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JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY
PANI PROFESOR ZW. DR HAB. NAUK MED.
DANUTY NARUSZEWICZ-LESIUK*
Pani Prof. zw. dr hab. nauk med. Danuta Naruszewicz-Lesiuk rozpoczê³a pracê w Zak³adzie Epidemiologii 1 padzierniku 1955 roku.
Studentka, asystentka, doktorantka i habilitantka w szkole prof. Jana Karola Kostrzewskiego, zrezygnowa³a z wstêpnych planów pracy jako lekarz wiejski w Czerwiñsku nad
Wis³¹ lub chirurg w P³oñsku i podjê³a badania w zakresie epidemiologii opisowej, analitycznej i dowiadczalnej chorób zakanych, stosuj¹c metodykê uznan¹ jako najnowoczeniejsz¹ w kanonie badañ wiatowych. Szczególnie interesowa³y J¹ problemy zapobiegania chorobom zakanym dzieci, której to tematyce pozosta³a wierna do koñca swojej pracy
zawodowej. Spokój i szacunek dla innych umo¿liwia³y Pani Profesor owocne nawi¹zywanie wspó³pracy wewn¹trz- i miêdzyinstytutowej, co umo¿liwia³o kompleksowe opracowanie i rozpoznanie trendów epidemiologicznych chorób zakanych dzieci. Szeroka wspó³praca z pediatrami i neurologami pozwoli³a na ocenê szkód zdrowotnych wyrz¹dzanych
dzieciom przez odrê i póne nastêpstwa tej choroby (podostre stwardniej¹ce zapalenie
mózgu).
Laboratoryjna ocena mocy immunogennej szczepionek (krztucowych, odrowych,
durowych) stanowi³a istotny wk³ad w problemy zapobiegania chorobom zakanym.
Nie mo¿na pomin¹æ wk³adu Pani Profesor w zapobieganie w skali kraju zawleczeniu
szczególnie niebezpiecznych epidemicznie chorób zakanych, takich jak d¿uma i cholera.
Z zakresu pracy naukowej opublikowa³a ponad 160 prac. W latach 1980-1989 pe³ni³a obowi¹zki kierownika Zak³adu Epidemiologii PZH, co by³o zwi¹zane z objêciem przez Prof.
W. Magdzika, dotychczasowego kierownika Zak³adu, stanowiska dyrektora PZH.
Od roku 1967 Prof. Kostrzewski powierzy³ Jej organizacjê dzia³u dydaktycznego
PZH pod nazw¹ Studium Sanitarno-Higieniczne, którym kierowa³a przez 32 lata do maja
2000 roku.
Dobre i ¿yczliwe rozpoznanie problemów ludzi z tak zwanego terenu ubiegaj¹cych
siê o awans zawodowy, oprócz wyników merytorycznych szkolenia, owocowa³o w utrzymaniu d³ugoletnich kole¿eñskich zwi¹zków tych osób z naszym Instytutem.
Profesor Naruszewicz zawsze traktowa³a pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych jako równorzêdnych kolegów. Bez rozg³osu i zamieszania, w okresie pracy Pani
Profesor, Studium zorganizowa³o ponad 1100 kursów (specjalizacyjnych, doskonal¹cych,
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unifikacyjnych i innych), które ukoñczy³o ponad 30 000 osób. Oko³o 600 osób zda³o egzaminy specjalizacyjne przed komisjami zorganizowanymi przez Studium.
Przez wiele lat by³a cz³onkiem Rady Programowo Metodycznej Centrum Medycznego
Kszta³cenia Podyplomowego. Bra³a udzia³ w seminariach powiêconych szkoleniu Pracowników Zdrowia Publicznego, organizowanych przez WHO i RWPG.
W roku 1975 przed instytutami naukowo badawczymi w Polsce pojawi³ siê trudny do
pokonania zakrêt w formie koniecznoci zmiany organizacji badañ naukowych i ich finansowania. Prof. Kury³owicz powierzy³ tê pracê Pani Profesor Naruszewicz i oboje opracowywali strategiê zachowania profilu Instytutu wobec bardzo trudnego wyzwania.
W 1976 roku Minister Zdrowia powo³a³ Pani¹ Profesor Danutê Naruszewicz-Lesiuk
na stanowisko sekretarza naukowego PZH i jednoczenie na sekretarza zespo³u koordynuj¹cego Miêdzyresortowy problem MR-12, pod nazw¹ Wp³yw ska¿eñ rodowiska na zdrowie i ¿ycie cz³owieka. Pierwszy 5-letni etap tych badañ uda³o siê zrealizowaæ z korzyci¹
dla Instytutu. W realizacji tego zadania pomog³o Pani Profesor ukoñczenie specjalnych
studiów podyplomowych organizacji badañ naukowych, organizowanych przez Min. Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki w Katowicach.
Równolegle z powy¿szymi obowi¹zkami Pani Profesor przez ca 25 lat pracowa³a
w redakcji Przegl¹du Epidemiologicznego, kolejno jako sekretarz, redaktor dzia³u, redaktor  a od 4 lat jako zastêpca redaktora, któr¹ to funkcjê pe³ni spo³ecznie do chwili obecnej.
Na szczególne uznanie zas³uguje ten okres pracy w redakcji, gdy jako redaktor
w latach 1989-1991 musia³a obroniæ utrzymanie tego czasopisma pod wzglêdem finansowym, jak równie¿ jego oryginalnego profilu tematycznego.
Pani Profesor reprezentowa³a przez 12 lat nasz Instytut jako przewodnicz¹ca terenowej komisji do badania nadzoru nad badaniami na ludziach (póniej Komisja Etyki Badañ Naukowych).
Wród innych obowi¹zków  Pani Profesor przez 16 lat by³a cz³onkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy G³ównym Inspektorze Sanitarnym, w tym przez 13 lat przewodniczy³a Komisji Epidemiologii, a przez 3 lata  Komisji Kszta³cenia Kadr. Ponadto
by³a cz³onkiem Rady Naukowej Instytutu Grulicy i Chorób P³uc, Komitetu Ekologii Cz³owieka PAN oraz aktywnym cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy
Chorób Zakanych  obecnie cz³onek honorowy.
Dziêkujemy naszej serdecznej Kole¿ance za 50 lat
pracy na rzecz PZH i ¿yczymy si³, zdrowia i chêci
do dalszej pracy
Doc.dr hab. Danuta Serokowa
Od siebie mogê dodaæ, ¿e Pani Profesor Naruszewicz by³a dla mnie zawsze arbitrem
elegancji, kiedy musia³em rozstrzygaæ trudne i delikatne problemy osobowe, których w tak
du¿ej Instytucji nigdy nie brakuje.
Prof.dr hab. Jan K. Ludwicki
Dyrektor Pañstwowego Zak³adu Higieny

