


KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 

Dziewiętnastowieczna metodyka postępowania lekarskiego 
(teoria a praktyka medyczna) - sesja w Instytucie Historii Na-
uki PAN, Warszawa, 13 grudnia 1996 

W dniu 13 grudnia 1996 г., w Warszawie odbyła się sesja nt. 
dziewiętnastowiecznej metodyki postępowania lekarskiego. Jej 
organizatorem był Zakład Historii Nauk Medycznych IHN PAN 
wraz z warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny i Farmacji. Sesji towarzyszyła wystawa pt. Warsza-
wskie czasopiśmiennictwo lekarskie w latach 1801-1939 będąca 
częścią ekspozycji przygotowanej przez dział Zbiorów Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej pod tym właśnie tytułem. 

W posiedzeniu uczestniczyło około 40 osób, w tym prócz 
członków towarzystwa przedstawiciele ośrodków akademickich z 
Katowic, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Warszawy. Wygłoszo-
nych zostało 11 referatów. 

Prof. dr hab. Andrzej Środka (Dyrektor Instytutu Historii Na-
uki PAN) dokonał przeglądu XIX wiecznych szkół postępowania 
lekarskiego. 

Dr Bożena Płonka-Syroka (IHN PAN) omówiła różne koncepcje 
uzasadnienia terapii w niemieckiej medycynie, wskazując m.in. 
na istniejącą tam rywalizację dwóch nurtów teoretycznych, które 
nawiązywały do odmiennych postaw metodologicznych. Wyróżni-
ła nurt eklektyczny, którego głównym reprezentantem był Ch.W. 
Hufeland i nurt dogmatyczny inaczej zwany filozoficznym, opie-
rający się na racjonalistycznej koncepcji medycyny i wnioskowa-
niu dedukcyjnemu. 

Marcin Leśniewski - pracownik naukowy Śląskiej Akademii 
Medycznej podzielił się wiadomościami na temat osiągnięć dzie-
więtnastowiecznej medycyny uhonorowanej nagrodą Nobla i ich 
wykorzystaniem w praktyce medycznej. 
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Dr Wiesław Stembrowicz - członek zarządu Oddziału Warsza-
wskiego PTHMiF zreferował postęp w badaniu fizykalnym chorego 
w XIX stuleciu na ziemiach polskich. 

W drugiej części posiedzenia dr Barbara Zaorska z Warszawy 
przedstawiła nieznane dotąd zapiski lekarskie pochodzące z od-
nalezionej księgi pacjentów uchodźców popowstaniowych, prze-
bywających w Anglii w latach 1849-1850. 

Hanna Celnik - pracownik naukowy Zakładu Historii i Filozofii 
Medycyny AM w Warszawie omówiła kierunki rozwoju nauki o 
chorobach skóry i wenerycznych w polskiej terapii medycznej. 

Dr Bożena Urbanek - IHN PAN wygłosiła referat o metodzie 
oszczędzanie sił chorego w XIX-wiecznej polskiej terapii. 

Ostatnim punktem tej części sesji było wystąpienie mgr Hanny 
Bojczuk z AM w Warszawie nt. Diagnostyka na łamach „Pamięt-
nika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego". 

Część trzecią obrad rozpoczęła dr Elżbieta Więckowska z AM 
we Wrocławiu omówieniem zagadnień związanych z błędem le-
karskim jako odrębnym problemem w etyce medycznej końca 
XIX stulecia. 

Tematykę tę kontynuował dr Jarosław Barański, charakteryzu-
jąc późnodziewiętnastowieczną estetykę lekarską i zwracając uwagę 
na aspekty rękodzieła i biegłości lekarskiej, sztuki lekarskiej jako 
sztuki artystycznej, estetyki a postępowania lekarskiego. 

Obradom przewodniczyli: prof, dr hab. Bolesław Górnicki, 
prof, dr hab. Tadeusz Brzeziński oraz prof, dr hab. Andrzej 
Środka. 

Sesja udowodniła, iż mimo pozornie już kompletnej i znanej 
wiedzy o medycynie XIX w. znajdują się ciągle jeszcze obszaiy, 
które udaje się zapełnić nowymi treściami. Ponadto i to, że moż-
na wokół tych tematów wywołać interesującą i wzajemnie rozwi-
jającą dyskusję. 
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