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Tabletki w postaci wielobarwnych 

cukierków, bajkowe metody leczenia, 

kolorowe recepty i pluszaki w roli 

pacjentów, czyli „Szpital Pluszowego 

Misia” znów podbił serca dziecia-

ków. Już po raz drugi, podczas Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Wrocławski oddział Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA-Poland poma-

gał dzieciom pokonać strach przed 

wizytą u lekarza. 8 stycznia 2012 r. 

siedziba Banku Pekao SA przy uli-

cy Oławskiej zamieniła się w bajko-

wy szpital, w którym uśmiechnięci 

studenci medycyny walczyli z „syn-

dromem białego fartucha”. Przyszli 

lekarze przeprowadzali z malucha-

mi wywiad lekarski dostosowany do 

dziecięcej wyobraźni, osłuchiwali 

pluszowych podopiecznych koloro-

wymi słuchawkami, tłumacząc dzie-

ciom, jak postępować z chorym mi-

siem, aby powrócił do zdrowia oraz 

wręczali na pamiątkę komplet tęczo-

wych recept i skierowań. 

Do akcji mającej na celu ocieple-

nie w wyobrażeniach dzieci świata 

medycyny włączyli się Akademia 

Medyczna i Młoda Farmacja we 

Wrocławiu. Osobiście uśmiechnię-

tych przedszkolaków mógł obser-

wować prof. Michał Jeleń, Prorektor 

ds. Dydaktyki, który wyraził swoje 

uznanie dla przedsięwzięcia. Wśród 

gości znalazł się również mgr Jerzy 

Kuś, dyrektor zarządu Dolnośląskiej 

Fundacji Rozwoju Ochrony Zdro-

wia. Nieoceniona okazała się także 

pomoc Straży Miejskiej Wrocławia, 

dzięki której w ciemne, deszczowe 

dni maluchy będą dobrze widoczne 

za sprawą odblaskowych breloków 

„Pozytywnie nakręceni”

Janina Kapłunowska, Katarzyna Kozłowska

w kształcie bajkowych postaci. Dzie-

ci, które odwiedziły „Szpital Pluszo-

wego Misia” bez swojego misia, nie 

zostały z pustymi rękami. Wręczo-

no im maskotki ufundowane przez 

Bank Pekao SA.

Warto podkreślić, że pomysł na po-

łączenie projektu z WOŚP powstał 

właśnie we Wrocławiu i po zeszło-

rocznym sukcesie przejęły go pozosta-

łe oddziały IFMSA-Poland. Udziałem 

studentów AM w urzeczywistnianiu 

marzeń o powrocie do zdrowia za-

interesowały się media. Wywiadu do 

TVP 2 udzieliły Marta Pysz, prezy-

dent Oddziału Wrocław IFMSA-Po-

land, oraz Monika Skoczeń, lokalny 

koordynator Programu Stałego ds. 

Zdrowia Publicznego. Swoje przysło-

wiowe „pięć minut” ambitni studenci 

wykorzystali również podczas audycji 

Akademickiego Radia Luz.

Nie zapomniano w tym dniu także 

o dorosłych. Gdy najmłodsi poko-

nywali „syndrom białego fartucha”, 

ich rodzice mogli dokonać pomia-

ru glukozy i zadać przyszłym leka-

rzom pytania dotyczące profi laktyki 

i leczenia cukrzycy. „Cukrzyca pod 

kontrolą” to drugi projekt IFMSA-

Poland zorganizowany we współpra-

cy z LOTTO. Jego celem była eduka-

cja i uświadomienie społeczeństwu 

specyfi ki choroby, która stała się epi-

demią XXI wieku. 

XX fi nał WOŚP, podczas którego 

cała Polska zbierała pieniądze na 

zakup najnowocześniejszej apara-

tury medycznej już za nami. Z nie-

cierpliwością czekamy na obiecu-

jące podsumowanie, a za sprawą 

studentów AM również na więcej 

dziecięcego uśmiechu przed gabi-

netem lekarza. 

(fot. A. Zadrzywilski)
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Posługując się jedynie tym klasycz-

nym sofi zmatem można argumento-

wać pozostawienie nauczania języka 

łacińskiego w dyscyplinach medycz-

nych i paramedycznych. Zgodnie z re-

formą studiów, która ma obowiązywać 

od roku akademickiego 2012/2013, 

język łaciński przestaje być obowiązu-

jący w standardach nauczania ustalo-

nych przez Ministerstwo Zdrowia. Na 

szczęście z autonomii Uczelni wynika, 

że niektóre przedmioty pominięte 

w standardach nauczania, ustalonych 

przez Ministerstwo, mogą być wpro-

wadzone obligatoryjnie lub fakultatyw-

nie do programów studiów. Zwracam 

się zatem do społeczności akademic-

kiej Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu, a przede 

wszystkim do osób decydujących 

o ostatecznym kształcie programów 

nauczania z prośbą, o pozostawienie 

języka łacińskiego w zakresie niezbęd-

nym do procesu kształcenia studen-

Latina fundamentum sapientiae, 

sapientia fundamentum medicinae, 

ergo latina fundamentum medicinae est

Wiesław Kurlej

tów medycyny. Rezygnacja z naucza-

nia języka łacińskiego doprowadzi do 

ograniczenia nazewnictwa anatomicz-

nego w języku polskim i angielskim. 

Kon sekwencją tego może być „oczeki-

wane” przez stomatologów wprowa-

dzenie pojęcia szczęki górnej i dolnej 

(upper and lower jaw). Po czterdziestu 

latach nauczania anatomii z obowią-

zującym mianownictwem łacińskim, 

ograniczenia w tym zakresie odbieram 

jako przykre – podobnie jak większość 

anatomów w całej Polsce. Klasyk po-

wie – tempus moriendi est. Może i ma 

rację, ale mogę zripostować, że nie żal 

umierać z tego choćby powodu.

Bez wnikania w zawiłe dywagacje 

światopoglądowe i polityczne, łaci-

na może (i słusznie) niektórym ko-

jarzyć się ze średniowieczem, a śre-

dniowiecze jedynie (niesłusznie) np. 

z paleniem na stosie czarownic. Przy 

okazji informuję, że w opinii licznych 

mediewistów rozwój kultury, sztuki 

i nauki w średniowieczu niósł bar-

dziej humanistyczne przesłanie niż 

wszystkie następujące po nim epoki, 

z ostatnią współczesną dekadą włącz-

nie. Średniowiecze powinno kojarzyć 

się m.in. z powstawaniem uniwersy-

tetów. Paradoksem jest, że działania 

czynione przez uczelnie o uzyskanie 

wywodzącego się z łaciny i ze średnio-

wiecza przymiotnika uniwersyteckie-

go przypadają w czasie pozbawiania 

nauczania na tych już uniwersytec-

kich uczelniach klasycznego języka 

łacińskiego.

Rozumiem zmieniające się cza-

sy i zmiany zachodzące wraz z nimi 

w nas (niestety) – tempora mutan-

tur (nos et mutamur in illis), dlatego 

pozostaje mi sparafrazowanie jednej 

z pojawiających się coraz częściej na 

naszych nekropoliach sentencji w ję-

zyku angielskim (będących na szczę-

ście szekspirowskimi cytatami): 

Latina, I will always love You!

20 grudnia 2011 r. w Oratorium 

Marianum Uniwersytetu Wrocław-

skiego odbyło się spotkanie pod-

sumowujące obchody roku jubi-

leuszowego 200-lecia utworzenia 

uniwersytetu we Wrocławiu. Pod-

czas tego spotkania doceniono tak-

że aktywność nie tylko członków 

komitetu organizacyjnego tego ju-

bileuszu. Pamiątkowym medalem 

uhonorowano: prof. Stanisława Piel-

kę – pełnomocnik rektora AM ds. 

obchodów jubileuszu 200 lat, prof. 

dr hab. Halinę Milnerowicz i dr Bar-

barę Bruziewicz-Mikłaszewską.
(fot. A. Zadrzywilski)
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Wspólcześnie zdefi niowano blisko 

8 tys. rzadkich chorób, w tym więk-

szość z nich to choroby genetyczne. Jak 

podaje dr Robert Śmigiel: „szacuje się, 

że w krajach europejskich na choroby 

rzadkie choruje co najmniej 27 mln 

obywateli. Wśród nich 65% ma cięż-

ki przebieg, 70% ujawnia się u dzie-

ci przed 2. r.ż., w 50% towarzyszą im 

opóźnienie w rozwoju psychorucho-

wym i intelektualnym. Choroby rzad-

kie prowadzą do zgonu w 1. r.ż. w 35% 

przypadków, znacznie upośledzają ja-

kość życia pacjenta i jego rodziny”. Po-

wyższe dane statystyczne wskazują na 

pilną potrzebę szybkiego rozpoczęcia 

leczenia i wsparcia merytorycznego dla 

chorych i ich rodzin. Naprzeciw temu 

wyzwaniu wyszli pracownicy Katedry 

Genetyki, Oddziału Neonatologicz-

nego I Katedry i Kliniki Położnictwa 

i Ginekologii oraz Zakładu Prawa Me-

dycznego. 11.05.2011 r. medycy powo-

łali Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi 

i ich Rodzin „Wspólnie”.

Komitet Założycielski utworzyli: 

prof. Maria M. Sąsiadek, dr Dorota 

Suchańska, dr Robert Śmigiel. Na pre-

zesa Zarządu Stowarzyszenia powoła-

no dr. Roberta Śmigla, wiceprezesem 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Rzadkimi 
Chorobami Genetycznymi i ich Rodzin „Wspólnie”

Janina Kapłunowska, Katarzyna Kozłowska

została dr Agnieszka Stembalska, a se-

kretarzem – lek. med. Aleksandra Ja-

kubiak. W grudniu 2011 r. Stowarzy-

szenie otrzymało nr KRS i ofi cjalnie 

rozpoczęło swoją działalność. 

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie 

formalne, administracyjne, adresowe, 

merytoryczne i psychologiczne, które 

ułatwiłoby rodzicom oraz rodzinom 

przyjęcie trudnego rozpoznania i po-

moc w przystosowaniu się do nowej 

rzeczywistości, w której się znaleźli 

i muszą sprawować opiekę nad dziec-

kiem z rzadką chorobą genetyczną. 

Szczegółowe zadania, które będzie re-

alizować Stowarzyszenie to m.in.:

– udostępnienie danych adresowych 

przychodni specjalistycznych, specjali-

stów, fundacji, stowarzyszeń rodziców 

dzieci działających na terenie kraju, spo-

tkań, konferencji, praw i przywilejów;

– działanie na rzecz udostępnienia 

wszechstronnej informacji o rzad-

kich chorobach;

– zapewnianie dostępu do spe-

cjalistów i krajowych specjali-

stycznych ośrodków diagnostycz-

no-terapeutycznych, stowarzyszeń 

rodzicielskich, projektów naukowo-

-badawczych realizowanych w ra-

mach środków publicznych;

– upowszechnianie w społeczeń-

stwie defi nicji „choroby rzadkie”, 

znaczenie środowisk lokalnych (sa-

morządowych) w zapewnieniu opty-

malnej pomocy rodzinom.

Jak podkreśla dr Śmigiel: „Dopiero od 

niedawna rozwija się w Polsce inicja-

tywa stowarzyszeń rodzicielskich. Ta 

forma aktywności nie może być baga-

telizowana. Współdziałanie rodziców 

pacjentów z chorobami rzadkimi ze 

środowiskiem medycznym, naukowym 

i decyzyjnym się sprawdza. Pacjen-

ci z chorobami rzadkimi i ich rodziny 

stają się najlepszymi specjalistami z za-

kresu swojej choroby. Są w stanie szyb-

ko i celnie zidentyfi kować przeszkody 

i wskazać optymalne rozwiązania”.

Studenci naszej Uczelni mają moż-

liwość zaangażowania się w tę pro-

społeczną działalność. W styczniu na 

ofi cjalnym koncie AM na Facebooku 

pojawiły się informacje zachęcające 

do zostania wolontariuszem Stowa-

rzyszenia. 10 stycznia 2012 r. ogło-

szono konkurs na logo organizacji, 

główną nagrodą jest opłata zjazdowa 

na wybraną zagraniczną konferencję 

naukową. Zapraszamy wszystkich 

studentów do zapoznania się z regu-

laminem konkursowym.

21 grudnia 2011 Jego Eminencja 

Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, 

doktor honoris causa naszej uczel-

ni i Jego Magnifi cencja Rektor prof. 

dr hab. Marek Ziętek złożyli nie-

ofi cjalną wizytę w Katedrze i Klini-

ce Gastroenterologii i Hepatologii. 

Ks. Kardynał złożył życzenia świą-

teczne i noworoczne chorym, pra-

cownikom Katedry oraz studentom. 

Po tradycyjnym opłatku Jego Emi-

nencja i Jego Magnifi cencja wymie-

nili upominki świąteczne.

(fot. P. Golusik)
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24 listopada 2011 roku w Hotelu 

Jana Pawła II na Ostrowie Tum-

skim odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa Zdrowie 

w ujęciu interdyscyplinarnym i jego 

praktyczne aplikacje, zorganizo-

wana przez Katedrę Pedagogiki 

Akademii Medycznej im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu. To kolejne 

przedsięwzięcie naukowe przygo-

towane przez Katedrę Pedagogiki 

na temat eksplorowania zdrowia 

w perspektywie interdyscyplinar-

nej z eksponowaniem praktyki 

w tym zakresie. 

Uroczystego otwarcia i wprowa-

dzenia w część naukową konferen-

cji dokonała dr hab. Alicja Szerląg, 

kierownik naukowy konferencji 

oraz kierownik Katedry Pedago-

giki. Zwróciła uwagę na zwiększa-

jącą się rolę interdyscyplinarnego 

dyskursu poświęconego zdrowiu 

jako najważniejszej wartości dla 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym 

i jego praktyczne aplikacje

Anna Sladek, Danuta Wiśniewska

człowieka współczesnego, który 

znajduje się w niezwykle trud-

nej i złożonej sytuacji, związa-

nej z postępem cywilizacyjnym. 

Zdrowie wpisuje się tym samym 

konstytutywnie we wszystkie nie-

malże wymiary funkcjonowania 

człowieka. Stąd potrzeba dyskursu 

naukowego, uprawianego na grun-

cie wielu nauk, czyniącego swym 

przedmiotem właśnie kategorię 

zdrowia. Analiza literatury przed-

miotu dowodzi jednak istnienia 

fragmentarycznego podejścia do 

problematyki zdrowia, bo rozpat-

rywanego zwykle odrębnie z per-

spektywy określonych dyscyplin 

naukowych. Pani Profesor zaprosi-

ła wszystkich do dyskusji poświę-

conej tematyce zdrowia. Udział 

w niej wzięli przedstawiciele nauk 

społecznych (pedagodzy, psycho-

logowie), a także nauk medycznych 

różnych ośrodków krajowych, oraz 

goście z Republiki Czeskiej (z Uni-

wersytetu im. Masaryka w Brnie). 

W konferencji uczestniczyli rów-

nież studenci Akademii Medycz-

nej we Wrocławiu oraz Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. 
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W części plenarnej obrad zgro-

madzeni goście mogli wysłuchać 

wystąpień ukazujących zdrowie za-

równo w ujęciu historycznym (prof. 

PhDr. Jaroslav Vaculík, mgr PhD. 

Jiří Mihola – Uniw. im. Masaryka 

w Brnie i dr Małgorzata Posłuszna 

– UKM w Poznaniu), jak i współ-

czesnym (mgr Anna Mańkowska 

– UAM w Poznaniu, dr Edyta Nie-

duziak – Wyższa Szkoła Humani-

styczno-Przyrodnicza w Sando-

mierzu), na podstawie doświadczeń 

polskich i zagranicznych. W sekcji 

pierwszej wysłuchaliśmy wystąpień 

poświęconych problematyce zdro-

wia w edukacji szkolnej. Szczegól-

ną uwagę zwrócono na zagadnienia 

bezpieczeństwa dzieci i młodzie-

ży (dr Żanetta Kaczmarek – AM 

we Wrocławiu) oraz zagrożenia 

zdrowotne, związane z mediami 

(PhDr. Kamil Štĕpánek – Uniw. 

im. Masaryka w Brnie), na stoso-

wanie środków psychoaktywnych 

(mgr Jadwiga Staniszewska – AM 

we Wrocławiu), zaburzenia od-

żywiania (PhDr. Lenka Prohazko-

va – Uniw. im. Masaryka w Brnie) 

i zjawiska autodestrukcji (dr Mał-

gorzata Bednarska – UWr). 

W sekcji drugiej, dotyczącej za-

gadnień stylu życia w wybranych 

ujęciach, poruszono zagadnienia: 

zachowań prozdrowotnych stu-

dentów (dr Anna Sladek – AM 

we Wrocławiu), higieny ich pracy 

umysłowej (mgr Danuta Wiśniew-

ska – AM we Wrocławiu) oraz 

uczelni wyższej jako środowiska 

kształtującego styl życia studen-

tów (dr Dariusz Białas – AM we 

Wrocławiu). Dużo uwagi poświę-

cono również zagadnieniu ak-

tywności fizycznej jako ważnego 

czynnika kształtowania zdrowia 

(dr Paweł F. Nowak, mgr Wojciech 

Klimiuk – AM we Wrocławiu). 

Niezwykle interesujące wystąpie-

nia dotyczyły kwestii zdrowia ko-

biet, zwłaszcza na temat stylów 

radzenia sobie ze stresem kobiet 

zdrowych i leczących się z powo-

du niepłodności (dr Anita Gałusz-

ka – UŚl w Katowicach) oraz świa-

domości profilaktyki raka szyjki 

macicy wśród kobiet (dr Mariola 

Seń, mgr Agnieszka Lintowska 

– AM we Wrocławiu). 

Konferencja była okazją do wy-

miany doświadczeń i dyskusji na 

temat interdyscyplinarnego uj-

mowania zdrowia w różnych śro-

dowiskach, przede wszystkim 

w środowisku szkolnym (od szkoły 

podstawowej po uczelnie wyższe), 

a także w różnych grupach spo-

łecznych. Organizatorzy mają więc 

nadzieję, że kolejne przedsięwzię-

cia naukowe, poświęcone tematy-

ce zdrowia, a zorganizowane przez 

Katedrę Pedagogiki AM, wzbudzą 

zainteresowanie pracowników na-

ukowych z krajowych i zagranicz-

nych ośrodków akademickich oraz 

praktyków. 

Zwiększa się rola 

interdyscyplinarnego 

dyskursu poświęconego 

zdrowiu jako 

najważniejszej wartości 

dla człowieka 

współczesnego 

znajdującego się 

w niezwykle trudnej 

i złożonej sytuacji, 

związanej z postępem 

cywilizacyjnym
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Biuro Prasowe: Pełnienie funk-

cji przewodniczącego Samorządu 

Studentów jest nie tylko wielkim 

zaszczytem, ale wymaga odpowie-

dzialności, dobrej organizacji czasu 

i doświadczenia. Co skłoniło Pana 

do wzięcia udziału w wyborach? 

Wiemy, że jest Pan członkiem wielu 

organizacji studenckich, dlatego py-

tamy, jak udaje się Panu wywiązywać 

ze wszystkich obowiązków?

Fryderyk Menzel: Chciałem, aby 

Samorząd Studentów tworzyli ludzie, 

którzy potrafi ą ze sobą współpraco-

wać, realizować pomysły i wspólnie 

osiągać cele na rzecz studentów i na-

szej Uczelni. Wiedząc, jak wiele istot-

nych dla nas problemów wciąż pozo-

staje nierozwiązanych byłem pewien, 

że razem możemy to zmienić. Nie-

zmiernie ważne były dla mnie oso-

by, które zachęcały mnie do kandy-

dowania. Nie sposób ich wszystkich 

wymienić, lecz chciałbym im gorąco 

podziękować za wsparcie. Doświad-

czenie, które zdobyłem będąc sta-

rostą mojego roku oraz członkiem 

Uczelnianego Kolegium Elektorów 

przekonało mnie, że jestem w stanie 

sprostać temu odpowiedzialnemu 

zadaniu. Jednocześnie możliwość 

współpracy ze wspaniałymi i pełnymi 

zapału osobami, które działają przy 

samorządzie jest dla mnie ogromną 

przyjemnością.

Biuro Prasowe: Od wielu lat Sa-

morząd Studentów realizuje stałe 

elementy swojego programu m.in.: 

Medikalia, Campusy etc. Czy widzi 

Pan słabe punkty w dotychczasowej 

działalności samorządu? Czy na nad-

chodzący rok są zaplanowane nowe 

inicjatywy, poszerzenie działalno-

Nowy Samorząd – nowe perspektywy 
– wywiad z Fryderykiem Menzelem, 

przewodniczącym Samorządu Studentów AM

Janina Kapłunowska, Katarzyna Kozłowska

ści, pozyskanie nowych partnerów, 

lub przyłączenie się do atrakcyjnych 

projektów?

Fryderyk Menzel: W tym roku 

planujemy przygotowanie nowych, 

atrakcyjnych projektów, nie zapo-

minając o tych, które były realizo-

wane w poprzednich latach. Zależy 

nam, aby nasze inicjatywy spełniały 

oczekiwania studentów, a infor-

macja o nich dotarła do wszystkich 

zainteresowanych. Dlatego sku-

pimy naszą uwagę na dokładnym 

planowaniu projektów i odpowied-

niej promocji. Wiemy, jak ważne są 

organizacje studenckie i chcemy je 

wspierać, wspólnie realizując cieka-

we projekty. Mamy nadzieję, że uda 

nam się dotrzeć do szerszego grona 

dzięki bliższej współpracy zarówno 

z uniwersytetami medycznymi w in-

nych miastach, jak i z wrocławskimi 

uczelniami.

Biuro Prasowe: Studenci AM są 

z pewnością zainteresowani różnego 

rodzaju przedsięwzięciami, które zo-

staną zorganizowane przez nowy Sa-

morząd Studencki. Jakie inicjatywy 

są planowane na ten rok akademicki 

i w jaki sposób studenci będą mogli 

przyłączyć się do tych działań?

Fryderyk Menzel: W najbliższym 

czasie planujemy zorganizowanie 

Campusu Zimowego, wspólnego 

wyjazdu na Express Narty, wyjścia 

na lodowisko oraz konkursu na naj-

lepsze zdjęcie Akademii Medycznej 

zimą. Ciekawe pomysły szykujemy 

na Walentynki i Dzień Kobiet, ale 

to niech pozostanie niespodzianką. 

W późniejszym okresie są zaplano-

wane liczne akcje promujące zdrowie 

skierowane do studentów i miesz-

kańców Wrocławia. Nie zapomi-

namy także o kulturalnym aspekcie 

naszej działalności – przygotowu-

fot. Marta Półtoranos
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jemy wyjścia do teatru i opery. Na 

tegorocznych Medikaliach pojawią 

się atrakcje, których do tej pory nie 

było. W okresie wakacyjnym zachę-

camy do wzięcia udziału w Campu-

sie Letnim i organizowanych przez 

nas praktykach zagranicznych. 

O wszystkim będziemy informować 

na stronach internetowych jak rów-

nież portalach społecznościowych 

i plakatach na Uczelni.

Biuro Prasowe: Pierwszym wy-

darzeniem zorganizowanym przez 

nowy samorząd była Wigilia dla stu-

dentów Uczelni. Prosimy o kilka słów 

podsumowujących to spotkanie.

Fryderyk Menzel: Organiza-

cja Wigilii dla studentów dała nam 

ogromną satysfakcję. Byliśmy miło 

zaskoczeni, widząc jak wiele osób 

pojawiło się na naszym spotkaniu. 

W świątecznej atmosferze, przy 

melodii bożonarodzeniowych kolęd 

mieliśmy okazję podzielić się opłat-

kiem i złożyć sobie życzenia. Przygo-

towany poczęstunek, m.in. barszcz 

z uszkami oraz pierogi z kapustą 

i grzybami, pojawił się na przystrojo-

nych stołach. Akcja ta na pewno nie 

udałaby się, gdyby nie ogromne za-

angażowanie osób biorących udział 

w przygotowaniach. Doskonale spi-

sał się Ernest Dróżdż, który spraw-

nie zorganizował to spotkanie. 

Biuro Prasowe: Nowi studenci 

mają problemy z odnalezieniem się 

w rozbudowanej strukturze samo-

rządu, aby ułatwić im to zadanie 

proszę powiedzieć, gdzie i z jakimi 

problemami można się zwrócić do 

organów samorządu?

Fryderyk Menzel: Zdajemy sobie 

sprawę, że struktura samorządu może 

wydawać się złożona. Dlatego chcemy 

wyjść naprzeciw studentom i ułatwić 

im kontakt z nami. Tworzona przez 

nas nowa strona internetowa będzie 

zawierała liczne, interesujące i ważne 

informacje, w tym również dotyczą-

ce struktur samorządu. Za pomocą 

prostego formularza każdy student 

będzie mógł się zwrócić z pytaniem 

lub problemem. Ważny jest dla nas 

bezpośredni kontakt, dlatego zapla-

nujemy regularne dyżury, podczas 

których będziemy udzielać rad i po-

magać w rozwiązywaniu problemów. 

Zorganizujemy również spotkania 

i szkolenia dotyczące praw studenta 

i Regulaminu Studiów.

Biuro Prasowe: Reasumując, dzia-

łalność samorządu, w głównej mie-

rze jest nastawiona na najcenniejszy 

kapitał Uczelni – studentów.

Fryderyk Menzel: Samorząd two-

rzą wszyscy studenci naszej Uczelni 

– to oni motywują nas do działania. 

Wierzymy, że przygotowywane przez 

samorząd inicjatywy przypadną do 

gustu naszym Koleżankom i Kolegom, 

którzy chętnie wezmą w nich udział.

Dziękujemy za rozmowę!

Na początku lipca 2011 r. rozpo-

częłam niezapomnianą przygodę wa-

kacyjną na Jawie Środkowej. Udział 

w III edycji Stomatologicznej Szkoły 

Letniej (IDSS – International Dental 

Summer School) organizowanej przez 

studentów z Yogyakarty umożliwił mi 

nie tylko zapoznanie się z tamtejszym 

uniwersytetem, wyposażeniem klini-

ki, kulturą Archipelagu Malezyjskiego 

i mentalnością tubylców, ale pozwolił 

również na wolontariat w trudnych 

warunkach na obszarach ubogich.

Droga do liczącej pięć milionów 

Yogyakarty była trudna i długa, lecz 

studentki Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu: Zu-

zanna Bogacz i Anna Ziółkowska 

SELAMAT PAGI! SELAMAT DATANG!

Sprawozdanie z pracy wolontariackiej 
w egzotycznej Indonezji

Zuzanna Bogacz

dzielnie sobie z nią poradziły. Stąd 

też rozpoczęłyśmy naszą podróż, ja-

dąc przez Düsseldorf, Londyn Heath-

row i Kuala Lumpur w Malezji, by po 

dwóch dniach dotrzeć na miejsce. Na 

lotnisku czekała liderka, która opie-

kowała się nami przez cały pobyt. Na 

12. uczestników (studentów z różnych 

krajów Europy oraz Tajwanu i Turcji) 

przypadało 49. studentów Mohamed 

University, którzy podzieleni na gru-

py zajmowali się naszym transpor-

tem, wyżywieniem, przekazywaniem 

informacji (codziennie dostawaliśmy 

smsy z programem następnego dnia), 

przygotowaniem materiałów, któ-

re otrzymaliśmy po przyjeździe oraz 

dokumentowaniem naszego pobytu. 
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nych potrzebnych na wizytę w klinice w 

mieście, były organizowane Voluntary 

Work w wioskach oddalonych od sie-

bie o 40–60 minut jazdy. Wolontariat 

był przygotowywany wyłącznie przez 

studentów, użyczających swoich na-

rzędzi oraz przez lekarzy pracujących 

na uczelni, którzy służyli specjalistycz-

ną wiedzą i pomocą. W wioskach prze-

ważnie panowało poruszenie, zbiegało 

się mnóstwo ciekawskich dzieci, które 

na krok nie odstępowały „białych” twa-

rzy w białych kitlach. Szef wioski uży-

czał nam sali, czyli dużego pomiesz-

czenia z oknami będącymi jedynym 

źródłem światła, zwykłych krzeseł, 

kosza z plastikową torbą stanowiącego 

spluwaczkę i „czerwony worek” jedno-

cześnie. Na środku w sekcji czystej był 

ustawiony stół z wysterylizowanymi 

narzędziami chirurgicznymi, zestawy 

stomatologiczne, gaziki, materiały do 

wypełnień (glassjonomery), kubeczki 

z wodą, maseczki, rękawiczki i przy-

łbice. Pod jedną ze ścian była umiej-

scowiona „sterylizatornia”, czyli pięć 

misek z wodą, aldehydami i alkoho-

lami służącymi do dezynfekcji narzę-

dzi. Poczekalnię stanowiły ustawione 

na placyku przed salą krzesła, gdzie 

grupka studentów prowadziła przy 

stoliku rejestrację pocjentów, robiła 

wywiad (nadciśnienie było przeciw-

wskazaniem do ekstrakcji) i kierowała 

do odpowiedniego stanowiska. Przy 

takich akcjach udział biorą również 

lekarze ogólni, którzy pomagają w ró-

znych dolegliwościach, a w punktach 

aptecznych rozdaje się leki wg zaleceń 

lekarzy („na sztuki”). O pracy w pozycji 

ergonomicznej nie było mowy – na-

leżało dostosować swój kręgosłup do 

pacjenta siedzącego na nieruchomym 

krześle, asystent/ka (student stomato-

logii i tłumacz) oświetlał jamę ustną la-

tarką, druga asysta podawała materiały 

i narzędzia. Zakres metod leczenia był 

niezwykle mały: skaling ręczny, ART 

– usuwanie ekskawatorem próchnicy, 

3MIX – alternatywa dla endo (w pul-

popatiach nie usuwamy próchnicy, ani 

miazgi tylko aplikujemy 3MIX (jest to 

połączenie trzech antybiotyków: me-

tronidazolu, ciprofl oksacyny i mino-

cykliny w stosunku 1:1:1 oraz glikolu 

propylenowego i makroglikolu), a na 

Każdego dnia przewodnictwo obej-

mował jeden z liderów. Było dla nich 

ogromnym wyzwaniem i zaszczytem 

móc uczestniczyć w organizacji tego 

projektu, gdyż z powodów fi nanso-

wych, jak również politycznych wyjazd 

z Indonezji jest możliwy do zrealizo-

wania tylko dla nielicznych.

Na uniwersytecie w klimatyzo-

wanych salach wykładowych odby-

wały się spotkania o różnej tematy-

ce, a w mniejszych salach dyskusje 

w podgrupach, mające na celu przy-

bliżenie nam mentalności Indone-

zyjczyków, codziennych problemów, 

o których mieszkańcy Europy zapo-

minają w dobie wszechobecnego do-

brobytu. Poruszane tematy dotyczyły 

m.in.: struktury stomatologii, zdrowia 

publicznego w Indonezji, ziołolecz-

nictwa, akupunktury. Realizowałyś my 

ćwiczenia z wykorzystaniem metod 

już znanych, jak ART – Atraumatic 

Restorative Treatment oraz zupełnie 

nowych, np. 3MIX Treatment. Przy-

gotowywaliśmy prezentację history-

jek edukacyjnych dla najmłodszych 

w języku angielskim i Bahasa Indone-

sia. Odbyliśmy wiele wizyt w przed-

szkolach i szkołach wiejskich, jak rów-

nież w miastach, gdzie odwiedzaliśmy 

placówki prywatne oraz publiczne. 

Dzieci z uwagą i zaangażowaniem 

uczestniczyły w przedstawieniach, 

a najbardziej cieszyły ich oczywiście 

nagrody, czyli szczoteczki i pasty, któ-

re nierzadko były ich pierwszymi.

Z uwagi na panującą biedę, brak 

transportu (nie każda rodzina posiada 

skuter lub auto) oraz środków pienięż-
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koniec przykrywamy glassjonome-

rem) oraz leczenie chirurgiczne, przy 

którym przepisywano antybiotyk po 

każdej ekstrakcji.

W takich miejscach jak Yogyakarta 

jest dużo pacjentów, dlatego należy im 

szybko pomóc i przyjąć wszystkich. 

Dla niektórych jest to jedyny kontakt 

z lekarzem, a leczenie musi być za-

kończone na jednej wizycie, ponieważ 

nie wiadomo kiedy będzie następna. 

Uważam, że jak na panujące warunki, 

taki schemat jest odpowiedni. Do tak 

ciężkiej pracy w 40-stopniowym upale 

(co oceniałyśmy szacunkowo, gdyż nie 

ma tam termometrów) i absolutnym 

braku klimatyzacji dochodzą jeszcze 

trudności wynikające z ograniczonego 

dostępu do wody i spartańskie warun-

ki pracy. Nagrodą za poniesiony trud 

są: satysfakcja, bezcenna wdzięczność 

pacjentów, uśmiech i spojrzenie, któ-

rego sens nie wymaga tłumaczenia, 

jak również podarowane – mimo 

ubóstwa – słodkości, owoc kokosu 

do picia czy inny egzotyczny produkt 

z własnej plantacji.

Program całego wyjazdu obejmował 

również zapoznanie się z tamtejszy-

mi zabytkami i kulturą wyspiarskie-

go kraju. Nazwa pochodzi od dwóch 

greckich słów: Iνδός Indos – „indyjski” 

i νησος nesos – „wyspa”. Różnorodność 

językowa (ok. 250 dialektów), religijna 

(muzułmanie, protestanci, katolicy, 

hindusi, buddyści i in.) i etniczno-

-kulturowa rozpościera się na ponad 

17 tysięcy wysp oblanych Oceanem 

Indyjskim i Spokojnym. Gospodarze 

zadbali o bogaty program zwiedzania 

świątyń: Prambanan, Borobudur, Pa-

łacu Wodnego, Sułtana (ostatni żyjący 

ma 1 żonę i 3 dzieci, w odróżnieniu 

do poprzedników – którzy mieli np: 

19 żon i 79 dzieci), wioski u podnóża 

wulkanu ucierpiałej w wyniku erup-

cji 6 miesięcy wcześniej i zniszczonej 

tam fl ory, ujmujących, nieodkrytych 

przez turystów pięknych plaż z róż-

nymi rodzajami piasków pochodzenia 

wulkanicznego z klifami lub łagodny-

mi brzegami. Mieliśmy okazję podzi-

wiać endemiczną muzykę wygrywaną 

na specjalnych cymbałach oraz trady-

cyjne stroje zaprezentowane podczas 

baletu – znacznie różniącego się od 

nam znanego.

Sami studenci włożyli ogrom pracy 

w przygotowanie powitalnego spo-

tkania (Welcoming Party), na którym 

zaprezentowali tradycyjne stroje, ta-

niec, muzykę, chór i potrawy z róż-

nych zakątków swojego kraju. Witani 

byliśmy przez burmistrza, rektora, 

dziekana oraz inne ważne osobisto-

ści. Na międzynarodowym przyjęciu 

(International Dinner Party), na któ-

rym my – uczestnicy mieliśmy zapre-

zentować nasze kraje – Polska zajęła 

I miejsce na najpyszniejsze potrawy! 

Zwyciężył żurek, barszcz czerwony, 

kabanosy, oscypek, kasza gryczana 

z cebulą, mizeria, krówki, pierniczki 

toruńskie i budyń. Najlepszą prezen-

tację kraju wygrała Kanada reprezen-

towana przez kierunek lekarski. Na 

pożegnalnym przyjęciu dziekan wrę-

czył nam certyfi katy z ocenami, a stu-

denci obdarowali nas prezentami.

Polecam gorąco wszystkim zainte-

resowanym przeżycie niesamowitych 

wakacji tematycznych, związanych 

z naszym przyszłym zawodem, a jed-

nocześnie zrobienie pożytecznej rze-

czy jaką jest pomoc potrzebującym. 

Spędzicie niezapomniane chwile, po-

znacie wartościowych ludzi, a przygo-

dy, które przeżyjecie oraz przyjaźnie, 

które zawrzecie zapadną Wam głębo-

ko w pamięci i sercu. Terima kasih! 

Sampai jumpa!
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Z pewną satysfakcją na wstępie 

należy zauważyć, że mimo zawiro-

wań czasów, jak pisze Zofia Kossak 

(„Rok polski, obyczaj i wiara”, wyd. 

PAX, Warszawa 1958, s. 13–24) 

„Odblask Bożego Narodzenia pada 

na styczeń, wprzęgając go w radość 

wigilijną (...) Szopki polityczne, 

szopki literackie przesłoniły w na-

szej pamięci autentyczną, naiwną 

szopkę ludową (...) Mesjasz przy-

szedł na świat nie tylko dla naro-

du wybranego, którego jest synem, 

ale dla całej ludzkości. Epifania 

oznacza uniwersalizm chrześci-

jański narodzony u progu Stajen-

ki. Mędrcy świata, monarchowie, 

oddają hołd Dzieciątku narodzo-

nemu w stajence (...) składając Mu 

dary, jako Bogu Jedynemu. Są to 

kadzidło ofiarowane jako Bogu, 

złoto oznaczające ziemską władzę 

ofiarowane jako królowi, a mirrę 

jako człowiekowi zapowiadającą 

Jego smierć.” Sztuka w licznych 

ujęciach ikonograficznych charak-

terystycznych dla sztuki wczesno-

chrześcijańskiej przedstawia ich 

w strojach orientalnych i czapkach 

frygijskich (D. Forstner „Świat 

symboliki chrześcijańskiej”, wyd. 

PAX, Warszawa 1999).

Medycyna może poszczycić 

się kolejną nagrodą Nobla, którą 

w 1912 r. otrzymał Alexis Carrel 

(1873–1944), francuski chirurg, 

filozof i biolog, kierownik oddzia-

łu chirurgii doświadczalnej w In-

stytucie Rockefellera w Nowym 

Jorku. Prowadził liczne badania 

nad zszywaniem naczyń krwiono-

śnych, a nagrodę Nobla otrzymał 

za prace dotyczące szwu naczynio-

Styczeń w tradycji narodowej 
i 1912 rok w medycynie

Zbigniew Domosławski

wego oraz przeszczepiania naczyń 

i tkanek (wg „Małej encyklope-

dii medycyny”, tom 1, wyd. PWN, 

Warszawa 1998, s. 138).

W medycynie należy podnieść 

wiele doniosłych wydarzeń, m.in.: 

E. A. Behring uzyskał błoniczą tok-

synę – antytoksynę; A. Fonio po-

dał metodę obliczania płytek krwi; 

A. Frank wykazał związek tylnego 

płata przysadki z występowaniem 

moczówki prostej, odkrył hormon 

antydiuretyczny; H. Hashimoto 

pierwszy opisał zmiany w tarczycy 

zwane wolem limfatycznym (stru-

ma lymphomatosa); F. Hopkins 

wykazał, że witaminy nie są synte-

tyzowane przez ustrój; A. Pappen-

heim zastosował do barwienia pre-

paratów krwi połączoną metodę 

Maya i Giemsy, stwarzając opty-

malne warunki barwienia prepara-

tów; I. P. Pawłow ogłosił pracę na 

temat podstawowych zasad działa-

nia centralnego układu nerwowe-

go; F. Sauerburch zalecał usunięcie 

grasicy w leczeniu myasthenia gra-

tis. W medycynie polskiej: J. Ra-

czyński zwrócił uwagę na znacze-

nie braku światła słonecznego na 

powstanie krzywicy; w Krakowie 

powstał pierwszy w Polsce zakład 

dla dzieci z odchyleniami rozwo-

ju umysłowego; w Poznaniu po-

Trzej Królowie (magowie, mędrcy) ze Wschodu podążają za gwiazdą do Betlejem, 

aby złożyć hołd Chrystusowi (wg starego sztychu, autor nieznany); 

Bazylika Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie, IV wiek
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wstała organizacja „Samarytanin 

Polski” z B. Wicherkiewiczem na 

czele, która rozwijała działalność 

w kierunku szkolenia pielęgnia-

rek i przygotowania materiałów 

opatrunkowych; we Lwowie zaczął 

wychodzić „Przyjaciel Zdrowia”, 

organ lwowskiego Towarzystwa 

Higienicznego (R. Dzierżanowski 

„Słownik chronologiczny dziejów 

medycyny i farmacji”, wyd. PZWL, 

Warszawa 1983, s. 1911–1913).

Na koniec pragnę przytoczyć 

najbardziej znane przysłowia do-

tyczące miesiąca stycznia: 

Gdy w styczniu deszcz leje, złe 

robi nadzieje.

Kiedy styczeń najostrzejszy – tedy 

roczek najpłodniejszy.

Kiedy w styczniu lato, w lecie 

zimno za to.

Kiedy w styczniu rośnie trawa, li-

cha w lecie jest potrawa.

Styczeń mrozi, lipiec skwarem 

grozi.

Miesiąc styczeń – czas do życzeń, 

a więc życzym pomyślności, Boga, 

chleba, dobrych gości. 

(„Nowa księga przysłów”, tom III, 

wyd. PZWL, 1972, s. 343–345).

Z prac Senatu
20 grudnia 2011 r. odbyło się ko-

lejne posiedzenie Senatu Aka-

demii Medycznej we Wrocławiu 

kadencji 2008–2012.

Senat podjął uchwały:

• w sprawie ponownego zatrud-

nienia prof. dr. hab. Janusza Pluty 

w Katedrze i Zakładzie Techno-

logii Postaci Leku AM we Wro-

cławiu na stanowisku profesora 

zwyczajnego w ramach umowy 

o pracę na czas określony,

• w sprawie zatwierdzenia „Szcze-

gółowego regulaminu wyborów 

jednoosobowych i kolegial-

nych organów Akademii Me-

dycznej we Wrocławiu na lata 

2012−2016”,

• w sprawie zatwierdzenia wstęp-

nego planu rzeczowo-finanso-

wego na rok  2012,

• w sprawie wprowadzenia zmian 

w statucie Akademii Medycznej im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu,

• w sprawie wniosku Doraźnej Ko-

misji Dziekana Wydziału Nauk 

o Zdrowiu o rozwiązanie Katedry 

Pielęgniarstwa w Podstawowej 

Opiece Zdrowotnej z pozostawie-

niem Zakładów: Pielęgniarstwa 

w Podstawowej Opiece Zdrowot-

nej i Zakładu Nauki Zawodu,

• w sprawie zmian w Statucie Akade-

mickiego Szpitala Klinicznego im. 

Jana Mikulicza-Radeckiego oraz 

przyjęcia jednolitego tekstu Statutu,

• w sprawie zmian w statucie Sa-

modzielnego Publicznego Szpita-

la Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu 

oraz przyjęcia jednolitego tekstu,

• w sprawie przekształcenia Za-

kładu Biomedycznych Analiz 

Środowiskowych na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem 

Analityki Medycznej,

• w sprawie zapewnienia środków 

niezbędnych dla ukończenia 

realizacji projektu pn. „Zinte-

growane Centrum Dydaktyczne 

Wrocławskiej Akademickiej Sto-

matologii. Zakup nowoczesne-

go sprzętu (…)”  w związku ze 

wzrostem kursu euro względem 

złotego po zakończeniu postę-

powań przetargowych.

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej
W celu przeciwdziałania nierzetelności naukowej Akademia Medyczna we Wrocławiu podpisała umowę 

z serwisem Plagiat.pl.

Informuję, że 30 grudnia 2011 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu 

nr 60/XV R/2011 w sprawie procedury zabezpieczającej oryginalność prac habilitacyjnych oraz artykułów 

publikowanych w czasopismach uczelnianych.

W celu prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych oraz prowadzenia polityki antyplagiatowej w odniesieniu do prac publikowanych w pe-

riodykach wydawanych przez Akademię Medyczną, prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i li-

cencjackich powstających w Akademii Medycznej została powołana Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania 

Plagiatom (Zarządzenie Rektora nr 2 /XV R/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r.

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. Jacek Szepietowski
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Już po raz 60. na wigilijnej wieczerzy spotkali się pacjenci 
leczeni i wyleczeni przez prof. Gerwazego Świderskiego, eme-
rytowanego profesora Akademii Medycznej, który wyłonił 
nową gałąź medycyny spondylologię, naukę o kręgosłupie. 
Profesor Świderski jest twórcą i założycielem Ośrodka Nauko-
wo-Konsultacyjnego Akademii Międzynarodowej Chirurgii 
Kręgosłupa. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były 
okazją do kolejnego spotkania Profesora z pacjentami i ich ro-
dzinami oraz pracownikami Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 
w Urazach i Chorobach Kręgosłupa „Akson”. Na jubileuszowej 
wigilii z licznie przybyłymi opłatkiem łamał się Prorektor ds. 
Dydaktyki AM prof. dr hab. Michał Jeleń.

(fot. A. Zadrzywilski)

60. wigilia u prof. Świderskiego

W przeddzień wigilii Bożego Narodzenia w sali Senatu 
odbyło się spotkanie władz rektorskich Akademii Medycz-
nej z pracownikami administracji naszej Uczelni. Życzenia 
dobrego zdrowia, pogody ducha, wielu sukcesów, opty-
mizmu i satysfakcji z dokonań w pracy oraz pomyślności 
w życiu prywatnym przekazał Jego Magnificencja Rektor 
prof. dr hab. Marek Ziętek. Na spotkaniu nie zabrakło tra-
dycyjnego opłatka.

(fot. A. Zadrzywilski)

Rektorzy dzielili się opłatkiem




