
Biuletyn Informacyjny Vol. II
2009
Nr 10
październikUniwersytetu Medycznego w Łodzi
issn 1899-5810

Biblioteka sercem uczelni

Od redakcji
Aktualności
Biblioteka sercem uczelni
Barlicki dziś 
Monitorowanie losów absolwentów UM w Łodzi
Objęcie patronatem trzech renomowanych LO przez UM
Przełom w polskim pielęgniarstwie 
Zewnętrzna ocena jakości kształcenia ...
Kampania “Pola Nadziei” w bibliotece uczelnianej
Jak pozyskać środki z 7 Programu Ramowego ...
Centralne Laboratorium UM - Pytania i odpowiedzi
Akty prawne - Raport

www.umed.pl



reklama



Od redakcji

1

Biuletyn nr 10, październik 2009, Łódź

„Biblioteka
to skarbnica

lekarstw 
Duszy”

- napis w bibliotece w tebach 

Mgr Tomasz Bartosiak
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw

Szanowni Państwo,

Niezwykle istotnym elementem kształcenia na 
każdej uczelni jest dostęp do najnowszej literatury 
fachowej z całego świata. Dostęp ten umożliwia 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Jej zasoby wynoszą ponad 350 tys. 
woluminów i sukcesywnie są wzbogacane. Bi-
blioteka Główna ma dostęp sieciowy do blisko  
200 tytułów pełnotekstowych czasopism zagra- 
nicznych w wersji elektronicznej. Duża liczba 
miejsc, stanowisk komputerowych oraz bezprze-
wodowy dostęp do Internetu, w znaczący sposób 
ułatwiają studentom naukę. Wszystkie te aspekty 
porusza w swoim artykule „Biblioteka sercem  
Uczelni” – Dyrektor Biblioteki Głównej UM  
dr Ryszard Żmuda. Czytając ten tekst możemy 
poznać historię naszej skarbnicy wiedzy, 
uzyskać informacje o tym, co dzieje się w niej  
w chwili obecnej oraz poznać plany na 
przyszłość.
Gorąco polecam także artykuł „Kampania Pola 
Nadziei w Bibliotece Uczelnianej”, Pani dr  
n. med. Marii Jakubowsiej, która jest Kus-
toszem UM w Łodzi oraz wolontariuszem zespołu  
Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi. 
Przybliża Dr Jakubowska nam idee corocznie 
odbywającej się kampanii na rzecz opieki paliaty-
wnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzi-
nami.
W tekście „Barlicki Dziś” Prof. dr hab.  
n. med. Piotr Kuna przedstawia obecną sytuację 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1  
im. N. Barlickiego. Możemy dowiedzieć się  
z niego, że nasz szpital zajął 3 pozycję w Ogólno-
polskim Rankingu Szpitali Publicznych. Gratuluję 
Panu Dyrektorowi  oraz wszystkim pracownikom  
szpitala, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak 
ogromnego sukcesu.

W tym numerze znajdziecie również Państwo  
informacje dotyczące projektu realizowanego 
przez Akademickie Biuro Karier, w artykule  
jego kierownika – mgr. Michała Okrasy.
Na następnych stronach osobiście Państwu 
przybliżam współpracę naszej Uczelni z trzema 
łódzkimi szkołami średnimi, które objęliśmy pa-
tronatem.
Po raz kolejny będzie można zapoznać się  
z nowymi informacjami dotyczącymi dos-
tosowania się Uczelni do wymagań Procesu 
Bolońskiego, w stałej już rubryce Prof. Józefa  
Kobosa.
O „Przełomie w Polskim Pielęgniarstwie” 
informują Panie: mgr Dorota Kilańska,  
dr n. med. Jolanta Glińska, mgr Beata  
Brosowska oraz mgr Małgorzata Lewan-
dowska. Z kolei o tym „Jak pozyskać środki 
z 7 Programu Ramowego na badania nau-
kowe w obszarze medycyny i zdrowia” mo- 
żemy dowiedzieć się czytając relacje z konferencji 
przygotowanej przez nasz Uniwersytet.
Jak zawsze zachęcam do przesyłania Państwa 
uwag, opinii i zastrzeżeń dotyczących naszego 
Biuletynu na adres: promocja@umed.lodz.pl.

Życzę miłej lektury.

www.umed.pl
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Aktualności

Zmarł dr Marek Edelman doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aktualności: Październik 2009

Marek Edelman urodził się w 1921 roku  
w Homlu na Białorusi. Wkrótce po tym jego 
rodzina przeniosła się do Warszawy, gdzie spę- 
dził dzieciństwo i lata młodości. Był członkiem 
„Bundu”, żydowskiej socjalistycznej partii robot-
niczej, był również jednym z założycieli Żydow- 
skiej Organizacji Bojowej, skupiającej młodzież 
żydowską przeciwstawiającą się wrogom. Jako 
jeden z niewielu przeżył powstanie w getcie 
warszawskim, będąc też jego przywódcą po 
śmierci Mordechaja Anielewicza. Po zakończeniu 
wojny nie wyjechał z Polski. Pytany dlaczego 
zdecydował się tu pozostać odpowiadał: „Ktoś 
przecież musi zostać z tymi wszystkimi, którzy 
tu zginęli”.
Dr Marek Edelman w 1946 roku zamieszkał  
w Łodzi, gdzie również ukończył studia medy-
czne. Swoją wiedzę rozszerzał pod kierunkiem 
prof. Jana Molla, pioniera w dokonywaniu ope-
racji serca w stanie zawału. Jest autorem blisko 
40 publikacji o tej tematyce (monografia „Zawał 
serca”), które powstały w latach 1954-1977. 
Był to okres, kiedy nie było takich, jak dzisiaj, 
możliwości zbierania informacji naukowych, 
wymiany z ośrodkami zagranicznymi czy nawet 
polskimi. Dr Marek Edelman tak opisał swoją 
pracę w służbie zdrowiu i życiu ludzkiemu: „Pan 
Bóg już chce zgasić świeczkę, ja muszę szybko 
osłonić płomień, wykorzystując jego chwilową 
nieuwagę” - słowa te pochodzą z książki 
- wywiadu „Zdążyć przed Panem Bogiem”, jaki 
przeprowadziła z nim Hanna Krall. W 1962 roku 
uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, po obro-
nie rozprawy „Pochodne hormonów kory nadner-
czy w leczeniu ciężkich postaci niewydolności 
krążenia”. W swojej późniejszej pracy naukowej 

zajmował się zagadnieniem obrzęku płuc, a wyni- 
ki tych badań podsumował w przedstawionej 
wtedy do recenzji pracy habilitacyjnej: „O nie-
których mechanizmach obrzęku płuc”. Pomimo 
pozytywnych recenzji praca została odrzucona, 
niewątpliwie z powodów politycznych, w roku 
1969. Miał swój wkład w rozwój metody opero-
wania zawału serca polegającej na połączeniu 
krążenia żylnego z tętniczym. Rozwijającą się 
karierę doktora blokowały kolejne zwolnienia ze 
szpitali im. Pirogowa, im. S. Sterlinga oraz Szpita-
la Wojskowego Łodzi, spowodowane antysemic-
ką nagonką. Jego opanowanie i wewnętrzna  
dyscyplina były wzorem dla członków zespołu, 
którym kierował, a profesjonalizm i niezwykła 
uczciwość stanowiły przedmiot niekłamanego 
podziwu współpracowników. Surowy i niejed-
nokrotnie szorstki w kontaktach z personelem, 
był jak ojciec skrywający dumę i głęboką miłość 
do tych, którym powierzał opiekę nad najcenniej-
szym darem, jakim jest życie.
W latach 70-tych był zaangażowany w działalność 
opozycyjną. Podpisując list, kierowany przez 
intelektualistów do władz PRL, występował 
przeciwko wprowadzeniu zmian w Konsty-
tucji PRL, wskazujących na przewodnią rolę 
PZPR oraz sojusz z ZSRR. Działał w Komitecie 
Obrony Robotników oraz NSZZ „Solidarność” 
- niósł pomoc potrzebującym opieki medycznej, 
przyjmując na swój oddział represjonowanych ro-
botników z Radomia i Ursusa. Nie bał się pytań  
o powody przyjęcia, ważny dla niego był człowiek. 
W ideach KOR-u dostrzegał te same wartości, na 
których opierał swą działalność „Bund” - brater-
stwo, sprawiedliwość społeczna i nienawiść do 
dyktatury. To one, przekazane „Solidarności”, 
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zaowocowały wolnością.
W latach 80-tych Marek Edelman był jednym  
z propagatorów wprowadzenia na szeroką skalę 
badań przesiewowych dotyczących nowotworów 
piersi. To on zdobył na ten cel środki z Fundacji 
„Solidarność” i wiedząc jak ogromne znaczenie 
w walce z rakiem odgrywa czas, przekonywał  
o konieczności szybkiego działania.
W 1998 roku w uznaniu zasług dla kraju  
uhonorowany został najwyższym polskim odzna- 
czeniem państwowym - Orderem Orła Białego. 
Odbierając odznaczenie z rąk Prezydenta RP -  
- Aleksandra Kwaśniewskiego powiedział: „Or-
der ten jest przypomnieniem 3 milionów Żydów, 
którzy zginęli w Polsce, 350 tysięcy warsza-
wiaków... jest przypomnieniem tych ludzi, którzy 
zginęli niepotrzebnie. Jest to order dla ziemi pol-
skiej, osieroconej z 3 milionów obywateli. Oby-
wateli, którzy wnosili krasę kultury żydowskiej, 
która tak się splatała przez wieki z literaturą, 
kulturą i obyczajem polskim. To wszystko minęło 
i dzisiaj trzeba o tym pamiętać. Demokracja 
nie jest dana od Boga ani od ludzi na zawsze  
i trzeba cały czas o nią walczyć”. W 1999 roku 
władze Łodzi nadały Doktorowi Markowi  
Edelmanowi tytuł Honorowego Obywatela Mia-
sta. Jest laureatem tytułu doktora Honoris Causa 
Uniwersytetu w Yale (USA) i Uniwersytetu Libre  
w Brukseli (Belgia), został uhonorowany również 
Medalem Świętego Jerzego - nagrodą o przesłaniu 
chrześcijańsko-społecznym.
Nie lubił mówić o sobie. Chętnie jednak zabierał 
głos w sprawach ważnych, zwłaszcza w obronie  

innych ludzi - poniżanych, mordowanych, bez-
bronnych. Nie odmawiał też, gdy trzeba było 
pójść na spotkanie z młodzieżą i odpowiadać 
nawet na najtrudniejsze pytania. Spotykał się  
z młodymi Niemcami, Żydami, Amerykanami, 
którzy przyjeżdżają do Łodzi. „To jest młode 
pokolenie. Im trzeba mówić, co tu się stało, 
żeby nie powtórzyli błędów swoich dziadków” – 
wyjaśniał.
Doktor Marek Edelman jest żywą legendą 
Powstania w Warszawskim Getcie, człowiekiem, 
którego działalność przywraca wiarę w idee 
człowieczeństwa. Jego odwaga i zaangażowanie 
w sprawy pokoju i poszanowania praw człowieka 
są wzorem do naśladowania dla ludzi na całym 
świecie. Postawa, jaką prezentował Doktor  
Edelman w czasie wojny, a także w warunkach 
pokoju, jest dowodem na to, że człowieczeństwa 
nie można zniszczyć ani rękoma faszystowskiego 
ani komunistycznego reżimu - dwóch totalitarnych 
systemów XX wieku.
W 2008 roku został odznaczony Legią Honorową 
przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkozyego.  
W 2007 roku Markowi Edelmanowi został nada-
ny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi.
W dniu pogrzebu doktora Marka Edelmana od 
samego rana przed Pomnikiem Bohaterów Getta 
zbierały się tłumy osób chcących pożegnać znane-
go działacza i przywódcę powstania w getcie 
warszawskim. W uroczystości, którą prowadziła 
Agnieszka Holland, uczestniczyli m.in. prezy-
dent Lech Kaczyński oraz Tadeusz Mazowiecki.

Konferencja „Co przynosi i czym zagraża postęp cywilizacyjny 
- wyzwania dla medycyny wieku rozwojowego...”

Zarząd Główny Pediatrycznego Forum Pro-
filaktyki Chorób Cywilizacyjnych oraz Klinika  
Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzie-
ci UM zorganizowały I Zjazd Towarzystwa 
Naukowego - Pediatrycznego Forum Profilak-
tyki Chorób Cywilizacyjnych (PFPCC), który 
odbył się w dniach 2-3 października 2009 roku  

w Centrum Konferencyjnym Hotelu Andel’s, przy  
ul. Ogrodowej 17 w Łodzi.
Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu  
przewodniczyła Pani prof. dr hab. med.  
Krystyna Wąsowska-Królikowska.

Pamięć
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Nowoczesna operacja laparoskopowa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  
im. WAM, w Klinice Chirurgii Ogólnej i Ko- 
lorektalnej, którą kieruje prof. dr hab. n. med.
Adam Dziki, lekarze specjaliści dr n. med. Ewa 
Langner i dr n. med. Michał Mik przepro- 
wadzili jako jedyni w regionie minimalnie 
inwazyjną operację guzów odbytnicy (Transanal 
Endoscopic Microsurgery - TEM).
Minimalnie inwazyjna operacja guzów odbytnicy 
umożliwia wycięcie zmian w odbytnicy, poli- 
pów i nowotworów. Stosowna jest szczególnie  
u chorych z obciążeniami układu oddechowego  
i krążeniowego, których stan zdrowia nie pozwa-
la na przeprowadzenie klasycznej operacji. Czas 
trwania tego zabiegu jest krótszy od operacji 
klasycznej. Zazwyczaj trwa mniej niż godzinę. 
Średnio w drugiej, trzeciej dobie po operacji 
pacjent zostaje wypisywany do domu. Po klasy-
cznej operacji pacjenci przebywają na oddziale 
co najmniej tydzień. W czasie tego zabiegu nie 

ma konieczności otwierania jamy brzusznej, jest 
też bardzo niewielka utrata krwi, ilość innych 
powikłań też jest znacznie mniejsza. Z drugiej 
strony, trzeba powiedzieć, że nie każdy chory 
kwalifikuje się do takiej operacji. W TEM można 
wykonać wycięcie zmian łagodnych i bardzo  
wczesnych postaci raka.
Od czerwca 2009 roku przeprowadzono w klini-
ce kilka operacji przy zastosowaniu ww. techni-
ki, wszystkie zakończyły się pozytywnie. Żadna 
inna klinika chirurgiczna w Łodzi i regionie nie 
wykonuje tego typu zabiegów. 
Główne korzyści dla pacjenta operowanego 
nowoczesną metodą TEM to: znacznie krótszy 
czas trwania operacji, małe ryzyko wystąpienia 
powikłań pooperacyjnych, skrócenie czasu po-
bytu pacjenta po operacji w szpitalu, możliwość 
pomocy osobom starszym, które nie kwalifikują 
się do operacji metodą klasyczną.

Nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Miło nam poinformować, że decyzją Centralnej 
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 
września 2009 roku, Wydział Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskał  

uprawnienie do nadawania stopnia nauko- 
wego doktora habilitowanego nauk medycznych 
w dyscyplinie biologia medyczna.

Wizyta Dyrektora Generalnego Fundacji Azja - Europa (ASEF)

W dniu 8 października 2009 roku na Uniwer-
sytecie Medycznym w Łodzi gościł Dyrektor 
Generalny Fundacji Azja - Europa (ASEF) - Am-
basador Dominque Girard. W spotkaniu z ra- 
mienia Uczelni uczestniczył prof. dr n. med. 
Dariusz Nowak - Prorektor ds. Rozwoju  
Uczelni, prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 
- Prorektor ds. Nauczania i Wychowania,  

prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski - 
Pełnomocnik Rektora ds. Studiów w Języku 
Angielskim, mgr Przemysław Andrzejak  
- Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji  
Uczelni oraz mgr Tomasz Bartosiak  
- Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw. 
Ambasador Girard przyjechał do Łodzi  
z propozycją współpracy dla naszej Uczelni  
przy organizacji 16-tej edycji ASEF University, 
która poświęcona będzie zdrowiu publicznemu. 
ASEF University to jeden z programów Fun-
dacji adresowany do studentów z Europy i Azji, 
którzy przez dwa tygodnie uczestniczą w war- 
sztatach, wykładach i prelekcjach, odbywających 
się w jednym z państw członkowskich ASEF. Po-
przednie edycje programu miały miejsce m.in.  
w Korei, Hiszpanii, Niemczech, Japonii i Tajlan-
dii. Polska edycja ASEF University ma odbyć 
się w Łodzi, w lipcu 2010 roku, a Władze Uni-
wersytetu Medycznego wyraziły chęć współpracy  
z Fundacją przy organizacji tego projektu. Am-
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basador Girard podkreślał, że nasza Uczelnia 
została wybrana nie tylko ze względu na tematykę 
przyszłorocznej edycji, ale również ze względu na 
fakt, iż podobny projekt nigdy dotąd nie był reali-
zowany w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Fundacja Azja - Europa (ASEF, www.asef.org)  
z siedzibą w Singapurze, utworzona została  
w lutym 1997 r. w ramach dialogu europejsko 
-azjatyckiego ASEM (Asia Europe Meeting). 
Celem Fundacji jest promowanie kontaktów 
pomiędzy społeczeństwami Azji i Europy oraz  
wzajemnego zrozumienia między obu kon-
tynentami w obszarze wymiany kulturowej, 
intelektualnej i społecznej. Obecnie ASEF  
realizuje ok. 300 projektów, w których uczest-

niczy blisko 15 tys. Azjatów i Europejczyków. 
Działalność Fundacji finansowana jest ze składek 
krajów członkowskich, a także dobrowolnych 
wpłat instytucji prywatnych. Polska współpracuje 
z ASEF od 2002 r.

Zmarł prof. zw. dr hab. n. med. Leszek Cieciura

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci  
prof. zw. dr. hab. n. med. Leszka Cieciury,  
emerytowanego profesora Uniwersytetu Me- 
dycznego  w Łodzi. Profesor Leszek Cieciura był 
wieloletnim Kierownikiem Katedry oraz Zakładu 
Histologii i Embriologii Wojskowej Akademii  
Medycznej w Łodzi. Pionier badań w zakresie 
mikroskopii elektronowej, pierwszy promowany 
przez Radę Wydziału Lekarskiego WAM, doktor 

medycyny, pułkownik w stanie spoczynku Jeden  
z prekursorów wykorzystania mikroskopu ele- 
ktronowego w badaniach histologicznych i em-
briologicznych w Polsce, opracował szereg orygi-
nalnych metod dla tego narzędzia badawczego. 
Rodzinie oraz bliskim zmarłego składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi okrył się żałobą!

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. 
dr. hab. n. med. Jerzego Mikuckiego, wielo-
letniego pracownika naszej Uczelni. Odzna-
czonego Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Honorową Odznaką Miasta Łodzi oraz odznaką 
„Zasłużony dla Akademii Medycznej w Łodzi”.
W dniu 15 października 2009 roku odszedł od 
nas na zawsze profesor Jerzy Mikucki. Żegnając  
Pana Profesora, trudno pogodzić się z myślą,  
że jest to rozstanie ostateczne. Ten mądry, 
prawy, szlachetny Człowiek emanował tak 
niespożytą energią, chęcią działania i uczest-
niczenia w zachodzących wokół nas wydarze-
niach, że otaczającym Go współpracownikom  
i przyjaciołom wydawał się Osobą ponadczasową. 
Droga życiowa Profesora Jerzego prowadziła ku 
celom, które sobie sam precyzyjnie wyznaczał  
i nie była to droga wygodna, pozbawiona wybo-
jów. Odrzucając dziś wspomnienia o trudach,  
rozczarowaniach i chwilach zwątpienia, zda- 
rzających się w życiu każdego z nas, trzeba 

powiedzieć, iż inteligencja, pracowitość, odwa-
ga, ale także upór Profesora zaowocowały 
wieloma osiągnięciami zarówno w dziedzinie 
naukowej, karierze akademickiej oraz ogrom-
nej aktywności w działalności społecznej. 
Lista osiągnięć i honorów, jakimi obdarzony 
został Pan Profesor Jerzy Mikucki jest niez-
miernie długa, dlatego przypomnieć warto  
najistotniejsze z nich. Pan Profesor był wielolet- 
nim kierownikiem Katedry Bakteriologii na 
Wydziale Lekarskim, później na Wydziale Far-
maceutycznym ówczesnej Akademii Medycznej 
w Łodzi. Ponadto piastował funkcję Prorektora 
ds. Rozwoju Uczelni, a następnie został powołany 
na stanowisko Pełnomocnika ds. Budowy Cen-
trum Kliniczno-Dydaktycznego AM, którą to rolę 
wypełniał z nadzwyczajnym zaangażowaniem. 
Po przejściu na zasłużoną emeryturę nadal 
funkcjonował jako nauczyciel akademicki w Uni-
wersytecie Medycznym, a także z właściwą sobie 
pasją brał udział w pracach Łódzkiego Towarzy-
stwa Naukowego. Ta ostatnia z wymienionych 
aktywności przyniosła Mu wiele satysfakcji i suk-
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cesów organizacyjnych, odnotowanych w ciągu 
ostatnich lat działalności wspomnianego Towa-
rzystwa. W uznaniu zasług Panu Profesorowi 
Jerzemu Mikuckiemu powierzono stanowisko 
wiceprezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowe-
go, a w czasie ostatniego walnego zgromadze-
nia otrzymał tytuł Członka Honorowego ŁTN. 
Pan Profesor był posiadaczem wielu odznaczeń 
państwowych i resortowych, był wielokrotnie na-
gradzany za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne 
i organizacyjne przez władze Uczelni i Ministra 
Zdrowia. 
Profesor Jerzy Mikucki pozostanie na zawsze  
w naszej pamięci, jako wybitny członek społe- 
czności akademickiej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, a dla grona najbliższych współ-
pracowników i otaczających Go przyjaciół, Jego 
przedwczesne odejście stanowi niepowetowaną 
stratę.
Profesor Jerzy Mikucki urodził się 12 stycz- 
nia 1930 roku w Warszawie, gdzie ukończył 
Szkołę Powszechną im. M. Reja. 
W czasie okupacji był członkiem drużyny Zawi-
szy Szarych Szeregów. Świadectwo dojrzałości 
otrzymał w roku 1949 w Miejskim Gimnazjum  
i Liceum im. T. Kościuszki w Łodzi. Wydział  
Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi ukończył 
w roku 1954. Od roku 1952 do roku 1973 był  
zatrudniony w Zakładzie Bakteriologii Wydziału 
Lekarskiego AM jako asystent, starszy asystent, 
adiunkt. Stypendysta British Council w latach 
1967 - 1968 w Zakładzie Mikrobiologii Uniwer-
sytetu w Glasgow (Szkocja). Doktoryzował się  
w roku 1964, habilitował w roku 1972, 
specjalizację II stopnia z mikrobiologii i serolo- 
gii uzyskał w roku 1974, tytuł profesora nadzwy-
czajnego otrzymał w roku 1984, a stanowisko pro-
fesora zwyczajnego - w roku 1992. W latach 1990- 
-1992 był profesorem w Centrum Mikrobiologii 
i Wirusologii PAN w Łodzi. Autor i współautor 
ponad 120 oryginalnych prac doświadczalnych  
i poglądowych oraz ponad 60 streszczeń i komu-
nikatów na zjazdach krajowych i zagranicznych. 

Współautor jednej książki oraz autor, współautor 
i redaktor 6 skryptów. Promował 8 doktorów.  
W kierowanym przez Niego Zakładzie jedna  
osoba się habilitowała. Kierował ponad 100 pra- 
cami magisterskimi oraz 15 przewodami spe-
cjalizacyjnymi I i II stopnia z mikrobiologii  
i serologii. Organizator Zakładu Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i nauczania mikrobiologii na 
Wydziale Farmaceutycznym. W latach 1973-2000 
kierował Zakładem Mikrobiologii Farmaceuty-
cznej, od 1992 do 1997 roku był też kierownikiem 
Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego,  
a następnie kierował Międzywydziałową Katedrą 
Mikrobiologii w latach 1997-2000. Podczas 
kadencji 1976-1981 pełnił funkcję Prodziekana 
ds. Nauczania i Wychowania na Wydziale Far-
maceutycznym. Zorganizował Oddział Analityki  
Medycznej i nauczanie mikrobiologii dla anali-
tyków medycznych. Członek Senatu AM w latach 
1984-2000. Prorektor ds. Rozwoju i Organizacji 
Uczelni w latach 1984-1990. Pełnomocnik Rek-
tora ds. Budowy Centrum Kliniczno-Dydakty-
cznego w latach 1990-2002. Członek Rady Fun-
dacji AM w latach 1989-1995 i Rady Fundacji 
Instytutu Stomatologii od roku 1994. Członek 
Komitetu Mikrobiologii PAN w latach 1993- 
-1995, członek Rady Naukowej Centrum Mikro-
biologii i Wirusologii PAN w latach 1990-1998,  
a w latach 1996 - 1998 - wiceprzewodniczący Rady. 
Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 
w latach 1992 - 1996 wiceprzewodniczący Zarządu 
Głównego, członek Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego, wiceprzewodniczący IV Wydziału 
Nauk Medycznych w latach 1997-2003, a od roku 
2003 członek Zarządu i wiceprzewodniczący 
ŁTN. Członek Komitetu Redakcyjnego „Medy-
cyny Doświadczalnej i Mikrobiologii”. Odzna- 
czony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową 
Odznaką Miasta Łodzi i odznaką „Zasłużony dla 
Akademii Medycznej w Łodzi”. 

„Pola Nadziei” - akcja Caritas Archidiecezji Łódzkiej 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
W dniu 15 października 2009 roku zasadzono 500 
cebul żonkili przed gmachem Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
”Pola Nadziei” to coroczna kampania na rzecz  
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko cho-
rymi i ich rodzinami. Organizatorem i koordyna-

torem akcji w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie. Międzynarodowym symbolem 
programu są żonkile, które przypominają nam 
o osobach cierpiących, oczekujących pomocy  
i opieki w trudnym okresie umierania. Jego Eksce-
lencja ks. bp dr Ireneusz Pękalski przypomniał 
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nam 9 października 2009 roku w Katedrze pw.  
św. Stanisława Kostki, że Szkoci pierwsi 
rozpoczęli sadzenie żonkili.
Celem programu jest przeprowadzenie akcji in-
formacyjnej i edukacyjnej na temat opieki hos-
picyjnej nad osobami nieuleczalnie chorymi  
i ich rodzinami oraz pozyskanie środków na rzecz 
działalności domowej opieki hospicyjnej przy 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Akcję rozpoczy-
na jesienne sadzenie żonkili jako znaku nadziei. 
Od tego momentu prowadzone będą akcje edu-
kacyjne, polegające na organizowaniu spotkań, 
warsztatów, kwest i imprez towarzyszących dla 
łodzian. Ukoronowaniem działań będzie wiosenna 
kampania podsumowująca realizację programu.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: dok-
tor Honoris Causa i Rektor Akademii Medycznej  

w Łodzi - prof. dr hab. n. med. Leszek Woźniak, 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą U-
niwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. dr hab. 
n. med. Radzisław Kordek, Kierownik Katedry 
Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Perio-
dontologii, Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
Oddziału Lekarsko-Dentystycznego Wydziału  
Lekarskiego UM - prof. dr hab. n. med. Danuta 
Piątowska, Kierownik Zespołu Domowej O-
pieki Hospicyjnej - dr Iwona Sitarska, Zastępca 
Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej  
- ks. mgr Marcin Grzelak i Kapelan Hospicjum 
Domowego Caritas - o. Piotr Soból, pasjonista. 
Przybyli do nas również pracownicy i wolontar-
iusze.
Po powitaniu Gości - ze względu na zimową 
aurę w Izbie Pamięci AM/UM - przez dyrektora 
biblioteki uczelnianej - dr. n. hum. Ryszarda  
Żmudę, przemawiali: dr n. med. Maria  
Jakubowska, prof. dr hab. n. med. Leszek  
Woźniak, prof. dr hab. n. med. Radzisław  
Kordek, ks. mgr Marcin Grzelak i dr Iwona  
Sitarska. 
Profesor Leszek Woźniak w swojej wypo- 
wiedzi przypomniał genezę ruchu hospicyjnego 
w Łodzi początku lat 90. Początkowo plano-
wano założenie hospicjów w domach opieki 
społecznej, jednak ta forma nie znalazła popar-
cia. W 1992 roku powstało Stowarzyszenie Hos-
picjum Łódzkie. Od roku 1995 roku idea ruchu 
hospicyjnego zaczęła być skutecznie realizo- 
wana w postaci Hospicjum Domowego przy 
łódzkim oddziale Caritas.
W dalszych wystąpieniach podkreślano, że kam-
pania „Pola Nadziei” w jej części edukacyjnej jest 
kierowana szczególnie do ludzi młodych i ma na 
celu uwrażliwienie na obecność w ich otoczeniu 
ludzi mniej sprawnych, chorych i cierpiących, 
potrzebujących pomocy. Celem akcji w Uniwer-
sytecie Medycznym jest przyciągnięcie uwagi 
młodych adeptów medycyny. Studentom i dok-
torantom Uniwersytetu Medycznego pragnie-
my przekazać przesłanie, że po ciężkiej walce  
z chorobą, oddanie pacjenta pod opiekę specja-
listy medycyny paliatywnej, nie stanowi porażki 
medycyny, lecz zapewnia choremu komfort życia 
w okresie terminalnym.
Profesor Radzisław Kordek podkreślił, że ist-
nieje w społeczeństwie problem unikania te-
matów związanych ze śmiercią i umieraniem. 
Również w toku studiów medycznych przy-
gotowanie studentów do komunikowania się  
z pacjentem nieuleczalnie chorym i jego rodzi- 
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ną stanowi poważny problem. Dodał również, iż  
ponad połowa pacjentów umierających z powodu  
choroby nowotworowej umiera ciągle w dys- 
komforcie bólowym, stąd kształcenie w zakresie  
medycyny paliatywnej jest tak bardzo istotne. 
Wyraził swój podziw dla ruchu hospicyjnego  
i ludzi zaangażowanych w działania wolontaryjne 
na rzecz nieuleczalnie chorych.
Ks. mgr Marcin Grzelak mówił o pierwszych 
krokach kampanii „Pola nadziei”, która zapo-
czątkowana w Krakowie znalazła podatny grunt 
w Łodzi i jest realizowana przez Zespół Domowej 
Opieki Hospicyjnej Caritas. 
Doktor Iwona Sitarska podkreśliła, że Łódź jest 
jedynym miastem w Polsce, które nie ma profesjo-
nalnego hospicjum stacjonarnego. Ciężar opieki  
hospicyjnej spoczywa głównie na istniejących  
hospicjach domowych. Zaznaczyła również 
charytatywny aspekt kampanii. W obliczu braku 
środków każde finansowe wsparcie jest istotne.  
Najważniejsze jest jednak wsparcie osobowe.  
Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeń-
stwa na los osób cierpiących, a szczególnie za-
interesowanie dzieci i młodzieży ideą wolonta- 
riatu. Dr Iwona Sitarska podziękowała  
Dyrektorowi doktorowi  Ryszardowi Żmudzie 
za włączenie się w kampanię „Pola Nadziei”,  
a profesorowi Leszkowi Woźniakowi oraz  
profesorowi Radzisławowi Kordkowi za  
aktywny udział w kursach dla wolontariuszy  

prowadzonych od 15 lat przez ZDOH Caritas  
w Łodzi. Podkreśliła ich wolontaryjny udział  
w kursach w charakterze wykładowców.  
Następnie przystąpiono do sadzenia żonkili,  
z których na wiosnę wyrosną piękne, żółte kwiaty, 
symbol nadziei dla pacjentów i całego ruchu  
hospicyjnego.
W piątkowe południe, 9 października 2009 roku,  
o godz. 1200, uroczystą Mszą świętą w łódzkiej 
archikatedrze, Zespół Domowej Opieki Hospi-
cyjnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął 
kampanię „Pola Nadziei”. Po zakończonej liturgii 
uczestnicy spotkali się na trawniku przy katedrze, 
gdzie posadzili cebulki żonkili, tworząc pierwsze 
w kampanii „Pole Nadziei”. 14 października  
o godz. 1200 żonkilowe pole w ramach kampanii 
powstało w łódzkiej Manufakturze. Choć aura 
nie sprzyjała pracom polowym, na spotkanie na 
rynku Manufaktury przybyli ludzie, którym idea 
hospicyjna jest bliska sercu. Nie zabrakło przed-
stawicieli włodarzy miasta i województwa, gospo-
darzy miejsca, wolontariuszy hospicjum Caritas, 
dzieci i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas oraz 
wykładowców i studentów Akademii Humanisty-
czno-Ekonomicznej i Uniwersytetu Medycznego.
Patronat honorowy nad realizacją programu 
objęli - Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek 
Metropolita Łódzki, Wojewoda Łódzki Jolanta 
Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak i Prezydent Miasta Łodzi 
Jerzy Kropiwnicki. (więcej w artykule na str. 30)

XIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej 

W dniu 15 października 2009 roku w Dobie- 
szkowie rozpoczęło się trzydniowe XIV Sympo- 
zjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej  
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Komi-
sji Krążenia i Oddychania Komitetu Nauk Fizjolo-
gicznych PAN oraz Komisji Kardiologii Komitetu 
Patofizjologii Klinicznej PAN. Honorowy patronat 
nad Sympozjum objął Jego Magnificencja Rektor 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab.  
n. med. Paweł Górski.
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Pierwsze spotkanie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz I, XXVI i XXXIII LO 
w ramach zawartego porozumienia

W ramach podpisanego porozumienia, Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi rozpoczyna 
współpracę z trzema renomowanymi liceami 
ogólnokształcącymi: I, XXVI i XXXIII. Spo- 
tkania z młodzieżą rozpoczęły się 16 paździer- 
nika o godzinie 1500 i będą kontynuowane co 
piątek przez 12 tygodni. Zajęcia będą składać się 
z dwóch bloków: wykładowego i ćwiczeniowego. 
Licealiści zapoznają się z najnowszymi metoda-
mi diagnostycznymi i technikami przeprowadza-
nia badań z ich wykorzystaniem. 
W związku z tym wydarzeniem, na kilka minut 

przed rozpoczęciem wykładów, odbył się brie-fing 
prasowy, w którym wzięły udział Władze Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, reprezentowane przez 
dr. hab. n. med. prof. nadzw. Adama Antczaka  
- Dziekana Wydziału Lekarskiego, mgr. Przemysława  
Andrzejaka - Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju 
i Promocji Uczelni i mgr. Tomasza Bartosiaka - 
Dyrektora Biura Promocji i Wydawnictw. Licea 
reprezentowali dyrektorzy: dr Jan Kamiński,  
mgr Małgorzata Wiśniewska i mgr Alicja 
Przanowska.

Inauguracja życia studenckiego PRIMALIA

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego 
zaprosił nowoprzyjętych studentów wszystkich 
wydziałów i kierunków na inaugurację życia 
studenckiego - PRIMALIA. Impreza odbyła się 
w klubie Medyk przy ulicy Lumumby 5 dnia 16 
października. W programie przewidziano liczne 
konkursy z nagrodami.

Współpraca
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Nowoczesne metody usuwania zaćmy - konferencja „Chirurgia na żywo”

Ponad 400 okulistów z całej Polski obejrzało  
w sobotę 17 października 2009 roku pokaz zabiegów 
usunięcia zaćmy z wszczepieniem najnowszej 
generacji soczewek. Konferencję okulistyczną, 
połączoną z „Chirurgią na żywo” zorganizowała 
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 
w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Okulistyczne 
Oddział w Łodzi przy wsparciu firmy Alcon.
Tematem przewodnim konferencji były najnowsze 
osiągnięcia chirurgii zaćmy oraz wewnątrzgałkowej 
chirurgii refrakcyjnej. 
Uczestnicy konferencji, dzięki transmisji na żywo, 
mogli zobaczyć jak wygląda zabieg usunięcia 
zaćmy z wykorzystaniem systemu INFINITI 
OZIL i wszczepem soczewki wieloogniskowej 
Restor (Aspheric ReSTOR) oraz soczewki torycz-
nej (AcrySof Toric).
Zaćma to jedna z najczęstszych chorób oczu, która 
dotyka ludzi w różnym wieku. Najważniejsze 
jest to, że zaćmę można skutecznie wyleczyć. 
Nowoczesne metody umożliwiają nam nie tylko 
usunięcie samej zaćmy, ale również jednoczesne 
pozbycie się astygmatyzmu współistniejącego, 
bez konieczności noszenia okularów. 
„Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest jej 
operacyjne usunięcie. Operacje zaćmy w Polsce, 
podobnie jak w innych krajach na świecie, są 
powszechnym zabiegiem wykonywanym często  
w trybie ambulatoryjnym. Sam zabieg trwa 
kilkanaście minut. Żadne inne metody nie zlikwidują 
zaćmy” - mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik 
- Krajowy Konsultant ds. Okulistyki.
„Ważne jest, aby okuliści poznali kulisy leczenia 
zaćmy i zobaczyli, że dzięki m.in. miniaturyzacji  
i nowoczesnym soczewkom, (takim jak wszcze- 
piane w dniu dzisiejszym) pacjent już po 2-3 godzi-
nach po operacji wraca do domu, a do kliniki przy-
chodzi tylko na kontrolę. Taka wiedza to ważny  
element w przekonywaniu pacjenta, który często 
ma wiele obaw przed zabiegiem” - dodaje  
profesor J. Szaflik.
Ten niebywały postęp daje bardzo wysoki stan-
dard operacji oraz dobre efekty pooperacyjne. Do 
niedawna pacjent musiał spędzić w szpitalu kilka 
dni (przygotowanie do zabiegu, operacja oraz czas 
rekonwalescencji). Obecnie większość operacji 
zaćmy jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym 
- to znaczy, że pacjent nie wymaga hospitalizacji. 

To wszystko jest możliwe właśnie dzięki ogrom-
nemu postępowi w technice operacyjnej. „Dla 
przykładu: średnica rogówki to zaledwie 12 mm. 
Jeśli w mikroskopie widzimy obraz powiększony 
10 razy, to znaczy - widzimy pole operacyjne  
o wymiarach 12 cm - mamy możliwość precyzyjne-
go wykonania operacji przy zminimalizowanym 
ryzyku powikłań. Ponadto: większość operacji 
wykonujemy z tzw. mikrocięcia - rzędu 2-2,6mm 
(kiedyś było to aż 14 mm), przez taką minimalną 
szczelinę usuwamy zmętniałą soczewkę. Pomagają 
nam tutaj nowoczesne narzędzia: fakoemulsyfika-
tor, wiskoelastyki, mikronarzędzia. W miejsce 
usuniętej soczewki, oczywiście poprzez to samo 
mikrocięcie - za pomocą injectora wstawiamy 
zwiniętą soczewkę, która rozwija się w środku oka. 
Mikrocięcie powoduje, że nie musimy już zszywać 
rany pooperacyjnej, a dzięki temu praktycznie do 
zera redukujemy ryzyko astygmatyzmu poopera-
cyjnego” - wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Roman 
Goś z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. WAM w Łodzi.
„W Polsce prawie co pięćdziesiąta osoba cierpi 
na zaćmę. Jednak większość w początkowym 
stadium choroby ignoruje jej symptomy. Stąd 
potrzeba edukacji i badań kontrolnych. Okuliści 
podczas zwyczajowej kontroli chorego, powinni 
uświadamiać mu, że zabieg operacyjny usunięcia 
zaćmy jest konieczny i jest jedyną metodą lecze-
nia tej choroby” - mówi dr hab. n. med. Piotr 
Jurowski  z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego im. WAM w Łodzi, jeden z chirurgów, który 
przeprowadzał pokazowy zabieg z wszczepieniem 
soczewki AcrySof Restor. 
Zabiegi usunięcia zaćmy są w Polsce refundo-
wane, jednak NFZ płaci za zastosowanie socze-
wek zazwyczaj monofokalnych, a te niestety 
nie zwalniają z konieczności noszenia okularów 
po przeprowadzonym zabiegu. Pacjent nie ma 
również możliwości „dopłacenia” do lepszych, 
nowoczesnych soczewek np. soczewek torycznych 
korygujących po operacji astygmatyzm. Soczewki 
takie można mieć wszczepione tylko w niektórych 
klinikach państwowych oraz w większości pry-
watnych klinik okulistycznych.
Szacuje się, że w Polsce na zaćmę choruje około 
800 tysięcy osób. Niestety zabiegów usunięcia 
zaćmy, jak oceniają eksperci, wykonuje się  
w naszym kraju o połowę mniej niż powinno.  
W wielu ośrodkach publicznych czas oczekiwania 
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na zabieg może wynosić nawet 2 lata. 
Więcej informacji na temat usunięcia zaćmy  
i wszczepianych soczewkach wewnątrzgałkowych 

znajdą Państwo na www.leczeniezacmy.pl oraz 
www.acrysofrestor.pl  

Światłowód w Campusie Uniwersytetu Medycznego przy Placu Hallera

Centrum IT z przyjemnością informuje społeczność 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, że po wie-
lu latach starań, od godziny 1300 w dniu 19 
października 2009 roku, Campus Uniwersytetu 
Medycznego przy pl. Hallera został podłączony do 
sieci Internet za pomocą łącza światłowodowego. 
Tym samym budynki znajdujące się bezpośrednio 
na placu oraz przy ul. Żeligowskiego uzyskały 
najlepsze z możliwych połączeń sieciowych. Su-
kces ten jest jednym z warunków przeprowadzenia 
pełnej informatyzacji Uczelni.

Doskonałe miejsca Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych 
w rankingu szpitali Rzeczpospolitej

W ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej 
„Bezpieczny szpital”, dwa Szpitale Kliniczne 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: USK Nr 1  
im. N. Barlickiego  i USK Nr 4 im. M. Konop-
nickiej zajęły miejsce 3. i 84. Pierwsze  
miejsce w rankingu zajął Zakład Opieki Zdrowot- 
nej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad- 
ministracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum 
Onkologii. 
Również w rankingu dla województwa łódzkiego 
nasze szpitale kliniczne zajęły doskonałe pierwsze 
dwa miejsca.             (więcej w  artykule na str. 30)

Osiągnięcia
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Profesor Piotr Kuna - laureatem tytułu Menedżer Rynku Zdrowia

W dniu 22 października 2009 roku, podczas Uro-
czystej Gali kończącej pierwszy dzień V Forum 
Rynku Zdrowia, odbywającego się w Warszawie, 
poznaliśmy laureatów Portretów Polskiej Me-
dycyny - wyróżnień przyznawanych corocznie  
w plebiscycie redakcji miesięcznika Rynek 
Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl. 
Portrety wręczone zostały w pięciu kategoriach: 
Lekarz, Menedżer, Polityk, Wydarzenie oraz Lider 
Rynku Zdrowia. Po raz pierwszy przyznano także 
wyróżnienia specjalne - Dobre Strony Rynku 
Zdrowia.
Mamy przyjemność poinformować, że laureatem  
tytułu Menedżera Rynku Zdrowia w kate-
gorii placówek publicznych został prof. dr 
hab. n. med. Piotr Kuna, dyrektor Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Nor-
berta Barlickiego Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi. Organizatorzy w następujących 
słowach uzasadnili swój werdykt: „Profesor  

Piotr Kuna, znakomity alergolog, od lat dowo-
dzi, że lekarz może być świetnym menedżerem. 
Świadczą o tym osiągnięcia Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. Godna szcze-
gólnego wyróżnienia jest bezkompromisowość 
głoszonych poglądów, m.in. dotyczących  
systemu Jednorodnych Grup Pacjentów  
w odniesieniu do szpitali uniwersyteckich oraz 
odwaga Profesora w podejmowaniu decyzji 
zarządczych”.
Pozostałe wyróżnienia otrzymali: w kategorii 
Wydarzenie Rynku Zdrowia - nowelizacja U-
stawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, dotyczącą  
koszyka świadczeń gwarantowanych, Lider  
Rynku Zdrowia - Wojciech Matusewicz, dyrek- 
tor Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
Menedżerowie Rynku Zdrowia w kategorii 
placówek niepublicznych: Marcin Szulwiński - 
prezes Zarządu Grupy Nowy Szpital Sp. z o.o. oraz 
Adam Roślewski - wiceprezes Zarządu Grupy 
Nowy Szpital Sp. z o.o., Prezes Zarządu ZUK 
Know How Sp. z o.o., Lekarz Rynku Zdrowia - 
prof. Maria Siemionow, mikrochirurg z Cleve-
land Clinic w USA, Polityk Rynku Zdrowia  
Marek Kopel - prezydent Chorzowa. 
Specjalne wyróżnienia - Dobre Strony Rynku 
Zdrowia - trafiły do: Fundacji na rzecz Wspiera-
nia Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny oraz 
Firmy Kamsoft Sp. z o.o.

Konferencja Naukowa pt. „Odmienność - wartość czy skaza?”

W dniu 23 października 2009 roku odbyła się  
I Konferencja Koła Naukowego Studentów So-
cjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
PANOPTICUM, zatytułowana „Odmienność  
- wartość czy skaza?”.
Głównym celem spotkania było przybliżenie 
problematyki, jaką zajmuje się socjologia  
(a w szczególności socjologia medycyny) sze-
rokiemu gronu pracowników i studentów Uni-
wersytetu Medycznego. Drugi cel to nadanie so-
cjologii nowej tożsamości, poprzez jej promocję 
jako nauki oraz budowę jej wizerunku wśród 
studentów nauk medycznych, jako dyscypliny 
praktycznej, mającej bezpośrednie odniesienie 
do zjawisk współczesnego świata i przybliżenie 
jej coraz ściślejszych związków z medycyną. 
Konferencja skierowana była do studentów 

i pracowników Uniwersytetu Medycznego,  
a także kół i studentów socjologii innych łódzkich  
uczelni. Studenci zaplanowali kilka interesujących 
wydarzeń, które miały uatrakcyjnić przebieg spot-
kania. W czasie konferencji została zainauguro-
wana  wystawa fotografii „Życie seropozytywne”. 
Wystawa jest częścią Kampanii Pozytywnego 
Rozwoju przez Zdrowie, realizowanego przez 
organizacje non-profit. Prezentowane były 23 fo-
tografie przedstawiające ludzi żyjących w centrum 
pandemii AIDS. Te wzruszające fotografie łączą 
w sobie socjologiczną wnikliwość z medycznym 
zagadnieniem, przybliżając do siebie te dwie 
dyscypliny.  Dotąd wystawa była prezentowana  
w Warszawie i Gdańsku.
Konferencja była zwieńczeniem projektów ba-
dawczych przygotowywanych przez studentów 
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pod opieką prof. dr hab. n. med. Anny Kubiak  
i jest pierwszą z cyklu planowanych konferencji, 
które w przyszłości będą częścią obchodów  
ustanowionego w tym roku Dnia Socjologa. Po 
uroczystym otwarciu konferencji przez prof. dr. 
hab. n. med. Mieczysława Gałuszkę, głos zabrał 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński, który 
w imieniu Rektora wygłosił mowę powitalną. 
Następnie dr Izabela Desperak z Uniwersytetu 
Łódzkiego zainaugurowała wystawę „Życie (sero)
pozytywne”, będącą międzynarodowym projek-
tem pokazującym wzruszające oblicze AIDS.  

W dalszej części konferencji głos zabrała  
prof. dr hab. Krystyna Lutyńska, która w nie- 
zwykle interesujący sposób zaprezentowała historię 
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Po pre-
zentacji Koła Naukowego, której dokonała opiekun  
koła, dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska,  
rozpoczęła się część konkursowa. Jury, w składzie:  
doktor Magdalena Wieczorkowska, dr n. hum.   
Agnieszka Pawlak oraz dr n. hum. Rafał  
Mielczarek wysłuchało 9 referatów, będących 
raportami z badań przeprowadzonych w ramach 
wspomnianego wyżej projektu. Pierwsze miej-
sce przyznano Damianowi Kindermanowi, za  
referat „Aktywność społeczna, zawodowa, edu-
kacyjna i sportowa osób starszych”. Drugie miej- 
sce zajęła Katarzyna Sukienniczak, za prezentację 
„Wpływ sportów ekstremalnych na życie czło- 
wieka”. Laureatem trzeciego miejsca została  
Marta Jaworska, za referat „Życie w domu  
dziecka”. Jury wyróżniło także Ewelinę Kieras, 
za prezentację „Kultura modyfikacji ciała”.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie upo- 
minków ufundowanych przez Biuro Promocji 
i Wydawnictw UM w Łodzi i zakończenie kon- 
ferencji, którego dokonał profesor Mieczysław 
Gałuszka. 

Uroczysta Rada Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

W dniu 27 października 2009 roku, w Auli na 
Placu Hallera, odbyła się uroczysta Rada Wydziału  

Wojskowo-Lekarskiego. Magnificencja, Rektor 
UM prof. dr hab. n. med. Paweł Górski złożył 
serdeczne gratulacje z okazji osiemdziesiątych 
urodzin Profesorowi Tadeuszowi Brzezińskiemu. 
Tradycją Wydziału jest uroczysta laudacja 
dokonań naukowych i zawodowych byłych 
członków Rady Wydziału, wybitnych naukowców 
i nauczycieli akademickich z okazji ich jubileu- 
szu. Życzenia Jubilatowi składali również wszys-
cy członkowie Rady Wydziału, Dziekan oraz 
przyjaciele i współpracownicy Jubilata. Profesor 
Tadeusz Brzeziński jest nadal czynnym zawo-
dowo, wybitnym historykiem medycyny i etykiem.  
W latach 1978-81 był Rektorem Wojskowej 
Akademii Medycznej, a w latach 1982-83 Rektorem 
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Pomorskiej Akademii Medycznej. Był promo-
torem ponad czterdziestu doktoratów i opiekunem 
siedmiu przewodów habilitacyjnych oraz autorem 
wielu pasjonujących książek o historii wojskowej 
służby zdrowia.

Konferencja „Jak pozyskać środki z 7 Programu Ramowego na badania naukowe 
w obszarze medycyny i zdrowia?”

7 Program Ramowy jest największym unijnym 
instrumentem finansowania działań naukowo-ba-
dawczych. Stwarza on ogromne szanse zarówno 
dla młodych, jak i doświadczonych naukowców, 

na realizację badań naukowych na najwyższym 
światowym poziomie. W celu upowszechnienia 
wiedzy o zasadach rządzących 7PR i sposobach 
przygotowania wniosków o granty, Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi wraz z Krajowym Punktem 
Kontaktowym Projektów Badawczych UE i we 
współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym 
przy Uniwersytecie Łódzkim zorganizował 28 
października 2009 roku konferencję szkoleniową 
pt. „Jak pozyskać środki z 7 Programu Ramowe-
go na badania naukowe w obszarze medycyny  
i zdrowia?”
Honorowy patronat nad inicjatywą oraz multi-
medialnym materiałem szkoleniowym, który 
powstanie dzięki rejestracji konferencji na taśmie 
filmowej, objęli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, 
Poseł Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek 
oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski.
Otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Roz-
woju Uczelni, prof. dr n. med. Dariusz Nowak. 
W imieniu Ministerstwa Zdrowia do sięgania po 
środki unijne zachęcił zgromadzonych Dyrektor 
Departamentu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w Ministerstwie Zdrowia, dr hab. n. med.  
Roman Danielewicz. Następnie, uczestnicy kon- 
ferencji, wśród których najliczniejszą grupę  
stanowili członkowie Studium Doktoranckiego  
Uniwersytetu Medycznego, wysłuchali wystą- 
pienia profesora Jerzego Buzka, który w gorących 
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słowach zachęcał polskich badaczy do korzystania  
z możliwości, które stwarza 7 PR, tworzony  
z nadzieją na dynamiczny rozwój polskiej nau-
ki. Uczestników konferencji przywitała także  
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka,  
Dyrektor Studium Doktoranckiego oraz  
dr hab. n. med. Przemysław Kardas, Kie-
rownik I Zakładu Medycyny Rodzinnej - główny 
organizator konferencji i zarazem kierownik 
pierwszego i jedynego dotychczas projektu 7PR 
w dziedzinie Zdrowie, koordynowanego przez 
polską uczelnię. 

Z kolejnych wykładów uczestnicy konferencji 
dowiedzieli się m.in. jak znaleźć informacje,  
szkolenia i porady w zakresie aplikowania o środki 
7PR, jak przygotować i złożyć aplikację oraz jak 
zaplanować budżet. Wśród wykładowców znaleźli 
się: przedstawiciel Regionalnego Punktu Kon-
taktowego Programów Badawczych UE przy 
Uniwersytecie Łódzkim, Anna Pytko i dr Ewa 
Szkiłądź - ekspertki ds. tematyki medycznej  
w Krajowym Punkcie Kontaktowym oraz przed-
stawiciele firm konsultigowych TECHIN (Polska)  
oraz INNOVA (Włochy) z wieloletnim doś-
wiadczeniem w pozyskiwaniu grantów medycz-
nych. Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem 
podzielili się  z audytorium także pracownicy 
naszej Uczelni - mgr Aneta Andrzejczyk z Sekcji  
ds. Programów Badawczych oraz doktor  
Przemysław Kardas, koordynator między-
narodowego projektu badawczego ABC.
Prezentowane wykłady zostały zarejestrowane  
i już wkrótce zostaną rozpowszechnione na krąż-
ku CD - za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia  
i uczelni medycznych w całej Polsce - wśród zain-
teresowanych receptą na sukces w 7 Programie 
Ramowym.

Obrady Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W czwartek 29 października 2009 roku odbyły 
się obrady Senatu Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Przed rozpoczęciem obrad Rek-
tor, prof. dr hab. n. med. Paweł Gór-
ski, podziękował grupie nauczycieli aka-
demickich, którzy w okresie od stycznia do 
października 2009 roku przeszli na emeryturę.  
W ramach podziękowań za długoletnią 
współpracę kwiaty oraz pamiątkowe medale 
otrzymali: prof. dr hab. n. med. Andrzej  
Denys, prof. dr hab. n. med. Maria Kopff,  
prof. dr hab. n med. Marek Łukomski, prof. 
dr hab. n med. Grażyna Śmiech-Słomkowska, 

dr n. med. Agnieszka Durko, dr n. przyr. Hanna  
Modrzejewska, dr n. med. Anna Sałuda-Gor-
gul, dr n. przyr. Teresa Żołnowska, dr n. farm. 
Joanna Czyżewska-Chlebny, dr n. med. Urszula 
Krupa, lek. dent. Andrzej Siciarz.
Rektor pogratulował także dyrektorom dwóch 
uniwersyteckich szpitali klinicznych USK Nr 1  
im. N. Barlickiego oraz USK Nr 4 im. M. Konop-
nickiej uzyskania wysokich pozycji w rankingu 
Rzeczpospolitej „Bezpieczny Szpital”.
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Biblioteka 
Sercem
Uczelni
dr Ryszard Żmuda
Dyrektor Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I.  H i s t o r i a

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, otrzymała w 2002 roku – po połącze- 
niu akademii medycznych: cywilnej AM i woj-
skowej WAM i utworzeniu pierwszego w Polsce 
uniwersytetu medycznego - dobre warunki do pra-
cy bieżącej i dalszego rozwoju. Przyczyniły się do 
tego m. in. prawidłowo prowadzona działalność, 
posiadane zasoby, lokale, wyposażenie techni-
czne, ale przede wszystkim wartościowi pra-
cownicy Bibliotek Głównych: Akademii Me-
dycznej (1950-2002) i Wojskowej Akademii  
Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława  
Szareckiego (1958-2002).
Wybudowanie bibliotece uczelnianej samodziel-
nego gmachu w 1977 roku – pomimo znacz-
nych usterek – było ogromnym sukcesem 
dyrektora lek. Juliana Dmitrowicza. Fakt ten 
ułatwił w późniejszych latach zorganizowanie 
wartościowego warsztatu pracy – z tradycyjnymi 
formami funkcjonowania – dyrektor mgr Jad-
widze Piotrowskiej, która w mojej opinii jest 
najznakomitszym bibliotekoznawcą w dziejach 
naszej Uczelni.
Nowoczesność związana z komputeryzacją  

i informatyzacją pracy w bibliotece wkroczyła  
do naszej książnicy, gdy funkcję Prorektora  
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą AM, pełnił 
prof. dr hab. n. med. Julian Liniecki, a Fundacja  
Andrew W. Mellona ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, na czele z prof. dr Richar-
dem E. Quandtem z Nowego Jorku, przyznała 
w1996 roku grant dla 11 łódzkich bibliotek nau-
kowych, który umożliwił zakup komputerowego 
systemu bibliotecznego „Horizon” firmy Dynix 
oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt informaty-
czny. Zniwelowano wówczas zaległości w ciągu 
jednego roku za poprzednie dziesięć lat. Następni 
prorektorzy również bardzo dbali o dalszy rozwój 
biblioteki uczelnianej.
Dzięki ogromnej życzliwości i poparciu finan-
sowemu Władz AM/UM, na czele z Rektorami: 
prof. dr hab. n. med. Markiem Pawlikowskim,  
prof. dr hab. n. med. Leszkiem Woźniakiem,  
prof. dr hab. n. med. Janem Bernerem, 
prof. dr hab. n. med. Henrykiem Stępniem, 
prof. dr hab. n. med. Andrzejem Lewińskim  
i prof. dr hab. n. med. Pawłem Górskim, Prorek-
torami ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: prof.  
dr hab. n. med. Barbarą Dębiec, prof. dr. 
hab. n. med. Jerzym Piotrowskim, prof. 
dr. hab. n. med. Julianem Linieckim, prof. 
dr. hab. n. med. Tadeuszem Robakiem,  
prof. dr. hab. n. med. Pawłem Piotrem Liberskim 
i prof. dr. hab. n. med. Radzisławem Kordkiem  
oraz Przewodniczącymi Rady Bibliotecznej  
– organu opiniodawczo-doradczego rektora  - prof.  
dr. hab. n. med. Michałem Karaskiem i prof. 
dr hab. n. med. Jackiem Bartkowiakiem, 
udało się nam rozwinąć i utrzymać na poziomie  
europejskim, na miarę potrzeb XXI wieku, 
zarówno Bibliotekę Główną, jak i cały system 
biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi.
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II.  T e r a ź n i e j s z o ś ć

Podając ogólne informacje oraz dane statystyczne 
pragniemy zaprezentować stan aktualny naszej 
biblioteki uczelnianej:
• pracownicy – w 2009 roku – 44 etaty (prze-
widziana redukcja zatrudnienia o ok. 23 %)
• gmach – dwupiętrowy, wolnostojący, o ku-
baturze 17 692 m3 i powierzchni użytkowej
4 271 m2, otoczony iglakami i innymi krze-
wami ozdobnymi, maksymalnie wypełniony 
księgozbiorem, wymaga przemieszczenia tzw. 
„tymczasowych lokatorów” oraz niezbędnych re-
montów.
• zbiory (stan na 31 XII 2008 roku) – ogółem  
w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczel- 
ni –  486 023 woluminy/jednostki, o łącznej 
wartości: 13 874 770,69 zł, w tym: Biblioteka  
Główna (druki zwarte – 20 9847 wol., wydawnict-
wa ciągłe – 69 836 wol., zbiory specjalne –  
50 220 jedn., razem – 329 903 wol./jedn.); Bib-
lioteki zakładowe (druki zwarte – 84 571 wol., 
wydawnictwa ciągłe – 28 164 wol., zbiory spec-
jalne – 43 381 jedn., razem – 156 116 wol./jedn.
• prenumerata czasopism – w 2008 roku – 410 
tytułów czasopism polskich i 195 zagranicznych, 

a w 2009 roku - 419 krajowych i 103 zagraniczne. 
Dostęp do ok. 16 800 tytułów czasopism elektro-
nicznych.
• bazy danych: Your Journals@Ovid Lippincott Wil-
liam and Wilkins (LWW), Karger, Science Direct 
(Elsevier), Ebsco-host (EIFL Direct),Proquest ML 
(Medical Library + Medline), Blackwell Synergy 
(Wiley InterScience), Current Contents + Abstracts, 
Journal Citation Reports (JCR), Scopus, Proquest 
STM, Medicines Complete oraz Polska Bibliogra-
fia Lekarska, Bibliografia Zawartości Czasopism, 
Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia publikacji 
pracowników Akademii Medycznej/Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Łódzka bibliografia regio-
nalna.
•  sposoby powiększania zbiorów drukowanych, ele-
ktronicznych i innych, to zakupy, prenumerata oraz 
dary i wymiana wydawnictw  (dlatego niezbędne są 
również drukowane wydawnictwa Uczelni).
•  katalogi – są niezbędne w każdej bibliotece, jako 
klucze do zbiorów, ponieważ informują o zaso-
bach książnicy. Poprzednio posiadaliśmy katalogi 
kartkowe: alfabetyczne i przedmiotowe: książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych Biblioteki  
Głównej AM/UM oraz centralny katalog księgo 
zbioru bibliotek zakładowych, obecnie od roku  
1998 jest katalog komputerowy (http://webpac. 
biblioteki.lodz.pl, www.biblioteki.lodz.pl), a od  
2009 roku po zeskanowaniu kart katalogowych 
również alfabetyczny katalog kartkowy książek, 
został udostępniony on-line jako komputerowy ka-
talog kartkowy ŁASB (http://kkk.biblioteki.lodz.pl)
•  karta biblioteczna – w naszej Uczelni wprowa-
dzono elektroniczną legitymację dla studentów, 
która jest również kartą biblioteczną i pełni jeszcze 
wiele innych funkcji, m. in. umożliwia opłatę za 
wykonane samodzielnie kserokopie z materiałów 
dydaktycznych i naukowych
•  wyposażenie techniczne książnicy uniwersytec-
kiej nie jest zadawalające. Sprzęt elektroniczny, 
audiowizualny, telekomunikacyjny i reprografi- 
czny jest już w znacznym stopniu wyeksploato- 
wany i powinien zostać pilnie, odnowiony  
i uzupełniony.
•  formy działalności: naukowa, dydaktyczna i usłu-
gowa są promocją Uczelni, biblioteki i pracowni-
ków:
• opracowywanie dokumentacji dorobku piś-
mienniczego pracowników Uniwersytetu za po-
szczególny rok kalendarzowy pt. „Bibliografia pu-
blikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego  
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w Łodzi za rok 2002-[2008] oraz Katalogu ro-
zpraw doktorskich i habilitacyjnych.
• redagowanie czasopism: „Kronikarz” (2002/2003  
R. 1 nr 1 -   ), „Biuletyn Informacyjny UM (2008 
Vol. I nr 1 – 2009 Vol. II nr 3), „Forum Bibliotek 
Medycznych – Medical Library Forum” (2008  
R. 1 nr 1 -    ).
•   organizowanie konferencji naukowych – regio-
nalnej (1996), międzynarodowej (1998) i ogól-
nopolskich z udziałem gości zagranicznych (1983, 
1995, 2009).  
•  tworzenie bazy danych pt. „Łódzka bibliogra-
fia regionalna” za lata 1918-1939, 1981-2000. 
(planowany jest druk).
•  zarządzanie stroną internetową biblioteki uczel-
nianej (http://www.bg.umed.lodz.pl).
•  prowadzenie zająć dydaktycznych z „Przys-
posobienia bibliotecznego” (dla studentów I roku 
wszystkich kierunków studiów, od roku akad. 
2008/2009 – on-line i „Informacji naukowej” (dla 
doktorantów – 25 godzin).
•  przyjmowanie wakacyjnych praktyk studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz 
informatyki, także praktyk zawodowych pracow-
ników bibliotek naukowych.
•  szkolenie użytkowników informacji naukowej 
(m. in. z baz danych, czasopism elektronicznych, 
Internetu).
•  organizowanie wystaw (tradycyjnych i wirtu-
alnych) nowych nabytków i okolicznościowych  
(jubileusze Uczelni – AM, doktorów honoris causa 
(prof. dr hab. n. med. Leszka Woźniaka, prof. 
dr hab. n. med. Antoniego Prusińskiego, prof. 
dr hab. n. med. Andrzeja Kurnatowskiego), 
dorobku artystycznego pracowników (prof. dr 
hab. n. med. Władysława Zygmunta Traczyka, 
prof. dr hab. n. med. Leszka Woźniaka, prof. dr 
hab. n. med. Andrzeja Kurnatowskiego,  prof. 
dr hab. n. med. Jerzego Bodalskiego, prof. dr 
hab. n. med. Juliana Linieckiego, prof. dr hab. 
n. przyr. Aleksandra Chmiela), kiermaszy i pro-
mocji książek krajowych i zagranicznych
•  udostępnianie w czytelniach i wypożyczanie 
księgozbioru
•  sporządzanie kwerend bibliograficznych
• wykonywanie odbitek kserograficznych arty-
kułów z czasopism naukowych
•  obsługa systemu doc@med
•  zakładanie elektronicznych kart czytelniczych

•  zarządzanie bibliotecznym systemem „Horizon”
•  współpraca z bibliograficznym systemem „Ex-
pertus”
•   współdziałanie z NuKat i MeSH
• umożliwienie czytelnikom komputerowego 
zamawiania książek i czasopism
•    uczestnictwo w Konsorcjum ŁASB
•    udział w akcji Caritas Archidiecezji Łódzkiej, 
pod hasłem „Pola Nadziei” – na rzecz polskich 
hospicjów – sadzenie w dniu 15 października 2009 
roku, żółtych żonkili przed gmachem Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

III. P r z y s z ł o ś ć

Planujemy w latach 2010-2012 kontynuować 
(przy redukcji zatrudnienia związanego z res-
trukturyzacją Uczelni) obecnie realizowane 
przedsięwzięcia i podejmować nowe zadania:
•  sporządzanie spisów bibliograficznych (biblio-
grafie publikacji pracowników UM, Łódzkiej  
bibliografii regionalnej, katalogów dysertacji),
•  redagowanie czasopism („Kronikarz” i „Forum 
Bibliotek Medycznych”),
•   uzupełnianie podręczników dla studentów (zgod-
nie z wykazami dostarczonymi przez dziekanaty  
i możliwościami finansowymi Uczelni),
•  zwiększenie dostępu użytkowników do czaso-
pism elektronicznych i pełnotekstowych baz da-
nych przy redukcji tytułów periodyków druko-
wanych,
•  e-nauczanie dla potrzeb Uniwersytetu Me-
dycznego z „Przysposobienia bibliotecznego”  
i „Informacji naukowej” – opracowywane jest 
ujednolicenie treści programowych w skali kraju 
– uczelni medycznych,
•   organizowanie warsztatów (e-Learning) dla pra- 
cowników bibliotek naukowych w Polsce,
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• digitalizacja księgozbioru (starych druków, 
skryptów, wydawnictw informacyjnych, rozpraw 
doktorskich i innych zbiorów),
•   biblioteka cyfrowa,
•  modyfikacja strony internetowej biblioteki  
uczelnianej,
•   opracowanie wystawy wirtualnej (prof. dr 
hab. n. med. Michał  Karasek (1937 – 2009) 
przewodniczący Rady Bibliotecznej AM/UM,
•   prowadzenie skontrum księgozbioru, 
•   zakupienie niezbędnego wyposażenia bibliote-
cznego, w tym sprzętu informatycznego, 
•   utworzenie książnicy składowej (zbiorów zde-
zaktualizowanych, bądź znikomo wykorzysty-
wanych),
•  udział z referatami, prezentacjami i komu-
nikatami w krajowych i zagranicznych (EAHIL) 

Pracownicy (2005)

Pracownicy (2008)

Kot Wampir na etacie bibliotecznym

zjazdach naukowych.
Wywiązanie się z zamierzonych celów może 
zapewnić odpowiednia ilość wysokokwalifiko-
wanych pracowników i znaczne środki finan- 
sowe, na które liczymy od Władz Uczelni.
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Barlicki 
Dziś

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  Nr 1 
im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Szpital sprzed 2002 roku, a Szpital współczesny to 
całkowicie odmienne instytucje. 
Kiedy 3 stycznia 2002 roku stanowisko Dyrek-
tora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi obejmował prof. 
zw. dr hab. n. med. Piotr Kuna, placówka była  
w złej kondycji finansowej. Szpital był wów-
czas zadłużony na około 23 mln zł wobec pra-
cowników, dostawców oraz skarbu państwa. 
Nowa kadra zarządzająca z Dyrektorem pro-
fesorem Piotrem Kuną na czele poradziła so-
bie z zadłużeniem. Dzięki zmianie organizacji  
pracy i sposobu zarządzania Szpitalem, w latach 
2002-2006 dług placówki został spłacony,  
a jednostka corocznie uzyskuje dodatni wynik  
finansowy. Na przestrzeni ostatnich 7 lat Uniwer-
sytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego 
w Łodzi stopniowo rozwijał swoją działalność, 
sukcesywnie rozbudowując bazę diagnostyczną 
i leczniczą tak, aby obecnie posiadać możliwość 
udzielania świadczeń na wysokim, europejskim 
poziomie. Oprócz leczenia chorych oraz prowa-
dzenia licznych badań naukowych nad mechani-
zmami chorób i nowoczesnymi metodami diag-
nostyki i leczenia, ten wielospecjalistyczny Szpital 
jest ośrodkiem nauczania dla studentów i lekarzy. 
W jednostkach organizacyjnych działalności me-
dycznej: Oddziałach Klinicznych, Zakładach, Po-
radniach udziela się specjalistycznych świadczeń 
zdrowotnych w łącznej ilości ok. 320 tysięcy 
rocznie, co wskazuje na efektywne wykorzysta-
nie możliwości tejże placówki. Aby zrealizować 
powyższe, w latach 2002-2005 wprowadzone 
zostały istotne zmiany mające na celu poprawę or-
ganizacji i finansów Szpitala.
Szpital uzyskał certyfikat ISO 9001-2000 (system 
zarządzania jakością) oraz ISO 14001:1996 (sys-
tem zarządzania środowiskiem) w zakresie udzie-

lania świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia 
w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych 
i badawczych oraz Certyfikat Akredytacyjny 
przyznawany przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, co 
oznacza spełnienie przez jednostkę wymogów 
zgodności stanu faktycznego ze standardami 
jakości w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych i funkcjonowania zakładu opieki zdro-
wotnej. Obecnie trwa wdrażanie programu „Szpi-
tal bez bólu”. Jakość pracy Szpitala była przez 
lata potwierdzana także przez wysokie pozycje  
w rankingach czołowych gazet, tj. „Rzeczpos-
polita”. Począwszy od 2004 roku Szpital znajduje 
się wśród 10 najlepszych i bezpiecznych Szpitali  
w Polsce, a przez wszystkie te lata jest uznawany 
za najlepszy Szpital Publiczny w województwie 
łódzkim. Ogólnopolski Ranking Szpitali Publicz-
nych 2009 potwierdził wysoką pozycję jednos-
tki – Szpital jest na trzecim miejscu w rankingu 
ogólnym, a na max ilość pkt 1000 uzyskał ponad 
894 pkt. Ostatni rok w Szpitalu im. Barlickiego 
upłynął pod znakiem inwestycji dostosowujących 
warunki leczenia do wymagań unijnych. Remon-
towany jest budynek poradni, powstaje nowo- 
czesna centralna rejestracja, ku końcowi zbliża się 
remont oddziału laryngologicznego. W planach 
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Barlicki 
Dziś

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  Nr 1 
im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

jest budowa centralnego bloku operacyjnego 
oraz wielopoziomowego parkingu. Wszystkie 
osiągnięcia i realizacja zamierzeń nie byłaby 

OGÓLNOPOLSKI RANKING SZPITALI PUBLICZNYCH 2009
SUKCES UNIWERSYTECKIEGO SZPITALAKLINICZNEGO NR 1 
I M .  N .  B A R L I C K I E G O  W Ł O D Z I

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Bar- 
lickiego w Łodzi plasuje się na 3 pozycji  
w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali Publicz- 
nych. Do max 1000 pkt brakuje szpitalowi 
tylko 105,56 pkt. Najwięcej punktów szpital 
uzyskał za bardzo dobre zarządzanie. Ale nie 
to jest najważniejsze. Podstawową misją szpi-
tala jest leczenie chorych. Wielu z nich udaje się 
przywracać do normalnego życia. To w trosce  
o pacjentów, jednostka poprawia warunki loka-
lowe, zakupuje najnowocześniejszy sprzęt me-
dyczny, wdraża nowoczesne metody leczenia  
i kształci kadrę medyczną na najwyższym po-
ziomie. Przy okazji należy zaznaczyć, że od 2004  
roku corocznie Szpital im. Barlickiego znajdował 
się w gronie 10 najlepszych szpitali publicznych  
w kraju, o profilach: wielospecjalistycznym i on- 
kologicznym. Od wielu lat w rankingu jest na-
jlepszym szpitalem uniwersyteckim w Polsce.  

możliwa bez pracy wykwalifikowanej kadry: 
zespołu lekarzy, pielęgniarek oraz personelu po-
mocniczego i administracji. 

Niezmienne od 2004 roku zasady rankingu 
pozwalają na stały monitoring takich obszarów 
jak: zarządzanie, jakość opieki, opieka medycz- 
na, jakość usług dla pacjenta, certyfikaty jakości  
i skargi, komfort pobytu, analiza zdarzeń nie-
pożądanych. Eksperci rankingu związani z Cen-
trum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  
w Krakowie już w 2004 roku podkreślali, że naj-
bardziej bezpieczny szpital to taki, któremu udaje 
się uzyskać 700 pkt (na max 1000). Od samego 
początku w rankingu Szpital im. Barlickiego 
przekraczał 700 pkt. 
Gratulujemy Uniwersyteckiemu Szpitalowi  
Klinicznemu nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi, 
który zajął 84 miejsce w rankingu ogólnopolskim  
i 2 miejsce w województwie łódzkim. 
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Monitorowanie 
losów
absolwentów
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi
mgr Michał Okrasa
Kierownik Akademickiego Biura Karier

Szanowni Państwo,

Akademickie Biuro Karier, za zgodą władz Uni-
wersytetu Medycznego rozpoczęło w tym roku 
przygotowania do badań losów absolwentów 
wszystkich kierunków naszej Uczelni. W miesiącu 
marcu stworzyliśmy kwestionariusz dla studen-
tów ostatniego roku studiów. Zadbaliśmy o to, 
aby nasza jednostka znalazła się na tzw. „karcie 
obiegowej”. Tym samym, każdy student kończący 
naukę stawia się w naszym biurze, gdzie wypełnia 
kwestionariusz, w którym oprócz danych kon-
taktowych, wyraża bądź nie wyraża zgody na 
udział w badaniach. 
Udział w badaniach jest dobrowolny i objęty 
poufnością. Opiera się na dwukrotnym kontak-
cie pracowników Biura Karier z absolwentem. 
Pierwszy następuje po około rocznym okresie od 
momentu ukończenia studiów, następny po pięciu 
latach. Absolwentowi na adres e-mail zostaje 
przesłana ankieta, z prośbą o jej wypełnienie  
i odesłanie na adres biura. 
Do miesiąca września zgłosiła się do nas większość 
studentów kończących studia w roku akademickim 
2008/2009. Aktualnie pracujemy nad tworzeniem 

ankiety, która ma być narzędziem w pozyskaniu 
cennych dla nas i dla całej Uczelni informacji. 
Badania, nazywane często „śledzeniem” losów 
absolwentów mają dostarczyć informacji o tym, 
jak osoby, które ukończyły studia na Uniwersyte-
cie Medycznym, radzą sobie na rynku pracy oraz 
jak poziom kształcenia na naszej Uczelni wpłynął 
na ich kariery zawodowe. 
Uczelnia podczas okresu kształcenia stara się 
najlepiej jak to tylko możliwe, sprawić aby stu-
denci opuszczający Jej mury byli najlepszymi 
specjalistami w swoich dziedzinach. Natural-
nym weryfikatorem tych starań jest rynek pracy 
i „zatrudnialność” rozumiana jako zestaw cech  
i umiejętności dających zdolność do otrzymania 
i utrzymania satysfakcjonującej pracy, bądź też 
zdolność do samodzielnego poruszania się po 
rynku pracy, tak by właściwie wykorzystać swój 
potencjał i uzyskać trwałe zatrudnienie. 
Tak, by możliwe stało się zebranie jak największej 
liczby informacji, ankieta wysyłana do absol-
wentów, dotyczyć będzie wielu zagadnień. Znajdą 
się w niej m.in. zagadnienia związane z Uniwer-
sytetem Medycznym w Łodzi i oceną nauczania  
w poszczególnych obszarach (wiedza ogólna, 
wiedza specjalistyczna, znajomość języków ob-
cych, umiejętności interpersonalne, etc.), zagad- 
nienia związane z kształceniem poza granica-
mi kraju, działalnością społeczną i studencką. 
Będziemy pytać studenta o ocenę przydatności 
w życiu zawodowym tego, co było przedmiotem 
studiów oraz jak wiedza wyniesiona z Uczel-
ni wpływa na rozwój ich kariery zawodowej. 
Kwestionariusz zostanie podzielony na pewne ob-
szary, które będą wypełniane w zależności od stanu 
zawodowego absolwenta (np.: pytania do respon-
dentów niepracujących, pytania do respondentów 
posiadających własną działalność gospodarczą, 
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pytania do zatrudnionych – w kraju i zagranicą). 
Ważnymi, z punktu widzenia programów naucza-
nia informacjami (uzyskanymi od absolwentów  
z perspektywy zdobytego doświadczenia), będą 
te, które mogą sugerować potrzebę zmian. 
Wnioski, które można będzie uzyskać dzięki 
badaniom, dostarczą informacji, które Uczelnia 
może wykorzystać w pracy nad programami nau- 
czania i ich dostosowaniem do ciągle zmieniają-
cego się rynku pracy. Celem nadrzędnym badań 
jest więc utrzymanie wysokich standardów nau-
czania i dbałość o przyszłość zawodową absol-
wenta. 

www.umed.pl/abk
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Objęcie patronatem 
trzech renomowanych
Liceów Ogólnokształcących
przez Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi
Mgr Tomasz Bartosiak
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw

Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
prowadzą zajęcia warsztatowe i wykłady dla 
licealistów oraz pomagają im w realizacji pro-
jektów związanych z profilaktyką prozdrowotną. 
Porozumienie w tej sprawie 23 kwietnia 2009 roku  
podpisał Rektor UM – prof. dr hab. n. med. Paweł  
Górski oraz dyrektorzy: I LO – dr Jan Kamiński, 
XXVI LO – mgr Małgorzata Wiśniewska  
i XXXIII LO – mgr Alicja Przanowska. W ten 
sposób Nasza Uczelnia objęła patronatem trzy 
renomowane licea.
Władze Uczelni liczą, że współpraca pozwoli 
zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami me-
dycznymi i zachęci ich do podjęcia studiów na 
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
“To bardzo dobra inicjatywa, zachęcająca do 
podjęcia wysiłku studiów w tego typu uczelni. 
Do takich uczelni, gdzie największą troską jest 
zdrowie człowieka, powinni trafiać najzdolniejsi 
uczniowie i uczniowie z pasją. Najpierw trzeba 
im jednak to wszystko pokazać, przybliżyć, żeby 
nie był to wybór przypadkowy, ale świadomy” –  
powiedziała przy podpisywaniu porozumienia  
Kurator Oświaty – Wiesława Zewald. Jedno-
cześnie zaznaczyła, jak ważne jest stworzenie 
pomostu pomiędzy szkołą ponadgimnazjalną  
a wyższą uczelnią. Jej zdaniem podstawowym 
kryterium wyboru liceów objętych patronatem, 
był wysoki poziom kształcenia i wyników egza-
minów, a także duża liczba abiturientów, którzy 
trafiają na uczelnie medyczne.
W ramach podpisanego porozumienia Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi zobowiązał się do zorganizo-
wania zajęć warsztatowych dla uczniów z trzech 
szkół ponadgimnazjalnych, z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i prowadzenia wykładów tema-
tycznych oraz prezentacji nowoczesnej aparatury 

i metod diagnostycznych aktualnie stosowanych 
w medycynie. Uczelnia zorganizowała grupę 
wykładowców, którzy są w stałym kontakcie  
z liceami, i którzy prezentują wybrane zagadnienia 
związane z profilaktyką, a część zajęć, wprowadza 
młodzież w świat zagadnień nowoczesnych nauk 
biologiczno-chemicznych.
5 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie w ra- 
mach podpisanej współpracy. Zostało ono po-
dzielone na dwie części. Pierwsza odbyła się  
w  Collegium  Anatomicum. Tu młodzież po po-
witaniu przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą – prof. dr hab. n. med. Radzisława  
Kordka, mogła wysłuchać wykładu pt. „Anatomia  
w malarstwie i rzeźbie”, wygłoszonego przez  
prof. dr hab. n. med. Kazimierza Jędrze-
jewskiego, zwiedzić Muzeum Anatomii, Muzeum  
Embriologii oraz wziąć udział w projek-
cie peer education – HIV/AIDS. Druga część  
spotkania została przeprowadzona w budyn- 
ku UM w Łodzi, mieszczącym się przy ul. Żeli-
gowskiego. Tu licealiści mieli okazję zwiedzić 
Muzeum Historii Medycyny, wziąć udział  
w mini warsztatach prowadzonych przez Akade- 
mickie Biuro Karier oraz zapoznać się  
z ofertą edukacyjną naszej Uczelni i warunkami  
rekrutacji.
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Regularne spotkania z młodzieżą rozpoczęły się 
16 października i są kontynuowane co piątek przez 
dwanaście tygodni. Zajęcia składają się z dwóch 
bloków: wykładowego i ćwiczeniowego. Licealiści 
zapoznają się z najnowszymi metodami diagnos-
tycznymi i technikami przeprowadzania badań  
z ich wykorzystaniem. Młodzież może posłuchać 
wykładów i uczestniczyć w prowadzonych 
ćwiczeniach, takich wybitnych specjalistów,  
jak: prof. dr hab. n. med. Krystyna  
Fabjanowska-Majewska, prof. dr hab.  
n. med. Janina Grzegorzyk, prof. dr hab.  
n. med. Małgorzata Czyż, prof. dr hab.  
med. Janusz Szemraj, prof. dr hab. n. med. 
Leszek Szmigiero, dr Jacek Danowski,  
dr Tadeusz Pietras oraz mgr filozofii i mgr  
prawa administracyjnego Grzegorz Majewski. 

W drugim semestrze chcemy położyć nacisk 
na zajęcia profilaktyczne dotyczące chorób cy-
wilizacyjnych i społecznych, a także poruszyć 
zagadnienia związane z psychodermatologią  
i tym, jak zdrowo trenować. Naszym celem jest 
także przybliżenie licealistom zasad udzielania 
pierwszej pomocy, podczas kursów organizowa-
nych na terenia szkół. Chcemy również, aby 
młodzi ludzie zapoznali się ze specyfiką zawodów, 
które można zdobyć na Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi, m. in.: lekarza, stomatologa, farmaceuty, 
menadżera służby zdrowia.
Mamy nadzieję, że współpraca Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi z licealistami pogłębi ich  
wiedzę oraz podniesie świadomość na temat 
zachowań prozdrowotnych, a także pomoże im 
dostać się na wymarzone studia.
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Przełom
w polskim
pielęgniarstwie

Dorota Kilańska, Jolanta Glińska, Beata 
Brosowska, Małgorzata Lewandowska

W 1989 roku na XIX Kongresie Międzynarodowej 
Rady Pielęgniarek (ICN) w Seulu zrodziła się in-
nowacyjna idea opracowania Międzynarodowej 
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP). 
Główny cel to stworzenie wspólnego języka do 
opisu praktyki pielęgniarskiej, co ułatwi i poprawi 
w znacznym stopniu, komunikację w ramach pro-
fesji pielęgniarskiej we wszystkich krajach, a co za 
tym idzie podniesie jakość opieki pielęgniarskiej. 
Potrzeba rozwoju ICNP podyktowana jest wielo-
ma czynnikami, do których należą: 1) wzrost 
zastosowania komputerowych systemów infor-
macyjnych w ośrodkach klinicznych, 2) coraz  
częstsze zastosowanie dokumentacji elektron-
icznej w opisie zdrowotnym, 3) potrzeba zasto-
sowania technologii w celu wsparcia praktyki 
opartej na dowodach naukowych. Wizja, misje  
i cele strategiczne ICNP zostały określone  
w Planie Programowym ICN. Wkrótce do pro-
jektu zaczęły dołączać pielęgniarki z krajów 
całego świata, między innymi: Izraela, Nepa-
lu, Chile, Jamajki i Japonii, krajów Afryki  
i Ameryki Łacińskiej. Opracowano dokumenty 
zestawiające terminy stosowane w literaturze 
pielęgniarskiej i istniejących systemach klasy-
fikacji do opisu diagnoz, działań i wyników 
pielęgniarskich. Organizowano wiele sesji, war-
sztatów, konferencji. W roku 1990 zainteresowano 
WHO włączeniem ICNP do  Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych (ICD).  Te  istotne zmiany, jakie 
dokonują się  w pracy pielęgniarki,  jak mówi 
dr Styles, pozwolą pielęgniarstwu wychodzić  
z cienia na pierwszy plan, z pomocnika na part-
nera, z zawodu wspomagającego w pełnoprawny.  
Początkowe prace dotyczące ICNP rozpoczęto 
również w Polsce w latach 90-tych, lecz zostały one 
zaniechane i dopiero w 2007 roku, dzięki inicjaty-

wie  przewodniczącej ZG Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego mgr Dorocie Kilańskiej z Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi i dr Aleksandrze  
Gaworskiej-Krzemińskiej z Uniwersytetu Me-
dycznego w Gdańsku, zostały wznowione. Duży 
wkład w pracę nad projektem wnieśli  nauczy- 
ciele akademiccy naszej uczelni: dr n. med.  
Jolanta Glińska, mgr Małgorzata Lewandowska  
i mgr Beata Brosowska. Dzięki zaanga-
żowaniu wielu członków PTP, zespołu z  Łodzi  
i z Gdańska,  osiągnięto wielki sukces. Ponad 
dwuletnia praca zaowocowała  powstaniem pol-
skiej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Prak-
tyki Pielęgniarskiej – wersji 1,0. Był to pierwszy 
etap naszej trudnej pracy. Drugi, to zorgani-
zowanie  w dniach 29-30 października 2009 r.  
w Warszawie, Międzynarodowej Konferencji 
pt. „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki 
Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej  
opieki”.   W konferencji wzięło udział 349 uczest- 
ników - pielęgniarek i położnych z Polski, Wiel-
kiej Brytanii, Gazy, Portugalii, Włoch, Tan-
zanii. Współuczestnikami byli Amy Coenen 
PhD, RN, FAAN - Dyrektor ICNP® Programu 
Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), 
Associate Professor College of Nursing Uni-
versity of Wisconsin – Milwaukee; Claudia 
C Bartz PhD, RN, FAAN - Koordynator Pro-
gramu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki 
Pielęgniarskiej (ICNP®) ICN, Associate Profe-
ssor College of Nursing University of Wisconsin 
– Milwaukee; Franziska Perhab – Koordynator 
ICNP Austria, Niemieckojęzyczna Grupa ICNP; 
Raul Cordeiro - Grupa ICNP Portugalia; Gale 
S. Pollock Major General (Ret), CRNA, FACHE, 
FAAN Executive Director Louis J. Fox Center for 
Vision Restoration University of Pittsburgh Medi-
cal Center & the UPMC, Eye Center University 
of Pittsburgh & The McGowan Institute; Leszek 
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Sikorski - Dyrektor Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia oraz członkowie 
polskiego Zespołu ICNP: D. Kilańska, A. Krze-
mińska-Gaworska,  B. Brosowska, M. Cisek,  
B. Dobrowolska, M. Durka, J. Glińska, J. Górajek- 
-Jóźwik, H. Grabowska, M. Grzegorczyk, M. Kisi-
lowska, M. Lewandowska, J. Lewko. Zaproszeni 
goście to Paul de Reave - Sekretarz Generalny 
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek 
(EFN); Paulina Miśkiewicz - Biuro Światowej Or-
ganizacji Zdrowia; Kinga Wojtaszczyk – przedsta-
wiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych; 

Grażyna Dykowska – Prezes Fundacji Rozwoju 
Pielęgniarstwa Polskiego oraz Przewodniczące 
stowarzyszeń i organizacji pielęgniarskich.
Uczestnicy konferencji zdobyli wiedzę i umie-
jętności z zakresu posługiwania się narzędziem 
internetowym w zakresie tworzenia diagnoz 
pielęgniarskich, działań i wyników z wykorzys-
taniem ICNP, natomiast uczestnicy warsztatów 
otrzymali tytuł „ Trener ICNP”.  
To dopiero początek naszej trudnej drogi, przed 
nami nowe zadania i wiele lat ciężkiej pracy, mię-
dzy innymi: wsparcie merytoryczne pielęgniarek 
i położnych w praktyce, dalsze prace nad rozwi-
janiem terminów ICNP, nauczanie jak korzystać 
z bazy terminologii pielęgniarskiej w praktyce   
a przede wszystkim utworzenie przy Uniwersy-
tecie Medycznym w Łodzi Centrum Badania Roz-
woju ICNP. Wierzymy i jesteśmy pełne entuzja-
zmu, że nasza praca przyniesie rzetelne korzyści 
kolejnym pokoleniom pielęgniarek i pacjentom. 
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Osiągnięcia

prof. dr hab. n. med. Józef Kobos
Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji  

Zewnętrzna 
ocena jakości
kształcenia jako
istotny element
Procesu
Bolońskiego 

Wysoki poziom kształcenia oraz wiarygodne 
metody jego oceny stanowią bardzo istotny ele-
ment Procesu Bolońskiego. Przyjęcie i stosowanie 
odpowiednich standardów zapewnienia jakości, 
otwiera drogę do wymiany programów kształ-
cenia, wymiany studentów oraz kadry naucza-
jącej. Pozwala także na zgodną z rzeczywistością 
akumulację osiągnięć studentów i ich pełną 
mobilność.
W poprzednim materiale zwięźle przedstawiłem 
podstawowe zasady budowania wewnętrznego 
systemu oceny jakości kształcenia.
W tym miejscu jedynie przypomnę, że wewnętrzny 
system oceny jakości kształcenia jest bazą, na 
której powinno się budować przyszłość uczelni.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
kształcenia i jej monitorowania oraz ewaluacji, 
powołano w Polsce odpowiednie instytucje.
Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Zapewnienia Jakości Kształcenia  
w Szkolnictwie Wyższym (ENQA – European  
Association for Quality Assurance in Higher Edu- 
cation) instytucje te powinny prowadzić działalność 
w oparciu o ustalone podstawy prawne, dające 
możliwość przeprowadzania oceny, przeglądu, 
akredytacji i innych podobnych czynności.  
Instytucje tego typu powinny dysponować odpo-
wiednimi zasobami zarówno w zakresie perso- 
nelu jaki i finansów, aby mogły skutecznie  
i niezależnie prowadzić proces zewnętrznego  
zapewnienia jakości kształcenia. Instytucje te 
powinny z wyprzedzeniem i w sposób powsze-
chnie dostępny stosować odpowiednie procedury.  
Procedury te powinny obejmować: 
- samoocenę przeprowadzoną przez uczelnię,  
będącą podmiotem procesu zapewnienia jakości,
-  zewnętrzną ocenę dokonywaną przez ekspertów 

(w tym przedstawicieli studentów),
-  publikacje raportu zawierającego decyzje,
- procedurę uzupełniającą (analiza działań pod-
jętych w związku z zaleceniami zawartymi w ra-
porcie). 
ENQA podkreśla, jak istotne jest także, aby insty-
tucje te posiadały procedury w zakresie własnej 
odpowiedzialności.
W naszym kraju najważniejszą instytucją, 
powołaną do zewnętrznego zapewnienia jakości 
kształcenia, jest Państwowa Komisja Akredy-
tacyjna powołana w styczniu 2002 roku, obec-
nie działająca na podstawie ustawy „Prawo  
o Szkolnictwie Wyższym”. Należy zaznaczyć, 
że poddanie się procedurze akredytacji przez 
PKA jest obligatoryjne przez wszystkie uczelnie 
i na każdym realizowanym kierunku, także przez 
uczelnie, pozostające pod nadzorem ministrów 
„branżowych”, na przykład ministra zdrowia. 
Komisją akredytacyjną, działającą na podsta-
wie ustawy „Ustawa o zawodzie pielęgniarki  
i położnej” jest Krajowa Rada Akredytacyjna 
Szkolnictwa Medycznego (KRASzM). Otrzy-
manie akredytacji tej Komisji jest obligatoryjne 
dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunku 
pielęgniarstwo i położnictwo, ponieważ jedynie 
jej pozytywny wynik upoważnia absolwentów 
tych kierunków do uzyskania prawa wykony-
wania zawodu. 
Ustawa „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” daje 
także możliwość powoływania środowiskowych 
komisji akredytacyjnych. Obecnie działa 9 komisji 
środowiskowych, w tym Komisja Akredytacyjna 
Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM).
Akredytacja prowadzona przez komisje środo-
wiskowe jest dobrowolna i odpłatna, a uzyskany 
pozytywny wynik jest odzwierciedleniem wyso-
kiej jakości kształcenia na ocenianym kierunku.      
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Jak już zaznaczyłem poprzednio, Państwowa 
Komisja Akredytacyjna jest najważniejszą 
instytucją w procesie zewnętrznej oceny jakości 
kształcenia w naszym kraju.
PKA jest członkiem bardzo ważnych stowarzyszeń, 
zrzeszających agencje akredytacyjne, takich jak:
• International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education (INQAAHE),
•  European Consortium  for Accreditation (ECA), 
•  Central and Eastern European Network of Qali-
ty Assurance Agencies in Higher Education (CCE 
Network).
Warte podkreślenia jest to, że od początku tego 
roku PKA jest członkiem ENQA jako pierwsza  
tego typu agencja spośród krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej.   
Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego 
PKA dostosowuje procedury działania do proce-
su kształcenia nastawionego na uzyskanie odpo-
wiednich efektów (learning outcomes, compe-
tences). Jak już wskazywałem w poprzednio 
publikowanych  materiałach, obecnie konieczne 
jest opisanie profilu kształcenia zarówno w obrębie 
przedmiotów, modułów oraz sylwetki absolwenta 
wraz z określeniem systemu oceny uzyskanej 
wiedzy, umiejętności i postaw. Ponadto każda 
uczelnia powinna stworzyć spójny i sprawny sys-
tem wewnętrznej oceny jakości, który pozwoli na 
kontrolę oraz doskonalenie zamierzonych celów  
i efektów kształcenia.  
Jako wykładnię nowego podejścia PKA do proce-
su akredytacji chciałbym wskazać uchwałę Prezy-
dium PKA Nr 219  z kwietnia 2008 r. „W sprawie 
kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów 
kształcenia”. W dokumencie tym wskazano, na ja-
kie pytania należy odpowiedzieć, aby móc ocenić 
efekty kształcenia. 
Jako przykład podaję pytania z grupy I: 
„w jaki sposób oceniana jednostka określiła 
(zdefiniowała) efekty procesu
dydaktycznego?...”
i „w jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka 
weryfikuje wiedzę i umiejętności absolwenta 
zakładane w sylwetce absolwenta?....”
oraz „w jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka 
ocenia czy program studiów, treści kształcenia 
oraz stosowane metody dydaktyczne umożliwiają 
ukształtowanie określonych w sylwetce absol-
wenta postaw?..” , 

a ponadto „w jaki sposób uczelnia mierzy efekty 
kształcenia?..”
Odpowiedź na te i inne, nie cytowane w tej zwięzłej 
publikacji, pytania jest wyzwaniem zarówno dla 
prowadzących poszczególne przedmioty, moduły 
oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, jak 
również dla władz uczelni. 
W podsumowaniu tego krótkiego materiału 
chciałbym podkreślić, że zewnętrzne proce-
dury zapewnienia jakości powinny uwzględniać 
skuteczność procedur wewnętrznych. Im lepiej 
skonstruowane są procedury wewnętrznego za-
pewniania jakości tym „luźniejsze” mogą być pro-
cedury zewnętrzne.    
(Opracowano na podstawie publikacji „Standar-
dy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości 
kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnic- 
twa Wyższego” Europejskie Stowarzyszenie na  
rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyż-
szym, Publikacji „Proces Boloński to już 10 lat”  
A. Kraśniewski FRSE, Publikacji „YES! GO!. 
„Praktyczny  przewodnik tworzenia programów 
studiów zintegrowanych z okresem mobilności” 
FRSE,  Uchwał Prezydium PKA oraz materiałów  
z seminariów). 
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Dr Maria Jakubowska
Kustosz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wolontariusz Zaspołu Domowej Opieki Hospicyjnej
Caritas  w Łodzi

Kampania 
„Pola Nadziei”
w bibliotece
uczelnianej 

Czy „Pola Nadziei” w Bibliotece Głównej Uni-
wersytetu Medycznego skłonią do dyskusji nad 
metodami kształcenia i stanem opieki paliatywno 
-hospicyjnej w Łodzi?

Przed gmachem Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 15 października 2009 roku 
zasadziliśmy  500 cebul żonkili.  Była to trzecia 
odsłona inauguracji kampanii „Pola Nadziei”  
w Łodzi. Wcześniej posadzono pola żonkilowe 
przy Katedrze – 9 października i przy Manufak-
turze – 14 października 2009 roku.

„Pola Nadziei” to coroczna kampania na rzecz 
opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko cho-
rymi i ich rodzinami. Organizatorem i koordyna-
torem akcji w Polsce jest Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie. Międzynarodowym symbolem 
programu są żonkile, które przypominają nam  
o osobach cierpiących, oczekujących naszej 
pomocy i opieki w trudnym okresie umiera-
nia. Dlaczego żonkile? Po wojnie w Edynburgu 
działała Organizacja Charytatywna im. Marii 
Curie-Skłodowskiej, która stworzyła tam hos-

picjum. Do jej zadań oprócz opieki nad chorymi 
należały edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa 
na chorego człowieka. Symbolem tej wrażliwości 
stały się żonkile. Przypominają o istnieniu cier-
pienia i potrzebie opieki oraz wsparcia w trudnym 
okresie odchodzenia z tego świata. Ale przede 
wszystkim symbolizują nadzieję na odrodzenie - 
ich szare bulwy posadzone jesienią odradzają się 
na wiosnę. 
W Łodzi program realizowany jest przez Zespół 
Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej. Akcję rozpoczyna jesienne 
sadzenie żonkili. Od tego momentu prowa-
dzone będą akcje edukacyjne, polegające na 
organizowaniu spotkań, warsztatów, kwest 
i imprez towarzyszących dla Łodzian. Uko-
ronowaniem działań będzie wiosenna kampania, 
podsumowująca realizację programu. 
Do udziału w kampanii zgłosiły się 22 szkoły, 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi oraz Kierunek Pielęgniarstwo Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej.
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Więcej na www.umed.lodz.pl/abk

Uroczystość w Bibliotece Głównej UM przebie-
gała w całkowicie zimowej aurze toteż  część 
oficjalna odbyła się w Izbie pamięci AM/UM. 
Obecni byli Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą prof. dr hab.  n. med. Radzisław 
Kordek, nestor współczesnego ruchu hospi- 
cyjnego w Łodzi, doktor honoris causa, Rek-
tor Akademii Medycznej prof. dr hab.  n. med. 
Leszek Woźniak, kierownik Katedry Stomato-
logii Zachowawczej, Endodoncji i Peridontologii 
UM prof. dr hab. n. med. Danuta Piątowska, 
Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezjii 
Łódzkiej  ks. mgr Marcin Grzelak, Kierownik  
Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Cari-
tas w Łodzi dr Iwona Sitarska, kapelan Hos-
picjum Domowego o. Piotr Soból ze zgro-
madzenia Ojców Pasjonistów, pracownicy 
i wolontariusze łódzkiego oddziału Caritas  
i ZDOH, pracownicy Biblioteki Głównej UM 
oraz nieliczni pracownicy, studenci  i doktoranci 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Po powitaniu gości Dyrektor Biblioteki dr Ry-
szard Żmuda przekazał dalsze prowadzenie 
uroczystości dr Marii Jakubowskiej kustoszowi 
UM i wolontariuszce Hospicjum domowego  
Caritas.
We wstępie podkreśliłam, że kampania „Pola 
Nadziei” w jej części edukacyjnej jest skierowana 
szczególnie do ludzi młodych i ma na celu ich 
uwrażliwienie na obecność wśród nas ludzi mniej 
sprawnych, chorych i cierpiących, potrzebujących 
pomocy. Celem akcji w Uniwersytecie Medy-
cznym jest  przyciągnięcie uwagi młodych 
adeptów medycyny. Studentom i doktorantom 
Uniwersytetu Medycznego pragniemy przekazać 
przesłanie, że po ciężkiej walce z chorobą, od-
danie pacjenta pod opiekę specjalisty medycyny 
paliatywnej nie stanowi porażki medycyny lecz 
zapewnienie choremu komfortu życia w okresie 
terminalnym.
Pan Prof. dr hab. n. med. Leszek Woźniak  
w swojej wypowiedzi przypomniał genezę ruchu 
hospicyjnego w Łodzi. Na początku lat 90-tych 
planowano założenie hospicjów w domach opieki 
społecznej, jednak ta forma opieki nie znalazła 
poparcia. W 1992 roku powstało Stowarzyszenie 
Hospicjum Łódzkie. 
Od roku 1995 idea ruchu hospicyjnego zaczęła być 
skutecznie realizowana przez dr Zofię Pawlak  
w postaci Hospicjum Domowego przy łódzkim 
oddziale Caritas.

Profesor Radzisław  Kordek podkreślił, iż gene-
ralnie istnieje w społeczeństwie problem unikania  
tematów związanych ze śmiercią i umieraniem. 
W toku studiów medycznych przygotowanie 
studentów do komunikowania się  z pacjen-
tem nieuleczalnie chorym i jego rodziną stanowi 
poważny problem. Dodał również, że ponad połowa 
pacjentów umierających z powodu choroby nowo-
tworowej umiera ciągle w dyskomforcie bólowym 
stąd kształcenie studentów medycyny w zakresie 
medycyny paliatywnej jest bardzo istotne.
Pan Profesor wyraził także swój podziw dla ruchu 
hospicyjnego i ludzi zaangażowanych w działania 
wolontaryjne na rzecz nieuleczalnie chorych.
Ks. Marcin Grzelak mówił o pierwszych krokach 
kampanii „Pola nadziei”, która zapoczątkowana 
w Krakowie znalazła podatny grunt w Łodzi  
i jest realizowana przez Zespół Domowej Opieki  

Hospicyjnej we współpracy z Biurem Wolonta-
riatu Caritas.
Dr Iwona Sitarska – kierownik ZDOH podkreśliła,  
że Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które nie 
ma profesjonalnego hospicjum stacjonarnego. 
Ciężar opieki hospicyjnej w naszym mieście 
spoczywa głównie na istniejących hospicjach do-
mowych, które niestety nie są w stanie objąć opieką 
wszystkich zgłaszających się po pomoc. Tworzą się 
kolejki oczekujących i niestety niektórzy umierają 
przed uzyskaniem  profesjonalnej opieki. 
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Zaznaczyła również charytatywny aspekt kampa-
nii. W obliczu zbyt małych  środków na   opiekę 
hospicyjną każde finansowe wsparcie jest istot- 
ne. Najważniejsze jest jednak wsparcie oso-
bowe. Kampania ma na celu uwrażliwienie 
społeczeństwa na los osób cierpiących, a szcze-
gólnie zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą 
wolontariatu.
Dr Iwona Sitarska podziękowała Panu Dyrek-
torowi Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi  dr Ryszardowi Żmudzie za 
włączenie się wraz z zespołem w kampanię „Pola 
Nadziei”. 
Panu profesorowi  Leszkowi Woźniakowi 
i profesorowi Radzisławowi Kordkowi 
podziękowała za aktywny wolontaryjny udział  
w roli wykładowców na kursach dla wolon- 
tariuszy prowadzonych od 15 lat przez ZDOH 
Caritas w Łodzi. 
Następnie zaprosiła zebranych do sadzenia cebul 
żonkili, kwiatów które wyrosną na wiosnę jako 
symbol nadziei dla pacjentów  i całego ruchu hos-
picyjnego.
Po posadzeniu 500 cebul żonkili tabliczkę 
informującą o żonkilowym polu wbili Prorektor 
UM prof. Radzisław Kordek, zastępca Dyrek-
tora Caritas w Łodzi ks. mgr Marcin Grzelak  
oraz Dyrektor BG UM doktor Ryszard Żmuda.
Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej i ra-
dosnej atmosferze jednak pozostawiła we mnie 
cień refleksji i goryczy.
Wypowiedź Pana profesora Radzisława Kordka  
przypomniała mi o innym spotkaniu, w którym 
uczestniczyłam w październiku ub. W ramach 
akcji „umierać po ludzku” w wielu uczelniach 
medycznych odbywały się na prośbę studentów  
IFMSA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny) warsztaty o przygotowaniu 
studentów medycyny i wolontariuszy do pracy  
z ludźmi terminalnie chorymi, przełamywaniu 
tabu dotyczącego śmierci.
Organizatorami byli IFMSA-Poland, Gazeta 
Wyborcza i Fundacja Hospicyjna z Gdańska.
W Łodzi spotkanie odbyło się 23 paździer- 
nika 2008 roku Uczestniczyło w nim ponad 50 
studentów, przedstawiciele hospicjów łódzkich. 
Spotkanie moderował Ks. dr Piotr Krakowiak, 
dyrektor Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza  
w Gdańsku, założyciel Fundacji Hospicyjnej, 
Krajowy Duszpasterz Hospicjów.
Wielu studentów przyznało, że byli obecni przy 

śmierci: babci, dziadka, kolegi, siostry, pacjen-
ta. Jednak nikt nie odpowiedział, że u kresu 
studiów (byli to przeważnie studenci 5 i 6 roku) 
czuje się przygotowany do rozmowy z terminal-
nie chorym pacjentem i jego rodziną. Wielu za to 
sygnalizowało swój sprzeciw przeciwko sytua-
cjom, które zdarzało im się zaobserwować w cza-
sie praktyk zawodowych w łódzkich szpitalach. 
Byli świadkami, kiedy rodziny były informowane  
o śmierci swoich bliskich w pośpiechu, na koryta-
rzu. Czasem w ogóle ich nie uprzedzano i zasta-
wali w pokoju zamiast chorego puste łóżko.
Cykl warsztatów dla studentów medycyny 
sprowokował na łamach gazety wyborczej 
dyskusję na temat kształcenia przyszłych lekarzy 
w dziedzinie medycyny paliatywnej.
Okazało się, że spośród 11 uczelni medycznych 
siedem : Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Gdańsk, Kato-
wice, Szczecin i Kraków ma zajęcia obowiązkowe 
w ramach bloków z medycyny paliatywnej, ale  
liczba zajęć jest bardzo zróżnicowana. W Poznaniu 
jest to 55 godzin, w Bydgoszczy – 30, w Krako-
wie już tylko – 14. Na pozostałych uczelniach albo  
w ogóle nie ma zajęć z medycyny paliatywnej, albo 
są one realizowane w ramach innych bloków. Dane 
te podała na łamach gw z dn. 29 maja 2008 roku 
dr Małgorzata Krajnik, p.o. konsultanta kra-
jowego w dziedzinie medycyny paliatywnej. 
Dodała też, że medycyna paliatywna nie znalazła 
się w minimum programowym na kierunkach le-
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karskich jako osobny przedmiot. Szkolenia z za-
kresu komunikacji z chorym i jego rodziną nie 
zostały też włączone do obowiązujących szkoleń 
w ramach specjalizacji lekarskich w większości 
dziedzin medycznych w tym m.in. z onkologii. 
W tej samej gazecie prof. Jacek Łuczak,  
z katedry i kliniki medycyny paliatywnej Hos-
picjum Palium Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przyznał,  
że dopóki nie będzie obowiązkowego szkolenia  
z medycyny paliatywnej dla studentów wydzia-
łów lekarskich i pielęgniarstwa, tak długo 
specjaliści opieki paliatywnej i hospicyjnej nie 
będą znajdować partnerów w lekarzach rodzin-
nych i innych specjalności klinicznych, co może 
opóźniać kierowanie chorych do ośrodków 
zapewniających im specjalistyczną opiekę 
paliatywną. Chciałoby się dodać, pod warunkiem, 
że w ogóle będą mieli gdzie kierować pacjentów, 
bo Łódź np. od lat nie może doczekać się Hos-
picjum stacjonarnego a hospicja domowe „pękają 
w szwach” i nie są w stanie otoczyć opieką 
wszystkich zgłaszających się pacjentów.
Czy rozpoczęta w Bibliotece Głównej Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi kampania „Pola 
Nadziei” ma szansę rozpocząć w Naszej Uczelni 
dyskusję nt. kształcenia młodych adeptów za-
wodów medycznych w zakresie medycyny palia-
tywnej i hospicyjnej i zaczniemy przygotowywać 

ich do rozmów ze śmiertelnie chorym człowie-
kiem i jego rodziną?
Mam nadzieję, że w przyszłym roku żonkilowe 
Pola Nadziei  zostaną zasadzone przy innych 
gmachach Uniwersytetu Medycznego a zwłaszcza 
na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. 
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Relacja z konferencji UM w Łodzi

Jak Pozyskać 
środki z 7 programu 
ramowego
na badania naukowe
w obszarze medycyny
i zdrowia

7 Program Ramowy jest największym unij-
nym instrumentem finansowania działań nau-
kowo-badawczych. Stwarza ogromne szanse 
zarówno dla młodych, jak i doświadczonych 
naukowców, na realizację badań naukowych 
na najwyższym światowym poziomie. W celu  
upowszechnienia wiedzy o zasadach rządzą-
cych 7PR i sposobach przygotowania wnio- 
sków o granty, Uniwersytet Medyczny w Ło-
dzi wraz z Krajowym Punkt Kontaktowym  
Projektów Badawczych UE i we współpracy  
z Regionalnym Punktem Kontaktowym  
przy Uniwersytecie Łódzkim, zorganizował  
28 października 2009 roku konferencję szkole-
niową pt. Jak pozyskać środki z 7 Programu 
Ramowego na badania naukowe w obszarze  
medycyny i zdrowia?
Honorowy patronat nad inicjatywą oraz mul-
timedialnym materiałem szkoleniowym, który 
powstanie dzięki rejestracji konferencji na taśmie 
filmowej, objęli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, 
Poseł Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy 
Buzek oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski. 
Otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. 
Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. n. med.  
Dariusz Nowak. W imieniu Ministerstwa 
Zdrowia do sięgania po środki unijne zachęcił 
zgromadzonych Dyrektor Departamentu ds. 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie 
Zdrowia, dr hab. med. Roman Danielewicz. 
Następnie, uczestnicy konferencji, wśród których 
najliczniejszą grupę stanowili członkowie Stu- 
dium Doktoranckiego Uniwersytetu Medyczne-
go, wysłuchali wystąpienia prof. Jerzego Buzka,  
który w gorących słowach zachęcał polskich ba-
daczy do korzystania z możliwości, które stwa- 

rza 7 PR, który współtworzył z nadzieją 
na dynamiczny rozwój polskiej nauki.  
Uczestników konferencji przywitała także  
prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka,  
Dyrektor Studium Doktoranckiego, oraz dr  
hab. n. med. Przemysław Kardas, Kierownik  
I Zakładu Medycyny Rodzinnej – główny  
organizator konferencji i zarazem kierownik 
pierwszego i jedynego dotychczas projektu 7 PR 
w dziedzinie zdrowie, koordynowanego przez 
polską uczelnię. 
Z kolejnych wykładów uczestnicy konferencji 
dowiedzieli się m.in., jak znaleźć informacje,  
szkolenia i porady w zakresie aplikowania  
o środki 7PR, jak przygotować i złożyć aplikację 
oraz jak zaplanować budżet. Wśród wykładowców 
znaleźli się: przedstawiciel Regionalnego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych UE 
przy UŁ, Anna Pytko i dr Ewa Szkiłądź -  
ekspertki ds. tematyki medycznej w Krajowym 
Punkcie Kontaktowym, przedstawiciele firm 
konsultingowych TECHIN (Polska) oraz IN-
NOVA (Włochy), posiadających wieloletnie 
doświadczenie w pozyskiwaniu grantów medycz-
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nych. Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem 
podzielili się z audytorium także pracownicy  
naszej Uczelni - mgr Aneta Andrzejczyk  
z Sekcji ds. Programów Badawczych oraz dok-
tor Przemysław Kardas, koordynator między-
narodowego projektu badawczego ABC.
Prezentowane wykłady zostały zarejestro-
wane i już wkrótce zostaną rozpowszechnione 

pod postacią CD-ROMu. Dzięki pośrednictwu  
Ministerstwa Zdrowia, materiały te dotrą do 
wszystkich zainteresowanych receptą na sukces  
w 7 Programie Ramowym wśród uczelni me- 
dycznych w całej Polsce. Pomysł konferencji 
dotyczącej pozyskiwania środków na pro-
gramy badawcze z 7 Programu Ramowego 
UE, został uznany za wart przeniesienia na 
grunt ogólnopolski. Kolejna edycja konferen- 
cji, zorganizowana przez Departament Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia  
wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medy-
cznym i Krajowym Punktem Kontaktowym Pro-
gramów Badawczych UE, odbędzie się już 2 grud-
nia 2009 roku w Warszawie. 
Spotkanie to, oprócz zaprezentowania doświad-
czeń naukowców z Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, będzie miało także na celu przedys-
kutowanie zasadności i możliwości wprowadze-
nia treści dotyczących 7 Programu Ramowego UE 
do programów studiów doktoranckich w uczel- 
niach medycznych. Wyposażenie doktorantów,  
jako młodych naukowców, w wiedzę z zakresu  
unijnych programów badawczych i możliwości  
z nich korzystania, wydaje się być istotnym  
wzbogaceniem programów studiów dokto- 
ranckich. 
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Centralne 
Laboratorium 
Uniwersytetu
Medycznego
w Łodzi

Pytania i Odpowiedzi

Drodzy Czytelnicy,
Po opublikowaniu artykułu „ Opóźnione narodzi-
ny Centralnego Laboratorium, czyli lepiej późno 
niż wcale”  w ostatnim numerze Biuletynu In 
formacyjnego, otrzymałem wiele  komentarzy od 
pracowników naszego Uniwersytetu. W moim 
artykule powoływałem się na szereg różnych 
dokumentów, w tym także na te, które były pod-
pisane przez Profesora Czesława Cierniewskiego. 
W odpowiedzi na treść mojego artykułu Pan Pro-
fesor Cierniewski przesłał do mnie list „ Centrum 
Aparaturowe - druga strona medalu”. Ponieważ 
list ten został rozesłany drogą elektroniczną do 
wielu osób (w tym też do adresatów spoza naszej  
uczelni) postanowiłem  zapoznać naszą społecz-
ność akademicka z jego treścią.      
W liście tym, nie ma w zasadzie odniesienia do 
faktów i dokumentów, które opisałem, dlatego też 
nie będę z jego treścią polemizował. Nie obrażam 
się, że profesor Cierniewski ocenia mnie jako 
człowieka „bez klasy”, a to, że darzy mnie  miłością 
i wybacza odbieram, jako niekwestionowanie 
wymowy dokumentów, które cytowałem. Sądzę, 
że to - jakże pozytywne uczucie - bierze się rów-
nież  stąd, że obecnie zespół Pana Profesora  może 
korzystać ze sprawnego spektrometru masowego, 
(gdyż w momencie przekazywania do Central-
nego Laboratorium urządzenie to nie działało  
i wymagało naprawy).  
Jeżeli jednak ktoś z Szanownych Czytelników 
życzyłby sobie, bym odpowiedział na treść tego 
listu, to oświadczam, że jestem do tego gotów  
i dysponuję zestawem dokumentów (część z nich 
jest  podpisana przez Pana Profesora Cierniew-
skiego), które podważają zasadność, też stawia-
nych przez Autora korespondencji.  

Dariusz Nowak 

Łódź, 30 paździrnika 2009 r.
Prof. dr hab. Dariusz Nowak
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

Szanowny Panie Profesorze,
W opisie wydarzeń prowadzących do zorga-
nizowania Centralnego Laboratorium UM, 
który ukazał się w Biuletynie Informacyjnym 
UM nr 9, wielokrotnie cytuje Pan moją osobę, 
jako odpowiedzialną za blokowanie tegoż 
przedsięwzięcia.  Otóż jest to nieprawda. Od 
dawna jestem zwolennikiem utworzenia Core 
facility w naszej Uczelni i niejednokrotnie 
zwracałem się w tej sprawie do poprzedniej jesz-
cze ekipy Rektorów.  Jestem współautorem pro-
jektu, na podstawie którego uczelnia otrzymała 
spektrometr masowy i zorganizowałem pracownię 
proteomiczną mając pełną świadomość, że będzie 
ona włączona kiedyś w Centralne Laboratorium.  
Już podczas pierwszego spotkania w czerwcu 
wyraziłem gotowość natychmiastowego przeka-
zania całego zestawu aparatury zakupionej do 
Centrum.  Nie moją jest winą to, że tak wolno 
załatwiane były formalności. 
Problem pojawił się wtedy, gdy przy braku wizji, 
jak zorganizować Centrum od podstaw, zdecydo-
wał się Pan zabrać Zakładowi Biofizyki pomie- 
szczenia wraz z wyposażeniem i dodatkową 
aparaturą, należącą do naszego Zakładu. Mimo  
argumentacji, że zabierana Pracownia  
Biologii Molekularnej jest podstawą naszej  
działalności naukowej, przeszła ona na stan  
Centrum.  Przyznaję, że decyzja ta została bardzo 
źle przyjęta przez pracowników zakładu, którzy 
spontanicznie uratowali część instrumentów 
niezbędnych dla ich pracy.  Odbyło się to podczas 
mojego urlopu.
Powołanie Centrum Aparaturowego było powią- 
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zane również z zabraniem czterech pra-
cowników Zakładu Biofizyki wraz z etatami,  
z których dwa udało się, dzięki przychylności 
JM Rektora odtworzyć i przyjąć dwóch bardzo 
dobrych młodych adiunktów.   Niesmak pozostał 
po zabraniu do Centrum wraz z etatem dr Emilii 
Martyny-Stec, która właśnie otrzymała grant  
z Ministerstwa na kwotę 300 000 zł i zmuszona 
została, w trakcie pierwszego roku realizacji, 
do rezygnacji z grantu.  Zubożyło to finanse 
Zakładu przeznaczone na badania naukowe,  
a nasz Wydział pozbawiło punktów przy ocenie 
parametrycznej.
Moje zastrzeżenia budził też fakt zabrania ze 
sobą, za Pana zgodą, ale bez konsultacji i zgody 
kierownika Zakładu, sprzętu (2 zestawy kompute-
rowe, laptop, 3 drukarki, 2 skanery, itp.) przez 
prof. dr hab. Zofię Pawłowską, która opuściła 
nasz zakład.  Do chwili obecnej nie wiadomo, 
kto podpisał protokół przejęcia tych rzeczy.
Na zakończenie, dziwi mnie agresywny i nasyco-
ny jadem język, którym posłużył się Pan stawiając 
mi zarzuty w ww. artykule.  Niestety przypomina 
mi on styl dyskusji prowadzonych w salonach 
politycznych i obawiam się, że na stałe zagości  
on w gabinetach profesorskich.  Z przykrością  
stwierdzam, że tak sposób realizacji uchwały  
Senatu UM o powoływaniu Centrum Aparatu-
rowego, jaki i stworzenie atmosfery wokół tej 
sprawy, w której też Pan uczestniczył, świadczy 
o braku klasy, którą człowiek piastujący takie 
stanowisko powinien posiadać. 
Na dowód, że można inaczej – z wyrazami 
miłości i wybaczenia, 
      

Czesław Cierniewski
Do wiadomości: Rektorzy, Dziekani, 
członkowie Senatu, pracownicy UM 

Podsumowanie 

W moim artykule w ostatnim numerze Biuletynu 
Informacyjnego powoływałem się na szereg doku-
mentów, w tym także na te, które były podpisane 
przez Profesora Czesława Cierniewskiego.  
W powyższym liście nie ma w zasadzie odniesienia 
do faktów i dokumentów które opisałem, dlatego 
też nie będę z jego treścią polemizował. Nie sądzę 
również, aby dalsze prowadzenie tej polemiki 
było celowe, jednak oświadczam, że dysponuję  
zestawem dokumentów, które podważają  
zasadność tez stawianych przez Autora korespon-
dencji. 
Komentarz do odniesień personalnych - pominę.

Dariusz Nowak 

www.umed.pl
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więcej na www.umed.pl

Senat podjął uchwały:

W sprawach statutowych:

Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi,  
z dnia 29 października 2009 r.

- Wprowadzono zmiany w treści załącznika nr 7 do 
  Statutu - KONKURSY - porządkujące dotych- 
  czasowe zapisy,

- W §38 pkt.1 ppkt.16: “? powołanie Kanclerza” 
   zastąpiono: “?zatrudnienie Kanclerza”.

W sprawach organizacyjnych:

- Przekształcono II Zakład Anestezjologii i Inten- 
   sywnej Terapii w Klinikę Anestezjologii i Inten- 
   sywnej Terapii z przyporządkowaniem do II Ka- 
  tedry Chorób Oczu - na Wydziale Wojskowo- 
    -Lekarskim,
- Zniesiono Oddział Studiów w Języku Angiel- 
  skim na Wydziale Wojskowo-Lekarskim (stu- 
  denci Oddziału pozostają studentami Wydziału 
    Wojskowo-Lekarskiego),
- Zmieniono nazwę Oddziału Klinicznego Medy- 
   cyny Ratunkowej na Oddział Kliniczny Medy- 
  cyny Ratunkowej dla Dzieci - na Wydziale  
    Pielęgniarstwa i Położnictwa,
- Utworzono Katedrę Chirurgii Stomatologicznej 
  i Periodontologii w Oddziale Stomatologicznym 
   Wydziału Lekarskiego,
- Wyłączono Zakład Psychodermatologii ze struk- 
  tury Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształ- 
  cenia Podyplomowego i przyporządkowano go  
   do Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobio- 
   logii Wydziału Lekarskiego,
- Utworzono Zakład Molekularnych Podstaw Me- 
  dycyny alokowany na Wydziale Lekarskim, bez 

  przyporządkowania do katedry,
- Wyłączono ze struktury Wydziału Lekarskiego  
  Zakład Patofizjologii Behawioralnej i aloko- 
  wano go na Wydziale Nauk o Zdrowiu z za- 
   chowaniem przyporządkowania do Katedry Pa- 
   tologii Ogólnej i Doświadczalnej.

W sprawach kadrowych:

- zaopiniowano wnioski w sprawie powołania:
• dr hab. Piotra Jurowskiego na kierownika 
  Zakładu Diagnostyki Chorób Oczu,
• dr hab. Jacka Rysza na kierownika Katedry  
  Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego,
• prof. dr hab. Mariana Brockiego na kierownika 
  III Katedry Chirurgii,
• dr hab. Beaty Dejak na kierownika Zakładu  
   Protetyki Stomatologicznej,
• dr hab. Ireneusza Majsterka na stanowisko pro- 
 fesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii  
  i Biochemii Klinicznej,
• dr hab. Marty Woldańskiej-Okońskiej na sta- 
  nowsko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
   Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej,
•  prof. dr hab. Józefa Kocura na stanowisko pro- 
  fesora zwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji 
   Psychospołecznej,
• prof. dr hab. Anny Sysy-Jędrzejowskiej na 
 kierownika I Katedry Dermatologii i We- 
   nerologii,
• dr hab. Anny Niwald na kierownika Kliniki 
   Okulistyki Dziecięcej,
• prof. dr hab. Krzysztofa Kołomeckiego na 
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  stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kli- 
  nice Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej  
    i Naczyniowej,
• prof. dr hab. Janusza Strzelczyka na kierow- 
  nika Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplan- 
   tacyjnej,
• prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego na kierow- 
   nika Katedry Morfologii i Embriologii,
• prof. dr hab. Jadwigi Skrętkowicz na kierow- 
   nika Zakładu Farmakogenetyki,
• dr hab. Grażyny Skotnickiej-Klonowicz na 
    stanowisko profesora nadzwyczajnego,

• w sprawie przedłużenia zatrudnienia w drodze 
  umowy o pracę dr Bożennie Gajewskiej - na 
   stanowisku starszego wykładowcy,

• w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr 
    hab. Grażyny Śmiech-Słomkowskiej na stano- 
    wisku profesora nadzwyczajnego,

• w sprawie przedłużenia zatrudnienia w drodze 
  umowy o pracę mgr Elżbiecie Kubańskiej - na 
  stanowisku starszego wykładowcy,

• w sprawie przedłużenia zatrudnienia w drodze 
  umowy o pracę prof. dr hab. Teresy Pajszczyk 
  -Kieszkiewicz,

• powołano komisje konkursowe do rozstrzyg- 
 nięcia konkursów na stanowisko profesora 
  i kierownika jednostki.

W innych sprawach:

- Rektor Paweł Górski wręczył podziękowania  
  i pamiątkowe medale emerytowanym nauczy- 
  cielom akademickim: prof. Andrzejowi Deny- 
 sowi, prof. Marii Kopff, prof. Markowi 
 Łukomskiemu, prof. Grażynie Śmiech 
  -Słomkowskiej, dr Agnieszce Durko, dr Han- 
   nie Modrzejewskiej, dr Annie Sabuda-Gorgul, 
  dr Teresie Żołnowskiej, dr Joannie Czyże- 
    wskiej-Chlebny, dr Urszuli Krupie, dr Andrze- 
    jowi  Siciarzowi,

- Rektor Paweł Górski podziękował prof. dr hab. 
   Lucynie Woźniak i dr hab. Wojciechowi Bielec-  
   kiemu za dotychczasową pracę w Senacie.

- Przedstawiono stanowisko Senatu w sprawie 

   zmiany Kanclerza Uniwersytetu Medycznego 
    w Łodzi.

- Podjęto uchwałę w sprawie zmian w składzie 
   Uczelnianej Komisji Wyborczej.

-  Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Regulami- 
 nie Studiów doktoranckich, dotyczących 
  możliwości zwolnienia z opłat za niestacjo- 
  narne studia doktoranckie doktorantów, któ- 
  rych udział w realizowaniu projektów unij- 
    nych jest bezwzględnie konieczny.

- Wręczono gratulacje dla dyrektorów Uniwer- 
  syteckich Szpitali Klinicznych Nr 1 i Nr 4:  
  USK Nr 1 zajął III miejsce w Ogólnopolskim  
  Rankingu Szpitali Publicznych i I miejsce 
     w województwie łódzkim a USK Nr 4 - 84 miej- 
    sce wśród szpitali publicznych w Polsce.

- Podjęto uchwałę w sprawie odwołania przed- 
   stawicieli Senatu UM w Łodzi ze składu Rady 
   Społecznej USK Nr 5.

- Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia kan- 
  celarii audytorsko-księgowych jako podmiotów 
  do przeprowadzenia badania sprawozdań finan- 
   sowych w USK Nr 1 i USK im. WAM.

- Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie  
   USK Nr 1.

- Poinformowano o powołaniu nowego redak- 
   tora naczelnego pisma Clinical and Experimen- 
    tal Medical Letters, którym został dr hab. Leszek  
   Czupryniak.

Akty Prawne
Raport
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