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Pierwsi neurolodzy dzieciêcy w Krakowie
Neurologia dzieciêca w Polsce ma swoje korzenie w Gdañsku, gdzie utworzy³a j¹ Pani
Profesor Zofia Majewska. Przez wiele lat jako jedyna w kraju specjalizowa³a Ona lekarzy
tej dyscypliny dla ca³ego kraju.
Darem dla Krakowa by³o wykszta³cenie w Orodku Gdañskim pierwszych neurologów
dzieciêcych (Bohdan Hyla, Bogumi³a Bartoszewicz). W 50-letnim okresie dzia³alnoci zawodowej lekarze ci przekazywali na naszym terenie wiedzê, praktykê i humanistyczne
spojrzenie na cz³owieka [1,3].
Klinika Neurologii Dzieciêcej UJ CM
Utworzenie przez Rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego w 1996 roku Kliniki Neurologii
Dzieciêcej w Krakowie, jako 8-ego tej rangi orodka akademickiego w Polsce, nale¿y uznaæ
za koniecznoæ. Stanowi³o ono podsumowanie 35 lat pracy oddzia³u klinicznego neurologii
dzieciêcej w naszym miecie (Zofia Gociñska, Jerzy Wyszkowski) [1,4].
W czasie 12 lat dzia³alnoci Kliniki Krakowskiej 13 lekarzy uzyska³o specjalizacjê z
neurologii dzieciêcej, 7 stopieñ doktora nauk medycznych, a 1 grant habilitacyjny. Utworzono 2 akademickie pracownie elektroneurofizjologii, 5 innych pracowni szpitalnych oraz 2
poradnie dla dzieci (bólów g³owy i chorób nerwowo miêniowych). Jednoczenie opublikowano 320 prac i wydano 2 ksi¹¿ki oraz zrealizowano 13 finansowanych projektów naukowych. A wszystko to w czasie sta³ego dy¿uru specjalistycznego i hospitalizacji 800-900
dzieci oraz udzielaniem 9000 porad neurologicznych rocznie w poradniach dla dzieci.
Katedra Neurologii Dzieci i M³odzie¿y UJ CM
Wyjciow¹ przyczyn¹ wniosku o jej utworzenie w 2004 roku by³a rzeczywistoæ dzieci z
chorobami i zaburzeniami uk³adu nerwowego. Chodzi³o o formalne uznanie, ¿e o tych problemach powinno siê nauczaæ w Uniwersytecie przysz³ych lekarzy, którzy maj¹ d¹¿yæ do
ich rozwi¹zywania. Innym powodem by³a koniecznoæ zmiany postrzegania przez Uniwersytet osoby ludzkiej, medycyna bowiem nie jest czyst¹ biologi¹ a wrêcz przeciwnie jest
dyscyplin¹ na wskro humanistyczn¹. Nie mo¿na by³o zatem nadal utrzymywaæ prymatu
pediatrii somatycznej nad problemami mózgu i ogólnoustrojowego sterowania. W uk³adzie
nerwowym zlokalizowane jest bowiem wszystko to, co wyró¿nia cz³owieka na tej ziemi.
Z pocz¹tkiem 2007 roku ponowny wniosek o utworzenie Katedry uzyska³ jednoznacznie pozytywn¹ opiniê Rady Instytutu Pediatrii oraz decyzjê Rady Wydzia³u Lekarskiego i
W³adz Uczelni.
12 czerwca 2008 roku Rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego utworzy³ Katedrê Neurologii Dzieci i M³odzie¿y w P-A Instytucie Pediatrii Wydzia³u Lekarskiego UJ CM, w sk³ad
której wesz³a Klinika Neurologii Dzieciêcej. Katedra Krakowska jest drug¹ w kraju uniwersyteck¹ placówk¹ neurologii dzieciêcej. Pracuje w niej porofesor nadzwyczajny, doktor
habilitowany, 2 adiunktów i 2 asystentów. Nauczaj¹ oni propedeutyki pediatrii i neurologii
dzieciêcej studentów Wydzia³u Lekarskiego, Kierunku Lekarsko-Dentystycznego, Medycyny Ratunkowej Wydzia³u Nauk o Zdrowiu (1100 godzin rocznie), a tak¿e lekarzy specjalizuj¹cych siê w neurologii dzieciêcej, pediatrii, neurologii, psychiatrii dzieciêcej i neonatologii
(300 godzin rocznie).
Katedra ma za zadanie ul¿yæ trudnemu losowi dzieci z chorobami uk³adu nerwowego,
poprzez badania o uwarunkowaniach i zaburzeniach rozwoju uk³adu nerwowego, specyfice terapii w wieku rozwojowym. W dydaktyce Katedry powinno dominowaæ d¹¿enie do
nauczania interdyscyplinarnego z elementami psychologii, pedagogiki i architektury. W ramach neurologii rozwojowej poszerzenia wymaga nauczanie o znaczeniu eksperymentu w
neurologii, a tak¿e o zagadnieniach neuropsychologicznych, neuroendokrynologicznych,
neurofizjologicznych i neurorehabilitacyjnych.
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