nowanie zależy od uwarunkowań politycznych, kulturowych czy ekonomicznych, z drugiej jednak strony można odnaleźć podobieństwa
w sposobie pielęgnowania odrębności wobec otaczającej większości
lub w poszukiwaniu sposobu współżycia z większością.
Należy podkreślić, że mimo dużego zróżnicowania tematów podejmowanych na konferencji, liczbą i zawartymi wartościami poznawczymi, jak też zróżnicowaniem problemowym wyróżniały się referaty
sorabistyczne i kaszubistyczne, które okazały się też bardzo atrakcyjne
dla słuchaczy.
Artykuły opracowane na podstawie referatów konferencji zostaną
opublikowane w dwóch kolejnych tomach — XLV/2011 i XLVI/2012
— czasopisma „Zeszyty Łużyckie”.
Dr Elżbieta Wrocławska

WYZWANIA XXI WIEKU: OCHRONA ZDROWIA
I KSZTAŁCENIE MEDYCZNE
(Warszawa, 13 kwietnia i 8 października 2011 r.)
W 2011 roku odbyły się dwie kolejne cykliczne konferencje naukowe
(CKN) — szósta i siódma — zorganizowane pod stałym tytułem „Wyzwania XXI wieku — Ochrona Zdrowia i Kształcenie Medyczne”.
Spotkania te, mające charakter warsztatów roboczych o zasięgu ogólnopolskim, są organizowane wspólnie przez Federację Polskich Towarzystw Medycznych (FPTM) i Wydział V Nauk Lekarskich TNW.
Szósta CKN odbyła się 13 kwietnia 2011 roku w Sali Portretowej Pałacu Staszica w Warszawie. Dotyczyła ona „Zakresu wiedzy
absolwenta wydziału lekarskiego — nauki podstawowe II”. Był to
dalszy ciąg propozycji nauczania przedmiotów podstawowych (przedklinicznych) na wydziałach lekarskich — w myśl koncepcji integracji poziomej przedmiotów nauk podstawowych z odniesieniem ich
do problemów klinicznych (integracja pionowa nauk podstawowych
i nauk klinicznych). Integracja pionowa nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji powstałej w 2011 roku — zniesienia stażu podyplomowego lekarzy.
34
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Radę Programową 6. CKN utworzyli: prof. Jerzy Majkowski (przewodniczący Rady, a zarazem przewodniczący V Wydziału TNW),
dr n. med. Jacek Putz (sekretarz), prof. Tomasz Brzozowski, prof. Bogdan Ciszek, prof. Piotr Kurnatowski (członek Wydziału V TNW),
prof. Dariusz Sitkiewicz. Do udziału w CKN są zapraszani nauczyciele akademiccy z dużym doświadczeniem dydaktycznym i naukowym
z uniwersytetów medycznych i innych krajowych. Po wykładzie, trwającym 25 minut, odbywa się dwudziestominutowa dyskusja, która jest
nagrywana i włączona do publikacji książkowej CKN.
Konferencję otworzył ze słowem wprowadzającym prof. Jerzy
Majkowski. Pierwszą sesję prowadziła prof. Małgorzata Czyż. Wygłoszono referaty:
◦ dr n. med. Ewa Wieniawski–Szewczyk, WUM (Warszawa)
Metaboliczne molekuły — praktyczne zastosowanie biochemii
w studiowaniu przedmiotów medycznych
◦ prof. Dariusz Adamek, UJ CM (Kraków) Patomorfologia —
nauka tylko o chorobie czy także o chorym? Głos w dyskusji
o nauczaniu przedmiotu leżącego na pograniczu podstawowych
i klinicznych dyscyplin medycznych
◦ prof. Piotr J. Thor, UJ CM (Kraków) Patofizjologia — pomost do
nauk klinicznych.
W drugiej sesji, której przewodniczył prof. Andrzej Wojtczak, wystąpili:
◦ prof. Marek Jakóbisiak, WUM (Warszawa), członek Wydziału V
Nauk Lekarskich TNW Perspektywy zmian nauczania dyscyplin
podstawowych na przykładzie immunologii
◦ prof. Janusz Limon, GUM (Gdańsk) Nauczanie genetyki klinicznej na uczelniach medycznych — stan aktualny i perspektywy
rozwoju.
Trzeci referat prof. Piotra Heczki z UJ CM (Kraków) Nauczanie
mikrobiologii klinicznej zintegrowane z nauczaniem klinicznym nie był
wygłoszony z powodu choroby autora. W konferencji wzięło udział
około 50 osób.
Siódma CKN odbyła się 8 listopada 2011 roku w Sali Portretowej
Pałacu Staszica. Tematem był „Zakres wiedzy absolwenta wydziału
lekarskiego — od farmakologii do farmakoterapii”.
Program konferencji przygotowała Rada Programowa w składzie:
prof. Jerzy Majkowski (przewodniczący), dr n. med. Jacek Putz (se35
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kretarz), prof. Andrzej Członkowski (TNW), prof. Jan Doroszewski
(TNW), prof. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska). Konferencję otworzył ze słowem wprowadzającym prof. Jerzy Majkowski.
W sesji 1, której przewodniczyła prof. Małgorzata Czyż, wzięli udział:
◦ prof. Andrzej Członkowski, WUM (Warszawa) Miejsce farmakologii w kształceniu przeddyplomowym lekarzy
◦ dr n. med. Ewa Bałkowiec–Iskra, WUM (Warszawa) Niebezpieczeństwa farmakoterapii — od działań niepożądanych do zatruć
lekami
◦ prof. Jerzy Majkowski, TNW (Warszawa) Fundacja Epidemiologii: leczenia oparte na dowodach — nowy paradygmat leczenia?
W sesji 2, której przewodniczył prof. P. Kurnatowski, udział wzięli:
◦ dr n. med. Jarosław Woroń, UJ CM (Kraków) Monitorowanie
bezpieczeństwa farmakoterapii — co jeszcze możemy zrobić
w zakresie edukacji studentów?
◦ prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska (Warszawa)
Aspekty prawne błędów farmakoterapii
◦ prof. Anna Wilmowska–Pietruszyńska, CMKP (Warszawa)
Aspekty ekonomiczne błędów leczenia.
Program 7. CKN był poświęcony przemianom i działaniu leku w ustroju oraz leczeniu farmakologicznemu, obejmował zagadnienia nauk
podstawowych i klinicznych, tym samym stanowił pomost do kolejnych CKN poświęconych nauczaniu przedmiotów klinicznych.
Prof. Jerzy Majkowski

NOC MUZEÓW
(Warszawa, 15 maja 2011 r.)
W nocy z 14 na 15 maja 2011 roku instytucje mające swoją siedzibę
w Pałacu Staszica (Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk) już po
raz trzeci wzięły udział w Nocy Muzeów. W tym roku pobiliśmy rekord
frekwencji. Mury naszego dostojnego gmachu odwiedziło w tę magicz36
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