozłowskiego rektor 
prof. Roman Kaliszan wziął udział w posiedzeniu Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”.

mgr Urszula Skałuba

Goście z USA
W ramach współpracy AMG z University of Florida w dniach 

od 31.03 do 20.04.2006 r. w Oddziale Pielęgniarstwa gościli 
prof. Joan Castelman oraz prof. Veronika Feeg wraz z cztere-
ma studentkami College of Nursing UF. Wizyta jest kontynuacją 
współpracy trwającej od 2 lat. Jej głównym celem było zapo-
znanie się z systemem kształcenia studentów pielęgniarstwa i 
położnictwa w Polsce. Program obejmował także: system opie-
ki zdrowotnej przedstawiany przez Oddział Pomorski Narodo-
wego Funduszu Zdrowia; formy realizowanych świadczeń pie-
lęgniarskich, ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowi-
skowo-rodzinnej i opieki długoterminowej. Odbyło się szereg 
spotkań, m.in. z przedstawicielami Samorządu Studenckiego, 
studentami Oddziału Pielęgniarstwa i English Division, człon-
kami studenckich kół naukowymi oraz w Okręgowej Izbie Pie-
lęgniarek i Położnych. W ramach zajęć praktycznych studenci 
amerykańscy obserwowali świadczenia pielęgniarskie w wybra-
nych klinikach ACK SPSK nr 1 oraz NZOZ „PLUS-MED” (pielęg-
niarstwo środowiskowo-rodzinne). Goście mieli także możliwość 
ocenić działania podejmowane przez studenckie koło naukowe 
w zakresie promocji zdrowia w jednym z gdańskich gimnazjów. 
Prof. Joan Castelman specjalizuje się w zdrowiu publicznym, 
natomiast prof. Veronika Feeg – w pielęgniarstwie pediatrycz-
nym, jest redaktorem naczelnym „Pediatric Nursing”. Wizyta z 
pewnością zaowocuje dalszym rozwojem współpracy naukowej 
pomiędzy pracownikami Katedry Pielęgniarstwa i University of 
Florida. W październiku 2005 r. w ramach tej współpracy zorga-
nizowano I Międzynarodową Konferencję nt. badań naukowych 
w pielęgniarstwie. Uczestniczyli w niej także prof. Carol Ash, re-
daktor naczelny „Cancer Nursing” oraz dziekan Wydziału Pielęg-
niarstwa UF prof. Kathleen Long specjalizująca się w pielęgniar-
stwie psychiatrycznym. Współpraca przynosi coraz więcej efek-
tów w postaci podejmowanych wspólnych projektów badaw-
czych, a także pozwala na nawiązanie przyjaźni pomiędzy na-
uczycielami akademickimi i studentami.

dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska
kierownik Oddziału Pielęgniarstwa

1. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej bierze udział w zebra-
niach informacyjnych organizowanych przez Centrum Egzaminów 
Medycznych przy Ministerstwie Zdrowia, Centralną Komisję Egza-
minacyjną, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w sprawie egzaminu 
wstępnego.

2. Przygotowuje dokumentację niezbędną do odbioru materiałów eg-
zaminacyjnych.

3. Bierze udział w odbiorze materiałów egzaminacyjnych oraz  dba o 
ich zabezpieczenie w Uczelni, a po przeprowadzeniu egzaminu 
uczestniczy w przekazywaniu kart egzaminacyjnych do komisji 
sprawdzających.

4. Sporządza i wysyła dokumentację dotyczącą przebiegu postępowa-
nia odwoławczego.

5. Przygotowuje stosowne informacje dot. przebiegu rekrutacji na ży-
czenie władz Uczelni.

6. Przygotowuje sprawozdanie do GUS, Ministerstwa Zdrowia oraz 
Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące kandydatów na studia.

q
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Zmarł  
Keith Edward Halnan
dr h. c. naszej Uczelni

Niedawno dotarła do nas smutna wiadomość, iż 6 lutego 
2006 r. w Szpitalu Hammersmith zmarł przyjaciel Katedry i Kli-
niki Onkologii i Radioterapii i jednocześnie doktor honoris cau-
sa naszej Uczelni – Keith Edward Halnan. O ironio losu, zmarł 
na uogólnioną chorobę nowotworową o nieznanym ognisku 
pierwotnym, chorobę, której poświęcił całe swoje pracowite ży-
cie zawodowe.

Dr Halnan urodził się 28 marca 1920 roku w Londynie, jed-
nak większość młodzieńczych lat spędził w Cambridge, gdzie 
jego ojciec był dziekanem Trinity College. Tam skończył szkołę 
podstawową i gimnazjum. W latach 1940–1945 brał udział w 
działaniach wojennych na Dalekim Wschodzie (Indie, Birma), 
m.in. w słynnej walce o Kohimę. Po demobilizacji podjął studia 
medyczne w Cambridge, a następnie w University College w 
Londynie, które ukończył w 1950 r. Tam też rozpoczął 4-letnie 
badania naukowe nad zastosowaniem izotopów promienio-
twórczych, zwłaszcza jodu radioaktywnego w diagnostyce i le-
czeniu chorób tarczycy. Następnie przeniósł się do Mancheste-
ru, gdzie uzyskał specjalizację w zakresie radiologii i radiotera-
pii oraz chorób wewnętrznych, a także stopień doktora nauk 
medycznych.

Manchester to ówczesna „Mekka radioterapii” z Ralphem Pa-
tersonem na czele. Dr Halnan kontynuował tam badania nad 
nowotworami tarczycy, nowotworami układu krwiotwórczego, 
gałki ocznej (głównie retinoblastoma), odczynami popromien-
nymi. W tym czasie nawiązał kontakty z Polską, m.in. poprzez 
przebywających tam prof. Jasińskiego, ówczesnego dyrektora 
Centrum Onkologii w Warszawie oraz prof. Borejko, kierownika 
Kliniki Radioterapii w Warszawie na ul. Lindleya.

W 1962 r. objął stanowisko dyrektora Instytutu Radioterapii 
w Glasgow (Szkocja) i honorowego wykładowcy na Uniwersy-
tecie; tworzy Beatson Cancer Center. Pod Jego kierunkiem 
powstał zespół lekarzy, fizyków i radiobiologów zajmujących się
opracowaniem podstaw fizycznych i biologicznych leczenia no-
wotworów szybkimi neutronami, zwiększeniem promieniowraż-
liwości raka w warunkach nadciśnienia tlenu (napromienianie 

w komorze hiperbarycznej) oraz opracowaniem techniki radio-
terapii przy użyciu megawoltowej i elektronicznej techniki obli-
czeniowej. 

Niemałe są także zasługi dr. Halnana w dziedzinie organiza-
cji służby onkologicznej, polegające na stworzeniu pełnoprofi-
lowych centrów onkologicznych. Ta forma organizacyjna lecz-
nictwa onkologicznego była wzorem dla wielu krajów, m.in. dla 
Polski. 

Moja znajomość i przyjaźń z dr. Halnanem zaczęła się w 
latach 1968-1969, kiedy jako młodszy asystent po raz pierwszy 
miałam zaszczyt odbyć staż w jego ośrodku, zakończony spe-
cjalizacją w zakresie radioterapii (DMRT – Medical Diploma in 
Radiotherapy). Po raz drugi odwiedziłam Glasgow w 1975 roku 
– już jako starszy asystent (registrar). 

Dr Halnan zasłużył na miano ojca gdańskiej radioterapii. Gdy 
w 1970 r. Klinika otrzymała ze środków fundacji hr. Potockiego 
pierwszy aparat do terapii megawoltowej (bombę kobaltową), 
przyjechał z Glasgow zespół fizyków z dr. Stewartem Orrem,
który pomógł nam niemal natychmiast rozpocząć jej użytkowa-
nie. Również dzięki przeszkoleniu w Glasgow laborantki Agi Zię-
tek, Klinika jako jedna z nielicznych w Polsce miała nowoczesną 
modelarnię, w której wykonywano maski unieruchamiające cho-
rych do napromieniania, głównie nowotworów głowy i szyi.

Dr Halnan wielokrotnie odwiedzał nas służbowo – zaprasza-
ny przez prof. Tadeusza Zielińskiego, kierownika Kliniki Radio-

terapii na wykłady inauguracyjne roku 
akademickiego, a także prywatnie z 
całą rodziną – żoną i 3 córkami. 

W uznaniu osiągnięć naukowych dr. 
Halnana oraz przyjaznej współpracy, na 
wniosek prof. Zielińskiego, w 1977 r. 
władze Uczelni przyznały mu tytuł dok-
tora honoris causa. Podczas promocji w 
swoim wystąpieniu dr Halnan powie-

Uroczysta promocja doktorów honoris causa 
AMG w dniu 8.10.1976 r. Stoją od prawej: prof. 
Tadeusz Zieliński, promotor doktoratu prof. Keit-
ha Edwarda Halnana (drugi od prawej), następnie 
prof. Władimir Aleksiejewicz Miniajew z Instytutu 
Medycznego w Leningradzie i jego promotor prof. 
Stefan Raszeja. W głębi za stołem prezydialnym 
siedzi prorektor AMG prof. Witold Zegarski.
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dział, iż nigdy nie rozpoczęłaby się Jego praca nad izotopami, 
gdyby nie Maria Skłodowska-Curie. 

W późniejszym okresie – od 1978 roku aż do przejścia na 
emeryturę w 1985 roku – dr Halnan był dyrektorem Oddziału 
Radioterapii i Onkologii oraz honorowym starszym wykładowcą 
w Royal Postgraduate Medical School w Hammersmith Hospi-
tal w Londynie. Emeryturę spędzał pracowicie, jako wizytujący 
profesor na Tajwanie i w Hong Kongu (1986-1988). 

Był człowiekiem ogromnej wiedzy, kultury osobistej oraz nad-
zwyczajnej skromności. Opublikował ponad 140 prac nauko-
wych, kilka książek, a tuż przed śmiercią ukończył monografię
History of Cancer. Jego wielkie hobby to podróże (w których 
towarzyszyła mu zawsze żona Margaret), fotografika, muzyka
poważna, literatura i komputery. Nie sposób zapomnieć Ojca 
radioterapii gdańskiej. 

Z potrzeby serca wzięłam razem z moją córką udział w uro-
czystościach ku czci dr. Halnana, które odbyły się 31 marca br. 
w kaplicy Szpitala Hammersmith w Londynie. Wśród wielu li-
stów miło mi było usłyszeć odczytany przez prof. Sikorę list 
kondolencyjny od JM Rektora AMG prof. Romana Kaliszana.

dr med. Hanna Karnicka-Młodkowska

Doktor Jan Lammek 
(1949 – 2006) 

Dr n. med. Jan Lammek urodził się 13.03.1949 roku w sa-
mym centrum Kaszub, w Sierakowicach, gdzie Jego ojciec był 
lekarzem rodzinnym. Doktor Lammek zafascynowany zawo-
dem swego ojca postanowił również zostać lekarzem. Ukończył 
w 1972 roku Akademię Medyczną w Gdańsku i rozpoczął pracę 
w Szpitalu Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Chciał być 
chirurgiem i w 1976 roku uzyskał I° specjalizacji. Jednak z po-
wodu wady wzroku musiał zmienić specjalizację. Wybór padł 
na blisko współpracującą z chirurgią anestezjologię. Doktor 
Lammek przeniósł się do Gdańska i rozpoczął pracę w ówczes-
nym Zakładzie Anestezjologii i Reanimacji Instytutu Chirurgii 
AMG. W tej jednostce pracował do końca swego życia. Drugi 
stopień z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii Doktor 
Lammek uzyskał w 1980 roku. W roku 1981 wyjechał na półto-
raroczne szkolenie do RFN. 

Zdobyte tam doświadczenia chętnie przekazywał swoim ko-
legom i wdrażał w praktyce klinicznej. Od początku pracy za-
wodowej główne zainteresowania Doktora Lammka dotyczyły 
dwóch zagadnień – zakażeń i niewydolności nerek, szczegól-
nie u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii. W 
problemach zakażeń Doktor Lammek był niekwestionowanym 
autorytetem, nie tylko w województwie pomorskim. 

Z chwilą rozpoczęcia w ośrodku gdańskim przeszczepów 
nerek stał się członkiem zespołu anestezjologów uczestniczą-
cych w procesie transplantacji narządów. Jak rzadko kto, po-
trafił rozmawiać z rodzinami i tłumaczyć im istotę transplanto-
logii. Robił to w sposób mistrzowski. Odbył także w Niemczech 
przeszkolenie w zakresie opieki okołooperacyjnej i znieczuleń 
chorych do przeszczepów wątroby, narządu, którego choroba 
doprowadziła do Jego śmierci. 

Był lekarzem niezwykle sumiennym, konsekwentnym w dzia-
łaniu, koleżeńskim i uczynnym. 

Wyszkolił 15 specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. 
Wśród chorych umiłował dzieci, szczególnie te, które wyma-

gały chemioterapii z powodu choroby nowotworowej. Im po-
święcał w ostatnich latach życia cały swój wolny czas. Był na 

każde wezwanie, również w święta i w nocy. Opracował proce-
dury zakładania cewników donaczyniowych i nadzorował ich 
utrzymywanie. Swoje wieloletnie doświadczenia w tym zakre-
sie zawarł w pracy na stopień doktora nauk medycznych, który 
uzyskał w 2002 roku. 

W ostatnich latach Doktor Lammek był zastępcą do spraw 
ekonomizacji kierownika Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii i wielką jego podporą. Pozostawił po sobie lukę, która bę-
dzie trudna do wypełnienia. 

W grudniu 2002 roku, kiedy ze zwykłą sobie skromnością 
przyjmował wybór na prezesa Oddziału Gdańsko-Pomorskiego 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
nikt nie przypuszczał, że to będzie tylko jedna kadencja. Przy-
stąpił do działania pełen sił, twórczego zapału oraz znakomi-
tych i starannie dobranych pomysłów. Znając i doceniając fakt, 
że siłą anestezjologii są dobrze wyszkoleni anestezjolodzy zna-
komicie pojął rolę w tym zakresie Towarzystwa Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii, jak i rolę przewodniczącego. 

Tematyka posiedzeń dotycząca najnowszych osiągnięć na-
szej specjalności, ich wysoki poziom naukowy, dobór prelegen-
tów, jak i styl prowadzonej przez Niego dyskusji powodował 
coraz to liczniejszy udział anestezjologów, nie tylko z naszego 
terenu, ale również i z innych ośrodków. 

Wrażliwy na piękno interesował się malarstwem, rzeźbą. 
Grał na fortepianie, kochał życie we wszystkich jego przeja-
wach. 

Pomimo dotkliwej, niszczącej Go choroby przygotowywał i 
wygłaszał referaty na posiedzeniach Towarzystwa, pisał roz-
działy do podręcznika dla studentów, pracował nieomal do koń-
ca. 

W swoich heroicznych zmaganiach z chorobą wykorzystywał 
wszystkie siły swego charakteru, bez skarg i narzekań, z na-
dzieją, która gasła powoli w nas, a która Jego nie opuszczała 
do końca. Świadomy i silny psychicznie był przykładem wielkie-
go człowieczeństwa, które nie poddaje się cierpieniu. Autorytet 
swój budował na wiedzy, mądrości, pasji zawodowej połączo-
nej z perfekcyjnością działania, ale i na cechach swego charak-
teru. Jego ogromna kultura osobista, bezkonfliktowość, życzli-
wość dla ludzi i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka 
powodowała, że był ceniony i kochany przez bardzo wielu. 

O szacunku, jakim darzyli Go przyjaciele, koledzy, znajomi 
świadczyły tłumy ludzi żegnające Jego na cmentarzu w dniu 10 
lutego 2006 roku oraz dziesiątki nekrologów wyrażające żal i 
kondolencje składane najbliższym. 

Pozostawił Matkę, Żonę i troje tak bardzo potrzebujących Go 
wspaniałych, ukochanych ponad wszystko Dzieci. 

Niezwykły to był lekarz i człowiek. 

prof. Maria Wujtewicz
prof. Janina Suchorzewska
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Pamięci Profesor  
Władysławy Zielińskiej

Dnia 23 maja mija 10 rocznica śmierci Profesor Władysławy 
Zielińskiej.

Profesor Władysława Zielińska rozpoczęła pracę w Klinice 
Chorób Zakaźnych Instytutu Chorób Wewnętrznych AMG w 
1953 r., bezpośrednio po studiach na Wydziale Lekarskim na-
szej Uczelni. Pracowała w niej nieprzerwanie przez 43 lata, 
kierując kliniką od 1987 r. aż do dnia swej niespodziewanej 
śmierci. 

Przedmiotem Jej szczególnych zainteresowań zawodowych 
była hepatologia, zwłaszcza zakażenia wirusami hepatotropo-
wymi typu B i C, ale także hepatologia niezakaźna. Była inicja-
torką i gorliwym propagatorem szczepień przeciwko wirusowe-
mu zapaleniu wątroby typu B. Powołała do życia poradnię za-
wodową dla pracowników sal operacyjnych. Należała do pol-
skich pionierów pomocy osobom zakażonym HIV i chorym na 
AIDS, dzięki Jej staraniom powstał gdański program walki z 
HIV/AIDS oraz pierwsze w kraju Centrum Diagnostyczno-
Kliniczne HIV/AIDS województwa gdańskiego. Z Jej inicjatywy 
powstał pierwszy w Polsce dom dziecka przystosowany do 
opieki nad seropozytywnymi dziećmi. Nawiązała szerokie kon-
takty międzynarodowe, m.in. zapoczątkowała prace oddziału 
gdańskiego Grupy Pompidou przy Radzie Europy, zrzeszają-
cego instytucje pracujące z osobami uzależnionymi. Zrealizo-
wanym marzeniem Jej życia pozostaje oddział intensywnej 
opieki medycznej dla chorych na choroby zakaźne. Niestety, 
nie wszystkie Jej zamierzenia ujrzały światło dzienne – tak sta-
ło się np. z Przychodnią Społecznych Potrzeb, w stworzenie 
której Pani Profesor włożyła wiele sił i zaangażowania...

Działalność Profesor Władysławy Zielińskiej była inspirowa-
na dobrem chorego, które zawsze stanowiło dla Niej wartość 
najwyższą. Pracy z pacjentami poświęcała cały swój czas, siły 
i energię. Spośród wielu otrzymanych odznaczeń i wyróżnień 
– z pewnością największą satysfakcję sprawiłyby Jej te, którymi 
uhonorowana została już pośmiertnie, nagrody przyznawane 
przez samych pacjentów: „Złoty Mak 96” i „Czerwona kokard-
ka”, symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i dotknięty-
mi przez AIDS.

Pani Profesor obdarzona była niezwykle silną osobowością, 
otwartymi poglądami i głęboką wiedzą, cieszyła się dużym au-
torytetem w środowisku medycznym. Będąc doskonałym orga-
nizatorem i dydaktykiem – w swoim postępowaniu niejedno-
krotnie łamała utarte schematy i konwencje, sięgała po nowe 
możliwości działania i przekraczała ograniczające ją bariery. 
Była człowiekiem bezkompromisowym, stawiającym sobie i 
swoim współpracownikom najwyższe wymagania, niezwykle 
konsekwentnie dążącym do wyznaczanych sobie celów. Jej 
jasne, nierzadko kategorycznie wypowiadane sądy i oceny kre-
śliły nowe perspektywy i stwarzały nam silną motywację do 
działania, wywoływały fascynację i podziw, ale także protesty i 
obawy. W kontakcie z Panią Profesor trudno było zachować 
obojętność. Nie rozstawała się z papierosem, lubiła muzykę, 
dobrą sztukę i rzadkie chwile kontaktu z naturą.

Nieprzeciętna osobowość, niezwykle wymagająca i pracowi-
ta, prawa i życzliwa ludziom. Taką Ją zapamiętaliśmy i mimo 
upływu dziesięciu lat wciąż czujemy, że nam Jej brakuje...

zespół pracowników  
Kliniki Chorób Zakaźnych AMG

P P P

W dniu 23 maja 1996 r. zmarła Profesor Władysława Zieliń-
ska, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych AM w Gdańsku.

Odeszła od nas nagle, zupełnie niespodziewanie w pełni sił 
do życia i pracy zawodowej. Zostawiła nas w głębokim żalu i 
bólu. Nas, to znaczy siostry wraz z rodzinami, współpracowni-
ków i jak wiemy, całe rzesze pacjentów, których leczyła i którym 
pomagała w ciągu 43. lat swej niestrudzonej pracy, od pierw-
szej chwili aż do ostatniego dnia życia.

Od Jej odejścia minęło 10 lat, ale pamięć o Niej trwa w na-
szych sercach, bo zapisała się w nich na zawsze swoją dobro-
cią, mądrością, bezgranicznym poświęceniem, troską o wszyst-
ko i wszystkich.

Dla nas, młodszych sióstr była zawsze wzorem postępowa-
nia. Choć przebywała od nas daleko, wciągnięta w wir nauki, 
studiów i pracy, przyjeżdżała do domu rodzinnego tak często, 
jak mogła. Spotkania z Nią były zawsze bardzo serdeczne, cie-
płe i radosne. Dzieliła nas odległość, ale nie serce.

Od osób, z którymi zetknęła się w życiu na płaszczyźnie za-
wodowej czy prywatnej, wiemy, że była człowiekiem szlachet-
nym, dobrym, życzliwym, pełnym ogromnej wiedzy, którą słu-
żyła wszystkim potrzebującym. Była wielkim lekarzem i posia-
dała cechy ludzi wielkich. Służyła pacjentom z ogromnym po-
święceniem i zaangażowaniem.

Zapamiętajmy Ją taką w życzliwej pamięci.

siostry
Janina Wojtasiewicz

Alicja Trojnar
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Profesor Witold  
Tymiński (1919 – 1996)

W maju tego roku mija 10. rocznica śmierci prof. dr. hab. Wi-
tolda Tymińskiego, wieloletniego nauczyciela akademickiego na-
szej Uczelni, kierownika IV Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, 
członka Senatu i prorektora ds. klinicznych i kształcenia podyplo-
mowego w kadencji 1981–1984.

Profesor urodził się w 1919 roku w Kownie. Jego ojciec, Józef, 
był asystentem w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Stefana Ba-
torego w Wilnie, a następnie dyrektorem największego w ówczes-
nej Polsce Szpitala Kolejowego w Wilnie. Matka, Zenobia z domu 
Obuchowych prowadziła dom. Dzieciństwo i lata młodzieńcze 
spędził w Wilnie. Tu w 1937 roku ukończył Gimnazjum im. Zyg-
munta Augusta i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Stefana Batorego, a po zamknięciu Uniwersytetu przez 
władze litewskie kontynuował do 1941 roku studia w Kownie na 
Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego. Po zajęciu miasta przez 
Niemców wrócił do Wilna, gdzie podjął pracę w szpitalu jako asy-
stent lekarza oraz rozpoczął działalność w polskim ruchu oporu 
pod pseudonimem „Lis”. Był podporucznikiem w ZWZ i AK (w 
grupie Kedyw i Wachlarz). O Jego talentach i cechach jako do-
wódcy oraz o akcjach na terenie Wileńszczyzny, w których brał 
udział Profesor wspomina Jego podkomendny i przyjaciel Euge-
niusz Andrzejewski w artykule „Wspomnienia o dowódcy i przyja-
cielu” (Gazeta AMG, listopad 1996).

Aresztowany przez NKWD przebywał w latach 1944–1946  
w obozie pracy w Kałudze. Po powrocie do Polski kontynuował 
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego uzy-
skując w 1947 roku dyplom lekarza medycyny.

Pierwsze lata po ukończeniu studiów Profesor spędził w Zielo-
nej Górze, gdzie pracował na oddziale wewnętrznym Szpitala 
Wojewódzkiego, a następnie jako pełnomocnik ministra zdrowia 
budował i organizował Wojewódzką Stację Krwiodawstwa. Kieru-
jąc nią przez następne lata, potrafił zachęcić do pracy wybitnych
lekarzy, którzy dzięki stworzonym warunkom przyczynili się w 
znacznym stopniu do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa 
oraz zdobywali tytuły naukowe. Profesor sam w tym czasie uzy-
skał dwie podspecjalizacje: z krwiodawstwa i hematologii. 

Od 1958 r. pracował w III Klinice Chorób Wewnętrznych AMG, 
gdzie uzyskał stopień naukowy doktora medycyny i habilitację.  
W 1979 r. Rada Państwa nadała mu tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1988 r. profesora zwyczajnego. 

Profesor był doskonałym organizatorem. Położył podwaliny pod 
IV Klinikę Chorób Wewnętrznych reorganizując, jako pracownik 
detaszowany Uczelni, oddział wewnętrzny Szpitala Miejskiego w 
Gdyni do zadań dydaktycznych, naukowych i klinicznych. Uważał, 
że chorzy w takim mieście jak Gdynia muszą mieć dostęp do no-
woczesnej diagnostyki i terapii. Zorganizował na terenie prowadzo-
nego oddziału wewnętrznego pododdział kardiologiczny z salą in-
tensywnego nadzoru i pododdział hematologiczny, a ponadto licz-
ne pracownie, między innymi: nieinwazyjnej diagnostyki kardiolo-
gicznej, gastroenterologiczną, immunologiczną, koagulologiczną  
i izotopową oraz pierwszą na terenie Polski północnej Poradnię 
Skaz Krwotocznych. Wyposażył je w konieczną aparaturę, między 
innymi dzięki udziałowi asystentów w światowych i ogólnopolskich 
programach badawczych (Gasto I, II, Inject Trial i inne, oraz 5 ogól-
nopolskich sterowanych przez Instytut Hematologii w Warszawie) 
Był dumny ze swoich współpracowników, którzy dzięki stworzonym 
warunkom zdobywali podspecjalizacje.

Profesor wiele uwagi poświęcał właściwej organizacji dydakty-
ki i to zarówno przed- jak i podyplomowej. Dbał o to, by ćwiczenia 
odbywały się przy łóżku chorego, a studenci mieli stały kontakt z 
asystentem. Nieustannie szkolił nie tylko swoich najbliższych 

współpracowników lecz również podległych Mu lekarzy rejonowych 
10 przychodni, dla których organizował cotygodniowe posiedzenia 
naukowe lub lekcje kliniczne. Dla nich przygotował 2 skrypty z za-
kresu chorób wewnętrznych. Był kierownikiem 41 specjalizacji.

Profesor był wspaniałym wykładowcą, a Jego wykłady i refera-
ty wygłaszane na posiedzeniach towarzystw naukowych w całym 
kraju cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na dobre 
udokumentowanie, interesującą tematykę i sposób prezentacji, a 
czasem kontrowersyjne poglądy, często później potwierdzane 
przez Jego oponentów. Pierwszy zorganizował wykłady zintegro-
wane dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego omawiając 
zagadnienia wspólnie z chirurgami i radiologami. 

Badania naukowe były Jego pasją od początku działalności le-
karskiej. Wiele godzin spędzał w laboratorium, a później kierował 
pracami innych, podsuwał im pomysły, każdy mógł liczyć na Jego 
życzliwość i bezinteresowną pomoc. Był promotorem 11 prac na 
stopień doktora nauk medycznych i opiekunem 2 habilitacji. Spo-
śród 69 opublikowanych prac większość to prace oryginalne doty-
czące krwiodawstwa, hematologii, a zwłaszcza koagulologii. Wiele 
z nich, jak np. badania nad zaburzeniami krzepnięcia krwi we 
wstrząsie, po kardiowersji i elektrowstrząsach, czy pierwsze w Pol-
sce badania nad patogenezą zespołów wykrzepiania śródnaczy-
niowego spotkały się z międzynarodowym zainteresowaniem.

Profesor pełnił wiele funkcji społecznych zarówno w Uczelni, jak 
i poza nią. Był prorektorem ds. klinicznych i kształcenia podyplomo-
wego, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, rzeczni-
kiem dobra Służby Zdrowia i członkiem Rady Głównej Szkolnictwa 
Medycznego. Był przewodniczącym Komisji Kształcenia Podyplo-
mowego i Rady Programowej WODKAM. Ponadto działał aktywnie 
w wielu towarzystwach naukowych, m.in. jako przewodniczący Wy-
działu II GTN, Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Internistów Pol-
skich i Sekcji Hematologicznej tego Towarzystwa oraz członek Ko-
misji Hemostazy PAN.

Jakkolwiek wielokrotnie odznaczony za działalność naukową, 
dydaktyczną i społeczną cenił sobie wyłącznie Krzyż Walecz-
nych, który otrzymał za walkę z okupantem w szeregach Armii 
Krajowej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prywatnie interesował się historią wojen światowych, studiował 
francuską, niemiecką i rosyjską literaturę na ich temat dzięki bie-
głej znajomości tych języków. Kochał przyrodę, był entuzjastycz-
nym kibicem sportowym, do późnych lat grał w siatkówkę.

Zawsze elegancki, uprzejmy, życzliwy i bezinteresowny, dosko-
nały szef, nauczyciel i lekarz, takim pozostanie w naszej pamięci.

prof. Eugenia Częstochowska
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Wydział Farmaceutyczny AMG posiada na okres 5 lat akre-
dytację ministra zdrowia na prowadzenie specjalizacji:

• farmacja apteczna,
• farmacja szpitalna,
• analityka farmaceutyczna.

Przygotowany do ministra zdrowia jest wniosek na specjaliza-
cję z farmacji przemysłowej. Aktualnie obowiązujące wersje 
programów specjalizacji są zamieszczone na stronie CMKP – 
www.cmkp.edu.pl.

Uzyskanie tytułu specjalisty w danej specjalności jest możliwe 
po zrealizowaniu ramowego programu szkoleniowego, który 
trwa nie krócej niż 3 lata, a następnie zdaniu egzaminu państwo-
wego. Taki tryb określany jest jako podstawowy. Natomiast dla 
farmaceutów posiadających tzw. pierwszy stopień specjalizacji, 
np. z farmacji aptecznej uzyskanie tytułu specjalisty jest możliwe 
po odbyciu 1,5 rocznego szkolenia w zakresie specjalizacji uzu-
pełniającej, również kończącego się egzaminem państwowym. 

Obecnie na naszym Wydziale 83 farmaceutów kończy pierw-
szy rok szkolenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej w za-
kresie programu podstawowego oraz 11 magistrów w trybie 
uzupełniającym. Uczestnicy szkolenia uzupełniającego pod 
koniec 2006 r. lub na początku 2007 r., jako pierwsi w realizacji 
nowych specjalizacji, przystąpią do egzaminu państwowego. 

W roku kalendarzowym są dwa terminy składania dokumen-
tów, tj. do 1 czerwca, albo do 15 grudnia.

Po dużym zainteresowaniu głównie specjalizacją z farmacji 
aptecznej, jakie miało miejsce w naborze grudniowym 2004 r. i 
czerwcowym 2005 r., zainteresowanie kształceniem zaczęło 
być bardzo niewielkie. W czerwcu 2006 r. zgłosiło się już tylko 
11 osób, zbyt mało, aby uruchomić kolejny cykl szkolenia. Prob-
lem ten obserwowany w jeszcze większym niż u nas zakresie 
w innych ośrodkach w kraju wynika z wielu czynników. Przede 
wszystkim z braku obowiązku posiadania specjalizacji przez 
kierownika apteki. Wprowadzenie tego zapisu należy ocenić 
krytycznie ze skutkiem bardzo negatywnego wpływu na rozpo-
wszechnianie aktualnej wiedzy o leku i podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych. Czy kierownikowi apteki, który sam się nie 
specjalizuje, będzie zależało na motywowaniu do tego innych 
współpracowników? Należy zatem dążyć, aby ten zapis, tak 
naprawdę wymuszony w związku z przystąpieniem Polski do 
wspólnoty unijnej, uległ zmianie.

Innym równie ważnym problem jest znikome zainteresowa-
nie specjalizacją z farmacji szpitalnej i analityki farmaceutycz-
nej. Przykładowo wnioski na specjalizację z analityki farmaceu-
tycznej złożyło tylko 3 chętnych, w tym 2 doktorów z Katedry 
Chemii Analitycznej, kierowanej przez dziekana prof. Marka 
Wesołowskiego. Natomiast jedynie 12 farmaceutów wyraziło 
chęć rozpoczęcia specjalizacji z farmacji szpitalnej. 

Przy tak niewielkiej liczbie osób nie było możliwości rozpoczę-
cia szkolenia w tych specjalnościach. Rozumiemy, że szczegól-
nie niezadowoleni mają prawo być farmaceuci z aptek szpital-
nych naszego regionu. To grupa bardzo ambitna i zdetermino-
wana do poprawy jakości i poziomu pracy aptek szpitalnych. 

W tej całej sprawie należy jednak ze spokojem spojrzeć na 
szersze uwarunkowania. Farmaceuci za możliwość szkolenia 
specjalizacyjnego wnoszą opłatę. Reguluje to rozporządzenie 
ministra zdrowia z dnia 15. 05. 2003 r. (D.U. nr 101 z 10.06.2003). 
Nie ma na to żadnych dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Z tych 
kwot trafiających do budżetu Uczelni są też opłacani nauczy-
ciele akademiccy prowadzący wykłady i ćwiczenia poza godzi-
nami normalnej pracy, (szkolenia specjalizacyjne odbywają się 
głównie w soboty i czasami w piątki po południu). Z wyliczeń 
wykonanych przez Ośrodek Szkolenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego wynika, że możliwość zbilansowania 

przychodów i kosztów istnieje pod warunkiem, że liczba farma-
ceutów, która przystąpi do realizacji danej specjalności, będzie 
wynosiła minimum 23 osoby. Stąd też do tej pory nie było moż-
liwości uruchomienia specjalizacji z farmacji szpitalnej i anali-
tyki farmaceutycznej.

W związku z powyższym zwracam się z apelem, aby ci z 
Państwa, którzy planują zrobienie specjalizacji, złożyli wniosek 
o jej rozpoczęcie. W ten sposób zainwestujecie Państwo w 
podniesienie swoich kwalifikacji, ale też umożliwicie realizację
szkolenia innym kolegom. 

Władze Wydziału cały czas poszukują innych możliwości, 
aby te specjalizacje uruchomić. Jedną z nich jest już poruszana 
przeze mnie na posiedzeniach komisji akredytacyjnej ds. spe-
cjalizacji w Ministerstwie Zdrowia propozycja łączenia szkole-
nia za pośrednictwem 2 lub 3 jednostek szkolących - wydziałów 
farmaceutycznych w kraju. Byłoby to jednak związane z ko-
niecznością częstych wyjazdów.

Pragnę również poinformować, że za udział w kursach szko-
lenia specjalizacyjnego są przydzielane punkty edukacyjne w 
ramach obowiązku szkolenia ciągłego. 

Wszelkich informacji oraz obsługę rejestracyjną uzyskacie 
Państwo w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Podyplomowego 
tel. 058 349 32 05, e-mail: ospwf@amg.gda.pl. Sekretariat mie-
ści się w sąsiedztwie Katedry Bromatologii Wydziału Farma-
ceutycznego AMG i jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.15 – 14.30 

Najbliższy termin składania dokumentów na rozpoczęcie 
specjalizacji mija z dniem 1 czerwca 2006. 

Serdecznie zapraszam, 

dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki
prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG
kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego

Specjalizacje dla farmaceutów

Towarzystwa
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa  

Diagnostyki Laboratoryjnej 
zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbę-
dzie się 12 maja o godz. 10.00 w sali wykładowej Pomorskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 
18. W programie:
1. Dieta a zmiany epigenetyczne – prof. W. Łysiak-Szydłowska, 

Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Firma MEDITECH sp. z o. o. prezentuje bogatą ofertę od-

czynnikowo-aparaturową.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa  
Ginekologicznego

zawiadamia, że 12 maja (piątek) o godz. 10.00 w Instytucie 
Położnictwa i Chorób Kobiecych AMG, ul. Kliniczna 1a odbę-
dzie się posiedzenie szkoleniowo-naukowe. W programie:

1. Drospirenon – nowe fakty po roku – dr M. Bińkowska, Klinika 
Ginekologiczno-Położnicza CMKP Warszawa

2. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Informacja o posiedzeniach: http://www.amg.gda.pl/~ptg; 
e-mail: ptg@amg.gda.pl.
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Baza Bibliografia Publi-
kacji Pracowników AMG
a obliczanie indywidualnego 
dorobku naukowego

Powstająca w Bibliotece Głównej oraz w Bibliotece Wydzia-
łu Farmaceutycznego baza Bibliografia Publikacji Pracowników
AMG dokumentuje dorobek naukowy i popularnonaukowy osób 
zatrudnionych w Uczelni, opublikowany w Polsce i za granicą 
po 1993 roku. Stanowi kontynuację prac bibliograficznych pro-
wadzonych w latach poprzednich, których efekty ukazały się 
drukiem kolejno w 23 tomach, obejmujących lata 1945–1992.

W tworzonej na bieżąco Bibliografia Publikacji Pracowników
AMG w chwili obecnej znajduje się 20.657 rekordów. Każdy z 
nich zawiera szczegółowe dane bibliograficzne oraz uzupełnio-
ny jest, w miarę możliwości, o hasła przedmiotowe w języku 
polskim i angielskim. Począwszy od 2003 roku do opisów do-
łączane są abstrakty, a także istnieje możliwość przejścia od 
rekordu bibliograficznego do pełnego tekstu publikacji, o ile
jego wersja elektroniczna jest dostępna w Internecie. Poza da-
nymi bibliograficznymi rekordy zawierają elementy charaktery-
styki bibliometrycznej, tj.:
• wartość wskaźnika Impact Factor (od 2000 r.)
• Index Copernicus (2001-2005)
• punktację KBN (od 2000 r.) 

Należy podkreślić, iż wartość ww. wskaźników jest zmienna 
i zależy od roku publikacji. Z tego względu dorobek naukowy 
powstały do 1999 r. nie posiada wskaźnika KBN, gdyż wskaź-
nik ten został wprowadzony dopiero w roku 2000. Z tego same-
go powodu Index Copernicus odnosi się tylko do lat 2001–2005. 
W przypadku wskaźnika IF zasadą jest nadawanie pracom 
opublikowanym w danym roku wartości tego parametru z roku 
poprzedniego. Niestety, Biblioteka Główna nie dysponuje wia-
rygodnymi źródłami informacji o wartościach wskaźnika IF z lat 
1975–1999, dlatego też publikacje sprzed roku 2000 nie za-
wsze posiadają wartość IF.

W związku z wieloma wątpliwościami zgłaszanymi przez śro-
dowisko naukowe naszej Uczelni, pragnę wyjaśnić, iż baza 
Bibliografia Publikacji Pracowników AMG może stanowić jedy-
nie pomoc przy dokonywaniu indywidualnej oceny dorobku 
naukowego poszczególnych osób. Wynika to z wprowadzania 
zmian w obowiązujących wewnętrznych przepisach Akademii 
Medycznej w Gdańsku odnośnie sposobu obliczania punktacji 
za osobisty dorobek publikacyjny. Aktualne wytyczne, podpisa-
ne przez prorektora ds. nauki prof. Andrzeja Hellmanna, do-
stępne są w Extranecie w informacjach Działu Naukowo-Orga-
nizacyjnego Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w zakładce 
Stanowisko profesora, zamieszczone jako plik PDF Zasady 
obliczania indywidualnego dorobku naukowego pracowników 
AMG.

Pragnąc ułatwić pracownikom naukowym Uczelni dokony-
wanie samodzielnych ocen Biblioteka Główna przygotowuje 
Materiały pomocnicze do obliczania punktacji za dorobek 
naukowy, które będzie można znaleźć od 10 maja br. na stro-
nie domowej Biblioteki: http://biblioteka.amg.gda.pl w zakład-
ce Bibliografia/O bibliografii.

mgr inż. Anna Grygorowicz
p.o. dyrektora Biblioteki Głównej

Kadry AMG
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego przeszli

dr hab. med. Jolanta Kubasik
dr hab. med. Jerzy Lasek

Na stanowisko adiunkta przeszli

dr med. Dorota Rawicz-Zegrzda
dr med. Grzegorz Romanowicz
dr med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło
dr farm. Alina Plenis
dr med. Katarzyna Ruckemann-Dziurdzińska
dr n. hum. Marek Olejniczak
dr med. Krystyna Basińska

Na stanowisko starszego wykładowcy przeszły

mgr Hanna Żadkowska
mgr Elżbieta Krawczuk

Z Uczelni odeszli

dr n. med. Małgorzata Doszczak
dr med. Krzysztof Kopiszka
dr med. Sylwia Lisieska-Tyszko
dr med. Janusz Popaszkiewicz

Jubileusz długoletniej pracy w AMG obchodzą

20 lat
dr n. med. Grażyna Moszkowska

25 lat
Hanna Gąsior
Grzegorz Świgost 

30 lat
dr med. Józef Prajs

35 lat
Urszula Orlewicz
dr n. med. Halina Zajworoniuk

Na emeryturę przeszła

Łucja Przymus

Zmiany na stanowiskach kierowniczych w grupie pracow-
ników nie będących nauczycielami akademickimi

– z dniem 31.03.2006 r. rozwiązała stosunek pracy Barbara 
Sulżycka, kwestor AMG 

– z dniem 1.04.2006 r. mgr. Markowi Tarchalskiemu powierzo-
no stanowisko z-cy kanclerza ds. finansowych – kwestora

– z dniem 3.03.2006 r. rozwiązała stosunek pracy Łucja Przy-
mus, kierownik Domu Studenta nr 3

– z dniem 4.03.2006 r. Jolancie Zabży powierzono pełnienie 
obowiązków kierownika Domu Studenta nr 3

q
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„głową i szyją” przedsięwzięcia. Pod ich kierownictwem pracowa-
ła prawie 30-osobowa grupa studencka, złożona z członków  
IFMSA oraz Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego. 

 Bardzo cieszy nas fakt, iż projekt „Twoje zdrowie w Twoich 
rękach” znalazł odbicie w mediach, zyskał uznanie przebadanych 
pacjentów, a kolejne pomorskie gminy zgłaszają się do organiza-
torów z prośbą o przeprowadzenia analogicznych akcji na ich 
terenie. 

Urszula Romanowska,  
Oddział Gdański IFMSA – Poland

Uczestnicy programu „Twoje zdrowie w Twoich rękach”: 
Karolina Gornowicz, Marta Nadolska, Marcin Hellmann, Mał-

gorzata Hajer, Marcin Michalak, Magdalena Flejszman, Kamila 
Czartoszewska, Joanna Renczyńska, Aleksandra Sejda, Ur-
szula Romanowska, Krzysztof Dydo, Bartłomiej Panasewicz, 
Krzysztof Kowalczyk, Karol Wierzba, Anna Synakiewicz, Kinga 
Zalewska, Katarzyna Żyżyńska, Aleksandra Topp, Natalia Stró-
żyk, Jakub Glich, Marcin Śniadecki, Piotr Kuźmiński, Wojciech 
Majda, Adrianna Jelińska, Michał Borys, Bartosz Stolarski, Da-
niel Maliszewski, Katarzyna Czeczko, Łukasz Grodecki

Międzynarodowy Dzień Pielęg-
niarek  odbywa się pod hasłem

Odpowiednia obsada 
pielęgniarska ratuje 

życie pacjentów
Towarzystwa pielęgniarskie na całym świecie wzywają ustawo-

dawców i strategów do zwrócenia uwagi na potrzebę zapewnie-
nia wystarczającej i odpowiedniej obsady kadrowej w placówkach 
ochrony zdrowia. We wszystkich regionach świata niewystarcza-
jąca obsada pielęgniarska osiągnęła kryzysowy pułap. Dane po-
kazują, że skutkuje to krytycznym wydłużeniem czasu pobytu 
pacjentów w szpitalu, liczbą zachorowań i śmiertelnością oraz 
możliwymi do uniknięcia działaniami niepożądanymi. Jedno z ba-
dań wykazało, że zwiększenie obciążenia pracą pielęgniarek chi-
rurgicznych z czterech pacjentów na sześciu spowodowało w 
okresie 30 dni od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala 14% wzrost 
prawdopodobieństwa zgonu chorego znajdującego się pod opie-
ką pielęgniarską. Rzeczywistość jest taka, że zbyt wiele pielęg-
niarek codziennie musi sprostać zadaniu znacznie większego 
obciążenia pacjentami niż poprzednio.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, pielęgniarki z 
całego świata apelują o stworzenie planu taktycznego, zapewnia-
jącego poważne podejście do kwestii kompleksowego planowa-
nia obsady kadrowej w systemie zdrowia oraz zagwarantowania 
odpowiednich proporcji pacjenci – pielęgniarki we wszystkich pla-
cówkach ochrony zdrowia.

Bez wątpienia, liczba pracowników ochrony zdrowia ma zna-
czenie. „Dane pokazują, że: odpowiednie zabezpieczenie pielęg-
niarskie ma znaczenie dla wyników leczenia w populacji; niższe 
współczynniki śmiertelności wśród pacjentów i krótsze czasy po-
bytów w szpitalu związane są z odpowiednią obsadą pielęgniar-
ską (liczebną i zróżnicowaną pod względem kwalifikacji), co ratu-

je zarówno życie pacjentów, jak i oszczędza pieniądze” - stwier-
dziła Hiroko Minami, przewodnicząca Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek, (ang. ICN). „Odpowiednia obsada pielęgniarska 
prowadzi do mniejszej liczby popełnianych błędów leczniczych, 
pozabiegowych, (pocewnikowych) zakażeń dróg moczowych, 
krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, upadków, 
zapaleń płuc i wstrząsów. Odczuwany obecnie ogólnoświatowy 
niedobór kadry pielęgniarskiej wyraźnie zagraża osiągnięciu po-
stawionych milenijnym celom rozwoju”.

Zbyt niska obsada pielęgniarek ma nie tylko negatywny wpływ 
na wyniki leczenia pacjentów, lecz także niekorzystnie wpływa na 
pielęgniarki, które narażone są na wyższe ryzyko wyczerpania 
emocjonalnego, stresu, niezadowolenia z pracy i wypalenia. U 
pielęgniarek, które pracują nieprzerwanie po godzinach lub pra-
cują bez odpowiedniej rezerwy kadrowej, doprowadza to w kon-
sekwencji do pogorszenia się stanu zdrowia i absencji w pracy, 
tym samym prowadząc do osłabienia reakcji systemu ochrony 
zdrowia na masowe potrzeby zdrowotne. 

Placówki ochrony zdrowia na świecie różnią się między sobą, 
ale potrzeba odpowiedniej obsady kadrowej jest wspólna. Potrze-
ba ta wykracza już poza minimalny poziom wymagany do zapew-
nienia standardowej opieki. Pielęgniarki, towarzystwa pielęgniar-
skie oraz przedstawiciele filarów w sektorach ochrony zdrowia
stają przed wyzwaniem: określenia odpowiednich poziomów ob-
sady kadrowej w kontekście wymogów pacjentów, zebrania od-
powiednich danych klinicznych i kadrowych, propagowania i 
uzmysławiania znaczenia odpowiedniej obsady kadrowej, two-
rzenia sojuszy wspierających strategie odpowiedniej obsady ka-
drowej, podejmowania badań oceniających wpływ tych czynni-
ków oraz opracowania planu komunikacyjnego, który będzie 
skutecznie wpływał na podejmowane decyzje. 

Aby pomóc pielęgniarkom, administracjom szpitali, rządom i 
obywatelom w ogólnym zrozumieniu tej złożonej i ważnej kwestii, 
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek opracowała zestaw narzędzi 
operacyjnych dotyczących odpowiedniej obsady kadrowej pod 
tytułem „Safe Staffing Saves Lives”, który dostępny jest pod adre-
sem www.icn.ch – stronie internetowej MRP. Serdecznie zapra-
szam wszystkich zainteresowanych do szczegółowej lektury.

 
dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska
przewodnicząca Rady Naukowej PTP

kierownik Oddziału Pielęgniarstwa

Somonino oraz skłonią ich do regularnej kontroli stanu 
własnego zdrowia. Dążymy bowiem do tego, aby przyszli 
pacjenci nie zgłaszali się do nas wówczas, gdy choroba 

uczyni już wielkie spustoszenie, ale w czasie, w którym cierpie-
niom można zapobiec. Aby jednak do tego doszło, potrzeba cza-
su, środków, ale przede wszystkim zaangażowania ludzi, którzy 
mają odpowiednie predyspozycje i chęci. 

Takimi właśnie osobami są dr Jarosław Skokowski i lek. Kamil 
Drucis, pracownicy Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej AMG, 
na ich barkach opierała się część onkologiczna przedsięwzięcia 
– udzielali konsultacji oraz prowadzili edukację pacjentów w za-
kresie profilaktyki chorób nowotworowych. Do sprawnego prze-
prowadzenia akcji przyczynili się również prof. Jan Skokowski, 
lek. Adam Hajduk, stażyści: Radosław Jaworski i Piotr Winczura 
oraz technik elektroradiologii Krzysztof Nowak. Specjalne podzię-
kowania kierujemy do prof. Jana Marka Słomińskiego, kierownika 
Katedry Pneumonologii i Alergologii AMG, który kolejny raz po-
święcił swój czas i nie odmówił nam merytorycznego oraz psy-
chicznego wsparcia zarówno przed, jak i w trakcie trwania akcji. 
Ta profesjonalna oraz bezinteresowna pomoc była bezcenna, o 
czym przekonali się organizatorzy na równi z pacjentami. Koor-
dynatorami projektu są dwaj studenci IV roku Wydziału Lekarskie-
go: Karol Wierzba i Daniel Maliszewski, których można nazwać 

TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH
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Sztuka tai-chi… dla 
studentów AMG

(W samoobronie i walce, dla 
zdrowia i sprawności umysłu)

Mgr Anna Kubicka, zastępca kierownika Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu naszej Akademii, organizuje spotkania 
z przedstawicielami rozmaitych, popularnych form rekreacji ru-
chowej. Do programu zajęć z wf wprowadza także pokazy ćwi-
czeń, opartych na dalekowschodnich wzorach, jak choćby joga. 
W tych zapoznawczych ramach zorganizowała ostatnio zajęcia 
z grupą san-bao, uprawiającą szczególnie popularne w krajach 
europejskich tai-chi; technikę ruchu zintegrowanego z trenin-
giem oddechowym i koncentracją uwagi.  

Pokaz i ćwiczenia tai-chi ze studentami prowadzili gdańscy 
instruktorzy tej sztuki, mgr Paweł Antonowicz, ekonomista i pra-
cownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego i mgr Adam Dzieciąt-
ko, matematyk i informatyk. Obaj praktykowali i zdobywali szlify 
oraz certyfikaty instruktorskie u chińskiego mistrza, dr. Yang
Iwing- Minga, który w USA i w Europie upowszechnia tai-chi sty-
lu yang, jako sztukę rozwijania sprawności ciała i umysłu.

Demonstracje i ćwiczenia tai-chi zorganizowane były zrazu 
tylko dla studentów fizjoterapii, wzbudziły jednak tak duże zacie-
kawienie, że zostały przedstawione studenckiej grupie lekarskiej 
i zarazem członkom koła naukowego KNEPO Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu Gdańskiego, interesującymi się m.in. eko-
nomicznymi problemami zdrowotności.

Mgr Anna Kubicka inicjatorka przeglądu najpopularniejszych form ćwiczeń 
ruchowych z Dalekiego Wschodu

Studenci poznają tai-chi i próbują ćwiczyć pod kierunkiem Pawła Antonowi-
cza i Adama Dzieciątko z gdańskiej akademii SAN-BAO

Prowadzący pokaz i ćwiczenia zaprezentowali przede wszyst-
kim ćwiczenia tai-chi umacniające zdrowie i odporność, ale za-
demonstrowali także kunszt, jaki osiągnęli w samoobronie i wal-
ce nieuzbrojonymi rękoma i z użyciem kija oraz szabli. Zajęcia 
spotkały się dużym zainteresowaniem studentów. 

Badania kliniczne, prowadzone na temat efektywności zdro-
wotnej ćwiczeń tai-chi – jak sprawdzałem – potwierdzają, że 
sztuka ta może (nawet o 50% ) zwiększyć ilość komórek odpor-
nościowych (badania dr Michaela R. Irwina na Uniwersytecie 
Los Angeles), obniżać ciśnienie tętnicze i tętno ( dr Putai Jin na 
Uniweesytevie w La Troje w Australii) i redukować częstości 
upadków, zwłaszcza u osób starszych o 47,5 % (dr Steven Wolf 
na Uniwersytecie Emory w Atlancie.*)

W zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pomogło QUO 
VADIS FORUM ZDROWIA. 

Stanisław Kubiak 
(Quo Vadis Forum Zdrowia)

*) Na podstawie doniesień Kennetha R. Pelletiera, amerykańskiego 
profesora medycyny klinicznej, który w książce „Poradnik medycyny 
alternatywnej”, zrelacjonował badania weryfikujące zalety wielu popu-
larnych zajęć i wschodnich technik umacniania zdrowia i odporności 
oraz na podstawie doniesień działu nauki Gazety Wyborczej. 
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Kiedy późnym wieczorem 26 lutego, zmęczeni ale szczęśliwi 
po przebadaniu ponad 100 pacjentów, wracaliśmy z Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich, plan kolejnej akcji, ma-
jącej odbyć się w Somoninie, powoli wyłaniał się z chaosu po-
mysłów. Na bieżąco dyskutowaliśmy o kwestiach organizacyj-
nych, nie pomijając też popełnionych błędów, których nie spo-
sób wprawdzie uniknąć, ale które można zminimalizować, na-
ukę na błędach wykorzystać na przyszłość. 

Za cel postawiliśmy sobie między innymi ulepszenie metod 
badania oraz zwiększenie sprawności ich wykonywania, aby 
móc przyjąć większą liczbę pacjentów. Pod uwagę musieliśmy 
wziąć bowiem dwie istotne informacje: większą liczbę miesz-
kańców gminy Somonino (ponad 9 tysięcy) oraz spore nagłoś-
nienie medialne akcji. Spodziewaliśmy się dużego zaintereso-
wania miejscowej społeczności, zwłaszcza iż honorowym pa-
tronem, obok rektora AMG prof. Romana Kaliszana, był wójt 
gminy Somonino, Mieczysław Flisikowski. Niezbędne było za-
branie większej ilości sprzętu medycznego i materiałów. Tu z 
pomocą pospieszyli sponsorzy (SGB Bank Spółdzielczy w Koś-
cierzynie) oraz partnerzy (Roche, GlaxoSmithKline, Abbot, 
PZWL oraz Samodzielna Pracownia – Centrum Prewencji Cho-
rób Układu Sercowo-Naczyniowego), dzięki którym problem 
ten został rozwiązany. Aby usprawnić przebieg akcji oraz za-
pewnić wyższy poziom wykonywanych badań nieodzowne było 
zwiększenie liczby uczestników. Miła atmosfera w Cedrach 
Wielkich sprawiła, iż chętnych nie zabrakło, zarówno wśród 
studentów, jak i pracowników Uczelni. 

To, co działo się 8 kwietnia w Gminnym Ośrodku Zdrowia w 
Somoninie, pokazało, iż nasze przewidywania były słuszne. 
Podobnie jak poprzednio, pierwsi pacjenci pojawili się na długo 

przed godziną 10.00. Ich liczba rosła wraz z upływem czasu, 
już w trakcie trwania akcji wiedzieliśmy, iż przekroczy 150. W 
poczekalniach ustawiały się długie kolejki oczekujących na ba-
dania oraz konsultacje internistyczne i onkologiczne. Podobnie 
jak w Cedrach Wielkich, studenci Akademickiego Stowarzysze-
nia Onkologicznego przeprowadzili wykłady dotyczące wczes-
nego rozpoznawania oraz leczenia takich nowotworów, jak 
czerniak złośliwy, rak tarczycy, rak jelita grubego czy rak piersi. 
Nie ograniczono się jedynie do teorii. Uczestnicy demonstro-
wali między innymi na specjalnie przygotowanych fantomach 
prawidłowe wykonanie samobadania piersi, czym zaintereso-
wane były nie tylko panie, ale również panowie. Natomiast 
część internistyczna obejmowała, analogicznie jak w Cedrach 
Wielkich, badanie podmiotowe, pomiar ciśnienia tętniczego, 
tkanki tłuszczowej, wskaźnika masy ciała, poziomu glukozy w 
surowicy krwi, spirometrię oraz EKG. Miało to na celu wychwy-
cenie osób w sposób szczególny zagrożonych chorobami ukła-
du sercowo-naczyniowego, które zajmują niechlubne pierwsze 
miejsce wśród przyczyn zgonów Polaków, zwłaszcza wśród 
mieszkańców małych miasteczek i wsi. 

Z bieżących obserwacji oraz wstępnej oceny zgromadzo-
nych wyników można wysnuć wniosek, iż głównym problemem 
mieszkańców gminy Somonino jest otyłość. Dotyczy to głównie 
ludzi po 55. roku życia, obciążonych wywiadem rodzinnym w 
zakresie nadciśnienia oraz zawałów serca. 

Z tego właśnie powodu tak ważna jest solidna edukacja pro-
zdrowotna oraz profilaktyka, skierowana zarówno do ludzi star-
szych, jak i młodych. Mamy nadzieję, iż nasze działania choć 
w minimalny sposób przyczyniły się do pod-
niesienia świadomości mieszkańców gminy 
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