Historia wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim obfituje
w daty wyznaczaj¹ce pocz¹tek kolejnych etapów jego funkcjonowania. S¹ wród
nich te najwa¿niejsze, maj¹ce charakter prze³omowy, oznaczaj¹ce zasadnicz¹
zmianê wczeniejszego systemu kszta³cenia kadr wojskowej s³u¿by zdrowia.
G³ówne cezury w dziejach wy¿szego szkolnictwa medycznego w WP
wyznacza³y nastêpuj¹ce fakty: wydanie przez ministra Spraw Wojskowych,
w dniu 31 padziernika 1922 roku, rozkazu o powo³aniu w Warszawie Wojskowej Szko³y Sanitarnej oraz podjêcie 7 listopada 1957 roku przez Radê
Ministrów uchwa³y powo³uj¹cej Wojskow¹ Akademiê Medyczn¹ z siedzib¹
w £odzi (konsekwencj¹ powy¿szego postanowienia by³ rozkaz ministra Obrony
Narodowej z 19 maja 1958 roku nakazuj¹cy utworzenie Akademii z dniem 1
lipca 1958 roku).
Obie decyzje zamyka³y okres wdra¿ania koncepcji przygotowywania oficerskich kadr medycznych polegaj¹cych na: finansowaniu stypendystów wojskowych studiuj¹cych na cywilnych wydzia³ach medycznych lub pozyskiwaniu
(aplikacji) absolwentów cywilnych uczelni do s³u¿by w charakterze oficera lekarza (lata miêdzywojenne) oraz tworzeniu przy cywilnych uczelniach medycznych pododdzia³ów (fakultetów) grupuj¹cych podchor¹¿ych studiuj¹cych m.in. medycynê (lata 1944-1958).
Dlatego obecny 2002 rok, ma znaczenie szczególne. Jest okresem obchodów dwóch jubileuszy: 80-lecia wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim oraz 45-lecia historycznej decyzji Rady Ministrów. Wyj¹tkowoæ bie¿¹cego roku wynika równie¿ z tego, i¿, jak wszystko na to wskazuje, wniesie on kolejn¹, prze³omow¹ datê do tradycji
medycznego szkolnictwa w polskiej armii. Prze³omow¹, gdy¿ po niemal dziesiêciu latach sporów koncepcyjnych nad
przysz³ym systemem pozyskiwania kadr lekarskich do wojskowej s³u¿by zdrowia, przyjêta zosta³a do realizacji koncepcja utworzenia z po³¹czenia ³ódzkich akademii medycznych, cywilnej i wojskowej, Uniwersytetu Medycznego.
Autorzy niniejszego, wydanego przez nasz¹ uczelniê, albumu podjêli próbê skrótowego opisania zasad funkcjonowania kolejnych systemów kszta³cenia polskich wojskowych kadr medycznych oraz przedstawienia chronologii najwa¿niejszych wydarzeñ w osiemdziesiêcioletnich dziejach tego szkolnictwa. Poza zamiarem zaprezentowania faktów historycznych ide¹ przywiecaj¹c¹ pracy autorów, by³a chêæ ukazania dokonañ ludzi w ¿o³nierskich
mundurach i lekarskich uniformach. Kreatorów wojskowego szkolnictwa medycznego, którzy za naczeln¹ zasadê
swych poczynañ przyjmowali d¹¿enie do stworzenia systemu zapewniaj¹cego dop³yw do wojskowej s³u¿by zdrowia
profesjonalnie wykszta³conej oraz oddanej oficerskiemu i lekarskiemu powo³aniu kadry medycznej. Zgodnie
z maksym¹ Homera, która g³osi, i¿ Jeden dobry lekarz wart jest stu wojowników.
Nie mniej wa¿ne dla przygotowuj¹cych album, by³o pokazanie, g³ównie w fotografii, heroizmu wojennego
wojskowych medyków oraz codziennego trudu pokoleñ naukowców, nauczycieli i studentów. Bezimiennych bohaterów, z dzia³alnoci których przede wszystkim z³o¿one s¹ osiemdziesiêcioletnie dzieje wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim, a w tym, wkrótce ju¿ czterdziestopiêcioletnia, historia Wojskowej Akademii Medycznej.
Zachêcaj¹c do lektury stron albumu, proszê w imieniu jego autorów o ¿yczliwe rozumienie, i¿ szczup³oæ
miejsca, ograniczony zasób archiwum zdjêciowego, nie pozwoli³y na ukazanie w opracowaniu, pe³nego spektrum
wydarzeñ zwi¹zanych z donios³ym jubileuszem.
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