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Biuletyn nr 10, październik 2010, Łódź

„Nawet najdalsza 
podróż zaczyna się 

od pierwszego kroku”
Mgr Anna Pielesiek

Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego UM

Szanowni Państwo,

Witam Państwa serdecznie w październikowym 
Biuletynie. W tym miesiącu rozpoczęliśmy  
nowy rok akademicki 2010/2011. Sale wykła- 
dowe i ćwiczeniowe wypełniły się studenta-
mi. Miesiąc ten okazał się szczególnie ważny 
dla naszych pierwszorocznych żaków. Zaczęli 
oni bowiem nowy rozdział swojego życia ja-
kim niewątpliwie są studia. Mają oni już za sobą 
pierwszy krok, dostali się bowiem na swoje 
wymarzone studia, do których przygotowywali 
się przez ostatnie lata. Gratulujemy im indeksów 
naszej Uczelni i życzymy pomyślnego dobrnięcia 
do końca tej jednej z najważniejszych życiowych 
podróży.
O uroczystej immatrykulacji mogą się Państwo 
dowiedzieć z naszego pierwszego artykułu,  
w którym zamieściliśmy przemówienie JM Re- 
ktora – prof. Pawła Górskiego.
Co więcej wydarzyło się w tym miesiącu na na- 
szym Uniwersytecie możecie Państwo przeczy- 
tać w naszym stałym dziale Aktualności.
W tym miesiącu gorąco polecam artykuł Pani  
Marii Jakubowskiej – Kustosza Biblioteki Głó- 
wnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
Wolontariuszki Zespołu Domowej Opieki Hospi-
cyjnej Caritas w Łodzi, pt. „Porozumienie o wolon-
tariacie pracowniczym oraz inauguracja kam- 
panii Pola Nadziei”. Artykuł ten opisuje podpi- 
sanie porozumienia o wolontariacie pracowni- 
czym pomiędzy Uniwersytetem Medycznym  
w Łodzi a Caritas Archidiecezji Łódzkiej, na 
mocy którego nasza Uczelnia podjęła współpracę  
w celu propagowania idei wolontariatu i wspie- 
rania działań Zespołu Domowej Opieki Hospi-
cyjnej Caritas.

Kolejny tekst jest sprawozdaniem z Konferencji 
Naukowej Koła Naukowego PANOPICUM oraz 
studentów Socjologii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi pt. „Socjologia Medycyny – między 
teorią a praktyką”. Celem tej konferencji było 
przedstawienie dorobku badawczego pierwszych 
absolwentów Socjologii na UM w Łodzi.
Małgorzata Peruga – Redaktor StuDentico, 
napisała artykuł o prowadzonym przez siebie 
magazynie, który powstał z myślą o studen-
tach kierunku lekarsko-dentystycznego i technik  
dentystycznych.
Jak co miesiąc artykuł opowiadający o biblio-
tekach wydziałowych. W październiku Pani  
mgr Krystyna Breker oprowadza nas po Bi- 
bliotece Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.
Przypominam, że nasze wydawnictwo można 
oglądać na stronie internetowej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w zakładce Pracownicy. 
Zachęcam do przesyłania artykułów na adres:  
promocja@umed.lodz.pl.
Życzę przyjemnej lektury.
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Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
październik 2010

Sukces studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
podczas Kongresu EuropeanSociety of Cardiology
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sprostowanie

Informujemy, iż we wrześniowym numerze 
Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Me- 
dycznego błednie umieszczone zostało nazwi- 

sko autora artykułu pt. “Elios 2010”. Autorem tego 
materiału jest Katarzyna Fabjańska.

Za błąd serdecznie przepraszamy.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego UM

Aktualności październik

Mamy przyjemność poinformować, że w tra- 
kcie dorocznego Kongresu EuropeanSociety of  
Cardiology (ESC), który odbył się w dniach 
28 sierpnia - 1 września 2010 r. w Sztokholmie  
przedstawiona została praca Dominiki Filipiak, 
studentki VI roku Wydziału Lekarskiego UM  
w Łodzi. Praca pod tytułem „Pocket echocardio-
graph - a valuablediagnostictool for non-expert-
sorjustanultraportabledevice for expertecho- 
cardiographers?” powstała w ramach Studen- 
ckiego Koła Naukowego przy II Katedrze Kar-
diologii pod kierownictwem dr. hab. n. med.  
Piotra Lipca. Dotyczy ona klinicznego zastoso- 
wania osobistych echokardiografów u pacjentów  
z chorobami układu krążenia. II Katedra Kar-
diologii  należy do wąskiego grona ośrodków 
wdrażających to innowacyjne narzędzie diagnos-
tyczne.
Kongres ESC jest największym kongresem kar-
diologicznym na świecie (ponad 25 tysięcy  
uczestników) i jedynie najważniejsze doniesienia 

w dziedzinie chorób układu krążenia są na nim 
prezentowane. 
W tym roku przedstawiane prace wybrane  
zostały z prawie 10 000 streszczeń zgłoszonych 
przez zespoły badawcze z całego świata. Przy- 
jęcie pracy do prezentacji na Kongresie ESC  
jest na tyle prestiżowe, że w naszym kraju jest  
honorowane przez Polskie Towarzystwo Kar-
diologiczne grantami umożliwiającymi pokrycie  
kosztów uczestnictwa w tym kongresie. Wy- 
jątkowym wydarzeniem jest przyjęcie pracy  
wykonanej przez studenta medycyny. 
Oprócz w/w pracy na tegorocznym kongresie 
przedstawionych zostało również 9 innych prac 
autorów z II Katedry Kardiologii UM w Łodzi, 
kierowanej przez prof. Jarosława D. Kasprzaka,  
co jest bardzo znaczącym osiągnięciem (z ca- 
łego województwa łódzkiego przedstawionych 
zostało 12 prac).
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Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W dniu 1 października br. o godzinie 900, odbyła 
się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 
2010/2011 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Arcybi- 
skup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek, 
Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej  
w Ministerstwie Obrony Narodowej dr Zbi- 
gniew Włosowicz, Dyrektor Departamentu Na- 
uki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdro- 
wia Roman Danielewicz, Marszałek Woje- 
wództwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Wi- 
cewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Pełniący 
Fun-kcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz  
Sadzyński, Posłowie i Senatorowie Ziemi Łó- 
dzkiej, Rektorzy i Prorektorzy łódzkich Uczelni 
Wyższych oraz liczni Przedstawiciele Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. 
Do uroczystej immatrykulacji przystąpili 
wybrani studenci poszczególnych Wydziałów, 
studenci anglojęzyczni oraz podchorążowie 
rozpoczynający naukę na Wydziale Wojskowo-
Lekarskim. 

Profesor Tadeusz Robak wygłosił wykład inau-
guracyjny pt. „Przeszczepianie komórek krwio- 
twórczych - nadzieje i rzeczywistość”.
Podczas uroczystości zostały również wręczone 
nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia na-
ukowe w roku 2009, które otrzymali: prof.  
Hieronim Bartel, dr Milena Sokołowska,  
dr hab. Ewa Lech-Marańda, dr hab. Elżbieta 
Smolewska. JM Rektor prof. Paweł Górski 
wręczył także podziękowania zasłużonym pra-
cownikom uczelni, przechodzącym w bieżącym 
roku na emeryturę.
Uroczystość uświetnił występ chóru naszej Alma 
Mater.
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Aktualności

List powitania pierwszoroczniaków na łódzkich uczelniach kierowany 
przez p.f. Prezydenta Miasta Łodzi Tomasza Sadzyńskiego

Drodzy Pierwszoroczniacy,
Miło mi powitać Was w Łodzi na pierwszym  
roku studiów. Jestem przekonany, że studia  
w naszym Mieście będą niezwykłą, poszerzającą 
horyzonty Waszej wiedzy przygodą, która stanie  
się dla Was źródłem inspiracji także w dalszym 
życiu. Cieszę się Waszą decyzją o wyborze  
Łodzi na miasto swoich studiów, mając jedno- 
cześnie nadzieję, iż już wkrótce sami przeko- 
nacie się, że jest to także bardzo dobre Miasto  
do życia i rozwoju kariery zawodowej.
Łódź jest jednym z najważniejszych ośrodków 
kulturalnych w Polsce. Kiedyś potężna metro- 
polia przemysłowa - Reymontowska „Ziemia 
Obiecana”, dziś znów jedno z najszybciej 
rozwijających się miast w kraju, przeżywające 
jednocześnie okres ożywienia kulturalnego  
w związku ze staraniami o uzyskanie statusu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Nie sposób 
wyliczyć cyklicznie odbywających się w na- 
szym Mieście festiwali i wydarzeń kulturalnych 
na światowym poziomie - z dziedziny filmu,  
sztuki współczesnej i muzyki, poszerzających 
spektrum możliwości spędzenia wolnego czasu.
Łódź może się także pochwalić 60-letnimi 
tradycjami akademickimi, ponad 20 uczel- 
niami wyższymi i blisko 130 tysiącami stu- 
dentów. 

Dzięki temu mamy liczną kadrę dobrze 
wykształconych specjalistów różnych za-
wodów. Sprzyja to rozwojowi Miasta i przycią- 
ga inwestorów, a wielu absolwentów znajduje 
wymarzoną pracę w nowopowstałych firmach. 
W ramach realizowanego przez Miasto pro-
gramu „Młodzi w Łodzi” corocznie przyzna-
wane są stypendia fundowane przez łódzkich 
pracodawców, organizowane są praktyki, staże  
i bezpłatne szkolenia dla studentów łódzkich  
uczelni. Wierzę, że zwiążecie swoją  przyszłość 
z Łodzią,  przyłączając się do tworzenia nowe-
go wizerunku tego Miasta - idącego z duchem  
czasu, ale jednocześnie pamiętającego o swojej 
tradycji i historycznym rodowodzie.
Jestem przekonany, że w Łodzi - otwartej na 
pełnych pasji i dynamicznych ludzi jak Wy, 
będziecie spełniać swoje marzenia i osiągać  
zamierzone cele. Życzę Wam powodzenia na  
studiach, wielu niezapomnianych chwil w na- 
szym mieście oraz satysfakcji w życiu prywa- 
tnym.
Bądźcie zawsze młodzi, bądźcie zawsze w Łodzi!

Tomasz Sadzyński
Pełniący Funkcję

Prezydenta Miasta Łodzi

Obchody 65-lecia Łodzi Akademickiej

W dniu 2 października br. miały miejsce obchody 
65-lecia Łodzi Akademickiej. Rektorzy, prore- 
ktorzy i senaty wszystkich publicznych uczelni 
łódzkich, jak również społeczność akademicka 
naszego miasta obchody jubileuszu rozpoczęły  

od Mszy Świętej, celebrowanej przez Arcy- 
biskupa Metropolitę Łódzkiego Władysława 
Ziółka. 
Po uroczystościach w Bazylice Archikatedra- 
lnej, wszyscy zgromadzeni udali się pod Urząd  
Miasta Łodzi, skąd w towarzystwie Orkiestry 
Dętej z Uniejowa, przemaszerowali do Filha- 
rmonii Łódzkiej. Tu odbyło się uroczyste 
posiedzenie Senatów wszystkich Uczelni 
Wyższych naszego miasta.
Wśród zaproszonych gości, znaleźli się:  
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara  
Kudrycka, Wojewoda Łódzki, Jolanta Cheł- 
mińska, Marszałek Województwa Łódzkiego, 
Włodzimierz Fisiak, Pełniący Obowiązki 
Prezydenta Miasta Łodzi, Tomasz Sadzyński, 
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Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska  
Polskiego, Generał Andrzej Wiśniewski.
W jubileuszowych uroczystościach brali udział 
również byli rektorzy i prorektorzy łódzkich  
uczelni wyższych. Posiedzenie Senatu popro- 
wadził rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. 
Włodzimierz Nykiel, a wszyscy zebrani mieli 
przyjemność wysłuchania wykładu dotyczącego 
reformy szkolnictwa wyższego, który wygłosiła 
Pani Minister Barbara Kudrycka. 
Podczas prezentacji multimedialnych każda  
z Uczelni przypomniała o swoich korzeniach,  
historii, o tym co aktualnie dzieje się w Jej mu-
rach i o tym, co planowane jest w przyszłości. 
Uroczystość uświetnił występ połączonych 
chórów uczelni wyższych.

Sukces międzynarodowego programu Healthy Hearing – „Zdrowy Słuch” 
z udziałem studentów UM

Sukcesem okazała się realizacja programu zdro- 
wotnego Healthy Hearing – „Zdrowy Słuch” 
pod kierownictwem dr hab. n. med. Katarzyny 
Starskiej, pełniącej już od 8 lat funkcję Gene- 
ralnego Dyrektora Klinicznego i Międzynaro- 
dowego Koordynatora Programu HH z ramienia 
Komitetu Special Olympics Incorporated (SOI) 
HealthyAthletes w Waszyngtonie DC. W bada- 
niach przesiewowych narządu słuchu wzięli  
udział studenci Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, wybrani spośród studentów wszystkich 
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wyższych uczelni w Polsce oraz wolontariusze 
z wielu krajów, m.in. z Belgii, Niemiec, Rosji  
i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy biorący  
udział w programie po przejściu szkolenia  
z zakresu wykonywanych badań uczestniczyli  
w nim na zasadach wolontariatu. Podczas tego- 
rocznych Letnich Igrzysk Olimpiad Specja- 
lnych ELIOS 2010 w Warszawie przebadano 
ponad 800 zawodników z niepełnosprawnością 
intelektualną, którzy wzięli udział w licznych 
konkurencjach lekkoatletycznych i koszykówce 
zunifikowanej. 
Głównym założeniem Programu Healthy Hea- 
ring – „Zdrowy Słuch” jest systematyczna ocena  
stanu narządu słuchu sportowców z różnego 
stopnia niepełnosprawnością intelektualną, 
biorących udział w Olimpiadach Specjalnych. 
Międzynarodowy Program HH realizowany  
jest od 1999 roku i obecnie w realizację jego 
założeń zaangażowanych jest, obok Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, wiele krajów Europy 
Zachodniej (Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia). 
W Polsce Healthy Hearing Program – „Zdrowy 
słuch” realizowany jest od 2003 roku, pod auspi- 
cjami Biura Narodowego Olimpiad Specjalnych, 
pod patronatem Pani Prezydentowej. 

Celem programu HH jest:
•  ocena częstości zaburzeń słuchu u sportowców 
  w Olimpiadach Specjalnych oraz określenie  
  koniecznych badań kontrolnych lub specjali- 
    stycznych (aparatowanie słuchu),
•  zwiększenie dostępności audiologicznej opieki 
    medycznej w badanej populacji,
•   analiza screeningowych wyników badań,
•  poszerzenie wiedzy o potrzebach i metodach 
  komunikacji z niepełnosprawnymi intelektu- 
    alnie. 
Program umożliwia wyodrębnienie grupy za-
wodników z niepełnosprawnością intelektualną 
wymagających specjalistycznej opieki audiolo- 
gicznej, dzięki czemu sportowcy z różnych kra- 
jów biorący udział w Olimpiadach Specjal- 
nych odnoszą liczne sukcesy na arenie 
międzynarodowej.
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Open Days - Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów

W dniach 4-7 października 2010 r. w Brukseli 
odbyła się VIII edycja Open Days - Europejskie- 
go Tygodnia Miast i Regionów, który organi- 
zowany jest raz do roku przez Komisję Europej- 
ską i Komitet Regionów UE. Jest to najwię- 
ksza europejska impreza poświęcona tematyce 
regionalnej. W tegorocznej edycji wzięło  udział 
około 7 000 osób - przedstawicieli szczebla  
regionalnego i lokalnego. Pod hasłem „Europa 
2020: konkurencyjność, współpraca i spójność 

dla wszystkich regionów”; dni otwarte stano- 
wiły platformę wymiany poglądów na rolę  
i możliwości współpracy europejskich regionów 
i miast. 
Pierwszy raz w Open Days uczestniczyły  
reprezentacje trzech łódzkich uczelni wyższych: 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwer-
sytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, które 
na zaproszenie Prezydenta Miasta Łodzi oraz 
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego  
w Brukseli promowały projekt „Łódź Aka- 
demicka”.

Biuletyn nr 10, październik 2010, ŁódźBiuletyn nr 10, październik 2010, Łódź
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Zmarł prof. dr hab. n. med. Antoni Gabryelewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci  
prof. dr. hab. n. med. Antoniego Gabryelewicza, 
absolwenta Akademii Medycznej w Łodzi, wy- 

bitnego lekarza i nauczyciela akademickiego, 
Doktora Honoris Causa naszej Uczelni.

Amerykańskie studia - Zarządzanie ochroną zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspólnie  
z amerykańskim Clark University i Społeczną 
Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządza- 
nia zapraszają na studia podyplomowe i MBA 
z zarządzania ochroną zdrowia: MBA in Health 
Management oraz MPA in Health Systems.  
Absolwenci otrzymują amerykański tytuł  
Master nadawany przez Clark Univeristy.

Dla zainteresowanych zorganizowano prezen- 
tację programu i wykład gościnny dr. Daniela  
Nicholesa, Dyrektora Clark University, który 
odbył się 6 października 2010 r. w siedzibie  
Clark University w Łodzi.

Akacja „Startuj z nami” zakończona!

W dniu 9 października 2010 r. został przepro- 
wadzony ostatni z trzech zaplanowanych war-
sztatów integracyjnych dla osób przyjętych na 
pierwszy rok studiów Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Po dużym zainteresowaniu zeszłoro- 
czną inicjatywą tego typu, pracownicy Akade- 
mickiego Biura Karier przygotowali dla tegoro- 
cznych pierwszaków zajęcia podczas obozów 
„roku zero” oraz warsztaty w Łodzi. 

Akcja „Startuj z nami” była szansą dla studentów 
pierwszego roku na poznanie nowego otoczenia, 
obszaru studiowania, oraz nawiązania nowych 
znajomości. Na zajęciach można było rozwinąć 
swoje umiejętności komunikacji i współpracy  
w zespole. Studenci od pierwszych chwil 
spędzonych na Uniwersytecie Medycznym po- 
znali Akademickie Biuro Karier, pozyskali in- 
formacje o jego działalności, a także zdobyli  
wiedzę, z jakimi problemami i potrzebami mogą  
się do biura zgłaszać. 
W zajęciach integracyjnych (przy okazji obozów 
„roku zero” w Poroninie i Łazach oraz warszta- 
tach w Łodzi) udział wzięło łącznie 330 osób. 
Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach!

Honor Academicus dla Pawła Patory

W niedzielę, 10 października 2010 r., w Klu-
bie Wytwórnia odbyła się uroczysta gala Honor  
Academicus. Po raz pierwszy przyznano statu- 

etkę dla dziennikarza, który najbardziej rzetelnie 
i interesująco informuje w mediach o tym, co 
dzieje się na łódzkich uczelniach: o nauce, proje- 
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ktach badawczych, osiągnięciach naukowych, 
działalności społecznej, życiu studentów. Na-
groda jest wspólną inicjatywą łódzkich wyż- 
szych uczelni naszego miasta.
W pierwszej edycji konkursu wyróżniono Pawła 
Patorę, dziennikarza „Dziennika Łódzkiego”  
za cykl tekstów „Wymyślono w Łodzi”, 
poświęcony różnorodnym wynalazkom i ekspe- 
rymentom przeprowadzanym na łódzkich  
uczelniach.
Na gali obecni byli Rektorzy i Prorektorzy  
wielu łódzkich uczelni: Politechniki Łódzkiej, 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersy- 
tetu Łódzkiego, Akademii Muzycznej, Akademii 
Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi. Uroczystość 
uświetnił Big Band Akademii Muzycznej pod 
dyrekcją Jacka Delonga, a zwycięzca otrzymał 
statuetkę zaprojektowaną w Akademii Sztuk 
Pięknych. 
Kolejna edycja Honor Academicus już  
w przyszłym roku !

Wizyta Prezesa Association of Academic Health Centers oraz Dziekana ds. Współpracy  
z Zagranicą na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Leeds

W dniu 11 października na Uniwersytecie Medy-
cznym w Łodzi gościł prof. Steven Wartman, 
Prezes Association of Academic Heath Centers 
(AAHC) oraz prof. Edward Hillhouse, Dziekan  
ds. Współpracy z Zagranicą na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu w Leeds. Podczas dwudnio-
wego pobytu w Łodzi nasi goście mieli okazję 
zwiedzić Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, zo- 
baczyć nasz nowy akademik oraz spotkać się  
z Władzami Uczelni. Spotkanie, w którym  
udział wzięli Rektor - prof. Paweł Górski, Prore- 

ktor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. 
Radzisław Kordek, Dziekan Wydziału Lekar- 
skiego - prof. Adam Antczak oraz Dyre- 
ktor Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów  
w Języku Angielskim - prof. Tomasz Ochędalski, 
poświęcone było potencjałowi naukowo-dyda- 
ktycznemu naszej Uczelni oraz możliwościom 
nawiązania współpracy przy projektach realizo- 
wanych przez AAHC.
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„Pola Nadziei” coroczna kampania edukacyjno-promocyjna 
na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami

„Pola Nadziei” to coroczna kampania edukacyj- 
no-promocyjna na rzecz opieki paliatywnej i hos-
picyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. 
Program stworzony przez Fundację Marie  
Curie Cancer Care im. Marii Curie-Skłodowskiej  
w Edynburgu ma za zadanie szerzenie idei ho- 
spicyjnej w społecznościach lokalnych. 
Inicjatorem programu w Polsce od 1995 roku jest 
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W Łodzi  
organizatorem akcji jest od 2009 r. Zespół  
Domowej Opieki Hospicyjnej (ZDOH-Cari-
tas) i Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej.
Międzynarodowym symbolem programu „Pola 
Nadziei” są żonkile, które przypominają nam 
o osobach cierpiących, niepełnosprawnych, 
oczekujących pomocy i opieki. 
Akcja sadzenia żonkili ma charakter symboli- 
czny. Jej celem jest integracja osób, chcących 
włączyć się w dzieło pomocy hospicjom.

Uniwersytet Medyczny przystąpił do akcji Zespo- 
łu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej (ZDOH-Caritas) już w ubie- 
głym roku. 15 października 2009 r. zasadzono  
500 cebul żonkili przed gmachem Biblioteki 
Głównej UM. 
W 2010 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz 
Caritas Archidiecezji Łódzkiej postanowiły  
podjąć współpracę w celu propagowania idei 
wolontariatu pracowniczego oraz wspiera-
nia działaniami wolontarystycznymi Zespołu  
Domowej Opieki Hospicyjnej - Caritas.
Program Wolontariatu Pracowniczego ma na 
celu zachęcenie pracowników, pracowników  
emerytowanych i studentów Uczelni do wspiera- 
nia swoją wiedzą, doświadczeniem i umie- 
jętnościami różnorodnych przedsięwzięć spo- 
łecznych mających na celu szerzenie idei hospi-
cyjnej w społeczności lokalnej i pracy na rzecz 
ZDOH-Caritas. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi deklaruje 
gotowość wsparcia organizacyjnego oraz insty- 
tucjonalnego wszelkich działań wolontarysty- 
cznych podejmowanych  przez pracowników i stu-
dentów Uniwersytetu w ramach programu.
Uroczyste podpisanie przez Rektora Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. Pawła 
Górskiego oraz Dyrektora Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej ks. Jacka Ambroszczyka porozumienia  
o wolontariacie pracowniczym nastąpiło w dniu 
12 października w gmachu rektoratu UM. 
Po uroczystości podpisania porozumienia Re- 
ktor UM, Dyrektor Caritas oraz zebrani goście za-
sadzili przed gmachem rektoratu cebule żonkili, 
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które na wiosnę wyrosną na „Polu Nadziei” na 
znak solidarności z nieuleczalnie chorymi oraz 
ich rodzinami.
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej (ZDOH-Caritas) od 1995 
roku prowadzi opiekę paliatywną i hospicyjną. 
Pomaga pacjentom z nieuleczalnymi chorobami, 
głównie nowotworowymi w domu pacjenta 
- miejscu najbardziej dla niego przyjaznym.  
Hospicjum pomaga w zwalczaniu bólu i innych 

uciążliwych dolegliwości, wspiera w pielęgna- 
cji i rehabilitacji chorych oraz rozwiązywaniu 
problemów socjalnych. Zespół ZDOH-Caritas 
tworzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, 
psycholog, pracownik socjalny, kapelan oraz 
przeszkoleni wolontariusze. Hospicjum działa  
w oparciu o uniwersalne wartości: miłość,  
troskę, współczucie. Jest otwarte dla wszy- 
stkich - niesie pomoc bez względu na wyznanie, 
kolor skóry, poglądy, sytuację rodzinną czy 
materialną.

MEDYKALIA 2010

Dziewiąta edycja Medykaliów organizowana 
przez Samorząd Studentów we współpracy  
z innymi organizacjami studenckimi Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi rozpoczęła się 15 
października imprezą inaugurującą studia dla 
wszystkich pierwszorocznych studentów. Te-
goroczna edycja nie ograniczała się tylko do kon-
certów znanych zespołów, zaproponowaliśmy 
szereg eventów związanych ze zdrowym trybem 
życia oraz ze studiami na Uniwersytecie Medy-
cznym: kursy pierwszej pomocy, szycia chirur-
gicznego, akcję honorowego zbierania krwi czy 
kurs samoobrony dla kobiet przeprowadzany  
w tramwaju. Ponadto, AZS przygotował Spor-
towe Medykalia, w ramach których odbyły się 
mecze piłki nożnej, zawody piłki siatkowe,  
koszykowej i strzeleckie.

Równocześnie z promocją zdrowia oraz dobrą 
zabawą z przyjaciółmi w klubie studenckim 
„Synapsa”, odbywała się zbiórka charytatywna 
na potrzeby jednego z naszych Kolegów z fizjo- 
terapii, który uległ poważnemu wypadkowi.
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Cała impreza odbywała się pod hasłem STOP 
DOPALACZOM. W ten sposób studenci UM  
chcieli zamanifestować, iż środki psychoakty- 
wne zażywane przez młodych ludzi są trucizną, 

która nie powinna być sprzedawana w celach 
kolekcjonerskich, a tym bardziej zażywana przez 
kogokolwiek.

Konferencja Koła Naukowego Studentów Socjologii „PANOPTICUM”

W dniu 15 października 2010 roku odbyła się 
druga konferencja naukowa Koła Naukowego 
Studentów Socjologii Uniwersytetu Medyczne- 
go w Łodzi PANOPTICUM pt.: „Socjologia  
medycyny - między teorią a praktyką” organi-
zowana przez Zakład Socjologii oraz studentów  
w ramach II Dnia Socjologa. Po uroczystym  
otwarciu konferencji przez JM Rektora Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi prof. Pawła  
Górskiego głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk  
o Zdrowiu, prof. Tomasz Kostka oraz Pro- 
dziekan ds. Kierunków Humanistycznych prof.  

Mieczysław Gałuszka. Wykład inauguracyjny 
wygłosiła prof. Anna Kubiak. W drugiej części 
swój dorobek badawczy zaprezentowali absol-
wenci socjologii, którzy w tym roku jako pierwsi 
ukończyli studia licencjackie na tym kierunku  
w Uniwersytecie Medycznym. Problematyka 
badawcza tegorocznej konferencji obejmowała 
szerokie spektrum zagadnień z zakresu socjolo- 
gii zdrowia i choroby, socjologii zawodów  
i instytucji medycznych, nie stroniąc od tematów 
ważnych społecznie i obecnie szeroko komento- 
wanych, jak na przykład problem dopalaczy,  
czy zapłodnienia in vitro.

Łódzcy naukowcy w walce ze stwardnieniem rozsianym

Nową metodę leczenia stwardnienia rozsianego 
(SM) przez skórę testują polscy naukowcy pod 
kierunkiem prof. Krzysztofa Selmaja z Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi. Ma ona powstrzy- 
mać autoagresję układu odporności wobec tkanki 
nerwowej. 
Wstępne wyniki badań w małej grupie chorych 
naukowcy zaprezentowali podczas 26. Kongresu 
Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań 
nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS), 
który miał miejsce w Goeteborgu. Wskazują one,  
że nowa metoda hamuje zmiany chorobowe  
w mózgu, zmniejsza liczbę nawrotów (tzw. 
rzutów) SM i prowadzi do poprawy stanu zdro- 
wia pacjentów. Podczas rocznych badań nau-
kowcy nie zaobserwowali żadnych działań 
niepożądanych testowanej terapii.
- To bardzo zachęcające wyniki, ale żeby upewnić 
 się co do skuteczności naszej metody musimy 
  prowadzić badania co najmniej przez kolejny rok 
- zastrzegł prof. Krzysztof Selmaj, kierownik 
  Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Me- 
  dycznego w Łodzi, prezes Polskiego Towarzy- 
  stwa Neurologicznego.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą 
centralnego układu nerwowego - mózgu i rdzenia. 
Przyczyny jej rozwoju nie są dokładnie znane. 
Według najlepiej potwierdzonej teorii, wywołuje 

ją autoagresja komórek odporności, które nau- 
czyły się błędnie rozpoznawać białka własnej 
tkanki nerwowej jako obce. Dokładnie rzecz 
ujmując, chodzi o białka mieliny, czyli struktury 
tworzącej na włóknach nerwowych rodzaj izola-
tora usprawniającego przewodzenie bodźców. 
Źle wyszkolone komórki odporności z grupy 
tzw. limfocytów T przedostają się do mózgu, 
gdzie rozpoznają mielinę jako wroga, a następnie 
atakują ją i niszczą. Powoduje to zaburzenia  
w przewodzeniu nerwowym tak silne, że  
u pacjenta pojawiają się różne objawy neurologi- 
czne - problemy z widzeniem, zaburzenia równo- 
wagi, drętwienie i sztywność mięśni, trudności 
z chodzeniem, przewlekłe zmęczenie. Choro-
bie towarzyszą stany zapalne tkanki nerwowej  
i obumieranie neuronów.
Na SM cierpi 2,5 mln ludzi na świecie, a w Pol- 
sce 50-60 tys. Choroba stopniowo prowadzi do 
niepełnosprawności i inwalidztwa.
Choć na razie nie ma możliwości wyleczenia 
choroby, to ostatnio pojawiło się kilka leków,  
które mogą znacznie poprawić efekty terapii.  
- Problem w tym, że te nowe leki nie są zbyt  
   precyzyjne, dlatego mają działania niepożądane, 
  m.in. w postaci spadku odporności - wyjaśnił  
   prof. Selmaj.
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Naukowcy cały czas dążą do opracowania tera-
pii, która działałaby wyłącznie na mechanizmy  
immunologiczne odpowiadające za rozwój SM. 
Chodzi o takie leki, które hamowałyby jedynie 
agresywną reakcję limfocytów przeciwko biał- 
kom mieliny - zaznaczył neurolog.
Dotychczas próbowano to uzyskiwać różnymi 
metodami, np. podając konkretne białka (tzw. 
antygeny) doustnie lub wstrzykując podskórnie. 
Polscy naukowcy zdecydowali się je aplikować 
na skórę pacjentów z SM. 
Metoda polskich naukowców złagodziła reakcje 
autoagresywne u chorych. Badania przeprowa- 
dzono w grupie 30 pacjentów, z czego 20 na-
klejano na skórę plasterek z trzema białkami  
mieliny, a pozostałym plasterek z placebo. Po- 
czątkowo plasterki wymieniano raz na tydzień, 
później raz na miesiąc.
Okazało się, że antygeny mieliny stymulują 
powstawanie regulatorowych komórek odpor- 
ności skóry (tzw. komórki dendrytyczne). Te  
z kolei, przemieszczają się do węzłów chłonnych, 
gdzie na nowo uczą autoagresywne limfocyty  
rozpoznawania białek mielinowych jako 

„swoich”. - Można powiedzieć, że komórki 
dendrytyczne uczą limfocyty prawidłowych 
zachowań, co łagodzi reakcje autoagr-
esywne u chorych na SM - wyjaśnił prof. 
Selmaj. Przy pomocy biopsji naukowcy po- 
twierdzili obecność w węzłach chłonnych 
komórek odporności tolerujących białka mieliny.
Badania z użyciem rezonansu magnetycznego 
(MRI) wykazały, że w mózgach pacjentów, 
którym naklejano plasterki z białkami 
mielinowymi doszło po roku do zmniejszenia 
liczby chorobowych zmian. Zmniejszyła się też 
częstość zaostrzeń SM i poprawił się stan kli- 
niczny chorych. Dotychczas nie zaobserwowano 
żadnych działań ubocznych tej terapii.
W badaniach finansowanych z grantu Mini- 
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego brali też 
udział naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie.

Sukcesy zawodniczki AZS UM

Mistrzostwa Polski Młodzieży odbyły się  
w dniach 16-17 października 2010 r. w Luboniu 
koło Poznania. W zawodach udział wzięło ok.  
250 zawodników z całej Polski. W kategorii  
wagowej - 52 kg startowało 16 zawodniczek.  
Katarzyna Wilczyńska, reprezentująca naszą 
Uczelnię, dwie pierwsze walki wygrała przed  
czasem. Walkę półfinałową przegrała na pun- 
kty, po zaciętej rywalizacji z zawodniczką klubu 
Czarni Bytom - Pauliną Dawczak.
Walka o 3. miejsce zakończyła się sukcesem  
- nasza zawodniczka pokonała na punkty 
Aleksandrę Zowczak z klubu Juvenia Wrocław. 
Jest to 10 medal Mistrzostw Polski w dorobku 
Katarzyny Wilczyńskiej.
Mistrzostwa Polski Akademickich Związków 
Sportowych odbyły się 24 października 2010 r.  
w Warszawie, w hali Uniwersytetu War- 

szawskiego. Do rywalizacji stawiło się prawie 
100 zawodników i zawodniczek z 13 klubów 
AZS (prawo startu mieli także studenci spoza 
AZS oraz z innych klubów). Walczono o tytuły 
indywidualnych mistrzów w 13 kategoriach mi- 
strzowskich oraz o puchar w klubowej klasyfi- 
kacji punktowej.
Na tych zawodach nasza przedstawicielka 
wygrała przed czasem dwie walki: z zawodni- 
czkami AZS Uniwersytet Warszawski: Agatą 
Marzęcką i Aleksandrą Skorupińską. 
W klasyfikacji drużynowej, w kategorii ko-
biet zwyciężył AZS Uniwersytet Warszawski,  
a w kategorii mężczyzn - AZS AWF Warszawa. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie był brany 
pod uwagę w klasyfikacji drużynowej, ponieważ  
Katarzyna Wilczyńska była jedyną zawodni- 
czką reprezentująca naszą Uczelnię.
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Doskonałe miejsca Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego Nr 1 im N. Barlickiego 
w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2010

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.  
N. Barlickiego w Łodzi zajął I miejsce w Ogól-
nopolskim Rankingu Szpitali 2010 (najlepszy 
szpital w województwie łódzkim) i VII miejsce  
w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2010  
w kategorii szpitali publicznych. 

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się  
w dniu 19 października 2010 roku. 
Ranking organizowany został przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Akcja honorowej zbiórki krwi

W dniu 19 października 2010 r. w Izbie Przyjęć 
Szpitala im. WAM, przy Placu Hallera, po raz 
kolejny Samorząd Studentów Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi wraz z Wojewódzkim Cen-
trum Krwiodawstwa zorganizował akcję ho-
norowej zbiórki krwi. Zarejestrowało się prawie  
80 chętnych, z czego około 50 oddało po 450 ml 
krwi dla ratowania życia innych. Wszyscy krwio-
dawcy otrzymali uczelniany gadżet i ekwiwalent 
kaloryczny. Akcja została przeprowadzona w ra- 
mach Medykaliów.

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego 
- zaprasza na wykłady dotyczące różnych aspektów nauk biomedycznych

19 października odbył się pierwszy z cyklu 
wykładów dedykowanych różnym aspektom  
nauk biomedycznych, które organizuje Wydział 
Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplo-

mowego. Dr Jan Wolski, bioetyk, teolog, UKSW, 
WSD Łódź zaprezentował wykład pt. „Zjawisko 
życia jako przedmiot refleksji (bio)etycznej”.
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Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu,  
o godzinie 1400 i będą każdorazowo anonso- 
wane na stronie internetowej UM. Mamy 
nadzieję, że dzięki różnorodnej tematyce  
a przede wszystkim dzięki wykładowcom, 

którzy przyjęli zaproszenia, wykłady powinny 
zainteresować zarówno studentów, jak i praco- 
wników naukowych. Cykl ten traktujemy jako 
spotkania otwarte i pragniemy zainteresować nimi 
również inne uczelnie.

XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą: 
Aminy biogenne i pokrewne związki o wysokiej aktywności biologicznej

W dniach 21-23 października br. w hotelu  
Ambasador w Łodzi odbyła się XIII Konfe- 
rencja „Aminy biogenne i pokrewne związki 
o wysokiej aktywności biologicznej”, zorga- 
nizowana przez Polskie Towarzystwo Badań 
Nad Histaminą wraz z Akcją COST BM0806  
i Zakładem Biochemii Hormonów Uniwersy- 
tetu Medycznego w Łodzi. Wykład otwierający 
konferencję - „Histamine H4 Receptors: The  
Ionic Lock-Model on Ligand Binding and Acti- 
vation” - przedstawił prof. Holger Stark z Uni-
wersytetu JW Goethego, Frankfurt/Main, Niem-
cy, Redaktor Naczelny „Archiv der Pharmazie - 
Chemistry in Life Science”, Członek Komitetów 
Redakcyjnych: Current Medicinal Chemistry, 
Central Nervous System Agents in Medicinal 
Chemistry, Die Pharmazie; Medicinal Chemi- 

stry; Online Medicinal Chemistry, Open Medi- 
cinal Chemistry Journal, Recent Patent Reviews 
on CNS Drug Discovery.
Gośćmi Konferencji byli również:
• prof. Satoshi Tanaka – Kierownik Zakładu  
 Immunochemii w Oddziale Nauk Farma- 
 ceutycznych Wydziału Lekarsko-Dentysty- 
  czno-Farmaceutycznego Uniwersytetu w Oka- 
  yama, Japonia; znany z badań nad komórką 
 tuczną i regulacją odpowiedzi immunologi- 
  cznej; wystąpił z wykładem „Establishment of  
  a model culture system for cutaneous mast 
    cells”;
• prof. Madeleine Ennis – Królewski Uniwer- 
  sytet w Belfaście, Wydział Lekarski, Denty- 
  styczny i Nauk Biomedycznych, Centrum Ba- 
  dań Infekcji i Odporności; ekspert w zakresie  
  patogenezy chorób układu oddechowego, ko- 
  mórki tucznej i bazofila; Honorowy Członek  
  Europejskiego Towarzystwa Badań nad Hista- 
  miną (2009); zaprezentował wykład „Hista- 
    mine H4 receptors and the lung”;
• prof. Pertti Panula – Centrum Badań Układu 
  Nerwowego i Instytut Biomedyczny, Uniwer- 
   sytet w Helsinkach, Finlandia; Dziekan ds. Na- 
 uki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu  
  w Helsinkach; Członek Rady Naukowej Na- 
  rodowego Centrum PET; Członek Rady Na- 
   ukowej Biolity Turku; ekspert w zakresie OUN  
  w Europejskim Towarzystwie Badań nad Hi- 
  staminą; wystąpił z wykładem „The Role of  
 Histaminergic System in Wakefulness of  
   Zabrafish”.
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Aktualności 

Konferencja „Substancje psychoaktywne - nowe trendy, nowe zagrożenia”

Konferencja „Substancje psychoaktywne - nowe  
trendy, nowe zagrożenia” odbyła się 22 paź- 
dziernika 2010 r. w Dużej Sali Obrad Rady  
Miejskiej.
Konferencja zorganizowana została w ramach 
programu Łódź - Zdrowe Miasto przez Wydział 
Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi  
oraz Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi.
Konferencja adresowana była do osób, które  
w swojej pracy stykają się lub mogą się zetknąć 
z problemem substancji psychoaktywnych,  
takich jak np.: kannabinoidy (marihuana), zwią- 

zki halucynogenne, związki wzmacniające pracę 
mózgu („smart drugs”), ,,dopalacze”, pigułki 
gwałtu. Naukowe środowisko lekarzy i farma-
ceutów przedstawiło aktualne fakty na tematy  
znane często jedynie z informacji medialnych.
Łódź od wielu lat podejmuje aktywne działania 
wspierające zdrowie swoich mieszkańców. Jako  
jedyne miasto polskie jesteśmy członkiem  
Europejskiej Sieci Zdrowych Miast nieprzer- 
wanie od 1993 roku. Certyfikat Zdrowego Miasta 
to wyraz uznania światowej Organizacji Zdrowia 
dla dużego zaangażowania w lokalne działania 
prozdrowotne.

Bal Połowinkowy Wydziału Lekarskiego

W dniu 22 października 2010 r. o godz. 2000 
rozpoczął się Bal Połowinkowy Wydziału  
Lekarskiego Rocznika 2007. Studenci doszli  
już do połowy studiów i postanowili uczcić trzy  

lata pełne pracy, zaliczeń i egzaminów. Podążając 
za tradycją wspólnie zdecydowali się na organi- 
zację balu w strojach wieczorowych.

Konferencja pt.: „Postępy Kardiologii Klinicznej” zorganizowana przez 
Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga

W dniu 23 października 2010 r. w Hotelu  
Andel’s odbyła się Konferencja pt: „Postępy  

Kardiologii Klinicznej” zorganizowana przez  
Regionalne Centrum Chorób Serca im. dr. Se- 
weryna Sterlinga. 
Specjaliści z dziedziny kardiologii o wieloletniej 
praktyce klinicznej zaprezentowali rekomendo- 
wane metody postępowania w najtrudniejszych 
sytuacjach klinicznych współczesnej kardiologii 
- zapaleniu wsierdzia (dr hab. med. prof. UM 
Krzysztof Chiżyński), intensywnej terapii kar-
diologicznej (dr med. Włodzimierz Koniarek), 
omdleniach (dr hab. med. Małgorzata Lel-
onek) oraz w zaawansowanej chorobie wieńcowej  
(prof. Jarosław Drożdż).
Dodatkowym, nowatorskim elementem były  
10-minutowe praktyczne wskazówki dla lekarzy  
z dziedziny klinicznej farmakologii układu 
sercowo-naczyniowego, prezentowane przez 
młodych pracowników Regionalnego Centrum 
Chorób Serca - lek. med. Arkadiusza Retwiń- 
skiego, lek. med. Piotra Jakubowskiego,  
lek. med. Tomasza Ciurusa, lek. med. Renatę 
Michalak, lek. med. Karolinę Korycką, lek. 
med. Monikę Różycką-Kosmalską, lek. med. 
Michała Dziubę, lek. med. Beatę Goleniewską,  
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lek. med. Andrzeja Kobyłeckiego, lek. med. 
Krzysztofa Andrysiewicza, lek. med. Karolinę 
Wojtczak-Soską, lek. med. Darię Kucińską, lek. 
med. Artura Klimczaka, lek. med. Zbigniewa 
Szafrańca, lek. med. Michała Kacprzaka oraz 
lek. med. Joannę Lewek-Gawłowską. 

W Konferencji uczestniczyło 450 osób, a w wys-
tawie wzięło udział 19 firm prezentujących leki  
i najnowszy sprzęt diagnostyczny oraz leczniczy.

Wykład dr. Petera Szlosarka

W dniu 25 października br. Zakład Biologii 
Strukturalnej Wydziału Nauk Biomedycznych 
i Kształcenia Podyplomowego zorganizował 
wykład dr. Petera Szlosarka, MD, PhD – Can-

cer Research UK; St. Bartholomew’s Hospital, 
London. Temat prezentowanego wykładu to: 
„Preclinical and clinical studies of ASS1 loss in 
cancer”.

Akcja profilaktyczna „Najpiękniejszy Uśmiech” wśród uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”

Nie ma nic piękniejszego niż zdrowy uśmiech. 
O uśmiechy uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej „Słyszę Serce” postanowili zadbać 
studenci kierunku lekarsko-dentystycznego naszej 
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Uczelni. W piątek 29 października, odwiedzili 
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce”.
Pomysł na imprezę powstał jako odpowiedź 
na ogromną potrzebę pokazania osobom 
niepełnosprawnym, jak zadbać o swój stan zdro- 
wia. Impreza miała na celu profilaktykę zdro- 

wotną osób niepełnosprawnych. W jej trakcie 
przeprowadzono badania screeningowe oraz 
instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej.
Naszym głównym celem było jednak wywołanie 
uśmiechu i sprawienie przyjemności uczestnikom 
warsztatów i to się z całą pewnością udało !!!

Urodziny „Studentico”

„Studentico”, pismo zainicjowane przez łódzkich 
studentów stomatologii działających w PTSS  

i wydawnictwo Bestom z Łodzi, obchodzi swoje 
pierwsze urodziny! Takiego ogólnopolskiego,  
darmowego pisma nie mają żadni inni studiujący 
na innych kierunkach młodzi ludzie w Polsce! 
Tylko studenci stomatologii mogą pochwalić się 
tak unikatowym projektem. 
Kwartalnik tworzony i dystrybuowany we 
współpracy ze studentami z 10 miast Polski do- 
czekał się jubileuszowego wydania, które uka- 
zało się na stoisku Polskiego Towarzystwa Stu-
dentów Stomatologii podczas wystawy CEDE 
Poznań 2010. Warto docenić studentów, którzy 
pomimo dużej ilości nauki znaleźli czas na  
redagowanie kwartalnika stomatologicznego  
w ramach wolontariatu.
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Inauguracja
2010/2011 

w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi

artykuł

Mgr Anna Pielesiek
Biuro Promocji i Wydawnictw UM

W dniu 1 października o godzinie 900 odbyła 
się uroczysta Inauguracja Roku Akademi- 
ckiego 2010/2011 w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi.
Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.  
Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław 
Ziółek, Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obron-
nej w Ministerstwie Obrony Narodowej dr  
Zbigniew Włosowicz, Dyrektor Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Zdrowia Roman Danielewicz, Marszałek Wo- 
jewództwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Wi- 
cewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Pełniący 
Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz 
Sadzyński, Posłowie i Senatorowie Ziemi Łódz- 
kiej, rektorzy i prorektorzy łódzkich uczelni 
wyższych oraz liczni przedstawiciele Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.
Najbardziej podniosłą i uroczystą chwilą dla 
nowo przyjętych studentów był uroczysty akt 

Immatrykulacji, podczas którego JM Rektor 
Paweł Górski wraz z Dziekanami poszczegól-
nych Wydziałów osobiście wręczyli indeksy.  
Do uroczystej Immatrykulacji przystąpili rów- 
nież studenci anglojęzyczni oraz podchorążowie 
rozpoczynający naukę na Wydziale Wojskowo-
Lekarskim. 
Podczas uroczystości zostały także wręczone  
nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia nau-
kowe w roku 2009, które otrzymali: prof.  
Hieronim Bartel, dr Milena Sokołowska, dr 
hab. Ewa Lech-Marańda, dr hab. Elżbieta 
Smolewska. Z kolei zasłużeni pracownicy na- 
szej Alma Mater przechodzący w bieżącym  
roku na emeryturę, odebrali z rąk JM Rektora 
Pawła Górskiego podziękowania.
W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Prze- 
szczepianie komórek krwiotwórczych – nadzieja  
i rzeczywistość”, przygotował i wygłosił prof.  
Tadeusz Robak, Kierownik Kliniki Hema-
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tologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Profesor Robak jest tegorocznym laureatem 
międzynarodowej nagrody „Eminent Scientist  
of the year 2010” przyznawanej przez Interna-
tional Research Promotion Council. Każdego  
roku Rada IRPC przyznaje to prestiżowe 
wyróżnienie naukowcom, których działalność  
ma wpływ na rozwój światowej medycyny, ze  
szczególnym uwzględnieniem krajów rozwi- 
jających się. Kapituła Nagrody doceniła wkład 
Profesora w rozwój hematologii oraz znaczenie 
prowadzonych przez niego badań klinicznych  
z zakresu hematologii onkologicznej. Prof.  
Tadeusz Robak jest uznanym autorytetem  
z dziedziny hematologii, który specjalizuje się  
w badaniach nad ostrymi i przewlekłymi 
białaczkami. W 1996 r. został wojewódzkim kon-
sultantem z dziedziny hematologii, a w latach 
1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. Nauki 
Akademii Medycznej oraz ostatniego rektora tej 
Uczelni. Jest członkiem polskich i zagranicznych 
towarzystw i organizacji naukowych, autorem  
wielu cenionych artykułów i publikacji, zasiada  
w radach redakcyjnych kilkunastu między- 
narodowych czasopism naukowych. 
Uroczystość, jak co roku, uświetnił występ na- 
szego chóru pod batutą prof. Anny Domańskiej.

Treść Przemówienia Inauguracyjnego JM Rektora UM, 
prof. dr. hab. n. med. Pawła Górskiego

Dostojni Goście, 
Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2009/2010 Uniwersytet  
Medyczny okrył się głębokim żalem, gdy na  
zawsze opuściło nas 9 kolegów:
• prof. dr hab. n. med. Jerzy Mikucki 
  Kierownik Katedry Mikrobiologii
• prof. dr hab. n. med. Leszek Marian Jeromin 
  Kierownik Kliniki Urologii
• płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Tadeusz   
  Brzeziński 
  Rektor Wojskowej Akademii Medycznej 
• prof. dr hab. kand. n. med. Rościsław  
  Kadłubowski 
  Kierownik Zakładu Biologii i Parazytologii
• gen. bryg. prof. dr hab. med. Wiesław Łasiński 
  Rektor Wojskowej Akademii Medycznej
• dr med. Marek Edelman
  Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Medyczne- 
  go w Łodzi
• płk dr med. Zbigniew Zielonka 
  adiunkt w Klinice Chorób Zakaźnych
• dr n. wojsk. Dariusz Szczęsny
 adiunkt posiadający stopień doktora w Zakła- 
 dzie Rehabilitacji Psychospołecznej II Katedry 
  Rehabilitacji
• Elżbieta Frątczak 
 samodzielny referent w Klinice Dermatologii,   
  Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
Proszę Państwa o powstanie.
Niech chwila ciszy pozwoli uczcić pamięć  
o nich.

Dziękuję,
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Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy, 
Nauczyciele Akademiccy, 
Pracownicy Administracji, 
Droga Młodzieży,

Spotykamy się na uroczystej inauguracji roku 
akademickiego 2010/2011, kolejnego etapu  
w życiu każdej Uczelni, kolejnego etapu pełnego 
pracy,  mam nadzieję, że również sukcesów  
i radości. 
Miniony rok, był drugim rokiem działalności  
obecnych władz Uczelni, czasem upamiętnia- 
jącym jubileusz 65-lecia szkolnictwa medy-
cznego Łodzi.  Był to okres bardzo ważny,  
z uwagi na konsekwentną realizację dewizy,  
jaką przyjęliśmy kreśląc wizję przyszłości ucze- 
lni na początku kadencji, rok pod hasłem „ucze- 
lnia wyższa przedsiębiorstwem naukowo – dy-
daktycznym”.  
Dokument pod nazwą „Misja Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi”, w którym zapisano 
przecież, że edukacja jest sensem jego istnienia, 
był i jest podstawą reformy Uczelni. Wyraz temu 
daje już sam system finansowania, w którym  
dotacja dydaktyczna stanowi element zasadniczy. 
Dlatego konsekwentna kontynuacja dostoso- 
wania struktury i zasad funkcjonowania Uni- 
wersytetu do wymogów programowych, cały  
czas przyświecała naszym posunięciom. 
Uwarunkowania psychologiczne koniecznych 
zmian, ale i odziedziczone trudności związane 
z konstrukcją Uniwersytetu,  upewniały nas  
w przekonaniu o potrzebie i właściwym kie-
runku reform. Pracujemy więc cały czas nad 
przyporządkowaniem struktur zarówno pionu 
dydaktycznego, jak i administracyjnego do re-
alnych wymogów finansowych. Choć przed na- 
mi jeszcze długa droga, najważniejsze decyzje 
dotyczące głównie ekonomizacji zatrudnienia 
nauczycieli akademickich, mamy już za sobą.  
Wszyscy wiemy, że zastany stan związany  
z liczbą pracowników Uniwersytetu, był efe- 
ktem połączenia dwu niezależnych akademii 
medycznych. Kontynuujemy więc pracę nad 
odpowiednim przyporządkowaniem i jednozna- 
cznym określeniem celów funkcjonowania po- 
szczególnych jednostek: katedr, wydziałów - po 
to, by zarządzanie finansami, czy też kwestie 
nauki i dydaktyki w tych miejscach, znalazły 
odpowiednie i należyte podwaliny. Odeszliśmy 
od praktyki budowania programów nauczania  

pod potrzeby kadry nauczającej. Prestiż i przy- 
datność dydaktyczna każdego z pracowników 
naukowych Uczelni, stają się podstawą przyjętej 
przez nas i konsekwentnie realizowanej polityki 
kadrowej. Po to też by mieć w swych szeregach 
najlepszych, przeprowadzamy okresową ocenę, 
weryfikację kadry w grupie nauczycieli akade- 
mickich. 
Reforma Uniwersytetu obejmuje także decen- 
tralizację zarządzania.
Pełne wdrożenie jej zasad to przede wszystkim  
faktyczne zarządzanie finansami. Dziś jeszcze  
nie jest to do końca możliwe, z powodów 
chociażby prawnych, ale w kwestii odpowiednie- 
go oprzyrządowania, czyli pełnej informaty- 
zacji Uczelni, zrobiliśmy wielki krok na przód.  
W kwietniu br. Centrum Informatyzacji i Teleko- 
munikacji udostępniło społeczności naszej U- 
czelni serwis Uczelnia XP. Informatyzacja 
niezbędna dla funkcjonowania administracji, ale 
przede wszystkim dla obiektywizacji sposobu 
oceny jakości pracy poszczególnych jednostek 
Uczelni i nauczycieli akademickich, zaczyna 
funkcjonować! Szacujemy zapotrzebowania, do- 
stosowujemy pracę i struktury do wymogów pro-
gramowych. Mamy ogromną nadzieję, że i u nas, 
tak jak na wielu innych Uczelniach, systemy ewa- 
luacyjne pozwolą wyeliminować niedoskonałości 
w zakresie kształcenia, a ponadto usprawnią go- 
spodarowanie kadrami i zasobami technicznymi.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć o powoła- 
nym na początku kadencji, Centrum Informaty- 
zacji i Telekomunikacji, które kontynuuje proces 
dostosowania sprzętu, wdrożenia oprogramowa- 
nia, zarówno w sferze związanej z informatyzacją, 
jak i telekomunikacją. 
Wracając do pojęcia decentralizacji zarządzania 
należy wspomnieć o zmianach organizacyjnych 
na poziomie struktury wydziałowej w jednostkach 
Wydziałów: Lekarskiego, Wojskowo-Lekarskiego 
oraz Wydziału Nauk o zdrowiu, w których struktu-
rach znalazły się Oddziały – dawniej samodzielne 
Wydziały: Lekarsko-Dentystyczny, Fizjoterapii, 
Pielęgniarstwa i Położnictwa. 
Wśród ważniejszych zmian w strukturze orga- 
nizacji Uczelni nie może zabraknąć miejsca na 
otwarte w listopadzie 2009 roku Centralne La- 
boratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Podstawowym celem stworzenia laboratorium 
jest umożliwienie wszystkim jednostkom Uczelni 
dostępu do nowoczesnych metod badawczych. 
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CorLab pozwala na korzystanie z wysokiej klasy 
aparatury, którą Uczelnia zakupiła w ramach tzw. 
”core facilities”. Dziś mogę śmiało powiedzieć,  
że takiej inwestycji potrzebowaliśmy bardzo,  
koszta finansowania Uczeni są dzięki niej niższe,  
a to było jednym z założeń związanych  
z powołaniem jednostki. Laboratorium daje mo- 
żliwość prowadzenia badań niestandardowych, 
opartych na indywidualnych potrzebach, po- 
mysłach i planach, świadczy również usługi za- 
interesowanym jednostkom z innych uczelni.
Wszystkie  zmiany, o których wspominam, po- 
zwoliły pierwszy raz od 8 lat osiągnąć naszej  
Uczelni dodatni wynik finansowy. 
Działalność kliniczna Uczelni współuczestniczy  
i podąża za wprowadzanymi reformami. Re-
alizowane w placówkach zadania dydaktyczne  
i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świad- 
czeń zdrowotnych i promocją zdrowia, przyno- 
szą korzystne zmiany finansowe. Środki uzy- 
skane w drodze realizacji umów zawartych  
z NFZ nie bilansują w pełni kosztów działalności 
statutowej placówek. Mimo to, sytuacja naszych 
szpitali, dzięki wiedzy i staraniom zespołów  
kierowniczych, powołanym Radom Dyrektorów 
i Pielęgniarek oraz zaangażowaniu pracowników,  
jest znacznie lepsza, niż większości szpitali klini- 
cznych na terenie naszego kraju. Z pewnością  
decyzje dotyczące łączenia szpitali klini- 
cznych miały wpływ na obecną sytuację.  System 
zarządzania i administrowania placówką zwartą, 
jednoznacznie ukierunkowaną, jest dużo bardziej 
rentowny i efektywny, niż ten funkcjonujący 
wcześniej – rozwarstwiony i różnorodny. Pozwala 
na większy manewr inwestycyjny. 
Mówiąc o naszych szpitalach, chciałbym też 
wspomnieć o  największej i najnowocześniejszej 
inwestycji naszego regionu, już wkrótce kolej- 
nym szpitalu klinicznym - Centrum Kliniczno 
-Dydaktycznym.  Początki obiektu sięgają poło- 
wy lat 70-tych. Wcześniejszy program medy-
czny dotyczący funkcjonowania palcówki nie 
zapewniał jej odpowiedniej finansowej egzy- 
stencji, generowałby  znaczący dług. Obecny 
i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia  
w styczniu br.,  zapewnia sprawne funkcjono- 
wanie placówki, zakładając przy tym zysk. Cały 
czas przyświeca nam koncepcja odchodzenia od 
sytuacji, w której nasze kliniki usytuowane są  
w tzw. „bazie obcej”. Nie chcemy jednak przeno- 
sić klinik, do istniejących, możliwych wpraw- 
dzie do zajęcia miejsc, których stan techniczny 

wymaga znaczących nakładów finansowych, 
związanych m.in. z adaptacją pomieszczeń do 
norm unijnych. Korzystniejsze i z pewnością  
dużo bardziej wygodne dla wszystkich, będzie 
zlokalizowanie ich w nowym centrum.   
Z początkiem 2011 roku planujemy uruchomić  
tzw. część szpitalną tj. około 420 łóżek. 
Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 
przyszłego roku. Po przeprowadzeniu pewnych 
modernizacji, utworzony szpital będzie plasował 
się wśród najnowocześniejszych w Europie. 
Lokalizacja Centrum to również doskonałe pole 
dla inwestycji sektora biomedycznego, farma- 
ceutycznego, biotechnologicznego. Pierwszym  
tego świadectwem jest, podpisane w lipcu tego 
roku, porozumienie pomiędzy naszą Uczelnią  
a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną - Park 
Biotechnologiczny. Park będzie miejscem współ- 
pracy przemysłu ze światem nauki. Mają w nim 
działać firmy z branży biotechnologii i medycy-
ny.  Do ich dyspozycji będzie blisko 4000 m2 po- 
wierzchni w jednym z  budynków Centrum Klini- 
czno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego.
Odpowiedzią na wymogi, jakie nowoczesnym  
Uczelniom stawia współczesna gospodarka,  
której rozwój w znacznej mierze determinowany 
jest przecież skalą współpracy nauki i biznesu, jest  
powstałe w bieżącym roku Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii. Centrum zostało powołane 
w celu lepszego wykorzystania potencjału  
Uczelni pod względem kreowania i promowania 
innowacyjnych projektów badawczych. Komórka 
prowadzi szeroko pojętą działalność doradczą, 
informacyjną, a także naukową. Wspiera i ini- 
cjuje działania, których rezultaty mogą stać 
się przedmiotem transferu i komercjalizacji te- 
chnologii. Centrum jest jednostką ogólno- 
uczelnianą, dostępną dla wszystkich naukowców 
naszej Uczelni. Wszelkie badania w zakresie 
innowacyjności są w chwili obecnej preferen-
cyjne, a przypomnę, że powołana w lutym 2009 
roku Społeczna Loża Biznesu UM, utworzona  
z myślą o rozwoju Uczelni, jako platforma wy- 
miany doświadczeń, ma pomóc naszemu Uniwer-
sytetowi w realizacji tych właśnie badań.
Spoglądając na naszą Uczelnię i jej przyszłość 
nie możemy zapominać o wiodącym dokumen-
cie  europejskiej polityki edukacyjnej, jakim 
jest Umowa Bolońska. Ujednolicenie systemu  
szkolnictwa wyższego ma nastąpić m.in. dzięki 
kontroli jakości kształcenia (system akredytacji, 
certyfikacji), ujednoliceniu programowym, 
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umiędzynarodowieniu, promocji programów 
mobilności studentów i wykładowców oraz  
promocji założenia o kształceniu przez całe 
życie. Staramy się  realizować postulaty Pro- 
cesu Bolońskiego. Działalności naukowo-
badawcza naszego Uniwersytetu, która objęła 
realizację krajowych i międzynarodowych  
programów oraz projektów badawczych i dy- 
daktycznych, dając możliwość licznych wyja- 
zdów zagranicznych oraz wymiany studenckiej, 
może być tego potwierdzeniem. Nasz Uniwersy- 
tet utrzymuje kontakty z ponad 150 Uczelniami  
na całym świecie. Zaś nowy system egza- 
minacyjny uwzględniający zasady obiektywi- 
zacji, narzucane przez proces boloński, wpłynął  
z pewnością na widoczną już poprawę naszej  
pozycji w klasyfikacjach egzaminów państwo- 
wych. 
Odnosząc się do pojęcia umiędzynarodowienia, 
chciałbym wspomnieć o odbywającej się we 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medy- 
cznym w Łodzi, a Asia-Europe Foundation  
- Szkole Letniej ASEF University „Public  
Health and Vulnerable Groups: Access to Qua- 
lity Health Care Services”. W zajęciach dyda-
ktycznych zorganizowanych w Łodzi, w ramach 
Uniwersytetu Medycznego, a także Uniwersytetu 
Łódzkiego, uczestniczyło 28 studentów z 26  
krajów Azji i Europy. W ciągu 9 dni zajęć dyda- 
ktycznych, studenci mieli możliwość wysłucha- 

nia 14 wykładowców z Azji i Europy, traktujących 
o problemach i wyzwaniach związanych ze zdro- 
wiem publicznym u progu XXI wieku. Szkoła  
letnia zakończyła się spisaniem rekomendacji 
politycznych dla głów państw i szefów rządów  
43 krajów zgromadzonych w ramach niefor- 
malnego procesu dialogu na forum Asia-Europe  
Meeting, które będą prezentowane już w pa- 
ździerniku 2010 roku, na Szczycie ASEM 8  
w Brukseli.
Kiedy sięgam pamięcią początku mojej kadencji 
mam przed sobą obraz Uniwersytetu plasującego 
się w końcowych listach ogólnopolskich rankin- 
gów, Uczelni źle ocenianej w zawodowych egza- 
minach państwowych. Odnotowywaliśmy spadek 
prestiżu, co zaczęło przekładać się także na słabe  
finansowanie. Pierwszy rok naszej pracy zaowo- 
cował, przyniósł poprawę. Dziś śmiało mogę 
powiedzieć, że mass media i opinia społeczna 
doceniają naszą pracę, a dowodem na to jest 
wyraźne podwyższenie naszej pozycji w najbar- 
dziej znaczących i opiniotwórczych rankingach. 
I tak w tygodniku „Wprost” nasza uczelnia zajęła 
3 miejsce, jako uczelnia medyczna i 11 miejsce 
wśród uczelni publicznych. W rankingu oceniane 
były przede wszystkim: jakość kształcenia danej 
uczelni, w tym umiejętności dydaktyczne kadry  
i zaplecze informatyczno - biblioteczne, prowa- 
dzone badania naukowe oraz szanse kariery zawo-
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dowej absolwentów. Głównym celem rankingu  
jest pokazanie realnej wartości wiedzy zdobywanej 
na polskich uczelniach.
W rankingu „Perspektyw” Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi również awansował. Przesunął się  
o jedno miejsce wśród uczelni medycznych  
i o osiem pozycji wśród uczelni publicznych, 
plasując się na dwudziestym drugim miejscu. 
Natomiast w kategorii, kierunki medyczne nasza 
Uczelnia zajęła wysokie, trzecie miejsce. Zgo- 
dnie z postanowieniami Kapituły Rankingu,  
uczelnie oceniane są pod względem prestiżu, siły 
naukowej, warunków studiowania oraz umię- 
dzynarodowienia studiów, a także po raz pier- 
wszy w tym roku pod względem innowacyjności. 
Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria nasz  
Uniwersytet wciąż wiedzie prym w kategorii 
warunków studiowania, zajmując pod tym 
względem drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. 
W tym miejscu chciałbym odnieść się do klu- 
czowej dla rozwoju Uczelni, współpracy jej 
Władz  z Samorządem Studenckim. Regularne 
spotkania ze studentami zaowocowały wspólnymi 
przedsięwzięciami i uwzględnieniem studenckich 
postulatów przy podejmowanych decyzjach. Wraz 
z wprowadzeniem systemu ewaluacyjnego nau- 
czycieli akademickich Samorząd Studentów stał  
się w pewnym sensie strukturą współodpowie- 
dzialną za losy Uniwersytetu. 
Warto również wspomnieć, iż tegoroczna dzia- 
łalność naukowa i dydaktyczna naszej Uczelni 
została doceniona poprzez liczne nagrody indy-
widualne i zespołowe m. in. Ministerstwa Zdrowia, 
Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego. 

Szanowni Państwo,
W roku akademickim 2010/2011 naukę w naszej 
Uczelni rozpocznie ok. 3 000 nowych studentów, 
powiększając tym samym grono studiujących,  
do poziomu ok. 8 500 tys.  Najpopularniejszym 
kierunkiem jest kierunek lekarski na Wydziale  
Lekarskim. 
Chcę zaznaczyć, iż wśród nowo przyjętych osób  
jest wielu, którzy zdecydowali się na Uni- 
wersytet Medyczny, jako uczelnię pierwszego 
wyboru. Wpływ na to miały głównie opinie  
dotychczasowych studentów i absolwentów 
naszej Alma Mater, stanowiące podstawowy  
instrument promocji i popularyzacji Uczelni,  
na którą obie połączone akademie pracowały 
ponad pół wieku. Również podpisane wcześniej 
porozumienia z dyrektorami trzech łódzkich 
liceów miały wpływ na tak duże zainteresowanie 
Uniwersytetem Medycznym ze strony tegoro- 
cznych maturzystów. Przypomnę, że porozu- 
mienie zakładało umożliwienie uczniom: uczest-
niczenia w wybranych wykładach, poznawania 
nowoczesnej aparatury i metod diagnostycznych 
stosowanych aktualnie w medycynie, korzy- 
stania z bazy dydaktycznej oraz współpracę przy 
projektach związanych z profilaktyką zdrowotną. 
Wydział Wojskowo-Lekarski po raz pierwszy od 
rozwiązania WAM, staje się bazą dla podchorą- 
żych – przyszłych lekarzy. W tym roku naukę  
60 takich studentów finansuje Ministerstwo Obro-
ny Narodowej. 
Chciałbym również wspomnieć o rosnącym  
zainteresowaniu obcokrajowców naszą uczelnią. 
Studia w tej formie odbywają się na Wydziałach: 
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Lekarskim i Wojskowo – Lekarskim, a rozpocznie 
je w tym roku blisko 100 osób.
Nie powinniśmy także zapominać o roli naszego 
Działu Promocji w procesie kreowania i postrze-
gania nas na zewnątrz. Dziś możemy już śmiało 
powiedzieć, że droga promocji, którą obraliśmy 
okazała się słuszna. Ukierunkowana na konkret,  
wierna tradycji, tym samym kreująca markę  
Uczelni na miarę XXI wieku. Nowe, przyjazne 
logo, jest naszym wyróżnikiem i w tak krótkim 
czasie stało się rozpoznawalne. Profesjonalna  
strona internetowa łączy w sobie element infor-
macji i estetyki, cieszy oko. Biuletyn Informa-
cyjny – przejrzysty i treściwy archiwizuje to, co 
przynoszą ze sobą kolejne miesiące naszej pracy. 
Nie możemy pominąć specjalnych akcji, konfe- 
rencji prasowych, spotkań medialnych, tzw. dni 
otwartych, które stanowią część składową cały 
czas wdrażanego procesu naszej nowej wizuali- 
zacji. Earl Warren powiedział kiedyś, że „czyta- 
nie gazet należy zaczynać od działu sportowego, 
bo wiadomości sportowe odnotowują sukcesy 
ludzi, pierwsze stronice zaś ich porażki”. Sobie, 
naszej Promocji i wszystkim Państwu dla których, 
ten Uniwersytet znaczy tak wiele, życzę więc 
tych dalszych stron w prasie, opatrzonych jednak  
koniecznie - dużym nagłówkiem. 
Niektóre z przytoczonych dziś przeze mnie spraw 
wymagają z pewnością szczegółowej analizy oraz  
dyskusji wśród społeczności akademickiej. Wiele 
kwestii powinno zostać poddanych otwartej deba-
cie, która mogłaby stać się motorem do poszuki-
wania nowych, lepszych rozwiązań. Dlatego liczę 
na Państwa sugestie i uwagi.

Szanowni Państwo,
U progu nowego roku akademickiego chciałbym 
podziękować bardzo serdecznie wszystkim na- 
uczycielom akademickim i wszystkim praco- 
wnikom naszej Uczelni za ich wytężoną pracę  
i cierpliwość w zmaganiach z przeciwnościami. 
Dziękuję organizacjom działającym w Uczelni, 
Związkom Zawodowym, Samorządowi Studen- 
ckiemu za dobrą, owocną współpracę i co- 
dzienną działalność na rzecz środowiska aka- 
demickiego. 

Młodzieży akademickiej, naszym nowym 
koleżankom i kolegom, tym którzy dzisiaj sym-
bolicznie przystępują do immatrykulacji, pragnę 
przekazać serdeczne życzenia pomyślności,  

radości ze studiowania, satysfakcji w zdobywa- 
niu wiedzy. Wasze ślubowanie studenckie stano- 
wi pierwszy, ważny krok na drodze prowadzą- 
cej do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by czas 
spędzony w murach tej Uczelni był nie tylko 
wypełniony pracą, ale także radością i rozrywką, 
poszukiwaniem i znajdowaniem nowych przy- 
jaciół, nieraz na całe życie. 
Kadrze naukowo-dydaktycznej, pracownikom na- 
ukowo-technicznym i administracyjnym życzę 
satysfakcji z osiągnięć, realizacji wszystkich, 
nawet najbardziej ambitnych planów i zamierzeń, 
zdrowia oraz szczęścia  i zadowolenia w życiu 
osobistym.
Serdeczne podziękowania kieruję również do  
naszych Dostojnych i Drogich Gości. Dziękuję 
Państwu za przybycie na uroczystość inaugura- 
cyjną naszej Uczelni oraz za Państwa zainte- 
resowanie, życzliwość i przychylność dla spraw 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jan Paweł II powiedział kiedyś „Musicie od  
siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 
wymagali” . Stawiajmy więc sobie cele, podno- 
śmy poprzeczkę coraz wyżej, wymagajmy  
więcej, bo tylko przez trud pracy codziennej,  
pracy każdego z nas, sami osiągniemy satysfakcję 
i zadowolenie, a naszej Uczelni otworzymy drzwi 
ku kolejnym, wzniosłym awansom! 

Uroczyście otwieram rok akademicki 2010/2011 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT !

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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dr Maria Jakubowska
Kustosz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wolontariuszka Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi

Porozumienie 
o wolontariacie 
pracowniczym oraz 
inauguracja kampanii 
„Pola Nadziei” 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

We wtorek, 12 października 2010 r., w gmachu  
Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia  
o wolontariacie pracowniczym pomiędzy Uni- 
wersytetem Medycznym w Łodzi a Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej. Sygnatariuszami porozumienia 
byli prof. dr hab. Paweł Górski, rektor Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi oraz ks. Jacek 

Ambroszczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. Na mocy tego porozumienia Uniwersy- 
tet Medyczny w Łodzi i łódzka Caritas podejmu- 
ją współpracę w celu propagowania idei wolon- 
tariatu pracowniczego oraz wspierania działa- 
niami wolontarystycznymi Zespołu Domowej  
Opieki Hospicyjnej Caritas. 
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To pierwsze tego typu porozumienie zawarte  
w naszym mieście pomiędzy uczelnią wyższą  
a instytucją charytatywną. 
Wdrażany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
projekt wolontariatu jest całkowicie innowa- 
cyjny. Jak dotąd taka działalność jest w Polsce 
dość elitarna. Nie jest mi znany podobny przy-
padek, aby instytucja publiczna - pracodawca 
podpisał umowę o działalności wolontarysty- 
cznej z organizacją pożytku publicznego. Być  
może jesteśmy pierwszą  uczelnią w Polsce 
podejmującą tego typu działalność na rzecz 
społeczności lokalnej.  

Idea wolontariatu jest w Uczelniach polskich 
coraz bardziej popularna, ale proponowane pro-
gramy dotyczą głównie działalności organizacji 
studenckich. W naszych działaniach wolontary-
stycznych chcemy połączyć siły pracowników, 
pracowników emerytowanych oraz studentów na 
rzecz szerzenia idei ruchu hospicyjnego i opieki 
paliatywnej. Jednocześnie organizowane akcje 
charytatywne, czy kwesty wspomogą finansowo 
działalność Zespołu Domowej Opieki Hospi-
cyjnej Caritas. Pracowników i studentów w ich 
działaniach wolontarystycznych wspierać będą 
merytorycznie, logistycznie i finansowo jednostki 
strukturalne Uniwersytetu Medycznego. 

W ramach programu wolontariatu pracowni- 
czego pracodawca może inicjować i tworzyć pro-
gram społeczny, który chce realizować. Następnie 
angażuje chętnych wolontariuszy-pracowników, 
dając im pełne wsparcie organizacyjne, merytory-
czne i finansowe.
Inna forma realizacji programu to autorskie pro-
jekty pracownicze
Wolontariusze-pracownicy przygotowują od pod- 
staw własne projekty niesienia pomocy chorym 
będącym pod opieką ZDOH-Caritas oraz ich 
rodzinom, planują i opracowują strategie akcji  
informacyjno-edukacyjnych nt. opieki paliatywno-
hospicyjnej,  lub zgłaszają propozycje przepro- 
wadzenia akcji charytatywnych na rzecz hospi- 
cjum, a uczelnia pomaga w ich realizacji. 

Natomiast pracownicy, którzy nie mogą czynnie 
włączyć się w prace na rzecz Hospicjum mogą   
w ramach wolontariatu pracowniczego przystą- 
pić do projektu pay-roll - składki pracowniczej  
o określonej przez siebie wysokości, potrącanej  
z wynagrodzenia, która jest przekazywana na kon-
to ZDOH-Caritas.
Podpisując porozumienie Pan Rektor wyraził 
nadzieję, że pracownicy Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi zyskali możliwość czynienia  
dobra tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne  
i oczekiwane.
Współpraca ZDOH-Caritas z Uniwersytetem  
Medycznym w Łodzi ma już  swoją historię. 
ZDOH-Caritas powstał w 1995 r z inicjatywy  
dr n. med. Zofii Pawlak, emerytowanego pra-
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cownika Akademii Medycznej. Razem z prof. 
dr n. med. Leszkiem Woźniakiem i dr n. med. 
Józefem Stańczakiem byli wówczas pionierami 
ruchu hospicyjnego w Łodzi.

Od początku zaczęli kształcić wolontariuszy, 
przygotowując ich do współpracy zinterdyscy-
plinarnym zespołem opiekującym się chorymi  
u schyłku życia. 
Kurs organizowany przez Caritas dla wolonta- 
riuszy hospicyjnych, odbywa się od tamtej pory 
corocznie. Grono nauczycieli akademickich Aka- 
demii Medycznej a później Uniwersytetu Medy-
cznego wykładających wolontaryjnie na kursie 
powiększało się. Wśród nich byli prof. dr hab. 
med. n.med. Luba Judkiewicz, prof. dr hab. 
n. med. Radzisław Kordek, dr n.med. Ewa 
Małolepsza, dr n.med. Jacek Pytel, dr n.med. 
Anna Sitkiewicz, dr n.med. Piotr Stengert, dr 
n.med. Halina Urbańska-Ryś, (większość z nich 
wykłada na kursie do dzisiaj). 

Wśród wykładowców na kursie dla wolontariu- 
szy było i jest wielu pracowników Regionalnego 
Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika  
w Łodzi.
Z kolei Uniwersytet Medyczny w Łodzi korzysta  
z wiedzy i doświadczenia Zespołu Domowej 
Opieki Hospicyjnej Caritas. Interdyscypli-
narny zespół od lat wolontaryjnie współpracuje  
z Wydziałem Fizjoterapii Uniwersytetu Medy- 
cznego w zakresie szkolenia studentów w fizjo- 
terapii i rehabilitacji pacjentów paliatywnych.
Wolontariusze kończący kurs wspomagają nie 
tylko hospicjum domowe Caritas, ale współpra- 
cują także z innymi hospicjami oraz oddziałami 
opieki paliatywnej w regionie.
Wolontariusze hospicyjni zajmują się pomocą 
chorym i ich rodzinom w domach i w oddziałach 
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szpitalnych, są także zaangażowani w pomoc 
organizacyjną hospicjum .
W tej grupie mieszczą się m. in. wolontariuszki 
tworzące grupę wsparcia dla osieroconych, oraz 
wolontariusze pomagający w przeprowadzaniu  
akcji charytatywnych, kwest akcji edukacyjno  
informacyjnych, itp.
Przy okazji podpisania porozumienia o wolonta- 
riacie pracowniczym zainicjowana została  
w Uczelni tegoroczna edycja kampanii “Pola 

Nadziei”, w ramach której Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, Dyrektor Caritas oraz  
zebrani goście zasadzili przed gmachem Rekto- 
ratu cebule żonkili. Ten symboliczny gest ma 
na celu zintegrować ludzi wokół idei pomocy  
osobom chorym i cierpiącym, a także dowieść 
solidarności z nieuleczalnie chorymi oraz ich 
rodzinami. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
przystąpił do kampanii “Pola Nadziei” już  
w ubiegłym roku, kiedy to zasadzono 500  
cebul żonkili przed gmachem Biblioteki 
Głównej Uczelni.

“Pola Nadziei” to coroczna kampania eduka- 
cyjno-informacyjna na rzecz opieki paliatywnej  
i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. 
Program stworzony przez Fundację Marie Curie 
Cancer Care w Edynburgu ma za zadanie szerze- 
nie idei hospicyjnej w społecznościach lokal- 
nych. Inicjatorem programu w Polsce od 1995  
roku jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 
W Łodzi organizatorem akcji jest od 2009 roku 
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej (ZDOH-
Caritas) i Biuro Wolontariatu Caritas Archidie- 
cezji Łódzkiej.
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W części edukacyjnej program zakłada 
uwrażliwianie społeczeństwa na los osób 
cierpiących, przygotowanie dzieci i młodzieży 

do pomocy chorym i cierpiącym oraz eduka- 
cję dotyczącą opieki nad nieuleczalnie chorymi  
i ich rodzinami.

W roku ub. w kampanii „Pola Nadziei” z  ZDOH-
Caritas w Łodzi uczestniczyły 22 szkoły. W roku 
bieżącym  swój akces zgłosiły 43 szkoły, 1 przed-
szkole, 1 parafia i 2 szkoły wyższe. Zatem wiosną 
2011 r. akcję edukacyjno-informacyjną dotyczą- 
cą opieki paliatywnej i hospicyjnej będziemy 
prowadzić od przedszkola po uniwersytet.

Dokładniejsze informacje dotyczące wolonta- 
riatu pracowniczego znajdziecie Państwo na  
stronie:
http://www.umed.lodz.pl/pl/->Pracownicy -> 
Wolontariat

Zapraszamy do współpracy.

Czy zostałeś już wolontariuszem
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ?

Chcesz pomóc
 ale...

Nie masz czasu?
Przystąp do projektu „pay roll”

w ramach programu wolontariatu pracowniczego UM.

Pay roll to propozycja składki pracowniczej dla wszystkich bardzo zajętych 
pracowników UM,  którzy chcieliby mimo wszystko pomóc osobom będącym pod opieką 

Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi.
Kwota Twojego wynagrodzenia kończy się „resztówką” np. 3. 35, 5.25 lub xx,yy zł ?. 

Jest to kwota niewiele znacząca w comiesięcznym budżecie ?, powiększona  o składki innych 
pracowników może być pomocna w ratowaniu budżetu Hospicjum !

Przeznacz tę kwotę na rzecz chorych

Wystarczy wejść na stronę Uczelni i z zakładki 
Pracownicy ->Wolontariat -> dokumenty do pobrania wypełnić formularz zgody 

na potrącanie składki pracowniczej w ramach projektu o wolontariacie pracowniczym; 
dział płac przekaże co miesiąc Twoją składkę na konto Hospicjum

Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać 
koordynatorowi wolontariatu UM, a on dokona reszty formalności.

Skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi :

Maria Jakubowska 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego, 90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2

tel (42) 6779288 pn-pt., w godz. 8-15, 666286838 lub 
e-mai l: maria.jakubowska@umed.lodz.pl

Koordynator wolontariatu udzieli Ci również wszystkich informacji dotyczących innych form pomocy 
w ramach programu wolontariatu pracowniczego w UM
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Sprawozdanie  
z II Konferencji Naukowej 

Koła Naukowego PANOPTICUM oraz 
studentów Socjologii UM w Łodzi

pt. „Socjologia medycyny 
– między teorią a praktyką”

W dniu 15 października 2010 roku, w ramach 
Dnia Socjologa, odbyła się II Konferencja Nau-
kowa Koła Naukowego PANOPTICUM oraz 
studentów Socjologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi pt. „Socjologia medycyny – między 
teorią a praktyką”. Konferencja miała miejsce  
w Auli Wschodniej Centrum Kliniczno-Dydakty-
cznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i trwa- 
ła od 900 do 1400. Wzięło w niej udział około 150 
osób. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane 
przy współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu 
UM w Łodzi. Celem konferencji była prezentacja 
dorobku badawczego pierwszych absolwentów 
Socjologii na Uniwersytecie Medycznym w Ło- 
dzi. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała  

absolwentka Karolina Szczepaniak oraz prof.  
dr hab. Mieczysław Gałuszka, który odczytał 
list od Pani Prorektor ds. Nauczania i Wycho- 
wania prof. dr hab. Anny Jegier. Następnie 
głos zabrał Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  
prof. dr hab. Tomasz Kostka, który przychyl-
nie ocenił całe przedsięwzięcie i podkreślił 
znaczącą rolę socjologii medycyny współcze- 
śnie oraz zasadność nauczania na tym kierunku 
na uczelni medycznej. Następnie prof. dr hab. 
Anna Kubiak wygłosiła wykład inaugura- 
cyjny o zmieniających się wymaganiach sta- 
wianych roli zawodowej socjologa, podkreśla- 
jąc na znaczenie procesu medializacji tego za-
wodu współcześnie. Na zakończenie części 
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inauguracyjnej studenci III roku Socjologii  
Patrycja Wałęcka, Dominika Pietrzyk oraz  
Mateusz Arędzki wręczyli kwiaty wszystkim 
obecnym wykładowcom oraz personelowi admi- 
nistracyjnemu w podziękowaniu za ich pracę.
W drugiej części konferencji swój dorobek na- 
ukowo-badawczy zaprezentowało dziewięciu  
absolwentów Socjologii Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi którzy wygłosili następujące  
referaty:
Paulina Łabentowicz 
– Ekspozycja problemu samobójstwa w prasie 
codziennej
Olga Zagorzelska 
– Grypa A/H1N1 jako zjawisko medialne
Emilia Szczepańska 
– Reklama telewizyjna leków bez recepty i jej 
społeczne implikacje
Agata Olczak 
– Dr House jako wzór zawodowy
Milena Biniek 
– Wpływ kampanii społecznych na profilaktykę 
zdrowotną na podstawie kampanii o raku piersi
Karlina Szczepaniak 
– Kościół i mass media a zjawisko zapłodnienia 
pozaustrojowego
Damian Kinderman 
– Przemoc wobec kobiet i mężczyzn w wieku po-
produkcyjnym w Polsce jako zjawisko społeczne
Edyta Pacholczyk 
– Stosowanie leków przeciwbólowych przez ko-
biety jako przejaw medykalizacji

Ilona Szczupak 
– Medycyna niekonwencjonalna jako system 
działań profesjonalnych. Badanie efektywności  
w zmianie stylu życia i zdrowia pacjenta
Problematyka poruszanych zagadnień była bardzo 
różnorodna, dotykając kwestii ważnych, ale także 
trudnych, a nawet drażliwych. Referaty wyróżniał 
wysoki poziom merytoryczny i należy podkreślić, 
że wszystkie opierały się na badaniach empiry- 
cznych. Następnie odbyło się uroczyste wręcze- 
nie upominków ufundowanych przez Biuro 
Promocji UM w Łodzi i zakończenie konfe- 
rencji, którego dokonała dr n. hum. Magdalena  
Wieczorkowska. 

Podsumowanie:
Tytuł konferencji:
„Socjologia medycyny – między teorią a praktyką”

Organizator: 
Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Zakład Socjologii, Koło Naukowe PANOPTICUM 
działające przy Zakładzie Socjologii UM oraz  
studenci Socjologii Uniwersytetu Medycznego 
Czas trwania: 
15 października 2010 roku, godz. 900 – 1400

Miejsce: 
Aula Wschodnia Centrum Kliniczno-Dydaktyczne-
go UM w Łodzi

Osoby odpowiedzialne za organizację konferencji: 
dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska, dr  
n. hum. Rafał Mielczarek, mgr Bożena Walerjan  
oraz studenci: Patrycja Wałęcka, Dominika  
Pietrzyk, Tomasz Nitka, Adrian Majchrzak, 
Mateusz Arędzki.
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Zadania zrealizowane przez Zakład Socjologii 
UM w Łodzi:
• Organizacja miejsca konferencji oraz środków  
   finansowych,
• Przygotowanie i wydruk ulotek z programem 
   konferencji 
• Przygotowanie materiałów informacyjnych na 
   stronę internetową uczelni 
•  Oprawa graficzna konferencji 

Zadania zrealizowane przez Biuro Promocji 
UM w Łodzi:
• Przygotowanie zestawów upominkowych dla 
   referentów
Zadania zrealizowane przez Koło Naukowe 
PANOPTICUM i studentów Socjologii:
• Dostarczenie zaproszeń dla gości
• Dystrybucja ulotek
• Catering
• Obsługa fotograficzna
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Małgorzata Peruga 
Redaktor prowadzący „StuDentico”

„StuDentico”

„StuDentico” to magazyn, który powstał z myślą 
o studentach kierunku lekarsko-dentystycznego  
i technik dentystycznych. Czasopismo o nakła- 
dzie 8,5 tysięcy egzemplarzy dystrybuowane 
jest bezpłatnie na wszystkich wyższych uczel- 
niach medycznych w Polsce. Opiekę merytory- 
czną i patronat nad magazynem sprawuje Pol- 
skie Towarzystwo Studentów Stomatologii.
„StuDentico” to także unikalny projekt wy- 
dawniczy, którego autorami są sami studenci, 
dzięki czemu  ma on szansę stać się wspólnym 
głosem wszystkich żaków wiążących swoją 
przyszłość ze stomatologią. W magazynie pub-
likowane są również artykuły o tematyce medy-
cznej pisane przez autorytety świata stomatologii.

Projekt StuDentico powstał w zeszłym roku  
dzięki staraniom tegorocznej absolwentki łódz- 
kiej uczelni medycznej Emilii Mazur, a także 
chęci i zaangażowaniu redaktora naczelnego  
pana dr. n. med. Tomasza Marii Kercza oraz ca- 
łej redakcji wydawnictwa Bestom DENTOnet.pl  
znanej z magazynu „E-Dentico”. Współpraca na 
początku nie była łatwa, bo trzeba było zaufać  
sobie nawzajem, ale patrząc na każdy numer,  
który jest pieczołowicie dopracowany, można 
wysnuć jeden wniosek - było warto. Aby konty- 
nuować studencki charakter kwartalnika aktu- 
alna stażystka Emilia Mazur przekazała swoje 
stanowisko młodszej koleżance Małgorzacie  
Perudze, studentce Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi.
Na łamach kwartalnika członkowie kół nauko- 
wych wszystkich uczelni w Polsce mogą 
zamieszczać efekty swojej działalności nauko- 
wej i twórczej, co sprawia, że zdobywają 
doświadczenie w publikowaniu i prezentowaniu 
swoich małych odkryć medycznych.
Dotychczas  ukazały się cztery numery młod- 
szego brata „E-Dentico” - tak zdrobniale nazy-
wany jest w redakcji „StuDentico”. Ale z każdym 
numerem rośnie zainteresowanie „młodych dzien-
nikarzy” wszystkich uczelni medycznych, którzy 
na co dzień zamiast pióra trzymają turbiny. Jest 
to dla nich nie tylko przygoda, ale przede wszy- 
stkim ucieczka od codzienności, z czego czerpią 
niesamowitą przyjemność.
„StuDentico” to jednak przede wszystkim głos 
studentów w ich własnej sprawie. Kwartalnik ten 
pozwala Nam, studentom, na wymianę poglądów, 
na relacjonowanie minionych konferencji czy 
wymian zagranicznych, daje nam również szansę 
dyskusji międzyuczelnianej. Różnorodność te- 

Emilia Mazur
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matów poruszanych w kolejnych numerach  
sprawia, że każdy bez wyjątku może znaleźć coś  
dla siebie. W rubryce „Pasje małe i duże” 
przybliżamy zajęcia, którymi studenci z zami- 
łowaniem wypełniają swój wolny czas, jak np.:  
fotografia, modelarstwo, judo. Opowiadamy 
o przygodach i prawdziwym survivalu, jaki 
przeżywa każdy student decydujący się na stu-
diowanie za granicą i przekonujemy, że warto 
jest wyjechać, pomimo ciężkich początków, aby 
przeżyć coś niezwykłego. W jesiennym numerze, 
z artykułu „PTSS podbija Indie” dowiadujemy się 
dzięki lubelskim studentom, jak można połączyć 
praktyki wakacyjne z przyjemnością, korzystając 
z programu IADS. 

Już w grudniu ukaże się nowy numer „Stu-
Dentico”, w którym będzie można przeczytać 
jak dbać o zdrowy kręgosłup, pobawimy się  
czarną magią rozczytując sny, które nawie- 
dzają stomatologów, przekonamy się, że dzięki 
anatomii można nagrać płytę i dawać koncerty. 
Porozmawiamy po włosku o zębach, poznamy 
zachowanie samobójców i dowiemy się, co 
działo się na CEDE, gdy gasły światła w halach. 
Pomieszamy kolory w gabinecie, stworzymy 
zęba giganta, znajdziemy na Ziemi wejście 
do piekieł, a w drodze powrotnej rozwiążemy 
krzyżówkę i pogłówkujemy nad zagadką 
logiczną. Nic więcej nie zdradzę, zachęcając 
wszystkich do czytania.

www.studentico.com.pl
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mgr Krystyna Breker
Kierownik Biblioteki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU 
WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W ŁODZI

W 2002 roku utworzono Uniwersytet Medy-
czny w Łodzi z połączenia akademii medy- 
cznych (cywilnej – AM i wojskowej – WAM).  
W związku z tym faktem Biblioteka Główna  
Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. 
prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi po 44. 
latach istnienia przeszła do historii bibliotekar- 
stwa naukowego. Wówczas na wniosek prof. 
dr hab. Jana Błaszczyka, dziekana Wydziału  
Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medyczne- 

go w Łodzi, zaopiniowany przez dr. Ryszarda  
Żmudę, dyrektora Biblioteki Głównej UM  
i prof. dra hab. Michała Karaska, przewodni- 
czącego Rady Bibliotecznej, JM Rektor – prof.  
dr hab. Andrzej Lewiński podjął decyzję  
o utworzeniu Biblioteki Wydziału Wojskowo 
-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
Książnica wydziałowa zlokalizowana przy  
ul. Żeligowskiego 7/9 – kontynuuje tradycje Bi- 
blioteki Głównej WAM. 

Gmach Biblioteki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

Biuletyn nr 10, październik 2010, ŁódźBiuletyn nr 10, październik 2010, Łódź



37

Biblioteka mieści się na I piętrze budynku przy  
ul. Żeligowskiego 7/9 w siedzibie dawnej Bi- 
blioteki Głównej WAM, aczkolwiek zreduko- 
wana do jednej kondygnacji (424 m²) i niewiel-
kiego magazynu na parterze (70 m²), wcześniej 
zajmowała trzy kondygnacje jednego ze skrzydeł 
budynku– łącznie 1150 m². Konieczność „ogra-
niczenia terytorium” została podyktowana zde- 
cydowaną zmianą roli i zadań, a także zna- 
czącą redukcją etatów. W planach jest dalsza  
selekcja księgozbioru i zorganizowanie tzw. bi- 
blioteki składowej ze zbiorami mniej wykorzy-
stywanymi oraz przeniesienie siedziby biblioteki  
na pl. Hallera 1.

Kierownikiem BWW-L została mgr Krystyna  
Breker - w Bibliotece Głównej WAM starszy  
dokumentalista informacji naukowej. W biblio-
tece pracują kustosze: mgr Krystyna Breker  
i mgr Iwona Dziugan oraz starsi bibliotekarze: 
Izabela Antonowicz-Kościukowicz i Jadwiga 
Bańkowska.
Znaczna część pracowników Biblioteki Głównej 
WAM, w tym  dyrektor ppłk dr n. med.  
Krzysztof Walczewski i kierownik Ośrodka  
Informacji Naukowej ppłk dr n. przyr. inż. 
Marek Matusiak odeszła na wcześniejsze  
emerytury lub do pracy w innych placówkach 
akademickiej Łodzi. 

Zbiory biblioteki w 2002 roku liczyły 131 619  
vol. z czego księgozbiór studencki 35 677 pod- 
ręczników, księgozbiór naukowy – 32 746 vol. 
oraz depozyty w bibliotekach zakładowych –  
5 696 vol. 3 035 egzemplarzy rękopisów, 37 053 
jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych,  
w tym 51 starodruków; w prenumeracie bieżącej 
były 102 tytuły czasopism polskich i 51 tytułów 
zagranicznych, łącznie 14 059 vol. wydawnictw 
ciągłych w Bibliotece Głównej oraz 3 353 vol.  
w bibliotekach zakładowych.

Od lewej: mgr Krystyna Breker, mgr Iwona Dziugan, Jadwiga Bańkowska, Izabela Antonowicz-Kościukowicz

Rok akademicki 2002/2003 rozpoczęła Biblio- 
teka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego od prze-
mieszczania księgozbioru z parteru na I piętro 
oraz do Biblioteki Głównej UM, dokąd przeka-
zano również księgozbiór studencki w liczbie  
35 677 vol. podręczników i skryptów oraz 3 035 
vol. dysertacji. W tej  „wędrówce księgozbioru” 
brali udział pracownicy Biblioteki Głównej 
i nowopowstałej wydziałowej przy pomocy 
wynajętej przez Uczelnię firmy. Kolejnym  
istotnym zadaniem zapoczątkowanym w tym 
samym roku akademickim było podjęcie likwi-
dacji działalności bibliotek zakładowych, roz-
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artykuł

proszonych po katedrach, klinikach i zakładach 
WAM. Zasób w depozytach liczył 5 696 vol. 
wydawnictw zwartych oraz 3 353 vol. czaso- 
pism, głównie zagranicznych. Dużym wyz- 
waniem było także odzyskanie od czytelników 
wypożyczonych książek i czasopism, zakoń- 
czenie funkcjonowania tradycyjnych kont pa- 
pierowych oraz rozpoczęcie elektronicznego 
udostępniania, które było możliwe dzięki temu, 
że od 1994 roku nowo nabywany księgozbiór  
był katalogowany elektronicznie, a zasób biblio-
teczny z lat wcześniejszych sukcesywnie wpro- 
wadzany do zintegrowanego komputerowego 
systemu bibliotecznego Horizon.
Główny profil zbiorów w większości pozostał 
niezmieniony, jest to medycyna i nauki pokrewne, 
w tym wojskowa, także nauki społeczno 
-polityczne i filozofia. Ogromny księgozbiór,  
który pozostał po BG WAM wymagał dużych  
selekcji mających na celu dostosowanie jego 
rozmiarów zarówno do potrzeb biblioteki 
wydziałowej, jak i pomniejszonych magazynów. 
Nie bez znaczenia jest również fakt napływa- 
nia nowych nabytków w postaci książek i cza-
sopism. Każdego roku akademickiego biblioteka 
przedstawiała do rozpatrzenia Radzie Bibliote- 
cznej – organu opiniodawczo-doradczego Re- 
ktora, propozycje poddania selekcji tysiące wo- 
luminów wydawnictw nieprzydatnych – zdeza- 
ktualizowanych lub zaczytanych, zawsze spo- 
tykając się ze zrozumieniem i akceptacją.
Biblioteka organizacyjnie i merytorycznie po- 
dlega Bibliotece Głównej UM; centralnie reali-
zowana jest polityka gromadzenia. Dzięki zro-
zumieniu i wsparciu finansowemu Dziekanów 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego prof. dr. hab. 
Jana Błaszczyka i prof. dr. hab. Zbigniewa 
Baja, zbiory uzupełniane są na bieżąco. W latach 
2002-2010 zmieniała się liczba prenumero- 
wanych czasopism, głównie zagranicznych, 
w postaci drukowanej, z początkowych 19, 
następnie z 12 do 7 tytułów, jest to związane  
z przechodzeniem wydawnictw do udostępniania 
elektronicznego, z którego użytkownicy mogą 
korzystać za pośrednictwem baz danych 
dostępnych na stronie internetowej Biblioteki 
Głównej (http://www.bg.umed.lodz.pl). Liczba 
prenumerowanych tytułów krajowych wynosi 
obecnie 66 i pozostaje bez zmian.
Biblioteka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego 
świadczy usługi czytelnicze dla studentów 
wszystkich wydziałów Uczelni, dla pracowników 

oraz dla innych osób. Udostępnianie odbywa się 
zgodnie z regulaminem; zarówno katalogi, jak 
i wypożyczenia są realizowane elektronicznie. 
Katalog komputerowy WebPAC jest dostępny 
na stronie internetowej Biblioteki Głównej.  
W czytelni z wolnym dostępem do półek znaj- 
duje się 31 miejsc dla użytkowników oraz  
2 stanowiska komputerowe z dostępem do  
Internetu. Na miejscu dostępne są encyklopedie, 
słowniki, atlasy, monografie, podręczniki oraz  
czasopisma polskie i zagraniczne; istnieje mo- 
żliwość wykonywania kserokopii. Do dyspozy- 
cji czytelników są źródła tradycyjne (drukowane) 
i elektroniczne bazy bibliograficzne oraz bez- 
przewodowa sieć internetowa. Dwa stanowiska 
komputerowe dla użytkowników to oczywiście 
mało, biblioteka liczy, że w niedalekiej przy- 
szłości sytuacja się poprawi.  
Z usług biblioteki korzysta rocznie ok. 1 500 osób,  
w tym ok. 1 000 studentów. Wypożyczeń na ze- 
wnątrz jest ok. 600, w systemie międzybibliote- 
cznym doc@med ok. 50 plików; wykonuje się  
ok. 2 000 kserokopii. W czytelni  udostępnianych 
jest ok. 2 000 vol. książek i ok.  7 000 numerów 
czasopism.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku zbiory liczyły  
37 437 vol. książek,  zasób czasopism krajowych  
i zagranicznych  stanowiło 12 612 vol. 
Od roku akademickiego 2010/2011 krąg 
użytkowników biblioteki powiększył się o 60 
podchorążych, którzy po studiach medycznych 
jako lekarze wojskowi zasilą szeregi  Wojska  
Polskiego.

Akty Prawne 
Raport
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Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
w dniu 28 października 2010 r.

akty prawne - raport

Senat podjął uchwały:

•  zatwierdzenia trybu przeprowadzenia anonimo- 
  wej ankiety ewaluacyjnej dla studentów UM  
    w Łodzi

•  likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydakty- 
   cznego UM w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie 
    Trybunalskim

•  wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowią- 
    zań finansowych w kwocie 1 000 000 zł na po- 
  krycie kosztów modernizacji i integracji sys- 
    temu finansowo-księgowego, na lata 2010-2012

•  zatwierdzenia firmy U-FIN Biuro Audytorskie 
   i Rachunkowe Sp. Z o.o. Grupa Finans-Serwis  
   w Łodzi jako podmiotu uprawnionego do prze- 
  prowadzenia badania sprawozdania finanso- 
    wego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

•  poparcia dla Programu Partnerstwo dla Trans- 
    plantacji w Województwie Łódzkim

•  zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej USK  
    Nr 1 im. N.Barlickiego w Łodzi

•  pozytywnego zaopiniowania projektu inwesty- 
  cji budowlanej o nazwie “Budowa budynku  
   Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z komple- 
  ksem bloków operacyjnych, zapleczem dyda- 
   ktycznym oraz oddziałem rehabilitacji w USK  
    Nr 1 im. N.Barlickiego w Łodzi”

•  wprowadzenia zmiany w brzmieniu § 42 ust.2 
    pkt.3, dotyczącego składu Rady Wydziału

•  przekształcenia Zakładu Genetyki Molekular- 
   nej w jednostkę niesamodzielną - Pracownię 
 Genetyki Molekularnej i włączenia jej  
 w strukturę Zakładu Immunopatologii  
  w Katedrze Alergologii, Immunologii i Der- 
    matologii

•  przekształcenia Oddziału Klinicznego Artro- 
  skopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Trau- 
 matologii Sportowej w Klinikę Artrosko- 
  pii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumato- 
   logii Sportowej z zachowaniem dotychczaso- 
    wej alokacji i przynależności do katedry 

•  zniesienia Zakładu Filozofii alokowanego na 
   Wydziale Nauk o Zdrowiu (w związku z wy- 
    gaszaniem kształcenia na kierunku Filozofia)

W sprawach kadrowych:

•  prof. Krzysztofa Zielińskiego na członka Se- 
  natu UM w Łodzi, na miejsce prof. Andrzeja 
   Denysa, który przeszedł na emeryturę

•  prof. dr hab. Andrzeja Klimka na stanowisko 
 kierownika II Katedry Chorób Układu Ner- 
   wowego

•  prof. dr hab. Andrzeja Lubińskiego na stano- 
 wisko kierownika Katedry Chorób Wewnę- 
   trznych i Kardiologii 

• dr hab. Grażynę Klupińską na stanowisko  
   kierownika Zakładu Żywienia Klinicznego
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• dr hab. Małgorzatę Wasielę na stanowisko 
  kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej  
   i Sanitarnej

• dr hab. Dorotę Nowakowską na stanowisko 
    profesora nadzwyczajnego w Klinice Medycyny 
   Matczyno-Płodowej i Ginekologii

•  dr hab. Agatę Majos na stanowisko kierowni- 
  ka II Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obra- 
   zowej 

• dr n. med. Wiesławę Okrój na stanowisko 
  adiunkta w Zakładzie Morfologii, na okres 12 
   miesięcy

• powołano komisje konkursowe do przepro- 
   wadzenia konkursów na stanowiska profesorów  
   i kierowników jednostek

•  zaopiniowano pozytywnie wniosek o przedsta- 
   wienie prof. Wojciecha Młynarskiego jako kan- 
  dydata do Rady Narodowego Centrum Badań  
   i Rozwoju

Ponadto

• prorektor Radzisław Kordek wręczył listy  
  gratulacyjne Dyrektorom Szpitali Nr 1, Nr 4  
  i WSS im. Biegańskiego za zajęcie wysokich  
  miejsc w rankingu dziennika Rzeczpospolita 
   “Bezpieczny Szpital 2010”

• prorektor Radzisław  Kordek zdał relację ze  
 spotkania rektorów uczelni medycznych  
  z Minister Ewą Kopacz i Minister Barbarą 
  Kudrycką - w sprawie ustawy o działalności  
   leczniczej

•  dziekan Zbigniew Baj poruszył sprawy zmian 
  wzoru kart egzaminacyjnych oraz systemu ob- 
   liczania średniej ocen.
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Informacja

Informujemy, że na mocy ugody zawartej w dniu 
4 listopada 2010 roku przed Sądem Rejonowym 
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi zmieniono 

tryb rozwiązania umowy o pracę z profesorem  
doktorem habilitowanym nauk medycznych  
Bogdanem Walkowiakiem na porozumienie stron. 
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