REZOLUCJE
IV ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO
W GDAŃSKU W R. 1954
Podsumowując
dorabek działalności w dziedzinie własnej nauki
w okresie od 1952 do 1954 T. oraz wyzna:czając na okres na'Stępnych 2 lat
wyty,c zne dla Zarządu Pol1skiego Towarzystwa Parazytologicznego, IV
Zjazd PTP s t w i e r d z a:
1. Wprowadzenie przez PAN z,a:sad planowania, koordynawa:nia i organizowania prac naukowych odbiło się bardzo korzystnie na rozwoju
i postępie parazytologii polskiej w 019tątnim dwuleciu. Wytypowanie tematyki szcrególruie ważnej i centralnej postawiło wyraźnie zadania i cele
naukowym i usługowym placówikom parazytologi'cznym i porzwoliło powiązać zaigadnienia naukowe, ogóln:obiologiczne z potrze<bami sanitarnymi i gospodairczymi kraju.
Przegląd dorobku z okresu 1952-54 przedstawiony na IV Zjeź~ie
PTP wylkazał, że osiągnięcia paTazytologów polskich są duże i idą łpo linii.
wytycznych PAN. Pa·r azytologia polska zbliża się na tej drodz-e do osiąg
nięcia poorl.omu dyscypliny naukowej, któ,r a powinna
charaktery~owac
naukę w państwie socjal'istycznym.
2. Zgodnie z uchwałami II Zjazdu PZPR, Komitet Parnzytologiiczny
PAN wy,typ01Wał zadania o dużej doniosłości społecznej, zmierm1ąc do
podniesienia zdrowia człowieka oraz zwierząt gospodarskich przez zwalczanie pasożytów przewodu pokarmowego człowieka i pasożytów :z:wie-

rŻąt użytkowych.

plany naukowe jako wskazani,a dla własnej działa:Iności, IV Zj,a:zd PTP weyryva wszystkich członków do wzmożenia wysił
ków i konoentrncji uwa1gi dl1a zrealizowania wytyczonych zadąń. W tym
celu nakłada ina swych członków obowiązek udziału w ciągu, na<l'chodrzą
oogo okresu międrzyzjazdowego w akcjli uświadamiającej spoŁeczeństwo
o patog.eninej roli pasożytów człowdeka i zwierząt do:qiowych i · występo
waniu ich na ziemiach Polslci. PTP jako organ nauki działający wśród
społecz,eńsrtwa, przyczynić się musi do spopul,a ryzoiwania aikcji walki z pasożytami. Kia1żdy oddział i kiażdy członek PTP powinien wziąć w tej akc11
jak najżywszy udział pop;rzez wygła:sza1I11ie odczytów publicrznych, pogadanek w szkołach, na wsi, poprzez pisanie broszur popularyzacyjnych, arPrzyjmując po1Wyższe
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tykułów itp. Poleca się Zarząd!Olwi Głównemu oprac.owan~e szczegółowych
wytyczn~h dla oddlziałó,w i członków.
3. IV Zjiazd PTP w obliczu ważności społecznej zamierz:onej akcji
zwalczania pasożytów przewodu pokarmowego człowiekla i ocenrl.ając moż
liw:ości rozpoczęcia tej a'kicji, jako realJ.ne w r. 1956 zwraca się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie przygotowań do niej przez:
- opraoowainie łącznie z Komitetem Parazytofogicznym PAN szczegó, łowego planu a:rocji zwalczania pasożytów przewodu pokarmowego czło1
wieka,
- zorganizowanie prny Wojewódzkich OŚTodkach Zdrowia przychodni
parazytologicZIIlych, których zadaniem będzie leczerue chocych oraz udzielanie porad w zaikresie zwalczania chorób inwazyjnych; Zjazd wyraża przy
tym przekonanie o kooiec~śd uruchomienia przyna.!jmniej 5 prrzych~
dni parazytologicznych w r. 1955,
- przygotowanie w ciągu r. 1955 10 ruchomych ekip do zwalctz1ania
pasożytów, złożonych z odpowiedniego wozu sanitarnego i z wyszk~1cmej
obsługi leklarskiej i technkznej,
- przygotowaruie podstaw pTawnych do przeprowacmenia akcji zwal~an:ia pa:solŻytów w skiali państwowej,
- dokszta~canie w parazytologii lekawkiiej lekarrzy wojewódzk1ch i powiatorwych,
4. W trosce o zaibezpieczenie zdrowotności z:Wierząt u1żyltkowych IV
Zjazd ZWTooa się do Mi:niJSterstwa Rolnictwa o:
- udzieLenie wó.ększej pomocy placówkom 111aukorwym i usługowym
w zakresie badań nad paszą jako źródłem chorób inwazyjnych zrwierząt,
- dałsze wzmacnianie ikadr pararzytofogicznych w ,Wojewódzkich Zakładach Higieny Weterynaryjnej, z tym aby placówJki te nie tylko speł
ruiały rolę
rozpoznawczą,
ale rólWlnież mogły służyć fachową pomocą
w zwalcza1I1iu chmóib ia:twazyjnych.
5. IV Zjazd PTP uważa za nieodzowne zabezpieczenie odpowiedniej
ilości leków p~eciw pasożytom człowieka i zwierząt dorrtawych. ·Jako
.głos orpmii społecznej popiera zapotrzelbowanie Komiitetu Parazytologti.cznego na pTZygotorwanli.e w r. 1955 przez prnemysł farmaceutyczny leków
potrzebnych do zwalczani•a pasożytów.
6. W tros~e o potrzebę, kształcenia młodych '.kadr pa1I'ażyto1ogicżnycrh
IV Z•jazd PTP oceni!a dotychczrusowy zaikre'.S iksztakenli.a ikadr lekarskich
z dziedziny pal'.azytol~ jakio zbyt szczupły i pro.s,i Ministerstrwo Zdrowia
o zaibezpieczeniewi~ks0ej i~ości godrziin wykładowych, ćwiczeniowych i klinic:zmych z tego przedmioitu na studiach lekarS1lci1ch. Wyraża przy tym
pr:z~konanlie, że dopiero utworzenie katedrr lUib zakładórw pa,razyito.Iogii lekarskiej w Akademiach Medycznych pozwoli na właściwe rozwiązanie
sprawy naucz,a.nita tego przedmiotu.
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7. PTP wyr~a gotowość udzielania pomocy fachowej swych człon- . 2
ków Ministenstwu Zdtrowia i Ministerstwu Rolniot:wa we WS"Zystkich powyższych sprawach, a zwłaszcza pl'"ly u'kł, adaniu progmmów nauc2'la.nia
parazytologii, przy obs,a dzaniu stanowisk parazytologicznych specjalistaIpd i przy pra~a,c h nad podjęciem akcji zwałczania pasożyiów przewodu
pokarmowego człowie'ka J pasożY1tów zrwierząt domowych.
8. IV ~jazd z uznaniem stwierdza, że uchwała III Zjazdu o ujednostajnieniu polskiego mianownictwa z dziedziny pai-azytologid została .wykonana i prace nad redakcją zostały daleko posunięte. Zjazd uwaiżia za,
właściwe, po zakończeniu prac redakcyjnych, przekazainde ma.teri•ału do
dalszego opracowania Komitetowi Parazytologicznemu i wzywa ws-zyst~~ członków PTP o wdrażanie w pracy :mrwodowej ustalonych zasad
mianownictwa dla chor!)b inwazyjnych.
9. IV Zjazd wzywa wszystkich członków PTP do wzięcia aktywnego udziału w nadchodzących wyibomch do Rad Narodowych, organów
władzy ludowej, w oparciu o działalność których także parazytologowie
polscy reaihlwwać będą zadanie pod:niesienia stanu zdrowotności i higieny
w kraju oraz ąchrony zwierząt gospodarskich przed chorobami ilnwazyjnymi.
10. Parazytologowie zdając sobie sprawę z groźby stosowania 'broni
masowej zagłady, w tym także i broni bakteriologiC'Zillej, opartej pa celowym szerzeniu epidemii, zoboiwiązują się wzmóc wysiłki ·w walce przeciwko remild.taryzacji Niemiec Zachodnich o utrzymanie pokioju w całym świecie.

