1922-1939

PIERWSZA UCZELNIA MEDYCZNA w WP

Lata 1918-1921 to okres budowy polskiej pañstwowoci, organów i instytucji pañstwa. Równie¿ jego armii, a w jej strukturze-s³u¿by sanitarnej i systemu kszta³cenia jej kadr. Z dowiadczeñ
wojny wiatowej z lat 1914-1918 i wojny polsko-rosyjskiej z lat 1919-1921 wynika³o, ¿e bez odpowiednio licznej, dobrze wyposa¿onej i fachowo wykszta³conej kadry s³u¿by zdrowia nie mo¿na prowadziæ dzia³añ zbrojnych. Polscy lekarze wojskowi, wybitni organizatorzy i uczeni w dziedzinie medycyny wojskowej wskazywali na koniecznoæ stworzenia warunków do instytucjonalnego kszta³cenia wojskowych kadr medycznych w Polsce.
Ju¿ u zarania niepodleg³oci wysuniêto pomys³ utworzenia w £odzi lub w Lublinie wojskowej
uczelni medycznej jako najefektywniejszego sposobu zasilania kadrowego wojskowej s³u¿by zdrowia.
Autorzy projektu nie wziêli jednak pod uwagê ówczesnych mo¿liwoci ekonomicznych pañstwa oraz
stanu posiadania w³asnej kadry naukowo-dydaktycznej.
Ostatecznie, koncepcja szkolenia zawodowych lekarzy wojskowych zosta³a opracowana przez
Departament Sanitarny Ministerstwa Spraw Wojskowych w koñcu 1920 r. Wprowadzono wówczas dwa
systemy kszta³cenia, które mia³y zapewniæ liczn¹ i fachowo wykszta³con¹ kadrê zawodow¹: stypendialny i aplikacyjny. St¹d, ju¿ w 1920 r. wojsko zaczê³o kszta³ciæ w³asnych stypendystów na wydzia³ach lekarskich poszczególnych uniwersytetów. Nap³yw kadr z tego ród³a by³ jednak tylko perspektyw¹ na lata póniejsze. Ponadto znaczna czêæ stypendystów niechêtnie odnosi³a siê do s³u¿by wojskowej jako swej przysz³ej zawodowej dzia³alnoci i szybko z niej rezygnowa³a .
Szukano równie¿ mo¿liwoci pozyskiwania lekarzy cywilnych na zawodowych pracowników
wojskowej s³u¿by sanitarnej - g³ównie sporód tych, którzy znaleli siê w armii podczas wojny.
Dla przeszkalania takich kandydatów w 1921r., w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie uruchomiono
Szko³ê Aplikacyjn¹ Korpusu Oficerów Sanitarnych. Jednak ¿ycie szybko obali³o tê koncepcjê, gdy¿
wród lekarzy w Polsce by³o bardzo niewielu kandydatów na oficerów zawodowych. Trzeba wiêc by³o
z pomys³u zrezygnowaæ i szukaæ innych realniejszych rozstrzygniêæ.
W zwi¹zku z tym wybrano rozwi¹zanie porednie: powo³ano szko³ê, której s³uchacze podchor¹¿owie studiowali medycynê na odpowiednich wydzia³ach Uniwersytetu Warszawskiego lub stomatologiê w Pañstwowym Instytucie Dentystycznym. Natomiast wiedzê i umiejêtnoci z zakresu medycyny
wojskowej oraz wyszkolenie oficerskie uzyskiwali w macierzystej, powsta³ej w 1922 roku w Warszawie - Wojskowej Szkole Sanitarnej. Póniejsze zmiany organizacyjne nie zmienia³y tej podstawowej
zasady kszta³cenia i doskonalenia wy¿szej kadry medycznej Wojska Polskiego. System ten nie do koñca odpowiada³ ówczesnemu kierownictwu wojskowej s³u¿by zdrowia, dlatego w koñcu lat trzydziestych rozpoczêto starania o powo³anie autonomicznej wojskowej uczelni medycznej. Plany te przerwa³ wybuch wojny.

Kszta³cenie lekarza musi obejmowaæ wykszta³cenie zawodowo-lekarskie oraz specjalne wyszkolenie wojskowe.
Wyszkolenie to powinno byæ powierzone specjalnym szko³om wojskowej s³u¿by zdrowia...
Z uchwa³y VI Miêdzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej. Haga, 1921 r.
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