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Stare rosyjskie przysłowie mówi, że każdy musi przejść trzy próby
powietrza, wody i fanfar. Ta trzecia jest najtrudniejsza.
Wielu naprawdę dzielnych ludzi nie potrafi jej sprostać.
Mogą być dzielnymi żołnierzami, trzymać się twardo w więzieniu,
radzić sobie z największym wyzwaniami.
Ale gdy stają się sławni, natychmiast zaczyna się z nim dziać coś bardzo dziwnego.
Mówiąc wprost - głupieją.
(Wiktor Suworow)

Szanowne koleżanki, koledzy,
Nawiązując do majowego wstępniaka, w którym wspominałem o Hipokratesie, mile zaskoczył
mnie długoletni nasz sympatyk, członek honorowy naszego towarzystwa dr Ryszard Pachecka.
Przesłał mi bowiem wydaną w roku 2008 przez wydawnictwo Prószyński i S-ka książkę
Hippokrates wybór pism. Wydaną z okazji 20 lat odrodzonego samorządu lekarskiego w
Polsce.
W tym miejscu pozwolę sobie zaprezentować króciutki fragment z tej publikacji.
Wobec trudności ustalenia oryginalnych poglądów Hippokratesa na podstawie zachowanych
traktatów nadal otwarta pozostaje „kwestia hippokratejska". Trudność określenia autorstwa,
a jednocześnie fakt, że twórcy tych tekstów pozostają anonimowi, świadczy o niebywałym
pluralizmie i respektowaniu wspólnej tradycji. Oto dorobek hippokratejskiej „sztuki lekarskiej"
rozpowszechniano niejako w myśl słów Przysięgi, aby okazywać wdzięczność Mistrzowi
i bezinteresownie krzewić tę dobroczynną sztukę. Dla potomnych apokryfy stanowią wciąż nie
lada problem, lecz jako przeciwieństwo plagiatów zasługują na szczególne uznanie.
Na koniec przytoczmy pogląd jednego z wybitnych historyków medycyny, Henry'ego
E. Sigerista (1891-1957):
O Hippokratesie nie wiemy nic ponadto, że żył. A mimo to żaden lekarz nie wywarł nigdy tak
głębokiego wpływu jak on. Nie jest istotne, kim Hippokrates był w rzeczywistości. Ważne jest
to, kim się stał. Już w starożytności był wzorem idealnego lekarza, najdoskonalszym
ucieleśnieniem określonej postawy lekarskiej, lekarzem, który - jak opiewa przysięga zachował swe życie i swą sztukę w nieskazitelności i świątobliwości. W każdej epoce inaczej
go sobie wyobrażano, wkładając w jego postać własne tęsknoty. To, czego brakowało
lekarzom w danym okresie, odnajdywano w osobie Hippokratesa, wskutek czego był on stale
tym, który napomina i budzi sumienia, drogowskazem prawdziwej medycyny. Jego siła
atrakcyjna nadal będzie zjednywać mu następców.
16.5.2017

Józef Słowik

PS. Pogodnych, pełnych ciekawych wrażeń i udanych wakacji życzy redakcja biuletynu.
O planach na jesień poinformujemy w kolejnym naszym biuletynie.

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM,
które odbędzie się 2 czerwca 2017. Początek godzina 15,00.
Spotykamy się w Kocobędzu - Podoborze, Grodzisko Słowiańskie.

Program:
Zwiedzamy grodzisko słowiańskie z późnej epoki brązu.
Po zwiedzeniu grodziska krótka prelekcja dra Alfreda Böhma o medycynie
prehistorycznej.
Serdecznie zapraszamy!!!
W sobotę 03.06.2017 nasi przyjaciele z Rybnickiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej zaprosili nas na wspólne smażenie jajecznicy.
Początek o godzinie 15,00 w Rybniku, ulica Gwarków 4.
Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa, by móc poinformować organizatorów
o ilości gości z Czech. Zgłoszenia proszę przesyłać najpóźniej do 31.5. pod adres
elektroniczny ptmrc@atlas.cz , lub pod numer telefonu 603744575. Dziękuję.
Sprawy organizacyjne:
Składka członkowska na rok 2017 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 1683997309/0800, ČS, a.s. Karviná.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie
DD MM RRRR – dzień-miesiąc-rok.
PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany adresu, adresu poczty elektronicznej
itp.! Odpowiedni formularz jest dostępny na naszej stronie www.medics.cz/ptmrc lub
ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pod adres PTM w RC, Komenského 4, 735 01 Český Těšín,
lub pocztą elektroniczną pod adres ptmrc@atlas.cz
Mam nadzieję, że Wasze wspomnienia o Pacjencie, którego nigdy nie zapomnę…
oraz Z wizytą w aptece nabierają powoli rumieńców.

Znalezione w Internecie:
Muzeum historii medycyny ma powstać w Rybniku
2017-04-21 ŹRÓDŁO: ["PAP"]
Postulowana przez śląskie środowiska medyczne placówka prezentująca historię medycyny
i farmacji tego regionu ma powstać w Rybniku. Porozumienie ws. zamiaru powołania takiej
samorządowej jednostki podpisali w środę prezydent Rybnika i prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej.
Jak poinformowała w środę Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu, placówkę mającą
upowszechniać wiedzę związaną z rozwojem i historią medycyny na Śląsku, miasto chciałoby
umieścić w zabytkowych zabudowaniach dawnego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku,
zwanego "Juliuszem" (od historycznej postaci jego inicjatora, miejscowego lekarza

i społecznika Juliusza Rogera).
Według prezesa katowickiej ORL Jacka Kozakiewicza zapoczątkowana formalnie w środę
współpraca pozwoli wykorzystać dorobek naukowy i archiwalny śląskiego samorządu
lekarskiego oraz potencjał organizacyjny i ekspercki rybnickiego magistratu.
"Instytucja kultury, do powstania której dążymy, będzie miała na celu rozwijanie
zainteresowania naukami medycznymi poprzez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych
poszukiwań i doświadczeń" - zasygnalizował Kozakiewicz.
Zgodnie z porozumieniem Śląska Izba Lekarska w Katowicach zapewni pomoc merytoryczną
w fazie pozyskiwania i gromadzenia archiwaliów oraz w późniejszej działalności planowanej
instytucji. Będzie też uczestniczyć w pracach związanych z rozwijaniem ekspozycji
i poszerzaniem działalności placówki.
Partnerzy porozumienia mają m.in. szukać pieniędzy na urządzenie ekspozycji – według
zamierzeń prezentującej wiedzę w formie umożliwiającej bezpośrednią obserwację
i doświadczenie. Miasto zamierza starać się też o zewnętrzne fundusze na remont i adaptację
pomieszczeń pod ekspozycje ulokowane w budynku "Rafał" szpitalnego kompleksu o powierzchni użytkowej 1,8 tys. m kw.
Według prezydenta Rybnika Piotra Kuczery porozumienie ws. placówki poświęconej historii
regionalnej medycyny to dla miasta ważny krok do przywrócenia do życia wyjątkowego
obiektu architektonicznego.
"Inicjatywa to także szansa na wpisanie dziedzictwa przeszłości we współczesny krajobraz
miasta – nie ma lepszego miejsca na wyeksponowanie osiągnięć medycyny niż zabytkowe
zabudowania szpitalne. To w pewnym sensie także swego rodzaju hołd dla postaci Juliusza
Rogera i jego dorobku" - ocenił Kuczera.
Miasto akcentuje, że jego współpracę ze Śląską Izbą Lekarską będzie wspierał komitet
Organizacyjny ws. powołania Muzeum Medycyny - powołany przez katowicką ORL w
połowie 2013 r. Placówka ma też powstawać w oparciu o dane z analizy możliwości
utworzenia Muzeum Medycyny i Farmacji, która na zlecenie zarządu woj. śląskiego
przygotowała dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast.
Pomysł nowoczesnego muzeum historii medycyny i farmacji zgłosił prezes ORL w Katowicach
Jacek Kozakiewicz; dyskusję w tej sprawie stara się nagłaśniać od 2013 r. Głównym zadaniem
takiej placówki miałaby być edukacja - atrakcyjna dzięki niektórym rozwiązaniom
przypominającym np. londyńskie Science Museum czy Centrum Nauki Kopernik.
Podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w Katowicach w lutym ub. roku,
Kozakiewicz sygnalizował, że muzeum m.in. przybliżałoby poszczególne narządy i naczynia
krwionośne człowieka, fizjologię i skutki współczesnych zagrożeń. Odpowiedni sposób ich
pokazania mógłby akcentować rolę zachowania każdego człowieka dla jego własnego zdrowia.
Placówka mogłaby też przedstawiać dokonania wybitnych lekarzy z regionu, jak profesorowie:
Bożena Hager-Małecka (zmarła na początku 2016 r. współtwórczyni rozwoju śląskiej
pediatrii), Franciszek Kokot (87-letni dziś wybitny nefrolog) lub Zbigniew Religa (zmarły
w 2009 r. słynny kardiochirurg, który w 1985 r. przeprowadził pierwszy w Polsce udany
przeszczep serca).
Wśród wcześniejszych koncepcji ulokowania tej instytucji padały pomysły, aby znalazła się w
obrębie kompleksu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach, np. w niezrewitalizowanym
jeszcze budynku "Łaźni Gwarek". Alternatywnie wymieniano dawny główny budynek
Muzeum Śląskiego przy ul. Korfantego, tuż obok katowickiego Rynku.
Budowę kompleksu szpitalnego w Rybniku Juliusz Roger zainicjował w latach 60 XIX w.
Szpital oficjalnie otwarto w 1871 r. Jako Szpital Miejski nr 1 istniał do 2000 r., kiedy wszystkie
oddziały przeniesiono do nowego obiektu w dzielnicy Orzepowice. Później większość
budynków woj. śląskie przekazało powiatowi rybnickiemu; w ub. roku przejęło je miasto.
(PAP)

