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Oddajemy w Wasze ręce październikowy 
numer 

“
Biuletynu Informacyjnego Uni- 

wersytetu Medycznego w Łodzi”. 

Gazeta wciąż się rozwija i pozostaje mieć 
nadzieję, że w dobrym kierunku. W tym 
numerze, obok stałego działu Biblioteki, 
sporo miejsca poświęciliśmy Inaugu-
racji Roku Akademickiego 2012/2013.  
W tym roku była ona wyjątkowa, ponie- 
waż wspólna z Uniwersytetem Łódzkim.

Przed rozpoczęciem tej uroczystości, 
prof. Paweł Górski, Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi i prof. Włodzimierz 
Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
podpisali porozumienie o współpracy 
obu uczelni. 

Jego celem jest rozpoczęcie działań 
prowadzących do zbudowania w Łodzi 
silnego ośrodka naukowo-dydakty- 
cznego odgrywającego kluczową rolę  
w życiu naukowym i kulturalnym mia-
sta i regionu. W związku z tym Rektorzy 
obu uczelni podpisali porozumienie, 
które zakłada: tworzenie wspólnych 
centrów badawczych i wspólnej bazy 
laboratoryjnej; prowadzenie wspólnych 
kierunków studiów. Połączone Uczelnie 
mają większe szanse na dofinansowa- 
nie swoich projektów. Współpraca  
uczyni oba ośrodki akademickie bardziej 
atrakcyjnymi w  oczach partnerów  
z zagranicy.

W celu opracowania szczegółowych za- 
sad współpracy Rektorzy obu czelni 
powołali zespoły robocze, których za-
daniem będzie opracowanie zasad part-
nerstwa w poszczególnych dziedzinach 
działalności.  

Po podpisaniu porozumienia odbyła się 
wspólna uroczystość inaugurująca nowy 
rok akademicki obydwóch Uczelni. 

Honorowym gościem wydarzenia był 
prof. aaron ciechanover, który odebrał 
doktoraty honorowe obu uczelni oraz 
wygłosił wykład inauguracyjny.

W tym numerze trudno też było nie 
wspomnieć o ceremonii „Białe Fartu- 
chy”, podczas której studentom obco- 
języcznym rozpoczynającym studia na 
naszej Uczelni zostały wręczone far- 
tuchy z logo uniwersytetu. Artykuł ten 
napisał Pan mgr dawid Budny z Cen-
trum ds. Organizacji i Obsługi Studiów  
w Języku Angielskim.

Jak już wcześniej wspomniałam w Na- 
szym Biuletynie nie mogło zabraknąć 
artykułu Biblioteki. W październiku przy- 
gotowała go mgr izabela Nowakowska,  
a opisuje on wolontariat pracowniczy 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Życzę miłej lektury !
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Inauguracyjne przemówienie 
Rektora UM w Łodzi
Profesora Pawła Górskiego

Dostojni Goście, 

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2011/2012 Uni-

wersytet Medyczny okrył się głębokim 

żalem, gdy na zawsze opuściło nas  

6 kolegów:

• płk rez. prof. zw. dr hab. n. med.  

Tadeusz Mosiniak – Komendant Insty-

tutu Nauk Wojskowo-Medycznych Woj-

skowej Akademii Medycznej,

• płk dr n. med. jan Sordyl – Zastęp- 

ca Komendanta Wojskowej Akademii  

ds. Organizacyjno-Ekonomicznych, 

członek Krajowej Rady Egzaminów Me-

dycznych,

• ppłk dr med. janina Łukasiewicz  

– nauczyciel akademicki Kliniki Chorób 

Dziecięcych Akademii Medycznej,

• ppłk dr n. med. andrzej Gładysiak  

– Katedra Ginekologii i Położnictwa 

WAM,

• ppłk lek. Zdzisław Trzęsicki – Kie- 

rownik Izby Przyjęć Szpitala Kliniczne- 

go Wojskowej Akademii Medycznej  

i Naczelny Lekarz Garnizonu Łódź,

• dr n. chem. andrzej Wronka – star- 

szy wykładowca w Zakładzie Medycz- 

nych Technik Obrazowania.

Niech chwila zadumy pozwoli uczcić 

pamięć o nich.

Szanowni Państwo, 

Koleżanki i Koledzy, 

Nauczyciele Akademiccy, 

Pracownicy Administracji, 

Droga Młodzieży,

Rozpoczynamy dziś nowy rok akade- 

micki 2012/2013. To bardzo ważny dzień 

dla wszystkich studentów i pracow- 

ników naszej Uczelni. To jednak przede 

wszystkim czas dumy i radości dla stu-

dentów pierwszego roku studiów, po raz 

pierwszy wstępujących w mury szkoły 

wyższej. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, zmienia 

się. Jest uczelnią zasad, w której sys-

tem uchwał, regulaminów i zarządzeń  

wytycza wszelkie posunięcia, tak by 

pozostawić jak najmniej miejsca su-

biektywnej interpretacji. Dziś, kiedy  

globalizacja edukacji – w pierwszej 

kolejności na poziomie szkolnictwa 

wyższego, jest procesem nieuniknio- 

nym i nieodwracalnym, a przedmiot 

sporu w tej kwestii może tyczyć jedy- 

nie jej modelu i tempa rozwoju, nie 

możemy stać w miejscu. Włączenie 

się w ten proces jest wyznacznikiem 

chwili, które rodzi zarówno szansę jak  

i zagrożenia. 

Jak najlepiej wykorzystać te szanse  

i jak zminimalizować skutki owych 

zagrożeń? To pytanie stawiam sobie 

u progu nowej kadencji, mając pełną 

świadomość stanu, w jakim znajduje 

się system polskiego szkolnictwa wyż- 

szego i Uczelnia, którą kieruję.
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Dynamiczny rozwój rynku sprawia, 

że uczelnie nie są już wyłącznie 

szkołami wyższymi, lecz stają się 

przedsiębiorstwami, które dla utrzy- 

mania swojej pozycji muszą podej- 

mować wyzwania, dotyczące uwarun- 

kowań prawnych, demograficznych, 

czy rynkowych. Nie zapominajmy, że 

do trwającego od co najmniej kilku 

lat eksperymentu, jakim jest perma-

nentna reforma służby zdrowia, której 

nasza Uczelnia także jest uczestni- 

kiem, doszła w ostatnim czasie rów- 

nież reforma szkolnictwa wyższego  

i finansowania badań naukowych.  

Dziś, kiedy to w nowej rzeczywistości 

zaczyna stawiać uczelnie ustawa  

o działalności leczniczej, narzucając 

przekształcenie szpitali klinicznych  

z ujemnymi wynikami finansowy-

mi w spółki prawa handlowego lub 

wymuszając ich likwidację, musi 

zmienić się cały system zarządzania 

Uczelnią. Ten proces zmian i prze- 

kształceń w naszym Uniwersytecie 

trwa już od dawna. Jednak w obliczu 

zbliżającego się niżu demograficznego 

oraz coraz śmielszych działań uczelni 

niepublicznych w związku z urucha- 

mianiem kierunków lekarskich i apro- 

batą takiego stanu rzeczy przez 

środowiska lokalne, musimy ważyć 

każdą decyzję, bo szanse na funkcjo- 

nowanie będą mieć tylko najlepsi.  

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie 

wyższym, wprowadzenie krajowych  

ram kwalifikacji oraz nowych stan- 

dardów kształcenia, nowelizacja u-

stawy o zawodach lekarza i lekarza den-

tysty, likwidacja stażu podyplomowego 

oraz wejście w życie nowej ustawy  

o działalności leczniczej, czy wreszcie 

nowe zasady finansowania nauki - to 

zmiany prawne, które wytyczają drogę 

reformy Uczelni u progu nowej kaden- 

cji. Musimy się skupić na dostoso- 

waniu do nowych uregulowań, zwłasz- 

cza w zakresie standardów nauczania. 

Mamy jednak pełną świadomość, że 

będzie to wymagało wprowadzenia licz-

nych, nie zawsze popularnych zmian, 

w tym związanych z finansami. Re-

sorty zdrowia i finansów nie gwarantują 

bowiem zwiększenia wysokości do-

tacji na działalność dydaktyczną, przy 

wzrastających wymogach dotyczących 

sposobu kształcenia.  

Realizacja postulatów Procesu Bo- 

lońskiego, kontrola jakości kształce- 

nia, umiędzynarodowienie, ujednolice-

nia programowe, promocja programów 

mobilności studentów i wykładowców 
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oraz upowszechnienie założenia  

o kształceniu przez całe życie stają 

się drogowskazem naszych posunięć. 

Dziś Uniwersytet utrzymuje kontakty  

z ponad 150 uczelniami na całym 

świecie. Zaś nowy system egzamina-

cyjny uwzględniający zasady obiek-

tywizacji, narzucane właśnie przez 

proces boloński, wpłynął z pewnością 

na widoczną już poprawę naszej 

pozycji w klasyfikacjach egzaminów 

państwowych. Absolwenci Wydziału 

Lekarskiego naszego Uniwersytetu  

podczas wiosennej sesji Lekarskiego 

Egzaminu Państwowego okazali się 

najlepsi w kraju. Porównując tegoro- 

czne wyniki z wynikami ubiegłorocz- 

nych sesji, nasza uczelnia odnotowała  

znaczny awans. 

W nowy rok akademicki wkraczamy 

też jako przodująca uczelnia medy- 

czna w Polsce. W sposób jednozna- 

czny wskazują na to wyniki rankin- 

gów, mamy także stabilną, chociaż nie 

odpowiadającą jeszcze naszym ambi- 

cjom, pozycję na arenie międzynaro- 

dowej. W minionym roku akademi- 

ckim nasza Uczelnia zajęła 13. miejsce  

w ogólnopolskim rankingu uczelni  

akademickich, przygotowanym przez  

Perspektywy i Rzeczpospolitą, awan- 

sując o 10 pozycji, w porównaniu  

z ubiegłym rokiem. 

W klasyfikacji uczelni medycznych Uni-

wersytet Medyczny w Łodzi zajął wy- 

sokie 3. miejsce, za szkołami wyższymi 

z Krakowa i Poznania. Ponadto, w ran- 

kingu ogólnym, w którym sklasyfiko- 

wano wszystkie uczelnie akademickie 

w grupach kryteriów, nasza uczel-

nia uplasowała się na 4. miejscu pod 

względem publikacji naukowych oraz  

6. pod względem efektywności nau-

kowej. 

Chciałbym wspomnieć również o na-

grodzie Rady Studentów Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej, który 

uhonorował nasz Uniwersytet nagrodą 

PROstudencka Uczelnia 2011. To wy- 

różnienie szkół wyższych, w murach 

których prawa i obowiązki studentów  

są najwyższą wartością, a warunki 

studiowania organizowane są zgodnie 

z zasadą zapewnienia jak najlepszej 

jakości kształcenia. Jestem niezmien- 

nie dumny z przyznanego nam wy- 

różnienia, przede wszystkim dlatego,  

że to sami studenci oceniają uczelnie,  

a ich uznanie cieszy przecież naj- 

bardziej. 

Uniwersytet zmienia się, a jego stały  

rozwój jest efektem olbrzymiego wy- 

siłku wszystkich pracowników i stu-

dentów Uczelni. Jest dowodem na to,  

że pomimo trudnej sytuacji w nauce  

i szkolnictwie wyższym w Polsce, nie  

ustajemy w staraniach, aby zarówno 

pozycja naukowa, jak i dydaktyczna 

naszej Uczelni były na najwyższym po- 

ziomie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi może 

się poszczycić bardzo dobrze rozwinię- 

tą współpracą z zagranicą w ramach 

licznych programów unijnych czy kon-

taktów własnych. Nasi studenci, dok-

toranci i pracownicy naukowi mają 

możliwość uczestniczenia w studiach 

czy badaniach naukowych niemal we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej  

czy Stanach Zjednoczonych. Coraz 

większa liczba studentów wyjeżdża  

na studia poza granice kraju. W ostat-

nich latach popularność zyskały takie 

programy jak: COST, ERASMUS, PO-

LONIUM, EAHC, Norweski Mechanizm 

Finansowy oraz Programy Badawcze 
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Unii Europejskiej. Oferta edukacyjna 

naszej Uczelni zmienia się i poszerza, 

uwzględniając przede wszystkim po- 

trzeby rynku usług medycznych, ale 

także postanowienia i wytyczne pły- 

nące z Unii Europejskiej. Przypomnę,  

że uczestniczymy też  w projekcie fi-

nansowanym z funduszy struktural-

nych UE pod nazwą „Operacja Suk-

ces - Unikatowy model kształcenia 

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi”. Zwiększenie 

potencjału rozwojowego uczelni i po-

prawa jakości kształcenia to główne 

cele „Operacji”. 

Niezmiernie istotny jest również 

udział Uczelni w programach badaw- 

czych, edukacyjnych i wdrożeniowych 

oraz programach je uzupełniających, 

wspierających współpracę między 

sektorem naukowo–badawczym, edu-

kacyjnym i gospodarką, dofinanso- 

wanych z funduszy strukturalnych. To 

bowiem umożliwia tworzenie silnych 

zespołów naukowych i tak potrzeb- 

ne unowocześnienie infrastruktury 

badawczej. Wiele w tej kwestii już 

zrobiono. Nasza Uczelnia realizuje 

kilkadziesiąt różnorodnych projektów 

współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w ramach funduszy struk-

turalnych, programów ramowych oraz 

dotacji bezpośrednich Komisji Europej-

skiej. Projekty są wdrażane w obszarze 

badań podstawowych, przedsięwzięć 

badawczo-rozwojowych, dydaktyki oraz 

inwestycji. Wartość realizowanych pro-

jektów to ponad 100 milionów złotych. 

W ramach realizowanych działań two- 

rzone są przede wszystkim nowe  

miejsca pracy, w tym w szczególności 

dla doktorantów i młodych naukowców. 

Wdrażane są też nowoczesne formy 

prowadzenia dydaktyki poprzez wyko-

rzystywanie nowych technologii, innow-

acyjnych procesów uczenia się w opar- 

ciu o doświadczenia implemetnacji pro- 

cesu bolońskiego z krajów Unii Euro- 

pejskiej. Dzięki funduszom struktural-

nym Unii Europejskiej uruchomiliśmy 

platformę internetową, która ma na 

celu poszerzenie oferty edukacyjnej  

uczelni o nieodpłatne kursy i wykłady. 

W ramach projektu został utworzony 

portal internetowy, na którym zamiesz- 

czane są materiały dydaktyczne w for- 

mie wykładów. Program przysłuży się 

poszerzeniu wiedzy oraz umożliwi zdo-

bycie punktów edukacyjnych wyma- 

ganych w ramach realizacji szkoleń 

ciągłych farmaceutów i lekarzy.

Kształcenie kadr medycznych na od- 

powiednim poziomie jest koniecznością 

w nowoczesnych społeczeństwach 

i musi spełniać najwyższe kryteria 

jakościowe. Oczywiście, nie wszyscy 

kandydaci ubiegający się o przyjęcie 

na studia spełniają wysokie wymaga-

nia stawiane w procesie rekrutacji, nie 

wszyscy też ostatecznie wybierają naszą 

Uczelnię, chociaż w bieżącym roku np. 

na jedno miejsce na kierunku lekar-

skim startowało 10 osób. Świadczy to 

nie tylko o popularności Uczelni, ale  

i o tym, że w naszym kraju wciąż jesz- 

cze, w przeciwieństwie do krajów Sta- 

rej Europy, nie brakuje chętnych do 

nauki i wytężonej pracy. Jest wielu 

młodych ludzi, którzy nie boją się 

trudnego i odpowiedzialnego zawodu 

związanego z udzielaniem pomocy dru-

giemu człowiekowi. Naszym zadaniem 

jest sprawić, aby przychodzący do nas 

studenci uzyskali jak najwięcej pod 

względem dydaktycznym i naukowym, 

a nasi absolwenci byli na rynku pracy 

najbardziej poszukiwani.  W roku aka-

demickim 2012/2013 naukę w naszej 
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Uczelni rozpocznie prawie 3 000 nowych 

studentów, utrzymując tym samym 

grono studiujących na poziomie 8 500.  

Wydział Wojskowo-Lekarski po raz ko- 

lejny stanie się bazą dla podchorążych  

– przyszłych lekarzy wojskowych. 

Naukę 70 takich studentów finansuje 

Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Również zainteresowanie obcokrajow- 

ców studiami w progach naszej  

Uczelni nie słabnie. Studia w tej for- 

mie rozpocznie w tym roku 54 stu-

dentów. A w ramach programu ERAS-

MUS do naszych anglojęzycznych grup 

dołączy, na różnych latach, około 20 

studentów.

Wśród nowo przyjętych osób jest wielu, 

którzy zdecydowali się na Uniwersytet 

Medyczny jako uczelnię pierwszego 

wyboru. Niewątpliwie przyczyną tego 

zjawiska jest wytężona praca obu 

akademii, z których powstał Uniwer-

sytet, ich tradycja i prestiż. 

Na to jak dziś postrzegana jest U- 

czelnia ogromny wpływ ma też sam 

proces kreowania i identyfikowania 

nas na zewnątrz. Częścią obecnej wi- 

zualizacji Uczelni, która ma przyczy- 

nić się do pozyskania potencjalnych  

studentów, są liczne inicjatywy,  

w których staramy się brać udział. Od 

początku roku intensywnie działamy  

na portalu społecznościowym Face- 

book, który w chwili obecnej stanowi  

nieocenione źródło komunikacji z mło- 

dymi ludźmi. Wyprodukowaliśmy spot 

reklamowy promujący hasło Pasja Nau-

ki. Założeniem produkcji, którą można 

było obejrzeć na portalu youTube czy 

stacjach VIVA i MTV, było dotarcie 

do targetu osób w wieku 15 - 19 lat  

i zaprezentowanie Uniwersytetu jako 

miejsca ciekawego, w którym nauka 

jest przyjemnością, studenci realizują 

swoje upodobania i odnajdują pasje. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

kandydatów na studia, stworzyliśmy 

również internetową platformę www.

drzwiotwarte.umed.lodz.pl. Targi edu-

kacyjne, tzw. drzwi otwarte (również on-

line), wizyty w szkołach ponadgimna- 

zjalnych, włączenie kolejnego łódzkiego 

liceum do grona szkół patronackich  

Uczelni to tylko niektóre z kolejnych  

projektów naszego systemu pro-

mocji. Warto również wspomnieć 

o ciekawej i bardzo cennej dla stu-

dentów i absolwentów studiów ini- 

cjatywie, jaką są odbywające się od 

kilku lat Akademickie Targi Pracy. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi był po 

raz pierwszy współorganizatorem te-

gorocznej edycji targów, która okazała 

się największym tego typu wydarze- 

niem w Polsce. 

Rozwój Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi sprowadza się do przekształ- 

cenia uczelni w prężny ośrodek aka-

demicki, zdolny konkurować z najle- 

pszymi uczelniami na świecie. Dlate-

go jedną z pierwszych decyzji, jakie 

podjąłem, obejmując urząd rektora,  

była pełna informatyzacja Uczelni, któ- 

ra w 2008 r. praktycznie nie istniała,  

była systemem archaicznym. Serwis 

Uczelnia XP, który Centrum Informa- 

tyzacji i Telekomunikacji udostępniło 

społeczności naszej Uczelni ponad  

dwa lata temu, dał początek wielkim 

zmianom jakościowym w zakresie 

nowoczesnego funkcjonowania Uczel- 

ni. Dziś bardzo zaawansowane prace 

informatyczne skupiają się wokół 

uszczegółowienia informacji, doprecy- 

zowania pojęć w taki sposób, by jak  

najwięcej danych móc otrzymać bez- 

pośrednio z systemu. Wraz z począt- 

kiem tego roku akademickiego uru-

chamiamy elektroniczny indeks, ele- 

ktroniczną ewaluację. Pracujemy nad 

opracowaniem Strategii Informatyzacji 

Uczelni, zgodnej z polityką zarządzania 

procesowego. Rozpoczynamy również 

prace nad wspólną platformą In- 

tranetową, stanowiącą miejsce wy- 

miany informacji w ramach całego 

Uniwersytetu. Zmodernizowaliśmy 

serwis Rekrutacji.XP oraz Rekrutacji.

www zgodnie z wytycznymi Minis-

terstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Wprowadziliśmy też  wirtualizację za-

sobów systemowych i sprzętowych  

w ramach architektury serwerowej 

Uczelni. Obiektywizacja sposobu oce- 

ny jakości pracy poszczególnych jed-
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nostek Uczelni i nauczycieli aka-

demickich, pozwala dziś w pełni 

oszacować zapotrzebowania dydakty-

czne, dostosować pracę i konstrukcje 

wydziałów do wymogów programo- 

wych, usprawniając optymalne gos-

podarowanie kadrami i zasobami tech-

nicznymi. Przyporządkowanie struk-

tur zarówno pionu dydaktycznego, 

jak i administracyjnego, do realnych 

wymogów finansowych dziś wreszcie 

stało się adekwatne do potrzeb. Na za-

wsze odeszliśmy od nagminnej praktyki 

budowania programów nauczania pod 

potrzeby kadry nauczającej. Podkreślę 

ponownie, że to przydatność dydakty- 

czna każdego z pracowników nau-

kowych uczelni, staje się podstawą 

przyjętej przez nas i konsekwentnie 

realizowanej polityki kadrowej. Musimy 

zdawać sobie sprawę, że za obecny  

stan wynagrodzeń wszystkich grup 

pracowniczych naszej Uczelni tylko 

w pewnej mierze odpowiada budżet 

państwa. Sporo zależy od nas samych, 

od naszego nastawienia do zmian i ich 

akceptacji, od ustosunkowania się do 

normalizacji zatrudnienia. Powinniśmy 

zaakceptować fakt, iż wykładnikiem 

liczby pracowników naukowo-dydakty-

cznych jest liczba posiadanych godzin 

dydaktycznych i intensywność pracy 

badawczej, prowadzonej dzięki środ- 

kom pozyskanym z Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, przemysłu  

oraz Unii Europejskiej. 

W obliczu nieuchronnie zbliżającego  

się niżu demograficznego, szanse na 

funkcjonowanie mieć będą tylko naj- 

lepsi. Dlatego nie spoczywamy na lau-

rach, wciąż staramy się analizować  

wiele aspektów, które mają wpływ na 

naszą przyszłość.  Zdajemy sobie spra- 

wę z tego, że nie tylko jakość kształ- 

cenia i badań naukowych stanowi kry-

terium decydujące o wyborze uczelni 

przez przyszłych studentów. Coraz 

częściej zwracają oni również uwagę  

na komfort pracy i studiowania.

Stąd w naszych planach inwestycyj- 

nych prym wiodą starania o urucho- 

mienie Centrum Kliniczno-Dydakty-

cznego Uniwersytetu, które będzie 

najnowocześniejszym szpitalem w re- 

gionie i kraju, wysokiej klasy bazą 

dydaktyczną. O ten specjalistyczny, 

spajający rozparcelowane dotychczas 

kliniki, obiekt walczymy nieprzerwanie 

od lat. Jesteśmy już o krok od otwarcia, 

jednak na drodze ku tej wyczekiwanej 

przez wszystkich chwili,  stają zawiro- 

wania prawne, problemy z wcześniej- 

szym nierzetelnym głównym wyko- 

nawcą oraz brak zagwarantowania  

w budżecie Państwa  środków finan-

sowych na doposażenie szpitala. Mam 

jednak nadzieję, że z początkiem nowe-

go roku kalendarzowego, będę mógł 

wreszcie zaprosić wszystkich Państwa 

na otwarcie Centrum.

Coraz bardziej realnym staje się dziś 

nasz kolejny pomysł budowy nowo- 

czesnego kompleksu sportowego, zlo- 

kalizowanego przy pl. Hallera. Realiza- 

cja inwestycji pn. „Centrum Aktyw- 

ności dla Zdrowia” planowana jest na 

najbliższe dwa – trzy lata. Centrum 

służyć ma celom sportowym, dydak- 

tycznym oraz naukowym, a wartość  

kosztorysowa inwestycji zamyka się 

w kwocie 61 mln zł. Propagowanie 

aktywności ruchowej oraz zdrowego 

stylu życia, jako podstawowych metod 

utrzymania zdrowia czy poprawy jego 

stanu, to kluczowe zadanie, jakie ma 

spełniać jednostka. Chcemy, by dzięki 

bazie sportowej „z prawdziwego zda- 

rzenia”, nasza Uczelnia stała się jesz- 

cze bardziej atrakcyjna dla studentów. 

Około 25 procent wartości inwesty-

cji stanowić ma wkład własny Uczelni,  

15 mln zł to dotacja, którą Ministerstwo 

Sportu i Turystyki przyznało naszemu 

Uniwersytetowi w lipcu tego roku,  

o resztę pieniędzy czynimy stara- 

nia, zarówno na szczeblu terytorial- 

nym, jak i krajowym.  

Dalekosiężny cel, który przyświeca 

wszelkim naszym posunięciom inwe- 

stycyjnym, to integracja przestrzen-

na Uczelni, czyli dwa campusy: CKD  

i pl. Hallera. 

W bieżącym roku rozpoczęliśmy też kil-

ka dużych inwestycji termomoderniza-

cyjnych i zamierzamy kontynuować te 

zadania w najbliższych latach, zyskując 

poprawę efektywności energetycznej, 

optymalizację funkcji i przestrzeni, 



a przede wszystkim kosztów. W pla-

nach mamy też opracowanie strategii 

nieruchomości, która stanie się  solidną 

bazą uczelnianej infrastruktury.  

Mówiąc o kierowaniu Uczelnią, myślę  

też o decentralizacji zarządzania. Prze- 

kazanie uprawnień decyzyjnych w dół 

hierarchii organizacyjnej służyć ma nie 

tylko lepszemu kierowaniu Uczelnią,  

ale jest też wyrazem zaufania w sto- 

sunku do umiejętności i kompetencji 

osób, które odpowiadają za posz- 

czególne piony funkcjonowania Uni- 

wersytetu. System ten sprawdza się  

zarówno na poziomie struktury wydzia- 

łowej, jak i klinicznej. Przypomnę  

o jednostkach Wydziałów: Lekarskie- 

go, Wojskowo-Lekarskiego i Wydzia- 

łu Nauk o Zdrowiu, w strukturach 

których znalazły się Oddziały - dawniej 

samodzielne Wydziały: Stomatolo- 

giczny, Fizjoterapii, Pielęgniarstwa  

i Położnictwa. A i nasze szpitale klini- 

czne zostały połączone i funkcjonują  

dziś jako cztery. Wszystko to służyć ma 

lepszemu zarządzaniu i gospodaro- 

waniu. W przypadku wydziałów cho-

dzi też o to, by mieć wpływ na proces  

korzystniejszej kategoryzacji, która 

związana jest ściśle z parametryzacją 

nauki (indeks Hirscha, liczba publi- 

kacji naukowych, IF). Tylko utrzymanie 

odpowiedniej oceny daje dziś przecież 

gwarancje istnienia danego wydziału. 

W przypadku działalności klinicz-

nej połączenie jednostek to wzrost  

rentowności, efektywności, możliwość 

manewrów inwestycyjnych, co prawda 

w placówkach dużo większych, ale  

i bardziej zwartych. Znajdujący się od 

dawna w trudnej sytuacji finansowej  

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 

Wojskowej Akademii Medycznej – Cen-

tralny Szpital Weteranów, został objęty 

specjalnym programem naprawczym, 

którego efekty już dziś są widoczne.  

Chcę jednak zaznaczyć, że mimo pro- 

blemów związanych głównie z reali- 

zacją umów zawartych z NFZ, które  

nie bilansują w pełni kosztów dzia- 

łalności statutowej placówek, sytuacja 

naszych szpitali klinicznych jest i tak 

lepsza, niż większości szpitali w kra- 

ju. Pozostaję w nadziei, że bulwersu- 

jące zapisy projektu ustawy o dzia-

łalności leczniczej, które mogłyby 

oznaczać dla uczelni ich koniec, nie 

wejdą w życie. Jak nawet skomento- 

wać pomysł, że jeśli szpital nie po- 

kryje we własnym zakresie ujemnego 

wyniku finansowego w danym roku,  

to organ założycielski ma obowiązek  

w ciągu 3 miesięcy dokonać spłaty 

zadłużenia, a jeśli tego nie zrobi, w ciągu 

roku musi zdecydować o przekształ- 

ceniu szpitala w spółkę. Trzeba pa-

miętać, że dotacje, jakie otrzymują  

uczelnie, są przeznaczone na działal- 

ność dydaktyczną i naukową, więc 

przeznaczenie ich na długi szpi-

tali jest wręcz niezgodne z prawem. 

Ogranicza autonomię uczelni i grozi 

obniżeniem jakości badań naukowych, 

czy pogorszeniem jakości kształcenia 

studentów. 

Przy okazji szpitali klinicznych wspom- 

nę również o tzw. „bazie obcej”. Bardzo 

chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, 

w której części klinik uniwersyteckich 

usytuowanych w szpitalach nieklini- 

cznych, zostanie przeniesiona do na- 

szych placówek. Efektywne zarządzanie 

wspomnianymi jednostkami jest dziś  

bowiem znacznie utrudnione i kło- 

potliwe. Niejasne i nieprecyzyjne re- 

gulacje prawne pozostawiają wiele 

niespójności na szczeblu administra-

cyjnym, nie dają precyzyjnych instrukcji 

dotyczą zwykłych uregulowań w kwes- 

tiach zatrudnienia pracowników Uni- 
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wersytetu. Również z uwagi na realiza- 

cję programu dydaktycznego, włącze- 

nie „bazy obcej” do naszych struktur 

szpitalnych, byłoby najwygodniejsze.

Drodzy Państwo, 

Dodatni wynik finansowy, ciągły roz-

wój, unowocześnienie procesów kształ- 

cenia,  liczne inwestycje budowlane 

i aparaturowe, czołowe miejsca na 

listach rankingowych – wszystko to 

napawa optymizmem. Wszystko to, to 

nasza Uczelnia. Nie mamy wątpliwo- 

ści, że konsekwentnie realizując wyty- 

czone cele, przy pełnym zaangażowa- 

niu całej społeczności Uczelni, zmie- 

rzać będziemy w stronę budowy no- 

woczesnego, otwartego i przyjaznego 

Uniwersytetu. Wierzę, że wszystkim 

nam zależy, by Uniwersytet Medyczny  

w Łodzi nadal należał do najlepszych 

szkół wyższych w Polsce, sprostał 

wyzwaniom, jakie niesie współczes- 

ność i aby w perspektywie odegrał  

znaczącą rolę na arenie międzynaro- 

dowej.  

Dziś pragnę podziękować wszystkim 

pracownikom naszej Uczelni za minio- 

ny rok akademicki, za codzienną pracę  

i zaangażowanie w imię rozwoju Uni- 

wersytetu Medycznego w Łodzi. 

Dziękuję Związkom Zawodowym dzia- 

łającym w Uczelni, Samorządowi Stu-

denckiemu oraz organizacjom stu-

denckim za dobrą, owocną współpra- 

cę i codzienną działalność na rzecz 

środowiska akademickiego. Mam na- 

dzieję, że nie zabraknie Wam ochoty 

do kolejnych wyzwań, a sprostanie im 

będzie źródłem satysfakcji i sukcesów. 

Studentom pierwszego roku życzę 

spokojnego zdobywania wiedzy. Tego, 

by zawód, który wybraliście, okazał się 

wyborem trafnym, Waszym powoła- 

niem, abyście wykorzystali w pełni tę 

wielką szansę, jaką jest niesienie po-

mocy cierpiącym. Mam też nadzieję,  

że studia w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi będą najpiękniejszym okre- 

sem w Waszym życiu, że podczas nich 

uda się Wam wyrobić w sobie nawyk 

ustawicznego kształcenia się, co jest 

niezbędne w zawodzie, który chcecie 

wykonywać. 

Studentom lat starszych życzę wytrwa- 

łości, wielu osobistych i naukowych  

sukcesów, uwieńczonych celującym  

dyplomem!

Kadrze naukowo-dydaktycznej, praco- 

wnikom naukowo-technicznym i admi- 

nistracyjnym życzę satysfakcji i zado- 

wolenia z pracy.

Podobno „cele, które nie są zapisane,  

są tylko marzeniami”. Niech więc 

nasz cel, zapisany w dokumencie 

określającym misję Uczelni, którym  

jest edukacja - na jak najwyższym po- 

ziomie, wytycza nasz dalszy rozwój …  

nie tylko w sferze marzeń. 

Inaugurując nowy rok akademicki, 

bądźmy pełni optymizmu i nadziei, 

że będzie on dobry dla szkolnictwa 

wyższego, a tym samym dla naszej 

Alma Mater. 

Uroczyście otwieram rok akademicki 

2012/2013 w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi.

oBY BYŁo doBrZe, 

SZcZĘŚLiWie i PoMYŚLNie!

Quod FeLiX, FauSTuM, 

ForTuNaTuMQue SiT!
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Magnificencjo Rektorze, 

Wysoki Senacie, 

Zaproszeni Goście,

To zaszczyt móc dzisiaj w imieniu 

społeczności akademickiej naszej  

Uczelni przywitać nowych jej członków.

Koleżanki i Koledzy – gratuluję. Gra- 

tuluję dobrego wyboru dynamiczne- 

go Uniwersytetu, który da Wam 

możliwości rozwoju. Wyboru, za któ- 

rym z pewnością stały godziny pracy  

i przygotowań, które umożliwiły przej- 

ście procesu rekrutacji i dołączenie do 

studenckiego grona jednej z najlep- 

szych Uczelni w naszym kraju.

Wybrana przez Was droga wiąże się 

nierozerwalnie z poświęceniem i dużą 

odpowiedzialnością.

Systematyczność, dokładność i świa-

domość celu pozwoli Wam zdać egza- 

miny i w perspektywie uzyskać wy- 

marzony dyplom ukończenia studiów, 

ale przede wszystkim zdobyć niezbę- 

dną wiedzę i umiejętności, dzięki któ- 

rym staniecie się najlepszymi w swo- 

im fachu.

Jednak dzisiejszy dzień to nie począ- 

tek katorżniczej pracy. To pierwszy 

dzień najpiękniejszego okresu w Wa- 

szym życiu. Zawiążecie tu nowe, 

wspaniałe przyjaźnie, poszerzycie ho-

ryzonty, będziecie bawić się jak nigdy, 

a jeśli tylko zachowacie w tym umiar 

i połączycie z systematyczną pracą 

to z pewnością osiągniecie swój cel  

– zdobędziecie zawód który będzie  

Wam dawał satysfakcję.

Nie zaprzepaśćcie tego czasu. Prze- 

żyjcie studia tak, żebyście wspominali  

je jak najlepiej i czerpali z nich to, co  

najlepsze.

I pamiętajcie – nie samą nauką stu- 

dent żyje. Korzystajcie przy tym z ofer- 

ty organizacji działających w ramach 

naszego Uniwersytetu.

Studenckie Towarzystwo Naukowe po- 

zwoli Wam rozwinąć się naukowo,  

jak również zdobyć wiele przydatnych  

w praktyce zawodowej umiejętności.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Stu-

dentów Medycyny czy Młoda Farmacja 

umożliwią Wam odbycie wakacyjnych 

praktyk poza granicami kraju.

W ramach licznych sekcji Akademi- 

ckiego Związku Sportowego utrzyma- 

cie formę lub wręcz rozwiniecie się 

sportowo.

Nad rozwojem talentów wokalnych  

warto pracować w ramach Chóru Uni- 

wersytetu Medycznego.

Ale przede wszystkim wszyscy jesteś- 

cie od dziś członkami Samorządu Stu-

dentów.

Serdecznie zapraszam do wspólnej 

pracy w ramach tej Organizacji, a co 

za tym idzie do udziału w kreowaniu 

Uczelni i zmienianiu otaczającej nas 

rzeczywistości na lepszą. Z pewnością 

przyniesie Wam to dużo satysfakcji  

i niezastąpionych doświadczeń, które 

zaprocentują w dorosłym życiu.

Raz jeszcze gratuluję i życzę powo- 

dzenia.

Do zobaczenia!

Inauguracyjne przemówienie 
Przewodniczącego Samorządu 
Studenckiego UM w Łodzi
Łukasza Sadowskiego



CEREMONIA WRęCZENIA 
“
BIAŁyCH FARTUCHóW” 2012Z ŻyCIA UCZELNI

11Biuletyn Informacyjny, październik 2012

W dniu 28 września 2012 roku, po  

oficjalnej, głównej Inauguracji Roku 

Akademickiego 2012/2013 na Uni- 

wersytecie Medycznym w Łodzi, od- 

była się Ceremonia Wręczenia Bia- 

łych Fartuchów dla pierwszorocznych 

studentów studiów anglojęzycznych. 

Historia tej ceremonii bierze swój 

początek od roku 1989, kiedy to w Uni- 

wersytecie w Chicago lekarskie far- 

tuchy zostały wręczone studentom  

medycyny po raz pierwszy.

Dzisiaj tradycja ta podtrzymywana  

jest w takich krajach, jak USA, Kanada, 

Brazylia, Iran, Izrael.  

Naszą Ceremonię poprowadził Pro- 

dziekan ds. Studiów w Języku An-

gielskim prof. ireneusz Majsterek  

z udziałem Dziekana Oddziału Stoma- 

tologicznego prof. jerzego Sokołow- 

skiego oraz personelu Centrum Admi- 

nistracji Studiów w Języku Angielskim. 

Odbyła się ona  w jednej z nowo ot-

wartych sal wykładowych Centrum Dy-

daktycznego Uniwersytetu Medycznego.

Uroczystość rozpoczęła się od prze- 

mówień Prodziekana prof. ireneusza  

Majsterka i Przewodniczącego Samo- 

rządu Studentów Anglojęzycznych  

Pana Marcela Leichle. Następnie 

„pierwszakom” zostały uroczyście   

wręczone białe fartuchy, opatrzone   

haftem z logo Uniwersytetu Medy-

cznego w Łodzi, który symbolizuje 

przynależność do społeczności stu-

denckiej naszej Uczelni.

Ceremonia Wręczenia
Białych 
Fartuchów
2012

MGr daWid BudNY
CENTRUM DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI STUDIóW W JęZyKU ANGIELSKIM



Wierzymy, że Ceremonia „Białych  

Fartuchów”, a zwłaszcza Przysięga 

złożona w obecności Jego Magnifi- 

cencji Rektora, prof. Pawła Górskie- 

go i Senatu Uniwersytetu Medy- 

cznego podczas uroczystej Inaugu-

racji, będzie uświadamiać  studentom 

odpowiedzialność, jaka na nich spo- 

czywa już od pierwszego dnia ich edu-

kacji medycznej.

Życzymy im na tej drodze wszystkiego 

najlepszego!

12

Z ŻyCIA UCZELNI CEREMONIA WRęCZENIA 
“
BIAŁyCH FARTUCHóW” 2012
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Jubileusz 55-lecia 
Polskiego 
Towarzystwa 
Pielęgniarskiego 
w Łodzi

KOŁO PTP PRZy UM W ŁODZI

Koło Polskiego Towarzystwa Pie- 

lęgniarskiego przy UM w Łodzi było 

współorganizatorem Jubileuszu  

55-lecia Polskiego Towarzystwa Pie- 

lęgniarskiego w Łodzi. PTP to pier- 

wsza organizacja pielęgniarska, która 

zrzeszała pielęgniarki po drugiej woj-

nie światowej, a powstała za zgodą  

i akceptacją premiera PRL dlatego 

tylko, że działająca przed wojną orga- 

nizacja nie była akceptowana przez  

ówczesne władze. Zasługi Polskiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawo-

dowych były ogromne. Zawdzięczamy  

mu m.in. pierwszą ustawę o pie- 

lęgniarstwie z 1935 r., pierwsze wyda-

nia czasopism, podręczników, czy też 

utworzenie opieki środowiskowej. Była 

to pierwsza organizacja przyjęta do 

Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 

(ICN). 

Członkinie tej organizacji jako jedy-

na grupa w Polsce otrzymały także 

prawo głosu w wyborach do Senatu, co 

z uwagi na sytuację kobiet w tamtym 

okresie było znaczącym osiągnięciem. 

Niestety organizacja ta, uważana przez 

władzę PRL za sanacką, nie miała 

możliwości odnowienia działalności, 

powojenne władze uwłaszczyły także 

budynek przy ul. Koszykowej 8,  

gdzie była Warszawska Szkoła 

Pielęgniarstwa. Dopiero w styczniu  

1957 r. odbyły się pierwsze wybory do 

organizacji pielęgniarskiej. Oddział  
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w Łodzi został powołany w listopadzie 

tegoż roku.

W dniu 14 września 2012 roku 

obchodziliśmy uroczystość Jubileuszu 

55-lecia oddziału. Uroczystość zasz- 

czycili swoją obecnością prof. dr hab. 

Tomasz kostka, Dziekan Wydziału  

Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi, który 

powitał uczestników spotkania oraz 

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa 

i Położnictwa - prof. dr hab. jerzy  

M. Loba.

Gości powitała mgr janina Żurawska 

przewodnicząca oddziału PTP w Łodzi,  

następnie odbyła się pierwsza  

część merytoryczna Konferencji, gdzie  

w wykładach 
“
WCZORAJ ŁóDZKIEGO 

PIELęGNIARSTWA” wysłuchaliśmy cie- 

kawych wystąpień: 
“
Z historią w tle  

- PTP w Łodzi”, autorstwa dr n. 

hum. Barbary dobrowolskiej, dr 

n. hum., Zbigniewa Tokarskiego, 

przewodniczących Oddziału PTP XII 

-XIV kadencji Koła PTP AHE w Łodzi. 

Następnie uczestnicy zapoznali się 

z interesującym filmem opisującym 

życie prywatne i zawodowe zasłu-

żonej pielęgniarki 
“
Byłam pielęgniar- 

ką” - wywiad z mgr elżbietą kwa- 

siborską pielęgniarką nauczycielem  

- mgr Bogumiła Łopacińska, Koło  

PTP UM w Łodzi. PANEL II poświę- 

cony był tematowi 
“
PIELęGNIARKA 

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNy”, pod-

czas którego odbyła się dyskusja pa- 

nelowa.

Tematem przewodnim były 
“
Korzyści  

i zagrożenia wynikające ze statusu 

funkcjonariusza publicznego”. Eksper- 

ci przedstawili temat w związku  

z nowymi uregulowaniami w zawodzie 

pielęgniarki, potwierdzającymi status 

profesji. 

Pierwszy wykład przedstawiła mgr 

katarzyna Babska, Koło PTP Oddział 

w Łodzi - 
“
Pielęgniarka jako funkcjo- 

nariusz publiczny”, następnie przed- 

stawicielka Komendy Wojewódzkiej Po-  

licji w Łodzi przedstawiła swoje doś- 

wiadczenia, prezentując temat 
“
Fun-

kcjonariusz publiczny oczami poli- 

cjanta”, następnie wysłuchaliśmy Rze- 

cznika Odpowiedzialności Zawodo- 

wej przy OIPiP w Łodzi mgr ireny 

król, która zaprezentowała temat  

“
Odpowiedzialność zawodowa - pie- 

lęgniarka jako funkcjonariusz”, po- 

kazując praktyczne aspekty problemów 

związanych z tematem panelu.

Z problemem 
“
Wsparcie społeczne  

w sytuacji agresji wobec pielęgniarki”, 

zapoznała nas mgr Marta Swarzyńska, 

Koło PTP Oddział w Łodzi. Klinika  

Ostrych Zatruć IMP w Łodzi, Koleżan- 

ka mgr agnieszka Nowak, Koło PTP 
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Oddział w Łodzi, Wojewódzka Komis-

ja ds. Orzekania o Zdarzeniach Me- 

dycznych w Łodzi, przedstawiła swoje 

doświadczenia z pracy, pokazując je 

podczas prezentacji 
“
Zdarzenia me- 

dyczne w świetle aktualnych przepi- 

sów”.

Bardzo interesujący punkt widzenia 

zaprezentowali przedstawiciele Sto-

warzyszenia pacjentów zakażonych 

wirusami hepatropowymi HEPA-HELP 

Łódź, omawiając 
“
Relacje pielęgniarka 

- pacjent”. Dzięki ich obecności na  

Konferencji mogliśmy przybliżyć śro- 



dowisku pacjentów nasze problemy  

z bezpiecznym wykonywaniem zawo- 

du. 

Po przerwie przenieśliśmy się  

w przyszłość, podczas panelu III 

poświęconemu tematowi 
“
ZAWóD  

Z PRZySZŁOŚCIą... Swoje spojrzenie 

na miejsce pielęgniarek w przyszłości 

przedstawiła mgr Beata cholewka  

- Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 

i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, 

a wystąpienia 
“
Pielęgniarstwo naszych 

marzeń” mogliśmy wysłuchać dzięki 

nowoczesnym technikom informa- 

cyjnym, o czym wspomniano powyżej. 

Strategię PTP 
“
Pielęgniarka zawód  

z przyszłością” przedstawiała mgr 

dorota kilańska, Koło PTP UM w Ło- 

dzi, Executive Committee European 

Federation Nurses Associations (EFN), 

była prezes ZG PTP. 

Tematyka Konferencji spotkała się  

z dużym zainteresowaniem uczestni- 

ków. Dziękujemy gościom, wykła- 

dowcom, że byli z nami w tej ważnej  

dla nas chwili.

Z ŻyCIA UCZELNI JUBILEUSZ 55-LECIA PTP W ŁODZI 
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pozostałe wydarzenia 
Sukces chóru 

uniwersytetu Medycznego w Łodzi

podczas ohrid choir Festiwal 2012

W dniach od 21 sierpnia do 1 września 

Chór UMedu zawitał w Ohrid (Mace- 

donia) na Ohrid Choir Festiwal 2012.

Postanowili spróbować swych sił  

w różnych kategoriach - 
“
Pop”, 

“
Folk”, 

oraz w koncercie konkursowym. Ku 

wielkiemu zaskoczeniu i ogromnej 

radości zajęli II miejsce spośród 48 

konkurentów z różnych krajów, m.in. 

Węgier, Czech, Hiszpanii czy Chorwacji.

Czas upływał nie tylko na śpiewaniu. 

Czekały też różne wspaniałe atrakcje 

- wycieczka łodzią po Jeziorze Ohrydz-

kim, zwiedzanie muzeów, kościoła św. 

Zofii, wizyta w St. Naum, oraz sponta- 

niczna wizyta w Albanii. 

Serdecznie gratulujemy!!
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czwarte posiedzenie rady do spraw 

e-Zdrowia w pielęgniarstwie

W dniu 5 września 2012 r. w siedzibie 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się 

czwarte posiedzenie Rady ds. e-Zdro- 

wia w pielęgniarstwie.

Spotkanie dotyczyło powołania zespo- 

łów roboczych przy Radzie ds. e-Zdro- 

wia w pielęgniarstwie, których celem 

będzie wypracowanie ujednoliconego 

wzoru elektronicznej dokumentacji 

medycznej w obszarach pielęgniar- 

stwa POZ oraz opiece paliatywnej.  

Ustalono m.in.:

• struktury zespołów,

• harmonogram prac zespołów,

• podział zadań między poszczególnymi   

   zespołami.

Ustalono również, że zespoły będą 

odpowiedzialne za wypracowanie re- 

komendacji dla skal oceny pacjenta  

i przygotowanie standardów planu  

opieki, co w konsekwencji posłuży do 

utworzenia rekomendacji dla elektro- 

nicznej dokumentacji medycznej we 

wspomnianych specjalnościach.

Przewodnicząca Rady dorota kilańska 

przedstawiła stan prac nad klasyfikacją 

ICNP - prace nad wersją 2.0 są finali-

zowane.

Ponadto, dr inż. kajetan Wojsyk  

- Zastępca Dyrektora ds. Informaty- 

cznych w CSIOZ przedstawił prezenta- 

cję odnośnie struktury systemu infor-

macji w ochronie zdrowia i wykorzy- 

stania platformy ePUAP, a także miej-

sce i rolę Centrum Systemów Infor-

macyjnych Ochrony Zdrowia w elektro- 

nicznej platformie usług administracji 

publicznej. 

Więcej na http://www.csioz.gov.pl/indexDe-

tail.php?id=159#

koMuNikaT 

- kontrola kompleksowa uM 

i udział w ćwiczeniu “MedeX - 2012”

Na podstawie § 11 ust.1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13 stycznia  

2004 r. w sprawie kontroli wykonywania 

zadań obronnych (Dz.U. z 2004 r., nr 16, 

poz. 151 - z późn. zm.) Prezes Rady Mi- 

nistrów zarządził w dniach 22 - 26 

października 2012 r. kontrolę kom- 

pleksową wykonywania zadań obron-

nych w dziale administracji rządowej 

“
Zdrowie”. Jednocześnie w dniach  

22-23 października 2012 r. przepro- 

wadzone zostanie (w ramach kontroli 

kompleksowej) ćwiczenie obronne  

pk. “MEDEX - 2012” nt.:

“
Fukcjonowanie Działu Administracji 

Rządowej 
“
zdrowie” w stanie goto- 

wości obronnej państwa czasu wojny,  

w tym wystąpienia zagrożeń bioter- 

rorystycznych”.

Salon Maturzystów 2012

25 września br. zakończył się udział 

naszej Uczelni w tegorocznym Salonie 

Maturzystów. W tym roku odwiedzi- 

liśmy aż 10 Salonów: w Katowicach,  

Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, War- 

szawie, Kielcach, Rzeszowie, Wrocła- 

wiu, Krakowie oraz w Łodzi. 

Była to dla maturzystów nie tylko 

doskonała okazja, aby dowiedzieć się 

wszystkiego o zasadach rekrutacji, ale 

także możliwość spotkania się ze stu-

dentami, którzy opowiadali licealistom 

jak wyglądają studia w naszej Uczelni  

i w naszym mieście.

Łódzki Salon Maturzystów odbył się  

w dniach 24-25 września 2012 r.  

w budynku Wydziału Zarządzania  

Uniwersytetu Łódzkiego. W uro- 
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czystym otwarciu udział wzięła Pro- 

rektor ds. Kształcenia naszej Uczelni, 

prof. anna jegier.

Na naszym stoisku można było 

porozmawiać z pracownikami i stu-

dentami, otrzymać aktualne materiały 

informacyjne, a także zmierzyć poziom 

cukru we krwi czy ciśnienie, czym za- 

jęli się studenci działający w łódzkim 

oddziale IFMSA. Dodatkową atrakcję,  

do której ustawiały się równie długie 

kolejki, stanowiła foto-budka, gdzie 

chętni mogli zrobić sobie zdjęcie  

w roli studenta UM. Foto-budkę od- 

wiedzali także uczniowie z Poznania 

oraz Warszawy.

Obstawę medyczną całego wydarzenia 

zapewnili studenci ze Studenckiego 

Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny 

Katastrof im. dr n. med. Adama Ras-

musa.

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy 

młodzież do podjęcia studiów medy- 

cznych w Łodzi.

Wszystkich zainteresowanych, którzy 

chcieliby spotkać się z nami ponownie, 

zapraszamy 20 marca 2013 r. na Drzwi 

Otwarte naszego Uniwersytetu, a także 

na kolejne targi edukacyjne, które 

odbędą się już w marcu.
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Sprawozdanie z konferencji 

“
Pielęgnowanie Zdrowia rodziny  

- Perspektywa europejska”

W dniu 2 lipca 2012 r. w Lublinie od- 

była się Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa 
“
Pielęgnowanie 

Zdrowia Rodziny - Perspektywa Euro- 

pejska”, zorganizowana przez Wydział 

Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szko- 

ły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Konferencję objęli honorowym pa-

tronatem: Rektor Wyższej Szkoły 

Ekonomii i Innowacji w Lublinie prof. 

zw. dr hab. Marek Żmigrodzki, dyre-

ktor  Instytutu Medycyny Wsi dr n. med. 

andrzej Wojtyła, Marszałek Woje- 

wództwa Lubelskiego krzysztof He-

tman, Prezydent Miasta Lublina dr 

krzysztof Żuk. Na konferencję zostało 

zaproszone grono naukowców z Polski 

i z zagranicy. Udział wzięły delegacje  

m.in. z University of the West of Scot- 

land (Wielka Brytania), Research Insti-

tute of the Red Cross (Austria), Escola 

Superior de Enfermagem do Porto (Por-

tugalia), Lucian Blaga University (Ru-

munia), University of Craiova (Rumunia), 

College of Nursing Jesenice (Słowenia), 

Witten/ Herdecke University (Niemcy), 

yerevan State Armenian - American 

Medical College Erebouni (Armenia), 

Ordem dos Enfermeiros (Portugalia), 

German Nursing Association (Niemcy). 

Wśród gości znaleźli się także przed-

stawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz 

lokalnych władz samorządowych. Po- 

witania uczestników i gości dokonał 

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psy-

chologii Wyższej Szkoły Ekonomii i In-

nowacji w Lublinie prof. dr hab. n. med.  

Mirosław jarosz. Następnie oficjalne- 

go otwarcia konferencji dokonał Rek-

tor prof. zw. dr hab. M. Żmigrodzki. 

Konferencja stworzyła okazję do wy- 

miany wiedzy i doświadczeń na po- 

ziomie europejskim na temat kompe-

tencji zawodowych pielęgniarek rodzin-

nych. Program konferencji obejmował 

następujące zagadnienia: system 

kształcenia pielęgniarek i położnych 

rodzinnych, kompetencje i uprawnie- 

nia, aspekty prawne w pracy pielęgnia- 

rek rodzinnych, organizację i finanso- 

wanie świadczeń z zakresu opieki nad 

zdrowiem rodziny. W gronie prelegen- 

tów znaleźli się m.in. przedstawiciele 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Kole- 

gium Lekarzy Rodzinnych, Kolegium 
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Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, 

Krajowej Rady Pielęgniarek i Położ- 

nych, Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Pielęgniarskiego, Poro-

zumienia Zielonogórskiego oraz Lu- 

belskiego Związku Pracodawców Le-

karzy Rodzinnych. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rep-

rezentowali pracownicy Zakładu Pielę- 

gniarstwa Społecznego i Zarządzania 

w Pielęgniarstwie pod kierunkiem 

mgr Barbary Wiklak. Referaty przy- 

gotowały: dr Monika Brucka-Stemp-

kowska (Społeczno-ekonomiczne uwa- 

runkowania patologii w rodzinie, Kon-

traktowanie świadczeń z zakresu 

pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece 

Zdrowotnej), dr anna cisińska (Polskie 

czasopiśmiennictwo medyczne jako  

instrument doskonalenia zawodowe- 

go pielęgniarek rodzinnych), mgr iwona 

dominiak (Rola rodziny w kształtowa- 

niu osobowości i ochronie zdrowia 

psychicznego), mgr dorota kilańska 

(Pielęgniarka zdrowia rodziny w trans-

granicznej opiece zdrowotnej), mgr 

krystyna Walewska (Kształcenie pody-

plomowe w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego - kurs kwalifikacyjny, 

Kształcenie podyplomowe w dziedzi- 

nie pielęgniarstwa rodzinnego - szko-

lenie specjalizacyjne, Struktura kom-

petencji pielęgniarki zdrowia rodziny) 

oraz mgr elżbieta Zdżalik (Opieka 

nad zdrowiem rodziny w podstawowej  

opiece zdrowotnej).

konkursy 

Narodowego centrum Nauki 

- oPuS 4, PreLudiuM 4, 

SoNaTa 4 i SoNaTa BiS 2

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  

15 września 2012 r. cztery konkursy na 

finansowanie projektów badawczych  
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z zakresu badań podstawowych: 

1. OPUS IV - na finansowanie projektów 

badawczych, w tym finansowanie zaku-

pu lub wytworzenia aparatury naukowo 

-badawczej niezbędnej do realizacji 

tych projektów. http://www.ncn.gov.pl/

ogloszenia/konkursy/opus-15-09-2012 

2. PRELUDIUM IV - na finansowanie 

projektów badawczych, realizowanych 

przez osoby rozpoczynające karierę 

naukową nieposiadające stopnia nau-

kowego doktora. http://www.ncn.gov.pl/

ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-

2012 

3. SONATA IV - na finansowanie pro-

jektów badawczych, mających na celu 

stworzenie unikatowego warsztatu 

naukowego, realizowanych przez oso-

by rozpoczynające karierę naukową 

posiadające stopień naukowy doktora. 

http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/

konkursy/sonata-15-09-2012 

4. SONATA BIS II - na finansowanie  

projektów badawczych, mających na 

celu powołanie nowego zespołu na- 

ukowego, realizowanych przez osoby 

posiadające stopień naukowy lub tytuł 

naukowy, które uzyskały stopień nau-

kowy doktora w okresie od 2 do 12 lat 

przed rokiem wystąpienia z wnios- 

kiem. http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/

konkursy/sonata-bis-15-09-2012 

Termin składania wniosków upływa  

z dniem 15 grudnia 2012 r. 

Wniosek o finansowanie projektu ba- 

dawczego należy złożyć w formie ele-

ktronicznej w systemie dostępnym na 

stronie internetowej Ośrodka Przetwa- 

rzania Informacji. 

Wydruki (przynajmniej 2 egz.) powinny 

zostać oddane do podpisu do Kwestora 

(mgr Małgorzata ochman), a nastę- 

pnie do Działu Nauki celem podpisa- 

nia przez Prorektora ds. Nauki (prof. dr 

hab. n. med. Lucyna Woźniak).

Wydrukowany wniosek w 1 egz. jest 

wysyłany przez Państwa do NCN, na 

adres: Narodowe Centrum Nauki,  

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, dru-

gi egzemplarz wniosku pozostaje dla 

Działu Nauki.

Na polecenie Prorektora ds. Nauki 

wymagana jest akceptacja wniosku 

przez bezpośredniego przełożonego  

(nie dotyczy kierowników Klinik/

Zakładów). Podpis należy złożyć na o- 

statniej stronie każdego wniosku (pod 

pozostałymi podpisami).

Prosimy ponadto o nadesłanie ostate- 

cznej wersji wygenerowanego w syste-

mie OSF pliku PDF mailem na adres: 

edyta.czerwinska@umed.lodz.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na 

stronie NCN: http://www.ncn.gov.pl/.

konkurs 

o Nagrody Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego 2012 

Serdecznie zapraszamy do przystą- 

pienia do kolejnej edycji Konkursu  

o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego za wybitne osiągnięcia na- 

ukowe lub naukowo-techniczne. 

Kryteria i tryb przyznawania Na-

gród określa rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

9 września 2010 r. w sprawie kryteriów 

i trybu przyznawania nagród za wybitne 

osiągnięcia naukowe lub naukowo 

-techniczne oraz stypendiów naukowych 

dla wybitnych młodych naukowców. 

Nagrody przyznawane są corocznie, po 

jednej w  każdej z trzech kategorii: 

1. badań na rzecz rozwoju nauki, 

2. badań na rzecz rozwoju    

    społeczeństwa, 

3. badań na rzecz rozwoju gospodarki. 

Kandydatów do Nagrody mogą zgła- 

szać: 

1. rady naukowe, rady wydziałów  

    lub organy reprezentujące inne  

    jednostki naukowe, 

2. organizacje pozarządowe,  

    których celem statutowym  

    jest działalność na rzecz nauki,

3. Prezes Polskiej Akademii Nauk  

    oraz komitety Polskiej Akademii  

    Nauk.

Do wniosku, który stanowi załącznik 

numer 1 w/w rozporządzenia, należy 

dołączyć:

1. życiorys kandydata,

2. wykaz najważniejszych publikacji  

    naukowych kandydata,

3. opinię wnioskodawcy  

    (rady wydziału lub Dziekana),

4. co najmniej 3 rekomendacje osób  

    posiadających stopień naukowy  

    doktora lub doktora habilitowanego  

    albo tytuł naukowy profesora,  

    reprezentujących tę samą dziedzinę  

    nauki, co kandydat,
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5. zgodę kandydata na udział  

    w konkursie,

6. zgodę kandydata na przetwarzanie  

    jego danych osobowych, a następnie  

    tak skompletowany wniosek złożyć  

    w Dziale Nauki w nieprzekraczalnym  

    terminie 7 grudnia 2012 r.
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karta Praw Studenta

Karta gwarantująca prawa studentów 

wprowadzona reformą szkolnictwa 

wyższego została podpisana na spo- 

tkaniu Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego prof. Barbary kudryckiej  

z rektorami szkół wyższych z całej  

Polski.

Podpis na dokumencie w imieniu re- 

ktorów złożył prof. Wiesław Banyś, 

przewodniczący Konferencji Rektorów 

Akademickich Szkół Polskich.

Sukces naszego studenta podczas 

XVi Międzynarodowego 

kongresu Polskiego 

Towarzystwa kardiologicznego

Mamy niezmierną przyjemność poin- 

formować, że podczas tegorocznego 

XVI Międzynarodowego Kongresu Pol-

skiego Towarzystwa Kardiologicznego 

który miał miejsce w dniach 20-22 

września 2012 w Poznaniu w Sesji Ory-

ginalnych Prac Studenckich została 

zaprezentowana praca studenta IV ro- 

ku Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi  

- dawida Miśkowca pt.: 
”
Ocena wpływu 

wieku oraz współistniejących czynni- 

ków ryzyka na rodzaj i częstość powi- 

kłań oraz wczesną śmiertelność po 

izolowanym pomostowaniu tętnic wień- 

cowych w krążeniu pozaustrojowym”. 

Praca została przygotowana w ramach 

Indywidualnego Toku Studiów pod opie- 

ką naukową dr. n. med. andrzeja Wal- 

czaka w Klinice Kardiochirurgii Uniwer-

sytetu Medycznego w Łodzi. Znalazła się 

ona wśród 6 najlepszych tegorocznych 

prac studenckich w dziedzinie kardio-

logii zaprezentowanych na tegorocznym 
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Międzynarodowym Kongresie Polskiego 

Towarzystwa Kardiologicznego. 

Zaprezentowana praca spotkała się  

z pozytywnym przyjęciem przez uczes- 

tników oraz zaowocowała żywą dysku- 

sją, w której uczestniczyli czołowi 

przedstawiciele polskiej kardiologii  

m.in.: prof. dariusz dudek (Kraków), 

prof. Zbigniew kalarus (Zabrze), prof. 

jacek Legutko (Kraków), prof. Marek 

Gierlotka (Zabrze), prof. Zbigniew  

Siudak (Kraków), prof. Marcin Gru- 

chała (Gdańsk). 

Po zaprezentowaniu pracy prof. D. Du- 

dek, w imieniu aktualnego Prezesa  

Polskiego Towarzystwa Kardiologi- 

cznego prof. dr hab. med janiny Stę- 

pińskiej, wręczył naszemu studentowi 

symboliczny dyplom gratulacyjny.

Nominacja pracy przez Komitet Nau-

kowy Kongresów Polskiego Towa- 

rzystwa Kardiologicznego do tegoro- 

cznego kongresu PTK, była efektem 

wcześniejszego jej sukcesu na Ogólno- 

polskiej Studenckiej Konferencji Kar- 

diologicznej, która odbyła się w dniach 

25-26 maja 2012 w Gdańsku, gdzie 

zdobyła tytuł Grand Prix za najle- 

pszą pracę wygłoszoną podczas konfe- 

rencji.
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Najważniejsze 
wydarzenia miesiąca

Profesor Stanisław Sporny 

konsultantem wojewódzkim 

ds. patomorfologii

Profesor doktor habilitowany nauk 

medycznych Stanisław Sporny objął 

nadzór nad dziedziną patomorfologii 

w regionie łódzkim - z rąk Wojewo- 

dy Łódzkiego jolanty chełmińskiej 

odebrał nominację na stanowisko kon-

sultanta wojewódzkiego.

Profesor od dziewięciu lat kieruje 

Zakładem Patomorfologii Stomatolo- 

gicznej Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi – swojej macierzystej uczelni.  

W latach 1992–1998 był konsultantem 

wojewódzkim ds. patomorfologii w wo- 

jewództwie płockim. Od 2005 do 2007  

roku przewodniczył Oddziałowi Łódz- 

kiemu Polskiego Towarzystwa Pato- 

logów. W roku 2010 Prezydent RP na- 

dał mu tytuł profesora. W zeszłym roku 

został wiceprezesem Polskiego Towa- 

rzystwa Biopsji Narządów oraz przed-

stawicielem Polski w Europejskim To-

warzystwie Cytologicznym.

Stanisław Sporny jest autorem 220 

prac naukowych oraz laureatem Złotej 

Odznaki Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego oraz nagród: Rektora Aka- 

demii Medycznej w Łodzi (wielokrotnie), 

Indywidualnej Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej oraz Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu 

(dwukrotnie).

źródło: www.lodz.uw.gov.pl
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Nowe centrum Warszawskiego  

uniwersytetu Medycznego

Ponad 8 mln zł przeznaczyło Mini- 

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

na wsparcie potencjału badawczego 

Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kar- 

diologii WUM. W jej otwarciu wzięła 

udział prof. Barbara kudrycka. Mini- 

ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

uczestniczyła w oficjalnej inauguracji 

zmodernizowanej kliniki. Placówka 

została rozbudowana i wyposażona  

w nowe laboratoria. Będą w nich pro- 

wadzone m.in. badania nad zatorowo- 

ścią płucną. Klinika jest jednym z nie- 

wielu ośrodków specjalizujących się  

w tej dziedzinie. Pracujący w niej leka- 

rze współpracują z wieloma ośrodkami 

z całej Europy m.in. Niemiec, Włoch, 

Francji czy Hiszpanii.

Z najnowocześniejszych metod diag-

nostyki i leczenia będą także korzystać 

pacjenci kliniki. Rocznie w ośrodku 

leczonych jest ponad 2000 chorych,  

w tym ponad 150 z potwierdzoną ostrą 

zatorowością płucną. 

Modernizację kliniki wsparło także 

Ministerstwo Zdrowia. Część pieniędzy 

pochodziła z funduszy europejskich.

źródło: www.nauka.gov.pl

Planowany budżet 

Ministerstwa Zdrowia na 2013 r. 

Przyszłoroczny budżet resortu zdrowia 

ma wynieść 3,77 mld zł. Przyjęty 

przez rząd projekt ustawy budżetowej, 

dostępny na stronach internetowych 

Ministerstwa Finansów zakłada, że 

najwięcej pieniędzy z budżetu MZ trafi  

na ochronę zdrowia - 2,31 mld zł (2 497  

mld w 2012 r. - według ustawy budżeto- 

wej na 2012 r. z 2 marca 2012 r.). Z tego 

większość środków przeznaczona zo- 

stanie na finansowanie m.in. szpitali 

klinicznych (490 mln zł), programów 

polityki zdrowotnej (722 mln zł) oraz 

świadczeń wysokospecjalistycznych 

(318 mln zł). W tegorocznym budżecie 

przyjęto na te dziedziny odpowiednio 

655,8 mln zł, 727 mln zł i 318 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu  

przewiduje, że na ratownictwo medy-

czne przeznaczone będzie 92,47 mln 

zł (80,6 mln zł w 2012 r.), publiczną 

służbę krwi - 92,05 mln zł (91,28 mln 

zł - 2012 r.), lecznictwo psychiatry- 

czne - 39,44 mln zł (39,297 mln zł  

- 2012 r.), inspekcję sanitarną - 33,45 

mln zł (33,49 mln zł - 2012 r.), urząd 

rejestracji produktów leczniczych, 

wyrobów medycznych i produktów bio- 

bójczych - 47,6 mln zł (47,25 mln zł 

- 2012 r.), inspekcję farmaceutyczną  

- 13,62 mln zł (13,34 mln zł).

Wśród środków na ochronę zdrowia  

9,66 mln zł (9,59 mln zł - 2012 r.) 

ma trafić na zwalczanie narkomanii, 

6,49 mln zł (6,03 mln zł - 2012 r.) - na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi, a 5,79 

mln zł (5,84 mln zł - 2012 r.) - na zapo- 

bieganie i zwalczanie AIDS.

Z puli, jaką będzie dysponował resort 

zdrowia, ok.1,37 mld zł (1,36 mld zł  

- 2012 r.) to środki przeznaczone na  
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szkolnictwo wyższe, w tym na działal- 

ność dydaktyczną oraz na pomoc 

materialną dla studentów i dokto- 

rantów.

Przyszłoroczne wydatki na administra- 

cję publiczną w ramach budżetu MZ 

wyniosą 69,29 mln zł, podczas gdy na 

ten rok przewidziano 65,4 mln zł.

W środkach przeznaczonych na rezer- 

wy celowe 600 mln zł zabezpieczo- 

no na wsparcie działań w zakresie 

przekształceń samodzielnych publi- 

cznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Oznacza to wzrost o 200 mln zł, gdyż 

w budżecie tegorocznym na ten cel 

przyjęto 400 mln zł.

Jeżeli chodzi o planowane środki na 

realizację programów wieloletnich,  

w 2013 r. 250 mln zł przeznaczone zo- 

stanie na realizację Narodowego Pro-

gramu Zwalczania Chorób Nowotwo- 

rowych, 45 mln zł - na Narodowy Pro-

gram Rozwoju Medycyny Transplan-

tacyjnej, 408,7 mln zł - na programy 

wsparcia finansowego inwestycji  

w infrastrukturę w ochronie zdrowia. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Lekarz w mundurze to powołanie

Istniejące od początku 2011 roku Woj-

skowe Centrum Kształcenia Medy- 

cznego w Łodzi pierwszy raz obcho- 

dziło święto jednostki. Uroczyście  

otwarto Ośrodek Szkolenia Prakty- 

cznego. Na specjalnie przygotowanym 

terenie, przypominającym pole walki, 

młodzi żołnierze - przyszli lekarze, 

mogą teraz ćwiczyć jak właściwie zająć 

się rannym.

Na uroczystość do siedziby Centrum 

przybyli: Wojewoda Łódzki jolanta 

chełmińska, szef Służby Zdrowia 

Wojska Polskiego płk lek. Piotr 

dzięgielewski, Dyrektor Departamen-

tu Strategii i Planowania Obronnego  

MON - gen. dyw. Mirosław różański, 

Wiceprezydent Łodzi - krzysztof Piąt- 

kowski. Komendant Centrum płk lek.  

Zbigniew aszkielaniec wręczył zasłu- 

żonym pracownikom i gościom pa- 

miątkowe odznaki i ryngrafy – symbole 

uczelni. Goście mieli okazję obserwo- 

wać pokaz udzielania pierwszej pomo- 

cy i ewakuacji medycznej w warunkach 

bojowych z użyciem KTO WEM Ro-

somak.

Wojskowe Centrum Kształcenia Me- 

dycznego im. gen. bryg. dr. med. Ste- 

fana Hubickiego funkcjonuje od 1 sty-

cznia 2011 roku. Utworzone zostało  

w wyniku przeformowania Centrum  

Szkolenia Wojskowych Służb Medy- 

cznych. Jednostka kształci kandydatów 

na żołnierzy zawodowych korpusu me- 

dycznego. Przygotowuje również żoł- 

nierzy do służby poza granicami kraju. 

Współpracuje blisko z uczelniami me- 

dycznymi oraz z Wyższą Szkołą Oficer- 

ską Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Jak podkreślali uczestnicy święta, choć 

jednostka od niedawna kształci fa- 

chową kadrę dla wojskowej służby 

zdrowia, to jednak kontynuuje bogate  

i wieloletnie tradycje łódzkiej WAM. 

źródło: 
www.lodz.pl; 

www.lodz.uw.gov.pl
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Pierwsze posiedzenie krauM 

w nowej kadencji

Tematem pierwszego w nowej kadencji 

posiedzenia Konferencji Rektorów  

Akademickich Uczelni Medycznych 

(KRAUM) była sytuacja szpitali klini- 

cznych na tle obecnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz propozycje 

nowelizacji niektórych ustaw. Obrady, 

które odbyły się w dniach 6-7 września 

w Pałacu w Leźnie, poprowadził prof. 

janusz Moryś, Rektor Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, niedawno 

wybrany przewodniczącym KRAUM.

W konferencji udział wzięli rektorzy 

polskich uczelni medycznych: z Łodzi 
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– prof. Paweł Górski, z Lublina – prof. 

andrzej drop, z Warszawy – prof.  

Marek krawczyk, z Krakowa Prorektor 

ds. Collegium Medicum – prof. Piotr 

Laidler, z Katowic – prof. Przemysław 

jałowiecki, ze Szczecina – prof. andrzej 

ciechanowicz, z Bydgoszczy - Prore- 

ktor ds. Collegium Medicum – prof. jan 

Styczyński. Z Poznania przyjechał na- 

tomiast Prorektor ds. Klinicznych  

i Szkolenia Podyplomowego prof. Grze- 

gorz oszkinis, z Białegostoku – Pro- 

rektor ds. Klinicznych i Szkolenia Po- 

dyplomowego prof. Zenon Mariak,  

a z Wrocławia - Prorektor ds. Nauki  

prof. Zygmunt Grzebieniak. W obra-

dach uczestniczyła również prof. jo- 

anna jędrzejczak, Dyrektor Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplo-

mowego w Warszawie. Na zaproszenie 

Przewodniczącego do obrad dołączyli 

Minister Zdrowia Bartosz arłukowicz  

i Wiceminister Zdrowia krzysztof chle-

bus.

Minister Arłukowicz stwierdził, iż  

w ustawie, która regulowałaby sytua- 

cję szpitali klinicznych, należy uwzglę- 

dnić aspekty prowadzenia przez szpi-

tale kliniczne działalności leczniczej, 

naukowej oraz dydaktycznej. Zwrócił 

również uwagę, że należy w sposób 

nie budzący wątpliwości określić za-

sady funkcjonowania oraz finansowa- 

nia szpitali klinicznych. W dalszej dys-

kusji mówiono o procesie kształcenia 

studentów w uczelniach medycznych. 

Zwrócono również uwagę na coraz 

częstsze zjawisko emigracji wyspe- 

cjalizowanych w Polsce absolwentów 

uniwersytetów medycznych. Prof. Mo- 

ryś stwierdził, iż jest to problem, który 

lekceważony przez resort zdrowia 

może w przyszłości skutkować utratą 

doświadczonej kadry.

źródło: www.gumed.edu.pl

Nowoczesne targi w nowoczesnej hali

W Centrum Konferencyjno-Wystawien-

niczym MTŁ rozpoczęły się dwudniowe 

III Targi i Konferencja Stomatologiczna 

„Dentexpo Łódź 2012”.

W przestronnym, nowoczesnym wnę- 

trzu hali wystawowej 50 wystawców 

prezentowało ofertę 154 polskich i za-

granicznych dystrybutorów sprzętu  

i materiałów stomatologicznych.

Zwiedzający mogli dokładnie zapoz- 

nać się z wieloma nowościami po raz 

pierwszy prezentowanymi w Polsce. 

Targom towarzyszyła konferencja nau-

kowo-szkoleniowa. Wykłady prowadzi-

li pracownicy naukowi Uniwersytetów  

Medycznych z Łodzi, Warszawy i Kato-

wic oraz praktykujący stomatolodzy  

i technicy dentystyczni. 

Wśród gości znaleźli się: otwierający  

targi Wiceprezydent krzysztof Pią- 

tkowski, prezes warszawskiego Oddzia- 

łu Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego prof. renata Górska będąca 

Przewodniczącą komitetu organiza-

cyjnego konferencji oraz prof. jerzy 

Sokołowski, Prodziekan ds. Oddziału 

Stomatologicznego Uniwersytetu Me- 

dycznego w Łodzi 

źródło: www.lodz.pl
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Prorevita, czyli łódzcy naukowcy 

rewitalizują miasta 

Witold Stępień, Marszałek Woje- 

wództwa Łódzkiego, podpisał poro-

zumienie z przedstawicielami Uniwer-

sytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej 

dotyczące wspólnej organizacji forum 

naukowego zatytułowanego „PRORE- 

VITA 2012. Polityka regionalna a rewi- 

talizacja miast w praktyce”.

Program realizowany jest w ramach 

projektu Promocja marki regionalnej 

„Łódzkie intelektualne” dofinanso- 

wanego z pieniędzy unijnych. Jego  

ogólna wartość to blisko milion zł. 

Pieniądze przeznaczane są głównie 

na stypendia dla młodych naukowców, 

twórców i artystów.

Organizatorzy forum chcą zaintereso- 

wać młodych naukowców rewitalizacją 

miast i przedstawić możliwości dofi- 

nansowania w tym zakresie. Zaprezen- 

towane będą sposoby zarządzania 

obiektami kultury czy adaptacji obiek-

tów poprzemysłowych.

źródło: www.lodzkie.pl

Modernizacja Szpitala 

im. kopernika 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

im. M. Kopernika w Łodzi ukończył 

kolejną inwestycję w ramach komple-

ksowej modernizacji Regionalnego 

Ośrodka Onkologicznego. Do użytku 

zostały oddane Oddziały Hematologii 

oraz Oddział Chorób Rozrostowych. 

W uroczystym otwarciu uczestniczyli 

m.in. Witold Stępień, Marszałek Wo-

jewództwa Łódzkiego, Marek Mazur, 

Przewodniczący Sejmiku Wojewódz- 

kiego i Maciej Grubski, senator RP. 

Trzypiętrowy budynek szpital przejął 

po byłym miejskim Domu Pomocy 

Społecznej. Modernizacja obiektu rea- 

lizowana była od podstaw. Szpital mógł 

sobie na to pozwolić, bo w ramach pro-

jektu „Modernizacja Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. M. Ko-

pernika w Łodzi, jako kompleksowa 

realizacja planu rozwoju Regionalnego 

Ośrodka Onkologicznego” otrzymał 

z Urzędu Marszałkowskiego prawie 

50 mln zł dofinansowania ze środków 

unijnych. Koszt prac budowlanych  

w obrębie oddanych oddziałów wyniósł 

4,5 mln zł.

Powstał praktycznie nowy budynek  

z 2-, 3- i 4-łóżkowymi salami chorych, 

każda z własną łazienką. Zastosowa- 

no materiały wykończeniowe wyso- 

kiej jakości, w stonowanych, ciepłych 

kolorach ubarwione wzorami według 

pomysłu studentów ASP. Zakupiono 

nowe łóżka szpitalne oraz meble.
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W budynku znajdować się będzie łą- 

cznie 68 łóżek szpitalnych, w tym: 34  

łóżka w Oddziale Hematologii - Klinice 

Hematologii (obecnie 34 łóżka) oraz  

34 w Oddziale Chorób Rozrostowych 

(obecnie 30). Oba oddziały zajmowały 

dotąd stare pomieszczenia szpitala  

i działały w fatalnych warunkach.

W opuszczonych pomieszczeniach, po 

gruntownym remoncie, otworzony zo- 

stanie oddział paliatywny. W Łodzi 

brakuje miejsc szpitalnych dla osób 

nieuleczalnie chorych. Z tego powodu 

są oni przewożeni do hospicjów poza 

miastem. Koszt remontu to ponad 7 mln 

zł. Większość pieniędzy na moderni- 

zację pomieszczeń oddziału pochodzi  

z funduszy unijnych.

źródło: www.lodzkie.pl

Światowy dzień Wiedzy o chłoniakach 

 

Objawy zwykłego przeziębienia lub 

przemęczenia utrzymujące się dłużej 

niż 2-3 tygodnie mogą sygnalizować 

obecność złośliwego nowotworu ukła- 

du odporności, chłoniaka - przypomi- 

nają organizatorzy Światowego Dnia 

Wiedzy o Chłoniakach, który przypada 

15 września i jest obchodzony od 2004 

roku z inicjatywy Lymphoma Coalition  

- międzynarodowej organizacji zrze- 

szającej stowarzyszenia pacjentów  

z całego świata.

W Polsce co roku diagnozuje się ok.  

8 tys. nowych przypadków chłoniaka, 

a liczba ta stale rośnie. Naukowcy 

przypisują to głównie starzeniu się 

społeczeństwa, bo choć na chłoniaka 

zachorować może każdy i w każdym 

wieku to liczba zachorowań na te no- 

wotwory wzrasta w 6. i 7. dekadzie 

życia. 

Dzięki postępowi medycyny skute- 

czność leczenia wzrosła w ostatnich de- 

kadach tak bardzo, że wielu pacjentów 

ma szanse na całkowite wyleczenie. 

Jednakże w Polsce chłoniaki ciągle są 

rozpoznawane dopiero w stadium za- 

awansowanym. 

Organizowana od 2008 r. kampania 

społeczno-edukacyjna 
“
Zdemaskuj 

chłoniaka” ma przyczynić się do zmiany 

tego stanu rzeczy poprzez zwiększenie 

świadomości społecznej na temat 

chłoniaków. Patronat honorowy nad 

kampanią objęła Polska Unia Onkologii 

i Centrum Onkologii Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jej 

partnerem jest firma Roche Polska. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl
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Wyróżniono łódzki szpital

III Szpital Miejski im. dr. Karola Jon-

schera w Łodzi oraz jego dyrektor  

Beatę Wożniak wyróżniono w konkur- 

sie „Gepardy Biznesu 2011” oraz w IV 

edycji Konkursu Efektywna Firma 2011.

Z danych finansowych złożonych do  

Krajowego Rejestru Sądowego wynika, 

że szpital im. Jonschera w ciągu os-

tatnich lat rozwijał się nie tylko dy-

namicznie, ale również efektywnie, co 

sprawiło, że szybko wzrosła wartość 

rynkowa placówki. 

źródło: www.lodz.pl

rzeszów: pakt dla powstania wydziału 

lekarskiego

17 września na Uniwersytecie Rze- 

szowskim została zawarta deklaracja 

współpracy dotyczącej utworzenia kie-

runku lekarskiego. Rektor Uniwersy- 

tetu, Marszałek, Wojewoda i Prezydent 

Miasta mają podjąć takie działania, by 

pierwsza rekrutacja na nowo utworzo- 

ny kierunek lekarski Uniwersytetu Rze- 

szowskiego odbyła się w 2014 roku. 

Jednym z etapów realizacji planu jest 

powstanie ośrodka dydaktyczno-kli- 

nicznego zajmującego się badaniami 

tkanek ludzkich (anatomia prawidłowa 

i patologiczna człowieka, medycyna 

sądowa, histologia z embriologią).  

W ramach uruchomienia nowego kie- 

runku utworzone zostaną oddziały kli- 

niczne w nadzorowanych przez samo- 

rząd województwa podkarpackiego  

szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Polka została szefową 

rady europejskiej organizacji 

Badań jądrowych cerN

Prof. agnieszka Zalewska stanęła na 

czele Rady Europejskiej Organizacji 

Badań Jądrowych CERN. To pierwsza  

w historii kobieta i pierwsza Polka,  

która pokieruje badaniami w tym 

największym laboratorium naukowym 

Europy.

Prof. Agnieszka Zalewska z Instytu- 

tu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 

specjalistka w dziedzinie fizyki wyso- 

kich energii, badaczka neutrin i ciem- 

nej materii zwyciężyła w głosowaniu  

już w pierwszej turze. 

Istniejący od 1954 r. ośrodek badaw- 

czy CERN był pierwszą wspólną eu- 

ropejską inicjatywą, która stała się  

wzorem we współpracy międzyna- 

rodowej. Do CERN należy dziś 20 eu-

ropejskich państw. W laboratoryjnym 

kompleksie na granicy Francji i Szwaj-

carii pracuje ponad osiem tysięcy nau-

kowców, techników, inżynierów czy  

pracowników administracji, reprezen- 

tują oni 80 różnych narodowości. 

Wśród nich jest ponad 230 naukowców 

i inżynierów z Polski. Do największych 

osiągnięć CERN należy m.in. budowa 

Wielkiego Zderzacza Hadronów, od-

krycie prądów neutralnych czy wyna- 

lezienie stron www. 4 lipca 2012 roku 

uczeni z ośrodka pod Genewą ogłosili 

kolejny naukowy przełom – zidenty-

fikowali nową cząstkę elementarną,  

bozon Higgsa.

źródło: www.nauka.gov.pl

konwencja oNZ wprowadza 

nową definicję niepełnosprawności 

To nie indywidualne ograniczenia, ale 

zewnętrzne bariery utrudniające ucze- 

stniczenie w życiu czynią człowieka 

niepełnosprawnym - stanowi Konwen- 

cja ONZ. Wprowadza ona do pol- 

skiego prawa zupełnie nową definicję, 

za którą - zdaniem ekspertów - powin-

na pójść zmiana podejścia. W myśl ra-

tyfikowanej na początku września przez 

Polskę Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych, do tej grupy za- 

licza się osoby, które „mają długo- 

trwale naruszoną sprawność fizyczną, 

umysłową, intelektualną lub w zakre- 

sie zmysłów, co może, w oddziaływaniu  

z różnymi barierami, utrudniać im  

pełny i skuteczny udział w życiu 

społecznym, na zasadzie równości  

z innymi osobami”.

- „Konwencja wprowadza do polskie- 

go prawa zupełnie inne spojrzenie na 

niepełnosprawność. Osoba na wózku 

inwalidzkim stojąca przed budynkiem, 

do którego prowadzą schody, będzie 

osobą niepełnosprawną. Ale jeśli  

w budynku będzie odpowiedni podjazd, 

będzie miała do niego dostęp na równi 

z innymi. Osoba z niepełnosprawnością 

intelektualną może nie być w stanie 

przeczytać artykułu w gazecie. Jed-

nak gdyby obok była ramka z pro- 

stym streszczeniem, miałaby taki sam 

dostęp do informacji jak inni” - mówi  

Monika Zima-Parjaszewska, Wicepre- 

zes Polskiego Stowarzyszenia na  
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Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy- 

słowym. Zaznaczyła, że Konwencja 

definiuje niepełnosprawność jako  

problem społeczny, a nie sprawę osoby 

nią dotkniętej.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Targi rehabilitacja po raz dwudziesty

Już po raz dwudziesty Łódź gościła 

rodzimych i zagranicznych producen- 

tów i dystrybutorów sprzętu rehabilita-

cyjnego, ortopedycznego oraz wszelkich 

materiałów i artykułów pomocniczych. 

Prezentowano akcesoria pomagające  

w codziennym życiu oraz w pracy:  

wózki, protezy, pomoce adaptujące 

sprzęt komputerowy, urządzenia przy- 

stosowujące mieszkania i domy oraz 

przestrzeń publiczną. 

Targi Rehabilitacja są największymi 

w Polsce, mają też swoistą przewagę 

nad wszystkimi innymi wydarzeniami 

tego typu, ponieważ obejmują także 

warsztaty, pokazy i konferencje otwarte 

dla publiczności, a także spotkania  

fachowców - praktyków i naukowców. 

źródło: www.lodz.uw.gov.pl

Nawet połowa funduszy ue dla nauki

Co najmniej połowa unijnych środków, 

jakie Polska otrzyma z unijnego bu- 

dżetu na lata 2014-2020, będzie 

przeznaczona dla przedsiębiorstw  

i współpracujących z nimi instytucji 

naukowych.

Minister Rozwoju Regionalnego 

elżbieta Bieńkowska wskazała, że  

w kolejnym unijnym budżecie dla Pol- 

ski zastosowany będzie inny mecha- 

nizm wydawania środków, ukierun- 

kowany mniej na duże przedsięwzię- 

cia infrastrukturalne, a bardziej na 

wspieranie przedsiębiorczości, badań 

naukowych i ich transferu do gospo- 

darki oraz innowacji. Z obecnego 

unijnego budżetu polskie uczelnie  

i placówki naukowe otrzymały ogromne 

środki, które przeznaczono głównie na 

rozwój bazy i infrastruktury badawczej. 

W kolejnym budżecie pieniądze będą  

już nie na infrastrukturę, a na konkre- 

tne projekty realizowane we współ- 

pracy z partnerami gospodarczymi.  

Od 2014 r. także znacznie więcej niż  

obecnie będzie środków na komer- 

cjalizację wyników prac badawczo-roz- 

wojowych oraz innowacyjne projekty, 

głównie w małych i średnich firmach.

Bieńkowska zapowiedziała, że w nowej 

perspektywie finansowej UE całe  

wsparcie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw z unijnych środków 

będzie realizowane za pośrednictwem 

samorządów województw, czyli w re-

gionalnych programach operacyjnych. 

W programach krajowych zostaną 

tylko duże inwestycje, łączące naukę  

z przemysłem. 

źródło: www.nauka.gov.pl
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centrum dydaktyki i Symulacji 

Medycznej SuM już otwarte

Nowoczesne Centrum Dydaktyki i Sy- 

mulacji Medycznej już służy studen- 

tom Śląskiego Uniwersytetu Medy- 

cznego w Katowicach. Inwestycja war-

ta ponad 30 mln zł powstała dzięki 

wsparciu Unii Europejskiej w ramach 

Działania 13.1 Programu Infrastruktura 

i Środowisko. Dofinansowanie wyniosło 

85 proc. tej kwoty, pozostałe 15 proc. po-

chodzi z budżetu państwa.

Studenci dostali do dyspozycji sześć  

sal symulacyjnych: operacyjną, inten- 

sywnej terapii, dwa SORy, salę pe- 

diatryczną, porodową i symulator ka- 

retki. Dzięki nowej technologii wszyst- 

ko jest tak realistyczne, że przyszli me-

dycy szybko zapominają, że ćwiczą na 

symulatorach. Wszystkie zajęcia są na-

grywane a następnie omawiane, każdy 

błąd jest poddawany analizie. Taka 

forma zajęć pozwala na jeszcze lepsze 

wyszkolenie studentów, co przełoży 

się także na bezpieczeństwo i komfort 

pacjentów. 

źródło: www.sum.edu.pl
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Projekt unijny “Homecare” 

Dwie polskie lecznice - III Szpital Miej-

ski im. dr. K. Jonschera w Łodzi i Kra-

kowski Szpital Specjalistyczny im. Jana 

Pawła II - wezmą udział w unijnym 

projekcie pn. 
“
Homecare”, który ma 

posłużyć do opracowania zaleceń na 

temat tego, jak powinna wyglądać naj-

lepsza ze społecznego punktu widze- 

nia opieka nad ciężko chorym 

człowiekiem w podeszłym wieku.

Łódzki szpital dostanie około 200 tys. 

euro, za które przygotuje raport o tym, 

jak wygląda leczenie 
“
na NFZ”, a jak  

w wymarzonych dla pacjenta 

warunkach.

Skorzystają chorzy zakwalifikowani 

do projektu, którzy mają skończone 

65 lat i przeszli udar mózgu albo mają 

niewydolność serca czy przewlekłą 

obturacyjną chorobę płuc. Przez rok 

“Jonscher” zapewni im najlepszą 

możliwą opiekę, m. in. pacjenci mogą 

liczyć na średnio po kilka domowych 

wizyt lekarzy w tygodniu.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Bydgoszcz: w collegium Medicum 

uMk powstanie kierunek stomatolo- 

giczny 

Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu wyraził zgodę na przyjęcie 

przez uczelnię gmachu dawnej dyre-

kcji kolei w darze od władz Bydgoszczy. 

Decyzja oznacza początek tworzenia 

kierunku stomatologicznego w ramach 

Collegium Medicum UMK. 

Jak poinformował rzecznik UMK dr 

Marcin czyżniewski, nowy kierunek 

uczelnia zamierza uruchomić w roku 

akademickim 2014/15. Do tego czasu 

trzeba obiekt formalnie przejąć, zdobyć 

pieniądze na remont i wyposażyć. 

Władze uczelni podkreślają, że Colle-

gium Medicum UMK jest przygotowane 

merytorycznie; program pierwszych 

dwóch lat studiów stomatologicznych 

jest zbliżony do programu kierunku le-

karskiego. Zajęcia kliniczne wymagają 

natomiast pozyskania specjalistycznej 

kadry i wykorzystania bazy klinicznej 

zarówno w Bydgoszczy, jak i w Toruniu.

źródło: www.rynekzdrowia.pl
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Nowa metoda leczenia 

skutków udaru mózgu

 

Małe siateczki do usuwania zakrzepów 

mogą bardzo pomóc w leczeniu skut- 

ków udaru mózgu - informuje pismo 

“Lancet”.

Najnowsza metoda opiera się na wyko-

rzystaniu maleńkich drucianych siate- 

czek, którymi można uchwycić zakrzep, 

a następnie wyciągnąć go z tętnicy.

Podczas pierwszego z badań, przepro- 

wadzonego na 113 pacjentach, do-

bre funkcjonowanie mózgu udało się 

po trzech miesiącach przywrócić u 58 

proc. z nich, podczas gdy w przypadku 

skręconych drucików było to 33 proc. 

Użycie siateczek wiązało się również  

z niższą śmiertelnością. Kolejne bada- 

nia - z udziałem 178 pacjentów - wyka-

zały, że dzięki siateczkom chorzy mieli 

niemal dwa razy większe szanse na 

niezależną egzystencję. Zdaniem spe- 

cjalistów mechaniczne odblokowy- 

wanie naczyń za pomocą siateczki 

pozwala działać znacznie dokładniej 

- o ile leki rozpuszczające zakrzep 

częściowo udrażniają tylko 40 proc.  

zaczopowanych dużych naczyń, to sia- 

teczki - od 70 do 90 proc. 

źródło: 
www.naukawpolsce.pap.pl; 

www.rynekzdrowia.pl

Nowe ustalenia co do mapy 

ludzkiego genomu 

Znacznie większa część naszego 

genomu niż dotąd podejrzewano za- 

wiera tzw. kodującą cześć DNA  

- twierdzą na łamach magazynu 
“
Na-

ture” badacze kilku ośrodków nau-

kowych. Wspólnie opublikowali oni 

nowe ustalenia dotyczące mapy ludz- 

kiego genomu.

W przedsięwzięciu uczestniczyło po- 

nad 400 specjalistów z USA, Wielkiej 

Brytanii, Hiszpanii, Japonii i Singapuru. 

Rozwinęli oni pierwsze 
“
wydanie” En-

cyklopedii Elementów DNA (Encode), 

którą opublikowano w 2003 r. Zawarto  

w niej dane o zsekwencjonowaniu 

genomu ludzkiego. Teraz badacze 

coraz bardziej ją wypełniają. Tłumaczą, 

co oznaczają poszczególne fragmenty 

naszego DNA. 

Większość tych prac skupiona była do- 

tąd na 2 proc. naszego genomu, uzna-

wanych za najważniejszą jego część, 

gdyż w nich zapisane są nasze geny. 

Te z kolei mają zakodowaną informację  

o białkach, od których zależy fun- 

kcjonowanie naszego organizmu. 

Badacze projektu Encode zajmowali  

się również fragmentami pozostałej 

części DNA, zawierającymi tzw. 

śmieciowe DNA, czyli takie, o których 

sądzono, że nie pełnią żadnej ważniej- 

szej funkcji i są pozostałością po roz-

woju ewolucyjnym. 

Z najnowszych ustaleń wynika, że 

śmieciowe DNA wcale nie jest zbędne. 
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Główny autor tych analiz dr ewan Bir-

ney z European Bioinformatics Insti- 

tute w Cambridge twierdzi, że znacznie  

większa część naszego genomu jest 

aktywna biologicznie. Znajdują się  

w niej fragmenty DNA kontrolujące  

geny, pełniące ważną funkcję prze- 

łączników. Od nich zależy prawidłowe 

funkcjonowanie komórek i całego na- 

szego organizmu. Wszelkie niepra- 

widłowości powodują natomiast nie- 

właściwe sterowanie białkami, co może 

skutkować różnymi schorzeniami, które 

dotąd wiązano głównie z mutacjami  

genów, np. cukrzycą, zakłóceniami 

pracy mięśnia sercowego, zaburzenia- 

mi umysłowymi. 

Dokładniejsze zbadanie kluczowych 

mechanizmów sterujących genami 

pozwoli lepiej poznać przyczyny chorób  

i opracować nowe metody ich leczenia. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Naukowcy skomponowali żel  

o niezwykłych właściwościach  

regeneracyjnych 

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda  

stworzyli żel, który swymi właściwoś- 

ciami mechanicznymi znacznie prze- 

wyższa chrząstki naszych stawów. 

Nowy materiał jest tak zwanym hy- 

drożelem, woda jest jego podstawowym 

składnikiem. Powstaje przez umiejętne 

połączenie dwóch substancji, co spra- 

wia, że ma niezwykłe właściwości, jest 

wytrzymały, sam się naprawia i jest 

biologicznie obojętny. Testy pokazały, 

że bez groźby uszkodzenia można go 

rozciągać nawet do rozmiarów 21 razy 

przekraczających początkową długość. 

Takie własności sugerują, że można 

będzie go wykorzystać do naprawy 

uszkodzonych stawów, czy krążków 

międzykręgowych.

Nowy żel powstał jako mieszanina 

dwóch polimerów, z których każdy in-

dywidualnie nie ma nadzwyczajnych 

własności mechanicznych. Pierwszy  

ze składników, poliakrylamid, jest wy- 

korzystywany na przykład do produ- 

kcji soczewek kontaktowych. Drugi to 

pozyskiwany z glonów alginat, stoso- 

wany m. in. jako zagęszczacz do produ- 

kcji kosmetyków.

Zmieszanie obu substancji w pro-

porcji 8:1 tworzy skomplikowaną sieć  

połączeń, które wzajemnie się wzma- 

cniają i tworzą materiał o nadzwy- 

czajnych właściwościach, zachowujący 

odpowiednią elastyczność i wytrzyma- 

łość nawet przy wielokrotnym roz- 

ciąganiu.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Przywrócono węch terapią genową 

Terapią genową specjaliści amerykań- 

scy przywrócili myszom zmysł węchu  

– informuje 
“
Nature Medicine”. To no- 

wa nadzieja dla ludzi, którzy stra-

cili węch lub urodzili się bez tego  

zmysłu, ale daleko jest jeszcze do  

wykorzystania tej metody u człowieka.

jeremy Mcintyre z University of 

Michigan w Ann Arbor wraz ze swy- 

mi współpracownikami wymienił 

zmutowany gen o nazwie IFT88. Mu- 

tacja powoduje, że gryzonie nie odbie- 

rają zapachów, a jest dla badaczy o ty- 

le interesująca, że występuje również  

u wielu ludzi z zaburzeniami węcho- 

wymi. Wprowadzili oni prawidłowy 

gen do komórki receptorowej przy 

użyciu adenowirusów (drobnoustro- 

jów spokrewnionych z wirusami powo- 

dującymi przeziębienie). Już po kil-

ku godzinach w komórkach pojawiło 

się prawidłowe białko receptorowe. 

Sprawdzono również, czy ta zmiana  

anatomiczna przywraca węch. Okazało 

się, że tak. Dalsze próby wykazały, że 

myszy reagowały na odpowiednie za-

pachy.

Zastosowana terapia genowa nie jest 

jednak trwała. Po jakimś czasie białka 

receptorowe kodowane przez gen 

IFT88 zanikały. U myszy tak się działo 

już po miesiącu. Łatwo było jednak 

przywrócić prawidłowy fragment DNA, 

gdyż wystarczyło wstrzyknąć im do  

nosa sprej ze zmienionymi genetycznie 

adenowirusami. U ludzi trzeba będzie 

jednak zastosować bardziej trwałą 

terapię.

źródło: 
www.naukawpolsce.pap.pl; 

www.rynekzdrowia.pl

kraków: pokazowe operacje 

z wykorzystaniem systemu Secca 

Minimalnie inwazyjna metoda leczenia 

nietrzymania stolca z wykorzystaniem 
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systemu SECCA była tematem szko- 

lenia zrealizowanego w krakowskim 

Szpitalu Bonifratrów. Warsztaty, w któ- 

rych udział wzięła międzynarodowa 

grupa lekarzy, poprowadził prof. dr 

hab. med. roman M. Herman, ekspert  

z zakresu koloproktologii Szpitala  

Bonifratrów oraz Kierownik Zakładu 

Chirurgii Doświadczalnej i Klinicznej 

CM UJ. 

SECCA jest procedurą wykorzystywaną 

w największych klinikach na świecie,  

w tym amerykańskiej Mayo Clinic  

i Cleveland Clinic. W Polsce prekur-

sorem metody jest profesor Herman, 

który jako jedyny w Polsce wykonał  

do tej pory ponad 30 zabiegów, 

wykorzystując tę technikę. Zabieg po-

lega na miejscowej aplikacji do mię- 

śni zwieraczy odbytu fal o częstotli- 

wości radiowej, co prowadzi to do tzw. 

remodelingu zwieraczy tj. przebudo- 

wy ich struktury i wzmocnienia ich 

napięcia.

Jak wynika z dotychczasowych sie- 

dmioletnich doświadczeń profesora 

Hermana metoda ta daje dobre wyniki  

pod warunkiem odpowiedniej kwali-

fikacji pacjenta. Procedura SECCA 

jest minimalnie inwazyjna, możliwa do  

wykonania w warunkach ambulato-

ryjnych; nie wymaga znieczulenia ogól-

nego. Procedurę cechuje bezpieczeń- 

stwo i wysoki poziom skuteczności (ok. 

70%). Pacjenci wracają do domu jesz- 

cze w dobie operacyjnej lub następnej, 

a powrót do sprawności sprzed zabiegu 

zyskują w ciągu 48 h.

Niewątpliwą 
“
wadą” jest jednak wy- 

soki koszt procedury, która nie została 

włączona do listy procedur refun-

dowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia i może być wykonywana jedynie 

pełnopłatnie.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Polscy naukowcy opracowali związki, 

które mogą być skuteczne w leczeniu 

grzybic układowych 

Blirt Biolab Innovative Research Tech-
nologies, firma badawczo-rozwojowa 
prowadząca działania w zakresie bio-
technologii medycznej i farmaceuty- 
cznej opracowała pod kierunkiem  
profesora edwarda Borowskiego i ze- 
społu naukowców z Politechniki Gdań- 
skiej innowacyjne pochodne antybio- 
tyków przeciwgrzybiczych mogące zna- 
leźć szerokie zastosowanie w skute- 
cznym i znacząco mniej toksycznym  
leczeniu grzybic układowych.

W wyniku realizacji programu badaw- 
czego zespół naukowców opracował 
nowe, ulepszone pochodne antybio-
tyków przeciwgrzybiczych: amfotery- 
cyny B i nystatyny A1. Złożono wnio- 
ski patentowe, a obecnie prowadzone  
są działania mające na celu ko- 
mercjalizację opracowanych związków 
poprzez współpracę z partnerem 
branżowym (tzw. co-development) lub 
poprzez sprzedaż know-how i licencji 
podmiotowi kontynuującemu dalsze 
badania przedkliniczne i kliniczne oraz 
rejestrację nowych leków.

Liczba zachorowań na grzybice układo- 
we stale rośnie. Większość zakażeń 
rozwija się u osób z upośledzoną 
odpornością i jest wywoływana przez 
grzyby oportunistyczne tzn. choro-
botwórcze jedynie u osób z obniżoną 
odpornością.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

katowice: specjaliści obserwowali 

wszczepienie rozpuszczalnego stentu 

Lekarze z Górnośląskiego Centrum 

Medycznego w Katowicach wszczepili 

pacjentowi rozpuszczalny stent. Za- 

bieg obserwowali wybitni specjaliści 

z Polski, USA, Holandii, Niemiec  

i Chin biorący udział w warsztatach 

poświęconych kardiologii interwen- 

cyjnej. Zabieg wszczepienia biodegra- 

dowalnego stentu był transmitowany  

on-line z sali operacyjnej do sali kon- 

ferencyjnej. Obserwowało go kilku- 

dziesięciu specjalistów. Stenty bio-

degradowalne wchłaniają się w ciągu  

kilku do kilkunastu miesięcy. – „To jest 

jedna z nowych metod, sposób, który 

niesie ze sobą wielkie oczekiwania”  

- powiedział prof. Michał Tendera, kie-

rownik III Katedry i Kliniki Kardiologii 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Nowa metoda może być powszechna 

za rok lub dwa. Stenty biodegrado- 

walne wszczepia się w kilku ośrodkach 

w kraju. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Podkarpackie: mieleccy lekarze 

wszczepili nowoczesną protezę 

stawu biodrowego 

Protezę stawu biodrowego najnowszej 

generacji, która zmniejsza ryzyko 

zarysowań, zwichnięcia, ogranicza  

tarcie i poprawia ruchomość biodra, 

wszczepiono w szpitalu w Mielcu. To 

pierwsze w Polsce wszczepienie tego 

typu protezy. Operację przeprowadził 
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zespół lekarzy oddziału urazowo-or-

topedycznego pod kierunkiem ordyna-

tora Mirosława Midury. 

Nowoczesna proteza jest doskonałym 

rozwiązaniem dla ludzi młodych, akty-

wnych zawodowo i fizycznie. Ma na sta- 

łe wtopioną porcelanową wkładkę, któ- 

ra zmniejsza ryzyko pęknięć, zaryso- 

wań, ponadto trzpień endoprotezy po- 

kryty jest specjalnym płaszczem, 

złożonym z dwóch warstw tytanowych 

kuleczek powleczonych dodatkowo 

kryształami tytanu. Kryształy te po- 

wodują lepszą stabilizację trzpienia  

w kości udowej. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Warszawa: pierwsi w europie 

przeprowadzili operację metodą 

airvance 

Polscy laryngolodzy jako pierwsi  

w Europie przeprowadzili operację 

zespolenia językowego przy pomo-

cy amerykańskiej metody Airvance  

- pacjent przestał chrapać.

W Centrum Medycznym MML w War- 

szawie zespół pod kierunkiem dr. 

Michała Michalika przeprowadził 

nowatorską operację. Dzięki zabiego- 

wi pacjent z problemem uporczywe- 

go chrapania i bezdechu przestał 

chrapać już pierwszej nocy po zabiegu. 

Operacja wykonana została w znieczu-

leniu i trwała godzinę. Nie pozostawia 

widocznych śladów. Zabieg nie wiąże  

się z rehabilitacją ani koniecznością re-

konwalescencji.

Zabieg polega na przesunięciu nasady 

języka w stronę żuchwy. Dzięki temu 

pacjent ma zagwarantowany lepszy 

przepływ powietrza oraz dotlenienie 

organizmu. AIRVANCE to nadzieja dla 

osób z bezdechami śródsennymi oraz 

cierpiących na uporczywe chrapanie, 

ze zmniejszoną drożnością dróg od-

dechowych w obrębie gardła, u których 

inne wcześniej stosowane metody,  

mniej inwazyjne, nie przyniosły spo- 

dziewanego rezultatu.

Uporczywe chrapanie to problem 80% 

mężczyzn i 30% kobiet po 40. roku życia, 

bezdech śródsenny, który dotyczy 10% 

z nich, to poważne zagrożenie nie tylko 

dla zdrowia, ale i życia pacjenta. 

Nowoczesność i unikatowość tej tech-

niki polega na wykonaniu dojścia 

wewnątrzustnego bez wykonania nacięć 

na powłokach ciała. Zabieg ten wykonuje 

się w znieczuleniu anestezjologicznym  

i trwa do godziny. Zastosowanie tej  

metody leczenia dedykowane jest 

pacjentom z towarzyszącymi choroba- 

mi układu krążenia, np. z nadciśnie- 

niem tętniczym, chorobą wieńcową, 

dla przyjmujących leki obniżające 

krzepliwość krwi. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl
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Biblioteka
uczelniana

MGr iZaBeLa NoWakoWSka
Kierownik Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego UM; Wolontariusz Dla Hospicjum

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
- pomoc i współdziałanie

W dniach 28-30 sierpnia 2012 roku  

w Centrum Dydaktycznym Uniwersy- 

tetu Medycznego w Łodzi  odbyło się 

szkolenie dla pracowników Uczelni  

i Fundacji UM, pn. „Zarządzanie wo- 

lontariatem pracowniczym w organi- 

zacji”. W szkoleniu uczestniczyła 10- 

osobowa grupa reprezentująca kilka  

jednostek Uczelni (Biblioteka, Akade- 

mickie Biuro Karier, Biuro Rektora,  

Fundacja dla UM w Łodzi, Biuro Pro- 

mocji i Wydawnictw oraz Zakład Psy-

chologii Lekarskiej). Szkolenie sfinan-

sowano z Funduszy Inicjatyw Obywa- 

telskich, w ramach wspierania zada- 

nia publicznego przy Ministerstwie  

Pracy i Polityki Społecznej (projekt 

„Wolontariat pracowniczy dla UM 

w Łodzi”). Było ono konsekwencją 

wcześniejszego porozumienia pomię- 

dzy Rektorem Uniwersytetu Medycz- 

nego w Łodzi i Dyrektorem Caritas 

Archidiecezji Łódzkiej o wolontariacie 

pracowniczym, którego głównym be- 

neficjentem jest Zespół Domowej Op-

ieki Hospicyjnej Caritas w Łodzi. Zajęcia 

zostały przeprowadzone przez firmę 

bGood Consulting, eksperta wolonta- 

riatu pracowniczego i społecznego 

zaangażowania. 

Szkolenie dotyczyło zagadnień: zarzą- 

dzania, aspektów prawnych i komu- 

nikacji. Wolontariat pracowniczy speł- 

nia zadania: społeczne (bezpośrednie 

wsparcie potrzebujących i budowa- 

nie lokalnego partnerstwa między 

przedsiębiorstwem a instytucjami spo- 

łecznymi i organizacjami pozarządo- 

wymi), kształtowania dobrych relacji 

wśród pracowników oraz budowania 

pozytywnego wizerunku instytucji.

Wykłady i praktyczna część zajęć 

wymagała od uczestników wspólnej 

pracy, aktywności i zaangażowania.  

Pierwszy dzień dotyczył organizacji 

wolontariatu, a zadaniem grupy było 

sformułowanie wizji i misji instytucji. 

Opracowany tekst brzmi następująco: 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi stanie 

się uczelnią społecznie odpowiedzial- 

ną, w której pomaganie daje możli- 

wość rozwoju i współpracy opartej  

na wzajemnym zaufaniu. Jesteśmy 

Uczelnią, która zachowując wielolet- 

nią tradycję, realizuje swoją wizję 

poprzez wolontariat pracowniczy.  

Odpowiedzialność, otwartość, dobro- 

wolność, współpraca i zmiana to 

wartości, dzięki którym staliśmy się  

organizacyją profesjonalną i inno- 

wacyjną. Wielopokoleniowa integracja  

oraz świadomość potrzeb naszych  

partnerów i beneficjentów wyróżnia  

nas wśród instytucji publicznych  

w Polsce. Koncepcja wizji i misji, 
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stanowić powinna wzorzec przenika- 

jący kulturę organizacyjną Uczelni.

Drugi dzień szkolenia dotyczył praw- 

nych aspektów funkcjonowania wo- 

lontariatu. Omówiono podstawowe 

ustawy, które mają wpływ na funkcjo- 

nowanie organizacji, łącznie z kodek-

sem pracy i systemem ubezpieczeń 

społecznych. Zwrócono uwagę na prze- 

pisy, które mogą ograniczać działal- 

ność wolontariatu, oraz te związane  

z bezpieczeństwem pracy. Ważne 

były informacje dotyczące: ochrony  

i rejestracji zbioru danych osobowych 

oraz praw wolontariuszy. Kluczowe 

okazały się uwagi praktyczne dotyczą- 

ce prawnych sformułowań zawartych  

w uczelnianym regulaminie Wolonta- 

riatu dla Hospicjum, który w kilku  

miejscach należy poprawić. 

Dzień trzeci obejmował zajęcia z ko- 

munikacji, które dotyczyły: budowania 

postaw, narzędzi i nawyków dociera-

nia do odbiorców, znaczenie informacji 

zarówno dobrej, jak i złej, usprawnienie 

przepływu komunikatów oraz tworze- 

nie odpowiedzialnej postawy w śro- 

dowisku pracy. Uczestnicy obejrzeli  

film prezentujący doświadczenia zna- 

nej polskiej organizacji wolontariatu 

pracowniczego, który mógł przekonać 

sceptyków, że można pomagać, bawiąc 

się lub robiąc rzecz, którą się lubi. 

W ramach ćwiczeń praktycznych opra-

cowano przedsięwzięcia charytatywne, 

planowano wydatki, sposoby pozy- 

skiwania sponsorów i konkretne dzia- 

łania. Zadania polegały między innymi 

na sporządzeniu wykazu dostępnych 

i niedostępnych narzędzi komunika-

cyjnych, ustaleniu modelowego, sku- 

tecznego  schematu przepływu infor-

macji w Uczelni. Wszystkie ćwiczenia 

praktyczne stanowiły przedsmak re-

alnych zadań i pracy, ale również 

wyzwań stojących przed organizatora- 

mi wolontariatu. Wykonana podczas 

szkolenia praca stanowi dziś pod- 

stawę teoretyczną  kolejnych działań  

organizacji. Całość zajęć wzbogaciła 

wiedzę i umiejętności uczestników,  

a wspólne spędzony czas spowodował 

ich bliższe relacje. 

Konsekwencją szkolenia było ze-

branie grupy i decyzja o poszerzeniu 

działalności pomocowych. Wolon-

tariat dla Hospicjum to dobrze znana 

społeczności akademickiej Uniwer-

sytetu forma pomocy potrzebującym, 

zdecydowano, że działania wolonta- 

riatu zostaną poszerzone. Należy usta-

lić ofertę form pracy w ramach orga- 

nizacji non-profit, z którymi Uczel-

nia podpisze umowy o współdziałaniu.  

W najbliższym czasie najważniejsza 

będzie informacja o wolontariacie,  

prowadzona na terenie Uczelni oraz   

kontynuowanie planowanych przedsię- 

wzięć na rzecz łódzkiego hospicjum.  

Wolontariat  uczelniany, to otwarta  

i przyjazna przestrzeń, gdzie każdy  

może znaleźć swoje miejsce. Korzyści 

z bycia wolontariuszem to nowe 

znajomości, kontakty, nauka nowych 

umiejętności, przedsiębiorczość, ale 

przede wszystkim radość z pomagania. 

Zapraszamy wszystkich zaintereso- 

wanych i chęt-nych do współpracy, in-

formacje na stronie www.umed.lodz.pl 

- zakładka  Wolontariat dla Hospicjum.

BIBLIOTEKA UCZELNIANA WOLONTARIAT PRACOWNICZy UM
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Akty Prawne
raport

Sprawozdanie z obrad Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
z dnia 25 września 2012 r.
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Podjęto uchwały:

• w sprawie zatwierdzenia Sprawozda-

nia Rektora z działalności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi w roku 2011,

• w sprawie zmian treści Statutu Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi (sprawy 

pracownicze),

• w sprawie zmian w treści Statutu  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(sprawy dotyczące kształcenia),

• w sprawie zmian treści Załącznika  

nr 7 do Statutu Uniwersytetu Medy- 

cznego w Łodzi,

• w sprawie zmian w treści załącznika 

do uchwały nr 489/2012 z dnia 28  

czerwca 2012, 

• w sprawie włączenia Kliniki Neona-

tologii w strukturę I Katedry Ginekologii 

i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi,

• w sprawie utworzenia Centrum Edu-

kacji Medycznej,

• w sprawie utworzenia Uczelnianego 

Laboratorium Komórki i Biologii Mole-

kularnej, 

• w sprawie zmiany nazwy Uczelnia-

nego Laboratorium Funkcji Narządów 

Zmysłu na Uczelniane Laboratorium 

Funkcji Narządów Zmysłów,

• w sprawie zatwierdzenia Programu 

Rozwoju Dydaktyki i Badań w oparciu  

o infrastrukturę rozwijaną w projekcie 

pn. 
“
Farmacja i biotechnologia w XXI w.

- kompleksowa przebudowa oraz mo- 

dernizacja infrastruktury dydaktyczno 

-naukowej Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi”,

• w sprawie zasad pobierania opłat za 

studia lub usługi edukacyjne związane 

z kształceniem oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat na studiach 

wyższych,

• w sprawie ustalenia wytycznych dla 

rad podstawowych jednostek organi- 

zacyjnych do projektowania programów 

kształcenia dla studiów wyższych, 

studiów doktoranckich, studiów pody- 

plomowych oraz kursów dokształ- 

cających w Uniwersytecie Medycznym  

w Łodzi,

• w sprawie zatwierdzenia efektów 

kształcenia na studiach podyplomowych 

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  

w zakresie: Poradnictwo psychospo- 

łeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie,

• w sprawie zmiany treści uchwały 

nr 613/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.  

w sprawie uruchomienia kierunku 

studiów podyplomowych na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu,

• w sprawie zmiany treści uchwały  

nr 611/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.  

w sprawie uruchomienia kierunku 

studiów podyplomowych na Wydziale 

Nauk o Zdrowiu,
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• w sprawie zatwierdzenia efektów 

kształcenia na kierunku techniki den-

tystyczne w Uniwersytecie Medycznym 

w Łodzi,

• w sprawie zatwierdzenia efektów 

kształcenia na kierunku Fizjoterapia  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,

• w sprawie zatwierdzenia korekty  

planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.,

• w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

zatrudnienia oraz wynagrodzenia pra-

cowników Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi, uczestniczących w realiza-

cji programów finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.

W ramach spraw różnych:

• w sprawie kryteriów wyrażania 

zgody przez Senat lub Rektora na do-

datkowe zatrudnienie lub prowadzenie 

działalności gospodarczej przez nau- 

czycieli akademickich zatrudnionych  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,

• w sprawie przyznania dodatkowego 

wynagrodzenia specjalnego Rektorowi 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

- prof. dr hab. Pawłowi Górskiemu  

z dodatkowych środków na wyna-

grodzenia pochodzących z przychodów 

własnych Uczelni,

• w sprawie Regulaminu kierowania 

za granicę pracowników, doktorantów, 

studentów Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi w celach naukowych, dydakty-

cznych lub szkoleniowych.

Sprawy kadrowe:

Powołanie stałych komisji senackich 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 

kadencję 2012-2016.

- powołano:

• dr hab. n. med. Hannę kubiak do 

pełnienia funkcji kierownika Zakładu 

Histologii i Embriologii w katedrze Bio- 

struktury UM,

• prof. dr. hab. n. med. Stanisława  

orkisza do pełnienia funkcji kierownika 

Katedry Biostruktury UM,

W ramach spraw różnych:

- powołano:

• mgr Monikę Badowską-Wojdecką 

na stanowisko Instruktora w Studium 

Informatyki i Statystyki Medycznej UM,

- powołano komisje konkursowe do 

rozstrzygnięcia konkursów: 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

• do pełnienia funkcji kierownika Ka- 

tedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej 

UM,

• do pełnienia funkcji kierownika 

Zakładu Patofizjologii i Neuroendo- 

krynologii Doświadczalnej w Katedrze 

Patologii Ogólnej i Doświadczalnej UM

na Wydziale Lekarskim

• do pełnienia funkcji kierownika Ka- 

tedry Endykrynologii Onkologicznej UM,

• do pełnienia funkcji kierownika Kliniki 

Chorób Przewodu Pokarmowego w Ka- 

tedrze Gastroenterologii UM,

• do pełnienia funkcji kierownika Kli- 

niki Pulmonologii Ogólnej i Onkologi- 

cznej w I Katedrze Chorób Wewnętrz- 

nych UM.

• do pełnienia funkcji kierownika 

Zakładu Andrologii w Katedrze An-

drologii i Endokrynologii Płodności UM,

• do pełnienia funkcji kierownika 

Zakładu Endokrynologii Płodności  

w Katedrze Andrologii i Endokryno- 

logii UM,

• do pełnienia funkcji kierownika 

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  

w II Katedrze Chorób Wewnętrznych 

UM.

Oddziału Stomatologicznego 

na Wydziale Lekarskim

• na stanowisko profesora nadzwy- 

czajnego w Zakładzie Ortodoncji w Ka- 

tedrze Stomatologii Wieku Rozwojo- 

wego UM,

• na stanowisko profesora nadzwy- 

czajnego w Zakładzie Stomatologii Za-

chowawczej w Katedrze Stomatologii 

Zachowawczej i Endodoncji UM,

• na stanowisko profesora nadzwy- 

czajnego w Zakładzie Protetyki Stoma-

tologicznej w Katedrze Stomatologii  

Odtwórczej UM. 

na Wydziale Wojskowo- Lekarskim

• na stanowisko profesora nadzwyczaj-

nego w Zakładzie Biofizyki w Katedrze 

Nauk Podstawowych i Przedklinicznych 

UM,

• do pełnienia funkcji kierownika 

Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej 

w II Katedrze Rehabilitacji UM.

Jednostki ogólnouczelniane

• na stanowisko starszego wykładowcy 

w Studium Informatyki i Statystyki UM,
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• na stanowisko starszego asystenta  

w Studium Informatyki i Statystyki UM. 

W sprawach różnych - pozostałe:

• informacja Rektora dotycząca za- 

gadnień omawianych podczas osta- 

tniego posiedzenia Konferencji Re- 

ktorów Akademickich Uczelni Medy- 

cznych, 

• wręczenie gratulacji prof. annie do- 

mańskiej oraz Chórowi Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi za zajęcie II miej-

sca na Ohrid Choir Festiwal 2012,

• przedstawienie informacji na temat 

funkcjonowania zwierzętarni Uniwer-

sytetu Medycznego w Łodzi oraz zaku- 

pu zwierząt laboratoryjnych do celów 

naukowych,

• przypomnienie Rektora o uroczystej 

inauguracji roku akademickiego, która 

miała miejsce 28 września br.

Na kolejne posiedzenie Senatu wyzna- 

czono dzień 25 października 2012 r.




