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reklama

Projekt „Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej 
dla pracujących kadr przedsiębiorstw” współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi
Studia prowadzone są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2004 r. wydane na podstawie art. 7a ust. 6 ustawy 

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 
(Dz. U. z 2004 r. nr 144, poz. 1529) 

a ich ukończenie jest podstawą do ubiegania się o tytuł 
i uprawnienia Diagnosty Laboratoryjnego.

Czas trwania studiów 4 semestry
W systemie zaocznym (piątek-niedziela)

Początek 25 lutego 2011 r.

Szczegółowe informacje Biuro Projektu:
tel. 42 67 79 305, 042 677 91 02

e-mail: euroanalityka@umed.lodz.pl

i na stronie projektu:

www.euroanalityka.umed.lodz.pl
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„Za wszystkim, 
czego się uczymy, 

stoi pewna tradycja.”
Paulo Coelho

Mgr Anna Rykiert
Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność powitać w podwójnym  
numerze Biuletynu Informacyjnego, zamykają- 
cym rok 2010. W celu zapoznania się z najciekaw-
szymi wydarzeniami listopada oraz grudnia za- 
praszam do naszego stałego działu - Aktualności.
„Tradycja to piękno, które chronimy…” – pra-
cownicy Kliniki Kardiologii oraz Kliniki Kar-
diochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
postanowili uczcić jubileusz 60-lecia kardiologii 
w Szpitalu im. dr. S. Sterlinga. Uroczystości  
w Pałacu Poznańskich, na której gościło wielu  
znakomitych gości, zasłużonych pracowników 
Szpitala, towarzyszyła prezentacja okoliczno- 
ściowej publikacji „60-lecie kardiologii w Szpi- 
talu im. dr. Seweryna Sterlinga i 120-lecie Szpi-
tala”. O szczegółach jubileuszu w swoim arty- 
kule piszą autorzy wydawnictwa: prof. dr hab. n. 
med. Jarosław Drożdż i prof. dr hab. n. med. 
Ryszard Jaszewski.
Koniec roku obfitował w liczne konferencje nau-
kowe, których przebieg szeroko opisują nasi pra-
cownicy. Pani Urszula Cieślik-Guerra z II Ka- 
tedry i Kliniki Kardiologii relacjonuje Pierwszą 
Konferencję Naukową „EKG wczoraj, dziś i jutro”. 
O konferencji „Biologiczne, kulturowe i społeczne 
przejawy stresu środowiskowego i jego wpływ 
na zdrowie współczesnych łodzian” opowiada dr  
hab. n. med. prof. nadzw. UM Irena Maniecka 
-Bryła, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Bio-
statystyki. Miały również miejsce dwa ważne 
wydarzenia z zakresu dermatologii. W Brukseli  
odbyła się konferencja prasowa na temat psy-
chodermatologii, nowej dziedziny z pogra- 
nicza dermatologii, psychologii, psychiatrii oraz 
medycyny estetycznej. O szczegółach można 
dowiedzieć się więcej z artykułu pani prof.  
nadzw. dr hab. n. med. Anny Zalewskiej-

Janowskiej, Kierownika Zakładu Psychoderma-
tologii – moderatora i pomysłodawcy konferencji. 
Pani prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniar- 
czyk-Dyła, Kierownik Kliniki Dermatologii  
Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii, przy- 
gotowała sprawozdanie z VI Konferencji nau-
kowo-szkoleniowej Sekcji Dermatologii Estety- 
cznej Polskiego Towarzystwa Dermatologiczne-
go.
Polecam artykuł Pana Macieja Salagierskiego, 
Koordynatora Uczelnianego Programu LLP  
Erasmus, na temat aktualnego stanu realizacji  
programu w uczelni. 
W bieżącym numerze znajdziecie Państwo również 
informacje dotyczące Ogólnopolskiego Konkursu 
Studenckich Prac Dyplomowych w Naukach  
o Zdrowiu. O sukcesach jednej z naszych studen-
tek pisze pan dr ekon. Marek Bryła z Zakładu 
Medycyny Społecznej.
W tekście „Biblioteka Katedr Pediatrii” Pani  
mgr Barbara Skalska prezentuje historię oraz 
obecną działalność biblioteki mieszczącej się  
w USK Nr 4 im. M. Konopnickiej.

Nie zabrakło również informacji o naszych stu- 
dentach. pan Witold Olszewski wybrany na 
Członka Rady Studentów Parlamentu Studen- 
tów Rzeczypospolitej Polskiej relacjonuje prze-
bieg XIX Zjazdu Parlamentu. Przeczytać można 
także o tegorocznym Balu Podchorążego, który 
jest powrotem do tradycji pielęgnowanej przez 
studentów Wojskowej Akademii Medycznej  
w Łodzi.
Zapraszam do lektury i jak zawsze gorąco 
zachęcam do przesyłania propozycji nowych 
artykułów.

Biuletyn nr 11/12, listopad-grudzień 2010, Łódź
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Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
listopad-grudzień 2010

Sukcesy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź

II miejsce Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne- 
go Nr 4 im. Marii Konopnickiej UM w Łodzi  
w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny” 
w kategorii szpitale wielospecjalistyczne poniżej 
400 łóżek. W dniu 19 października 2010 roku 
w siedzibie redakcji gazety „Rzeczpospolita”  
w Warszawie, już po raz szósty miała miejsce  
gala wręczenia dyplomów dla 100 najlepszych 
szpitali w Polsce. Wśród najlepszych znalazł  
się po raz kolejny SP ZOZ Uniwersytecki Szpi-
tal Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej UM 
w Łodzi, który zajął w rankingu 46. miejsce  
w ogólnej klasyfikacji i II w województwie 
łódzkim. Dzięki staraniom Zarządu i pracow-
ników Szpitala udało się pozyskać dofinansowa- 
nie z Unii Europejskiej na remont oddziału pato- 
logii noworodka, a zakup rezonansu magnety- 
cznego i aparatu do echokardiografii (współ- 
finansowane z Ministerstwa Zdrowia) sprawią,  
że Szpital stanie się jednostką świetnie wyposa- 
żoną pod względem diagnostyki.
Misją naszego Szpitala jest dbałość o to, aby 
nasi pacjenci byli pod opieką najlepszych specja- 
listów i czuli się tutaj bezpiecznie. Po raz kolejny 
renoma naszej placówki wykroczyła daleko poza 
granice województwa łódzkiego. Uzyskany, tak  
dobry wynik cieszy, ale zobowiązuje jednocze- 
śnie do dalszych działań w celu rozwoju naszego 
Szpitala. Tą drogą chcemy podziękować wszy- 
stkim pracownikom Szpitala, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu.

Aktualności listopad
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Konferencja prasowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w sprawie powstania na terenie Uczelni Parku Biotechnologicznego

W dniu 5 listopada 2010 roku odbyła się kon-
ferencja prasowa Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekono- 
micznej w sprawie powstania na terenie Uczelni 
Parku Biotechnologicznego. Podczas konferencji 
przedstawiona została analiza rynku dotycząca 
możliwości powstania w Łodzi takiego kom- 
pleksu.
Spotkanie zorganizowane zostało w murach 
budynku zlokalizowanego na terenie Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi, gdzie ma powstać BioInku-
bator. Rektor Uniwersytetu Medycznego prof.  
dr hab. n. med. Paweł Górski oraz Prezes 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek 
Cieślak zgodnie potwierdzali, że Łódź nie jest 
jeszcze miastem, które sprzyja realizacji inno- 
wacyjnych pomysłów, ale dzięki takim inicja- 
tywom może się nim stać. Według przeprowa- 
dzonych na potrzeby projektu analiz, w Łodzi  
istnieje zapotrzebowanie na stworzenie miejsca, 
gdzie naukowcy czy firmy będą mogli rozwijać 
swoje projekty zwłaszcza z dziedziny biote- 
chnologii, która uznawana jest za strategiczną 
dziedzinę dla rozwoju miasta i regionu. 
Projekt Uniwersytetu i Strefy jest próbą zbudo- 
wania efektywnego modelu komercyjnej 
współpracy między światem nauki i biznesu.

II Kongres czasopisma Archives of Medical Science

W dniach 5-6 listopada w Textorial Park odbył 
się w Łodzi II Kongres czasopisma Archives of 
Medical Science. W tym roku poświęcony był 
tematowi Ostrych Zespołów Wieńcowych - od 
patogenezy, czynników ryzyka i epidemiologii 
do leczenia farmakologicznego interwencyjnego 
oraz zapobiegania ponownym incydentom ser-
cowym. Organizatorami wydarzenia byli: Redak- 
cja czasopisma Archives of Medical Science, 
Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Oddział 
Łódzki Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego oraz wydawnictwo Termedia.

W trakcie spotkania wykłady swoje przedstawili 
m.in. prof. Nathan D. Wong - prezydent Ameri-
can Society of Preventive Cardiology, prof. Chris 
Packard - jeden z najwybitniejszych badaczy 
statyn na świecie, prof. Gary Mintz - twórca 
wewnątrznaczyniowej ultrasonografii, a także 
wielu wybitnych specjalistów z Polski, w tym: 
prof. Zbigniew Gaciong, prof. Dariusz Dudek, 
prof. Jerzy Gąsowski, prof. Jarosław Kasprzak, 
prof. Lech Poloński, prof. Piotr Jankowski, 
prof. Robert Gil, prof. Jolanta Małyszko, prof. 
Dariusz Kozłowski, prof. Marian Zembala, 
prof. Maciej Lesiak czy prof. Jacek Rysz. 

Uniwersytet Medyczny w rankingach Scimago Institutions Rankings

Uniwersytet Medyczny w Łodzi został ujęty  
w badaniach Scimago Institutions Rankings 
(Madryt), który ogłosił Raport Światowy 2010.

W rankingu globalnym instytucji naukowych 
(Global Ranking) wśród 3000 uczelni Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi zajął 1022. miejsce. 
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Jeśli chodzi o wyniki badań instytucji zajmują- 
cych się naukami medycznymi (Health Sciences), 
wśród 1875 uczelni, nasz Uniwersytet znalazł się 

na miejscu 473., przed Uniwersytetem Śląskim, 
Warszawskim, Białostockim i Bydgoskim. 

Minister Maciej Banach i światowe rankingi uczelni na łamach „Perspektyw”

W Roku Odkrywania Talentów - ogłoszonym 
przez minister Katarzynę Hall - redakcja „Per-
spektyw” pisze o talentach naukowych, spor- 
towych i artystycznych. Główną publikacją nu-
meru jest rozmowa z prof. Maciejem Bana-
chem nowym, 33-letnim wiceministrem odpowie- 
dzialnym za naukę - o tym, co zmienić w polskim 
środowisku akademickim, żeby wreszcie młodzi  
i zdolni mieli szansę, aby się w pełni rozwijać,  
jak walczyć z zastanym marazmem i feudalizmem 
i czy polska nauka może być konkurencyjna.
Profesor Maciej Banach ukończył studia na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, aktualnie jest kierownikiem Zakładu 
Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi; autor  
i współautor 15 książek i ponad 250 publikacji  
z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii i nefro- 
logii, laureat stypendium „Polityki” 2006, pro-
gramu START Fundacji Nauki Polskiej (2008)  
oraz nagrody Ministra Zdrowia za cykl prac 
badawczych (2009), zasiadał także w Radzie 
Młodych Naukowców oraz Komisji ds. Oceny 
Parametrycznej Czasopism Naukowych przy 
MNiSW. Jednym z jego największych sukce- 

sów było stworzenie czasopisma medycznego  
w języku angielskim: Archives of Medical Scie-
nce (AMS), w którym oryginalne teksty publiku- 
ją młodzi naukowcy z całego świata. W krót- 
kim czasie stało się jednym z najważniejszych 
czasopism medycznych w Europie Środkowej  
i Wschodniej.
Na stanowisko Podsekretarza Stanu w Mini- 
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powo- 
łany 1 października br.
O miejscu polskich uczelni na akademickiej  
mapie świata piszemy także w obszernym arty- 
kule poświęconym światowym rankingom  
uczelni. Tu znajdą Państwo zestawienie pozycji 
polskich uczelni w międzynarodowych rankin-
gach 2010. Tekst ten jest już kolejną publikacją  
z rozpoczętej we wrześniu serii „Świat Ran- 
kingów”, w której przybliżamy fenomen rankin-
gowania instytucji edukacyjnych w globalnym 
kontekście. 
Zapraszamy do lektury „Perspektyw”! 

Bianka Siwińska
Redaktor naczelna

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź
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Obchody Święta Niepodległości

Podobnie, jak rok temu, studenci Wydziału  
Wojskowo-Lekarskiego wspólnie ze Stowarzy- 
szeniem Historycznym „Strzelcy Kaniowscy” 
przygotowali obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w przedwojennych koszarach 
28 pułku Strzelców Kaniowskich. Obecnie  
jest to budynek Uniwersytetu Medycznego,  
w którym mieści się między innymi Muzeum  
Historii Medycyny Cywilnej i Wojskowej.  
W tym roku skala przedsięwzięcia była znacznie 
większa - stało się ono bowiem częścią oficjal- 
nych obchodów tego ważnego święta, organizo- 
wanych przez Wojewodę Łódzkiego. 
Oficjalne obchody rozpoczęły się o godz. 930 
tradycyjną uroczystością państwową pod łódzką 
Bazyliką Archikatedralną i Grobem Nieznane-
go Żołnierza. Następnie goście przejechali do 
gmachu Muzeum przy ul. Żeligowskiego 7/9, 
udekorowanego tego dnia flagami narodowymi  
i replikami przedwojennych szyldów koszar. Po 
wszystkich atrakcjach oprowadzali członkowie 
„Strzelców Kaniowskich” w mundurach 28 pułku 
i studenci w mundurach przedwojennych sanita- 
riuszy wraz z damami w kreacjach z epoki.  
W budynku można było zobaczyć unikalną 
ekspozycję Muzeum, specjalną wystawę o his- 
torii Strzelców Kaniowskich pochodzącą  
z Muzeum Miasta Zgierza i modele przedwo-
jennego sprzętu wojskowego. Można było także 

obejrzeć film, zobaczyć rekonstrukcję święta 
pułkowego (28pp obchodził je właśnie 11 listo-
pada) oraz poczęstować się znakomitą wojskową 
grochówką.

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź
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O godzinie 1300, na dziedzińcu, miało miejsce  
przemówienie pani Wojewody Jolanty Chełmiń- 
skiej oraz apel z udziałem stowarzyszeń „Strzel- 
cy Kaniowscy” i „Strzelec”. Tam też przez  
cały czas trwania imprezy, czyli od 12 do 17,  
było można obejrzeć zabytkowe pojazdy woj- 
skowe i armatę, a także odwiedzić namioty  
Wojska Polskiego i Stowarzyszenia „Strzelec”. 
W auli na parterze zorganizowano wykłady; 
pierwszy, dotyczący wojskowej służby zdrowia 
w II Rzeczypospolitej, wygłosił Dyrektor Mu- 
zeum, Kierownik Zakładu Historii Nauk i Me-
dycyny Wojskowej i opiekun wolontariuszy, 
prof. Czesław Jeśman. Z kolei ok. godz. 1600 
na dziedzińcu odbyła się inscenizacja zdobycia 
przez Polaków (w tej roli „Strzelcy Kaniowscy” 

i studenci) niemieckiego posterunku (w roli nie-
mieckich żołnierzy członkowie Stowarzyszenia 
„Żelazny Orzeł”) w listopadzie 1918 roku.

Marszałek z wizytą w Centralnym Szpitalu Weteranów

W dniu 15 listopada 2010 roku w Uniwersyte- 
ckim Szpitalu Klinicznym im. WAM - Central- 
nym Szpitalu Weteranów odbyło się spotkanie 
Kombatantów i Dyrekcji Szpitala z Marszał- 
kiem Województwa Łódzkiego Włodzimierzem  
Fisiakiem. 
Płk Franciszek Matysik, Prezes Zarządu 
Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych  
RP w Łodzi, wyraził wdzięczność dla prof.  
Jacka Rysza, Dyrektora Szpitala, za otaczanie 
weteranów troskliwą, życzliwą i profesjonalną 

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź
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opieką medyczną. Kombatanci podziękowali 
również Marszałkowi za przekazanie 1 mln zł  
na zabezpieczenie medyczne Centralnego Szpi-
tala Weteranów. 
Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem 
Marszałkowi pamiątkowego odznaczenia. Dy- 
rektor Szpitala wyraził podziękowanie za do-
tychczasową owocną współpracę oraz za wspar- 
cie finansowe, dzięki któremu szpital zwiększył 
bazę sprzętową o nowoczesny sprzęt. Specjali- 
styczna aparatura jest potrzebna w leczeniu 
kombatantów, którzy ze względu na podeszły 

wiek, a także urazy odniesione podczas walk 
o niepodległość, wymagają natychmiastowej  
i wieloprofilowej diagnostyki, terapii i rehabili-
tacji. Dyrektor wyraził przekonanie, że dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu skorzystają nie 
tylko weterani, ale również pozostali pacjenci 
szpitala. 
Marszałek, dziękując za spotkanie z kombatan-
tami, docenił ich ogromny wysiłek patriotyczny. 
Zadeklarował także dalszą niezbędną pomoc dla 
ciągłego rozwoju Szpitala Weteranów.

Konferencja Prasowa STOP STRESS ON SKIN (SOS) na temat psychodermatologii

W dniu 16 listopada 2010 r. w Parlamencie  
Europejskim w Brukseli odbyła się kon-
ferencja prasowa poświęcona nowator- 
skiej dziedzinie wiedzy psychodermatologii.  
Spotkanie zostało zorganizowane przez 
największą europejską organizację w dzie- 
dzinie dermatologii i wenerologii - European 
Academy of Dermatology and Venereology 
(EADV).
Moderatorem i pomysłodawcą konferencji 
była prof. UM Anna Zalewska-Janowska, 

która wystąpiła w potrójnej roli - członka 
Komitetu Media & PR EADV, Kierownika 
pierwszej na świecie statutowej jednostki 
naukowej - Zakładu Psychodermatologii,  
a także reprezentanta Władz Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz Centralnego Szpi-
tala Klinicznego w Łodzi, który w swoich 
strukturach posiada już powołany Ośrodek 
Psychodermatologii.
Światowej sławy eksperci z dziedziny  
psychodermatologii przybyli do Brukseli, 
aby zapoznać przedstawicieli mediów, świa- 
ta polityki i wszystkich zaproszonych gości  
z możliwościami, jakie we współczesnej  
medycynie niesie ta nowatorska dziedzina 
wiedzy.
Profesor Andrew Finlay (Cardiff, Wielka 
Brytania) przedstawił koncepcję tzw. Wiel-
kiego Pacjenta (pacjent plus jego bliscy), 
wskazując, iż choroby skóry wywierają  
szalenie negatywny wpływ na funkcjono- 
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wanie nie tylko pacjenta, ale całego jego oto- 
czenia.
Profesor Uwe Gieler (Giessen, Niemcy) 
zapoznał uczestników konferencji z pro-
gramami edukacyjnymi opracowanymi dla 
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry  
i ich rodzin, wskazując na ogromną rolę 
właściwej edukacji w zmaganiu się z chorobą 
przewlekłą samych pacjentów, jak również  
ich rodzin.
Dr Francoise Poot (Bruksela, Belgia), Pre- 
zydent Europejskiego Towarzystwa Derma- 
tologii i Psychiatrii, przybliżyła przybyłym 
na konferencję niezwykle pomocną rolę kon-
sultacji psychodermatologicznych, obejmu- 
jących zarówno ocenę kliniczną zmian 
skórnych pacjenta, jak i stan jego psyche  
w uzyskaniu sukcesu terapeutycznego, co 
także wynika z polepszenia procesu komu-
nikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem  
i innymi członkami personelu medycznego. 
Dr Maria Rueda (Paryż, Francja) zapozna- 
ła uczestników z nowatorskimi wynikami 
badań przeprowadzonych w ogromnej gru- 
pie, wskazując bardzo silny negatywny wpływ 
na postrzeganie przez społeczeństwo osób ze 
zmianami chorobowymi na twarzy o charak- 
terze trądziku młodzieńczego. 
Profesor Jacek Szepietowski (Wrocław), 
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towa- 
rzystwa, Dermatologicznego (PTD) oraz 
pierwszej Sekcji Psychodermatologii PTD, 
przedstawił bardzo obciążający dla pacjen-

ta problem świądu skóry, wskazując iż pa- 
cjenci lepiej znoszą uczucie bólu niż świądu. 
Gdy skóra swędzi rozdrapują się „do krwi”, 
gdyż jest to uczucie łatwiejsze do zniesienia 
dla organizmu.
Po prezentacjach wszyscy eksperci i obecni 
pacjenci z chorobami przewlekłymi pod- 
kreślali ogromną rolę psychodermatologii  
w poprawie jakości życia, związanej z cho- 
robą oraz funkcjonowania chorych der-
matologicznych w społeczeństwie. Warto 
podkreślić, iż jakość, życia u chorych derma-
tologicznych jest dużo gorsza, niż u pacjentów 
z wieloma chorobami ogólnoustrojowymi 
włącznie z cukrzycą, chorobą niedokrwienną 
serca czy nawet nowotworami, z oczywistym 
wyłączeniem stadium terminalnego. 
GALDERMA INTERNATIONAL przezna- 
czyła na organizację spotkania specjalny  
grant naukowy, a Pani dr IRENA ERIS 
zaopatrzyła wszystkich uczestników w ze- 
stawy nowoczesnych kosmeceutyków z serii 
aptecznej PHARMACERIS, promując no-
watorskie rozwiązania polskiej myśli farma- 
ceutycznej.

Spotkanie - nowy konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia 
na rzecz Leków Innowacyjnych

Sekcja ds. Międzynarodowych Programów Ba- 
dawczych 17 listopada br., w Auli im. Pru- 
szczyńskiego w budynku Rektoratu, zorganizo- 
wała kolejne spotkanie w ramach prac Zespołu 
ds. Rozwoju Międzynarodowej Współpracy Ba- 
dawczej. 
W związku z otwarciem w październiku br.  
III konkursu w ramach Wspólnego Przedsię- 
wzięcia na rzecz Leków Innowacyjnych,  
dr n. farm. Bogdan Podwysocki z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju przybliżył tematykę 

konkursu oraz praktyczne aspekty składania  
wniosków projektowych. Natomiast kwestie 
związane z rolą partnera w projektach realizo- 
wanych w ramach Programów Ramowych 
przedstawiła mgr Anna Kowalczyk z Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi. 
W ramach inicjatywy IMI-JU finansowane są 
międzynarodowe projekty badawcze w ramach 
współpracy pomiędzy przemysłem farmaceutycz- 
nym a sektorem publicznym. W tegorocznej 
edycji przewidywany budżet to 114 mln (do- 
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finansowanie Komisji Europejskiej dla insty-
tucji naukowo-badawczych i małych i średnich 
przedsiębiorstw) uzupełnione o porównywalny 
wkład ze strony dużych firm farmaceutycznych 
zrzeszonych w EFPIA (Europejska Federacja 
Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych).  
W ramach konkursu przewidywane jest 7 tema- 

tów w ramach następujących działów: Przewi- 
dywanie oceny skuteczności leków, Przewidy-
wanie oceny bezpieczeństwa leków, Edukacja  
i szkolenia. 
Więcej informacji na temat IMI-JU znajdą 
Państwo na stronie: http://www.imi.europa.eu/
content/home

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego

W dniu 18 listopada br. w gmachu Wydziału  
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, odbyło się uroczyste posiedzenie  
Senatu Uczelni. 
W pierwszej części uroczystości Rektor,  
prof. Paweł Górski wyróżnił „Nagrodą Rektora”  
191 osób. Dyplomy przyznano za osiągnięcia 
naukowe, dydaktyczne i promocję Uczelni  
w roku 2009. 
W towarzystwie Wiceprezydenta Łodzi, Pana 
Dariusza Jońskiego, medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, nadanym za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania JM Rektor uhonorował 
Panią prof. dr hab. n. med. Jolantę Kunert- 
-Radek oraz Pana prof. dr. hab. n. med. Marka  
Syndera. Medalem „Za Zasługi dla Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi” zostali odznaczeni:  

prof. dr hab. n. med. Jolanta Sadowska, prof. 
dr hab. n. med. Wojciech Drygas, prof. dr hab. 
n. przyr. Ryszard Wierzbicki, dr hab. n. med. 
prof. nadzw. Ludmiła Żylińska, prof. dr hab.  
n. farm. Daria Orszulak-Michalak, prof. dr 
hab. n. farm. Andrzej Sapota.
Natomiast odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi” otrzymali: prof. dr hab. 
n. med. Jerzy Niedzielski, dr hab. n. med.  
prof. nadzw. Andrzej Bogucki, dr n. med.  
Anna Domagalska, dr n. med. Sławomir Goc, 
dr n. med. Bogdan Jegier, dr n. med. Adam  
Jurkowski, mgr Jolanta Florczak, mgr Urszula  
Krajewska, Danuta Bartczak, Bogumiła Ko- 
walczyk, Barbara Kolczyńska, Wisława Sia-
dura.
Podczas drugiej części posiedzenia Senatu,  
o godzinie 1500, odbyła się uroczystość wręcze- 
nia odznaczeń pamiątkowych z okazji 65-lecia 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi. 
Rektor wyróżnił 121 osób, długoletnich praco- 
wników naszej Uczelni, za ich sumienną pracę  
na rzecz naszej Alma Mater. W swoim przemó- 
wieniu powiedział: „Historia i tradycja naszego 
Uniwersytetu to przede wszystkim wspaniali 
ludzie, dla których to miejsce było i jest całym 
życiem. To oni od lat budują siłę i tworzą charak- 
ter naszej Uczelni. Dziękuję im za to serde- 
cznie”.
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Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A. a uczelniami łódzkimi

W czwartek, 18 listopada, w Urzędzie Miasta 
Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie porozu- 
mienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.  
a łódzkimi uczelniami: Politechniką Łódzką,  
Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Me-
dycznym w Łodzi, przy udziale Prezydenta  
Miasta Łodzi. Sygnatariuszami porozumie-
nia byli: Sławomir Majman - prezes PAIiIZ,  
Tomasz Sadzyński - pełniący funkcję Prezyden-
ta Miasta Łodzi oraz prof. Stanisław Bielecki  
- Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Paweł 
Maślanka - Prorektor ds. Studenckich Uniwer-
sytetu Łódzkiego oraz prof. Paweł Górski - Rek- 
tor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
- „W tym roku dużo mówimy o Łodzi Akademi- 
ckiej. Podpisany dziś dokument jest ważnym kro- 
kiem w budowaniu więzi między środowiskiem 
akademickim a biznesem. Dzięki temu możliwa 
będzie wymiana informacji i wspólne projekty”  
- mówił Prezydent Tomasz Sadzyński.

Jak dotąd, łódzkie uczelnie są jedynymi spoza 
Warszawy, które PAIiIZ zaprosiła do współpracy.
Podpisane porozumienie zakłada podejmowanie 
wspólnych inicjatyw, organizację konferencji,  
a studentom stwarza możliwość uczestnictwa  
w warsztatach, wykładach i stażach. Dzięki nowo 
nawiązanej współpracy absolwenci uczelni będą 
mieli za sobą pierwsze doświadczenia z praktyką 
biznesową, a ich umiejętności będą lepiej dopa-
sowane do potrzeb przedsiębiorstw z kapitałem 
zagranicznym. PAIiIZ będzie mógł korzystać 
z potencjału badawczego łódzkich uczelni,  
a jednocześnie wspierać realizację akademickich 
pomysłów.
- „Podpisanie tego porozumienia to kolejny 
dowód na to, iż nasze miasto zmienia się z Łodzi 
Przemysłowej w Łódź Akademicką. Posiadamy 
olbrzymi potencjał, który w dużej mierze stano- 
wią młodzi ludzie, wykształceni przez łódzkie  
Uczelnie. Musimy robić wszystko, aby ten 
potencjał właściwie wykorzystać” - podsumował 
prof. Górski.
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Zdrowie w regionie - czyli jak zaspokajać potrzeby medyczne mieszkańców 
województwa łódzkiego

W dniu 18 listopada 2010 MMT Management 
zorganizował debatę „Zdrowie w regionie - czyli 
jak zaspokajać potrzeby medyczne mieszkańców 
województwa łódzkiego”, w Forum 76. Business 
Centre, przy al. Piłsudskiego 76.
Zakres tematyczny obejmował zagadnienia 
związane z dopasowaniem struktury lokalnych 
zakładów opieki zdrowotnej do realnych potrzeb 
populacji żyjącej na danym terenie oraz odnosił  
się do kondycji finansowej szpitali. Punktem 
wyjścia do dyskusji były wnioski z raportu 
analizującego dane statystyczne, pokazujące 

porównanie wskaźników: województwo łódzkie 
na tle Polski i innych województw, powiaty 
wchodzące w skład województwa łódzkiego  
- porównanie na tle województw, kondycja fi- 
nansowa szpitali w województwie i na tle Polski.
W debacie udział wzięli: Włodzimierz Fisiak 
(Marszałek Województwa Łódzkiego), Paweł 
Górski (Rektor Uniwersytetu Medycznego), 
Krzysztof Kawalec (Prezes Zarządu Magellan 
SA), Jolanta Pustelnik (Dyrektor Wojewódz- 
kiego Centrum Zdrowia Publicznego).

Konferencja Onkociekawostki Gastroenterologiczne 
- nowotwory przewodu pokarmowego

Konferencja naukowo-szkoleniowa dla studen- 
tów i młodych lekarzy odbyła się 20 listopada 
2010 roku w auli Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi przy pl. Hallera 1. Jej celem było przed-
stawienie interesujących wiadomości oraz po- 
szerzenie wiedzy uczestników z zakresu nowo- 
tworów przewodu pokarmowego. Organizatora- 
mi wydarzenia byli: Studenckie Koło Onkologi- 
czne i Studenckie Towarzystwo Naukowe.  
W spotkaniu naukowym uczestniczyło ok. 120 
osób - lekarzy, studentów Uniwersytetu Medy- 

cznego w Łodzi oraz innych uczelni medycznych 
z Polski.
Konferencję rozpoczął przewodniczący Stu- 
denckiego Koła Onkologicznego – Mateusz  
Jęckowski, który przywitał przybyłych gości, 
studentów oraz sponsorów wydarzenia. Uroczy- 
ste otwarcie spotkania zapoczątkował Prorek-
tor ds. Nauki i Współpracy z zagranicą UM  
– prof. Radzisław Kordek, który pochwalił 
pozytywną inicjatywę studentów. Następnie  
głos zabrał prof. Jan Berner z Kliniki Chirurgii 
Onkologicznej UM, gratulując organizatorom 
wyboru tematyki i zainteresowania onkologią.
Spotkanie naukowe rozpoczęła część wykła- 
dowa. Podczas pierwszego z lektoratów przepro- 
wadzonego przez prof. Arkadiusza Jeziorskiego 
uczestnicy mieli możliwość usłyszeć wnioski 
płynące z innowacyjnego badania przeprowa- 
dzonego w łódzkiej Klinice Chirurgii Onkolo- 
gicznej „Węzeł wartowniczy w raku żołądka”. 
Wywiązała się również krótka dyskusja pomię- 
dzy przybyłymi wykładowcami.
Drugi z wykładów przedstawił prof. Józef  
Kozak, prezentując szerokie spojrzenie na pro- 
blem nowotworów przełyku ze szczególnym 
uwzględnieniem metod leczenia chirurgicznego 
i ich zastosowania. Zakończenie wystąpienia 
zwieńczył szereg pytań od profesora Bernera 
zakończony aplauzem ze strony publiczności.
Kolejnym z przedstawionych tematów był 
„Rak jamy ustnej” zaprezentowany przez prof. 
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Marcina Kozakiewicza. W wystąpieniu tym 
mieliśmy możliwość nie tylko poszerzyć swoją 
wiedzę dotyczącą nowotworów tego odcinka 
przewodu pokarmowego, ale również zapoznać 
się z interesującymi przypadkami klinicznymi 
oraz obejrzeć ciekawy film z przebiegu za-
biegu operacyjnego, opatrzony bogatym ko-
mentarzem prowadzącego wykład. Wystąpienie 
sprowokowało naukową dyskusję na temat te- 
chnik i metod operacyjnych.
Czwarty w kolejności wykład został zaprezen- 
towany przez dr n. med. Katarzynę Szydłowską-
Pazerę nt. „Chemioterapii nowotworów prze-
wodu pokarmowego”. Zostały zaprezentowane 
nowości w leczeniu systemowym ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwciał monoklonalnych  
i ich sposobów działania. Następnie wywiązała 
się długa polemika dotycząca chemioterapii oraz 
jej zastosowań.
Dr n. med. Anna Rychter zapoznała uczestni- 
ków z zagadnieniami dotyczącymi raka odbytu  
i odbytnicy, przedstawiając intrygujące przypad- 

ki kliniczne z ich szczegółowym omówieniem  
i uwzględnieniem radioterapii.
Część teoretyczną zakończył wykład dr. n. med.  
Marcina Tchórzewskiego zatytułowany „Lapa-
roskopowe operacje jelita grubego z powodu raka” 
rzucający nowe światło na korzyści z zabiegów 
laparoskopowych i zachęcający do ich przepro- 
wadzania. Wzbudziło to żywe zainteresowanie  
i pytania ze strony publiczności.
Po krótkiej przerwie uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału w jednym z czterech spotkań 
warsztatowych: „Zaopatrzenie stomijne” - Anna 
Balcerowska, „Badanie per rectum” - lek. med. 
Michał Libiszewski, „Szycie chirurgiczne” - dr 
n. med. Krzysztof Kaczka oraz „Radioterapia  
w raku prostaty” - lek. med. Justyna Chałubińska.
Miłym akcentem kończącym konferencję było  
rozdanie nagród niespodzianek ufundowanych 
przez Sanofi Aventis, Biuro Promocji i Wyda- 
wnictw Uniwersytetu Medycznego, wydawcę  
„Nowotwory” i „Journal of Oncology” oraz firmę 
„Poloplast”.

Konferencja „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”

20 listopada w Instytucie Europejskim odbyła  
się konferencja „Co nowego w onkologii i he- 
matologii dziecięcej?”. To już drugie spotka- 
nie w Łodzi, którego celem jest stworzenie 
niepowtarzalnej atmosfery, pozwalającej na 
wymianę doświadczeń z dziedziny pediatrii,  
a w szczególności problemów klinicznych zwią- 

zanych z zagadnieniami hematologii i onko- 
logii. Ubiegłoroczna Konferencja, która 
zapoczątkowała cykl spotkań, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Organizatorem wydarzenia  
jest Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii  
i Diabetologii I Katedry Pediatrii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.

EKG wczoraj, dziś i jutro

Łódź będąca ważnym ośrodkiem na elektro- 
kardiologicznej mapie Polski długo oczekiwała 

na konferencję poświęconą tej właśnie tematyce. 
Dzięki staraniom dr hab. n. med. Małgorzaty  
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Kurpesy oraz prof. dr. hab. n. med.  
Jarosława D. Kasprzaka z II Katedry i Kli- 
niki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi w dniu 20 listopada 2010 r. zorgani-
zowano z pomocą firmy Abranetis Sp. z o.o. 
pierwszą łódzką konferencję naukową pt. „EKG 
wczoraj, dziś i jutro”. Obrady odbyły się w Au- 
dytorium im. prof. Krysickiego, w Budynku  
Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej. 
Chętnych do udziału w konferencji było wie-
lu, lecz z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc  
w tegorocznym spotkaniu mogło uczestniczyć 
tylko 260 osób. 

Bogaty program spotkania obejmował pięć sesji. 
Na pierwszej z nich uczestnicy mogli przypo- 
mnieć sobie już ponad 100-letnie dzieje elektro- 
kardiografii w Polsce i na świecie. Satysfakcją 
napawa ogromny postęp, jaki dokonał się w tej 
dziedzinie. Aparaturę zajmującą kiedyś cztery 
pokoje zastąpiły obecnie ważące około 28 gra- 
mów rejestratory. Historia posłużyła jako kanwa 
do rozważań nad obecną pozycją niezwykle  
dynamicznie rozwijających się metod elektrokar-
diologicznych. Dziś nie wyobrażamy sobie kar-
diologii bez zapisu krzywej EKG. W rękach do-
brego praktyka potrafi ona rozstrzygnąć o losach 
pacjenta i stanowi uzupełnienie dla innych kom- 
plementarnych metod diagnostycznych i le- 
czniczych. Wykłady zaprezentowali kolejno: dr 
hab. med. Rafał Baranowski - Przewodniczący 
Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Tele- 
medycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologi- 
cznego, dr hab. med. Iwona Cygankiewicz  
z Zakładu Elektrokardiologii I Katedry Kardio- 
logii i Kardiochirurgii UM w Łodzi oraz 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego konfe- 
rencji dr hab. med. Małgorzata Kurpesa.  
Burzliwą dyskusję zdominowała problematyka 
postawienia wstępnego rozpoznania elektrokar- 

diograficznego w ostrych stanach kardiologi- 
cznych, w karetce pogotowia oraz możliwości, 
jakie niesie ze sobą telemedycyna i przesyłanie 
trudnych elektrokardiogramów do najbardziej 
doświadczonych w tym zakresie specjalistów.  
W przerwie odbyła się konferencja prasowa.  
Dziennikarze dopytywali, czy na dzień dzisiej-
szy medycyna powiedziała już ostatnie słowo  
w sprawie elektrokardiografii i jakie są plany 
na najbliższe 10 lat. Zafascynowała ich per-
spektywa transmisji danych między kontynen-
tami i miniaturyzacji rejestratorów EKG. Dal-
sza część konferencji miała charakter wybitnie 
praktyczny. Uczestnicy mogli interaktywnie, 
wspólnie z wykładowcami - uznanymi pol-
skimi ekspertami w dziedzinie elektrokardio-
logii - sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności  
w zakresie interpretacji EKG. Szczególnie dużo 
uwagi poświęcono tematom sprawiającym na 
co dzień sporo trudności nawet doświadczonym 
kardiologom, jak: EKG pacjenta ze stymulato- 
rem serca, zapisy w zespołach preekscytacji, czy 
po zabiegach ablacji. Uwieńczeniem spotkania 
była sesja poświęcona egzaminom z elektro- 
kardiografii w łódzkich ośrodkach kardiologi- 
cznych, w której uczestniczyło wielu lekarzy  
z całej Polski kończących specjalizację z kar- 
diologii. Wykładowcy starali się obalić mity ja-
kie przez lata narosły wokół tego egzaminu. 
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Okazało się, że „nie taki diabeł straszny jak go 
malują”. Wszyscy korzystający z systemów do 
głosowania uczestnicy dobrze poradzili sobie  
z elektrokardiogramami egzaminacyjnymi przy-
gotowanymi przez I i II Katedrę Kardiologii  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu medy-
cznego i firm farmaceutycznych. 

Elektrokardiografia z racji ważnej roli, jaką 
odrywa w codziennej praktyce, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem lekarzy wie-
lu specjalności, a także studentów medycyny,  
ratowników medycznych, pielęgniarek i techników 
wykonujących badania EKG. Mamy nadzieję, że 
konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro” zagości 
na stałe w kalendarzu łódzkich konferencji kardio-
logicznych, dając w kolejnych latach możliwość 
pasjonującej przygody elektrokardiograficznej 
wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

Komitet Organizacyjny Konferencji

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Kosmetologia dla zdrowia i urody”

W dniach 20-21 listopada 2010 r. odbyła się  
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szko- 
leniowa „Kosmetologia dla zdrowia i urody”  
zorganizowana przez Zakład Kosmetologii  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której towa- 
rzyszyły II Międzynarodowe Targi Uroda i Este- 
tyka.  
W części wystawowej wzięło udział ponad 80 
firm polskich i zagranicznych.  Prezentowały one 
najnowsze profesjonalne preparaty kosmetyczne, 
sprzęt do wykonywania zabiegów kosmetolo- 
gicznych,  wyposażenie salonów kosmetycznych, 
kosmetologicznych, SPA i odnowy biologicznej. 

Pojawiły się również oferty sprzętu do diagnosty- 
ki skóry oraz do zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej.
W trakcie konferencji swoje osiągnięcia za- 
prezentowało ponad 40 wykładowców z wielu 
polskich ośrodków naukowych zajmujących 
się kosmetologią i naukami z nią związanymi. 
Prezentowane wykłady obejmowały zagadnienia 
z zakresu mikrobiologii, dietetyki, dermatologii, 
laseroterapii, chirurgii plastycznej, bromatologii, 
receptury i technologii kosmetycznej oraz historii 
kosmetologii.
Spotkanie stało się doskonałą okazją do wymia-
ny doświadczeń i podjęcia współpracy po- 
między ośrodkami, które w Polsce zajmują się 
kosmetologią.
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom 
za zaszczycenie nas swoją obecnością, studentom 
Oddziału Kosmetologii UM w Łodzi za pomoc  
w organizacji i obsłudze konferencji oraz wszy- 
stkim uczestnikom.

W imieniu Komitetu  Organizacyjnego
prof. dr hab. Ryszard Glinka
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VIII Regionalna Konferencja „Nauka dla Gospodarki”

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Programów 
Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersy- 
tecie Łódzkim wraz z Konsorcjantami: 
Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medy- 
cznym w Łodzi oraz Instytutem Sadownictwa  
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach przygotował 
warsztaty poświęcone praktycznej nauce przy-
gotowania wniosku projektowego w ramach  
7 Programu Ramowego. Konferencja miała  
miejsce w dniach 22-26 listopada 2010 r. na 
Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uni- 
wersytetu Łódzkiego, w Centrum Informa- 
tyczno-Ekonometrycznym przy ul. Rewolucji 
1905 r. (dawny budynek Palmy).
Warsztaty odbyły się w ramach VIII Regio- 
nalnej Konferencji „Nauka dla Gospodarki”,  
która w obecnej edycji składała się z części 
warsztatowej, zamkniętej dla zarejestrowa- 
nej grupy uczestników oraz części informa- 
cyjno-szkoleniowej, dostępnej dla wszystkich 
zainteresowanych. Zostały opracowane od- 
powiednio dla 5 priorytetów tematycznych  
7PR i stanowiły zamknięty blok spotkań 
prezentujących etapy przygotowania wniosku 
projektowego od momentu powzięcia decyzji 
o udziale w konkursie, aż do momentu złożenia 
gotowego projektu.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Miło nam poinformować, że prof. dr hab.  
n. med. Jacek Rysz, prof. dr hab. Wojciech  

Piotr Mielicki oraz prof. dr hab. Andrzej 
Stańczak odebrali z rąk Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 
nominację profesorską. 
Podczas uroczystości wręczenia nominacji pro-
fesorskich Prezydent pogratulował nowo mia-
nowanym profesorom wysiłku uwieńczonego 
wspaniałym efektem.
- „Jednocześnie chcę państwa prosić, żeby 
zechcieli państwo odgrywać tę rolę, która się  
z profesurą wiąże. To jest rola mistrza w kon- 
kretnym środowisku, w konkretnej dziedzinie  
nauki. Mistrza i pewnego wyznacznika stan- 
dardów i ambicji. Życzę państwu, aby państwa  
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kariera dalej się rozwijała i aby służyła  
w największym stopniu podniesieniu pozio- 
mu nauki polskiej, zbudowaniu ambicji  
i wiedzy w społeczeństwie polskim” - powiedział 
Bronisław Komorowski. 
(źródło www.prezydent.pl)

Młodzi naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi laureatami w konkursie Fundacji 
„Perspektywy”

Miło nam poinformować, że lek. Wojciech  
Fendler, doktorant w Klinice Pediatrii, Onko- 
logii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, został jednym z trzech  
laureatów nagrody przyznawanej młodym nau-
kowcom przez Fundację Perspektywy - Scopus 
- Perspektywy Young Researcher Award 2010. 
Oprócz tytułu laureata nagrodzeni otrzymali po  
2 tys. euro na pokrycie kosztów udziału  
w wybranej przez nich międzynarodowej konfe- 
rencji naukowej.
Pomysł zorganizowania konkursu dla młodych 
naukowców zrodził się trzy lata temu, a orga- 
nizatorom, wydawnictwu Elsevier B.V. oraz  
Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przyświe- 

cał jeden cel: umiędzynarodowienie badań  
i osiągnięć naukowych jest kluczem do rozwoju 
gospodarczego oraz budowania społeczeństwa 
opartego na wiedzy.
Ogłoszenie wyników odbyło się 25 listopada 
2010 r. podczas uroczystej gali w warszawskim 
hotelu Novotel. Podczas gali finaliści konkursu  
- 10 osób wybranych przez Jury spośród ponad  
300 zgłoszonych kandydatów, odebrało pamią- 
tkowe statuetki. W tym zacnym gronie znalazła 
się jeszcze jedna osoba reprezentująca Uni- 
wersytet Medyczny w Łodzi - dr n. med. Milena 
Sokołowska.

Serdecznie gratulujemy!

Zmarł prof. nadzw. dr hab. ekonomii Kazimierz Szwemberg

Z żalem informujemy o śmierci prof. nadzw. 
dr. hab. ekonomii Kazimierza Szwemberga, 
wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny 
Społecznej Akademii Medycznej w Łodzi.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 listopada 
2010 r. o godz. 1130, na Starym Cmentarzu, przy 
ul. Ogrodowej.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

Rektor oraz Społeczność Akademicka 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nowe inwestycje teleinformatyczne w kampusie przy Placu Hallera

Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne ma  
przyjemność poinformować społeczność aka- 
demicką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
o zakończeniu głównych prac związanych  
z okablowaniem strukturalnym budynku nr 1 
na pl. Hallera 1. W wyniku trwających rok prac 
zostało zainstalowane okablowanie kompute- 
rowe i telefoniczne (ok. 50 km), a także oka- 
blowanie alarmowe, przeciwpożarowe i telewizji 
przemysłowej. Zainstalowano ponad 1000 gniazd,  
umożliwiających niezakłóconą pracę kompu- 
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terów oraz uruchomienie usług telefonii VoIP, 
która pozwoli na siedmiokrotne obniżenie  
kosztów połączeń telefonicznych. 

Jednocześnie, w trosce o wygodę i niezawodność 
realizacji codziennych zadań przez Pracowników 
UM, a także podniesienie standardu infrastru- 
ktury dostępnej dla Studentów UM, cały budy- 
nek objęty został dostępem do Internetu bezprze-
wodowego. W dniu 29 listopada 2010 r. zarówno 
Pracownicy, jak i Studenci UM, otrzymają na 
swoje konta e-mailowe dane dostępowe do sieci 
bezprzewodowej. Mamy nadzieję, że zakończone 
oraz trwające prace przyczynią się do wzrostu 
wygody oraz jakości pracy, a także zadowolenia 
wszystkich członków społeczności UM. 
Licząc na zrozumienie, w przypadku pojawiania 
się zakłóceń we wczesnej fazie uruchomieniowej, 
podajemy e-mail do zgłaszania wszelkich uwag 
oraz błędów w funkcjonowaniu zainstalowanych 
systemów: cit@umed.lodz.pl

Konferencja „Biologiczne, kulturowe i społeczne przejawy stresu środowiskowego  
i jego wpływ na zdrowie współczesnych łodzian”

26 listopada 2010 r. odbyła się konferencja na- 
ukowa w auli Uniwersytetu Łódzkiego, przy 
ul. S. Banacha 12/16, wieńcząca dwuletni grant 
Prezydenta Miasta Łodzi: „Biologiczne, kultu- 
rowe i społeczne przejawy stresu środowisko- 
wego i jego wpływ na zdrowie współczesnych 
łodzian”.
W ramach grantu zrealizowano trzy następujące 
projekty badawcze:
1. Czynniki warunkujące trendy umieralności 
   mieszkańców Łodzi na tle populacji woje- 
 wództwa łódzkiego, ze szczególnym 
  uwzględnieniem analizy przeżywalności  
    – Zakład Epidemiologii i Biostatystyki Ka- 
  tedry Medycyny Społecznej i Zapobie- 
    gawczej Uniwersytetu Medycznego; Kierow- 

     nik projektu - dr hab. n. med. prof. nadzw.  
      UM Irena Maniecka-Bryła;
2. Stres bezrobocia i jego wpływ na sytuację 
  zdrowotną oraz jakość życia bezrobotnych 
   mieszkańców Łodzi – Oddział Zdrowia Pu- 
  blicznego Uniwersytetu Medycznego; Kie- 
   rownik projektu: dr hab. n. ekon. Halina  
      Worach-Kardas;
3. Ocena wybranych biologicznych wskaźni- 
   ków stresu populacyjnego u dzieci łódzkich   
  – Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódz- 
  kiego, przy współpracy z Zakładem Bio- 
    fizyki Katedry Nauk Podstawowych i Przed- 
 klinicznych Uniwersytetu Medycznego;  
   Kierownik projektu: dr hab. n. biol. prof.  
      nadzw. UŁ Elżbieta Żądzińska.

Student Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został wybrany 
do Rady Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi informuje, że w dniu 27 listopada  
w Warszawie odbył się XIX Zjazd Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd miał 
na celu wyłonienie nowego Przewodniczącego 
Parlamentu RP oraz władzy wykonawczej i sta- 
tutowej. 
Przewodniczącą Parlamentu została Dominika 
Kita - studentka Uniwersytetu Jana Kochano- 
wskiego w Kielcach.

Miło nam poinformować, że student Uniwer-
sytetu Medycznego - Witold Olszewski - członek 
Samorządu Studentów, został wybrany do Rady 
Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. To ogromny sukces naszego Samorządu, 
naszej Uczelni oraz Porozumienia Uczelni Mia- 
sta Łodzi, które reprezentował. To pierwszy stu-
dent naszej Uczelni, który dostał się do władz  
centralnych Parlamentu Studentów RP. 
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Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz  
owocnej pracy całemu ośrodkowi akademickie- 
mu miasta Łodzi. 

Samorząd Studentów UM w Łodzi

I Bal Podchorążego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

W dniu 27 listopada 2010 r. odbył się I Bal 
Podchorążego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, będący ele-
mentem obchodów Dnia Podchorążego. Po blisko 
8-letniej przerwie, od zamknięcia Wojskowej 
Akademii Medycznej, sentymentalna postawa 
podchorążych WWL spowodowała, że wyszli oni 
z inicjatywą kontynuowania tej pięknej tradycji.
Gośćmi specjalnymi balu byli: Prodziekan 
Oddziału Fizjoterapii, Kierownik Zakładu Chi- 
rurgii Ręki Centralnego Szpitala Weteranów  
w Łodzi, dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbig-
niew Dudkiewicz z małżonką, zastępca Komen- 

danta Centrum Szkolenia Wojskowych Służb  
Medycznych w Łodzi, ppłk mgr Sławomir 
Płuciennik, dowódca kursu słuchaczy dla kan- 
dydatów na żołnierzy zawodowych, mjr mgr 
Jerzy Błażejewski, dowódca III i IV roku stu- 
diów, współorganizator balu, chor. mgr Jacek  
Pacholczyk. 
Program balu obejmował przemówienia gości, 
odtańczenie reprezentacyjnego polskiego tańca  
narodowego Poloneza, pokaz sztuczek barmań- 
skich, uroczyste pokrojenie tortu oraz odśpiewa- 
nie Hymnu Podchorążego. Bal odbył się w Rezy- 
dencji u Fabrykanta w Łodzi.
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V Kurs Szycia Chirurgicznego

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chi- 
rurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, Zakład 
Chirurgii Doświadczalnej, Międzynarodowe  
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA 
-Poland oraz Samorząd Studencki zorganizo- 
wały V Kurs Szycia Chirurgicznego: Podstawo- 
we techniki chirurgiczne. Kurs odbył się 30 listo-
pada 2010 r. w auli Kliniki Chirurgii Endokryno-
logicznej i Ogólnej w Szpitalu im. M. Kopernika.

Aktualności grudzień

Konferencja naukowa pt.: „Czy kobieta różni się od mężczyzny w aspekcie  
kardiometabolicznym?”

Polskie Towarzystwo Chorób Metabolicznych, 
Łódzka Szkoła Diabetologii oraz Okręgowa Izba 
Aptekarska przygotowały konferencję nauko- 
wą pt.: „Czy kobieta różni się od mężczyzny   
w aspekcie kardiometabolicznym?”.
Konferencja odbyła się w dniu 1 grudnia  
2010 roku w  Auli Szpitala Klinicznego przy  

ul. S. Sterlinga 1/3. Spotkanie poświęcone  
było aktualnym problemom diagnostycznym  
i terapeutycznym cukrzycy i otyłości. Konfe- 
rencję zorganizowano z udziałem pracowni- 
ków  Kliniki Chorób Wewnętrznych Diabeto- 
logii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu  
Medycznego.

Wyniki wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego 
oraz wyborów Przewodniczącego i Członków Prezydium

Dnia 1 grudnia 2010 roku odbyły się wybory 
do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Medycznego oraz wybory 
Przewodniczącego i Członków Prezydium.  
Przewodniczącym URSS Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi został (wybrany na drugą  
kadencję) Miłosz Kuświk, a wśród członków 

Prezydium URSS Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi znaleźli się: Przemysław Gabrysiak, 
Piotr Kosielski, Łukasz Kuncman, Michał 
Poznański.
Wybrano również nowe władze Uczelnianej 
Rady Samorządu Studentów dla poszczególnych 
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Wydziałów oprócz Wydziału Nauk Biomedy- 
cznych i Kształcenia Podyplomowego:
•  Wydział Farmaceutyczny: Milena Barasińska,   
 Marcelina Kwaśniak, Ewelina Mundzik, 
   Karolina Smulczyk, Andrzej Węgierski;
• Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęg- 
  niarstwa i Położnictwa: Kamil Gwozdowski, 
 Dariusz Jarząbek, Michalina Jaśkowiak,  
 Wojciech Kosakowski, Marta Laskowska,  
   Iga Oraczewska, Witold Olszewski;

• Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologi- 
    -cznym: Tomasz Janczyk, Wojciech Kuncman, 
    Barbara Lewandowska, Honorata Mrowińska, 
  Katarzyna Robaczyńska, Andrzej Rościszo- 
    wski;
• Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fi- 
  zjoterapii: Wojciech Komorowski, Ewa Ma- 
  linowska, Michał Milejski, Bartosz Mitko- 
    wski, Łukasz Sadowski, Adrian Soberka;
• Przedstawiciel Studentów Anglojęzycznych:  
    Felix Boakye-Agyeman.

Uroczyste otwarcie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala im. Wojskowej 
Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów

W dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 1100 odbyło się 
uroczyste otwarcie zmodernizowanego Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicz-
nej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego 
Szpitala Weteranów Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. 
W uroczystości uczestniczyli: prof. Paweł Górski 
Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. Jacek 
Rysz Dyrektor USK im. WAM-CSW, Kiero- 

wnik Zakładu  Diagnostyki Laboratoryjnej i Bio-
chemii Klinicznej prof. Marek Paradowski, Se- 
nator Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Grubski, 
Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Kierownik 
Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony 
Pamięci Narodowej Andrzej Cewiński, Kapelan 
Szpitala o. Zdzisław Górnicki, pracownicy USK 
WAM oraz przedstawiciele mediów: prasy, radia  
i telewizji.
Remont Zakładu z oddawaniem kolejnych pra-
cowni trwał 2 lata, a w trakcie prac budowlanych 
Zakład świadczył przypisane mu usługi w pełnym 
zakresie. Środki, które pochłonęły prace remon-
towe, pochodziły z budżetu Szpitala oraz wypra-
cowanych przez Zakład prac komercyjnych.
Na terenie Szpitala, w obiekcie przy ul. Żerom- 
skiego 113, umiejscowiona jest Katedra Dia-
gnostyki Laboratoryjnej, strukturalna jednostka 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W skład tej 
Katedry wchodzi Zakład Diagnostyki Labora-
toryjnej i Biochemii Klinicznej. Kierownikiem  
Katedry i Zakładu jest płk w rez. prof. dr hab.  
n. med. Marek Paradowski. Zakład prowa-
dzi działalność naukową i dydaktyczną na rzecz  
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Uczelni oraz działalność usługową na rzecz 
Szpitala. W ramach działalności usługowej  
w Zakładzie wykonuje się badania laborato-
ryjne dla pacjentów szpitala, podstawowej o- 
pieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. 
Działalność usługowa Zakładu leży w centrum 
zainteresowania Dyrekcji Szpitala. Uznaje ona 
bowiem, że wiarygodna i szybka diagnostyka  
skraca czas hospitalizacji  i zmniejsza koszty 
szpitalne. 
Rolą Zakładu pełniącego funkcję klinicznego  
laboratorium diagnostycznego jest uzyskanie 
wiarygodnego analitycznie i klinicznie wyniku, 
który zapewniają:
• pełne kompetencje zawodowe personelu: kie- 
 rownika, diagnostów laboratoryjnych, techni- 
  ków medycznych, personelu pomocniczego;
• najwyższa jakość aparatury i odpowiednia in- 
   frastruktura laboratorium;
• właściwa organizacja pracy z wykorzystaniem 
  informatyzacji i systemu jakości według pro- 
   gramu Ministerstwa Zdrowia.

W Zakładzie wykonuje się około 800 000 badań 
rocznie w szerokim spektrum,  praca trwa  
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aktualnie 
Zakład zatrudnia 22 osoby, w tym 11 diagnostów 
laboratoryjnych (1 z tytułem profesora, 4 ze sto- 
pniem doktora nauk medycznych, 8 z dyplomem 
specjalisty z diagnostyki laboratoryjnej, mikro-
biologii i toksykologii), 9 techników i 2 pracow- 
ników administracji. 
Jest to jedyna placówka w regonie łódzkim  
i jedna z nielicznych w kraju wykonująca bada- 
nia laboratoryjne, w której pracuje tak duża  
liczba osób z wysokimi kwalifikacjami. Z tego 
względu Zakład jest jednostką akredytowaną 
do prowadzenia specjalizacyjnych staży kie- 
runkowych dla lekarzy i diagnostów laborato-
ryjnych w zakresie różnych specjalności lekar- 
skich.
Odpowiedzialność i fachowość personelu Za- 
kładu, jego doskonałe wyposażenie i infrastru- 
ktura oraz współpraca z dyrekcją szpitala 
gwarantują dalszy rozwój Zakładu w myśl sen-
tencji „Dobro chorego najwyższym prawem”. 

Konferencja poświęcona projektowi unijnemu „OPERACJA SUKCES”

W dniu 2 grudnia 2010 roku w Auli Rektoratu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się 
Konferencja poświęcona projektowi unijnemu 
„OPERACJA SUKCES - unikatowy model 
kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby 
gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt realizo- 
wany jest na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w latach 2009-2015.
Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. 
n. med. Paweł Górski otwierając konferencję 
„Bliżej Projektu Operacja Sukces”, podkreślił 
znaczenie zmian w programie nauczania na kie- 

runku lekarskim, wprowadzanych w ramach  
realizacji projektu. Te innowacyjne zmiany 
wyprzedziły planowaną obecnie przez Minister- 
stwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolni- 
ctwa Wyższego reformę nauczania przyszłych  
lekarzy. Zakładają one położenie większego na-
cisku na zajęcia praktyczne. Zmiany te wychodzą 
także naprzeciw potrzebom studentów, którzy od 
lat zwracają uwagę, że program nauczania jest 
nadmiernie przepełniony wiedzą teoretyczną.
Pomimo niesprzyjającej podróżom aury, kon- 
ferencję zaszczycili swoją obecnością dyrektorzy 
łódzkich szpitali, przedstawiciele kadry akade- 

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź



22

Aktualności 

mickiej Uniwersytetu Medycznego, jak i Polite- 
chniki Łódzkiej, studenci oraz pracownicy admi- 
nistracyjni Uniwersytetu Medycznego.
Konferencję prowadziła dr hab. med. Marzen- 
na Zielińska - zastępca głównego koordynatora  
projektu. Liczne prezentacje przybliżyły uczes- 
tnikom założenia i sposób realizacji przed-
sięwzięcia. Ważne miejsce zajmują w nim mię- 
dzyuczelniane studia doktoranckie, prowadzone 
wspólnie z partnerem projektu - Politechniką 
Łódzką. Prof. dr hab. inż. Stanisław Ledako-
wicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska przedstawił możliwości 
międzyuczelnianej współpracy naukowej z zakre-
su inżynierii biomedycznej. Olbrzymie wrażenie 
robiły wirtualne rekonstrukcje przepływu  
w obrębie stentów naczyniowych, czy też „kom-
puterowe protezowanie” narządów zmysłu. Ko- 
ordynator Merytoryczny Projektu - prof. dr hab.  
n. med. Małgorzata Czyż niezwykle przystępnie 
opowiedziała o celach i metodach nauczania 
przedmiotów przedklinicznych, podkreśliła, jak 
ważne jest kształtowanie postaw i kompetencji 
przyszłego lekarza. Koordynator Merytorycz- 
ny Projektu - prof. dr hab. n. med. Wojciech 

Młynarski omówił planowane zmiany w naucza-
niu przedmiotów klinicznych. Dr n. med. Janusz 
Janczukowicz, przedstawiciel Biura Edukacji 
Medycznej Kadry Akademickiej, zwrócił uwagę, 
że projekt zakłada nie tylko zmianę programu 
nauczania przyszłych adeptów sztuki lekarskiej, 
ale także jest skierowany do nauczycieli akade- 
mickich. Dzięki projektowi prowadzone są szko-
lenia z nowoczesnych metod nauczania, czy też 
metod sprawdzania posiadanej wiedzy.

Diabetologia Oparta na Faktach - IV Konferencja im. Józefa Wacława Grotta

W dniach 2-3 grudnia 2010 roku odbyła się  
IV Łódzka Konferencja im. Józefa Wacława  
Grotta - Diabetologia oparta na faktach. To już 
czwarte łódzkie spotkanie wybitnych znawców  
diabetologii w Polsce, organizowane przez  
Klinikę Diabetologii i Chorób Przemiany  
Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
którego celem jest zaprezentowanie i omówie- 

nie najnowszych doniesień z dziedziny diabe- 
tologii. W organizacji Konferencji współu- 
czestniczyły Kliniki naszej Uczelni: Klinika 
Diabetologii i Chorób Metabolicznych; Klinika 
Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii; 
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabe- 
tologii oraz Oddział Wojewódzkiego Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
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Minister Klich odwiedził Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W dniu 3 grudnia Minister Obrony Narodowej 
Bogdan Klich spotkał się ze studentami Wydzia- 
łu Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi. Podczas spotkania studenci-
podchorążowie mieli okazję dowiedzieć się, jakie 
perspektywy i szanse daje ukończenie studiów 
finansowanych przez Ministerstwo Obrony Na- 
rodowej. Poruszano m.in. kwestie programu na- 
uczania, toku studiów zabezpieczenia logistycz-
nego oraz szkoleń specjalizacyjnych realizo- 
wanych po zakończeniu studiów. W spotkaniu 

udział wzięli: Prorektor UM, prof. Radzisław 
Kordek, Dyrektor USK im. WAM-CSW, prof. 
Jacek Rysz oraz zaproszeni goście.

VI Ogólnopolska Konferencja „Postępy Klinicznych Podstaw Fizjoterapii”

Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej 
Katedry Klinicznych Podstaw Fizjoterapii 
Oddziału Fizjoterapii Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

przygotował VI Ogólnopolską Konferencję pt. 
Postępy Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, która 
odbyła się 3 grudnia 2010 roku w siedzibie  
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w Akademii Profesora Einsteina

W sobotę 4 grudnia od godz. 1030, w Ekspe- 
rymentarium w Manufakturze odbywały się 
zajęcia dla młodzieży w ramach Akademii Pro-
fesora Einsteina. Jest to program obejmujący 
wykłady, połączone z demonstracją lub poka- 

zem multimedialnym oraz wystawy dotyczące 
różnych tematów związanych z takimi dziedzi-
nami nauki, jak fizyka, astronomia, historia, bio- 
logia, nauki techniczne, czy humanistyczne.  
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży  
w wieku od 7 do 19 lat.
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi przygotował 
zajęcia dotyczące profilaktyki palenia papie- 
rosów, które poprowadzili koordynatorzy Anti- 

tobacco łódzkiego Oddziału IFMSA dla dwóch 
grup młodzieży.

„MIKOŁAJKI 2010” dla dzieci z Domu Dziecka

Dnia 6 grudnia 2010 roku Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zorganizował 

akcję „MIKOŁAJKI 2010” dla dzieci z Domu 
Dziecka. Grupa 30 wychowanków w wieku od 
7 do 12 lat rozpoczęła dzień seansem filmu „Za- 
plątani 3D” w kinie Bałtyk, następnie przejecha- 
liśmy do McDonald’s, a na koniec zorganizowa- 
liśmy zabawę mikołajkową w klubie studenckim 
Synapsa. 
Podczas trwania zabawy odwiedził nas Mikołaj, 
który wręczył każdemu paczki z prezentami.  
Liczne gry, zabawy i konkursy sprawiły, że był  
to dla dzieci wyjątkowy dzień.
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Wyniki konkursów ogłoszonych w ramach programów Index Plus, 
Ideas Plus oraz Iuventus Plus

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego zatwierdziła wyniki 
konkursów ogłoszonych w ramach programów 
Index Plus, Ideas Plus oraz Iuventus Plus.
Zgodnie z komunikatem z dnia 8 grudnia 2010 r.  

o przyznanych środkach finansowych na realiza- 
cję projektów w ramach programu pn. Iuventus 
Plus w latach 2010-2011, przyznano środki finan-
sowe następującym jednostkom naszego Uniwer-
sytetu:

L.p. Jednostka Kierownik projektu Przyznane środki
1 Wydział Lekarski dr hab. n. med. Piotr Lipiec 41 000,00 zł
2 lek. med. Agnieszka Butwicka 50 000,00 zł
3 lek. med. Wojciech Fendler 50 000,00 zł
4 dr n. med. Jakub Fichna 200 000,00 zł
5 dr n. med. Maciej Juryńczyk 200 000,00 zł
6 dr n. med. Katarzyna Gach 180 000,00 zł
7 Wydział Nauk o Zdrowiu dr n. med. Jakub Kaźmierski 89 000,00 zł
8 Wydział Wojskowo-Lekarski dr n. med. Maciej Salagierski 135 000,00 zł
9 dr n. med. Agata Bielecka-

Dąbrowa
60 000,00 zł

10 dr n. med. Anna Gluba 125 000,00 zł
11 dr n. med. Mariusz Kowalczyk 50 000,00 zł

Przypominamy, że jednostka naukowa jest 
zobowiązana w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu środków finansowych 
na realizację projektu, złożyć w urzędzie 
obsługującym Ministra projekt umowy o reali- 

zację projektu, zawierającej jego harmono-
gram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest 
równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy  
o realizację projektu.

Łódzka echokardiografia na kongresie EuroEcho 2010

W dniach 8-11 grudnia 2010 roku w Kopen-
hadze odbył się 14. doroczny kongres Europej-
skiej Asocjacji Echokardiograficznej (European 
Association of Echocardiography), w trakcie 
którego rozpoczęły działalność władze Asocjacji 

powołane na kolejną kadencję  - zarząd i komitety 
koordynujące działania Asocjacji na różnorakich 
polach. Miło nam poinformować, że wśród  
4 reprezentantów Polski we władzach jest  
dwóch pracowników UM w Łodzi - prof.  
Jarosław D. Kasprzak, Kierownik II Katedry 
i Kliniki Kardiologii oraz dr hab. Piotr Lipiec, 
Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kar-
diologicznej II Katedry Kardiologii. Byli oni 
również w grupie 8 zaproszonych na ten kongres 
wykładowców z naszego kraju.
Na Kongresie przedstawionych zostało również 
11 prac oryginalnych z ośrodka łódzkiego  
(II Katedry Kardiologii UM), w tym jedna,  
której pierwszym autorem był Ahmad Shim  
- student Oddziału Studiów Anglojęzycznych  
UM w Łodzi, realizujący badania naukowe  
w II Katedrze Kardiologii pod kierunkiem dr. 
hab. Piotra Lipca.
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Uroczyste spotkanie wigilijne Łódzkiego Stowarzyszenia Laryngektomowanych

W dniu 9 listopada 2010 roku w Urzędzie Mia-
sta Łodzi odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne 
Łódzkiego Stowarzyszenia Laryngektomowa- 
nych. Stowarzyszenie działa od 5 lat i zrzesza 
głównie pacjentów Oddziału Laryngologii On- 
kologicznej WSS im. M. Kopernika i Kliniki 
Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi,  kierowanej przez 
prof. dr hab. med. Alinę Morawiec-Sztanderę. 
Stowarzyszenie działa prężnie i stanowi grupę 
wsparcia w kompleksowej rehabilitacji chorych. 
Opiekunami medycznymi Stowarzyszenia jest 
zespół Kliniki, na czele z adiunktem, dr n. med. 

Joanną Zimmer-Nowicką i mgr psychologii 
klinicznej Elżbietą Narzekalak. Wolontaryjnie 
działalność wspiera fizjoterapeuta mgr Tomasz 
Błaszczyk.
W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli zaprosze-
ni goście: Pani Prezydent-elekt Łodzi Hanna 
Zdanowska, Dyrektor Szpitala im. M. Koperni-
ka Wojciech Szrajber, Dyrektor ds. Onkologii 
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski, adiunkt  
D. Kaczmarczyk oraz przedstawiciele Urzędu 
Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Po części oficjalnej odbył się występ zespołu  
ludowego z okolic Sulejowa oraz poczęstunek 
przygotowany przez członków Stowarzyszenia.

Świąteczna Międzynarodowa Impreza Integracyjna

W czwartek 9 grudnia w klubie studenckim Sy- 
napsa odbyła się impreza integracyjna studentów 
wydziałów polsko i anglojęzycznych. Całkowity 

dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został 
na jeden z łódzkich domów dziecka.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD

W dniach 9-11 grudnia 2010 roku w Gmachu 
Filharmonii Łódzkiej odbyła się VI Konferen- 
cja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatologii  
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatolo- 
gicznego, organizowana przez Klinikę Derma-
tologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirur-
gii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Sekcję  
Dermatologii Estetycznej PTD.
Pierwsze spotkanie miało miejsce dziesięć lat 
temu tj. w grudniu 2000 roku właśnie w Łodzi  
i połączone było z powołaniem Sekcji Derma-
tologii Estetycznej PTD. Tematem wiodącym  
tegorocznego spotkania była „Rola dermatologii 
estetycznej w różnych dekadach naszego życia”. 
Upływające lata są przyczyną różnych pro- 
blemów naszej skóry i innych narządów, stąd  

sesja poświęcona okresowi dzieciństwa i mło- 
dości, okresowi dojrzałemu i latom późniejszym. 
Innymi zagadnieniami, z którymi spotkać się 
można było podczas trwania Konferencji, były: 
problemy związane z łojotokowymi chorobami 
włosów i paznokci, problemy skóry wrażliwej  
i naczyniowej, nowe techniki zabiegowe w der-
matologii estetycznej, nowości w dermatologii 
estetycznej, aspekty prawne dermatologii estety-
cznej. Wysłuchać można było wielu wykładów  
i najświeższych doniesień. 
Czujemy się zaszczyceni ogromnym zaintere- 
sowaniem organizowaną przez nas konferencją. 
Olbrzymi postęp wiedzy w tej dziedzinie oraz 
coraz nowsze techniki zabiegowe, wykorzysty-
wane przez lekarzy dermatologów, wskazują na 
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konieczność częstych spotkań w celu wymiany 
doświadczeń.
Konferencji towarzyszyła wystawa firm farma-
ceutycznych i sprzętu medycznego, natomiast 
streszczenia przedstawiamy tradycyjnie, zgodnie 

z wieloletnią współpracą, w czasopiśmie „Derma-
tologia Estetyczna”.

prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w prewencji, 
diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego u dzieci”

W dniu 10 grudnia 2010 roku Zakład Biofizyki 
Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicz- 
nych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
wraz z Wydziałem Zdrowia Publicznego oraz 
Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi  
i Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzys- 
twa Nadciśnienia Tętniczego przygotował III 
Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Postępy 
w prewencji, diagnostyce i terapii nadciśnienia 

tętniczego u dzieci”. Wydarzenie honorowym  
patronatem objęli J. M. Rektor Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. 
Paweł Górski oraz Prezydent Miasta Łodzi  
Tomasz Sadzyński. Patronat medialny sprawo- 
wała TVP Łódź.
Głównym tematem konferencji było nadciśnienie 
tętnicze u dzieci i młodzieży oraz choroby 
współtowarzyszące.

Sukces naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Miło nam poinformować, że naukowcy Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi odnieśli kolej-
ny międzynarodowy sukces. Podczas 52. doro- 
cznego spotkania Amerykańskiego Towarzys- 
twa Hematologicznego (ASH), które odbyło  
się w Orlando na Florydzie (USA) zaprezento- 
wane zostały obiecujące wyniki badań nad rybo-
nukleazami (enzymami rozkładającymi kwas  
rybonukleinowy), pochodzącymi ze skrzeku  
żaby leopardowej (Rana pipiens). Zgodnie  
z przedstawionymi wynikami badań enzymy te 
mogą pomóc w terapii nieuleczalnych obecnie 
odmian białaczek i chłoniaków. 

Projekt badawczy realizowany jest w Zakładzie 
Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, kierowanym przez prof.  
Piotra Smolewskiego, a badania zostały prze- 
prowadzone we współpracy z naukowcami z Kli- 
niki Hematologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, kierowanej przez prof. dr. hab. med. 
Tadeusza Robaka, z zespołem prof. Zbigniewa 
Darzynkiewicza, Dyrektora Brander Cancer  
Research Institute, New York College of Medi- 
cine oraz z badaczami z Tamir Biotechnology  
Inc.

Drzwi Otwarte Wydziału Farmaceutycznego

W sobotę, 11 grudnia 2010 roku w gmachu 
przy ul. Muszyńskiego 1, miały miejsce Drzwi  
Otwarte Wydziału Farmaceutycznego, organi-
zowane przez Młodą Farmację. Zaproszeni zo- 
stali uczniowie ze wszystkich łódzkich liceów. 
Podczas wydarzenia zainteresowani uzyskali 
wszelkie informacje dotyczące warunków rekru-
tacji na kierunki takie jak: farmacja, kosmeto- 
logia i analityka medyczna oraz dowiedzieli się, 
jakie zawody czekają na nich po ukończeniu 
studiów na Wydziale Farmaceutycznym. Po- 
nadto, uczestnicy mieli okazję posłuchać wykła- 
du dotyczącego dopalaczy prowadzonego przez 
Panią prof. dr hab. Jolantę Zawilską. W kil-
ku słowach swoją działalność opisała również  

Młoda Farmacja - sekcja studencka PTFarmu 
działająca w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy  
i zaprowadzeni do różnych Katedr Wydziału, 
gdzie mieli okazję zobaczyć jak wyglądają 
ćwiczenia laboratoryjne i dowiedzieć się czym 
zajmują się pracownicy naukowi naszej Uczel- 
ni. Swoje drzwi otworzyły przed licealistami:  
Zakład Farmakognozji, Zakład Technologii Po- 
staci Leku oraz Zakład Biologii i Botaniki Far-
maceutycznej. Na zakończenie uczestnicy zostali  
obdarowani upominkami z logo Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.

Andrzej Węgierski
Młoda Farmacja
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Nowe uprawnienia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Central- 
na Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyzna- 
ła Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi uprawnienie do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych 
w dyscyplinie medycyna.

Wydział Nauk o Zdrowiu posiada również  
uprawnienia do nadawania:
• stopnia doktora habilitowanego nauk medycz- 
   nych w dyscyplinie biologia medyczna,
•  stopnia doktora w dziedzinie nauki o zdrowiu.

 Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

Oficjalna delegacja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Politechnice Mediolańskiej 
(Politechnico di Milano)

W dniach 13-14 grudnia 2010 r. oficjalna de- 
legacja Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na 
zaproszenie pracowników Wydziału Bioinży- 
nierii odwiedziła Politechnikę Mediolańską  
(Politechnico di Milano). Podczas dwudnio-
wej wizyty, w której udział wzięli prof. dr hab.  
n. med. Dariusz Nowak - Prorektor ds. Rozwoju 
Uczelni, Michał Marek - Zastępca Kanclerza ds. 
Inwestycyjno-Technicznych, Mikołaj Gurdała  
- Dyrektor Biura Analiz i Strategii oraz dr n. med. 
Gianluca Padula z Zakładu Fizjologii Klinicznej, 
wizytowano laboratoria Politechnico di Milano, 
które są związane z analizą ruchu.
Przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi zaprezentowali uczelnię podczas semi-
narium dla członków Wydziału Bioinżynierii. 
Następnie wizytowali 2 laboratoria ruchu: Luigi 
Divieti Lab of Move oraz NEARlab - NeuroEn- 
gineering And medical Robotics Laboratory.
W „Luigi Divieti Lab of Move” prof. Marcello 
Crivellini i prof. Manuela Galli przedstawili  

zasady działalności laboratorium zajmującego  
się głównie analizami ruchu dla celów klinicz- 
nych. Natomiast prof. Giancarlo Ferrigno  
i dr Alessandra Pedrocchi z „NEARlab” zap-
rezentowali innowacyjne laboratorium ruchu 
prowadzące wiele projektów naukowych, m. in. 
we współpracy ze szpitalami klinicznymi, centra-
mi rehabilitacji czy NASA.
Na zakończenie wizyty przedstawiciele Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi odwiedzili firmę  
BTS Bioengineering - powstałą w formie spin-
off’u we współpracy z Politechnico di Milano. 
Firma zajmuje się projektowaniem i sprzedażą 
sprzętu oraz oprogramowania do analiz ruchu.  
Firma jest światowym liderem innowacji w ob-
szarze analiz ruchu.
Wizyta jest cyklem działań związanych z urucho- 
mieniem wielu inicjatyw badawczo-dydaktycz- 
nych na terenie Centrum Kliniczno-Dydaktycz-
nego. Spotkanie w Mediolanie daje szansę na 
nawiązanie ścisłej współpracy badawczej w ob-
szarze analiz ruchu w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi.

Spotkanie wigilijne Rodzin Osieroconych przez pacjentów

15 grudnia 2010 r. w gmachu Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej odbyło się spotkanie wigilijne Rodzin 

Osieroconych przez pacjentów, będących pod 
opieką ZDOH Caritas.
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Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas  
w Łodzi od 1995 roku prowadzi opiekę palia- 
tywną i hospicyjną. Opieka obejmuje pomoc  
w okresie choroby i w okresie osierocenia. Wspar- 
cie w osieroceniu jest zapewniane przez zespół 
medyczny i wolontariuszy hospicyjnych przed,  
w czasie i po śmierci chorego. Istnieją ku temu 
dwa powody. Po pierwsze, osierocenie rozpo-
czyna się już przed śmiercią chorego, ponieważ 
faza zaawansowanej choroby w opiece palia- 
tywnej jest zasadniczo okresem poczucia coraz 
większej straty, zarówno dla chorego, jak i dla  
rodziny. W opiece paliatywnej rodzina trakto- 
wana jest jako „jednostka opieki”.
Uroczystość wigilijną uświetnił koncert Chóru 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierun- 

kiem wieloletniego dyrygenta, pani prof. Anny 
Domańskiej. Z koncertem najpiękniejszych 
kolęd, członkowie Chóru - studenci i pracownicy 
Uniwersytetu Medycznego wystąpili w ramach 
porozumienia o wolontariacie pracowniczym,  
jakie w październiku br. podpisali J. M. Rektor 
UM w Łodzi prof. Paweł Górski i Dyrektor 
łódzkiej Caritas ks. Jacek Ambroszczyk. Poro-
zumienie zostało zawarte w celu propagowania 
idei wolontariatu wśród pracowników i studen- 
tów UM oraz wspierania działaniami wolonta- 
rystycznymi Zespołu Domowej Opieki Hospi-
cyjnej w Łodzi.
Członkowie Rodzin Osieroconych słuchali kon-
certu ze łzami w oczach. Dla wielu z nich, ze 
względu na konieczność długotrwałej opieki 
nad bliskimi, było to pierwsze od lat wydarzenie  
artystyczne, w którym uczestniczyli.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni

W dniu 16 grudnia br., w gmachu Wydziału Far-
maceutycznego naszego Uniwersytetu, odbyło się 
uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni.

W pierwszej części spotkania Rektor, prof. Paweł 
Górski wręczył kwiaty zasłużonym pracowni- 
kom naszej Uczelni, którzy dzień wcześniej 
otrzymali z rąk Wojewody Łódzkiego, Jolanty 
Chełmińskiej, odznaczenia państwowe nadane 

przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
1. prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba
2. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
3. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Sosnowski
4. prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński
Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
1. prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Kurnatowski
3. mgr inż. Zdzisław Kajdos
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
1. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
2. mgr inż. Witold Kozakiewicz
3. dr hab. n. med. prof. nadzw. Waldemar  
    Machała
4. mgr Anna Strumiłło
5. mgr Ewa Wieczorek
6. dr n. med. Hanna Zielińska-Bliźniewska
7. dr n. med. Andrzej Żytkowski
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Dr n. med. Bogdan Jegier odebrał z rąk Rektora 
odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi”.

Druga część uroczystości związana była  
z wręczeniem dyplomów doktora habilitowa- 
nego oraz promocją doktorską.
Uroczystość uświetnił występ uczelnianego  
chóru, który śpiewając najpiękniejsze pol-
skie kolędy, wprowadził wszystkich obecnych  
w prawdziwie przedświąteczny nastrój. 

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii 
w Konsorcjum badawczym EURO-WABB

Mamy przyjemność ogłosić zatwierdzenie do  
finansowania projektu EURO-WABB (nr 100926) 
koordynowanego przez University of Birming-
ham, w którym jednym z konsorcjantów jest 
Klinika Pediatrii Onkologii, Hematologii i Dia- 
betologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
kierowana przez profesora Wojciecha Mły- 
narskiego. 
Projekt ten jest finansowany z Drugiego Wspól-
notowego Programu Zdrowia Publicznego i ma  
na celu stworzenie ogólnoeuropejskiej bazy  
rzadkich chorób genetycznych - zespołów: Wolf-
rama, Alstroma i Bardeta-Biedla. W przebiegu 
tych chorób dochodzi do ciężkich patologii 
wielonarządowych prowadzących między inny-
mi, do utraty wzroku i/lub słuchu, niewydolności 
nerek i cukrzycy. 

Spośród 177 złożonych wniosków jedynie  
17 uzyskało finansowanie, w tym projekt  
EURO-WABB na kwotę łączną 900.000
Wśród uczestników projektu znajdują się wiodące 
ośrodki badawcze z Wielkiej Brytanii, Francji, 
Włoch, Hiszpanii i Polski. Łódzki ośrodek, 
jako jedyny z Polski, uzyska dofinansowanie 
na realizację działań badawczych: rekrutacji 
pacjentów, przeprowadzenia analiz bioinforma- 
tycznych i genetycznych. W badaniach tych,  
wykorzystane zostaną wyniki wstępnych prac 
prowadzonych przez zespół Kliniki Pediatrii, 
Onkologii, Hematologii i Diabetologii nad  
interwencjami farmakogenetycznymi w zespole  
Wolframa. 

Jubileusz 60 lat kardiologii w Szpitalu im dr. Seweryna Sterlinga oraz 120-lecie Szpitala

W dniu 18 grudnia 2010 roku odbyły się 
uroczystości Jubileuszu 60 lat kardiologii  
w Szpitalu im dr. Seweryna Sterlinga pod patro-
natem JM Rektora UM prof. Pawła Górskiego. 
Spotkanie odbyło się w Pałacu Poznańskich 
i zaszczyciło je wielu znakomitych gości, 
zasłużonych pracowników Szpitala, m.in. prof. 

Antoni Dziatkowiak, prof. Hanna Dziatkowiak, 
prof. Kazimierz Rybiński, prof. Witold  
Chrzanowski, prof. Halina Bolińska-Sołtysiak, 
prof. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. Teresa  
Pajszczyk-Kieszkiewicz, prof. Włodzimierz 
Musiał, prof. Jerzy Sadowski, prof. Jan Henryk 
Goch, prof. Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka, prof. 

Biuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, ŁódźBiuletyn nr 11/12, listopad/grudzień 2010, Łódź



więcej na www.umed.pl

31

Janusz Zasłonka oraz liczna grupa aktualnych 
pracowników szpitala - lekarzy, pielęgniarek,  
pracowników administracji i przedstawicieli 
wszystkich pozostałych grup zawodowych. 
W spotkaniu wzięli udział także m. in. byli Rek-
torzy naszej Uczelni - prof. Jan Berner i prof. 
Henryk Stępień, Prorektor ds. Klinicznych prof. 
Marian Brocki, Dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Adam Antczak, Zastępca Dyrektora Szpita- 
la oraz jednocześnie Dyrektor Centrum Egzami- 
nów Medycznych prof. Mariusz Klencki, Kon-
sultant Krajowy ds. Kardiologii prof. Grzegorz 
Opolski, poprzedni Prezes Polskiego Towarzy- 

stwa Kardiologicznego prof. Andrzej Cieśliński, 
kierownik Kliniki Kardiologii CMKP - prof. An-
drzej Budaj, Prezes Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego - prof. Stanisław Liszewski, Pre- 
zes Łódzkiego Oddziału Narodowego Fundu- 
szu Zdrowia dr med. Wojciech Bieńkiewicz, 
prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, prof. 
Zdzisława Kornacewicz-Jach i wielu innych 
znakomitych gości. 
Uczestnicy otrzymali wydaną na tę okoliczność 
publikację – „60 lat kardiologii w Szpitalu im. 
dr. Seweryna Sterlinga i 120 lecie Szpitala”, pod 
redakcją Jarosława Drożdża i Ryszarda Ja- 
szewskiego oraz wydaną właśnie książkę Hanny  
i Antoniego Dziatkowiak – „Serce i skalpel”.
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Relacja z „Kursu EKG dla studentów”

W dniu 18 grudnia 2010 roku w auli przy USK 
Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi odbyła się  
impreza edukacyjna „Kurs EKG dla studentów”. 
Organizatorami przedsięwzięcia byli studenci 
z Koła Naukowego działającego przy II Ka- 
tedrze i Klinice Kardiologii w szpitalu im.  
W. Biegańskiego (opiekun naukowy - dr hab.  
med. Piotr Lipiec, przewodniczący Koła - student 
Piotr Hamala) oraz IFMSA - Łódź. Kurs został 
objęty patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Elek- 
trokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny 
PTK. Impreza cieszyła się ogromnym zainte- 
resowaniem studentów. W kursie wzięło udział  
170 słuchaczy. Specjalnie przygotowane dla stu-
dentów wykłady na temat podstaw elektrokar- 
diografii oraz analizy wybranych zaburzeń rytmu 
przedstawili lekarze z Pracowni Elektrokardio-
logii Nieinwazyjnej II Katedry i Kliniki Kar- 
diologii UM: dr n. med. Ewa Trzos i lek. med. 
Barbara Uznańska. EKG jest podstawowym 

badaniem diagnostycznym „pierwszego rzutu” 
stosowanym u pacjentów z dolegliwościami ze 
strony układu krążenia. W wielu przypadkach 
umożliwia szybkie postawienie rozpoznania  
i pozwala na sprawne wdrożenie odpowiedniego 
leczenia. EKG może dostarczyć wielu informa-
cji o pacjencie kardiologicznym pod warunkiem,  
że lekarz potrafi te informacje odczytać. Inter-
pretacja EKG jest niełatwą sztuką i nastręcza 
wielu problemów nawet doświadczonym leka- 
rzom. Dlatego cieszy zainteresowanie tą metodą 
diagnostyczną najmłodszych adeptów medycyny. 
Jeśli wystarczy im chęci i zapału to kurs EKG 
może stać się początkiem cyklu praktycznych  
konferencji dla studentów z zakresu metod dia- 
gnostycznych stosowanych w kardiologii.

dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTK

Kierownik Pracowni Elektrokardiologii  
Nieinwazyjnej II Katedry Kardiologii UM w Łodzi

Betlejemskie Światło Pokoju

W dniu 21 grudnia 2010 roku w Rektoracie  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi miało miejsce 
tradycyjne przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju. Łódzcy harcerze uroczyście przekazali 
światełko Rektorowi, prof. Pawłowi Górskiemu 
podczas Kolegium Rektorskiego. 
Betlejemskie Światło Pokoju, z Groty Narodze-
nia Chrystusa, przywożone jest do Europy przez 
skautów austriackich. W tym roku, 11 grudnia  
br. w rzymskokatolickim kościele św. Jana Bosko  
w Wiedniu przedstawiciele organizacji skauto- 
wych z różnych krajów Europy po raz 24. uczes- 
tniczyli w uroczystości przekazania Betlejem-
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skiego Światła Pokoju. Harcerze ze Związku 
Harcerstwa Polskiego przejęli Betlejemskie 
Światło Pokoju 12 grudnia br. od słowackich 
skautów, by powędrować z nim w sztafecie przez 
całą Polskę. Przekazywane z rąk do rąk przez 
harcerki i harcerzy dotrze do kościołów, urzędów 
i mediów, a także do szkół, szpitali i wszystkich 
potrzebujących.

Bionanopark - unikatowe centrum badawcze

Na terenie Łódzkiego Regionalnego Parku Na- 
ukowo-Technicznego w Łodzi powstanie Biona-
nopark - unikatowe w skali kraju, a nawet Europy, 
centrum badawcze. 
W dniu 30 grudnia 2010 roku podpisano umowę 
na jego dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. W uroczystości udział 

wzięli Dorota Ryl, Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego, Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. Paweł Górski, Rektorzy Uni- 
wersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej oraz 
zaproszeni goście. Sygnatariuszami umowy byli 
Andrzej Styczeń, prezes łódzkiego Technoparku 
oraz Dariusz Szewczyk, wiceprezes Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W ramach Bionanoparku nastąpi rozbudowa  
i wyposażenie Łódzkiego Inkubatora Techno-
logicznego oraz budowa i wyposażenie dwóch 
laboratoriów biotechnologicznych - Laborato-
rium Biotechnologii Przemysłowej oraz Labora-
torium Biofizyki Molekularnej i Nanostruktural- 
nej. Wyniki badań będą potem wykorzystywane 
w wielu gałęziach przemysłu, np. medycznym, 
farmaceutycznym, a nawet wojskowym.
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Artykuł

60-lecie kardiologii 
w Szpitalu 
im. dr. Seweryna Sterlinga 

W dniu 18 grudnia 2010 roku odbyły się  
uroczystości Jubileuszu 60 lat kardiologii  
w Szpitalu im dr. Seweryna Sterlinga. Patronat 
nad uroczystością objął JM Rektor UM Prof. 
Paweł Górski. Spotkanie odbyło się w Pałacu 
Poznańskich i zaszczyciło je wielu znakomi-
tych gości, zasłużonych pracowników szpi-
tala m.in. prof. Antoni i Hanna Dziatkowiak, 
prof. Kazimierz Rybiński, prof. Witold  
Chrzanowski, prof. Halina Bolińska-Sołtysiak, 
prof. Maria Krzemińska-Pakuła, prof. Teresa  
Pajszczyk-Kieszkiewicz, prof. Włodzimierz 

prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 
Kierownik Kliniki Kardiologii UM

prof. dr hab. n. med. Ryszard Jaszewski 
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii UM

Musiał, prof. Jerzy Sadowski, prof. Jan  
Henryk Goch, prof. Alicja Iwaszkiewicz-
Zasłonka, prof. Janusz Zasłonka oraz licz-
na grupa aktualnych pracowników szpitala  
- lekarzy, pięlęgniarek, pracownków administracji 
i przedstawicieli wszystkich grup zawodowych.
W spotkaniu wzięli udział także m.in. byli  
Rektorzy naszej Uczelni - prof. Jan Berner i prof. 
Henryk Stępień, Prorektor ds. Klinicznych prof. 
Marian Brocki, Dziekan Wydziału Lekarskiego 
prof. Adam Antczak, Zastępca dyrektora Szpitala 
oraz jednocześnie Dyrektor Centrum Egzaminów 
Medycznych prof. Mariusz Klencki, Konsultant 
Krajowy ds. Kardiologii prof. Grzegorz Opolski, 
poprzedni Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego prof. Andrzej Cieśliński, kierownik 
Kliniki Kardiologii CMKP - prof. Andrzej Budaj, 
Prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego  
- prof. Stanisław Liszewski, Prezes Łódzkiego 
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dr med. 
Wojciech Bieńkiewicz, prof. Barbara Krupa 
-Wojciechowska, prof. Zdzisława Kornacewicz 
-Jach i wielu innych znakomitych gości.

Uczestnicy otrzymali wydaną na tę okoliczność 
publikację - „60-lecie kardiologii w Szpitalu  
im dr. Seweryna Sterlinga i 120-lecie Szpitala”  
red. Jarosław Drożdż, Ryszard Jaszewski,  
oraz wydaną właśnie książkę Hanny i Antoniego 
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60-lecie kardiologii 
w Szpitalu 
im. dr. Seweryna Sterlinga 

Dziatkowiak - “Serce i skalpel”. Uroczystość 
obchodów jubileuszu skłania do krótkiego  
przypomnienia wczesnych dziejów kardiologii 
w Polsce, a także pozycji Łodzi, jako kolebki 
nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób układu 
krążenia.  
Początki kardiologii sięgają połowy lat czter- 
dziestych ubiegłego wieku, kiedy w ramach  
Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła działalność 
II Klinika Chorób Wewnętrznych. Jej organi- 
zatorem i pierwszym kierownikiem był Jerzy 
Jakubowski, który uprzednio pracował w Szpi-
talu św. Łazarza w Warszawie. Po reorganizacji 
szkolnictwa medycznego w 1950 roku II Klinika 
Chorób Wewnętrznych stała się częścią Wydziału 
Lekarskiego nowopowstałej uczelni - Akademii 
Medycznej w Łodzi i rozpoczęła wdrażanie pio- 
nierskich procedur z zakresu diagnostyki i lecze-
nia chorób serca.
Potwierdzeniem znaczenia łódzkiej kardiologii  
na arenie Polski była kluczowa rola w zorgani-
zowaniu środowiska lekarskiego zainteresowa- 
nego chorobami serca i naczyń. Pierwsze ini- 
cjatywy wychodziły jeszcze przed wojną od  
Mściwoja Semerau-Siemianowskiego, absol-
wenta Uniwersytetów w Berlinie i Strasburgu. 
Powołanie Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa 
Internistów Polskich odbyło się w 1950 roku  
w Szpitalu przy ul. Sterlinga 1/3. Mściwój  

Semerau-Siemianowski został jej prezesem,  
a Jerzy Jakubowski pełnił funkcję wiceprezesa.
Środowisko kardiologiczne odbywało cykliczne 
spotkania, a ideą Mściwoja Semerau-Siemia- 
nowskiego było powołanie oddzielnego towa- 
rzystwa. Spełniło się to dopiero po jego śmierci  
na uroczystej sesji Sekcji Kardiologicznej Towa- 
rzystwa Internistów Polskich upamiętniającej  
jego dokonania. Sesja odbyła się w lutym 
1954 roku na nowo-otwartej auli szpitala przy  
ul. Sterlinga 1/3 i prowadził ją Jerzy Jakubow- 
ski. Jednym z przyjętych wniosków było 
przekształcenie Sekcji Kardiologicznej w Pol-
skie Towarzystwo Kardiologiczne. Pierwszym 
prezesem został Jerzy Jakubowski, który 
pełnił tę funkcję do roku 1961. W składzie 
Zarządu był także późniejszy następca Jerzego  
Jakubowskiego na stanowisku kierownika kli- 
niki – Włodzimierz Musiał.
Jerzy Jakubowski skupił wokół siebie zdol-
nych i bardzo pracowitych lekarzy, stwarzając 
podstawy do badań nad chorobami układu 
krążenia. Wśród licznych pracowników  
II Kliniki Chorób Wewnętrznych aktywnością 
wyróżniają się m.in. Helena Dzioba, Ryszard 
Fenigsen, Julian Witorzeńć, Halina Pracka, 
Halina Bolińska-Sołtysiak, Halina Pruska 
-Koeppe, Marek Edelman, Jadwiga Kałużna, 
Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Tracz, 
Andrzej Żebrowski. Helena Dzioba cieszyła 
się ogromnym autorytetem zarówno wśród  
kardiologów, jak i kardiochirurgów. W składzie  
II Kliniki Chorób Wewnętrznych pracowali  
także późniejsi kierownicy klinik innych 
specjalności: nefrologii - Zbigniew Orłowski  
i Witold Chrzanowski, hematologii - Euzebiusz  
Krykowski, Aleksandra Mazurowa, oraz che- 
mioterapii - Anna Płużańska. Ściśle współ- 
pracowała z tą grupą Luba Judkiewicz, stano- 
wiąc nieocenione wsparcie w kwestii zaburzeń 
krzepnięcia krwi.  
Dalszy impuls do rozwoju kardiologii stano- 
wiło w 1958 roku przybycie z Poznania Jana 
Molla i rozpoczęcie przeprowadzania operacji 
wad wrodzonych i nabytych serca. Pojawiła  
się konieczność precyzyjnych rozpoznań kardio-
logicznych, a także opieki przed- i pooperacyjnej. 
Ścisła współpraca Kliniki Kardiologii i Kliniki  
Kardiochirurgii stwarzała warunki do wprowa- 
dzania i doskonalenia coraz to nowych  
metod diagnostycznych i technik operacyjnych.
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Klinika stanowiła ówczesne wiodące w kraju  
centrum klinicznej kardiologii w Polsce. Grupa 
znakomitych kardiologów do perfekcji opa- 
nowała wykorzystanie badania podmiotowego  
i przedmiotowego oraz osiągnęła wybitną  
biegłość w sztuce osłuchiwania serca. Jednym  
z wyrazów upowszechniania doświadczeń 
ośrodka była wydana przez PZWL w 1968 roku 
książka „Osłuchiwanie serca i inne kliniczne  
metody badania narządu krążenia” Ryszarda 
Fenigsena. Książka doczekała się wielu wydań  
i do dziś stanowi ważną pozycję w kształceniu  
kardiologii klinicznej.
W latach sześćdziesiątych zostaje utworzo- 
ny zespół nieinwazyjnej diagnostyki chorób 
układu krążenia, w skład którego wchodzą  
m.in. Włodzimierz Musiał, Halina Pracka, 
Halina Bolińska-Sołtysiak, Maria Krzemińska- 
Pakuła, Wiesława Tracz. Bardzo dynamicznie 
rozwija się fonokardiografia i mechanokardio- 
grafia, stanowiąca na co dzień, poza oceną 
kliniczną, podstawę kwalifikacji do zabiegów  
operacyjnych poza oceną kliniczną. Innym  
kierunkiem diagnostyki nieinwazyjnej w tych  
czasach była wektorokardiografia, również 
wdrażana do praktyki klinicznej. Połączenie 
głębokiej wiedzy teoretycznej z ogromnym 
doświadczeniem klinicznym oraz umiejętności 
wykorzystania dostępnego sprzętu stanowiło  
o sukcesach łódzkiego ośrodka.
W kolejnych latach do zespołu kardiologi- 
cznego dołączyli kolejno m. in. Andrzej  
Żebrowski (1966), Maciej Kuczborski (1968), 
Jerzy Wojciech Kozłowski (1970), Włodzimierz 
J. Musiał (1972), Sławomir Oszczygieł 
(1974), Barbara Szaruga (1976), Małgorzata 
Radzikowska-Wasiak (1976), Jan Ruta (1979), 
Ryszard Moczak (1980), Wojciech Zaręba 
(1981), Teresa Łysoń (1982), Danuta Polak 
-Słaboszewska (1982) oraz liczna grupa lekarzy 
pracujących w zespole w dniu dzisiejszym.
W strukturach Kliniki Kardiologii oddział  
intensywnej terapii kardiologicznej zaistniał 
już w latach 60-tych. Założono tu jedną z pier- 
wszych w kraju elektrod wewnątrzkawitarnych  
do stymulacji czasowej serca, pojawił się pierwszy 
w Łodzi defibrylator, przeprowadzono pierwsze  
inwazyjne monitorowanie parametrów hemo-
dynamicznych, podano po raz pierwszy strepto- 
kinazę w zawale serca. W trakcie istnienia 
Kliniki systematycznie doskonalono metody in-

tensywnej opieki kardiologicznej. Z oddziałem  
ściśle związani byli Halina Bolińska, Maria 
Krzemińska-Pakuła, Maciej Kuczborski i Woj- 
ciech Zaręba. 
Szczególnie ważną współpracę rozwinięto  
z Kliniką Patologii Ciąży Instytutu Ginekologii 
i Położnictwa - kierownik Józef Sieroszew-
ski. Do codziennych kontaktów z kardiologią  
i kardiochirurgią w szpitalu oddelegowano Teresę 
Pajszczyk-Kieszkiewicz, która przez wiele lat 
osobiście konsultowała pacjentki i przeprowa- 
dzała zabiegi ginekologiczne. Współpraca 
ogniskowała się na zapewnieniu optymal- 
nej opieki kobiet w wieku rozrodczym z wadami 
wrodzonymi i nabytymi serca. U niektórych pa- 
cjentek prowadzono ciążę, lecząc serca obja- 
wowo i nadzorowano w ośrodku ginekolo- 
gicznym poród drogami i siłami natury. Inne pod-
dawano leczeniu operacyjnemu przed zajściem 
w ciążę i zapewniano skuteczną profilaktykę 
przeciwzakrzepową zwłaszcza w przypadku im-
plantowanych sztucznych zastawek serca.
Jeszcze inne operowano w okresie ciąży, ratując 
matkę i dziecko. Niektóre pacjentki, operowane  
z powodu ciężkich wad wrodzonych serca (np.  
tetralogia Fallota) kilkadziesiąt lat temu, szczę- 
śliwie donosiły ciąże i pozostają pod opieką ze- 
społu do dnia dzisiejszego.
Niezwykle istotna była tu ścisła współpraca  
kardiologa, kardiochirurga i położnika. Wielo- 
letnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło  
na wypracowanie optymalnych metod postę- 
powania. Zgromadzony unikalny materiał budził 
ogromne zainteresowanie w kraju i za granicą. 
Wzory postępowania na tym polu czerpało tu 
wiele ośrodków w Polsce. Uzyskane obserwacje 
posłużyły do skonstruowania pierwszych zaleceń 
z tej dziedziny w Polsce. Problemami kardiolo- 
gicznymi ciąży, porodu i połogu kobiet z wada- 
mi serca i sztucznymi zastawkami zajmowali 
się: Aleksandra Mazurowa, Jadwiga Kałużna,  
Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Tracz, 
Jan Moll, Janusz Zasłonka, Alicja Iwaszkie- 
wicz-Zasłonka.
Pojawienie się nowoczesnej metody oceny serca 
i naczyń echokardiografii zrewolucjonizowało 
diagnostykę kardiologiczną. Początkowo wyko- 
rzystywano aparat ultradźwiękowy polskiej 
produkcji. W kolejnych latach pojawiły się  
nowoczesne urządzenia zagraniczne z możli- 
wością obrazowania dwuwymiarowego, ostat- 
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nio trójwymiarowego, z dodatkowymi sonda- 
mi przezprzełykową oraz niedawno we- 
wnątrzsercową. Pracownicy Kliniki prowadzili 
badania echokardiograficzne śródoperacyjne,  
co pozwoliło na optymalizację przebiegu ope- 
racji kardiochirurgicznych. Sonda echokar- 
diograficzna wewnątrzsercowa wykorzystywana 
jest dziś podczas najbardziej skomplikowanych 
zabiegów ablacji m.in. migotaniu przedsionków.  
Z tą metodą diagnostyczną nierozerwalnie 
związane są nazwiska Barbary Szarugi, Teresy  
Łysoń, Marka Maciejewskiego, Ryszarda  
Moczaka, Danuty Polak-Słaboszewskiej.
Bardzo dynamicznie rozwijały się techniki  
diagnostyki inwazyjnej chorób serca oraz 
pojawiły się możliwości skutecznego leczenia 
przezskórnego choroby wieńcowej, od 2000 
roku także w fazie ostrego zespołu wieńcowego. 
Od 9 lat wspólnie z innymi ośrodkami łódzkimi 
ośrodek skutecznie realizuje program leczenia 
interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych 
w trybie 24-godzinnych dyżurów zespołu  
lekarzy, pielęgniarek i techników. Z powyższą 
aktywnością na przestrzeni lat związani byli  
m.in. Wiktor Iljin, Jan Moll, Antoni  
Dziatkowiak, Cezary Zwoliński, Jan Dobek, 
Wiesława Tracz, Stanisław Radomiński, Jerzy 
Kowalewski i Maciej Kośmider.
Kolejne kwestie, którymi zajmowała się Klinika 
Kardiologii, stanowiły studia dotyczące elektro- 
fizjologii układu bodźco-przewodzącego i bada-
nia zaburzeń rytmu serca. Efektem tych prac było 
wprowadzenie nieinwazyjnych i inwazyjnych  
metod z zakresu elektrokardiologii. Wyrazem 
praktycznego wykorzystania tych doświadczeń 
było wprowadzenie ablacji, jako metody lecze-
nia uporczywych zaburzeń rytmu serca. Nie 
sposób nie wspomnieć tu o aktywności Macieja  
Kuczborskiego, Włodzimierza J. Musiała  
i Jana Ruty.
Innym kierunkiem działań było wprowadzenie 
różnych metod elektrostymulacji. Pierwsze kar-
diostymulatory zostały implantowane w 1967 r. 
przez zespół kardiochirurgów. W kolejnych latach 
stopniowo przechodziły do rąk doświadczonych 
kardiologów, dziś stanowiąc niemal wyłącznie 
domenę kardiologii. Bliska obecność kardio-
chirurgów i zawiązana współpraca pozwala 
przeprowadzać zabiegi bardzo trudne i skom- 
plikowane jak usuwanie elektrod, leczenie 
powikłań elektroterapii czy odelektrodowych 
zapaleń wsierdzia. 

W kolejnych latach wdrażano najnowo- 
cześniejsze kardiostymulatory z funkcją nadzoru 
hemodynamicznego, automatycznego kardio- 
wertera-defibrylatora i terapii resynchronizującej. 
Ten dział elektroterapii jest nierozerwalnie 
związany z nazwiskami Jana Molla, Antoniego 
Dziatkowiaka, Jerzego Sadowskiego, Andrzeja 
Bocheńskiego, Macieja Kuczborskiego. 
Oba powyższe aspekty - implantacje stymu-
latorów serca oraz przeprowadzania inwa- 
zyjnego leczenia groźnych arytmii metodą ab-
lacji układu przewodzącego prowadzone są dziś 
w trybie 24-godzinnych dyżurów. Program „Nie 
pozwólmy choremu umrzeć po raz drugi” został 
opracowany przez Jerzego Krzysztofa Wranicza 
i zainicjowany w szpitalu jako pierwszy w Polsce  
i uznany jako program pilotażowy, stanowiąc 
wzór do naśladowania przez inne ośrodki.

Pozostałe zdjęcia z uroczystości, a także  
prezentację zdjęć historycznych znajdą 
Państwo na stronie: 
www.kardiologia.umed.pl
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prof. Jan Moll - twórca Łódzkiej Szkoły  
Kardiochirurgii 

prof. Jerzy Jakubowski - twórca Łódzkiej 
Szkoły Kardiologicznej i pierwszy Prezes 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Jan Moll z Zespołem Chirurgów i Anestezjologów 
II Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej  
w roku 1972
I rząd (od dołu z lewej): Barbara Koziorows-
ka, Kazimierz Rybiński, Jan Moll, Antoni  
Dziatkowiak, Stefan Chyliński, 
II rząd: dr Tuwim, Kowalczyk, Anna God-
lewska, Krzysztof Stengert, Krzysztof Leśniak, 
Bogdan Eckersdorf, 
III rząd: Jerzy Narębski, Stefan Janicki, Marian 
Zwoliński, Wiktor Iljin, 
IV rząd: Zdzisław Dobrowolski, Piotr Kintopf, 
Andrzej Roth. 
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Włodzimierz Musiał z Zespołem na Dziedzińcu przed Izbą Przyjęć Szpitala im. S. Sterlinga 
rok 1970, 
I rząd od lewej: Zofia Kolczycka-Flajszman, Jadwiga Kałużna, Wojciech Antoniewski, Halina 
Bolińska-Sołtysiak, Helena Dzioba, Włodzimierz Musiał, Halina Pracka, Maria Krzemińska-
Pakuła, Wiesława Tracz, Euzebiusz Krykowski, Halina Pruska, Andrzej Żebrowski, 
II rząd od lewej: Julian Witorzeńć, Maciej Kuczborski, Aleksandra Oczkowicz, Jerzy Lewandow-
icz, Witold Chrzanowski, Luba Judkiewicz, Lech Kubala. 

Szpital im. dr. Seweryna Sterlinga wg fotografii  
z roku 1896 - rysunek ołówkiem. 

Autor - Tadeusz Majda.
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Urszula Cieślik-Guerra
II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi

Łódź będąca ważnym ośrodkiem na elektro- 
kardiologicznej mapie Polski długo oczekiwała 
na konferencję poświęconą tej właśnie tematyce. 
Dzięki staraniom dr hab. n. med. Małgorzaty 
Kurpesy oraz prof. dr. hab. n. med. Jarosława 
D. Kasprzaka z II Katedry i Kliniki Kardiologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniu  
20 listopada 2010 r. zorganizowano z pomocą 
firmy Abranetis Sp. z o.o pierwszą łódzką konfe- 
rencję naukową pt. „ EKG wczoraj, dziś i jutro”. 

Relacja z pierwszej  
konferencji naukowej 
„EKG wczoraj, dziś  
i jutro” w Łodzi

Obrady odbyły się w Audytorium im. prof.  
Krysickiego  w Budynku Trzech Wydziałów  
Politechniki Łódzkiej. Chętnych do udziału  
w konferencji  było wielu lecz z uwagi na 
ograniczoną liczbę miejsc w tegorocznym spo- 
tkaniu mogło uczestniczyć tylko 260 osób.  

Bogaty program spotkania obejmował pięć sesji. 
Na pierwszej z nich uczestnicy mogli przypom- 
nieć sobie już ponad 100-letnie dzieje elektro- 
kardiografii w Polsce i na świecie. Satysfa- 
kcją napawa ogromny postęp, jaki dokonał się  
w tej dziedzinie. Aparaturę zajmującą kiedyś 
cztery pokoje zastąpiły obecnie ważące około 
28 gramów rejestratory. Historia posłużyła  
jako kanwa do rozważań nad obecną pozycją 
niezwykle dynamicznie rozwijających się metod 
elektrokardiologicznych. 

Dziś nie wyobrażamy sobie kardiologii bez  
zapisu krzywej EKG. W rękach dobrego prak- 
tyka potrafi ona rozstrzygnąć o losach pacjenta 
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i stanowi uzupełnienie dla innych komplemen-
tarnych metod diagnostycznych i leczniczych. 
Wykłady zaprezentowali kolejno: dr hab. med. 
Rafał Baranowski - Przewodniczący Sekcji  
Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedy-
cyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  
dr hab.  med. Iwona Cygankiewicz z Zakładu 
Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kar-
diochirurgii UM w Łodzi oraz Przewodnicząca 
Komitetu Naukowego konferencji dr hab. med. 
Małgorzata Kurpesa. 

Burzliwą dyskusję zdominowała problematyka 
postawienia wstępnego rozpoznania elektrokar- 
diograficznego w ostrych stanach kardiologicz- 
nych w karetce pogotowia oraz możliwości ja-
kie niesie ze sobą telemedycyna i przesyłanie 
trudnych elektrokardiogramów do najbardziej 
doświadczonych w tym zakresie specjalistów.  
W przerwie odbyła się konferencja prasowa. 

Dziennikarze dopytywali czy na dzień dzisiej- 
szy medycyna powiedziała już ostatnie słowo  
w sprawie elektrokardiografii i jakie są plany  
na najbliższe 10 lat. Zafascynowała ich perspek- 
tywa transmisji danych między kontynentami  
i miniaturyzacji rejestratorów EKG.

Dalsza część konferencji miała charakter wybit- 
nie praktyczny. Uczestnicy mogli interaktyw- 
nie, wspólnie z wykładowcami – uznanymi  
polskimi ekspertami  w dziedzinie elektrokar- 
diologii sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności 
w zakresie interpretacji EKG. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcono tema-
tom sprawiającym na co dzień sporo trudności  
nawet doświadczonym kardiologom, jak: 
EKG pacjenta ze stymulatorem serca, zapisy  
w zespołach preekscytacji czy po zabiegach  
ablacji. 

Uwieńczeniem spotkania była sesja poświęcona 
egzaminom z elektrokardiografii w łódzkich 
ośrodkach kardiologicznych, w której uczestni- 
czyło wielu lekarzy z całej Polski kończących 
specjalizację z kardiologii. 
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Wykładowcy starali się obalić mity, jakie przez 
lata narosły wokół tego egzaminu. Okazało 
się, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”. 
Wszyscy korzystający z systemów do głoso- 
wania uczestnicy dobrze poradzili sobie z elek-
trokardiogramami egzaminacyjnymi przygoto- 
wanymi przez I i II Katedrę Kardiologii Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi. 
Konferencji towarzyszyła wystawa sprzętu me-
dycznego i firm farmaceutycznych.

Elektrokardiografia z racji ważnej roli, jaką  
odrywa w codziennej praktyce, cieszy się  
ogromnym zainteresowaniem lekarzy wielu 
specjalności, a także studentów medycyny, ra-
towników medycznych, pielęgniarek i techników 
wykonujących badania EKG. Mamy nadzieję, że 
konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro” zagości 

na stałe w kalendarzu łódzkich konferencji kardio-
logicznych, dając w kolejnych latach możliwość 
pasjonującej przygody elektrokardiograficznej 
wszystkim zainteresowanym tą tematyką. 

Komitet organizacyjny konferencji
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dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Irena Maniecka-Bryła
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Biostatystyki

Konferencja
„Biologiczne, kulturowe  

i społeczne przejawy stresu 
środowiskowego i jego wpływ na 
zdrowie współczesnych łodzian”

26 listopada 2010 r. w auli Uniwersytetu Łódz- 
kiego przy ul. S. Banacha 12/16, odbyła się kon-
ferencja naukowa wieńcząca dwuletni grant 
Prezydenta Miasta Łodzi: „Biologiczne, kulturo- 
we i społeczne przejawy stresu środowiskowego  
i jego wpływ na zdrowie współczesnych łodzian”.
W ramach grantu zrealizowano trzy następujące 
projekty badawcze:
1. Czynniki warunkujące trendy umieralności    
  mieszkańców Łodzi na tle populacji woje- 
     wództwa łódzkiego ze szczególnym uwzględ- 
   nieniem analizy przeżywalności – Zakład  
    Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medy- 
    cyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersy- 
      tetu Medycznego;
Kierownik projektu: dr hab. n. med. prof. nadzw. 
UM Irena Maniecka-Bryła;

2. Stres bezrobocia i jego wpływ na sytuację  
  zdrowotną oraz jakość życia bezrobotnych 
   mieszkańców Łodzi – Oddział Zdrowia Pu- 
      blicznego Uniwersytetu Medycznego; 
Kierownik projektu: dr hab. n. ekon. Halina 
Worach-Kardas;

3. Ocena wybranych biologicznych wskaźni- 
   ków stresu populacyjnego u dzieci łódzkich  
   – Katedra Antropologii Uniwersytetu Łódz- 
    kiego przy współpracy z Zakładem Biofizyki  
     Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicz- 
      nych Uniwersytetu Medycznego;
Kierownik projektu: dr hab. n. biol. prof. nadzw. 
UŁ Elżbieta Żądzińska.

Na podkreślenie zasługuje wielodyscyplinarny  
zakres przedsięwzięcia badawczego realizo- 
wanego przez trzy zespoły wywodzące się z dwu 
łódzkich uczelni. Pozornie odrębne projekty ba- 

dawcze, wzajemnie się uzupełniając, stworzyły 
logiczną całość i wniosły cenne wyniki, bowiem 
środowisko życia człowieka współczesnego to nie 
tylko klimat czy wysokość nad poziomem morza, 
ale również (a może przede wszystkim) środo- 
wisko społeczno-ekonomiczne, które wywiera 
określony (pozytywny lub negatywny) wpływ 
na osobników danej populacji. W ramach tego 
oddziaływania mogą powstawać charaktery- 
styczne biologiczne „ślady” – wyznaczniki  
stresu, które z jednej strony informują o sile 
bodźca działającego na organizm, a z drugiej 
strony o sprawności genetycznie zaprogramo- 
wanych mechanizmów obronnych organi- 
zmu umożliwiających zachowanie homeostazy,  
a tym samym przetrwanie. 
Najbardziej wyraźne ślady pozostawiają streso-
ry działające na organizm w tzw. „krytycznym” 
okresie, czyli wtedy gdy organizm jest najbar- 
dziej wrażliwy – faza intensywnego rozwoju  
i wzrastania (okres prenatalny, wczesne dzie- 
ciństwo, wiek okołopokwitaniowy). Rozpoznanie 
bodźców istotnie zaburzających rozwój dzieci  
w danym środowisku umożliwia ograniczanie  
lub niwelowanie efektów ich negatywnego 
działania.
Z kolei bezrobocie poprzez narastające ubożenie 
gospodarstwa domowego oraz stres wywołany 
długotrwałym brakiem zatrudnienia może bo- 
wiem prowadzić do wielu zaburzeń w fun- 
kcjonowaniu osoby bezrobotnej, tak w wymiarze 
ekonomicznym, społecznym, jak i zdrowotnym. 
Mając na względzie wielowymiarowość efektów 
przymusowego braku pracy, istotne jest zatem 
pogłębianie wiedzy o tym zjawisku, jak również 
podejmowanie działań minimalizujących nega- 
tywne efekty bezrobocia zarówno na poziomie 
krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.
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Ocena długofalowych zmian w stanie zdrowia 
mieszkańców naszego miasta, będących wyni-
kiem nakładających się transformacji – epi-
demiologicznej, demograficznej i społeczno 
-ekonomicznej – wskazuje na niepokojący udział 
zgonów przedwczesnych w umieralności ogól-
nej. Stanowiły one 32,2% wszystkich zgonów 
w 2007 r., podczas gdy w całym kraju – 29,6%, 
zaś w UE – 19,2%. Sytuacja pod tym względem 
jest zdecydowanie bardziej niekorzystna wśród 
mężczyzn. Utracone lata życia z powodu zgo- 
nów przedwczesnych, mierzone wskaźnikiem 
SEYLL (Standard Expected Years of Life Lost 
– Utracone Standardowe Oczekiwane Lata 
Życia), wyniosły 99 759,6 lat w grupie mężczyzn 

Redakcja naukowa
Elżbieta Żądzińska

Halina Worach-Kardas
Irena Maniecka-Bryła

Łódź 2010

BIOLOGICZNE, KULTUROWE I SPOŁECZNE 
PRZEJAWY STRESU ŚRODOWISKOWEGO 

I JEGO WPŁYW NA ZDROWIE 
WSPÓŁCZESNYCH ŁODZIAN

i 75 609,5 lat w grupie kobiet. Z uwagi na to,  
że większość predyktorów zgonów przedwczes- 
nych to czynniki modyfikowalne, istnieje moż- 
liwość ich redukcji poprzez odpowiednie de- 
cyzje w zakresie polityki zdrowotnej w odnie- 
sieniu do społeczności łodzian, co niewątpliwie 
przyczyni się do niwelowania niekorzystnych 
różnic w stanie zdrowia.
Warto nadmienić, iż szczegółowe wyniki badań 
zostały opublikowane w monografii pod redakcją 
naukową Elżbiety Żądzińskiej, Haliny Worach 
-Kardas i Ireny Manieckiej-Bryły, która ukazała 
się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi (ISBN 978-83-61058-67-0).
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W dniach od 6 do 11 września 2010 r. w Zie- 
lonej Górze odbyło się Forum Studentów Nauk  
o Zdrowiu, a w jego ramach Ogólnopolski 
Konkurs Studenckich Prac Dyplomowych  
w Naukach o Zdrowiu: „Wiedza dla Zdrowia”. 
Organizatorem konkursu była Lubuska Wyższa 
Szkoła Zdrowia Publicznego, a przewodni- 
czącym jury jej Rektor, prof. dr hab. n. med.  
Alfred Owoc, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. 
Partnerami naukowymi projektu było Polskie 
Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia 
Publicznego, Polskie Towarzystwo Zdrowia  
Publicznego i  Polskie Stowarzyszenie Nauko- 
we: „Zagrożenia Cywilizacyjne a Zdrowie Pu- 
bliczne”. Patronat honorowy objęły: Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Zdro- 
wia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej,  
a także Kanclerz Krajowy Międzynarodowej  
Organizacji dla Pokoju przy ONZ.
Celem konkursu „Wiedza dla Zdrowia” była pro-
mocja najlepszych prac dyplomowych i magis- 
terskich poświęconych naukom o zdrowiu,  
a w szczególności:
a) prezentacja szerokiemu gronu podmiotów: 
  studentom, absolwentom, przedsiębiorcom,  
   decydentom problematyki związanej ze stan- 

dr ekon. Marek Bryła
Adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej

I miejsce 
w ogólnopolskim 

konkursie prac 
dyplomowych 

  dardami postępowania mającego na celu 
  umacnianie i poprawę zdrowia oraz zwią- 
       zanej z nim jakości życia;
b)   budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy;
c)  stworzenie płaszczyzny wymiany wyników 
   badań, informacji i doświadczeń pomiędzy  
  studentami, absolwentami, przedsiębiorcami  
     i środowiskiem naukowym, a przez to kształ- 
   towanie innowacyjnych trendów w naukach  
      o zdrowiu;
d) propagowanie zachowań prozdrowotnych  
       w społeczeństwie;
e)  promowanie autorów najlepszych prac dyplo- 
   mowych na dalszej ścieżce rozwoju nauko- 
      wego i zawodowego.
W konkursie mogli uczestniczyć absolwenci 
studiów licencjackich lub magisterskich kierun- 
ków objętych zakresem nauk o zdrowiu,  
studiujących w polskich publicznych lub niepub- 
licznych uczelniach wyższych. Pierwsze miej- 
sce zajęła praca magisterska pani mgr Justyny 
Stawczyk: „Umieralność niemowląt jako mier-
nik stanu zdrowia ludności – analiza zjawiska  
w województwie łódzkim na tle sytuacji w Pols- 
ce i innych krajów Unii Europejskiej”, napisana 
w Zakładzie Medycyny Społecznej Uniwersytetu 
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Medycznego w Łodzi pod kierunkiem dr. n. ekon. 
Marka Bryły. Praca laureatki z UM w Łodzi 
została oceniona wyżej niż wszystkie prace za- 
kwalifikowane do finału konkursu, reprezentujące 
wiele uczelni, w tym takie jak np. Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie. 
Krótka charakterystyka nagrodzonej pracy magi- 
sterskiej:
Pracę magisterską podzielono na dwie odrębne 
części. Część teoretyczną opracowano na podsta- 
wie krytycznej analizy dostępnego piśmienni- 
ctwa na temat umieralności niemowląt. Wyko-
rzystano 203 pozycje piśmiennictwa, w tym 30  
w językach obcych. Praca liczy 296 stron.  
W części empirycznej analizie poddano nie tylko 
zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych, ale też 
opiekę lekarską nad ciężarną, podczas porodu  
i połogu na podstawie własnego narzędzia bada-
nia. W ramach części empirycznej przepro- 
wadzono wywiad kwestionariuszowy wśród 225 
losowo wybranych położnic przebywających na 
oddziałach położniczych dwóch szpitali o róż-
nym stopniu referencyjności: im. M. Maduro- 
wicza w Łodzi i Szpitala Powiatowego w Ra-
domsku. Wszystkie zawarte w pytaniach zmienne 
objęto analizą statystyczną. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w postaci samodzielnie przygoto- 
wanych 84 tabel i 204 rycin. Badanie wykazało,  

że 35 (15,6%) kobiet paliło czynnie w okresie 
ciąży, a 39 (17,3%) deklarowało odstawienie pa- 
lenia na czas ciąży. Ponadto 93 (41,3%) niepa- 
lące ciężarne były narażone na palenie bierne  
w miejscu pracy lub w domu. Wykazano korelację 
pomiędzy poziomem wykształcenia a czynnym 
paleniem tytoniu w czasie ciąży; kobiety  
legitymujące się półwyższym i wyższym wy- 
kształceniem zdecydowanie częściej decydowały  
się na odstawienie palenia papierosów na czas  
ciąży niż pozostałe respondentki. Do spożywania 
alkoholu w ciąży przyznało się 77 (34,5%) 
położnic, a średnia liczba porcji standardowych 
alkoholu, jaką spożywały ciężarne wynosiła 4,75. 
Wraz ze wzrostem dochodu na 1 członka rodziny 
malał odsetek pijących ciężarnych. Najwyższy 
odsetek pijących ciężarnych obserwowano  
w grupie, deklarującej od 650 do 1000 zł na  
1 członka rodziny w miesiącu (44,0%), dwukrot-
nie niższy odsetek wystąpił natomiast w grupie 
najbogatszej (20,0%). Tylko nieco ponad 16,4% 
położnic wykazywało prawidłowe nawyki 
żywieniowe (4 razy dziennie lub częściej 
warzywa i owoce). Wśród 224 (100,0%) kobiet 
korzystających z porad u lekarza ginekologa, 112 
(50,0%) płaciło za wizytę, 65 (29,0%) udawało 
się po porady bezpłatne, a 47 (21,0%) położnic 
korzystało zarówno z jednego, jak i drugiego 
sposobu opłacania porad podczas ciąży. Wyniki 
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badania własnego wskazują na potrzebę dalszej 
interwencji edukacyjnej na etapie prekoncep- 
cyjnym wobec kobiet ciężarnych legitymu- 
jących się wykształceniem innym niż wyższe. 
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w zakre-
sie prozdrowotnych zachowań kobiet w okresie 
ciąży powinny stać się jednym z priorytetów poli-

tyki zdrowotnej państwa. Mimo dużej objętości, 
opracowanie jest tylko przyczynkiem na drodze 
zmierzającej ku wyjaśnieniu zjawiska niewiel- 
kiej dzietności kobiet i umieralności niemowląt 
w Polsce. Istnieje zatem potrzeba rozwijania  
dalszych badań i pogłębiania analiz dotyczących 
tych ważnych zagadnień z punktu widzenia 
zdrowia publicznego w naszym kraju. 
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W styczniu bieżącego roku, zgodnie z decyzją  
JM Rektora prof. Pawła Górskiego oraz Senatu  
UM w Łodzi, zostałem mianowany przez Prorek- 
tora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. 
Radzisława Kordka na stanowisko Uczelnia- 
nego Koordynatora Programu LLP ERASMUS. 
Funkcję objąłem po Profesorze Piotrze Kunie. 
W trakcie studiów na naszej Uczelni odbyłem 
roczne stypendium w ramach programu Eras- 
mus na Uniwersytecie Henri Poincare w Nancy 
we Francji. Program Erasmus przeznaczony jest 
zarówno dla studentów (studia i praktyki), jak  
i pracowników uczelni. Promując mobilność,  
stwarza uniwersytetom możliwość nawiązywania 
współpracy z innymi uczelniami oraz udział  
w dużych międzyuczelnianych projektach badaw- 
czych finansowanych przez programy Unijne. 
Od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią 
programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP  
– the Lifelong Learning Programme), którego 
celem jest podnoszenie jakości i atrakcyjności 
kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej 
współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. 
LLP to nowa koncepcja rozwoju kształcenia  
i współpracy międzyuczelnianej, która najpraw- 
dopodobniej przyniesie wkrótce wymierne 
korzyści uczestnikom programu. Więcej infor- 
macji o programie zamieszczonych jest na stronie: 
www.erasmus.org.pl. 
Niestety, mimo rozwoju programu Erasmus, wciąż 
bardzo niewielka grupa studentów UM w Łodzi 
wyjeżdża studiować na zagranicznych uczelniach 
partnerskich - zaledwie 40 osób rocznie spośród 
7 600 studiujących, co stanowi jedynie 5%. Dla 
porównania, na większości uczelni europejskich 
odsetek studentów uczestniczących w tym pro-
gramie przekracza 20%. W ostatnich latach nie 
zaobserwowano istotnego wzrostu zaintereso- 
wania wyjazdami na stypendia, mimo że ponad 

90% studentów spełnia wymagania. Niewielka 
liczba uczestników programu na UM wynikać 
może z ograniczeń budżetowych oraz obaw stu-
dentów przed wyjazdami na uczelnie zagranicz- 
ne związanymi np. z zaliczeniem semestru po 
powrocie do kraju. W bieżącym roku akade- 
mickim kontynuowano uprzednio wdrożone  
oraz podjęto szereg nowych działań mających na 
celu rozszerzenie współpracy międzynarodowej 
oraz zwiększenie pozyskiwania funduszy 
przeznaczonych na stypendia. W tym celu m.in.:
1) Zmodyfikowano system rekrutacji, aby 
     zwiększyć przejrzystość kwalifikacji studen- 
    tów - obecnie celem powoływanej komisji  
  kwalifikacyjnej LLP ERASMUS jest  
    informowanie studentów o wyjazdach, wy- 
   jaśnianie wątpliwości, podjęcie przez stu- 
      denta ostatecznej decyzji o wyborze konkret- 
   nej uczelni, gdy aplikował na więcej niż  
        jedną uczelnię; 
2)   Przyznano więcej środków z funduszy włas- 
   nych UM na wyjazdy studentów celem 
   zwiększenia ilości miejsc stypendialnych  
     w kolejnych latach (Fundacja Rozwoju Sys- 
    temu Edukacji określa kwoty, bazując na  
      ich wykorzystywaniu w latach poprzednich).  
     Z funduszy własnych UM na realizację Pro- 
   gramu LLP ERASMUS w roku akademic- 
       kim 2010/2011 przeznaczył 172 800 PLN;  
3)  Rozpoczęto finansowanie praktyk wakacyj- 
    nych w ramach programu Erasmus. Wyni- 
     kające z własnej inicjatywy studentów staże  
    są szczególnie propagowane przez program  
     oraz Uczelnię. W bieżącym roku akademic- 
      kim w praktykach wzięło udział 13 studen- 
        tów;
4)  Powołano nowych koordynatorów wydzia- 
   łowych celem ułatwienia kontaktu przed- 

Sprawozdanie 
koordynatora 
uczelnianego programu 
LLP ERASMUS

Maciej Salagierski
Koordynator Uczelniany Programu LLP ERASMUS
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  stawicieli Uczelni ze studentami (program  
  studiów na uczelni partnerskiej tzw. lear- 
   ning agreement ustalany jest przez studenta  
  po konsultacji z koordynatorem). Na Wy- 
  dziale Lekarskim obowiązki koordynatorów  
 pełnią dr Piotr Białasiewicz oraz dr  
  Krzysztof Kaczmarek, na Wydziale Woj- 
   skowo-Lekarskim - dr Witold Żaryski, zaś  
  na Oddziale Stomatologicznym - dr hab.  
 Marcin Kozakiewicz oraz dr hab.  
      Sebastian Kłosek;
5) Rozwijane są nowe kierunki współpracy  
  zagranicznej: we wrześniu bieżącego roku  
   podpisano umowę dwustronną tzw. bilateral  
   agrement z Uniwersytetem w Lizbonie (wy- 
  magana znajomość języka portugalskiego).  
  W przygotowaniu umowa z Uniwersytetem  
      Semmelweissa w Budapeszcie;
6)  Promuje się wyjazdy na programy badawcze: 
   doświadczenie naukowe zdobyte już na stu- 
      diach może zapoczątkować karierę naukową;
7) W bieżącym roku akademickim poproszono  
  studentów o sporządzanie sprawozdań ze 
    stypendiów; sprawozdawczość może znacznie  
   ułatwić pobyt na uczelniach zagranicznych 
      kolejnym uczestnikom programu;
8) Konieczne jest przestrzeganie regulaminu  
   Programu LLP ERASMUS przez przedsta- 
  wicieli UM, np. umożliwianie studentom  
  prowadzenia indywidualnej organizacji stu- 
   diów po powrocie ze stypendium oraz przy- 
  jazna atmosfera wokół programu. Warto  
    przy tym podkreślić, że na stypendia ERAS- 
   MUSA wyjeżdżają z reguły studenci z bar- 
      dzo dobrymi wynikami w nauce. 
Analizując obecną sytuację, konieczne wydaje  
się rozwijanie i propagowanie Programu LLP 
ERASMUS. Wprowadzenie nowoczesnych pro-
gramów nauczania oraz systemu bolońskiego  
będzie znacznie utrudnione bez ewolucji pro-
gramu, której winna towarzyszyć tzw. ‘angli-
cyzacja’ uczelni, nie ograniczająca się tylko do 
płatnego wydziału anglojęzycznego. Wpro- 
wadzenie na wielu europejskich uczelniach  
(gł. Holandia, Skandynawia) wykładów w ję- 
zyku angielskim poprawiło jakość kształcenia  
oraz pośrednio ułatwiło migrację nauczycieli  
akademickich. Zatem brak ‘anglicyzacji’ ogra- 
nicza kontakty i możliwości wymiany 
międzyuczelnianej. Warto wspomnieć, że ci osta- 
tni mają szerokie możliwości uczestnictwa w pro-

gramie zarówno jako wykładowcy, jak i osoby 
rozpoczynające współpracę z uczelniami zagra- 
nicznymi. Pozyskiwanie środków finansowych  
na wyjazdy nauczycieli jest proste, wymaga 
jedynie nawiązania kontaktu z zagranicznymi  
uczelniami oraz starannego wypełnienia wnios- 
ków. Warto zaznaczyć, że UM nie ponosi  
w tym przypadku żadnych kosztów, pośredniczy 
tylko w formalnościach. Wyjazdy nauczycieli 
akademickich są całkowicie refundowane przez 
Program LLP ERASMUS.
Obecnie z Programu LLP ERASMUS korzystają 
przede wszystkim studenci Wydziałów: Lekar- 
skiego, Wojskowo-Lekarskiego i Oddziału Sto-
matologicznego. Mam nadzieję, że w najbliż- 
szych latach zaobserwujemy również większe  
zaangażowanie  pozostałych  Wydziałów  UM. 
Istotne jest, że studenci wyjeżdżający zagranicę 
zdobywają nie tylko wiedzę i doświadczenie, 
ale pozbywają się kompleksów i nabywają bar- 
dzo ważnych w obecnych czasach umiejętności 
komunikacyjnych, które w przyszłości ułatwiają 
współpracę niezbędną np. w tworzeniu projek- 
tów badawczych. Korzyści z uczestnictwa  
w programie są zatem liczne. Warto wspomnieć 
o liście gratulacyjnym otrzymanym w kwiet-
niu 2009 roku z King’s College w Londynie - 
dwoje studentów Wydziału Farmaceutycznego: 
Agnieszka Biernacka oraz Kamil Krajewski 
zostało współautorami publikacji w recenzowa-
nym piśmie: „Xenobiotica”.
W związku z koniecznością poszerzania 
współpracy w programie międzyuczelnianym LLP 
ERASMUS niezbędne jest większe zaangażo- 
wanie UM. Pozostajemy otwarci na wszelkie  
sugestie i konstruktywne rady.

Maciej Salagierski
Koordynator Uczelniany 

Programu LLP ERASMUS 
e-mail: maciej.salagierski@umed.lodz.pl
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BIBLIOTEKA 
KATEDR PEDIATRII

Mgr Barbara Skalska
Biblioteka Katedr Pediarii

Biblioteka Katedr Pediatrii Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi, poprzednio Biblioteka Instytutu 
Pediatrii, mieści się w jednym z największych 
szpitali pediatrycznych w województwie łódzkim 

- Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4  
im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, którego dyrek- 
torem jest prof. dr hab. Jerzy Stańczyk. 

USK NR 4 im. Marii Konopnickiej

Inicjatorem wybudowania nowego gmachu z salą 
wykładową i pomieszczeniami bibliotecznymi  
był prof. dr Kazimierz Sroczyński, od 1958 roku 
kierownik I Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej 
w Łodzi, a od 1970 roku pierwszy dyrektor Insty-
tutu Pediatrii AM.  
Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia o powierzchni 
70 m2.  Czytelnia z wolnym dostępem do czaso- 
pism liczy 20 miejsc; do dyspozycji użytkowni- 
ków są 2 stanowiska komputerowe z drukarką. 

W latach 1962 - 1995 w bibliotece pracowała  
Barbara Bondzior, zatrudniona na etacie szpi-
tala. Opiekę merytoryczną sprawowała wówczas 
mgr Barbara Krupińska, kierująca Oddziałem 
Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej AM. 
Zakup książek i czasopism finansowany był  
ze środków statutowych Uczelni. W tym czasie 
w pomieszczeniach bibliotek miał swoją siedzibę 
również łódzki oddział Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego. 
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Instytut Pediatrii funkcjonujący w strukturze  
Szpitala Klinicznego stanowił bazę szkoleniową 
dla studentów Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej, Wojskowej Akademii Medycznej 
oraz dwóch łódzkich szkół pielęgniarstwa, co 
miało wpływ na liczbę i przekrój odwiedzają- 
cych placówkę czytelników. Studenci zaczynali 
ćwiczenia praktyczne na oddziałach, po czym 
spotykali się w bibliotece, gdzie duża czytelnia 
umożliwiała prowadzenie wykładów.
W roku 1996 nastąpiły w bibliotece istotne zmia- 
ny, których inicjatorem był prof. dr hab. Jerzy 

Bodalski, od 1987 roku kierownik II Kliniki 
Chorób Dzieci, a od 1993 roku dyrektor Instytutu 
Pediatrii. Pomieszczenia zostały wyremontowa- 
ne, wyposażone w nowe regały, meble biurowe, 
zainstalowano odpowiednie oświetlenie, zaku- 
piono dwa  komputery, drukarkę, kserokopiarkę 
oraz telewizor, odtwarzacz video i radiomagne- 
tofon, przez co zwiększony został znacznie za- 
kres oferowanych usług. Biblioteka była wów- 
czas jednym z nielicznych miejsc, gdzie lekarze  
i studenci mogli swobodnie korzystać ze stano- 
wisk komputerowych. 

W tym samym roku pracę w bibliotece rozpo- 
częła mgr Barbara Skalska, kustosz, etatowy  
pracownik Biblioteki Głównej AM. W roku 2004 
w związku ze zmianami w strukturze Uczelni   
i zlikwidowaniu Instytutu Pediatrii, biblioteka 
funkcjonuje pod nazwą Biblioteki Katedr Pe- 
diatrii. Od 1997 roku na terenie biblioteki mieści 
się redakcja Przeglądu Pediatrycznego, czaso- 
pisma, które od ponad stu lat odgrywa istotną rolę 
w doskonaleniu zawodowym lekarzy pediatrów.

Księgozbiór gromadzony zgodnie tematy- 
cznie z profilem szpitala, odzwierciedla zakres 
zainteresowań pracujących tu lekarzy i reprezen-
tuje m. in. takie dziedziny medycyny jak: pedia-
tria, kardiologia, immunologia, diabetologia, 
nefrologia, otolaryngologia, gastroenterologia, 
okulistyka, chirurgia oraz anestezjologia. Wraz  
z rozwojem studiów pielęgniarskich obserwuje  
się wyraźny wzrost zainteresowania placówką 
wśród pielęgniarek. Studenci i pracownicy ochro-

                               Barbara Bondzior                                                             mgr Barbara Skalska

ny zdrowia województwa łódzkiego spoza szpi- 
tala mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.
W 2009 roku biblioteka posiadała 1 790 vol.  
książek, 1 169 vol.  czasopism oraz 38 jednos-
tek zbiorów specjalnych. Na bieżąco prenumero- 
wane są czasopisma - 11 tytułów polskich, głów- 
nie pediatrycznych, kupowane z funduszy wya- 
sygnowanych na ten cel przez kierowników po- 
szczególnych klinik i pochodzących ze środ- 
ków finansowych przyznawanych na działal- 
ność statutową bądź z grantów Ministerstwa Nau-
ki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowiska kompu- 
terowe zapewniają pełny dostęp do wszystkich  
zasobów elektronicznych (czasopism zagra- 
nicznych, baz danych, katalogów etc.), które  
oferuje uprawnionym użytkownikom na stronie 
internetowej Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi (http://www.bg.umed.lodz.
pl). Czytelnicy najchętniej korzystają z bazy 
PubMed, baz dostępnych z platformy Ebscohost, 
serwisu wyszukiwawczego A-Z oraz  Bibliografii  
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publikacji pracowników Akademii Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Polskiej  
Bibliografii Lekarskiej. 
Prowadzona jest statystyka przyrostu i ubytku 
księgozbioru, odwiedzin czytelników oraz 
udostępnianych materiałów. Opracowuje się  
roczne sprawozdania dla potrzeb Biblioteki  
Głównej UM.

Biblioteka wykonuje analizy bibliometryczne  
dorobku piśmienniczego pracowników nau-
kowych jednostek znajdujących się na terenie 
szpitala w oparciu o listę czasopism punktowa- 
nych MNiSW oraz współczynnik impact factor  
– Journal Citation Reports (JCR). Co roku 
sporządza spis publikacji kadry naukowej, który 
jest wykorzystywany do tworzenia bazy danych, 
następnie rejestrowany w Bibliografii publika- 
cji pracowników Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi pod redakcją Ryszarda Żmudy.
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Wybory
do Rady

Parlamentu Studentów
Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 27-28 listopada br. w Warszawie od- 
był się XIX Zjazd Sprawozdawczo-Wybor- 
czy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas Zjazdu delegaci wysłuchali 
sprawozdań ustępujących władz statutowych. 
Wybrano nowe władze, które rozpoczną swoją 
kadencję 1 stycznia 2011 r. 
Na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu  
Studentów RP wybrana została Dominika Kita,  
studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kiel- 
cach.
Delegaci na Zjazd zaopiniowali pozytywnie kan- 
dydatów na członków Rady Wykonawczej:
1. Hubert Pińczak 
– Przewodniczący Komisji Prawnej – Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2. Katarzyna Rybus 
– Przewodnicząca Komisji Socjalnej – Politech- 
nika Łódzka/Uniwersytet Łódzki;
3. Marta Gruszczyńska 
– Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej – Uni- 
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
4. Robert Kondracki 
– Przewodniczący Komisji Zagranicznej – Po-
litechnika Białostocka;
5. Hubert Głubiak – Przewodniczący Komisji  
Organizacji i kontaktu z samorządami – Akademia 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Podczas Zjazdu wybrano członków Rady Stu-
dentów:
1. Jacek Kłopotowski 
– Akademia Pedagogiki Specjalnej;

2. Witold Olszewski 
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
3. Katarzyna Neuman 
– Uniwersytet Gdański;
4. Piotr Muller 
– Uniwersytet Warszawski;
5. Agata Pąsik 
– Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo- 
giczny;
6. Mateusz Prucnal 
– Katolicki Uniwersytet Lubelski;
7. Maciej Szrama 
– Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
8. Agnieszka Moczko 
– Politechnika Opolska;
9. Bartłomiej Zarzycki 
– Politechnika Świętokrzyska;
10. Kamil Nawirski 
– Politechnika Wrocławska;
11. Arkadiusz Krzemiński 
– Uniwersytet Wrocławski;
12. Karol Maluchnik 
– Dolnośląska Szkoła Wyższa.
Delegaci na Zjazd wybrali też członków Komi- 
sji Rewizyjnej:
1. Bartosz Gozdur 
– Uniwersytet Warmińsko Mazurski/Gdańska 
Wyższa Szkoła Humanistyczna;
2. Wirginiusz Walczak 
– Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Zarządzania w Łodzi;

Witold Olszewski
Członek Rady Studentów

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
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3. Magdalena Żuk 
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie;
4. Marcin Leśniak 
– Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu;
5. Łukasz Bobryk 
– Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego 
Kukuczki w Katowicach.
Co to w ogóle jest Parlament Studentów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej?
„Przedstawiciele uczelnianych samorządów stu-
denckich tworzą Parlament Studentów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej (…) reprezentujący ogół stu-
dentów w kraju.”
Art. 203 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365  
z późniejszymi zmianami).
Parlament Studentów RP:
• reprezentuje środowisko studenckie przed 
organami Państwa Polskiego,
• opiniuje akty prawne dotyczące stu-
dentów,
• wspiera działania pro studenckie,
• inicjuje projekty i działania na rzecz 
środowiska studenckiego,
• współdecyduje o pozycji środowiska stu-
denckiego i polityce państwa wobec studentów,
• inspiruje międzynarodową wymianę 
studentów oraz aktywnie uczestniczy w mię- 
dzynarodowym ruchu studenckim.
Przedstawiciele PSRP uczestniczą w pracach or-
ganów władzy publicznej, m.in. Radzie Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji 

Akredytacyjnej, Komisji Sejmu i Senatu RP, 
ciałach roboczych przy Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego.
Przy Parlamencie Studentów RP działa Rzecznik 
Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach 
patologii i łamania praw studentów w uczelniach. 
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Pol- 
skiej współdecyduje o rozdysponowaniu fundu- 
szu pomocy materialnej dla studentów oraz 
podziale dotacji na działalność organizacji 
młodzieżowych funkcjonujących w ramach  
uczelni. Kreuje życie kulturalne środowiska 
studenckiego, ma realny wpływ na pracę ciał 
decydujących o programie i toku studiów. Zaj-
muje się promocją studentów i absolwentów na 
rynku pracy oraz doradztwem prawnym.

Mam nadzieję, że moja praca w Radzie Parla- 
mentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
będzie owocna i przyniesie wiele sukcesów Uni-
wersytetowi Medycznemu w Łodzi oraz wszy- 
stkim studentom. To ogromny zaszczyt, ale i duże 
wyzwanie, któremu trzeba sprostać. Liczę na  
pomoc ze strony naszych studentów oraz  
Uczelni. Razem na pewno będziemy zauważalni 
na arenie centralnej i będziemy mieć realny  
wpływ na to, co się dzieje w szkolnictwie  
wyższym w Polsce. 

Witold Olszewski
Członek Rady Studentów
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej   
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DZIEŃ 
PODCHORĄŻEGO

Dzień Podchorążego jest świętem kandydatów  
na oficerów studiujących na wyższych uczel- 
niach wojskowych. Odbywa się on 29 listopada 
na pamiątkę daty rozpoczęcia powstania listo-
padowego w 1830 r., kiedy to podchorążowie 
Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie,  
pod dowództwem podporucznika Piotra Wysoc- 
kiego, rozpoczęli szturm na Belweder, siedzibę 
rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej. Święto 
jest hołdem dla ówcześnie walczących młodych 
adeptów sztuki wojennej oraz przypomina 
współczesnym podchorążym o cnotach i etosie 
żołnierza. 
Na pamiątkę tego zdarzenia podchorążowie 
otrzymują od swoich dowódców symboliczną 
władzę na terenie uczelni podczas organizo- 
wanego z tej okazji uroczystego apelu. Dochodzi  
do wyznaczenia honorowego Rektora lub Ko-
mendanta oraz oficera dyżurnego, wybiera- 
nych wśród studentów ostatniego roku studiów.  
Z okazji tego święta dochodzi do wyróżnienia 
podchorążych najbardziej oddanych nauce  
i służbie ojczyźnie. 
Najbardziej oczekiwanym elementem obchodów 
jest uroczysta zabawa podchorążych, czyli tak 
zwany Bal Podchorążego. 
Przykładem takiego wydarzenia odbywającego  
się tradycyjnie na wyższych uczelniach woj- 
skowych jest I Bal Podchorążego Wydziału Woj- 
skowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, który odbył się 27 listopada 2010 r. 
Po blisko 8-letniej przerwie od zamknięcia Woj- 
skowej Akademii Medycznej sentymentalna po- 
stawa podchorążych WWL spowodowała, że wy- 
szli oni z inicjatywą kontynuowania tej pięknej 
tradycji. 
Gośćmi specjalnymi Balu byli: Prodziekan  
- Kierownik Oddziału Fizjoterapii, Kierownik  
Zakładu Chirurgii Ręki Centralnego Szpita-
la Weteranów w Łodzi, dr hab. n. med. prof. 

nadzw. Zbigniew Dudkiewicz z małżonką, 
Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Woj- 
skowych Służb Medycznych w Łodzi, ppłk 
mgr Sławomir Płuciennik, dowódca kursu słu- 
chaczy dla kandydatów na żołnierzy zawo- 
dowych, mjr mgr Jerzy Błażejewski, dowódca  
III i IV roku studiów, współorganizator Balu,  
chor. mgr Jacek Pacholczyk. 
Bal rozpoczął się przemówieniami Pana Pro- 
fesora Dudkiewicza oraz Pana Pułkownika 
Płuciennika, którzy ze wzruszeniem wspominali 
czasy Bali Podchorążych na Wojskowej Akade- 
mii Medycznej. Po przemówieniach wybrana 
grupa podchorążych odtańczyła poloneza, re- 
prezentacyjny polski taniec narodowy. O pół- 
nocy został podany tort, a zaraz po nim 
podchorążowie odśpiewali Hymn Podchorążego 
oraz piosenkę „Przeżyj ten WAM”. Atrakcji 
dostarczył pokaz sztuczek barmańskich, piękne 
utwory muzyczne wykonane przez uzdolnionych 
w tym kierunku podchorążych oraz konkurs par 
tanecznych. 
Miła atmosfera podczas obchodów Dnia Pod- 
chorążego pozytywnie wpływa na integrację 
przyszłych oficerów, w tym przypadku lekarzy 
wojskowych i pozostawia bardzo miłe wspo- 
mnienia do końca życia. 

artykuł
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Konferencja Prasowa  
STOP STRESS ON SKIN (SOS) 
na temat psychodermatologii  
w Brukseli

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
Kierownik Zakładu Psychodermatologii
Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii

Komitet Media@PR Europejskiej Akademii Der-
matologii i Wenerologii (European Academy of 
Dermatology and Venereology EADV) 16 listo-
pada 2010 r. zorganizował w budynku Parlamen- 
tu Europejskiego w Brukseli konferencję praso- 
wą na temat nowej dziedziny z pogranicza derma-
tologii, psychologii, psychiatrii oraz medycyny 
estetycznej zwanej  psychodermatologią. Modera-
torem spotkania była prof. UM Anna Zalewska-
Janowska, Kierownik Zakładu Psychoderma- 
tologii Katedry Immunologii Klinicznej i Mikro-
biologii Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi.
Konferencja prasowa mogła się odbyć dzięki po-
mocy Posła Parlamentu Europejskiego – doktora 

Jacka Saryusza-Wolskiego oraz obu Biur Posel- 
skich z Łodzi oraz Brukseli. W organizację  
bardzo aktywnie włączył się także pan Marcin 
Podgórski z całym zespołem Biura Wojewódz- 
twa Łódzkiego w Brukseli.
Światowej sławy eksperci specjaliści derma-
tologii intensywnie działający w psychoderma-
tologii przedstawili słuchaczom zakres działań  
tej dziedziny.
Profesor Andrew Finlay (Cardiff, Wielka Bry-
tania) zaprezentował koncepcję tzw. Wielkiego 
Pacjenta podkreślając, iż choroby skóry wywierają 
bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie nie 
tylko pacjenta, ale całej jego rodziny oraz jego 
otoczenia i niejednokrotnie wymuszają zmianę 
wszystkich ról społecznych całej rodziny. Profe-
sor Uwe Gieler (Giessen, Niemcy)  przedstawił 
słuchaczom programy edukacyjne opracowane 
dla chorych na atopowe zapalenie skóry oraz 
ich najbliższych, wskazując na ogromną rolę 
właściwej edukacji w zmaganiu się z chorobą 

Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego  
w Brukseli (od lewej – prof. Finaly, prof. Zalewska-

Janowska, dr Rueda oraz prof. Szepietowski). dr Francoise Poot w trakcie wykładu.
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przewlekłą. Dr Francoise Poot (Bruksela, Bel-
gia), Prezydent Europejskiego Towarzystwa Der-
matologii i Psychiatrii, zapoznała uczestników ze 
specyfiką celowanych konsultacji psychoderma-
tologicznych traktujących pacjenta w sposób ho-
listyczny (całościowy). Dr Maria Rueda (Paryż, 
Francja) przedstawiała nowatorskie badania na 
temat trądziku, podkreślając bardzo negatywny 
wpływ na postrzeganie przez społeczeństwo  
osób ze zmianami chorobowymi na twarzy.  
Profesor Jacek Szepietowski (Wrocław) Prezes 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Der-
matologicznego (PTD) oraz pierwszej Sekcji 
Psychodermatologii PTD,  zapoznał słuchaczy  
z bardzo uciążliwym dla pacjenta problemem,  
a mianowicie świądem skóry.
Po prezentacjach ekspertów odbyła się dys-
kusja okrągłego stołu. Uczestnicy mieli mo- 
żliwość nieograniczonej dyskusji ze wszystki-
mi wykładowcami. Podkreślenia wymaga fakt, 
że jakość życia u chorych dermatologicznych 
jest dużo gorsza niż u pacjentów z różnora- 
kimi schorzeniami ogólnymi, do których należą 
cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy  
nawet  nowotwory.
Wielu badaczy zainteresowanych tematyką  
psychodermatologii przygotowało dodatkowe 
notatki prasowe. Profesor Brian Diffey zwrócił 
uwagę na ważną rolę umiarkowanej ekspozycji 
na światło słoneczne zwłaszcza późnym latem  
i wczesną jesienią w celu zabezpieczenia korzy- 

stnego poziomu witaminy D3 na ponure zimowe 
miesiące. Profesor Karel Ettler podkreślił  
bardzo ważną rolę interdyscyplinarnej współ- 
pracy w opracowywaniu wskaźnika tzw. bez-
piecznego czasu zażywania kąpieli słonecznych. 
Prof. Anna Vascu zwróciła uwagę na istotną  
rolę badań wieloośrodkowych w spersonali-
zowanym podejściu do każdego chorego na ato- 
powe zapalenie skóry. Profesor Klas Nord-
lind wskazał na wielokierunkowe interakcje po- 
między układem neuroendokrynnym oraz im- 
munologicznym. Dr Lucia Tomas podkreśliła 
istotną rolę czynników emocjonalnych w ujaw- 
nieniu się szeregu przewlekłych chorób derma-
tologicznych. Dr Luis Santamaria-Babi skon- 
centrował się na wszechstronnych aspektach  
szeroko rozumianej neurobiologii skóry. Pro-
fesor Andrzej Kaszuba, konsultant krajowy  
w dziedzinie dermatologii i wenerologii,  
zwrócił uwagę na istotę holistycznego podejścia  
w leczeniu łuszczycy z zastosowaniem najno- 
wocześniejszych terapii biologicznych.
GALDERMA INTERNATIONAL zaoferowała 
grant naukowy na zorganizowanie konferencji, 
natomiast przygotowanie zestawów nowo- 
czesnych dermoterapeutyków z serii PHARMA-
CERIS przez LABORATORIUM KOSMETY- 
CZNE Dr IRENA ERIS spotkało się z bardzo 
dużym zainteresowaniem wszystkich uczestni- 
ków konferencji.

Wykładowcy wraz z uczestnikami konferencji.
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SPRAWOZDANIE Z VI KONFERENCJI  
NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ SEKCJI  
DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk-Dyła
Kierownik Kliniki Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

W 10-tą rocznicę powołania w Łodzi Sekcji  
Dermatologii Estetycznej PTD, co miało miejsce  
w grudniu 2000 roku, Klinika Dermatologii  
Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi i Sekcja Der- 
matologii Estetycznej PTD zorganizowała ko- 
lejną, VI Konferencję pod patronatem JM Rek- 
tora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. 
Pawła Górskiego i Przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. 
med. Jacka Szepietowskiego.
Tematem wiodącym Konferencji była „Rola der-
matologii estetycznej w różnych dekadach nasze-
go życia”.
Upływające z wiekiem lata życia są przyczyną 
różnych problemów naszej skóry i innych  
narządów. Stąd sesje poświęcone okresowi 
dzieciństwa i młodości, okresowi dojrzałemu  
i latom późniejszym. Innymi zagadnieniami  
omawianymi w  czasie trwania Konferencji były:
• problemy związane z chorobami włosów  
    i paznokci, 
•   problemy skóry wrażliwej  i naczyniowej,

• nowe techniki zabiegowe w dermatologii  
    estetycznej,
•   nowości w dermatologii estetycznej,
•   aspekty prawne w dermatologii estetycznej.
Uroczyste otwarcie Konferencji i obrady odby- 
wały się w gmachu Filharmonii Łódzkiej  
w dniach 9-11 grudnia 2010 roku. Otwarcia 
Konferencji dokonał Prorektor ds. Klinicznych        
prof. dr hab. med. Marian Brocki. Uczestników 
Konferencji powitali następnie Dziekan Oddzia- 
łu Fizjoterapii prof. dr hab. med. Zbigniew  
Dutkiewicz, Sekretarz PTD dr hab. med. Joanna  
Narbutt oraz Przewodniczący OIL w Łodzi  
dr med. Grzegorz Krzyżanowski. W części 
artystycznej odbył się „Koncert trzech tenorów”  
w wykonaniu Dariusza Stachury, Adama  
Zdunikowskiego i Lecha Marciniaka przy  
akompaniamencie Danuty Antoszewskiej.  
Ceremonię otwarcia poprowadził Ireneusz  
Kowalewski - Prezes Stowarzyszenia Jazzo- 
wego „Melomanii”, twórca słynnych przyzna- 
wanych corocznie Oscarów Jazzowych. 
Wykładowcami byli głównie profesorowie z aka- 
demickich ośrodków dermatologicznych z całej 
Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyła się  
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interdyscyplinarna Sesja pt. „Okres menopauzy  
i starzenia”. Wzięli w niej udział profesoro- 
wie naszej Uczelni: prof. dr hab. med. Tomasz 
Pertyński, prof. dr hab. med. Krzysztof Kula 
i prof. dr hab. med. Jan Komorowski, którym 
składam serdeczne podziękowania.
W Konferencji uczestniczyło około 400 osób, 
towarzyszyła jej także wystawa firm farmaceu- 
tycznych i sprzętu medycznego.
Olbrzymi postęp wiedzy w zakresie dermatologii 
estetycznej i dermatochirurgii, wprowadzanie 
coraz nowszych technik zabiegowych, wykony-
wanych przez lekarzy dermatologów, wskazują 
na konieczność częstych spotkań w celu wymiany 
doświadczeń.
Wolny czas po zakończeniu obrad uczestnicy 
Konferencji spędzili w łódzkich pubach, a kolacja 
pożegnalna odbyła się w Patio Akademii Huma- 
nistyczno- Ekonomicznej.
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Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
w dniu 25 listopada 2010 r.

Senat podjął uchwały:

W sprawach kadrowych:
•   powołanie dr hab. Katarzyny Winczyk na sta- 
  nowisko profesora nadzwyczajnego w Zakła- 
 dzie Neuroendokrynologii Katedry Neuro- 
    endokrynologii UM w Łodzi;
•  powołanie dr. hab. Waldemara Machały na 
  stanowisko profesora nadzwyczajnego w Kli- 
 nice Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
    II Katedry Chorób Oczu UM w Łodzi;
• powołanie dr. hab. Piotra Jurowskiego na  
  stanowisko profesora nadzwyczajnego w Za- 
  kładzie Diagnostyki Chorób Oczu II Kate- 
    dry Chorób Oczu UM w Łodzi;
•  powołanie prof. dr. hab. Zbigniewa Dudkie- 
  wicza na stanowisko kierownika Kliniki Chi- 
  rurgii Ręki Katedry Ortopedii, Traumatologii  
    i Rehabilitacji Pourazowej UM w Łodzi;
•  poparto kandydaturę prof. Józefa Kobosa do  
  rad nadzorczych rozgłośni regionalnych Pol- 
    skiego Radia;
• poparto kandydaturę prof. M. Zabla z Uni- 
 wersytetu Medycznego w Poznaniu, jako  
 członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Na- 
    ukowych (KEJN);
•  powołano członków komisji konkursowych do 
 przeprowadzenia konkursów na stanowiska  
    kierowników jednostek UM w Łodzi.

listopad-grudzień 2010

W sprawach organizacyjnych
•  zmieniono nazwę Oddziału Kształcenia Po- 
 dyplomowego Farmaceutów na Oddział 
  Kształcenia Podyplomowego Wydziału Far- 
     maceutycznego UM w Łodzi;
•   na Wydziale Lekarskim:
 - przekształcono Zakład Elektrokardiologii  
         w Klinikę Elektrokardiologii,
    - utworzono Klinikę Intensywnej Terapii Kar- 
        diologicznej,
  - włączono Zakład Molekularnych Podstaw  
    Medycyny w strukturę I Katedry Chorób 
         Wewnętrznych.

W sprawach statutowych
• zmieniono brzmienie paragrafów: 43 i 56  
  Statutu UM w Łodzi, w punktach dotyczą- 
 cych mianowania na stanowiska profe- 
    sora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego.

W innych sprawach:
•  w sprawie nowelizacji załącznika do Uchwały 
    Nr 7/2008 z dnia 25 września 2008 r., dotyczą- 
  cego zasad ubiegania się nauczycieli akade- 
    mickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł 
  naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy  
    w UM w Łodzi;
•  w związku z informacją z Ministerstwa Nau- 
  ki i Szkolnictwa Wyższego o nowej skali  
     ocen czasopism naukowych;
• w sprawie nowelizacji regulaminu punktacji 
  dorobku naukowego jednostek i nauczycieli  

akty prawne - raport
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    akademickich UM w Łodzi z dnia 22 stycznia  
   2009 r. - w związku z informacją z MNiSW  
  o nowej skali ocen czasopism naukowych  
 oraz rozporządzeniem z dnia 5 listopada  
    2010 r. w sprawie kryteriów i trybów przyzna- 
 wania i rozliczania środków finansowych  
     na działalność statutową;
• w sprawie zapewnienia w budżecie UM  
    w Łodzi na lata 2011 - 2014  środków finanso- 
   wych na realizację projektu kompleksowej ter- 
 momodernizacji  budynków dydaktycznych  
     i administracyjnych Uczelni;
•  w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie  
   na rzecz Skarbu Państwa własności nierucho- 
  mości położonej w Piotrkowie Trybunalskim  
     przy ul. Dąbrowskiego 7;

•  zatwierdzono Kancelarię Audytorsko-Księgo- 
    wą Janina Chmielewska z siedzibą w Piotrko- 
    wie Trybunalskim, jako podmiot uprawniony  
  do przeprowadzenia badania sprawozdania   
     finansowego za rok 2010 w Centralnym Szpi- 
     talu Klinicznym UM w Łodzi;
•  zatwierdzono firmę Foraudit Sp. z o.o. z sie- 
  dzibą w Łodzi do badania sprawozdania fi- 
  nansowego za rok 2010 Uniwersyteckiego 
  Szpitala Klinicznego im. WAM - Central- 
     nego Szpitala Weteranów w Łodzi;
•  zatwierdzono firmę Foraudit Sp. Z o.o. z sie- 
   dzibą w Łodzi do badania sprawozdania fi- 
  nansowego za rok 2010 Uniwersyteckiego 
   Szpitala Klinicznego Nr 4 im. M. Konopni- 
     ckiej w Łodzi.

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
w dniu 16 grudnia 2010 r.

Posiedzenie Senatu składało się z dwóch części:
•   roboczej,
• uroczystości wręczenia odznaczeń nadanych 
   przez Prezydenta RP oraz dyplomów doktora  
     i doktora habilitowanego.

W części roboczej:
•  prof. Zofia Pawłowska przedstawiła multi- 
 medialną prezentację dotyczącą pierwszego  
 roku funkcjonowania Centralnego Labora- 
     torium UM w Łodzi;
•  podjęto uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały  
   nr 154/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. Senatu  
    UM w Łodzi, dotyczącej ustalenia zasad przej- 
  ścia studentów studiów niestacjonarnych na  
 studia stacjonarne prowadzone w UM  
  w Łodzi oraz ustalenia zasad przejścia stu- 
   dentów innych uczelni na studia prowadzone  
  w UM w Łodzi w roku akademickim  
  2009/2010 - zasady tej Uchwały będą obo- 
 wiązywać także w roku akademickim  
     2010/2011 i w latach następnych;
• podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia 
  przepisów przejściowych do regulaminu stu- 
  diów wprowadzonego Uchwałą nr 240/2010  
   z dnia 25 marca 2010 r. - w paragrafie doty- 
 czącym obliczania ostatecznego wyniku  
  studiów oraz obliczania średniej arytme- 

    tycznej oceny rocznej, a także zasad przywra- 
     cania w prawach studenta;
• zatwierdzono prowizorium budżetowe UM  
     w Łodzi na rok 2011;
• zatwierdzono skorygowany plan rzeczowo 
     -finansowy UM w Łodzi na rok 2010;
•  podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statu- 
   cie SP ZOZ Centralnego Szpitala Kliniczne- 
     go UM w Łodzi;
•   powołano dr hab. med. Stanisławę Lipińską  
 na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
  w Zakładzie Fizjologii Ogólnej Katedry Fi- 
  zjologii Doświadczalnej i Klinicznej UM  
     w Łodzi;
•  powołano komisje konkursowe do przepro- 
   wadzenia konkursów na stanowiska profeso- 
  rów nadzwyczajnych i kierowników jednos- 
     tek.

więcej na www.umed.pl
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