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„Do sukcesu nie ma 
żadnej windy.
Trzeba iść po 

schodach”
Emil Oesch

Mgr Tomasz Bartosiak
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw

Szanowni Państwo,

Witam w numerze podsumowującym rok 2009. 
Co interesującego wydarzyło się na Uczelni  
podczas ostatnich dwóch miesięcy tego roku, 
możecie Państwo prześledzić w naszym stałym 
dziale Aktualności.
Podstawowym czynnikiem decydującym o pozy-
cji naszej Uczelni są bez wątpienia ludzie, którzy 
w niej pracują. To oni są największą wartością  
i podstawą siły i prestiżu Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi. Dlatego też bardzo miło jest nam 
powitać wybitnego specjalistę Pana Doktora 
Jacka Grabowskiego, który dołączył do nasze-
go zespołu. Pan Doktor pełni funkcję Kanclerza 
naszej Uczelni. Jego sylwetkę mogą Państwo  
lepiej poznać, czytając wywiad z Panem Jackiem 
Grabowskim. Dowiedzą się Państwo, jak wygląda 
droga od lekarza do managera i że droga do sukcesu  
okupiona jest ciężką i konsekwentną pracą.  
Poznają również Państwo plany i cele naszego 
nowego Kanclerza na najbliższy czas.
W tym numerze wyjątkowo aktywni są nasi stu-
denci. Gorąco polecam artykuł przedstawicielek  
Łódzkiego Oddziału Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Studentów Medycyny – IFMSA-
Poland, dotyczący realizacji projektu „FASHION 
SHOW przeciwko anoreksji i bulimii”. Nasze stu-
dentki chcą pokazać, że modelki z prawidłowymi 
wskaźnikami masy ciała mogą prezentować się na 
pokazach mody dużo bardziej atrakcyjnie, niż ich 
wychudzone koleżanki z wybiegów. Oprócz tego 
chcą uświadomić wszystkim groźne konsekwencje 
płynące z niewłaściwego odżywiania się.
W nawiązaniu do kwestii prawidłowej wagi 
i zdrowego trybu życia zapraszam do lektury 
artykułu nowego Prezesa Akademickiego Związku 

Sportowego – Pana Wojciecha Kuncmana.
Kolejny artykuł napisany przez naszych studen-
tów przybliża nam obszar działania uczelnianego 
Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii – 
PTSS. Jego członkowie zapoznają nas z różnymi 
inicjatywami, akcjami profilaktycznymi, konfe-
rencjami, kursami, które przeprowadzają wśród 
naszej społeczności lokalnej.
W tym numerze znajdziecie również Państwo 
informacje dotyczące projektu związanego  
z prowadzonymi na szeroką skalę działaniami 
promocyjnymi w zakresie uczestnictwa w tar-
gach edukacyjnych oraz wizytacji szkół ponad-
gimnazjalnych na terenie całego województwa 
łódzkiego. W tym artykule osobiście przybliżam 
Państwu cele i realizację tych inicjatyw.
Kolejne zmiany i nowinki w zakresie przys-
tosowywania naszego Uniwersytetu do wymagań 
Procesu Bolońskiego ukazuje w swoim stałym 
dziale Pan Profesor Józef Kobos. 
Co więcej w nowym Biuletynie? Zapraszam do 
jego lektury i czekam na Państwa opinie i uwagi 
pod adresem: promocja@umed.lodz.pl.
Biuletyn jest dostępny również on-line na stronach 
naszej Uczelni w zakładce „Pracownicy”.
Zachęcam do lektury!

www.umed.pl
www.umed.pl/corelab

Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
dysponuje bardzo nowoczesnym sprzętem.  W jego zasobach znajdują się m.in.:

» Spektrometr mas QToF Premier (Waters),
» Sekwenator 16-kapilarny (Applied Biosystems), 
» Mikroskop Elektronowy Transmisyjny JEM-1011 (JEOL),
» 7900HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems),
» Chromatograf cieczowy UPLC (Waters),
» Real-Time PCR System (Corbett Research),
» Cytofluorymetr przepływowy (Becton Dickinson).

Umożliwiamy wszystkim jednostkom UM dostęp do nowoczesnych metod 
badawczych z wykorzystaniem posiadanej aparatury. 

Laboratorium daje również możliwość przeprowadzania badań niestandardowych 
opartych na indywidualnych potrzebach, pomysłach i planach osoby zlecającej. 

Świadczymy również usługi zainteresowanym jednostkom  
z innych uczelni. 

W zakresie usług oferowanych przez 
Centralne Laboratorium znajdują się: 

» sekwencjonowanie i genotypowanie 
fragmentów DNA (amplikonów PCR, DNA 
plazmidowego) z użyciem sekwenatora 
genetycznego. Analiza sekwencji 
przeprowadzana jest w oparciu o 
cykliczną metodę terminacji łańcucha;

» badanie poziomu ekspresji RNA  
w komórkach i tkankach. Jedyny  
w swojej klasie aparat 7900HT Fast  
Real-Time PCR System, umożliwia 
badanie poziomu ekspresji genów oraz 
analizę mikromacierzy na małą skalę, 
czyli TaqMan Low Density Array;

» wykonywanie analiz w zakresie 
oznaczania mas peptydów, białek itp. 
oraz proteomicznej identyfikacji składu 
białek w próbce z wykorzystaniem 
spektrometru mas Q-TOF Premier 
sprzężonego z systemem nano  
ACQUITY UPLC;

» wykonywanie analiz metodą 
cytometrii przepływowej;
 
» badania z zastosowaniem 
wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej.

Koszty oferowanych usług 
uzależnione są od liczby próbek  
i rodzaju dostarczonego materiału. 

Pełną listę aparatury, formularze 
zleceń oraz wykaz usług oferowanych 
przez Centralne Laboratorium można 
znaleźć na stronie  
www.umed.pl/corelab

W sprawie zleceń oraz sposobu 
przygotowania próbek do analizy 
prosimy o kontakt:  
www.umed.pl/corelab 
tel./fax: 042 678 33 95

Centralne Laboratorium
ul. Mazowiecka 6/8

92-215 Łódź

tel./fax:   042-678 33 95 

reklama
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Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
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Aktualności

Wspomnienie płk. dr. n. med. Zbigniewa Zielonki

Z karty żałobnej 
„Mamy młode serce, tak długo, jak długo umiemy 
kochać życie, takim, jakie ono jest.  Życie ze swoi-
mi dobrymi, ale także złymi stronami.
Mamy młode serce, tak długo, jak długo potrafimy 
kochać ludzi i życzyć im szczerze tego wszystkie-
go, czego im brakuje, a tak bardzo jest potrzebne. 
Kto się starzeje, zachowując młode serce, ten wie 
jak należy przyjmować ze spokojem te liczne małe 
i większe uciążliwości podeszłego wieku? 
Taki człowiek zna sens życia i sens umierania. Wie 
jak „krótkie” i jak „małe” jest wszystko na tej zie-
mi, bo żyje nadzieją na życie wieczne”.
Te zacytowane myśli Phila Bosmansa są jakby 
lustrzanym odbiciem duszy naszego Przyjaciela - 

Aktualności: Listopad 2009

sprostowanie

śp. Pułkownika doktora medycyny Zbigniewa 
Zielonki (zm. 31.10.2009), prawego człowieka, 
wartościowego oficera lekarza Wojska Polskie-
go, którego z żołnierskim i koleżeńskim żalem 
odprowadziliśmy w Łodzi w dniu  9 listopada 
2009 roku „na wieczną wartę”.
Pułkownik Zbigniew Zielonka urodził się  
22 czerwca 1936 roku w Lublinie. Po zdaniu  
matury w 1954 roku rozpoczął studia medyczne  
jako podchorąży Fakultetu Wojskowo - Me-
dycznego w Wojskowym Centrum Wyszko-
lenia Medycznego w Łodzi, które ukończył  
w 1961 roku, uzyskując dyplom lekarza medy-
cyny, już jako absolwent pierwszej lekarskiej  
promocji Wojskowej Akademii Medycznej.  

Szanowni Państwo,

W październikowym numerze  Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi  pojawiła się w dziale „Najważniejsze wydarzenia naszej uczelni w skrócie…” niewła-
ściwa  informacja dotycząca zatrudnienia dr. Marka Edelmana w szpitalu im Pirogowa.   
Dr Marek Edelman nigdy nie został zwolniony ze szpitala im. Pirogowa. Po tym jak musiał odejść 
ze szpitala im. Madurowicza, im. Sterlinga, oraz Szpitala Wojskowego w Łodzi, został zatrudniony  
w 1972 roku właśnie w szpitalu im. Pirogowa  gdzie przez wiele lat pełnił funkcję Ordynatora.

Wszystkich pracowników oraz dyrekcję szpitala im Pirogowa gorąco przepraszamy.

 Zespół Biura Promocji i Wydawnictw

będąc członkiem Zarządu Koła im. gen. dyw. prof. 
dr. n. med. Bolesława Szareckiego przez dwie  
kolejne kadencje.    
Jak Go pamiętamy, Zbyszek był zawsze bardzo 
skromnym człowiekiem, ale bardzo koleżeńskim, 
uczynnym i otwartym na ludzkie problemy  
zdrowotne. Jako oficer, kolega był rzetelnym, 
dyspozycyjnym i aktywnym w działalności 
społecznej. 
Za rzetelną i sumienną służbę dla Polski 
pułkownik doktor Zbigniew Zielonka był odzna- 
czony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym,  
Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi  
dla Obronności Kraju, Złotym i Srebrnym 
Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny,  
Medalem ONZ „W służbie Pokoju”, Medalem 
Pamiątkowym 25-lecia Związku Byłych Żoł-
nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Woj- 
ska Polskiego.
Wspominając życie śp. pułkownika doktora nauk 
medycznych  Zbigniewa Zielonki, nie sposób  
w krótkim pożegnalnym hołdzie wymienić 
wszystkich zasług i osiągnięć - oficerskich, nau-
kowo-dydaktycznych, a także zasług w społecznej 
działalności w Kole im. gen. dyw. prof. dr. n. med. 
Bolesława Szareckiego Związku  Żołnierzy Woj-
ska Polskiego. Pozostanie o Nim dobra pamięć, 
bowiem „Człowiek jest tyle wart, na ile pozosta- 
wia po sobie dobrych wspomnień”. 
Cześć Twojej Pamięci ! 

W dniu 5 listopada 2009 r. w Rektoracie Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi gościł Michael  
Reagan. 
W spotkaniu, które miało charakter kurtuazyjny, 
uczestniczyli: Rektor prof. Paweł Górski, 
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji 
Uczelni mgr Przemysław Andrzejak, Dyrek-
tor Biura Promocji i Wydawnictw mgr Tomasz 
Bartosiak oraz Prezes ŁARR Błażej Moder.  
Najstarszy syn Prezydenta Stanów Zjednoczonych 
odwiedził Łódź w związku z organizowanym  
w naszym mieście II Forum Gospodarczym.

Wizyta Michaela Reagana na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
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Po odbyciu stażu lekarskiego przez kilka lat 
wykonywał obowiązki lekarza i starszego lekarza  
pułku. We wrześniu 1969 roku kapitan Zbig- 
niew Zielonka rozpoczął samarytańską służbę  
w Klinice Chorób Zakaźnych Wojskowej  
Akademii Medycznej. Z tą kliniką związał swoje 
całe lekarskie życie, wszystkie służbowe i nau-
kowo-dydaktyczne osiągnięcia jako asystent, 
starszy asystent oraz adiunkt. Tam uzyskał kolej-
ne stopnie oficerskie: majora, podpułkownika  
i pułkownika oraz lekarskie specjalizacje: I i II 
stopnia z zakresu chorób zakaźnych. W roku 
1974 uzyskał stopień doktora nauk medycznych.  
W swojej długoletniej karierze naukowo-dydak-
tycznej opublikował ponad czterdzieści prac nau-
kowych. W międzyczasie pułkownik Zbigniew 
Zielonka zdążył dopisać do swego żołnierskiego 
życiorysu udział w Doraźnych Siłach Zbrojnych 
ONZ jako ordynator szpitala w Ismailia w Egip-
cie w latach 1978 - 1979. 
Służbę wojskową zakończył 30 kwietnia 1996 
roku po 42 latach służby dla Ojczyzny, dla 
człowieka i w imię człowieka. Ta samarytańska 
służba dla człowieka trwała jeszcze przez kole-
jne lata do 2003 roku, podczas której doktor 
Zbigniew Zielonka brał udział, jako lekarz Izby 
Przyjęć Miejskiego Szpitala im. Biegańskiego. 
Pułkownik doktor Zbigniew Zielonka akty-
wnie uczestniczył w życiu naukowym Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologicznego i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych, a także w życiu społecznym, 
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Uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium CoreLab 

5 listopada 2009 r. w gmachu Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, mieszczącym się przy  
ul. Mazowieckiej 6/8, odbyło się uroczyste  
otwarcie Centralnego Laboratorium Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi   -  CoreLab. 
W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. 
Wiceprezydent Miasta Łodzi Halina Rosiak, 
Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Witold Tomaszewski, Sekre-
tarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Paweł 
Czekalski, Prorektor ds. Nauki UŁ prof. Antoni 
Różalski, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi prof. Paweł Górski, Prorektorzy oraz 
Profesorowie naszej uczelni.
Centralne Laboratorium Uniwersytetu Medycz-
nego (CoreLab) zostało powołane  przez Senat 
UM w Łodzi, 5 marca 2009 roku. Podstawowym 
celem stworzenia Laboratorium było umożli-

wienie wszystkim jednostkom Uniwersytetu 
Medycznego dostępu do nowoczesnych metod 
badawczych. CoreLab pozwala na korzystanie  
z  wysokiej klasy aparatury, którą zakupiła nasza 
Uczelnia w ramach tzw. “core facilities.” Core-
Lab będzie świadczyło usługi w zakresie pro-
wadzenia badań z wykorzystaniem posiadanej 
aparatury, również zainteresowanym jednostkom 
z innych uczelni. Laboratorium daje możliwość 
przeprowadzania badań niestandardowych, opar-
tych na indywidualnych potrzebach, pomysłach  
i planach osoby zlecającej. 
Celem dodatkowym istnienia CoreLab jest posze-
rzanie oferty badawczej poprzez zakup nowego 
sprzętu i doskonalenie aktualnie dostępnych me-
tod badawczych. W związku z tym postulatem 
już teraz przygotowano wnioski o pozyskanie 
środków z Ministerstwa Zdrowia na rozwój Pra-
cowni Proteomiki.
Laboratorium pracuje na bardzo nowoczesnym 
sprzęcie. W jego zasobach znajdują się między  
innymi:
• Spektrometr mas QToF Premier firmy Waters,
•  Sekwenator 16-kapilarny firmy Applied Biosys- 
   tems,
• Mikroskop Elektronowy Transmisyjny JEM- 
   1011 firmy JEOL. 
Zapraszamy do odwiedzenia nowoutworzonego 
serwisu Centralnego Laboratorium Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi  CoreLab
  - www.umed.pl/corelab

Konferencja prasowa poświęcona organizowanym w Brukseli obchodom 91. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości

5 listopada 2009 r. odbyła się konferencja pra-
sowa poświęcona organizowanym w siedzibie 
głównej NATO w Brukseli obchodom 91. rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
W konferencji, której współorganizatorem był 
nasz Uniwersytet, uczestniczyli: Rektor Uniwer- 

sytetu Medycznego w Łodzi  prof. Paweł Górski, 
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Marek Cieślak oraz Burmistrz Miasta Łask  
Gabriel Szkudlarek.
Udział naszego Uniwersytetu w tym przed-
sięwzięciu nie jest przypadkowy i nawiązuje 

do wojskowych tradycji Uczelni. Uroczystość  
w Brukseli była doskonałą okazją do pro-
mocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, jako 
placówki unikalnej pod względem szkolenia woj-
skowej kadry medycznej na arenie ogólnopolskiej  
i europejskiej.

Wybory do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

5 listopada 2009 r. odbyły się wybory do  
Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku 
Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Przy wyborach na prezesa Uczelni oddano 98 
głosów, ważnych 93. 
Jednogłośnie Wojciech Kuncman został wybrany 
prezesem KU AZS UM Łódź. 
W wyborach do zarządu oddano 99 głosów, 
ważnych 94. Do zarządu zostali wybrani:  
Piotr Kosielski - 92 głosy na tak, Andrzej 
Michałowski - 92 na tak, Łukasz Kuncman 
- 89 na tak, Kasper Maryńczak - 92 na tak, 

Przemysław Wojtal - 81 na tak, Łukasz Augsburg 
- 89 na tak, Miłosz Kuświk - 89 na tak, Martyna 
Wawrzyniak - 87 na tak, Agnieszka Wintrowicz 
- 93 na tak, Adam Chmielecki - 65 na tak, Artur 
Szewczyk - 75 na tak.
W wyborach delegatami na Konferencję 
Środowiskową zostały wybrane następujące oso- 
by: Andrzej Michałowski, Wojciech Kuncman, 
Kasper Maryńczak, Agnieszka Wintrowicz,  
Piotr Kosielski.
Na delegata na XXIII Ogólnopolski Zjazd AZS 
został wybrany Wojciech Kuncman.

VIII Szkoła Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych

W Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medy-
cyny Społeczności Lokalnych UM w Łodzi  
6 i 7  listopada  2009  r. odbyła się  VIII  Szkoła  
Profilaktyki  i  Promocji  Zdrowia  dla  Le-
karzy  Rodzinnych, zorganizowana wspól-
nie z Państwową Agencją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Samodzielną 
Pracownią Kształcenia Lekarza Rodzinnego 
PAM w Szczecinie, poświecona profilaktyce 
szkód związanych ze spożywaniem alkoho-
lu. Wiodące wykłady wygłosili: prof. dr hab.  
n. med. Artur Mamcarz oraz prof. dr hab.  
n. med. Marcin Wojnar z Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego.

Szkoła rozpoczęła się sesją TAI CHI w parku  
im. J. Matejki.
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Osiągnięcia

Najlepsza IFMSA w Polsce

W dniach 6 - 8 listopada 2009 r. w Krasno-
brodzie odbyło się jesienne Zgromadzenie  
Delegatów IFMSA-Poland. Podczas sesji ple-
narnej zostało przyznane przez Zarząd Główny 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 
Medycyny IFMSA - Poland wyróżnienie dla  

najdynamiczniej rozwijającego się oddziału  
stowarzyszenia.
Mamy przyjemność ogłosić, że nagroda ta została 
przyznana właśnie naszemu oddziałowi -  Łódź.

Uniwersytet Medyczny został uhonorowany jubileuszowym Medalem Pamiątkowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża

Podczas uroczystej Gali upamiętniającej 90-lecie 
powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, która 
odbyła się w dniu 7 listopada 2009 r. w Pałacu 
Poznańskiego w Łodzi, Uniwersytet Medyczny 
został uhonorowany jubileuszowym Medalem 
Pamiątkowym POLSKIEGO CZERWONEGO 
KRZYŻA. 
Obecny na uroczystości Rektor, prof. Paweł  
Górski, miał zaszczyt odebrać wyróżnienie.
Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją 
humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 
200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją 
PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpie-
nia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej 
narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych czy 
politycznych.

Misja Rektora w Brukseli

W dniach 9-11 listopada Rektor Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, prof. Paweł Górski gościł 
w Brukseli. Głównym celem jego wizyty było 
spotkanie z adm. Giampaolo di Paola, szefem 
Komitetu Wojskowego NATO. Spotkanie miało 
być okazją do rozmowy na temat przyszłej 
współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego w związku 
z kształceniem na naszej Uczelni studentów 
dla wojskowych służb medycznych państw 
członkowskich NATO. 
Misja Rektora Górskiego w Brukseli rozpoczęła 
się od kolacji z Ambasadorem Bogusławem  
Winidem, szefem Stałego Przedstawicielstwa 
RP przy NATO. Podczas spotkania, które odbyło 
się w bardzo elitarnym gronie, poruszane zostały 
między innymi kwestie długich wojskowych 
tradycji naszej Uczelni i spuścizny po dawnej 
Wojskowej Akademii Medycznej. 
Prof. Górski wraz z mgr. Przemysławem  
Andrzejakiem, Pełnomocnikiem Rektora  
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, mieli okazję 
uczestniczyć w obchodach 91. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, które odbywały 
się 10 listopada w Kwaterze Głównej NATO 
w Brukseli. Ta uroczystość była doskonałą 
okazją do nawiązania wartościowych kontaktów 

oraz promocji naszej Uczelni, ze szczególnym 
uwzględnieniem Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego. 
Napięty program wizyty w Brukseli obejmował 
również spotkanie z dr. Jackiem Saryusz- 
-Wolskim, Przewodniczącym Delegacji  
ds. Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamen-
tarnym NATO oraz dr. Janem Krzysztofem 
Frąckowiakiem, dyrektorem Biura Promocji 
Nauki PolSCA w Brukseli. 
Podczas pierwszego spotkania, z dr. Jackiem 
Saryusz-Wolskim omawiane były problemy 
ochrony zdrowia w kontekście ogólnoeuropejskim 
oraz projekt pn. Europejska Sieć Współpracy Re-
gionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRiN), 
w który Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamierza 
się zaangażować. 
Natomiast spotkanie w brukselskiej siedzibie Pol-
skiej Akademii Nauk poświęcone było głównie 
szansom i korzyściom jakie daje 7. Program Ra-
mowy oraz obszarom współpracy pomiędzy PAN 
i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. 
Wizyta prof. Górskiego miała dla Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi ogromne znaczenie  
z punktu widzenia promocji oraz rozpowszech-
niania wizerunku naszej Uczelni w Europie. 
Z pewnością był to ważny krok na drodze do 
stworzenia na Wydziale Wojskowo-Lekarskim 
Uczelni - centrum edukacji wojskowej kadry me-
dycznej NATO.
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II Ogólnopolska Konferencja pt. „Rola samorządów studenckich 
w kształtowaniu procesu bolońskiego”

W dniach 13-15.11.2009 r. w Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego przy ul. Żwirki 36 odbyła 
się II Ogólnopolska Konferencja pt. „Rola 
samorządów studenckich w kształtowaniu proce-
su bolońskiego”, poświęcona wdrażaniu założeń 
Procesu Bolońskiego na uczelniach wyższych. 
Podczas konferencji starano się zwrócić uwagę na 
rolę samorządów studenckich w prawidłowej re-

alizacji Procesu Bolońskiego. Do wygłoszenia re-
feratów i dyskusji zaproszono wiele znakomitych 
osób, w tym JM Rektora prof. Pawła Górskiego. 
Konferencję zorganizował Samorząd Studencki 
Politechniki Łódzkiej we współpracy z Parlamen-
tem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 

I Zlot Sympatyków i Entuzjastów Nordic Walking

Dnia 14 listopada 2009 r. w Centrum Sportu  
i Rekreacji (ul. Małachowskiego 5/7) odbył się  
I Zlot Sympatyków i Entuzjastów Nordic Walking.  
Imprezę wzbogaciły wykłady dotyczące aktyw-
ności ruchowej i Nordic Walking oraz marsz  
Nordic Walking z elementami ćwiczeń rozgrze-
wających, rozciągających i oddechowych, prze-
prowadzany w Parku 3 Maja.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi partnerował temu 
wydarzeniu.
W trakcie zlotu studenci UMedu, zrzeszeni  
w Oddziale Łódź Międzynarodowego Stowarzy-

szenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland, 
przeprowadzali wśród uczestników badania pro-
filaktyczne. Wykonywali pomiary BMI, obwodu 
brzucha, poziomu ciśnienia tętniczego oraz po-
ziomu glukozy. Określali czynniki ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych oraz propagowali zdrowy 
styl życia.
Pierwsza edycja imprezy spotkała się z dużym 
zainteresowaniem, a piękna, słoneczna pogoda 
sprzyjająca organizatorom i uczestnikom, jeszcze 
bardziej zachęciła wszystkich do spędzania wol-
nego czasu - właśnie z Nordic Walking.

Wizyta przedstawicieli władz hiszpańskiego regionu Aragonia

W dniu 16 listopada 2009 r. w Rektoracie 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi gościła 
dwuosobowa delegacja przedstawicie-
li władz hiszpańskiego regionu Aragonia.  
Podczas spotkania z Pedro Salas Parrą,  
Dyrektorem Generalnym ds. Stosunków Za-
granicznych w Rządzie Regionu Aragonia 
oraz Jose Manuelem Verdesem, Szefem 
Wydziału Stosunków Zagranicznych  
w Rządzie Regionu Aragonia naszą Uczel-
nię reprezentowali prof. dr hab. Radzisław  

Kordek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą oraz mgr Przemysław Andrze-
jak, Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Pro-
mocji Uczelni. W czasie spotkania dyskutowano  
o systemie ochrony zdrowia i edukacji  
w obu krajach oraz perspektywach współ-
pracy pomiędzy Rządem Regionu Aragonia  
i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.  
Podczas spotkania dyskutowano również o potencjale  
i ofercie edukacyjnej naszej Uczelni oraz możli-
wości nawiązania bliższej współpracy.

110. rocznica powstania Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

16 listopada 2009 r. w Teatrze im. Jaracza 
w Łodzi odbyły się uroczystości związane  
z obchodami 110. rocznicy powstania Woje-
wódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego  
w Łodzi. Wśród przybyłych gości znaleźli 
się m.in. Wiceminister Zdrowia Adam Fron-
czak, Marszałek Województwa Łódzkiego 
Włodzimierz Fisiak, Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska, Wiceprezydent Łodzi 

Włodzimierz Tomaszewski oraz Prorek-
tor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. Marian Brocki.
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Laureaci X edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego

Mamy przyjemność zawiadomić, że dwie oso-
by z naszej Uczelni zostały laureatami X edycji 
konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na 
najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie 
i dyplomowe tematycznie związane z wojewódz-
twem łódzkim:
• dr n. med. Anna Elgalal z Wydziału Lekar-
skiego, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy 
i Alergii II Katedry Chorób Wewnętrznych, za 
rozprawę: „Częstość występowania przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc wśród mieszkańców 
województwa łódzkiego z uwzględnieniem stop-
nia zanieczyszczenia środowiska”;
• mgr Joanna Gąsiorowska z Wydziału 
Pielęgniarstwa i Położnictwa, za pracę: „Ana-
liza zachorowalności na różę w Łodzi i regionie 
łódzkim”.
Laureatom gratulujemy!

Belgijsko - Polskie Forum Innowacji w Medycynie

W dniu 17 listopada w Warszawie odbyło się 
Belgijsko-Polskie Forum Innowacji w Medy-
cynie. Moderatorem panelu pn. „Belgijski rynek 
produktów biotechnologicznych, możliwe obszary 
współpracy pomiędzy Belgią i Polską” był prof. 
Tadeusz Pietrucha, Kierownik Zakładu Biotech-
nologii Medycznej UM w Łodzi. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi był reprezen-
towany także przez mgr. Przemysława Andrze-
jaka, Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju i Pro-
mocji Uczelni. Uczestnicy Forum byli gośćmi 
JE Jana Luykx, Ambasadora Królestwa Belgii, 
który użyczył organizatorom - Belgijskiej Izbie 

Handlowej - pomieszczeń swojej ambasady i objął 
wydarzenie honorowym patronatem. Forum było 
okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli 
obu krajów w dziedzinie m.in. transferu technologii 
oraz komercjalizacji osiągnięć naukowych.

Klinika Kardiologii z Kliniką Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego Nr 3 im. dr. S. Sterlinga w Łodzi wygrała 3 440 000,00zł

Z przyjemnością informujemy, że Klinika Kar- 
diologii z Kliniką Kardiochirurgii Szpitala  
Sterlinga wygrała trzy konkursy Ministerstwa 
Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej  
pn.: „Narodowy Program profilaktyki i leczenia 
chorób układu sercowo-naczyniowego na rok 
2009 - POLKARD”, otrzymując: 

1. dotację w wysokości 100 000,00 zł. na aparat 
ultrasonograficzny do badania tętnic szyjnych  
i nerkowych. 
Zakupiony w jej ramach ultrasonograf będzie 
wykorzystywany do analizy powikłań nadciśnie-
nia tętniczego oraz identyfikacji pacjentów  
z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Pomoże 

także w rozpoznawaniu zmian miażdżycowych 
w tętnicach szyjnych, jamy brzusznej oraz tętnic 
kończyn, towarzyszących nierzadko zwężeniom 
tętnic wieńcowych. Badania takie są rutynowo 
przeprowadzane u pacjentów kierowanych do  
rewaskularyzacji operacyjnej (by-passy). 
Ultrasonograf będzie służył również ocenie 
żył kończyn dolnych w poszukiwaniu źródeł 
zatorowości płucnej. 
2. dotację w wysokości 340 000,00 zł. na apara-
turę do badań elektrofizjologicznych. 
Aparat rentgenowski zakupiony w ramach tej 
dotacji zastąpi wysłużony sprzęt służący dziś do 
implantacji wszelkiego typu rozruszników serca 
oraz ablacji dróg przewodzących serca w przy-
padkach uporczywych zaburzeń rytmu. 
Na aktualnie posiadanym aparacie jedynie w roku 
2008 implantowano 84 automatycznych kardio-
werterów-defibrylatorów serca (co stanowi 62% 
wszystkich urządzeń tego typu implantowanych 
w Województwie Łódzkim), 452 rozruszniki 
serca (30% zabiegów w województwie) oraz 
przeprowadzono 109 ablacji dróg przewodzących 
serca (71% spośród wszystkich zabiegów ablacji 
w naszym województwie). 
W roku 2009 liczba powyższych procedur wzrosła 
o 40%, a nowy aparat pozwoli przeprowadzać je  
z jeszcze większą skutecznością i bezpie-
czeństwem. Poprawione obrazowanie umożliwi 
wdrożenie nowych typów zabiegów - ablacji 
migotania przedsionków oraz intensyfikacji  
skojarzonych procedur terapii resynchroni-
zującej z implantacją automatycznych kardio-

werterów-defibrylatorów serca (CRT-D). 
3. dotację w wysokości 3 000 000,00 zł. na budowę 
sali hybrydowej. 
Zapewnia ona możliwość jednoczasowego leczenia 
serca i dużych naczyń przez kardiologa inwazyjne-
go i kardiochirurga. Wyposażenie sali hybrydowej 
składa się z nowoczesnego angiografu do badań 
serca i naczyń, respiratora, aparatury do znieczu-
lenia ogólnego, hemofiltracji, krążenia pozaustro-
jowego oraz kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. 
Umożliwi ona implantację przezskórną za-
stawek serca, stentgraftu aorty piersiowej  
w przypadku jej rozwarstwienia i wiele innych 
zabiegów współczesnej kardiologii interwen-
cyjnej. Możliwa także będzie jednoczasowa re-
waskularyzacja operacyjna np. z wykorzystaniem 
tętnicy piersiowej wewnętrznej (tzw. MIDCAB) 
oraz rewaskularyzację pozostałych naczyń metodą 
przezskórną (angioplastyka z implantacją stentów 
wieńcowych). 
Na sali hybrydowej przeprowadzane będą także za-
biegi kardiologiczne w obrębie naczyń wieńcowych 
i aorty o najwyższym stopniu złożoności. Możliwość 
natychmiastowego przeprowadzenia operacji na 
otwartym sercu stanowić będzie zabezpieczenie 
minimalizujące ryzyko wystąpienia powikłań. Sala 
w Klinice Kardiologii Szpitala Sterlinga będzie 
trzecią salą tego typu w Polsce. 
Gratulujemy Klinikom oraz wszystkim jej pracow-
nikom, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak 
ogromnego sukcesu w szczególności profesorowi 
Jarosławowi Drożdżowi i profesorowi Ryszar-
dowi Jaszewskiemu.

Konferencja pt. „Cukrzyca problemem społecznym XXI wieku”

Z okazji Światowego Dnia Cukrzycy w dniu  
19 listopada 2009 r. w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej 
przy ul. Żeromskiego 113 odbyła się Konferen-
cja pt. „Cukrzyca problemem społecznym XXI 
wieku”.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia 
dotyczące objawów i kryteriów rozpoznawania 
cukrzycy, przyczyn powstawiana, nowoczesnych 
metod leczenia oraz zapobiegania powikłaniom. 
Konferencję zorganizowała Rada Pielęgniarek 
Naczelnych Uniwersytetu Medycznego.
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Fashion show przeciwko anoreksji i bulimi - II Tura castingu

Oddział Łódź Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Studentów Medycyny IFMSA - Poland 
zorganizował dla studentów Uniwersytetu Medy-
cznego na CASTING na modeli i modelki do akcji 
FASHION SHOW PRZECIWKO ANOREKSJI 

I BULIMII. Celem akcji jest obalenie stereotypu 
„modelki – kościotrupa” oraz uświadomienie, jak 
poważnymi zaburzeniami są anoreksja i bulimia. 
Warunkami udziału są prawidłowy wskaźnik BMI 
oraz chęć dobrej zabawy.

Piętnasty atak Wampira - Wampiriada 2009

Podstawowym celem akcji jest ratowanie 
zdrowia i życia ludzkiego poprzez jak największą 
ilość zebranej krwi. Misją jest uświadomienie 
społeczeństwa oraz ukazanie tak łatwego sposobu 
pomocy drugiemu człowiekowi, jakim jest hono-
rowe krwiodawstwo.
Jak co roku w akcji uczestniczy Uniwersytet Me-
dyczny w Łodzi, w dniu 20 i 24 listopada 2009 r.  
przez kilka godzin przyszli medycy tłumnie  
przybywali na akcję. 

Podsumowanie Konferencji pt. „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”

W dniu 21 listopada 2009 roku w Instytucie 
Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 

262/264 odbyła się Konferencja Naukowa  
pt. „Co nowego w onkologii i hematologii 
dziecięcej?”. Organizatorem konferencji była 
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabe-
tologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi. 
W trakcie konferencji grono specjalistów z Polski 
zaprezentowało najnowsze informacje na temat 
diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych  
i hematologicznych u dzieci. Ponadto, konferencja 
miała na celu integrację środowiska hematologów 
z pacjentami z hemofilią. Zorganizowano war- 
sztaty dla pacjentów i ich rodzin, a także w sesji  
plenarnej, problemy chorych na hemofilię, 

przybliżył  dr Sumera, Wiceprezes Polskiego 
Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię.
Konferencję objęli Patronatem Honorowym: 
Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki oraz 
Włodzimierz Fisiak Marszałek Województwa 
Łódzkiego
Więcej informacji na stronie www.onko-dzieci.pl

Konferencja naukowa pt. „Rola Kosmetologii w życiu człowieka”

W dniach 21-22 listopada Zakład Kosmeto-
logii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz 
z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi 
zorganizował „I Targi - Uroda i Estetyka”  
i konferencję naukową „Rola Kosmetologii  
w życiu człowieka”.
Była to pierwsza tego typu impreza targowo- 
-naukowa w Polsce. Udało się zaprosić wybit-
nych specjalistów z zakresu szeroko pojętej kos-
metologii i medycyny estetycznej z całego kraju. 
Poruszane były problemy profilaktyki onkolo-
gicznej, podologii, toksyczności związków 
stosowanych w preparatach do budowy sztucz-
nej płytki paznokciowej. Dyskutowano na te-
mat świadomości pracowników firm solaryjnych  
w zakresie szkodliwości promieni UV. Omawia-
ne były również najnowsze odkrycia w dziedzinie 
receptur kosmetycznych. Szczególnym zaintere-

sowaniem cieszyło się zastosowanie w prepara-
tach nawilżających i odżywczych tropokolagenu, 
pozyskiwanego metodą hydratacji kwasem mle-
kowym ze skór ryb łososiowatych. Odbyła się 
również premiera kosmetyku z dermatopoietiną, 
jako substancją umożliwiającą odnowę i rewita-
lizację skóry.
Dużym sukcesem była również część targowa 
imprezy. Przede wszystkim po raz pierwszy za-
stosowano formułę odpowiedniego doboru firm 
kosmetycznych. Kluczem było prowadzenie za-
biegów i prezentacja preparatów sprzyjających 
zdrowiu i pielęgnacji. Dzięki temu wystawcy  
mogli mieć gwarancje tzw. „czystości imprezy”, 
a my satysfakcję, że nie pozwalamy prezentować 
i reklamować zabiegów i preparatów szkodliwych 
dla zdrowia. Na naszą imprezę przyjechali przed-
stawiciele wielu firm polskich i zagranicznych, 
określanych w branży mianem „firm z górnej 
półki”. 

Korzystając z okazji, chcemy serdecznie 
podziękować za wsparcie naukowe Pani  
prof. dr hab. Julii Kruk-Jeromin oraz lekarzom  
z Kliniki Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi,  Zakładowi Syntezy  
i Technologii Leków oraz Panu dr Markowi 
Borowińskiemu z Akademii Sztuk Pięknych  
w Łodzi.
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Spotkanie Władz z byłymi Rektorami naszej Uczelni

W dniu 23 listopada Władze Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi, reprezentowane przez Rektora, 
prof. Pawła Górskiego, Prorektora ds. Nauczania 
i Wychowania, prof. Annę Jegier oraz Prorektora 
ds. Klinicznych, prof. Mariana Brockiego gościły 
byłych Rektorów naszej Uczelni. 
W spotkaniu uczestniczyli Rektorzy Akademii 
Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej:  
prof. Leszek Woźniak (1981-1987), prof. Marek  
Pawlikowski (1987-1990), prof. Jan Berner  

(1990-1996), prof. Henryk Stępień (1996-2001),  
prof. Andrzej Lewiński (2001-2008) oraz Pro- 
rektor ds. Rozwoju Uczelni (2001-2008), prof. 
Krzysztof Zeman (2002). Spotkanie dało moż-
liwość wymiany doświadczeń, stało się też dos-
konałą okazją do wspomnień, szczególnie w ob-
liczu przypadającej w 2010 roku rocznicy 65-lecia 
Wydziałów Medycznych.

Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego oraz Ośrodka Dydaktycznego 
w USK im. WAM - CSW

W dniu 24 listopada 2009 r. w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym im. WAM - CSW w Łodzi 
przy ul. Żeromskiego 113, odbyło się uroc-
zyste otwarcie Pracowni Rezonansu Magne-
tycznego oraz Ośrodka Dydaktycznego. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in. Doradca 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna 
Gręziak, Senator RP Maciej Grubski, Poseł 
na Sejm RP Hanna Zdanowska, Wiceminis-
ter Zdrowia Adam Fronczak, Ksiądz Prałat 
Andrzej Dąbrowski Kanclerz Kurii Metro-
politalnej w Łodzi, Wojewoda Łódzki Jolanta 
Chełmińska, Przedstawiciel Marszałka Woje- 
wództwa Łódzkiego Dyrektor Departamentu  
Polityki Zdrowotnej Dorota Łuczyńska, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak, 
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medy-
cznego prof. Paweł Górski, Dyrektor Łódzkiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia Paweł Paczkowski, Prorektorzy, 
Dziekani oraz profesorowie UM, Członkowie 
Rady Społecznej Szpitala, Profesorowie Kierow-
nicy Klinik i Zakładów Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego im. WAM, Przedstawiciele Orga-
nizacji Kombatanckich oraz Przedstawiciele firmy 
Philips. 

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjna me-
toda obrazowania struktur ludzkiego ciała, która 
służy diagnostyce i ukazaniu prawidłowości bądź 
nieprawidłowości w zakresie tkanek i narządów. 
To jedna z najbardziej zaawansowanych technik, 
o ogromnym znaczeniu dla medycyny i badań 

naukowych. Szpital będzie dysponował nowo-
czesnym urządzeniem marki PHILIPS (model 
Achieva 1.5T Nova Dual). 
Jednocześnie oddajemy do dyspozycji naszych 
studentów trzy nowe sale dydaktyczne. W ich 
przyjaznych wnętrzach realizowany będzie 
proces kształcenia i ciągłego podnoszenia kwali-
fikacji studentów, stażystów, lekarzy i wszystkich 
innych uczestników procesu edukacyjnego w ob-
szarze medycyny i nauk pokrewnych. 
Uroczyste otwarcie Pracowni Rezonansu Mag-
netycznego odbyło się pod hasłem nowej jakości 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wo-
jskowej Akademii Medycznej. 

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wspólnego projektu Gazety Wyborczej 
i czterech łódzkich Uczelni Wyższych

W dniu 24 listopada 2009 r. w Muzeum  
Historii Miasta Łodzi, Rektor  prof. Paweł  
Górski podpisał list intencyjny dotyczący 
wspólnego projektu Gazety Wyborczej i czte-
rech łódzkich Uczelni - Uniwersytetu Medy-
cznego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politech-
niki Łódzkiej oraz Akademii Sztuk Pięknych.
W ten sposób oficjalnie zainicjowana została 
akcja Gazety Wyborczej – „Dyplom na te-
mat”. Akcja skierowana jest do studentów, a 
jej celem jest zachęcenie do pisania prac dy-
plomowych, które służą nie tylko zdobyciu 
tytułu, ale mogą mieć praktyczne zastosowanie  
i przynieść ich autorom realne korzyści. Pro-
jekt ma także przyczynić się do zintegrowania 
łódzkiego środowiska akademickiego i uspraw-
nienia komunikacji pomiędzy światem nauki  
i biznesu. 

Pierwszym wspólnym projektem, w ramach akcji 
„Dyplom na temat” jest łóżko antyodleżynowe, 
które ma powstać dzięki zaangażowaniu sił  
i środków przedstawicieli czterech łódzkich szkół 
wyższych. Wkład naszej Uczelni w ten projekt 
polega na opracowaniu koncepcji funkcjono-
wania takiego łóżka. Zespół roboczy powołany 
do koordynowania projektu jest przekonany  
o jego powodzeniu i ma nadzieje, że produkt uda 
się wprowadzić na rynek. 
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Seminarium Real-Time PCR i sekwencjonowanie DNA. 
Możliwości aparatów Applied Biosystems 

24 listopada 2009 r., w Auli Wschodniej CKD 
przy ul. Pomorskiej 251, odbyło się seminarium 
na temat metod oraz produktów do Real-Time 
PCR i sekwencjonowania, zorganizowane przez 
Applied Biosystems oraz Centralne Laborator-
ium Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Spotkanie objęło następujące zagadnienia:
•  Technika Real-Time PCR,
• Przegląd możliwości i aplikacji aparatu  
    7900HT,
• Demo oprogramowania aparatu 7900HT  

    Real-Time PCR System;
     - pokaz programu RQ Study Software do obli- 
    czania relatywnej ekspresji genów metodą  
         ΔΔCT na małej macierzy (TaqMan Low Den- 
        sity Array), 
      - genotypowanie SNP,
•  Od izolacji kwasów nukleinowych do ekspresji,  
  wyciszania genów i badania polimorfizmów: 
     przegląd rozwiązań odczynnikowych AB,
•    Przegląd aplikacji sekwenatora 3130xl - sekwen- 
    cjonowanie DNA, pomiar analizy fragmentów.

II edycja wykładów dla doktorantów, młodych pracowników nauki 
i opiekunów naukowych doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Studium Doktoranckie organizuje II edycję 
wykładów dla doktorantów, młodych pracow-
ników nauki i opiekunów naukowych dokto-
rantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Pierwszy w roku akademickim 2009/2010 
wykład pt. „Reforma systemu kształcenia  
lekarzy” wygłosił dr n. prawn. Rafał Kubiak  
w dniu 25 listopada 2009, w Auli im. Profesora  
A. Pruszczyńskiego, przy al. Kościuszki 4.
Dr Rafał Kubiak ukończył Wydział Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Łódzkiego, na którym 
uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Aktual-
nie pełni obowiązki kierownika Zakładu Prawa 
Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Zajmuje również stanowisko adiunkta w Katedrze 
Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
jest starszym specjalistą ds. prawnych Centrum 
Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto, jest 
członkiem komisji bioetycznych, działających 
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz 
przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. 

W kręgu zainteresowań Rafała Kubiaka znajdują 
się uwarunkowania prawne eksperymentów me-
dycznych oraz zasady prawnej odpowiedzialności 
lekarza. W tym zakresie jest autorem licznych 
opracowań. Zajmuje się także systemem kształcenia 
lekarzy w Polsce, współpracując z Departamen-
tem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa 
Zdrowia.
Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace, 
mające na celu zmianę ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Nowelizacja ukierunkowana 
jest przede wszystkim na modyfikację systemu 
kształcenia lekarzy w Polsce. Celem noweli jest 
uproszczenie i skrócenie istniejących procedur 
edukacyjnych. Treścią wystąpienia było przed-
stawienie najnowszych założeń i propozycji Mi-
nisterstwa Zdrowia w omawianej materii oraz  
w zakresie modyfikacji systemu egzaminowania  
w ramach Lekarskiego Egzaminu Państwowego, 
Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego 
i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Spotkanie z Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Zdrowia 
i Ochrony Konsumenta Komisji Europejskiej (DG Sanco)

W dniu 26 listopada 2009 r. gościem Rektora,  
prof. Pawła Górskiego, był dr Andrzej Ryś, 
Dyrektor w Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Ochro-
ny Konsumenta Komisji Europejskiej (DG Sanco). 
W spotkaniu z ramienia Uczelni uczestniczyli 
również dr Jacek Grabowski, Kanclerz UM oraz 
mgr Przemysław Andrzejak, Pełnomocnik Re-
ktora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni. Spotkanie było 
okazją do rozmowy na temat problemów polskiej 

służby zdrowia, możliwości ich rozwiązywania 
oraz korzyści i szans, jakie stwarza członkostwo 
Polski w UE.
Dr Andrzej Ryś - lekarz i polityk, Wiceminis-
ter Zdrowia w Rządzie Jerzego Buzka, w okresie 

przedakcesyjnym zajmował się dostosowaniem 
polskiego prawa do wymogów unijnych, od 2006 
roku dyrektor w Komisji Europejskiej - odpo-
wiedzialny za sprawy zdrowia publicznego, kon-
sultant WHO i Banku Światowego.

Dzień Podchorążego

W dniu 27 listopada 2009 r. złożeniem kwiatów 
przed pomnikiem gen. dyw. prof. dr. med. 
Bolesława Szareckiego na pl. Hallera uczczono 
przypadający w niedzielę Dzień Podchorążego.
W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
kwiaty złożył Dziekan Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego prof. Zbigniew Baj.

Dzień Podchorążego ustanowiono na pamiątkę 
wydarzeń nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., 
kiedy grupa podchorążych pod wodzą Piotra  
Wysockiego rozpoczęła powstanie listopa-
dowe atakiem na Belweder, siedzibę wielkiego 
księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy Armii  
Polskiej.

JM Rektor gościł posłów, senatorów i europosłów województwa łódzkiego

W dniu 30 listopada Rektor, prof. Paweł Górski  
gościł posłów, senatorów i europosłów woje-
wództwa łódzkiego na śniadaniu zorganizowa-
nym w rektoracie Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
także:  Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, 
Włodzimierz Fisiak, Marszalek Województwa 
Łódzkiego oraz Jerzy Kropiwnicki, Prezydent 
Miasta Łodzi. Na śniadaniu obecni byli przed-
stawiciele wszystkich ugrupowań politycz-

nych: Jarosław Jagiełło, PiS; Andrzej Biernat, 
PO; Mirosław Łuczak, PSL, a także Cezary  
Grabarczyk, Minister Infrastruktury oraz Jacek 
Saryusz-Wolski, Przewodniczący Komisji Spraw 
Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Pod-
czas spotkania dyskutowano o strategii rozwoju 
ochrony zdrowia w województwie łódzkim, roli  
uniwersyteckich szpitali klinicznych oraz 
przyszłości Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. 
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Prawie 4 miliony złotych na modernizację 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM

Miło nam poinformować, że Dyrektor Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej 
Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala 

Weteranów oraz Kierownik Kliniki Chirurgii 
Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkolo- 
gicznej pozyskali ze środków Ministerstwa Zdrowia 
3,2 mln PLN (1,5 mln PLN realizacja rok 2009 i 1,7 
mln PLN realizacja rok 2010) na remont jednostki. 
Ponadto pozyskano kwotę 726 112,50 PLN na za-
kup sprzętu do wyposażenia sali operacyjnej.
Łączna kwota uzyskanych środków wynosi  
3 926 112,50 PLN.
Gratulujemy Dyrektorowi szpitala Panu dr. hab.  
n. med. prof. nadzw. Jackowi Ryszowi i Panu  
Kierownikowi Kliniki, prof. dr. hab. n. med.  
Marianowi Brockiemu.

28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK) 
Joint Meeting with the Polish Club of Endocrine Surgeons, Łódź, Poland

W dniach 26-28 listopada w Instytucie Europej-
skim przy ul. Piotrkowskiej 262 w Łodzi odbył 
się Polsko-Niemiecki Kongres Chirurgów  
Endokrynologicznych (28th Annual Meeting of 
the German Association of Endocrine Surgeons 
CAEK Joint Meeting with the Polish Club of  
Endocrine Surgeons).
Głównymi organizatorami i pomysłodawcami 
tego międzynarodowego spotkania byli profesor 
Henning Dralle ze Szpitala Uniwersyteckiego 
w Halle - prezydent-elekt Światowego Towa-
rzystwa Chirurgów Endokrynologicznych i se-
kretarz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów 
Endokrynologicznych oraz profesor Krzysztof 
Kuzdak, kierownik Kliniki Chirurgii Endokry-
nologicznej i Ogólnej WSS im. M. Kopernika  
w Łodzi, przewodniczący łódzkiego oddziału  
Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Zjazd miał charakter międzynarodowy, wzięli  
w nim udział prelegenci z różnych krajów europej-
skich, m.in. z Węgier, Austrii, Finlandii, Niemiec  
i Polski. Sesje naukowe dotyczyły zagadnień  
takich jak: rak tarczycy, nowoczesne metody  
w chirurgii endokrynologicznej, czynniki ryzyka  
i postępowanie w przypadkach komplikacji.  
Elementem integracyjnym zjazdu był bankiet  
w salonach Pałacu  Poznańskiego oraz koncert  
organowy w Kościele Ewangelickim p.w. św. Ma-
teusza. 
Wykładom towarzyszyła sesja plakatowa,  
w której nagrodę za najlepszą prezentację poste-
rową zdobyła doktorantka Zakładu Chirur-
gii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, mgr inż. Karolina Kowalska (promotor 
pracy -  dr hab. n med. prof. nadzw. Zbigniew 
Pasieka).

I Konferencja czasopisma Archives of Medical Science na temat 
„Kontrowersje w Nadciśnieniu Tętniczym”

W dniach 27-28 listopada 2009 r. odbyła się 
w Łodzi I Konferencja czasopisma Archives 
of Medical Science na temat „Kontrowersje  
w Nadciśnieniu Tętniczym”. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: prof. 
Krzysztof Narkiewicz (Gdańsk) oraz prof. 
Pierre Ronco (Paryż), którzy wygłosili wykłady 
otwarcia, a także prof. Sverre E. Kjeldsen 
(Oslo), prof. Dimitri P. Mikhailidis (Londyn)  
i prof. Zbigniew Gaciong (Warszawa). 
Konferencja była połączona z uroczystym  
otwarciem Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia 

Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, która działa 
od stycznia 2009 roku pod kierownictwem  
prof. Jacka Rysza.

Pani mgr Dorota Kilańska przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  
28 listopada 2009 r. podczas XV Krajowego  
Zjazdu Delegatów (KZD) Polskiego Towarzys-
twa Pielęgniarskiego Pani mgr Dorota Kilańska 
- nauczyciel akademicki Wydziału Pielęgniar-
stwa i Położnictwa UM w Łodzi, została wybrana 
przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego  
Towarzystwa Pielęgniarskiego XV kadencji  
(2009-2014), otrzymując 100% poparcia XV KZD. 

Wybór ten był wynikiem uznania dotychczasowych 
dokonań na rzecz środowiska pielęgniarskiego, 
szczególnie w zakresie wprowadzania innowacji  
w pielęgniarstwie. 
Jako przewodnicząca ubiegłej, jak i bieżącej 
kadencji ZG PTP, Pani mgr Dorota Kilańska 
jest członkiem Rady Narodowych Reprezen-
tantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) 
- pielęgniarskiej organizacji będącej „głosem 
pielęgniarek na świecie” oraz Europejskiej Fede-
racji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) - stałego 
Komitetu Pielęgniarskiego przy Parlamencie  
Europejskim.
Serdecznie gratulujemy!

więcej na www.umed.pl
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Aktualności: Grudzień 2009

36. konferencja dotycząca wpływu leków kardiologicznych, pulmonologicznych 
i przeciwcukrzycowych na procesy metaboliczne

W dniu 2 grudnia 2009 r. odbyła się 36. konfe-
rencja  zorganizowana przez Polskie Towa- 
rzystwo Chorób Metabolicznych i Łódzką  
Szkołę Diabetologii.
Podczas konferencji, tradycyjnie odbywającej się 
w auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
Nr 3 im. dr. S. Sterlinga, poruszono zagadnienia 
dotyczące  wpływu leków kardiologicznych, pul- 
monologicznych  i przeciwcukrzycowych na pro-
cesy metaboliczne. 

Wykładowcami byli: prof. dr  hab. Grzegorz  
Opolski, prof. dr hab. Adam Antczak,  
prof.  dr hab. Józef Drzewoski.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainte-
resowaniem zarówno lekarzy, jak i farmaceutów. 

Konferencja pt. „Odpowiedzialny człowiek w świetle prawa. 
Rodzaje odpowiedzialności lekarskiej”

4 grudnia 2009 roku w gmachu Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
odbyła się konferencja pod tytułem „Odpo-
wiedzialny człowiek w świetle prawa. Rodzaje 
odpowiedzialności lekarskiej” zorganizowana 
przez  Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Łódź. Organizatorzy postanowili 
poruszyć te kwestie, w których spotykają się  
dwie z pozoru niezależne od siebie dziedziny - 
prawo i medycyna. 

Patronem merytorycznym Konferencji był dr Rafał 
Kubiak.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uni- 
wersytetu Łódzkiego, prof. zw. dr hab. Małgorzata 
Pyziak – Szafnicka; Dziekan Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
dr hab. n. med. prof. nadzw. Adam Antczak; 
Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej,  
Grzegorz Krzyżanowski.

Konferencja z cyklu „Cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze - pytania i odpowiedzi”

W dniach 4-5 grudnia 2010 r. w Hotelu  
Andel’s przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi odbyła 
się III Konferencja z cyklu „Cukrzyca, otyłość, 
nadciśnienie tętnicze - pytania i odpowiedzi”. 
Podczas konferencji zaprezentowane zostały 
nowości z międzynarodowych zjazdów nau-

kowych. Organizatorem konferencji było Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne Oddział Łódzki 
oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabeto- 
logii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 
im. N. Barlickiego.

Spotkanie reżysera Terrego Sandersa z Pełnomocnikiem Rektora ds. Rozwoju 
i Promocji Uczelni Przemysławem Andrzejakiem

W dniu 5 grudnia 2009 r. zakończył się XVII 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów  
Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE 2009. 
Jednym z laureatów Festiwalu został Terry 
Sanders, amerykański reżyser, scenarzysta  
i producent, laureat dwóch Oscarów, który 
otrzymał w Łodzi nagrodę za wybitne 
osiągnięcia w filmie dokumentalnym. Ostatni 
z filmów laureata „Fighting for Life” ukazuje 
współczesny obraz medycyny wojskowej na 
przykładzie lekarzy i pielęgniarek biorących 
udział w amerykańskiej interwencji w Iraku. 
Przed rozpoczęciem Ceremonii Zamknięcia 
miało miejsce specjalne spotkanie reżysera  
z Pełnomocnikiem Rektora ds. Rozwoju  
i Promocji Uczelni, mgr. Przemysławem  
Andrzejakiem. Terry Sanders podarował  
Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi egzem-
plarz swojego najnowszego filmu. Podczas 
rozmowy reżyser przyznał, że film ten może 
zainteresować przyszłych lekarzy wojskowych, 
studiujących na naszej Uczelni.
Terry Sanders (ur. 1931, Nowy Jork) to 
reżyser, producent i scenarzysta, zdobywca 

dwóch Oscarów. Laureat wyreżyserował i/lub 
wyprodukował ponad 70 filmów fabularnych,  
dokumentalnych, telewizyjnych, w tym wiele 
filmów przedstawiających sylwetki najważniej-
szych amerykańskich pisarzy, muzyków i innych 
artystów. Przez wielu krytyków uważany jest za 
jednego z najlepszych współczesnych dokumen-
talistów. Jego dokumentalna filmografia zawiera 
takie filmy, jak „Maya Lin: A Strong Clear Vision” 
o rzeźbiarce, która wykonała pomniki Vietnam 
Memorial Wall oraz Civil Rights Fountain Memo-
rial, „Fighting for Life” o amerykańskich lekarzach 
i pielęgniarkach na froncie w Iraku, a także słynny 
dokument „Return with Honor”, opowiadający 
o amerykańskich pilotach, których samoloty 
zestrzelono nad Wietnamem i którzy byli jeńcami 
wojennymi przez ponad 8,5 roku. „The Legend  
of Marilyn Monroe” oraz “Slow Fires: On the 
Preservation of the Human Record” także należą 
do jego najlepszych dzieł. 
(www.pluscamerimage.pl)
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Konferencja pt. „Dylematy współczesnej kardiologii - debata pro-contra”

W dniu 5 grudnia 2009 r. w Izbie Lekar-
skiej w Łodzi przy ulicy Czerwonej 3 odbyła 
się III Konferencja Kliniki Kardiologii  
Interwencyjnej i Kardiodiabetologii Uniwersy- 
tetu Medycznego w Łodzi pt. „Dylematy 
współczesnej kardiologii - debata pro-contra”.

Pogrzeb dr. Dariusza Szczęsnego

Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego  
Kolegę i Przyjaciela dr. Dariusza Szczęsnego,  
neuropsychologa, pracowika Zakładu Re- 
habilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu  

Medycznego w Łodzi. Pogrzeb odbył się  
7 grudnia 2009 r. o godz. 1200 w Łodzi, w części 
wojskowej cmentarza na Dołach.

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym 
w Łodzi a Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 8 grudnia 2009 r. w Rektoracie Uni-
wersytetu Łódzkiego podpisane zostało poro-
zumienie o współpracy naukowo-badawczej 
pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 
a Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Obie uczelnie reprezentowane były 
przez Rektorów: prof. dr. hab. Pawła Górskiego, 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
oraz prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela, 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Porozumienie 
sformalizowało współpracę instytucji w zakresie 
wspólnych projektów edukacyjnych, naukowych, 
szkoleniowych i doradczych. Jest ono kolejnym 

ważnym krokiem na drodze do rozwoju innowa-
cyjnej przedsiębiorczości akademickiej na naszej 
Uczelni.

Nadanie Kołu Medycyny Ratunkowej imienia dr. n. med. Adama Rasmusa

8 stycznia 2009 r. o godzinie 1530 w auli 
wschodniej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego  
mieszczącego się przy ul. Pomorskiej 251, 

odbyła się uroczystość nadania Kołu Medycyny 
Ratunkowej imienia  dr. n. med. Adama Rasmusa.

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

W jedenastej edycji organizowanego przez 
firmę StatSoft Polska i StatSoft Inc. konkursu 
na najlepszą pracę doktorską i magisterską, 
przygotowaną z zastosowaniem narzędzi sta- 
tystyki i analizy danych zawartych w progra-
mach z rodziny Statistica, w kategorii prac  
doktorskich główną nagrodę otrzymał Pan  
dr n. med. Tomasz Adamusiak za pracę 
zatytułowaną „Kontrola astmy w obserwacji  
czteroletniej”.

Promotorem pracy był prof. dr hab. n. med. Rafał 
Pawliczak z Zakładu Immunologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy!

VI Sympozjum Naukowe z cyklu: Dziecko Łódzkie „Kierunki zmian 
w sytuacji zdrowotnej dzieci regionu łódzkiego w ostatnim piętnastoleciu”

10 grudnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, 
przy ul. Piotrkowskiej 104, odbyło się VI Sym-
pozjum Naukowe z cyklu: Dziecko Łódzkie 
„Kierunki zmian w sytuacji zdrowotnej dzieci 
regionu łódzkiego w ostatnim piętnastoleciu”. 
Patronat Honorowy sprawowali: Prezydent Mia-
sta Łodzi - dr Jerzy Kropiwnicki oraz Woje-
woda Łódzki - Jolanta Chełmińska. Natomiast 
Członkami Komitetu Honorowego byli: Jego 

Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi - prof. dr hab. n. med. Paweł Górski,  
Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii -  
prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska,  
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycz- 
nego - prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka  
oraz Rzecznik Praw Dziecka - Minister Marek  
Michalak.
Sympozjum to, podobnie jak 5 poprzednich, 
organizowała Klinika Propedeutyki Pediatrii  
i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, Wydział Zdrowia  
Publicznego Urzędu Miasta Łodzi oraz Fun- 
dacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami 
Narządów Ruchu „Idziemy Razem”. 
Część naukową Konferencji otworzył Rek-
tor Uniwersytetu Medycznego - Pan Profesor 
Paweł Górski. Podczas Konferencji omawiano 
zarówno korzystne zmiany i postęp w rozpozna- 
niu i leczeniu szeregu chorób, jak też wzrost 
zachorowań w innych dziedzinach, a także  
pojawianie się coraz częściej zachowań agre-
sywnych i zaburzeń psychicznych. Zwrócenia 
uwagi wymagają również podnoszone w dysku-
sji niekorzystne trendy w niektórych dziedzi- 
nach opieki pediatrycznej w regionie łódzkim  
(w tym profilaktyka w szkołach i przedszkolach). 
Ważne dla podjęcia szybkich działań są utrzymu-
jące się w wielu środowiskach problemy społe-
czno-ekonomiczne i psychologiczne wpływające 
na złą jakość życia dzieci i młodzieży.

Biuletyn nr 11-12, listopad-grudzień 2009, ŁódźBiuletyn nr 11-12, listopad-grudzień 2009, Łódź



więcej na www.umed.pl

24 25

Aktualności 

Uczestnikami konferencji byli lekarze wszys-
tkich specjalności oraz socjolodzy, rehabilitanci, 
psycholodzy, fizjoterapeuci, pedagodzy i inne  
osoby zajmujące się problemami dzieci  
i młodzieży w różnych instytucjach. 
W Sympozjum uczestniczyło około 230 osób  
z Łodzi i województwa łódzkiego,  przedsta- 
wiciele władz miasta, województwa, sejmiku 
samorządowego, pracownicy naukowo-dydakty-

czni łódzkich uczelni oraz goście (w tym profeso-
rowie) z innych ośrodków akademickich.
Podczas 2 sesji plenarnych zaprezentowanych 
zostało 10 referatów (w tym jeden podsumowujący 
Sesję Plakatową), 34 krótkie doniesienia prezen-
towane w sesji plakatowej. Były one oceniane 
przez Komisję Naukową, która nagrodziła 3 prace, 
a 2 wyróżniła.  Streszczenia wszystkich prac są  
opublikowane w Suplemencie czasopisma Przeg-
ląd Pediatryczny. 
VI Sympozjum: Dziecko Łódzkie, było połączone 
z Jubileuszem 15-lecia Kliniki Propedeutyki Pe-
diatrii i Chorób Metabolicznych  Kości i z tej  
okazji został wydany IV numer 2009 czasopis-
ma Clinical and Experimental Medical Letters, 
zawierający najważniejsze aktualne osiągnięcia 
naukowe Zespołu Kliniki.
Udział w konferencji był bezpłatny, wszyscy  
Uczestnicy otrzymali materiały naukowo-szkole-
niowe, poczęstunek, certyfikaty.

Spotkanie z młodzieżą liceów patronackich

W ramach przeprowadzanego przez Biuro Pro-
mocji i Wydawnictw programu wizyt w szkołach 

ponadgimnazjalnych z Łodzi i całego województwa 
przedstawiciele naszej Uczelni odwiedzili również 
łódzkie licea patronackie – I, XXVI oraz XXXIII 
Liceum Ogólnokształcące. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży  
szkolnej, zorganizowaliśmy spotkania uczniów  
z pracownikami oraz studentami Uniwersytetu.  
Podczas spotkania maturzyści mieli okazję poznać 
bliżej naszą Uczelnię, zapoznać się z ofertą 
edukacyjną, a przede wszystkim dowiedzieć się 
więcej o studiach na Wydziale Wojskowo-Lekar-
skim.
W spotkaniu, poza reprezentantami Działu Rekru-
tacji, obecni byli chor. Jacek Pacholczyk z Cen-

trum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych 
oraz podchorążowie studiujący na kierunku lekar-
skim na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, którzy 
szczegółowo przedstawili specyfikę studiów na 
tym kierunku, wszelkie wymagania i przywileje 
dotyczące studentów oraz odpowiadali na docie-
kliwe pytania uczniów.
Mamy nadzieję, że pełna wiedza o studiach w Uni-
wersytecie Medycznym w Łodzi ułatwi dokonanie 
właściwego wyboru!

Dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, że wysokobudżetowy 
projekt: „Śródbłonek naczyniowy w choro-
bach cywilizacyjnych: od badań poznawczych  
do oferty innowacyjnego leku o działaniu 
śródbłonkowym”, składany przez Konsorcjum 
Naukowe, w skład którego wchodzi między  
innymi Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 
otrzymał dofinansowanie z Funduszy Struktu-
ralnych Unii Europejskiej (Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2). 
Kwota dofinansowania Projektu wynosi  
62,6 mln złotych, z czego na Zadanie Badaw-
cze: „Badania przeciwpłytkowych właściwości 
związków o działaniu śródbłonkowym w mo-
delach zwierzęcych dysfunkcji  śródbłonka”,  

realizowane przez Zakład Zaburzeń Krzepnięcia 
Krwi Uniwersytetu Medycznego, przypada  
2,7 mln złotych. 
Zadanie badawcze realizowane jest przez zespół 
Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi; Kierownik-
iem Zadania jest prof. dr hab. Cezary Watała,  
a w skład zespołu wchodzą: dr Marcin Różalski, 
dr Tomasz Przygodzki, dr Bogusława Luzak.  
Koordynatorem całego Projektu jest prof. dr hab.  
Stefan Chłopicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Marek L. Kowalski w składzie Zarządu Światowej Organizacji Alergii

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że pod-
czas Walnego Zebrania House of Delegates 
Światowej Organizacji Alergii, które odbyło 
się w Buenos Aires dnia 11 grudnia 2009 r.,  
prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski  
wybrany został na dwuletnią kadencję  

2010-2011 w skład Zarządu (Board of Directors).
Równocześnie Panu Profesorowi powierzono 
funkcję przewodniczącego jednej z sekcji Zarządu 
(Communications Council). 

II Konferencja Ogólnopolskiego Rejestru Cukrzycy Wieku Rozwojowego

W dniach 11-12 grudnia 2009 r., w Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego, w Łodzi przy 
ulicy Żwirki 36, odbyła się II Konferencja  
Ogólnopolskiego Rejestru Cukrzycy Wieku 
Rozwojowego pod patronatem Wojewody 
Łódzkiego Pani Jolanty Chełmińskiej oraz 
Marszałka Województwa Łódzkiego Pana 
Włodzimierza Fisiaka.
Rejestr jest przedsięwzięciem finansowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia, mającym na celu 
poprawę jakości i usprawnienie funkcjonującego 

modelu pediatrycznej opieki diabetologicznej. 
Jednostką odpowiedzialną za wdrażanie założeń 
Rejestru jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
Nr 4 im. Marii Konopnickiej. Działania Rejestru 
obejmują tworzenie oprogramowania służącego 
do gromadzenia danych epidemiologicznych  
i klinicznych pacjentów leczonych we wszys-
tkich jednostkach opieki diabetologicznej w kraju 
oraz ich informatyzację. 
II Konferencja Rejestru miała na celu przybliżenie 
osobom zainteresowanym założeń oraz aktualnego 
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etapu wdrażania Projektu, a także przedstawienie 
aktualnych informacji na temat:
•   epidemiologii cukrzycy typu 1 i 2,
•   powikłań cukrzycy,

•   wytycznych dotyczących diagnostyki cukrzyc 
       monogenowych,
• problemów psychologicznych związanych  
      z cukrzycą wieku rozwojowego.

„Więcej niż medycyna” - pierwszy odcinek cyklu programów TV Toya

Telewizja Toya przy współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym w Łodzi, realizuje cykl programów 
ilustrujących poszczególne Wydziały Uczelni. 

Pierwszy odcinek o Wydziale Lekarskim ukazał się 
na antenie już w listopadzie.

Przyjemnie jak na chirurgii

Słuchaj, oni mnie z kimś pomylili! Dali mi 
dwuosobowy pokój z łazienką i telewizorem  
- mówi przez telefon ojciec. To nie była pomyłka 
- pisze Czytelniczka „Gazety”. 
O tym, że może być inaczej, czyli o Oddziale 
Chirurgii Onkologicznej prof. Jeziorskiego.
Grudzień 2007 r. Nie mam planu, jak dotrzeć do 
Profesora. Wiem tylko, że jestem winna tę próbę 
mojemu ojcu. Ojcu, który dzień wcześniej został, 
w dość obcesowy sposób, poinformowany, że ma 
raka żołądka. 
W „Koperniku” był w innej sprawie. Na dwa 
dni przed planowanym wyjściem jeden z lekarzy 
zjawił się u niego wieczorem i wygłosił mowę: 
„Nooo, drogi panie, robię grafik na poniedziałek, 
decyduje się pan czy nie?”. - Ale na co, panie 
doktorze? „No jak to? Żołądek będziemy panu 
usuwać! To jak, pisać pana czy nie? Bo mi się 
miejsca kończą?”. Szok! Ktoś podpowiada mi, 
że lepiej będzie, jak porozmawiam z Profesorem 
Jeziorskim. Podobno jest specjalistą od takich 
operacji, a w czasie zabiegu odtwarza żołądek  
z jelita.
Wchodzę na Oddział. Czysto, schludnie, zupełnie 
inaczej niż kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie leży 
ojciec. Myśli zbieram w sekretariacie. Pracująca 
tam kobieta cierpliwie słucha moich próśb o spot-
kanie z Profesorem i znika za drzwiami jego gabi-
netu. Po chwili on sam pojawia się w drzwiach  
i zaprasza do środka.

Zaczynam prostu z mostu: w „Koperniku” leży mój 
ojciec, ma raka, chciałabym, żeby był tutaj opero- 
wany. Profesor ogląda kopie badań. Po chwili 
mówi: - Ma pani rację, tata powinien być tutaj ope- 
rowany. Proszę go do nas przyprowadzić we  
wtorek. I tyle. Odbiera mi głos. Dziękując, lecę  
do ojca z tą wiadomością, wracamy podziemnymi 
korytarzami, żeby mógł sobie obejrzeć Oddział.
Po pierwsze jest czysto! Czysto, czyli całkiem  
inaczej niż na oddziale, z którego właśnie 
przyszliśmy. Czysto i jakoś tak... przyjemnie. W tak 
potwornym miejscu, jak chirurgia onkologiczna, 
może być przyjemnie.
Na początku korytarza otwarte stanowisko 
pielęgniarek dyżurnych. Nie trzeba ich szukać, 
pytać, prosić. Po prostu są. Niby oczywiste.  
A jednak nie wszędzie! Pytają, w jakiej sprawie 
przychodzimy, rozumieją, że chcemy obejrzeć 
Oddział, na którym tata będzie operowany.
Jest wtorek. - Słuchaj, oni mnie z kimś pomylili - 
mówi przez telefon ojciec. - Dali mi dwuosobowy 
pokój z łazienką i telewizorem. Kiedy przyby-
wam na miejsce, okazuje się, że faktycznie, tata 
ma warunki niespotykane w polskich szpitalach. 
Miły pokoik z balkonem, intymność pacjentów 
zapewniają żaluzje pomiędzy łóżkami. Do tego 
nowa, ładna, duża łazienka. Jest miło, jasno i opty-
mistycznie. Sanatorium? O celu pobytu przypomi-
na jedynie karta zgody pacjenta leżąca na łóżku.  
- Był u mnie ten Profesor - mówi tata. - Przyszedł, 

rękę mi podał, zapytał, czy wiem, jaka operacja 
mnie czeka. Wiesz, że bez żołądka można żyć? 
I można jeść prawie wszystko. Tylko trzeba jeść 
mniejsze porcje. Chyba mnie w poniedziałek 
pokroją.
Poniedziałek. Siedzę spanikowana na korytarzu. 
Operacja zaczęła się pięć godzin temu. Mijają 
kolejne dwie. W końcu zjawiają się na koryta-
rzu lekarze. Profesor przychodzi ostatni. Bierze 
mnie pod rękę i uspokaja: nowotwór był duży, 
niestety, ale wszystko poszło dobrze, tata musi 
odpoczywać. Za kilkadziesiąt minut wjeżdża 
ojciec. Jest przytomny, choć bardzo zmęczony. 
Odsuwają się drzwi sali pooperacyjnej. Ko-
smiczne wrażenie. Nowoczesne ogromne 
łóżka, z możliwością sterowania. Nad głowami 
pacjentów wyświetlacze, monitory, kable, 
światła. W sali, na stałe, siedzą pielęgniarki,  co 
chwilę wchodzą lekarze doglądający pacjentów. 
Czuliśmy, że jesteśmy naprawdę w dobrych 
rękach. 
Ilekroć Profesor widział mnie na korytarzu, 
zawsze miał dla mnie jakieś nowiny. Lepsze, 
gorsze, ale miał. Ojciec szybko dochodzi do 
siebie. Przez kilka dni odżywiany jest dożylnie, 
potem zaczyna jeść normalnie. Po około 10  
dniach wychodzi. Idziemy z kwiatami do 
Profesora. Ten życzliwie przyjmuje nasze 
podziękowania i jeszcze życzliwiej życzy 
zdrowia ojcu.

Listopad 2009. - Życie, proszę pani... - mówi Profe-
sor. Widzę, że jest mu naprawdę cholernie przykro. 
Że jest przejęty, zainteresowany.
W tym roku raz jeszcze przyszło mi prosić Pro-
fesora o pomoc. Ojciec znowu leży w szpitalu,
w poważnym stanie. Po obejrzeniu jego historii le-
karze bezceremonialnie wydali wyrok: „To rozsiew. 
Nam nic do tego, proszę hospicjum załatwiać”. 
Chcę znać zdanie Profesora. Po raz kolejny proszę 
o pomoc kobietę z sekretariatu. Choć zastrzega, że 
mają strasznie trudny dzień, obiecuje pomóc.
Siedzę na korytarzu w oczekiwaniu na koniec 
odprawy. W końcu widzę znajomą postać na końcu 
korytarza - Pani na mnie? To proszę - mówi. 
Profesor cierpliwie słucha kolejnego odcinka mo-
jej historii, ogląda wyniki. Wydaje się poruszony, 
może wręcz przygnębiony. Ciepłym, spokojnym 
głosem mówi mi to, co sama czułam, a czego tak 
bardzo nie chciałam usłyszeć. Czuję potworny ból 
i wielką wdzięczność dla Profesora
Za tę rozmowę, za zrozumienie, za godność,  
z jaką traktował nas podczas każdej rozmowy, 
za życzliwość, za ciepło i bezpieczeństwo. Za 
stworzenie tego miejsca, w którym nadzieja 
zwycięża strach i beznadzieję! Miejsca, w którym 
nie liczą się znajomości, pieniądze, mizdrzenie, 
bombonierki i głupie uśmiechy.

Portal poświęcony usługom Biblioteki Głównej

Szanowni Pracownicy, Doktoranci i Stu-
denci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Użytkownicy naszej biblioteki.
Z przyjemnością zawiadamiamy, że pod adre-
sem http://kurs.bg.umed.lodz.pl uruchomiliśmy 
portal poświęcony usługom Biblioteki Głównej. 
Chcemy przybliżyć wszystkim użytkownikom 
systemu biblioteczno-informacyjnego naszej 
Uczelni możliwości, jakie niosą ze sobą po-
siadane w naszych zasobach bazy danych 
oraz sposoby ich optymalnego wykorzysty-
wania. Cały system będzie podzielony na 
kilkanaście kursów poświęconych poszcze- 
gólnym zasobom. Lekcje przedstawiane  
w ramach kursów będą koncentrować się na 
pojedynczych funkcjach tak, aby w krótki  
i przystępny sposób przybliżyć korzysta-
nie z zasobów bibliotecznych. Nowe lekcje 
będą pojawiały się codziennie. Każdy kurs 

uzupełniony jest także forum dyskusyjnym,  
na którym można zadawać bardziej szczegóło- 
we pytania.
Pierwszy kurs dotyczy elektronicznego katalogu 
WebPAC. Następny poświęcony będzie czasopis-
mom elektronicznym. W przygotowaniu są kursy 
dotyczące poszczególnych baz danych. 
Zapraszamy do zapoznania się także z kursem 
poświęconym samej platformie szkoleniowej. Tu-
taj będą się pojawiać informacje o możliwościach 
dodatkowych serwisu, które będziemy sukcesy-
wnie uruchamiać w trakcie rozwoju platformy. 
Wszelkie uwagi i propozycje kursów prosimy 
zgłaszać pod adresem:
bogumila.bruc@umed.lodz.pl
lub witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl 
albo za pośrednictwem forum na stronie.
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Uroczyste posiedzenie senatu

17 grudnia 2009 roku w gmachu Wydziału  
Farmaceutycznego, mieszczącego się przy  
ul. Muszyńskiego 1, odbyło się uroczyste 
posiedzenie Senatu, podczas którego wręczono 
dyplomy habilitacyjne i doktorskie.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1200 
przekazaniem, zgodnie z tradycją, przez przed-
stawiciela Związku Harcerstwa Polskiego, Betle-
jemskiego Światełka Pokoju. 
Habilitacje z rąk Rektora i Dziekanów odebrało 
osiemnastu doktorów, a tytuł doktora nauk medy-
cznych uzyskało prawie 200 osób.

Uroczystość zakończyła się świątecznym koncer- 
tem chóru, który zaśpiewał najbardziej znane  
polskie kolędy.

Ewa Szymczyk laureatką prestiżowej nagrody Young Investigator Award

Ewa Szymczyk, doktorantka z II Katedry Kar-
diologii UM  laureatką prestiżowej nagrody 
Young Investigator Award podczas dorocznego 
Kongresu Europejskiego Towarzystwa Echo-
kardiograficznego Euroecho 2009 (9-12 grudzień 
2009, Madryt).
Miło nam poinformować, że podczas dorocz-
nego Kongresu Europejskiego Towarzystwa 
Echokardiograficznego (EAE) - Euroecho 2009,  
w którym brało udział ponad 3 tysiące kar-
diologów z Europy i całego świata, dr Ewa 
Szymczyk - doktorantka prof. Jarosława  
D. Kasprzaka, kierownika II Katedry i Kliniki 
Kardiologii UM - została laureatką głównej na-
grody w prestiżowym konkursie dla młodych nau-
kowców - Young Investigator Award. O randze 
tego wydarzenia świadczy fakt, że praca dr Ewy 
Szymczyk “Feasibility of strain and strain rate 
measured by two-dimensional speckle tracking 
in comparison with tissue doppler imaging in 
murine model of myocardial infarction” została 

wyłoniona z ponad 1200 abstraktów zgłoszonych  
i ponad 600 prac przedstawionych na kongresie.
W komisji oceniającej prace młodych naukowców 
zasiadali poprzedni prezydenci i prezydent elekt 
EAE oraz redaktor naczelny European Journal of 
Echocardiography. Wyróżnienie osobiście wręczał 
prezydent EAE - prof. J.L. Zamorano. Jako lau-
reatka konkursu Young Investigator Award dr Ewa 
Szymczyk będzie reprezentować całe EAE pod-
czas konferencji  Amerykańskiego Towarzystwa 
Echokardiograficznego (ASE) w San Diego, USA.  
Sukces ten jest bezprecedensowym wyróżnieniem 
nie tylko dla naszego ośrodka, ale i całego środo-
wiska kardiologów w Polsce - nigdy wcześniej 
nagroda ta nie trafiła do reprezentanta polskiego 
ośrodka.

Zmarł prof. Leszek Jeromin

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 
prof. dr. hab. n. med. Leszka Mariana Jeromina, 
wieloletniego pracownika naszej Uczelni.
Rodzinie oraz bliskim zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.
Uroczyste pożegnanie odbyło się w dniu  
18 grudnia 2009 r. o godz. 1230 w kościele  
pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, przy 
ulicy Łąkowej 40. 

Prof. dr hab. n. med. Leszek Marian Jeromin, 
urolog, urodził się 30 października 1937 roku  
w Łodzi. Studia rozpoczął w 1956 roku na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej  
w Łodzi, a ukończył w 1963 roku. W 1964 roku 
pracował w Klinice Chirurgii kierowanej przez 
profesora Mariana Stefanowskiego, a następnie 
od 1965 roku początkowo był wolontariuszem,  
a potem asystentem Kliniki Urologii kiero- 
wanej przez prof. Ludwika Mazurka. W 1968 
roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii.  
W 1968 roku kierownikiem Kliniki został  
prof. Karol Stąpor. W 1970 roku Rada Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi nadała 
Mu stopień naukowy doktora nauk medycznych. 
Specjalizację II stopnia z urologii uzyskał w 1972 
roku. W 1973 roku Klinika została przeniesiona 
do Szpitala im. Mikołaja Kopernika. W 1979 roku 
prof. Jeromin został p.o. kierownika Kliniki,  
a następnie w 1981 roku kierownikiem. Habili-
tował się na Wydziale Lekarskim Akademii  
Medycznej w Łodzi w roku 1980. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego uzyskał w 1989 roku. Wykształcił 
22 specjalistów z urologii.

Konferencja “Polish Registry for Pediatric and Adolescent Diabetes 
- Nationwide Genetic Screening for Monogenic Diabetes”

Mamy przyjemność ogłosić, że w dniu  
22 grudnia 2009 r., w auli wschodniej CKD 
przy ul. Pomorskiej 251 odbyła się Konferen-
cja Inaugurująca projektu:
“Polish Registry for Pediatric and Adolescent 
Diabetes - Nationwide Genetic Screening for 
Monogenic Diabetes” realizowanego przez 
Klinikę Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Dia- 
betologii UM w Łodzi pod kierownictwem  
prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Młynarskiego.
Projekt zatytułowany „Polish Registry for Pedi-
atric and Adolescent Diabetes - nationwide 
genetic screening for monogenic diabetes”,  
realizowany przez Klinikę na bazie Ogólnopol-
skiego Rejestru Cukrzycy Wieku Rozwojowe-
go, ma na celu:
1. określenie faktycznej częstości występowania 
    cukrzycy uwarunkowanej monogenowo, 
2.  zdefiniowanie za pomocą technik biostatystyki 
  i informatyki zobiektywizowanych algoryt- 
  mów selekcji pacjentów, u których prawdo- 

  podobne jest unikalne podłoże genetyczne 
     cukrzycy,
3.  poszukiwanie nowych genów i/lub szlaków 
  metabolicznych związanych z patogenezą 
     choroby. 
W ramach projektu przewiduje się analizę kli- 
niczną danych gromadzonych w ośrodkach 
diabetologii dziecięcej w Polsce pod kątem 
wyodrębnienia pacjentów o nietypowym prze-
biegu choroby. Pacjenci o małym zapotrzebo-
waniu dobowym na insulinę, u których cukrzyca 
przebiega łagodnie, będą kandydatami do poszu-
kiwania zaburzeń struktury i funkcji w obrębie 
genu glukokinazy. Osoby, u których cukrzyca 
rozpoczęła się w trakcie pierwszych 6-12 miesięcy 
życia, poddani zostaną badaniom na obecność 
mutacji w obrębie genów KCNJ11, ABCC, 
INS oraz nowych genów kandydatów. Pacjenci  
o nietypowym profilu immunologicznym, 
znacznej insulinooporności lub z cukrzycą  
w przebiegu zespołów innych zaburzeń lub wad 
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również zostaną objęci badaniami genetycznymi 
w poszukiwaniu przyczyn choroby. W kolejnym 
etapie projektu wykorzystane metody statystycz-
ne pozwolą na oszacowanie faktycznej częstości 
cukrzyc uwarunkowanych mutacjami pojedyn-
czych genów oraz na stworzenie zobiektywizo- 
wanego modelu predykcyjnego uwzględniają-
cego pełne dane kliniczne i epidemiologiczne  
z rejestru polskiego oraz rejestrów fun-
kcjonujących w innych krajach. Osoby wyty-
powane przez ten program badawczy do badań 
genetycznych poddane zostaną pakietowi badań 
właściwemu dla fenotypu choroby. U osób,  
u których nie zostaną znalezione mutacje w obrę-

bie znanych genów związanych z cukrzycą, zes- 
pół badawczy poszukiwać będzie zaburzeń  
w obrębie nowych genów podejrzanych o związek 
z chorobą.
Laureatem konkursu TEAM i jednocześnie  
głównymkkkkoordynatoremkkkprojektukkkjest  
prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski  
– Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hema-
tologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi.

Otwarcie Parku LIFESCIENCE w Krakowie

22 grudnia 2009 r. w Krakowie odbyło się uro-
czyste otwarcie Parku i Inkubatora LIFESCIE-
NCE - pierwszego etapu inwestycji prowa-
dzonej przez Jagiellońskie Centrum Innowacji 
(JCI). Inauguracji działalności Parku Lifescience 
towarzyszyła konferencja, podczas której swoje 
prelekcje wygłosili: prof. ks. Michał Kazimierz 
Heller, laureat Nagrody Templetona, przyzna-
wanej za pokonywanie barier między nauką  
a religią, p. Andrzej Ryś, Dyrektor w Komisji  

Europejskiej w Departamencie Dyrekcji Gene-
ralnej Zdrowia i Ochrony Konsumentów,  
p. Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI. Uniwersy- 
tet Medyczny w Łodzi reprezentował mgr 
Przemysław Andrzejak - Pełnomocnik Rektora 
ds. Rozwoju i Promocji Uczelni.
Więcej informacji na:
www.jci.pl/pl/aktualnosci/105.php

Pogrzeb płk. Zygmunta Siniewicza

Z  żołnierskim, a zarazem koleżeńskim żalem 
odprowadziliśmy 23 grudnia 2009 roku   
w  ostatnią  drogę   „na  te  rajskie wrzosowiska” 
Śp. Pułkownika dyplomowanego Zygmunta 
Siniewicza (zm. 18 grudnia 2009 r.),  prawego   
człowieka  i  żołnierza  Rzeczypospolitej! 
Żołnierza z pokolenia, o którym poeta tak 
pisał: „Nie dostaliście Polski za darmo.  
Krwią spłaciliście wolność i sławę”.
Zygmunt Siniewicz urodził się 12 sierpnia 
1927 roku w m. Dominowo na Wileńszczyźnie. 
Patriotyczna atmosfera rodziny kresowej  
kształtowała osobowość przyszłego  oficera 
Wojska Polskiego.
Zapis jego życiorysu z okresu młodości jest 
podobny do wielu życiorysów młodych Po-
laków - kresowych chłopców, których młodość 
przypadła na okres wojny, okupacji sowiec-
kiej i niemieckiej. W maju 1944 roku został 
wcielony do Szkoły Podoficerskiej szkolne-
go pułku artylerii lekkiej Armii Radzieckiej,  
a po jej ukończeniu  skierowany został na front 
jako dowódca działonu. W czasie działań bo-
jowych o zdobycie miejscowości Mołodeczyno 
(rodzinne ziemie) został ciężko ranny. Za tę 
bohaterską walkę po wielu latach nagrodzono 
Go już w Wojsku Polskim odznaczeniem bo-
jowym  - Krzyżem Walecznych.
Po długiej rekonwalescencji, która trwała 
do roku 1946 skierowano Go  na własną 
prośbę 25 maja 1946 roku do 3. pułku pie-
choty Wojska Polskiego. Od tej pamiętnej 
daty zaczęła się długa żołnierska służba 
Zygmunta Siniewicza  w Wojsku Polskim.  
Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kwater-
mistrzowskiej w Zgierzu  promowany został  
5 grudnia 1948 roku  na  pierwszy ówczesny 

stopień oficerski - chorążego. Kolejne lata służby 
Zygmunta Siniewicza upływały na ciągłym pod-
noszeniu kwalifikacji zawodowych: w Centrum 
Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego w Pozna-
niu  (1951 r.), w Akademii Sztabu Generalnego  
w Warszawie (1956 r.), na kolejnych awansach 
w stopniach oficerskich od chorążego do 
pułkownika dyplomowanego i nowych stanowis-
kach w służbach kwatermistrzowskich od oficera 
żywnościowego 36. pułku piechoty 8. Dywizji 
Piechoty w latach 1948 - 1949, a następnie oficera 
żywnościowego Centralnego Wojskowego Szpi-
tala Klinicznego w latach 1950-1951, poprzez 
stanowisko kwatermistrza 80. pułku artylerii plot. 
(w latach 1951-1953), kwatermistrza 11. Dywizji 
Artylerii Plot. (w latach 1953-1954), do kwater-
mistrza Wojskowej Akademii Medycznej w latach 
1974-1976. 
Właśnie z Wojskową Akademią Medyczną Płk 
Zygmunt Siniewicz związany był w swej karierze 
zawodowej najdłużej, bo od 1958 do 1986 roku. 
Większość z tych dwudziestu ośmiu lat poświęcił 
Płk dypl. Zygmunt Siniewicz perfekcyjnej  
pracy dydaktycznej ze studentami - podchorążymi  
WAM, jako nauczyciel akademicki na stanowis-
kach: wykładowcy, starszego wykładowcy oraz 
adiunkta w Katedrze Taktyki Ogólnej i Rodzajów 
Wojsk.
Jak wspominają Go najbliżsi, przyjaciele, koledzy, 
podwładni i byli podchorążowie WAM, swoją 
wrażliwą i ciepłą osobowością sprawiał, że gro-
madzili się wokół Niego ludzie dobrzy i życzliwi.  
Człowiek wspaniały, o dużej kulturze osobistej. 
Zawsze skromny  i  uczciwy,  dyspozycyjny   
i  uczynny,  przyjacielski  i  otwarty na  konta-
kty z otaczającymi Go ludźmi, podwładnymi  
i przełożonymi. Zawodową służbę wojskową 
zakończył 9 września 1986  roku w stopniu 
pułkownika,  na stanowisku starszego wykładowcy 
Katedry Taktyki Ogólnej i Rodzajów Wojsk  
Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. 
dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego.  
Za ofiarną i sumienną służbę zarówno w cza-
sie wojny, jak i w warunkach pokoju dla Pol-
ski Płk Zygmunt Siniewicz  był odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  
Polski, Krzyżem Walecznych, Orderem Czer-
wonej Gwiazdy, Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności oraz wieloma innymi polskimi i radziec- 
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kimi medalami za waleczność na froncie, meda-
lami resortowymi za wzorową służbę w Wojsku 
Polskim, a także Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej oraz Honorową Odznaką m. Łodzi za 
wzorową pracę dydaktyczną. 
Nie sposób w krótkim pożegnalnym hołdzie 
wymienić wszystkich zasług i osiągnięć 
Pułkownika Zygmunta Siniewicza. Należał 
do pokolenia, które musiało być przygotowane 
na znój, cierpienie i śmierć. Ale Jego życie nie 
było przecież gorsze przez to, że w dniu pogrzebu  
w 2009 roku nie zagrały Mu w warunkach  
garnizonu łódzkiego werble i trąbki, a kompa-
nia Wojska Polskiego nie sprezentowała broni 
i nie oddała pożegnalnej salwy honorowej, gdy 

wyruszał w ostatnią ziemską drogę. 
Ale fakt, że my członkowie koła im. gen. dyw. 
prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku  
Żołnierzy Wojska Polskiego,  reprezentujący  także 
dzisiaj społeczność akademicką Uniwersytetu  
Medycznego zameldowaliśmy się przy Jego mogile 
z oficerską przyjaźnią i dobrą pamięcią o Pułko-
wniku Zygmuncie Siniewiczu, potwierdza również  
prostą  życiową  maksymę „Nie  umiera ten,  kto 
trwa  w  pamięci  żywych”.

Cześć Twojej Pamięci ! 

Sukces Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej 
w Konkursie “Perły Medycyny”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej - Centralny Szpital Wete-
ranów w Łodzi odniósł duży sukces, zajmując 
III Miejsce i zdobywając Brązową Statuetkę 
“Perła Eskulapa” w kategorii “Szpitale wielo-
specjalistyczne - powyżej 400 łóżek”. 
Ogólnopolski Konkurs Medyczny PERŁY ME-
DYCYNY to przedsięwzięcie mające na celu 
promowanie tych placówek medycznych i firm 
działających na rynku medycznym, farmaceu-
tycznym i kosmetycznym, które zakresem swo-
jej działalności oraz przy udziale kompetentnego 
personelu wpływają na poziom oferowanych 
produktów i usług - ich dostępność i jakość,  
a także bezpieczeństwo pacjentów i klientów. 

Kapituła Konkursu oceniała Uczestników  
m.in. przez pryzmat efektywnego zarządzania,  
organizacji pracy przez lepsze wykorzystanie  
zasobów materialnych i niematerialnych, inwe-
stycji w reorganizację i modernizację, podnosze- 
nie kwalifikacji zespołu, czyli tych czynników,  
które zapewniają sprawność funkcjonowania 
placówki medycznej, bądź firmy działającej na 
rynku medycznym pod względem leczniczym,  
administracyjnym i gospodarczym przy respekto-
waniu praw i obowiązków pacjenta i klienta. 

Zmarł prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław Kadłubowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 
prof. zw. dr. med. kand. n. med. Rościsława 
Kadłubowskiego, wybitnego uczonego oraz wielo-
letniego pracownika naszej Uczelni.
Rodzinie oraz bliskim zmarłego składamy wyrazy 
współczucia.
Pogrzeb Profesora odbył się 6 stycznia 2010 r. 
o godz. 1130 na Cmentarzu Ewangelicko-Augsbur-
skim, przy ul. Ogrodowej 43. 
Prof. zw. dr med. kand. n. med. Rościsław 
Kadłubowski - Biologia medyczna i parazytologia
Urodził się 13 marca 1921 r. w Kamionce. 
Gimnazjum ukończył w 1937 r. w Grodnie,  

a maturę uzyskał w Pabianicach (1939 r.). W okre- 
sie okupacji był więziony w Obozie Jeńców 
Cywilnych w Stablack, następnie pracował jako 
pomocnik lekarza w Lutomiersku. Studiował 
medycynę na Wydziale Lekarskim UŁ (AM) 
w Łodzi. Absolutorium uzyskał w 1949 r., 
dyplom lekarza medycyny w roku 1950, 
stopień naukowy doktora medycyny - w roku 
1951, a stopień naukowy kandydata nauk 
medycznych - w 1955 r. Miał tytuł specja- 
listy II stopnia z higieny (1952). Kolejno 
uzyskiwał następujące tytuły i stanowiska: 
docenta (1960), profesora nadzwyczajnego 
(1972), profesora zwyczajnego nauk medy-
cznych (1980). Pełnił funkcje od zastępcy 
asystenta do adiunkta w Katedrze Patologii 
Ogólnej UŁ (AM), był kierownikiem Po-
radni Przeciwalergicznej Polikliniki Chorób 
Zawodowych (1949-1951) i pracownikiem 
naukowym Instytutu Medycyny Pracy (1952- 
-1958); kierownikiem Katedry Biologii i Para-
zytologii Lekarskiej AMŁ (1955-1991) oraz 
szefem Katedry Biologii WAM w Łodzi (1958- 
-1961). Działał w licznych komitetach i komi-
sjach PAN, towarzystwach naukowych i radach 
naukowych kilku instytutów. Był członkiem Ko- 
legium Redakcyjnego „Annales Acad. Med. 
Lodzensis” i Rady Redakcyjnej „Wiadomości 

Parazytologicznych”. Był bardzo aktywny w Pol-
skim Towarzystwie Parazytologicznym, w którym 
zajmował odpowiedzialne funkcje we władzach 
Oddziału Łódzkiego i w Zarządzie Głównym. Był 
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa 
Parazytologicznego (1988). Członek Word Fed. 
of Parasitologists (1977-), i Europ. Fed. of Para-
sitoogists (1977-). Prowadził wykłady z biologii 
lekarskiej, parazytologii i genetyki dla studentów 
medycyny i stomatologii. Był autorem około 250 
publikacji naukowych, 3 patentów i 40 eksper-
tyz. Brał udział w opracowaniu i redakcji kilku 
podręczników. “Zarys Parazytologii Lekarskiej” 
doczekał się 7 wydań (1967-1999). Był opiekunem 
2 habilitacji, promotorem 11 prac doktorskich  
i 18 magisterskich. Cztery razy otrzymał nagrodę 
resortową I stopnia. Odznaczony: Krzyżem  
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, meda-
lem i tytułem honorowym Zasłużony Nauczy- 
ciel PRL, Medalem im. Janickiego „Bene de  
Parasitologia meritus”, Medalem „Parasitologo- 
rum Polonia Societas”, Medalem XXV Lat 
Akademii Medycznej w Łodzi, Medalem 
Pamiątkowym WAM, Medalem 50-lecia Łódz-
kich Wydziałów Medycznych i innymi.

Polscy studenci mają szanse na stypendium na najlepszych Europejskich uczeniach

Polscy studenci mają szanse na stypendium na 
najlepszych Europejskich uczelniach.
Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja pro-
gramu Amgen Scholars. Dzięki niemu wybrani 
studenci będą mieli szansę wziąć udział w pro-
jektach badawczych m.in. w Cambridge. 
W czasie, kiedy nowe pokolenie naukowców 
jest potrzebne jeszcze bardziej niż kiedyś, Fun-
dacja Amgen rozpoczęła Europejski Program 
Naukowy AMGEN Scholars Europe Programe 
ASEP, by jak najszybciej zapewnić przyszłym 
czołowym naukowcom dostęp do laboratoriów 
badawczych na światowym poziomie. Pro-
gram jest adresowany do studentów kierunków 
medycznych, chemicznych, biologicznych  
i bioinżynieryjnych. 
Program Naukowy AMGEN to inicjatywa  
z budżetem w wysokości 27,5 miliona dolarów. 
Po raz pierwszy rozpoczęto działalność na te-
renie Stanów Zjednoczonych w 2006 roku. 
Fundacja Amgen zdecydowała się na rozsze-

rzenie działalności na Europę. Program zapew-
nia studentom niepowtarzalną okazję uczestni-
ctwa w projektach badawczych pod opieką naj-
bardziej utytułowanych i doświadczonych nau-
kowców z obszaru biologii, bioinżynierii i chemii. 
W Europie naszymi partnerami programu są Uni-
wersytet w Cambridge (Wielka Brytania), Karo-
linska Institutet (Szwecja) i Uniwersytet Ludwig-
Maximilians - LMU (Niemcy).
AESP ma w Europie miejsce po raz drugi. W po- 
przedniej edycji programu brało udział 59 sty- 
pendystów. Reprezentowali 35 uczelni wyższych 
spośród 15 krajów, w tym: Bośnię, Chorwację, 
Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, 
Polskę, Rosję, Serbię, Hiszpanię, Szwecję, 
Szwajcarię, Turcję oraz Wielką Brytanię. Polskę 
reprezentowało 7 studentów. 
Każda jednostka akademicka biorąca udział  
w programie ASEP decyduje o kandydatach 
przyjętych do niej spośród wszystkich aplikacji  
z całej Europy. Każdy z programów ma indywi-
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dualny proces aplikacyjny. Każdy z nich wy- 
maga informacji o dotychczasowych wyni-
kach w nauce, listu rekomendacyjnego i eseju.  
Laureaci nie ponoszą żadnych kosztów 
związanych z udziałem w Programie. Poszuki-
wane są przede wszystkim osoby zaintereso-
wane tematyką konkretnych projektów badaw- 
czych, które chcą poszerzać swą wiedzę  
w danych dziedzinach.
Aby zdobyć więcej informacji o Europejskim 
Programie Naukowym Amgen, wejdź na:
www.amgenscholars.eu
O Fundacji Amgen:
Celem fundacji Amgen 
(www.ext.amgen.com/citizenship/overview.html) 
jest wspieranie edukacji przedmiotów ścisłych, 
poprawa dostępu pacjentów do służby zdrowia 
i wzmacnianie społeczności lokalnych, gdzie 
żyją i pracują pracownicy Amgen. Od 1991 roku 
Fundacja przeznaczyła 130 milionów dolarów  
na granty dla organizacji non profit w Stanach 
Zjednoczonych, Puerto Rico i Europie. Celem 
ich było zainicjowanie zmian, których rezultat 
pokrywałby się z celami Fundacji. 

O Grantach przyznawanych na badania przez  
Amgen:
Inicjatywa Grantów przyznawanych przez Am-
gen powstała w 2006 roku. Na ten cel dotychczas 
zostało przeznaczonych 27,5 miliona dolarów. 
Kwota ta zapewnia studentom udział w badaniach 
w najlepszych światowych jednostkach badaw-
czo-dydaktycznych. W Stanach Zjednoczonych  
w projekcie biorą udział: California Institute  
of Technology; Columbia University/Barnard  
College; Howard University; MIT; Stanford  
University; University of California, Berkeley; 
UCLA; University of California, San Diego;  
University of California, San Francisco; and Uni-
versity of Washington. W Europie w programie 
udział biorą University of Cambridge, Karolinska 
Institutet and Ludwig-Maximilians-Universität.
Do dziś ponad 800 studentów skorzystało z grantów 
przyznanych przez Amgen. Wielu spośród naszych 
alumnów jest w trakcie przygotowania doktoratów 
na najlepszych światowych uczelniach. 

Przysięga wojskowa w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych

W dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 1200, w auli  
nr 5 przy Pl. Hallera 1, miała miejsce przysięga 
wojskowa w Centrum Szkolenia Wojskowych 
Służb Medycznych. Dowódcą uroczystości był 
mjr Dariusz Birek z CSWSM w Łodzi.
Podchorążowie, tj. 59-ciu słuchaczy uczelni  
medycznych z kraju, w tym 47 z Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi (30 panów i 17 pań) oraz 12 
z systemu stypendialnego innych uczelni, składali 
przysięgę na sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 

Wywiad 
z Kanclerzem

Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi

dr. Jackiem  Grabowskim

Dlaczego Uniwersytet Medyczny w Łodzi?

Po pierwsze, jest to moja uczelnia. Uczelnia, 
którą ukończyłem w 1987 roku. Po drugie, 
przez 12  lat byłem nauczycielem akademickim 
i adiunktem na tej uczelni. Przez następne 11 lat 
zmieniłem szereg miejsc pracy. Ta obecna jest 
moją siódmą. Bezpośrednim powodem wyboru 
Uniwersytetu były dwie rozmowy z Rektorem 
i przekonanie, że jego wizja projektu moder-
nizacji tej uczelni zasługuje na wsparcie i jest 
dużym wyzwaniem.

Jaka jest droga od lekarza do managera?

Znam wielu lekarzy managerów i wiem, że 
ta droga  za każdym razem jest trochę inna. 
Moja była w dużej mierze nieformalna, wiodła 
przez informatykę. W pewnym momen-
cie zajmowałem się nią bardzo intensywnie. 
Zostałem zatrudniony w powstającej wówczas 
Kasie Chorych z zadaniem zarządzania rozwo-
jem informatyki. Później okazało się, że potrzeb-
ny jestem również w wątku zarządczym. Dla 
mnie samego wielkim zaskoczeniem było to, 
że rozwiązuję kolejne problemy i ludzie mnie 
słuchają. Pod koniec pierwszego roku fun-
kcjonowania Łódzkiej Kasy Chorych, znalazłem 
się w jej zarządzie. Do dzisiaj nie wiem, czy to 
był świadomy wybór z mojej strony.

Jakie nowe kompetencje trzeba pozyskać, gdy 
się jest lekarzem, a potem trzeba przejść do 
zarządzania, czy to pomaga czy przeszkadza?
 
Różnica jest ogromna. Kiedy pierwszy raz 
czytałem ustawę, z którą musiałem się zapoznać, 
to usnąłem nad nią trzy razy. Była to lektura nad 

wyraz nieinteresująca. Rozumienie prawa i pewne 
umiejętności legislacyjne są niezbędne w tym za-
wodzie. Zarządzanie w ochronie zdrowia jest to 
obszar bliski polityki i kłopotów wynikających  
z braku stabilizacji. Podobieństwo to konieczność 
uczenia się cały czas. Ja miałem akurat możliwość, 
by pracować w wielu instytucjach centralnych  
i lokalnych, poczynając od Ministerstwa Zdrowia, 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia w Warszawie, Wydział Zdrowia Pub-
licznego Miasta Łodzi.  Byłem dyrektorem 
Oddziału NFZ w Łodzi i w końcu przez ostatnie 
trzy i pół roku zastępcą ds. medycznych Prezesa  
NFZ. Przeszedłem więc przez bardzo wiele  
instytucji i niezliczoną ilość projektów. Cały czas 
starałem uczyć się i wykorzystać wiedzę w pra-
ktyce. Konieczne jest  gromadzenie różnorodnych 
doświadczeń i otwarta postawa wobec nowych 
pomysłów oraz idei. Myślę, że zarządzanie jest to 
obszar interesujący i wart poświęcenia.

Jakie są dla Pana największe wyzwania na 
najbliższe trzy miesiące i na najbliższy rok?

Po pierwsze, jak wynika z moich doświadczeń, 
poznanie instytucji oraz osób w niej pracujących  
wymaga wielu miesięcy. Przedwczesne zapo- 
wiadanie rewolucyjnych zmian w instytucji  
często naraża na śmieszność.  To częsta praktyka  
w świecie politycznym. Natomiast pewna soli-
dność w podejściu wymaga wstrzemięźliwości. 
Pierwsze miesiące to poznanie instytucji, jej  
specyfiki, dobre jej zrozumienie. Oczywiście  
rozumiem, że nie ma zbyt dużo czasu. Uniwersy-
tet rozwija się bardzo dynamicznie. Wymienię parę 
obszarów kluczowych i zadań dla kanclerza. 
Pierwszym zadaniem jest kluczowa inwestycja   
w postaci CKD. To wielka szansa naszej uczelni  

Mgr Tomasz Bartosiak
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw
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na poprawę i modernizację infrastruktury, zmianę 
jakościową warunków pracy i nauki. Obok 
szpitala, powstanie duże centrum dydaktyczne  
i konferencyjne. W związku z tym, jest to temat, 
który zajął mi większość czasu przez pierwsze 
dwa miesiące mojej pracy. Jest to ogromna  
i długotrwała inwestycja, ze skomplikowaną 
procedurą realizacji.  Wymaga wielu bieżących 
zabiegów i trudnych decyzji, ale najważniejsze 
jest odwrócenie niekorzystnego procesu ogra- 
niczenia tej inwestycji. Trudno sobie wyobrazić 
szpital, który będzie jedynie w 2/3 zagospo-
darowany. Jest to kompletny nonsens, zwłasz-
cza gdy liczne łódzkie szpitale tkwią w dzie-
więtnastowiecznych budynkach. 
Drugim zadaniem i jednocześnie oczekiwa- 
niem Rektora, jest tworzenie strategii rozwojowej 
naszej  instytucji w perspektywie wieloletniej.  
Mamy 10 lokalizacji i blisko 80 budynków  roz-
proszonych po całym mieście, ogromne potrzeby 
remontowe przy bardzo ograniczonych środkach 
finansowych. W złym stanie znajduje się ta in-
frastruktura. Opracowanie sensownego planu 
to niebagatelne wyzwanie. Najważniejsze jest 
aby odwrócić proces dekapitalizacji. Szansą 
rozwojową tej uczelni jest to, aby była dobrze 
wkomponowana w miasto. Student nie chce 
studiować w mieście, które jest nieprzyjazne, 
nieciekawe, nie ma otoczenia zachęcającego 
do pobytu. W związku z tym również Uczel-
nia musi dbać, aby się w to miasto sensownie 
wkomponować i to jest wyzwanie związane  
z CKD i drugą zasadniczą lokalizacją, czyli pla-
cem Hallera. Są tutaj liczne możliwości urbani- 
styczne, choćby związane z planowaną mo-
dernizacją transportu kolejowego, pojawieniem 
się pomysłu typu metro. Te lokalizacje muszą 
być dobrze skomunikowane, musi się w nich  
odbywać gro aktywności akademickich, ale 
również potrzebna jest oferta dla łodzian.  Trzecią 
istotną lokalizacją jest Collegium Anatomi-
cum, położone blisko tej części miasta, która 
ma być przebudowywana. Istotne jest bardzo 
dobre zaplanowanie, co będzie za lat 10-20. Na 
pewno należy skoncentrować działania i plano-
wanie wokół tych trzech lokalizacji, ograniczyć 
działania doraźne na rzecz strategicznych. Co 
do pozostałych budynków, czeka nas głębokie 
przemyślenie, co się będzie z nimi dalej działo. 
Stosunki własnościowe wielu naszych lokaliza-
cji wymagają uporządkowania i zmian stanu 
prawnego, a jest to proces wyjątkowo przewlekły, 
ale musi być konsekwentnie realizowany.   

Mamy w najbliższym czasie zamiar powołać (ten 
projekt jest już przygotowany) spółkę zajmującą 
się porządkowaniem infrastruktury  i prowa-
dzeniem parkingów na terenie uczelni. W tej 
chwili jest spory bałagan, tereny parkingowe są 
w nieładzie i nie zarabiają na siebie. Wymaga to 
znacznych wstępnych nakładów. Nie możemy 
czerpać środków finansowych na ten cel z dotacji 
dydaktycznej. Zaplanowano rozwiązania oparte  
o leasing oraz biznesplan zakładający rentow-
ności w kolejnych latach spłaty. Proszę pamiętać, 
że tysiące ludzi przyjeżdża, parkuje i wyjeżdża   
z terenu uczelni. Trzeba ten obszar bezwzględnie 
uporządkować, przed uruchomieniem CKD. 
Przy okazji warto wspomnieć o pomyśle 
powołania do życia fundacji. Zadania fundacji 
byłyby z założenia różnorodne, chciałbym aby 
zaczęła działalność od sprzedaży marki uczelni. 
Poczynając od pamiątek z logo UM, po organi-
zowanie aktywności pracowników pod szyldem 
Uczelni. Fundacja może pozyskiwać środki na 
poprawę funkcjonowania Uczelni oraz warunków 
bytowych studentów. Jest szansa też, że w per-
spektywie paru lat fundacja byłaby instytucją 
pożytku publicznego, co też otwiera szereg 
możliwości. Uniwersytet Jagielloński ma bardzo 
dobrze funkcjonującą fundację, która szkoli in-
nych w tym zakresie aktywności. 
Kolejnym dużym zadaniem jest przygoto- 
wanie uczelni do decentralizacji, rozumianej  
jako przekazanie uprawnień i obowiązków na 
poziom wydziałów.  Dokonanie ewidencji i opi-
sanie procesów zarządczych, przeprowadzenie 
ich optymalizacji oraz zaplanowanie ich w mo-
delu zdecentralizowanym, to trzy konieczne  
etapy przygotowań.

Z obecnego punktu widzenia, jaka jest w obe-
cnej chwili największa szansa Uniwersytetu 
Medycznego? 

Po pierwsze, Uczelnia musi iść w kierunku po-
szukiwania, wdrażania i komercjalizacji, działań 
o charakterze innowacyjnym, czyli powinna 
poszukiwać tych projektów, które są nowator-
skie, ale dają się skomercjalizować i sprzedać  
na rynku. To jest zadanie każdej instytucji  
o charakterze badawczym i rozwojowym.  
Uczelnia musi wspierać tego typu działania  
i to na pewno w najbliższych latach będzie  
istotna kwestia również mojej działalności.  
Drugi wątek, to wątek konferencyjny i dydakty-

czny. CKD jest szansą na to, aby wykorzystując 
centralną lokalizację w kraju oraz promując 
wysoką jakość budowanej infrastruktury, ściągać 
istotne konferencje i szkolenia. Powtarzajmy 
przy każdej okazji i do znudzenia: „Tu każdy 
ma blisko”. Jest już dzisiaj bardzo prawdopo-
dobne, że stworzymy za dwa lata doskonałą 
bazę konferencyjną, z dobrym dojazdem, jest 
to szansa rozwojowa dla Uczelni. Z jednej  
strony jesteśmy w stanie pokazać się na tle  
Polski, a z drugiej możemy na tym zarobić.  
Trzecia kwestia, to stworzenie takiej bazy szpital-
nej, która konkurowałaby o pacjenta, zwłaszcza 
jeśli chodzi o migrację i ucieczkę pacjenta na 
teren innych województw, w celu poszukiwa-
nia świadczenia, którego nie może uzyskać na  
terenie województwa łódzkiego. Za tego typu 
wyjazdy płacimy wysoki haracz rozwojowy na 
rzecz ościennych regionów. Pacjent z problemem 
onkologicznym dzisiaj jeździ do Bydgoszczy, 
Warszawy, Kielc i na Śląsk, pacjent z proble-
mem kardiologicznym również wyjeżdża poza 
region. To jest nie do zaakceptowania i trzeba 
poszukać rozwiązań, dostarczyć atrakcyjną  
ofertę. Musimy również świadczyć usługi na 
poziomie konkurującym z propozycją europejską. 
Dzisiaj pacjent, ma prawo do świadczeń na te-
renie całej UE. Można wsiąść w pociąg i pojechać 
leczyć się do Berlina,  jeśli nie zaproponujemy 

mu w rozsądnym czasie  świadczeń na terenie kra-
ju. Szpital kliniczny to właściwe miejsce do pro-
ponowania wysokospecjalistycznej usługi. 

Jakby Pan ocenił swój największy zawodowy  
sukces i porażkę?

Największym moim sukcesem jest już to, że 
środowisko zaakceptowało wdrożenie systemu 
rozliczeń szpitalnych w postaci Jednorodnych 
Grup Pacjentów. To taki projekt życia, do którego 
szykowałem się 10 lat. W końcu stworzyliśmy 
ten system i wdrożyliśmy przy udziale skromne-
go zespołu parunastu ludzi, w ciągu półtora roku.  
Nie sądzę, abym kiedykolwiek jeszcze prowadził 
tak skomplikowany i tak duży projekt. Nie wiem, 
czy w ogóle projekty o takich parametrach będą 
realizowane w systemie ochrony zdrowia. Porażek 
było sporo, bo kilka rozpoczętych projektów i do-
brych pomysłów niestety nie doczekało się odpo-
wiedniej puenty. 

Złota zasada managera?

Nie ma takiej. To jakaś iluzja. Człowiek zajmujący 
się zarządzaniem powinien mieć pewien zbiór  
zasad, taki wewnętrzny rozwijający go kodeks, 
który reguluje relacje z otoczeniem. Owe relacje są 
bardzo skomplikowane i na ogół pełne sprzeczności. 
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Podam przykład. Z jednej strony wiadomo, że 
zarządzanie to przede wszystkim kierowanie ludź- 
mi, to gra zespołowa. Jeśli nie ma odpowiednich  
ludzi i ich inicjatywy, pracowitości, zarządzający  
jest skazany na niepowodzenie, zwłaszcza przy 
realizacji złożonych projektów. Z drugiej strony 
zasada, której hołduję, jest taka, że nie należy się 
zaprzyjaźniać w pracy ponieważ praca to nie jest 
miejsce do miłego spędzania czasu, tylko do sku-
tecznego działania. Dostrzegając tę sprzeczność 
uważam, że należy bardziej skupiać się na pro-
jektach i celach, niż na czymkolwiek innym, 
gromadzić wokół siebie ludzi, ukierunkowując  
ich na te cele. Miarą sukcesu jest identyfikacja 
zespołu z celem i wynikającymi z niego zada- 
niami. Prawdziwa weryfikacja osiągnięć następuje 
po odejściu zarządzającego z instytucji.

Jak Pan się relaksuje po pracy? Pasje?

Staram się uprawiać sport. Różnie to bywa, bo  
czasu rzadko starcza. Bez sportu nie mógłbym  
jednak poprawnie funkcjonować. Najchętniej gram 
w badmintona sportowego, jeżdżę na rowerze,  
pływam, zimą narty. Dla równowagi powiem,  
że nie lubię piłki nożnej, a szczególnie oglądać jej 
w TV.

Ulubiona książka?

Nie mam jednej ulubionej. Jeśli miałbym wybie-
rać, to byłyby to „Próby” Michała z Montaigne.  
To jest taka książka, którą zamierzam przeczytać 
jako pierwszą na emeryturze, ponieważ autor  
ocenia w niej własne życie i jest z niego zado-
wolony. Jestem ciekaw, czy osiągnę podobny stan 
ducha.

Uniwersytet 
Medyczny na 

targach edukacyjnych 
oraz wizytacjach  

w łódzkich szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Mgr Tomasz Bartosiak
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw

Biuro Promocji i Wydawnictw oraz Dział 
Rekrutacji w roku akademickim 2009/2010 
prowadzi szeroko zakrojone działania promo-
cyjne z zakresu uczestnictwa w targach eduka-
cyjnych oraz wizytacji szkół ponadgimnazjal-
nych z Łodzi i całego Województwa. 
W dzisiejszych czasach bezpośredni kontakt 
z klientem stanowi podstawę strategii marke-
tingowej każdego przedsiębiorstwa, a uczelnia 
wyższa jest obecnie nie tylko instytucją realizu- 
jącą misję edukacyjną, ale także firmą i marką. 
Jedną z najlepszych form marketingu bez-

pośredniego, umożliwiającą interakcję z klientem 
face-to-face („twarzą w twarz”) stanowią targi. Są 
one najlepszym sposobem, by dotrzeć do wielu 
klientów w jednym miejscu i czasie. Dodatkowo 
stwarzają idealne warunki do dialogu, wymia-
ny opinii - klient ma możliwość indywidualnej 
oceny oferty, zdefiniowania swoich wątpliwości, 
oczekiwań. W ramach imprezy targowej wy-
stawca zyskuje więc natychmiastową ocenę swo- 
jej propozycji rynkowej bezpośrednio od klien- 
ta, ma również szansę wielopłaszczyznowego 
porównania z konkurencją. Konfrontacja własnej 
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oferty edukacyjnej z propozycjami innych 
ośrodków (także zagranicznych) pozwala na 
dostrzeżenie swoich mocnych stron i odpowie-
dnie ich wyeksponowanie, a także uświadamia,  
co należy jeszcze dopracować.
Jeśli zadba się o odpowiednie przygotowanie 
uczestnictwa w targach, opracuje oryginalny  
i ciekawy sposób zaistnienia pośród tłumu  
wystawców, a także zapewni fachowy personel 
do kontaktu z klientem, targi mogą stanowić 
naprawdę efektywne narzędzie służące pozys-
kiwaniu nowych klientów, czyli w przypadku 
naszego Uniwersytetu – nowych kandydatów 
na studia. W obliczu niżu demograficznego 
bezpośredni kontakt z tysiącami młodych lu-
dzi jest wielką szansą dla uczelni rekrutują- 
cych studentów. Biuro Promocji i Wydawnictw 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przygoto-
wało nowe stoisko promocyjne, cieszące się 
na ostatnich wrześniowych targach ogromnym  
zainteresowaniem zarówno zwiedzających, jak 
i wystawców. Ponadto, na bieżąco przygotowu-
jemy aktualne materiały informacyjne (ulotki, 
foldery, informatory) oraz gadżety reklamowe  
(m.in. długopisy, smycze, kubeczki), które 
promują i utrwalają markę naszego Uniwersy-
tetu. Wraz z Działem Rekrutacji staramy się 
też zapewnić kompetentną obsługę wszystkich 
wydarzeń targowych.
Pozytywna realizacja powyższych założeń  
wspiera także tworzenie wizerunku firmy  
i umacnianie marki na rynku. Targi eduka-
cyjne służą więc promocji Uniwersytetu, sil-
nie wzmacniają efektywność działań rekruta- 
cyjnych, ale też wspomagają procesy kreo- 
wania własnej marki uczelni.
W bieżącym roku planujemy udział w kilkuna- 
stu wydarzeniach targowych. Wiosną odwie-
dzimy XIII Międzynarodowy Salon Eduka-

cyjny PERSPEKTYWY 2010 w Warszawie,  
XIII Łódzkie Targi Edukacyjne, XII Targi  
Edukacyjne w Krakowie, XIV Targi Eduka-
cyjne w Poznaniu, XVI Tared - Dolnośląskie 
Prezentacje Edukacyjne we Wrocławiu,  
XV Targi Edukacyjne EDUKACJA Kielce  
oraz Zgierskie i Piotrkowskie Targi Edu-
kacyjne. W jesiennej edycji zawitamy do 
największych Salonów Maturzystów „Per-
spektywy” w Polsce, m. in. w Warszawie, Łodzi 
czy Rzeszowie.

Inną formę marketingu bezpośredniego stanowią 
wizyty w liceach. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom młodzieży szkolnej, aranżujemy spotkanie 
uczniów placówek oświatowych z pracownikami 
oraz studentami naszej Uczelni. Począwszy od 
października 2009 roku odwiedzamy tygodniowo 
kilka szkół zarówno w Łodzi, jak też w obrębie 
województwa. Podczas spotkania prezentujemy 
najważniejsze i najciekawsze informacje dotyczące 
naszej Uczelni, przedstawiamy wydziały i kierun-
ki, opowiadamy o perspektywach pracy oraz 
szczegółowo omawiamy warunki rekrutacji.
Zawsze jest też czas na rozmowę z uczniami – na 
wszelkie pytania i wątpliwości.

Możliwość poszerzenia wiedzy oraz uzyskania 
potrzebnych informacji podczas bezpośredniego 
spotkania z przedstawicielami Uczelni jest dla  
maturzystów bardzo korzystna i pomoże w dokona-
niu właściwego wyboru studiów. Polityka wyjścia 
do szerokiego kręgu zainteresowanych z inicja-
tywą bezpośredniego kontaktu pomaga budować 
przyjazny wizerunek Uczelni - jako instytucji  
otwartej i dostępnej, co z całą pewnością zachęci 
młodzież do kontynuowania nauki właśnie  
w ramach naszego Uniwersytetu.
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znajdą również rodzice, którzy jako pierwsi 
powinni zauważać zaburzenia żywieniowe swych 
dzieci.
Łódź to drugie miejsce na świecie, w którym 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów  
Medycyny IFMSA-Poland przeprowadzi taką 
akcję. Pierwsi byli Meksykanie. Ich działania 
zyskały wielką popularność w kraju i za granicą. 
Zwróciły uwagę mediów na problem anoreksji  
i bulimii.
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Łódzki oddział 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny
IFMSA-Poland
wypowiada wojnę
anoreksji i bulimii
Maria Krotewicz i Maria Stawirej
Koordynatorzy Lokalni Projektu Fashion Show 
przeciwko anoreksji i bulimii IFMSA-Poland O/Łódź

Śladem swych kolegów z Meksyku chcemy 
udowodnić, że nienaturalnie chude kobiety nie 
są bardziej atrakcyjne od tych z właściwym 
wskaźnikiem BMI, a świat mody i kolorowych 
pism lansują złe wzorce.
Światowe wybiegi dopiero w ostatnich latach 
otwierają się na modelki o „zdrowej wadze”. 
Część projektantów dobiera modelki stosując 
kryterium właściwego wskaźnika BMI. Są to  
jednak wyjątki. W świecie mody wciąż dominują 
anorektyczki.
Niestety złe wzorce lansują najwięksi światowi 
projektanci. Jak słowa Donatelli Versace - „Nie 
będę projektować dla grubych kobiet”, czy Karla 
Lagerfelda - „Moda to świat marzeń i iluzji,  

w którym nie ma miejsca dla okrągłych kobiet” - 
wpływają na psychikę młodych dziewcząt? Wiele  
z nich przestaje akceptować swoje ciała, nawet  
jeśli nie mają nadwagi. To już tylko krok do 
poważnych problemów.
Podczas niekonwencjonalnej akcji chcemy nie 
tylko pokazać, że naturalne jest piękne. Będzie-
my mówić przede wszystkim o zagrożeniach  
płynących z niewłaściwego odżywiania się.  
A stawką jest nawet życie.
18-letnia Brazylijka, Ana Carolina Reston, 
zapłaciła najwyższą cenę. 
Przy wzroście 174 cm ważyła 40 kg. Zmarła  
w szpitalu w przeddzień wylotu do Paryża na sesję 

fotograficzną. Trzy tygodnie przed śmiercią była 
hospitalizowana na zapalenie układu moczowe-
go i ogólną infekcję. Leki nie skutkowały. Ciało 
modelki było wycieńczone. Dziewczyna nie miała 
żadnej odporności.
Ideą projektu „Fashion show przeciwko anoreksji 
i bulimii” jest uświadomienie ludziom problemu 
chorób anoreksji i bulimii. Są one często spowo-
dowane chęcią osiągnięcia „Vogue’owych wy-
miarów”. 
Problem ten dotyczy przede wszystkim kobiet  
i mężczyzn w wieku 15-30 lat, a także ich rodzi-
ców i opiekunów.
Poprzez pokazy mody z udziałem modelek  
o ciekawej osobowości i prawidłowym wskaźniku 
BMI, pragniemy uświadomić zainteresowanym, 
że „krąglejsze” ciała są równie atrakcyjne, co ich 
wyszczuplone wybiegowe wersje.  Chciałybyśmy 
przełamać stereotyp atrakcyjności osób chudych, 
nierzadko o anorektycznym wyglądzie i z niefi-
zjologicznymi wymiarami Barbie.
Akcja będzie prowadzona w dwóch największych 
centrach handlowych w Łodzi: Manufakturze  
i Galerii Łódzkiej. Wszystko po to, by dotrzeć  
do jak największej liczby osób. Podczas pokazów 
mody, które mają uświadomić, że można ubierać 
się modnie, nie będąc przeraźliwie chudym, 
pojawią się również elementy edukacyjne.
Zainteresowane osoby będą mogły zasięgnąć 
porady psychiatry zajmującego się problemami 
odżywiania. Przy specjalnych stoiskach ucznio-
wie medycyny będą wyliczać i nauczać liczenia 
właściwego wskaźnika BMI.
Akcja nie jest skierowana tylko do młodych  
kobiet. Problem złego odżywiania dotyka coraz 
częściej również mężczyzn. Wsparcie i poradę 
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Akademicki Związek 
Sportowy (AZS)
czyli spojrzenie  
na sportową 
przyszłość UM
Wojciech Kuncman
Prezes Klubu Uczelnianego 
Akademickiego Związku Sportowego 

Aktualnie Klub Uczelniany AZS Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi zrzesza 300 stu-
dentów i pracowników, trenujących w ramach  
15 sekcji. Co roku zarząd klubu organizował  
letnie i zimowe obozy treningowe, aby jak naj- 
lepiej przygotować naszych zawodników. Nasi 
reprezentanci zdobywają najwyższe laury  
zarówno w zawodach lokalnych, jak i na arenie 
ogólnopolskiej. To właśnie dzięki osobom zrze-
szonym w klubie przez wiele lat zajmowaliśmy 
najwyższe miejsca w klasyfikacji ogólnej uczelni 
medycznych.

W listopadzie bieżącego roku odbyły się wybo-
ry zarządu oraz prezesa AZS. Z nową siłą oraz 
ideami będziemy nie tylko rozwijać zawod-
ników naszej uczelni, jak również kłaść duży na-
cisk na popularyzację sportu - jako najlepszej 
formy rekreacji. Chcemy pokazać  jak ważna 
jest równowaga między rozwojem naukowym,  
a sportowym każdego z nas, naszymi działaniami 
dotrzemy do znaczne większej liczby studentów. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom, w najbliższym 
czasie otwieramy nowe sekcje (wspinaczkowa, 
rugby, turystyki rowerowej). W najbliższym roku 
zwiększymy ilość obozów, na które we współpracy 

z Samorządem Studentów zamierzamy wysłać 
ponad 500 studentów i pracowników UM.
Nasze cele realizujemy również wprowadzając 
w życie program wspierania inicjatyw  
studenckich. W każdej sekcji zostanie wybrany 
spośród studentów koordynator. Będzie to osoba 
w bezpośrednim kontakcie z zarządem klubu 
przekazująca na bieżąco wszelkie potrzeby  
sekcji oraz wnioski studentów. W znacznym  
stopniu usprawni to realizację potrzeb członków 
naszego klubu. Jesteśmy również w trakcie  
rozmów o udostępnieniu obiektów sportowych  
uczelni poza godzinami zajęć, tak by każdy 
członek AZS-u mógł z nich korzystać w dogod-
nym dla siebie czasie.

Nasze działania są również nakierowane na 
pozyskanie funduszy z innych źródeł niż  
uczelniane. Rozpoczęliśmy rozmowy z kilko-
ma firmami zewnętrznymi zainteresowanymi 
sponsorowaniem naszego klubu, w oparciu o co 
zamierzamy odświeżyć nasz wizerunek poprzez 
wprowadzenie nowej odzieży sportowej (stroje, 
dresy, torby, ręczniki) i zaopatrzenie każdego 
zawodnika. Planujemy także założenie Sponsor-
skiego Funduszu Stypendialnego, przez który 
firmy mogłyby przyznawać stypendia najlepszym 
reprezentantom naszej Uczelni niezależnie od 
stypendium sportowego. Od tego roku istnieje 
również możliwość przeznaczenia 1% podatku 
na nasz klub, umożliwia nam to współpraca  
z AZS-em ogólnołódzkim który jest organizacją 
pożytku publicznego.  
Kolejnym projektem tworzonym we współpracy 
z władzami Uniwersytetu Medycznego jest 
”Amsterdam City Rowerowe Pogotowie Ra-
tunkowe”. Pod tą chwytliwą nazwą kryje się sieć 
bezobsługowych wypożyczalni rowerowych, 
dzięki którym studenci UM Łódź będą mogli  
przemieszczać się jednośladami między je-
dnostkami dydaktycznymi uczelni. Ze względu 
na to że użytkownikami będą osoby potrafiące 
udzielać pierwszej pomocy, przyczynimy się do 
zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
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Nasze sekcje:
•  Lekka atletyka K + M
•  Piłka siatkowa kobiet 
•  Piłka siatkowa mężczyzn 
•  Koszykówka K + M
•  Piłka Nożna 
•  Pływanie K + M
•  Wioślarstwo i Trójbój 
•  Tenis ziemny K + M 
•  Tenis stołowy 
•  Sporty wodne
•  Karate 
•  Wspinaczka (wkrótce)
•  Turystyka rowerowa (wiosna)
•  Rugby (wiosna)

Organizujemy:
•  Zimowy obóz treningowy (Łódź)
•  Obóz narciarsko-snowboardowy
•  Obóz kajakowy-survivalowy
•  Obóz żeglarski
•  Letnie obozy treningowe (Darłówko, Eger)
•  AMP Uczelni Medycznych
•  Weekendowe wyjazdy żeglarskie
•  Dzień sportu

Wszystkie osoby zainteresowane sportem na 
naszej uczelni zapraszamy do członkostwa  
w klubie oraz kontaktu z nami pod adresem 
umed@lodz.azs.pl.

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

Efekty kształcenia 
- jedne z głównych

komponentów reformy
Europejskiego

Obszaru 
Szkolnictwa 

Wyższego 

Efekty kształcenia (learning competences) 
można zdefiniować jako to, co student wie,  
rozumie i umie wykonać po zakończeniu proce-
su kształcenia. Kompetencje te muszą być przy-
pisane do określonego modułu oraz poziomu 
studiów, a także w sposób obiektywny ocenione. 
Należy podkreślić, iż programy nauczania budo-
wane w oparciu o uzyskanie określonych efektów 
to przyjęcie perspektywy studenta, a nie jak to 
było dotychczas, perspektywy nauczyciela. 
Efekty kształcenia zazwyczaj dzieli się na: kom-
petencje ogólne, dziedzinowe i szczegółowe. 
Kompetencje ogólne (generyczne) (określane 
także jako „miękkie”) to takie umiejętności, 
które nie wiążą się z określonym  przedmiotem,  
np. umiejętność pracy w zespole. Ponadto można 
je podzielić na instrumentalne, interpersonalne 
oraz systemowe. Kompetencje ogólne zawiązane 
są z danym poziomem kształcenia. 
Kompetencje dziedzinowe są związane  
z określonym kierunkiem studiów i  obejmują 
wiedzę, rozumienie i umiejętności, jakie powi-
nien reprezentować student określonego kierunku  

lub grup kierunków i poziomu kształcenia.   
Kompetencje szczegółowe są specyficzne dla 
konkretnego programu studiów i jego realizacji  
w określonej uczelni.    
W Procesie Bolońskim efekty kształcenia są istot-
nym elementem na trzech poziomach: 
Na poziomie uczelni opisują konkretne kompe-
tencje absolwenta na określonym poziomie i kie-
runku studiów. 
Na poziomie kraju pozwalają na opisanie, w Kra-
jowych Ramach Kwalifikacji, kompetencji ogól-
nych, jakie powinien reprezentować absolwent 
określonego poziomu studiów, co ma istotne zna-
czenie w zapewnieniu jakości kształcenia. 
Na poziomie międzynarodowym, w Ramach 
Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkol-
nictwa Wyższego, umożliwiają odniesienie się  
i porównanie kwalifikacji uzyskiwanych  
w różnych krajach. 
Koncepcja studiów opartych na efektach 
kształcenia w znaczący sposób przyczynia się 
także do zwiększenia mobilności studentów,  
a także pozwala na lepsze zrozumienie konkretnej 
dziedziny poprzez kontakt z innymi systemami 
kształcenia, umożliwia nabywanie umiejętności 
pracy w wielokulturowym środowisku, czy też 
dostosowania się do różnych, nowych warunków 
kulturowych.        
W tej części prezentowanego materiału chciałbym 
przedstawić jedynie przykłady kategorii osiągnięć 
opisywanych poprzez efekty kształcenia takie 
jak:
•  wiedza (knowing and understanding),
•  umiejętności (skills-knowing how to act),
•  postawy (values-know haw to be). 
w odniesieniu do poszczególnych stopni 
kształcenia:

Biuletyn nr 11-12, listopad-grudzień 2009, ŁódźBiuletyn nr 11-12, listopad-grudzień 2009, Łódź



48 49

artykuł

W podsumowaniu tego zwięzłego materiału 
chciałbym podkreślić, że efekty kształcenia 
to rodzaj „spoiwa”, które buduje nową jakość 
kształcenia w ramach Procesu Bolońskiego,  
a także otwiera drogę do właściwego opracowanie 
i wdrażania programów studiów oraz rzeczywi-
stej mobilności studentów i naukowców.

(Opracowano na podstawie publikacji „Standardy i wskazówki 
dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim  
Obszarze Szkolnictwa Wyższego”  Europejskie Stowarzy-
szenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie  
Wyższym, Publikacji „Proces Boloński to już 10 lat”  
A. Kraśniewski FRSE, Publikacji „YES! GO!. „Pra-
ktyczny  przewodnik tworzenia programów studiów zinte-
growanych z okresem mobilności” FRSE,  oraz materiałów  
z seminariów).
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Efekty kształcenia w zakresie WIEDZY 

I stopie II stopie III stopie

Kwalifikacj (dyplom) I stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

Kwalifikacj (dyplom) II stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

Kwalifikacj (dyplom) III stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

wiedz ogóln dotyczc niektórych podstawowych 
obszarów studiowanej dziedziny 

wiedz ogóln dotyczc głównych obszarów 
studiowanej dziedziny 

wiedz ogóln dotyczc zasadniczych teorii,  
metod badawczych, zasad i poj z obszaru 

studiowanej dziedziny nauki 

znajomo niektórych technik uzyskiwania  
danych właciwych dla studiowanej dziedziny 

znajomo wszystkich technik uzyskiwania  
danych właciwych dla studiowanej dziedziny 

znajomo technik i metodologii uzyskiwania  
danych właciwych dla studiowanej dziedziny 

Efekty kształcenia w zakresie UMIEJTNOCI 

I stopie II stopie III stopie

umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy 
w rutynowej działalnoci profesjonalnej 

umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy 
w wielokontekstowej działalnoci profesjonalnej 

zdolno tworzenia nowej wiedzy 

umiejtno logicznego wycigania wniosków  
oraz formułowania sdów na podstawie danych 

z rónych ródeł 

umiejtno identyfikacji poj i problemów  
(take nowych) właciwych da studiowanej 

dziedziny, ich krytycznej analizy, syntezy i oceny 
oraz formułowania sdów na ich podstawie 

umiejtno rozwizywania nowych  
i złoonych problemów naukowych  

i/lub praktycznych właciwych dla studiowanej 
dziedziny, ich krytycznej analizy, syntezy i oceny 

oraz formułowania sdów na ich temat 

umiejtno komunikacji i konsultacji  
ze specjalistami w swojej dziedzinie 

umiejtno komunikacji z osobami o rónym  
stopniu wykształcenia i konsultacji  

ze specjalistami w swojej dziedzinie 

umiejtno komunikacji z wieloma osobami,  
take współpracownikami oraz ekspertami  

w swojej i innych dziedzinach 

Efekty kształcenia w zakresie POSTAW

I stopie II stopie III stopie

Kwalifikacj (dyplom) I stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

Kwalifikacj (dyplom) I stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

Kwalifikacj (dyplom) III stopnia przyznaje si
studentowi, który wykazuje: 

odpowiedzialno za prac własn i innych  
oraz zrozumienia podstawowych  

zasad etyki zawodu 

odpowiedzialno za prac własn i innych  
oraz stosowanie i rozwijanie  

zasad etyki zawodu 

pełn odpowiedzialno za prac własn  
i innych oraz przyczynianie si do  

podtrzymywania i doskonalenia etosu  
wspólnoty naukowej (zawodowej) 

efektywno działa (pracy) wg wskazówek  
oraz zdolno do pracy w zespole 

przywództwo i przedsibiorczo oraz  
wiadomo pełnionej roli zawodowej 

samokrytycyzm w pracy twórczej,  
działalno na rzecz jej usprawnienia  

i wzrostu jej efektywnoci 
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przedszkolach oraz Domach Dziecka ucząc 
małych pacjentów jak prawidłowo postępować, 
by mieć zdrowy i piękny uśmiech. Organizując  
w maju 2009 r. już drugą Ogólnopolską 
Konferencję PTSS w Łodzi, mieliśmy szansę 
ugościć kilkuset studentów stomatologii z całej 
Polski. Podczas konferencji wykładów udzie-
lili znakomici profesorowie naszej Uczelni. 
Poza częścią naukową zapewniliśmy również 
wspaniałą zabawę. W kolejnym roku planujemy 
kontynuować nasze akcje profilaktyczne wśród 
studentów, przedszkolaków, podopiecznych 
Domów Dziecka, jak również rozszerzać nasze 
działania. Cieszymy się również możliwością 
organizacji kolejnej konferencji już w marcu 
2010 r.
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów 
stomatologii!

www.ptss.pl

Polskie 
Towarzystwo
Studentów
Stomatologii
 - oddział w łodzi
Marta Kacprzak, Marta Węglińska
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii - Łódź

PTSS czyli Polskie Towarzystwo Studentów  
Stomatologii, założone w 1997 r. we Wrocławiu, 
jest stowarzyszeniem mającym na celu 
reprezentację studentów stomatologii w całym 
kraju dbającym o interesy wspomnianej grupy 
na wielu płaszczyznach. Ponadto, jesteśmy 
członkiem IADS (International Association of 
Dental Students) oraz EDSA (Europejskie Sto-
warzyszenie Studentów Stomatologii). 
PTSS zrzesza Oddziały, działające w 10 miastach 
Polski, tam gdzie znajdują się szkoły dentystyczne. 
Pieczę nad poszczególnymi oddziałami sprawuje 
Zarząd Główny, który jednocześnie sprawuje  
kierownictwo nad stowarzyszeniem. Poszczególne 
Oddziały kilkakrotnie w ciągu roku akademi-
ckiego organizują konferencje PTSS. Co roku na 

przełomie marca i kwietnia odbywają się Walne 
Zjazdy Delegatów PTSS, połączone z wyborami 
do Zarządu Głównego. 
Główne obszary działalności Towarzystwa to  
organizacja szkoleń dla przyszłych dentystów 
oraz konferencji naukowych w kraju i za granicą. 
Ponadto zajmujemy się szeroko rozumianą 
współpracą z międzynarodowymi organizacja-
mi, które oferują wymiany studenckie zarówno  
w celach naukowych takich jak: kursy, szko-
lenia oraz  praktyki studenckie, jak i integra-
cyjne spotkania, wycieczki i imprezy na całym 
świecie. Naszym celem jest również opracowanie 
i wdrażanie różnorodnych programów profilakty-
cznych.
Poza celami naukowymi  PTSS to również oka-
zja do spotkań i wymiany doświadczeń między 
studentami wszystkich lat studiów, miejsce 
wspólnych spotkań studentów i okazja do roz- 
szerzenia kręgu znajomości. To również dosko-
nała baza startowa dla osób aktywnych, które nie 
ograniczają się jedynie do szablonu zajęć dyda-
ktycznych określonym tokiem studiów.
Łódzki oddział PTSS działa bardzo prężnie, 
możemy pochwalić się organizacją zarówno 
akcji profilaktycznych, kursów dla naszych 
członków, konferencji lokalnych i ogólnopol-
skich, a także aktywnie działającym systemem 
koordynacji wymian studenckich.  Wśród wielu 
różnorodnych inicjatyw w ostatnich latach warto 
wspomnieć o akcjach „Studencie nie zgrzytaj”, 
które miały na celu przegląd jamy ustnej, wykry-
cie nieprawidłowości w obrębie narządu żucia 
oraz instruktaż higieny jamy ustnej wśród stu-
dentów Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Ponadto mieliśmy zaszczyt gościć w łódzkich 
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     • zniesiono Katedrę Endokrynologii Ogólnej,
      • przeniesiono Klinikę Ginekologii z III katedry 
     Ginekologii i Położnictwa do Katedry Położ- 
      nictwa i Ginekologii Operacyjnej z zachowa- 
      niem alokacji na Wydziale Wojskowo-Lekar- 
       skim,
  • wyłączono Zakład Immunologii Doświad- 
      czalnej ze struktury Katedry Alergologii, Im- 
  munologii i Dermatologii z zachowa- 
   niem alokacji na Wydziale Nauk Biome- 
  dycznych i Kształcenia Podyplomowego,  
       bez przyporządkowania do katedry,

W sprawach kadrowych:

- zaopiniowano wniosek w sprawie powołania:  
    • dr Włodzimierza Leszczyńskiego na kierow- 
       nika Studium Edukacji Obronnej,
   • dr hab. Marka Sosnowskiego na stanowisko 
    profesora nadzwyczajnego w I Klinice Uro- 
       logii III Katedry Chirurgii,
   • prof. dr hab. Kazimierza Jędrzejewskiego  
    p.o. kierownika Zakładu Anatomii Prawidło- 
       wej i Klinicznej Katedry Anatomii,
- zaopiniowano wnioski w sprawie powołania 
 komisji konkursowych do rozstrzygnięcia  
    konkursów na stanowiska kierowników jednos- 
    tek i profesorów nadzwyczajnych,
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Senat podjął uchwały:

W sprawach organizacyjnych:

Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi,  
z dnia 26 listopada 2009 r.

- Zakład Metabolizmu Tkanki Łącznej wyłą- 
 czono ze struktury Wydziału Lekarskiego  
  i alokowano na Wydziale Nauk o Zdro- 
  wiu z zachowaniem dotychczasowego przypo-  
 rządkowania do Katedry Patologii Ogól- 
    nej i Doświadczalnej,
- Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczal- 
   nej wyłączono ze struktury Wydziału Farma- 
  ceutycznego i alokowano na Wydziale Nauk 
  o Zdrowiu z zachowaniem dotychczasowego  
    przyporządkowania do Katedry Patologii Ogól- 
 nej i Doświadczalnej. Katedra jest obecnie  
    w całości w Wydziale Nauk o Zdrowiu,
-   na Wydziale Lekarskim:
      • zmieniono nazwę Katedry Biologii i Gene- 
      tyki Medycznej na Katedrę Biologii i Pa- 
         razytologii Lekarskiej,
      • przekształcono Klinikę Laryngologii Onko- 
  logicznej i Klinikę Otolaryngologii  
    w Klinikę Otolaryngologii i Laryngologii  
        Onkologicznej,
    • przeniesiono Zakład Zaburzeń Endokryn- 
     nych i Metabolizmu Kostnego z Katedry 
    Endokrynologii Ogólnej do I Katedry  
          Endokrynologii,
      • przeniesiono Klinikę Chirurgii Czaszkowo- 
         -Szczękowo-Twarzowej z I Katedry Chirur- 
         gii do II Katedry Chirurgii,

Kto pyta 
nie błądzi
wyraź opinię, zadaj 
pytanie Władzom
Uniwersytetu

Szanowni Państwo,
W tej części publikujemy najciekawsze  
i najczęściej zadawane pytania i opinie przed-
stawiane na stronie WWW naszej Uczelni. 
Będziemy starali się prowadzić otwartą dyskusję. 
Wszystkie nadsyłane opinie i pytania są uważnie 
czytane przez Rektorów, pracowników Biura 
Rektora i Biuro Promocji i Wydawnictw.

Regulamin zgłaszania pytań
oraz opinii dostępny jest 

na stronie:

www.umed.pl

Pytanie:
Władze Uczelni informują nas o trudnej sytuacji 
finansowej uczelni, podczas gdy wypłacili sobie 
na koniec roku wysokie premie i nagrody.

Odpowiedź:
Jest to nieprawda. Plotka szerzona  w końcu 
roku ma wyjątkowo odrażający charakter, gdyż 
jest sprzeczna nie tylko z głoszoną od początku 
kadencji zasadą „żadnych szczególnych praw lub 
przywilejów dla zarządzających Uniwersytetem”, 
sprzeczna z prezentowaną i udokumentowaną 
postawą władz Uczelni, ale co gorsza rozsie-
wana świadomie w celu zdyskredytowania osób  
i wdrażanych reform.
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-   zaopiniowano wniosek w sprawie powołania 
  komisji konkursowej do rozstrzygnięcia 
   konkursu na stanowisko profesora nadzwy- 
   czajnego w Zakładzie Morfologii Klinicznej 
     Katedry Anatomii
-  zaaprobowano zmianę w składzie Senackiej 
     Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Dok- 
     torantów - po rezygnacji prof. Mariana Zgody  
     jego miejsce zajął prof. Jan Gudej.

W części uroczystej wręczono dyplomy doktora 
habilitowanego oraz doktora nauk medycznych  
i farmaceutycznych
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Akty Prawne
Raport
więcej na

www.umed.pl

-   zaopiniowano wniosek w sprawie powołania  
    •  dr hab. Piotra Lipca na kierownika Zakła- 
   du Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej  
        II Katedry Kardiologii,
    •  dr hab. Piotra Potemskiego na stanowisko  
    profesora nadzwyczajnego w Klinice Che- 
  mioterapii Nowotworów Katedry On- 
       kologii,
  •  prof. dr hab. Wojciecha Drygasa na kie- 
   rownika Zakładu Medycyny Zapobiegaw- 
     czej Katedry Medycyny Społecznej i Zapo- 
       biegawczej,

Posiedzenie Senatu składało się z dwóch części: 
roboczej oraz uroczystej

W części roboczej:

-  zniesiono Klinikę Gruźlicy, Chorób i Nowot- 
     worów Płuc,
-  podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy  
   kierunku studiów podyplomowych w zakresie  
 „Świadczeniodawcy medyczni w polskim  
   systemie ubezpieczeń zdrowotnych - ubezpie- 
  czenia zdrowotne w gospodarce finansowej 
  ZOZ. Kontraktowanie świadczeń przez pod- 
  mioty publiczne i prywatne” na  “Ubezpie- 
  czenia zdrowotne  i zarządzanie ochroną 
  zdrowia” (kierunek i treści programowe nie  
     ulegają zmianie),
-   wprowadzono zmianę w tytule i treści Uchwa- 
   ły Nr 114 Senatu z dnia 23 kwietnia 2009 r.  
  w sprawie wprowadzenia stacjonarnych stu- 
     diów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku 
   ELEKTRORADIOLOGIA, na Wydziale Nauk  
    Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, 
  polegającą na wykreśleniu z tytułu i treści  
   §1 słów i drugiego oraz skreśleniu §4 mówią- 

W innych sprawach:

-  podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia akcep- 
   tacji dla projektu porozumienia, które ma być 
   zawarte pomiędzy Ministerstwem Obrony Na- 
   rodowej i Ministerstwem Zdrowia w sprawie  
     ustalenia i przekazania dotacji dla Uniwersytetu  
      Medycznego w Łodzi na działalność dydaktycz- 
    ną na kształcenie studentów w poszczególnych 
      zawodach medycznych wynikające z potrzeb Sił 
     Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
-   podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
  wynagrodzenia zasadniczego za działalność 
   będącą przedmiotem prawa autorskiego w ra- 
  mach stosunku pracy (uchwała zezwala na  
  odpisy z tytułu praw autorskich za działal- 
   ność naukową dla osób zatrudnionych na eta- 
     tach dydaktycznych),
- przyjęto „Regulamin nagród Rektora za  
  osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracow- 
   ników niebędących nauczycielami w Uniwer- 
    sytecie Medycznym w Łodzi”,

- podjęto uchwałę w sprawie połączenia  
    SPZOZ USK im. WAM UM w Łodzi - Cen- 
  tralnego Szpitala Weteranów oraz SPZOZ  
      USK Nr 3 im. Seweryna Sterlinga oraz w spra- 
    wie przyjęcia Statutu SPZOZ USK im. WAM  
   UM w Łodzi - Centralnego Szpitala Wetera- 
     nów,
- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia  
  kancelarii audytorsko-księgowych do prze- 
 prowadzenia sprawozdań finansowych za  
    rok 2009 w Centralnym Szpitalu Klinicznym, 
    w USK Nr 3 im. S.Sterlinga, w Uniwersytecie  
    Medycznym oraz do przeprowadzenia audytu 
 inwestycji Centrum Kliniczno-Dydaktycz- 
     nego,
- Rektor R. Kordek przekazał informację 
  dotyczącą harmonogramu wdrażania opro 
     gramowania Uczelnia XP

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi,  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

  cego o czasie trwania studiów drugiego 
      stopnia,
-  zatwierdzono kancelarię audytorsko-księgową 
      Foraudit do przeprowadzenia badania sprawo- 
     zdania finansowego za rok 2009 w USK Nr 4  
     im. M Konopnickiej,
-  zatwierdzono prowizorium budżetowe Uni- 
     wersytetu Medycznego na rok 2010,
-  podjęto uchwałę w sprawie skorygowania  
  planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  
     Medycznego na rok 2009,
-  podjęto uchwałę wyrażającą zaniepokojenie  
 z powodu wprowadzenia niekorzystnego  
    zapisu do Ustawy o finansach publicznych,  
    który zabrania uczelniom dokonywania lokat  
  wolnych środków pochodzących z dotacji  
    i zmusza do prowadzenia wydzielonych kont  
     bankowych dla tych środków,
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Prześlij zapytanie ofertowe do

BiurA Promocji i Wydawnictw 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Kopcińskiego 20, 90-153 Łódź 
tel./fax: 42 678 70 25 | wydawnictwo@umed.lodz.pl  

Zakres usług:
| projektowanie graficzne  | skład komputerowy |   
| korekta redakcyjna oraz językowa | przygotowanie  
do druku | druk offsetowy w pełnym kolorze |  
| wykończenia introligatorskie | uszlachetnianie |

Drukujemy:
| książki | czasopisma | katalogi | foldery | 
| wizytówki | ulotki | teczki | papiery firmowe | 
| notatniki | identyfikatory | zaproszenia | 

w ramach 
Biura Promocji
i Wydawnictw

WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO

Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź, 
tel.: 0 42 677 92 62, faks: 0 42 679 06 56

www.bg.umed.lodz.pl, www.umed.pl

Informacje ogólne

Program

Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi

al. Kościuszki 4
90-419 Łódź

tel.: 42 632 21 13
fax: 42 630 07 07
www.umed.pl

Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych 

w Poznaniu

ul. Głogowska 26
60-734 Poznań

tel.: 61 886 28 01
fax: 61 886 28 19

www.wsus.pl

ORGANIZATORZY  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Biblioteka Główna
Dyrektor: dr Ryszard Żmuda

Wyższa Szkoła Umiejętności 
Społecznych w Poznaniu 
Wydział Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej 
Dziekan: doc. dr Zdzisław Piotr Szkutnik

Rejestracja uczestników 
Sala Senacka WAM, 
Łódź, pl. Hallera 1, budynek 1, piętro I

OTWARCIE 
28 stycznia 2010 roku, godz. 900  
Sala Tradycji WAM
Łódź, pl. Hallera 1, budynek 1, piętro I

MIEJSCE WARSZTATÓW 
Centrum 
Informatyczno-Telekomunikacyjne 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, pl. Hallera 1, budynek 1, parter, sala 23

NOCLEGI/ZAKWATEROWANIE  
Hotel Mazowiecki **
Łódź,  u l .  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 
53/57 tel. 42 637 43 33, 
e-mail: mazowiecki@centrumhotele.pl  
www.centrumhotele.pl

Hotel Reymont ***
ul. Legionów 81, 
tel. 42 633 80 23, 
e-mail: reymont@hotelewam.pl 
www.hotelreymont.com 

DOJAZDY DO HOTELÓW:
Dworzec PKP Łódź – Fabryczna

Hotel Mazowiecki** - Autobus linii nr 86 
ma przystanek przy hotelu

Hotel Reymont*** –  Jeden przystanek 
tramwajem linii nr 9,12, 13 do skrzyżowania 
Zielona/Kościuszki, następnie  przesiadka  
w tramwaj linii nr 2 w stronę Chochoła  
(Legionów/Św.Jerzego).

Dworzec PKP Łódź – Kaliska

Hotel Mazowiecki** - Autobus linii nr 86  
do skrzyżowania Żeligowskiego/ 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich

Hotel Reymont*** – Tramwaj linii nr 12 
do skrzyżowania Kościuszki/Zielona, następnie 
przesiadka w tramwaj linii nr 2 w stronę Cho-
choła (Legionów/Św.Jerzego), albo tramwaj linii 
10, 14 do skrzyżowania Mickiewicza/Kościuszki, 
następnie przesiadka w tramwaj linii nr 2  
w stronę Chochoła (Legionów/Św.Jerzego)

OBIADY  
Kantyna/Bufet WAM
Łódź, pl. Hallera 1 

KOLACJA  
Restauracja Art Deco
w hote lu Reymont
Łódź, ul. Legionów 81 

Warsztaty e-nauczania:
„Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle 

w dydaktyce bibliotecznej”

Łódź, 28-29 stycznia 2010 r. 

MILITARY
MEDICAL
FACULTY
as the educational center for students-candidates 
for military medical staff from states-members
of NATO

MEDICAL
UNIVERSITY
OF LODZ

I Ogólnopolska
Konferencja

Naukowo-Szkoleniowa
JAKOŚĆ ŻYCIA I OPIEKA ZDROWOTNA 

WETERANÓW SŁUŻBY W WOJSKU POLSKIM

www.umed.pl
www.zbzzorwp.wp.mil.pl

pod Honorowym Patronatem
 

Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
gen. bryg. dr. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego

oraz JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr. hab. n. med. Pawła Górskiego

Zapraszamy do korzystania z usług specjalistów
lekarzy stomatologów, przyjmujących pacjentów 
w nowo wyremontowanych gabinetach dentystycznych, 
wyposażonych w nowoczesny, najwyższej jakości sprzęt.

Wykonujemy usługi ponad standardowe, 
które nie są finansowane przez NFZ:
      • leczenie wad zgryzu, aparaty ruchome 
         i stałe u dzieci powyżej 12 lat
      • stomatologia estetyczna
      • leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej
      • uzupełnienia protetyczne:
             - protezy szkieletowe, elastyczne, zatrzaskowe
             - korony i mosty porcelanowe
             - licówki.

Godziny przyjmowania pacjentów 800-1900, 
od poniedziałku do piątku.

Umawianie wizyt telefonicznie lub osobiście 
w rejestracji (wejście od ul. Mickiewicza).
Rejestracja                       tel.: 42 63 93 599
Gabinet protetyczny        tel.: 42 63 93 604

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej

Ranking ACI
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 

2. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych ACI 
w kategorii uczelnie publiczne 

- studia medyczne

Najlepsze Warunki
Jesteśmy Najlepszą Uczelnią w Polsce 
pod względem warunków studiowania 

wg. Rankingu Szkół Wyższych 2009, dziennika 
Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy.

Uczelnia Roku
Podczas tegorocznej Gali Biznesu, 

organizowanej przez 
Łódzki Business Centre Club, 

nasz Uniwersytet zdobył tytuł Uczelni Roku.

Dokonaj najlepszego wyboru

Reklama
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