Ponadto, przy okazji zebrań naukowych, w 2012 r. odbyły się trzy
zebrania organizacyjne. Rozpatrywano na nich wnioski o przyjęcie nowych członków korespondentów TNW lub o zmianę statusu członków
korespondentów na członków zwyczajnych. Na zebraniach organizacyjnych dyskutowano także sprawy małej frekwencji na zebraniach
naukowych i organizacyjnych, niepotrzebnego (i kosztownego) wysyłania zawiadomień o zebraniach do wszystkich członków Wydziału,
z których większość i tak nie przychodzi na zebrania.
Warszawa, 25 maja 2013 r.
Prof. Krystyna Skwarło–Sońta
Prof. Lech Zwierzchowski

WYDZIAŁ V
NAUK LEKARSKICH
Przewodniczący: prof. Jerzy Majkowski
Sekretarz: dr hab. Dagmara Mirowska–Guzel
Członkowie (stan w grudniu 2012 r.): ogółem 67, zwyczajnych — 32
(w tym seniorów 26), korespondentów — 35 (w tym seniorów 15).
Przyjęto 4 członków korespondentów. Zmarło 3 członków: prof. Wacław Sitkowski (w 2011 r.), prof. Maria Sieniawska (w 2012 r.) i prof.
Artur Czyżyk (w 2012 r.). Wspomnienie pośmiertne do „Rocznika
TNW” przygotują prof. Wojciech Noszczyk i prof. Jan Tatoń.
Zebrania i konferencje
1. 2 lutego 2012 r. odbyło się Wydziałowe Zebranie Sprawozdawczo–
Wyborcze. W związku z niemożnością pełnienia funkcji Sekretarza
Wydziału V przez Jerzego Waleckiego, na wniosek przewodniczącego Sekratarzem Wydziału, w głosowaniu tajnym, została jednogłośnie
wybrana dr hab. n. med. Dagmara Mirowska–Guzel.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Wydziału
V Nauk Lekarskich w roku 2011. Sprawozdawca podkreślił planowany
i kontynuowany współudział Wydziału w organizacji (wspólnie z Federacją Polskich Towarzystw Medycznych) Cyklicznych Konferencji
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Naukowych (CKN) na temat „Wyzwania XXI w. Ochrona zdrowia
i kształcenie medyczne”. W roku 2011 były to kolejno 6. i 7. CKN. Również od kilku lat Wydział V współorganizował z Wydziałem IV Nauk
Biologicznych TNW Sesję Noblowską; tak było też w 2011 r. W roku
2011 przyjęto 4 członków korespondentów (sprawozdanie za rok 2011
zostało zamieszczone w „Roczniku TNW LXXIV 2011”). W dyskusji
głos zabrali prof. prof. A. Danysz, A. Trzebski, M. Kowalczyk, J. Doroszewski, podkreślając aktywną działalność Wydziału. Pozytywnie oceniono pracę zarządu Wydziału we współorganizowaniu CKN z FPTM
oraz Sesji Noblowskiej z Wydziałem IV Nauk Biologicznych.
Przyjęto plan pracy na rok 2012:
◦ współudział w organizacji 8. i 9. CKN z Fatm, dotyczących standardów nauczania przeddyplomowego,
◦ współorganizacja z Wydziałem Nauk Biologicznych Sesji
Noblowskiej,
◦ zwiększenie liczby nowych członków.
W głosowaniu tajnym przyjęto dwie kandydatury na członków korespondentów: prof. Marka Jakóbisiaka (członkami wprowadzającymi
byli: prof. Jerzy Majkowski i prof. Andrzej Trzebski) i prof. Andrzeja
Zielińskiego (członkami wprowadzającymi byli prof. Marek Kowalczyk i prof. Andrzej Trzebski).
Prof. Marek Kowalczyk poinformował zebranych o skutkach działania w Ministerstwie Administracji i Informatyzacji w sprawie związanej z uznaniem ciągłości istnienia TNW po roku 1952.
2. 12 kwietnia 2012 r. w Pałacu Staszica odbyła się 8. CKN z cyklu „Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne”.
Tematem tej konferencji był „Zakres wiedzy absolwenta Wydziału Lekarskiego — Nauki kliniczne: Choroby wirusowe”. Sprawozdanie z 8.
CKN zob. s ……..
3. Na zebraniu wydziałowym w dniu 19 kwietnia 2012 r. przewodniczący przedstawił działalność naukowo–społeczną prof. Zbigniewa Czernickiego, którego w głosowaniu tajnym, jednogłośnie,
zarekomendowano na członka korespondenta; wprowadzającymi byli
prof. J. Majkowski i prof. A. Członkowski. Przewodniczący Wydziału
omówił i wręczył zebranym II tom publikacji pt. „Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne”, wydany przez FPTM
w 2012 r., a obejmujący materiały z 4., 5. i 6. CKN. Dwie z tych konferencji oraz wydanie II tomu były dofinansowane przez MNiSW.
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Przewodniczący podał przyczyny, dla których nie doszła do skutku
organizacja proponowanej przez prof. Stefana Zgliczyńskiego międzywydziałowej konferencji nt. „Medycyna przeciw procesom starzenia
się”. Powodem trudności była reorganizacja sekretariatu TNW i niemożność przygotowania wniosku do MNiSW. Na zebraniu podano
informację o odbytej 8. CKN, poświęconej chorobom wirusowym
w nauczaniu przeddyplomowym. Materiały z tej konferencji będą częściowo włączone do III tomu serii „Wyzwania XXI wieku”, łącznie
z materiałami 7. CKN nt. „Od farmakologii do leczenia”. W dyskusji
głos zabrali, obecni na konferencji, prof. prof. A. Danysz, D. Mirowska–Guzel, J. Doroszewski, wyrażając pozytywną opinię dotyczącą
przebiegu 8. CKN.
Następnie przewodniczący przedstawił stan przygotowań organizacyjnych 9. CKN planowanej na 23 października 2012 r., której tematem będzie zakres wiedzy absolwenta wydziału lekarskiego z punktu
widzenia lekarza rodzinnego. Konferencja (z uwagi na jej temat, dotyczący podstawowej opieki rodzinnej) będzie współorganizowana
przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kolegium Lekarzy
Rodzinnych ze swej istoty jest zainteresowane integracją nauczania
przeddyplomowego pod kątem wykształcenia przyszłego lekarza rodzinnego. Obecnie w stosunku do lekarzy rodzinnych jest wiele zastrzeżeń nawet w środowisku medycznym. Wydaje się, że trudności
wynikają m.in. z obecnego stanu przygotowania lekarzy rodzinnych
do ich zadań oraz ich miejsca w organizacji służby zdrowia. W dyskusji głos zabrali prof. prof. A. Danysz, M. Kowalczyk, J. Doroszewski,
A. Członkowski. Wyrazili oni poparcie dla idei konferencji, podkreślając przyczyny nie w pełni sprawnego funkcjonowania poradni lekarzy
rodzinnych w zakresie opieki podstawowej.
4. Na Zebraniu Wydziałowym w dniu 9 października 2012 r.
przewodniczący Wydziału V poinformował o wysłaniu do Sekretarza Generalnego TNW prof. Leszka Zasztowta pisma wyjaśniającego przyczyny błędnego sporządzenia listy kandydatów Wydziału V
na członków korespondentów w dniu 15 maja 2012 r.
Następnie przedstawiono informację dotyczącą innowacyjnego
projektu nauczania przedmiotów przedklinicznych na wydziałach lekarskich. Projekt badań nie został przyjęty. Oceniało go dwóch recenzentów: jeden dał bardzo pozytywną ocenę, drugi niekorzystną. Lider
konsorcjum trzech uniwersytetów medycznych (WUM w Łodzi, Uni73

wersytet Jagielloński, Collegium Medicum) — wnioskodawca — nie
wystąpił z odwołaniem. Przedstawiono także informację o stanie przygotowania 9. CKN z udziałem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, które zaplanowano na 23 października 2012 r. (sprawozdanie zob.
s…….). Przewodniczący poinformował o przeprowadzonej rozmowie
z prof. Alicją Chybicką, prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, która wyraziła gotowość przygotowania programu 10. CKN,
dotyczącego nauczania studentów pediatrii na wydziałach lekarskich.
Obecnie kontakt organizacyjny jest utrzymywany z prof. Jackowską,
która jest przedstawicielem PTP w FPTM.
Następnym punktem programu zebrania była informacja o przygotowaniach do I Kongresu Towarzystw Naukowych; organizatorem,
w imieniu PAN, jest Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium
PAN. Kongres odbędzie się 17–18 listopada 2013 r. w Warszawie.
Przewidziana jest organizacja sesji przez FPTM.
Ostatnim punktem zebrania była sprawa przyjęcia nowych członków korespondentów do TNW. W głosowaniu tajnym zarekomendowano prof. dr. hab. n. med. Jacka Przybylskiego (wprowadzającymi
byli prof. Wojciech Kostowski i prof. Andrzej Trzebski).
5. 18 grudnia 2012 r. miała miejsce Sesja Noblowska 2012, poświęcona nagrodom przyznanym w dziedzinie medycyny, biologii oraz
w dziedzinie chemii (komórki macierzyste). Sesja była współorganizowana przez Wydział IV Nauk Biologicznych i Wydział V Nauk Lekarskich TNW, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Wydział
Biologii UW. Sesja odbyła się w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii UW przy ul. Miecznikowa 1. (zob. sprawozdanie s…………..).
Reasumując, w roku 2012 przyjęto czterech członków korespondentów. Wydział zorganizował trzy zebrania Wydziałowe, współorganizował z FPTM dwie krajowe Cykliczne Konferencje Naukowe
(8. i 9.) i jedną Sesję Noblowską we współpracy z Wydziałem Nauk
Biologicznych.
Dr hab. n. med. Dagmara Mirowska–Guzel
Prof. Jerzy Majkowski
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