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„To nasze wybory ukazują,  
kim naprawdę jesteśmy,  

o wiele bardziej niż nasze zdolności”
Joanne Kathleen Rowling

Mgr Anna Pielesiek-Kielma 
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego UM

Szanowni Państwo,

Listopad 2011 na długo zapadnie  

w pamięci wszystkich osób związa- 

nych z Uniwersytetem Medycznym  

w Łodzi. W tym miesiącu mieliśmy  

zaszczyt wręczyć honorowy doktorat 

niebywałej osobowości jaką niewąt- 

pliwie jest Profesor Szewach 

Weiss. To człowiek wielkiego serca  

i ujmującej skromności. Jak nikt po- 

trafi z ogromnym zaangażowaniem  

i pasją przenosić swoich słuchaczy 

w różne miejsca, opowiadając dawne 

czasy i wspominając minione lata. 

Postać Pana Profesora przybliża nam 

mgr Joanna Orłowska – Dyrektor Biu-

ra Rektora, która miała przyjemność  

z Nim rozmawiać. Gorąco polecam ten 

wywiad.

W tym numerze zamieściliśmy kil-

ka artykułów naszych studentów.  

Członkowie zrzeszeni w Między- 

narodowym Stowarzyszeniu Studentów 

Medycyny IFMSA – Poland Oddział Łódź 

obchodzili wraz z dziećmi Światowy 

Dzień Pluszowego Misia, organizując 

z tej okazji „Szpital Pluszowego Mi-
sia”. Również studenci z IFMSA z oka-

zji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 

po raz kolejny przeprowadzili na te-

renie Portu Łódź akcję „Niedziela dla 
Zdrowia”.

O tym jak obchodzili swoje święto 

piszą st. kpr. pchor. Michał Żychliński  

i kpr. pchor. Mateusz Wiatr w tekście  

pt. „Obchody Dnia Podchorążego”.

Warto się pochwalić pierwszym ro- 

kiem działalności nowej organizacji 

działającej w Uniwersytecie Medycz- 

nym w Łodzi – IAESTE. O między- 

narodowym programie praktyk stu-

denckich realizowanych głównie  

w okresie wakacyjnym, za które stu- 

dent dostaje wynagrodzenie, pisze  

Anna Agnieszka Klimczak z Komi- 

tetu Lokalnego IAESTE.

W listopadowym Biuletynie możemy 

również przeczytać o konferencji „No- 
we trendy w świecie onkologii”. Spra- 

wozdanie z tego wydarzenia przy-

gotowały Patrycja Kaźmierczak i Mar-

celina Przemęcka - Przewodniczące 

Studenckiego Koła Onkologicznego.

Życzę miłej lektury.
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Były Ambasador Izraela w Polsce,  

polityk, dyplomata, dziennikarz, wykła- 

dowca akademicki, człowiek wielkie- 

go formatu i równie wielkiego serca  

– prof. Szewach Weiss opowiada  

o swoich związkach z Łodzią i Polską, 

o przyjaźni z Markiem edelmanem,  

o szczęśliwych i tragicznych chwi- 

lach dzieciństwa, a także o tym, skąd  

u niego tyle wiary i otwartości na dru-

giego człowieka.
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Wywiad z profesorem 
Szewachem Weissem
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Z ŻyCIA UCZELNI WyWIAD Z PROFESOREM SZEWACHEM WEISSEM

Panie Ambasadorze, czy był Pan 

zaskoczony tym, że uczelnia medyczna 

zdecydowała się przyznać Panu tytuł 

doctora honoris causa?

Szczerze mówiąc tak, zaskoczyło mnie 

to. Zaskoczyło mnie to bardziej niż inne 

honorowe doktoraty. Na przykład ten 

przyznany mi przez Uniwersytet War- 

szawski jest wyróżnieniem może  

nie tyle naturalnym, co bardziej oczy- 

wistym. Na UW jestem Dziekanem 

Centrum Badań nad Współczesnym 

Izraelem, mam tam swoich studen- 

tów, jestem zawodowo związany z tą  

Uczelnią od blisko 8 lat. Ale jeśli cho- 

dzi o Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

to byłem bardzo zaskoczony, ale przy 

tym bardzo szczęśliwy.

zapytam trochę prowokacyjnie,  

jeśli ma się na koncie tyle nagród  

i wyróżnień, doświadczyło się w życiu 

tylu zaszczytów, to czy kolejne sukcesy 

robią jeszcze na Panu Ambasadorze 

wrażenie?

Na pewno nie pozostaje na nie obo- 

jętny. Wszystkie nagrody, medale za- 

równo te przyznane w Polsce, jak  

i w Izraelu bardzo mnie cieszą. Z mo-

jego punktu widzenia to jest rodzaj  

podsumowania naszego wspólnego 

wkładu w rozwój polsko-izraelskiej 

wspólnoty. Musiałbym być fałszywie 

skromny, żeby zaprzeczyć, że cieszą 

mnie kolejne gesty uznania dla mnie  

i mojej działalności. Nie czuję się przez 

nie lepszy, ale na pewno czuję się le- 

piej.

Uroczystość nadania doktoratu 

honoris causa to nie będzie jednak 

pierwsza Pańska wizyta w Uniwer- 

sytecie Medycznym w Łodzi?

Zgadza się, to było chyba 6 lat temu, 

kiedy zostałem zaproszony na wasz 

Uniwersytet z okazji nadania hono-

rowego doktoratu prof. Miriam Katz, 

mojej wieloletniej przyjaciółce, słynnej 

polskiej Żydówce. To już wtedy było dla 

mnie wielkie wyróżnienie i ogromne 

wzruszenie.

Wśród laureatów honorowego  

doktoratu naszej Uczelni jest jeszcze 

przynajmniej jeden Pana przyjaciel  

– dr Marek edelman. 

Z Markiem edelmanem związana jest 

przecudna historia. Kto z nas Żydów 

nie zna Marka Edelmana – człowieka 

legendę. Jeszcze w Izraelu był On dla 

mnie postacią legendarną – bohate- 

rem czasów, o których wielu z nas nie 

chce pamiętać. Poznałem Marka, kiedy  

w 1993 rok, jako Przewodniczący  

Knesetu, przyjechałem z oficjalną 

delegacją do Polski, na obchody 50 

-lecia Powstania w Getcie Warszaw-

skim. Do dziś pamiętam, jakie wrażenie 

zrobiło na mnie to, że podczas spot- 

kania u Prezydenta Wałęsy siedziałem 

właśnie obok niego.  

Jakie są Pana wspomnienia o Marku 

edelmanie?

Marek edelman był dla wielu Żydów 

niewygodny, jako bundysta krytykował 

Izrael, niemalże negował jego istnie- 

nie. Wielu miało mu to za złe. Dla  

mnie jednak nie miało to znaczenia, 

każdy człowiek ma prawo wyrażać  

swoje zdanie, a on z tego prawa 

korzystał. Mieliśmy z Markiem fanta- 

styczny kontakt. 

Zawsze, kiedy przyjeżdżałem do Łodzi, 

bywałem u niego. Pamiętam to jego 

skromne mieszkanie, trzy pokoje 

na parterze, wokół pełno książek 

i francuski koniak, którym zawsze 

mnie przyjmował. Przy tym koniaku 

prowadziliśmy niekończące się roz-

mowy. To był bardzo mądry człowiek.

O czym Panowie rozmawiali 

najczęściej?

My zawsze dużo rozmawialiśmy o sy-

jonizmie. Myślę, że zmieniłem nawet 

trochę jego podejście do Izraela.  

W Polsce zrobiono kilka filmów ze  

mną, jeden z nich to był „Czas Amba-
sadora”, fragment tego filmu został 

nakręcony w Łodzi, a dokładnie moja  

rozmowa z Markiem Edelmanem,  

u niego w mieszkaniu, oczywiście 

przy koniaku. Recenzowałem dorobek  

Marka Edelmana, kiedy Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi nadawał mu tytuł 

doktora honoris causa. Pamiętam 

również pogrzeb mojego przyjaciela.  

To był bardzo smutny czas.

Wygląda na to, że Łódź jest dla Pana 

Ambasadora ważnym miejscem na 

mapie Polski? 

My Żydzi mamy ogromny sentyment  

do Polski, zwłaszcza do specjalnych 

miejsc. Łódź ma specyficzne miejsce 

w naszych stosunkach z Polską. Moż- 

na powiedzieć, że to jest dla nas świę- 

te miejsce. To miasto czterech kul- 

tur, m. in. kultury żydowskiej. Wszys- 

cy Żydzi mieszkający w Łodzi przed 

wojną, Łódź przemysłowa, która  

w dużej mierze rozwinęła się dzięki 

współpracy polsko-żydowskiej, fa-

bryka tekstyliów Lodzia, utworzona 

przez łódzkich imigrantów w Izraelu, 

tylu słynnych Żydów z Łodzi – Ar-

tur rubinstein, Julian Tuwim, duet 

komików Szymon dżigan i israel 

Schumacher, wybitni łódzcy medycy 

pochodzenia żydowskiego. Wszyscy  

Ci znamienici Łodzianie zostali wy- 

mordowani w czasie wojny lub wy- 

pędzeni po wojnie w 1967 i 1968 roku.  

Natomiast jeszcze po wojnie w Łodzi 

żyła spora mniejszość żydowska. 

Została utworzona szkoła żydowska  

im. Icchoka Pereca, w której uczyła się 

m.in. Gołda Tencer – aktorka, twór- 
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czyni Festiwalu Kultury Żydowskiej  

w Warszawie. Na taką historię nie  

można pozostać obojętnym. Łódź ma 

ogromne znaczenie dla Żydów i bar- 

dzo się cieszę, że mnie też będzie coś 

wyjątkowego łączyć z tym miastem.

A jeśli chodzi o przyjaciół, ma Pan ich 

nadal wielu w Łodzi?

Jeśli chodzi o przyjaciół to są różne 

kategorie przyjaźni. Moimi przyjaciółmi 

są także ludzie, których w swoim życiu 

spotkałem gdzieś przy okazji, gdzieś 

pod drodze. Oni mnie pamiętają, ale 

ja niestety nie zawsze i mam nadzieję,  

że mi to teraz wybaczą. Potem są  

bliżsi przyjaciele, z którymi współ- 

pracowałem w jakimś etapie swojego 

życia - politycy, naukowcy, poeci, pi- 

sarze, dziennikarze. Wreszcie są Ci 

najbliżsi przyjaciele, z którymi utrzy- 

mujemy regularne kontakty, znamy 

swoje numery telefonów, pisujemy 

do siebie listy, odwiedzamy się. Czy  

w Łodzi mam takich przyjaciół? Na 

pewno jest ich kilku.

Pan Ambasador dzieli swój czas 

pomiędzy Polskę i izrael. Trudno jest 

to pogodzić?

Po zakończeniu mojej służby amba- 

sadorskiej w 2004 r. dostałem 

propozycję pracy w Uniwersytecie 

Warszawskim, którą przyjąłem. Od  

tego czasu dzielę swój czas pomiędzy 

Polskę i Izrael. System jest taki, że co 

dziesięć dni przyjeżdżam na tydzień do 

Polski, na tydzień albo dłużej, zależ- 

nie od potrzeb. Na przykład teraz ze  

względu na uroczystości w Łodzi 

przedłużyłem swój pobyt w Polsce.  

A Izrael to przede wszystkim rodzi-

na. Tam mam moją ukochaną córkę i 

wnuczkę, mojego syna. Moja wnucz- 

ka ostatnio wyznała mi, że rozważa 

przyjazd na studia do Łodzi. Chciałaby 

zostać reżyserem i studiować w waszej 

szkole filmowej, choć moim zdaniem 

ze względu na urodę powinna zostać 

aktorką. Ale to, że chciałaby studio- 

wać właśnie w Łodzi, bardzo mnie 

cieszy.

Jak się Panu żyje we współczesnej 

Polsce? czy to jest kraj przyjazny do 

życia?

Polska i Polacy bardzo mnie ciekawią. 

Uwielbiam polską młodzież, spotykać 

się z nią, słuchać tego, co ma do 

powiedzenia. Bardzo lubię i szanuję 

Waszą kulturę. Rozkwit Waszej nowej 

demokracji i życia politycznego jest 

imponujący. Myślę, że jako naród 

powinniście być bardzo szczęśliwi, 

cudne czasy nastały dla Polski. A ja  

się cieszę, że Wam jest dobrze.

A czy Żydom w Polsce też teraz żyje 

się dobrze, czy brzemię antysemi- 

tyzmu przestało już nad nią ciążyć?

Powiem tak, gdyby Żydom w przed-

wojennej i powojennej Polsce żyło 

się tak jak w obecnej, to nigdy by stąd 

nie wyjechali. Teraz w Polsce bycie 

antysemitą to hańba. Kiedyś Żydów 

można było bezkarnie obrażać. Mieli 

swoją kulturę, reprezentantów w par- 

lamencie, ale panowało społeczne 

przyzwolenie dla działań antysemic- 

kich. Dzisiaj nawet jeśli coś takiego  

ma miejsce, to jest powszechnie kry-

tykowane. Dlatego żałuję, że w Polsce 

mieszka teraz tak mało Żydów.

Pan Ambasador zawsze szuka  

w ludziach dobra, skąd w Panu  

taka wiara w ludzi?

Wydaje mi się, że to czerpie się  

z wzorców rodzinnych. Moja matka  

była zawsze bardzo ostrożna w sto-

sunku do ludzi. To była bardzo mądra 

kobieta. Ona miała w spojrzeniu taką 

przenikliwość, taki swoisty „rentgen”,  

że czasem nie musiała z kimś 

rozmawiać, żeby wyrobić sobie o tej 

osobie zdanie. Natomiast mój ojciec  

był bardzo radosny i otwarty na ludzi. 

Także myślę, że tę moją otwartość  

i zaufanie do drugiego człowieka  

mam po tacie. Na pewno nie po ma- 

mie, bo ona często zachowywała  

chłodny dystans, a tato zawsze z ser- 

cem na dłoni. Ale to mama przeważ- 

nie miała rację, a zdarzało się, że  

ludzie wykorzystywali tę naiwność  

i dobre serce taty.

A reszta rodziny, czy Pan Ambasador 

miał lub ma rodzeństwo?

Była nas trójka – ja byłem najmłod- 

szym dzieckiem, poza tym był brat 

Lonek i siostra Mila. Lonek ma 83 lata 

i mieszka na Ukrainie, gdzie wciąż ak-

tywnie działa zawodowo, dlatego tak 

trudno nam się spotykać. Mili nie ma 

już z nami od prawie 15 lat. 
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Najtrwalsze wspomnienia  

z dzieciństwa to tylko te związane  

z wojną?

Oj tak, to nasze dzieciństwo było  

krótkie i … dziwne. Do czwartego roku 

życia było pięknie, potem kolejne dwa 

lata pod okupacją rosyjską też były 

przyzwoite. Koszmar zaczął się, gdy 

miałem 6 lat. Miesiące życia w strachu 

i milczeniu, ukrywania się w podwójnej 

ścianie, w ślepych piwnicach, kanałach. 

To był okropny czas. 

Jakie są Pana pierwsze wspomnienia 

związane z izraelem?

Po wojnie zaczęła się nasza długa  

droga do Palestyny. Dotarłem tam 

jako pierwszy z rodziny, w grudniu 

1947 roku, pół roku przed powsta-

niem Państwa Izrael. Miałem wtedy 12 

lat i właściwie od tego czasu zaczęła 

się moja samodzielność. Chodziłem 

do szkoły rolniczej, zdałem maturę 

rolniczą, nauczyłem się zawodu  

– zostałem zawodowym traktorzystą.  

To była wtedy bardzo prestiżowa 

sprawa. Pamiętam, że pierwszy trak-

tor w mojej szkole rolniczej to był pol- 

ski Ursus. Kiedy moi rodzice i rodzeń- 

stwo przyjechali do Izraela w 1952  

roku to ja już miałem zaoszczędzone 

pieniądze, za które wtedy można było 

kupić małe mieszkanie. Oczywiście 

oddałem rodzicom te moje oszczę- 

dności. Holocaust stworzył absurdalny 

świat, w którym to nie rodzice utrzy-

mywali dzieci, ale małe dzieci zarabiały 

pieniądze i były w stanie utrzymać 

rodzinę. Nie uważam, żeby to akurat 

było złe, wręcz przeciwnie.

A wspomnienia związane  

z powrotem do Polski?

Powrót do Polski to był symboliczny 

powrót do straconego dzieciństwa, 

do kolorów, zapachów, krajobrazów, 

tych wszystkich rzeczy, które nosiłem  

gdzieś głęboko w sercu. Polska do  

dziś nie przestaje mnie ciekawić  

i zadziwiać.

czy ma Pan swoje ulubione miejsce  

w Polsce? Góry, wybrzeże,  

a może Mazury?

Tych ulubionych miejsc jest wiele. 

Bardzo polubiłem Ciechocinek, takie 

urocze polsko-żydowskie, uzdrowis- 

kowe miasteczko - piękne miejsce. 

Lubię też Kraków, a moim ostatnim 

odkryciem jest Krynica Górska. By- 

łem tam pierwszy raz dopiero w tym 

roku, jako gość Forum Ekonomi- 

cznego. Co roku dostawałem zapro- 

szenie i dopiero w tym roku zdecy- 

dowałem się tam pojechać, z cze-

go ogromnie się cieszę, bo nie 

spodziewałem się, że jest tam tak 

pięknie. Są oczywiście miejsca w Pol- 

sce, do których mam osobisty senty-

ment, tj. Wałbrzych, Głuszyce. W takich 

miejscach każdy dom, każda ścieżka, 

każde drzewo ma jakieś znaczenie,  

kryje jakieś wspomnienie. Muszę 

przyznać, że Łódź też nie jest mi 

obojętna. Od zawsze bardzo mnie  

intryguje żydowska dusza tego miasta.

Gdyby musiał Pan wybrać jedno  

miejsce do osiedlenia się w Polsce  

to co by to było?

Gdybym zdecydował się żyć w Polsce  

to pewnie wybrałbym Warszawę,  

z pragmatycznych względów. Nie do 

końca potrafię to wyjaśnić. Choć jak 

tak dłużej o tym myślę, to może jed-

nak wybrałbym Wrocław albo Gdańsk, 

a może Kielce. Macie tyle przepięknych 

miejsc te wszystkie wioski, miasteczka. 
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To z pewnością nie byłaby łatwa de- 

cyzja.

Pan Ambasador świetnie zna nasz 

kraj, myślę, że lepiej niż niejeden 

Polak.

Tak jak już mówiłem, Polska bardzo  

mnie ciekawi. Kiedy byłem Amba-

sadorem to był czas, kiedy najwięcej 

podróżowałem po Polsce. Razem  

z moim ówczesnym kierowcą, który 

był moim przewodnikiem, sporo 

zwiedzaliśmy – Żywiec, Częstochowa, 

Płońsk, Ojców, Rzeszów, Zakopane  

i wiele pięknych miejsc, które nie spo- 

sób teraz wymienić. Wszystkim Żydom 

w Izraelu, którzy nigdy nie byli w Pol- 

sce i patrzą na nią przez pryzmat 

obozów zagłady zawsze powtarzam,  

że Polska to najpiękniejszy kraj  

w Europie. Oni mi nie wierzą, a kiedy 

przyjeżdżają do Polski dzwonią do  

mnie i przyznają mi rację. 

czyli był Pan nie tylko Ambasadorem 

izraela w Polsce, ale był i jest Pan 

naszym Ambasadorem w izraelu?

Staram się nim być.

dziękuję za rozmowę!

Dziękuję.

Rozmawiała: Joanna Orłowska

Biuro Rektora UM



Uroczystość wręczenia dyplomów 

absolwentom Wydziału Wojskowo 

–Lekarskiego

W dniu 4 listopada 2011 roku w nowej 

auli Centrum Dydaktycznego Uniwer-

sytetu Medycznego w Łodzi odbyła się 

uroczystość wręczenia dyplomów ab-

solwentom rocznika 2011 Wydziału 

Wojskowo-Lekarskiego. Dyplomy z rąk 

JM Rektora i Dziekana Wydziału  

Wojskowo-Lekarskiego odebrało 84  

absolwentów kierunku lekarskiego.  

Ośmiu absolwentów, którzy ukoń- 

czyli studia na kierunku lekar-

skim prowadzonym w ramach limitu  

miejsc Ministra Obrony Narodowej, 

otrzymało pamiątkowe odznaki oraz  

listy gratulacyjne od Szefa Sztabu  

Generalnego Wojska Polskiego. 

Podczas uroczystości Prezes Okręgo- 

wej Rady Lekarskiej w Łodzi - Grze-

gorz Mazur wręczył najlepszemu stu-

dentowi, Piotrowi Kutwinowi, nagrodę 

ufundowaną przez ORL w Łodzi.  

Piotr Kutwin otrzymał również nagrodę 

Dziekana Wydziału Wojskowo - Lekar-

skiego dla absolwenta, który uzyskał 

największą ilość punktów na Lekar- 

skim Egzaminie Państwowym. 

Nagrodami za wybitne osiągnięcia 

sportowe i wieloletnie reprezentowa- 

nie Uczelni na zawodach sportowych 

Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu 
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pozostałe wydarzenia 
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Medycznego w Łodzi uhonorowane 

zostały Karolina Posiadła i Patrycja  

zaborska. 

Uroczystość uświetniły przemówienia 

zaproszonych gości. Głos zabrali: 

dr Adam fronczak - Podsekretarz Sta-

nu Ministerstwa Zdrowia, prof. Maciej 

Banach - Podsekretarz Stanu Minis-

terstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Maciej Grubski - Senator Rzeczpospo-

litej Polskiej, Wiceadmirał Waldemar 

Głuszko - Zastępca Szefa Sztabu Ge- 

neralnego Wojska Polskiego oraz płk 

Piotr Napieraj - przedstawiciel Inspek- 

toratu Wojskowej Służby Zdrowia, który 

odczytał adres od Szefa Inspektoratu 

Wojskowej Służby Zdrowia - płk. Piotra 

dzięgielewskiego. 

Wszystkim absolwentom serdecznie 

gratulujemy!

Otwarcie radboud centre for Psychol-

ogy and Medicine przy Uniwersytecie 

w Nijmegen

W dniu 4 listopada 2011 r. w Uniwer-

sytecie w Nijmegen w Holandii odbyła 

się uroczystość otwarcia nowego Cen-

trum Doskonałości w zakresie holisty-

cznego podejścia do procesu terapeu- 

tycznego w medycynie - Radboud Ex-

pert Centre for Psychology and Medi-

cine oraz uroczystość objęcia przez 

Profesor Andreę evers Katedry Psy-

chobiologii. Podczas tego wydarzenia 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oficjalnie 

reprezentował Kierownik Zakładu Psy-

chodermatologii - prof. Anna zalewska 

-Janowska, która przekazała Profesor 

Evers list gratulacyjny od Władz Uczelni 

wraz ze wstępną propozycją współpracy 

pomiędzy Uniwersytetami. 

rector Magnificus prof. dr. A. J. M Plas-

schaert oraz Dziekan Wydziału Lekar- 

skiego Profesor frans corsters entu-

zjastycznie przyjęli propozycję współ- 

pracy, a także ciepło wspominali Łódź, 

w której gościli w przeszłości.
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Uniwersytet Medyczny  

wyróżniony w konkursie na 

PrOstudencką Uczelnię 2011

W dniu 5 listopada 2011 r. odbyła się 

uroczysta Gala Nagród Środowiska 

Studenckiego, podczas której Rektor 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - 

prof. Paweł Górski odebrał prestiżowe 

wyróżnienie dla Uczelni - Nagrodę 

PROstudencka Uczelnia. W uroczys- 

tości udział wziął także Przewodniczący 

Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi - Miłosz Kuświk.

Gala była podsumowaniem rocznej 

współpracy Parlamentu Studentów 

oraz samorządów studenckich z in-

stytucjami, firmami, organizacjami  

i osobami związanymi ze środowiskiem 

akademickim, a także uczelniami,  

które zapewniają swoim studentom  

najlepsze warunki kształcenia i moż- 

liwość rozwoju poza tokiem studiów. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi po raz 

kolejny został doceniony jako uczel-

nia przyjazna studentom, w której wa- 

runki studiowania organizowane są 

zgodnie z zasadą zapewnienia jak  

najlepszej jakości kształcenia.

Nagrody Środowiska Studenckiego to 

konkurs organizowany od 2004 r. przez 

Parlament Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Założeniem Konkursu jest 

promowanie prostudenckości insty- 

tucji, firm, organizacji i osób związa- 

nych ze środowiskiem akademickim 

oraz uczelni. Nagroda przyznawana 

jest w siedmiu kategoriach wybitnym 

postaciom, prostudenckim instytucjom 

i organizacjom (PROstudencki autory-

tet w życiu publicznym, PROjekt roku, 

Media PRO, PROdukt Roku, CSR PRO, 

Wykładowca Roku oraz PROstudencka 

uczelnia).

Spośród wszystkich kategorii konkur-

su, szczególne znaczenie ma PROstu-

dencka Uczelnia. Idea, która towarzyszy 

tej kategorii, to wyróżnienie uczelni,  

w których murach prawa i obowiązki 

studentów są najwyższą wartością.

inauguracyjny wykład w centrum dy-

daktycznym Uniwersytetu Medycznego

W dniu 8 listopada 2011 r. odbył  

się pierwszy, inauguracyjny wykład  

w CDUM, w sali 118. Wykład popro- 

wadził prof. dariusz Nowak, Prorektor  

ds. Rozwoju Uczelni. Był to wykład  

z zakresu fizjologii dla studentów  

II roku Wydziału Lekarskiego, nt. „Fizjo-
logia układu krążenia”.

doktorat honorowy  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  

dla prof. Szewacha Weissa 

Podczas uroczystego posiedzenia  

Senatu Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi, które odbyło się w Muzeum 

Miasta Łodzi, w dniu 10 listopada, 

tytuł doctora honoris causa naszej 

Uczelni odebrał Profesor Szewach 

Weiss, wybitna osobowość, humani-

sta, człowiek wielkiego serca, który  

w latach 2000-2004 pełnił funkcję Am-

basadora Izraela w Polsce.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

m. in.: Podsekretarz Stanu w Mini- 

sterstwie Zdrowia, dr Adam fronczak, 

Wojewoda Łódzki, Jolanta chełmińska, 

Marszałek Województwa Łódzkiego, 
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Witold Stępień, Wiceprezydent Łodzi, 

Krzysztof Piątkowski, Przewodniczący 

Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydow- 

skiej, Symcha Keller, parlamentarzyści, 

konsulowie, reprezentanci uczelni 

łódzkich i warszawskich.

Laudacja, którą wygłosił Rektor, pro- 

fesor Paweł Górski, była pochwałą 

koncepcji i sukcesu, aktywności, twór- 

czego i operatywnego działania Profe-

sora Weissa, w której Polska i polskość 

jest od zawsze obecna.

Cała uroczystość i jej oprawa arty-

styczna ogromnie wzruszyła samego 

Laureata, który w swoim wystąpieniu 

długo opowiadał o związkach z Łodzią 

i z Polską. „Z całego serca dziękuję za 
wszystkie piękne słowa, które dzisiaj 
usłyszałem” - mówił Szewach Weiss.  

- „Od pierwszej minuty naszego spot-
kania czułem, że będzie to jeden  
z najpiękniejszych dni w moim życiu”.

Nie zabrakło emocji i wzruszeń.  

Atmosfera tego wydarzenia, pełnego 

tematów tak ważnych, przepełniona 

osobistymi wspomnieniami Laureata 

i mądrym polsko-żydowskim humo- 

rem, z pewnością pozostanie w pa- 

mięci wszystkich obecnych.

Święto Niepodległości w Muzeum UM

Muzeum Uniwersytetu Medycznego, 

posiadające największe w Polsce  

zbiory eksponatów z historii cywilnej 

i wojskowej medycyny, wraz ze Sto-

warzyszeniem Historycznym „Strzelcy 

Kaniowscy”, zorganizowało w piątek 11 

listopada 2011 roku radosne obchody 

Święta Niepodległości. Można było 

zapoznać się, w towarzystwie stu-

dentów i członków stowarzyszenia 

wcielających się w role żołnierzy i sa- 

nitariuszy z czasów II Rzeczypospolitej 

oraz ich dam, z imponującą kolekcją 

Muzeum, obejmującą m.in. historycz- 

ne narzędzia lekarskie, kilkuwieko- 

we starodruki, pamiątki po słynnych 

polskich i europejskich medykach, 

unikatowe świadectwa historii polskiej 

wojskowej służby zdrowia i wyższego  

szkolnictwa wojskowo-medycznego  

i oryginalne mundury polskich lekarzy 

wojskowych z ostatnich dwustu lat. 

Szczególnym zainteresowaniem zwie- 

dzających cieszą się: renesansowe 

dzieło Paracelsusa zwanego „ojcem 

nowożytnej medycyny”, „Zielnik” Szy-

mona Syreńskiego wydrukowany  

w 1612 roku w Krakowie, podręczniki 

chirurgii polowej Ludwika Perzyny  

z przełomu XVIII i XIX stulecia, zaś- 

wiadczenie wypisane przez roberta 

Kocha, narzędzia lekarskie i chirur-

giczne z XIX wieku, zdjęcia, mundury, 

odznaki, dokumenty i inne pamiątki 

związane z wojskową służbą zdrowia  

II RP, eksponaty ze szpitala działają- 

cego podczas Powstania Warszaw- 

skiego, pamiątki po służbie zdrowia  

w Polskich Siłach Zbrojnych na Za-

chodzie podczas II wojny światowej,  

oryginalne nosze na kołach i autokla- 

wy, a także dzieło Wojciecha Kossa- 

ka. „Strzelcy” chętnie opowiadali  

zwiedzającym o historii 28. pułku  

Strzelców Kaniowskich, którego 

siedzibą były koszary im. marszałka 

Józefa Piłsudskiego, czyli budynek  

przy ul. Żeligowskiego 7/9 (róg al. 1 Ma- 

ja), na którego II piętrze mieści się dzi-

siaj Muzeum. 
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Łódź: uniwersytecki szpital przejmie 

działalność placówki marszałkowskiej

Za kilka miesięcy zakończy pracę jeden 

z najstarszych łódzkich szpitali, Wo- 

jewódzkie Centrum Rehabilitacji i Or-

topedii. Wszystkie oddziały zostaną 

przeniesione. 

Placówka zajmuje prawie stuletni bu-

dynek, ale mimo fatalnego stanu tech-

nicznego cieszy się dobrą opinią wśród 

pacjentów, głównie ze względu na 

doświadczenie specjalistów z zakre- 

su ortopedii i rehabilitacji dziecięcej.  

Urząd Marszałkowski przekazuje 

działalność leczniczą szpitala Uni-

wersytetowi Medycznemu w Łodzi. 

Formalności związane z przekazaniem 

potrwają do końca roku. Uczelnia za-

powiada, że szpital zostanie wchłonięty 

przez inną uniwersytecką placówkę, 

dzięki czemu pacjenci będą mogli le- 

czyć się w lepszych warunkach. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Konferencja „Nowa ustawa, nowe 
wyzwania”

W dniu 18 listopada 2011 r. w auli  

w budynku Rektoratu Uniwersytetu  

Medycznego w Łodzi odbyło się uro- 

czyste otwarcie konferencji „Nowa us-

tawa, nowe wyzwania”. Konferencja 

została zorganizowana przez Porozu-

mienie Samorządów Studenckich Mia-

sta Łodzi oraz Fundację Łódź Akade-

micka. 

W uroczystym otwarciu udział wzięli:

• dr inż. Jacek Szer 

- Zastępca Głównego Inspektora  

Nadzoru Budowlanego w Polsce;

• prof. radzisław Kordek 

- Prorektor ds. Nauki i Współpracy  

z Zagranicą UM w Łodzi;

• prof. Krzysztof Jóźwik  

- Prorektor ds. Kształcenia 

Politechniki Łódzkiej;

• Przemysław Andrzejak - 

Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju  

i Promocji Uczelni Uniwersytetu  

Medycznego w Łodzi;

• Tomasz Sadzyński  

- Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej;

• dominika Kita  

- Przewodnicząca Parlamentu  

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;

• Wirginiusz Walczak  

- Przewodniczący Porozumienia 

Samorządów Studenckich Miasta 

Łodzi;

• hubert Gęsiarz  

- Prezes Fundacji Łódź Akademicka;

• Witold Olszewski  

- członek Rady Studentów Parlamentu 

Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, 

członek Samorządu Studentów  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja miała na celu zwrócenie 

uwagi na zagadnienia związane z udzie-

laniem pomocy materialnej w obliczu 

znowelizowanej Ustawy Prawo o Szkol-

nictwie Wyższym.

Nowelizacja ustawy Prawo o Szkol-

nictwie Wyższym wprowadza w życie 

wiele elementów oczekiwanych przez 

środowisko studenckie. Fakt zmiany 

ustawy stanowi natomiast problem, 

któremu od samego początku stawić 

czoła muszą członkowie komisji ds. 

pomocy materialnej na naszych uczel-

niach. Zagadnienie udzielania pomocy 

materialnej studentom jest jednym  

z najpoważniejszych zadań, jakie sta- 

wiane jest przed samorządami stu-

denckimi. Tym bardziej należy zwrócić 

uwagę, aby nie zabrakło w tym obsza- 

rze wiedzy i merytorycznego przygo- 

towania podczas codziennej pracy 

naszych koleżanek i kolegów.

Te wszystkie elementy i zagadnienia 

zostały poruszone podczas konferencji. 

Uczestnicy warsztatów mieli również 

okazję poznać walory Łodzi podczas 

jej zwiedzania zza szyb historycznego 

tramwaju oraz poznać życie studenckie 

podczas wizyty w klubie „Medyk”.

Wizyta Ambasadora izraela  

w Uniwersytecie Medycznym

W dniu 21 listopada w Rektoracie  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

odbyło się spotkanie Rektora, prof.  

Pawła Górskiego z Ambasadorem 

Izraela w Polsce, Zvi Rav-Nerem.  

Podczas spotkania omawiane były  

m.in. możliwości współpracy nauko- 

wej między Polską i Izraelem, a także 

niedawna uroczystość nadania tytułu 

doktora honoris causa prof. Szewa- 

chowi Weissowi, na której Amba-
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sador nie mógł być obecny. Wizyta  

Ambasadora w Łodzi związana była  

z uroczystościami nadania Publiczne- 

mu Liceum Uniwersytetu Łódzkiego  

imienia „Sprawiedliwych wśród Na- 

rodów Świata”.

JM rektor wręczył podziękowania  

pracownikom naukowym Uczelni

W dniu 24 listopada 2011 roku,  

podczas posiedzenia Senatu Uniwer-

sytetu Medycznego w Łodzi, Rektor  

prof. Paweł Górski wręczył podzię- 

kowania pracownikom naukowym  

Uczelni, którzy osiągnęli uprawnienia 

emerytalne.

Rektor wyraził głęboką wdzięczność 

za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu. Podkreślił, że osią- 

gnięcia uhonorowanych Gości w zakre-

sie dydaktyki, czy  badań naukowych 

pozostaną w pamięci wychowanków, 

kolegów i współpracowników na za- 

wsze. 

Podziękowania otrzymali:

• dr hab. n. przyr. Aleksander Chmiel,

• dr hab. n. farm. Barbara Klimek,

• prof. dr hab. n. med. Danuta 

Piątowska,

• prof. dr hab. n. med. Magdalena 

Wochna-Sobańska,

• prof. dr hab. n. med. Zbigniew 

Krzemiński,

• dr hab. n. med. Ryszard Markert,

• prof. dr hab. n. med. Stanisław 

Suliborski,

• prof. dr hab. n. med. Jerzy Supady,

 

i nieobecne niestety:

• dr hab. n. ekon. Halina Worach 

-Kardas,

• prof. dr hab. n. med. Anna 

Płużańska.

Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej 

Pani eleonory Olek

W dniu 26 listopada w klubie Studen- 

ckim „Medyk”, odbyła się uroczystość  

z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy za- 

wodowej Pani eleonory Olek. 

W ten symboliczny sposób studen- 

ci naszej Uczelni chcieli wyrazić po- 

dziękowanie dostojnej Jubilatce za lata 

zaangażowania i oddania, za pracę 

pełną poświęceń. 

Pani Eleonora, nazywana przez stu-

dentów Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi „dobrym duchem”, wciąż  

pełna entuzjazmu i energii przepro- 

wadza kolejne rzesze studentów  

przez zawiłe meandry studiów.  

Podczas piątkowego spotkania gra-

tulacje jubilatce złożył Rektor Uni- 

wersytetu Medycznego w Łodzi, prof. 

Paweł Górski. W pełnej wspomnień 

uroczystości uczestniczyli również 

Prorektor ds. Nauczania i Wycho- 

wania, prof. Anna Jegier, Prorektor  

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,  

prof. radzisław Kordek, Pełnomocnik 

Rektora ds. Rozwoju i Promocji  

Uczelni, mgr Przemysław Andrzejak, 

Przewodniczący Samorządu Studen- 

tów, Miłosz Kuświk oraz studenci na- 

szej Uczelni. 

Gratulujemy Jubileuszu i życzymy 

wszystkiego dobrego!
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Niż zabije uczelnie

Straciliśmy studentów przez niż de-

mograficzny i to, że po wejściu do UE 

zaczęli wybierać studia za granicą 

- mówi Krzysztof Pawłowski, rektor 

Wyższej Szkoły Biznesu - National Lou-

is University w Nowym Sączu

W 2020 roku studentów będzie tak 

mało, że wszyscy studenci pomieszczą 

się na uczelniach publicznych. Niż de-

mograficzny zaczyna pustoszyć uczel-

nie, zwłaszcza niepubliczne.

W zeszłym tygodniu trzech war- 

szawskich inwestorów (dwie uczelnie  

i spółka) przejęło Wyższą Szkołę  

Biznesu - National Louis University 

w Nowym Sączu. Spółka Eduscien-

tia, właściciel i założyciel tej jednej  

z najlepszych uczelni niepublicznych  

w kraju, była zadłużona na 17 mln zł. 

- Władze uczelni tłumaczą, że na 

kłopoty ze spłatą zadłużenia złożyły 

się dwa czynniki - mówi rektor uczelni 

Krzysztof Pawłowski. - Ze względu 

na niż demograficzny zaczęła spadać  

liczba studentów. Poza tym do tej pory 

bardzo atrakcyjnym dla studentów  

był amerykański dyplom Bachelor of 

Science in Management, który nasi  

studenci (poza polskim dyplomem  

magistra) mogli otrzymywać dzięki 

ścisłej współpracy uczelni z National 

Louis University w Chicago. Po wejściu 

do UE straciliśmy dużą grupę stu-

dentów, którzy zaczęli wybierać uczel-

nie zagraniczne - tłumaczy rektor.

Pawłowski będzie rektorem w Nowym 

Sączu do sierpnia 2012 roku, potem 

zostanie honorowym prezydentem.

Jeden z inwestorów w Nowym Sączu 

Jarosław Gerard Podolski, nowy 

prezydent WSB-NLU, dodaje, że jak 

wynika z jego obserwacji, a także 

niezależnych badań w 2025 r. spośród 

ponad 330 uczelni niepublicznych na 

rynku pozostanie 50 najlepszych.

- Pierwsza fala niżu uderzy w uczel-

nie prywatne na peryferiach ośrodków 

akademickich. Ale pozostałe nie mogą 

się czuć bezpiecznie, bo niż do nich 

też przyjdzie - twierdzi ekonomista 

Bartłomiej Gorlewski, współautor ra- 

portu „Demograficzne tsunami” opu- 

blikowanego na stronie Instytutu Roz- 

woju Kapitału Intelektualnego im. 

Sokratesa, na co dzień pracownik SGH 

w Warszawie.

Dlaczego? Bo w latach 2008-20 licz- 

ba osób w wieku 18-24 lata, a więc  

w tradycyjnym wieku studenckim  

spadnie o ok. 1,5 mln. A jeśli tzw. 

wskaźniki skolaryzacji utrzymają się 

na obecnym poziomie, to do 2020 roku 

możliwy jest spadek liczby studentów 

nawet o 600-800 tys. - podaje „Strate-

gia rozwoju szkolnictwa wyższego  
w Polsce do 2020 r.” (na zlecenie 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przygotował Instytut Badań 

nad Gospodarką Rynkową oraz Ernst  

& young Business Advisory).

Spadek liczby studentów może ude- 

rzyć najbardziej w uczelnie niepu- 

bliczne - w listopadzie 2010 r. studio- 

wało w nich ponad 580 tys. osób -  

blisko 32 proc. wszystkich studentów. 

Wszystkich studentów było ponad 1,8 

mln osób. 

Największe oblężenie uczelnie prze- 

żyły w roku akademickim 2005/06 

(prawie 2 mln osób bez studentów  

cudzoziemców). Później z każdą 

rekrutacją liczba studentów spadała. 

- Za kilka lat prognozowana liczba 

wszystkich studentów będzie niższa 

od obecnie studiujących na uczelniach 

publicznych. Innymi słowy: w 2020 ro- 

ku wszyscy studenci pomieszczą się  

na uczelniach publicznych - potwier- 

dza Gorlewski. 

Dlatego uczelnie niepubliczne stają na 

głowie, by przyciągnąć młodych. Np.

fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Gazeta

Fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta
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Krakowska Akademia im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego uruchomiła  

w tym roku akademickim aż 11 no- 

wych kierunków. A i tak spadek liczby 

studentów jest znaczny. 

- Mieliśmy ok. 560 kandydatów mniej  

niż w rok temu - przyznaje prof. zbig-

niew Maciąg, współzałożyciel uczelni. 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks.  

Józefa Tischnera, która odnotowała 

5-proc. spadek kandydatów w ciągu  

ostatnich trzech lat, tegoroczną 

rekrutację planuje rozszerzyć na 

inne kraje, m.in. Ukrainę i Chiny. 

Wrocławskie uczelnie już pięć lat temu 

wraz z władzami miasta wyruszyły 

po studentów na Ukrainę. - „Teper 
Wrocław” - to akcja, z którą byliśmy  

w 12 największych miastach ukraiń- 

skich. Dzięki niej w październiku 2007 

roku przyjechała do nas pierwsza 

dwudziestka młodych Ukraińców.  

W kolejnych latach zainteresowanie 

rosło, teraz drugi rok z rzędu mamy  

setkę nowych studentów z Ukrainy 

- mówi dr Marek zimnak, szef sto-

warzyszenia PR i promocji uczelni 

polskich PRom, na co dzień pracow- 

nik Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego twierdzi, że najlepsze uczel-

nie powinny przetrwać, ale to będzie 

zależało od nich samych. - Wspiera- 

my uczelnie niepubliczne, inwestując  

w najlepsze. To jednak głównie od  

kompetencji władz i kadry uczelni 

niepublicznych zależeć będzie, jak 

przetrwają kryzys finansowy i de-

mograficzny. Inwestowanie w jakość 

na pewno pomoże - mówi Bartosz 

Loba, rzecznik resortu nauki. I do-

daje: - Do tej pory w uczelnie niepu-

bliczne zainwestowaliśmy ponad 1 mld 

zł ze środków strukturalnych. Uczelnie 

niepubliczne, które są naprawdę dobre, 

na pewno sobie poradzą.

Niż odczuwają też uczelnie publiczne, 

mniej chętnych jest przede wszyst-

kim na płatne studia niestacjonarne. 

Uczelnie walczą o studentów, a naj-

zdolniejsi są wręcz rozchwytywani. 

Maturzyści biorą pod uwagę tylko  

najlepsze uczelnie publiczne, a za- 

proszenia z prywatnych wyrzucają. 

- Dostałem zaproszenie z jakiejś pry-

watnej uczelni poznańskiej. Zostaję  

w Krakowie, bo Uniwersytet Ja- 

gielloński ma największe osiągnię- 

cia w konkursach informatycznych  

- przyznaje Wiktor Kuropatwa, laureat 

olimpiady informatycznej, uczeń klasy 

3a z V LO w Krakowie. 

Uczelnie niepubliczne, by przetrwać, 

będą być może obniżały czesne. To do-

bre dla studentów, ale czy dla jakości 

kształcenia?

Za semestr politologii stacjonarnej  

w Krakowskiej Akademii im. Andrze- 

ja Frycza Modrzewskiego trzeba za- 

płacić 1,9 tys. zł. Jak usłyszeliśmy od 

założycieli uczelni, to cena, której nie 

można już obniżyć. Tu zaczyna się os-

tra rywalizacja o studentów z sekto- 

rem publicznym, gdzie często zostają 

wolne miejsca na studiach stacjo- 

narnych. 

- Sektor publiczny i prywatny toczą 

nieustającą walkę o studentów. Oba 

za wszelką cenę chcą ich zatrzymać, 

dlatego uatrakcyjniają oferty i tworzą 

nowe, często zawodowe kierunki, które 

odbiegają od ich podstawowego pro-

filu. Ale próby zatrzymania studentów 

przez uczelnie za wszelką cenę mogą 

też doprowadzić do obniżenia poziomu 

nauczania - ostrzega Zdanowski.

Źródło: Gazeta Wyborcza
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Dokładnie rok temu w naszej Uczelni 

została powołana nowa organizacja  

o dziwnie brzmiącym skrócie IAESTE. 

Co to takiego? IAESTE, czyli The Inter-

national Association for the Exchange  

of Students for Technical Experience 

jest międzynarodowym programem 

praktyk studenckich, realizowanych 

głównie w okresie wakacyjnym, za 

które student dostaje wynagrodzenie. 

Oferty skierowane do naszych stu-

dentów trwają minimum sześć tygodni 

i  odbywają się głównie w laboratoriach 

badawczych w ponad 90 krajach świata. 

Jest możliwość odbycia praktyk poza 

ośrodkami naukowymi, np. w konsu-

latach czy hotelach.

Czym możemy się pochwalić? Jesteś- 

my piętnastą filią tej organizacji  

w Polsce, trzecią w Łodzi, a pierwszą 

na uczelni medycznej w naszym  

kraju!!! Otrzymaliśmy wsparcie ze  

strony Władz Uniwersytetu Medy- 

cznego w Łodzi oraz Samorządu Stu-

dentów, co pozwoliło nam przygoto- 

wać 10 ofert praktyk dla studentów  

z zagranicy na naszej uczelni oraz  

w Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.  

Aż dziewięć osób zechciało przyjechać  

do naszego Komitetu! Dzięki uprzej- 

mości opiekunów naszych „Mumin- 

ków” (tak z sympatią nazywamy na- 

szych praktykantów zagranicy) mie- 

liśmy przyjemność gościć następujące 

studentki (tylko dziewczyny aplikowały 

na praktyki), a więc:

Kristin (studentka z Niemiec) - u pana 

profesora Jarosława dziadka;

yeonsoo (studentka z Korei) - u pana 

profesora Andrzeja Głąbińskiego;

Genevieve (studentka z Wielkiej Bry-

tanii) - u pana doktora habilitowanego 

Łukasza Pułaskiego;

Jovanę (studentka z Bośni i Hercego- 

winy) - u pana profesora dariusza 

Nowaka;

Thais (studentka z Brazylii) - u pana 

profesora Tadeusza Pietruchy;

rita (studentka ze Stanów Zjednoczo- 

nych) - u pana profesora Andrzeja 

Bednarka;

Marlene (studentka z Niemiec) - u pani 

profesor Lucyny Woźniak;

yuri (studentka z Japonii) - u pana 

profesora Janusza Szemraja.

Tak więc osiem praktykantek poz- 

nawało nasze piękne miasto i było pod 

wrażeniem poziomu nauczania Uni-

wersytetu Medycznego w Łodzi oraz 

Polskiej Akademii Nauk. Część z nich 

na pewno do nas wróci. Pierwszy raz  

w ponad pięćdziesięcioletniej historii  

tej organizacji polski student skorzystał 

z praktyki, na którą nie przyjechał gość 

Pierwszy rok 
działalności 
IAESTE 
w UM w Łodzi

ANNA AGNieSzKA KLiMczAK
Komitet Lokalny IAESTE w UM w Łodzi
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z zagranicy. Pan profesor Piotr rieske 

zechciał wziąć pod swoje skrzydła  

naszą studentkę z Uczelni.

A co w zamian otrzymali nasi stu- 

denci? IAESTE Polska przedstawiła  

nam 16 ofert praktyk w różnych za- 

kątkach Świata. Dziewięć osób apli- 

kowało na praktyki m.in. do Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Bośni i Hercego-

winy, Chorwacji, Chin, Ekwadoru,  

Brazylii czy Kolumbii. Aż siedem do- 

stało akceptację. 

Czy IAESTE to tylko wymiana studen- 

cka? Oczywiście, że nie. Jesteśmy 

organizacją, która stara się wychodzić 

naprzeciw oczekiwaniom studentów. 

W trakcie roku akademickiego, od lis-

topada do czerwca, koordynatorka 

zorganizowała różnego rodzaju war-

sztaty związane z poszukiwaniem prak- 

tyk poza uczelnią, pisania CV i listów 

motywacyjnych w języku polskim oraz 

angielskim, przygotowania do rozmo-

wy kwalifikacyjnej, czy też tworzenia 

dokumentów na wyjazd z IAESTE lub 

przeprowadzenia „Akcji Lato” (opie- 

ki nad „Muminkami”). Gościliśmy 
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warsztaty Case Week (szkolenia or-

ganizowane przez firmy na uczelniach, 

w których działa nasza organizacja. 

Mają na celu podwyższyć kwalifikacje 

zawodowe studentów oraz znaleźć 

przyszłych pracowników organiza- 

torom warsztatów). Byliśmy jedną  

z sześciu uczelni przygotowujących  

takie wydarzenie w Polsce w 2011 r.  

Pierwszy raz zorganizowaliśmy je  

w Łodzi dzięki uprzejmości Władz 

Uniwersytetu Medycznego. Warsztat 

przygotowała firma Coca Cola HBC  

Polska. pt. „Jak uruchomić firmę zgod-
nie z wymogami ochrony środowiska?”, 

który odbył się w budynku Rektoratu 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 13 

kwietnia 2011 r.

Jak praktykantki spędzały czas wolny?  

Nasze podopieczne mieszkały w IV 

Domu Studenta, z czego nasza filia  

oraz praktykantki są bardzo zadowo- 

lone. W okresie od początku czerwca 

(Kristin była naszą pierwszą pod- 

opieczną) do końca września (yuri  

żegnaliśmy jako ostatnią) przygoto- 

wywaliśmy wyjścia i imprezy dla na- 

szych studentek z zagranicy. Nasze 

podopieczne miały okazję zwiedzić 

Muzeum Kinematografii, Muzeum  

Sztuki, parki: Poniatowskiego, księdza 

Klepacza, Źródliska, 3-ego Maja oraz 

na Stokach i powędrować po Lesie 

Łagiewnickim. „Muminki” uczestniczyły 

w dwóch ślubach w Łodzi, w festynie 

rodzinnym na Stokach oraz w Łęczycy,  

w trakcie tego ostatniego zwiedziły 

zamek, a także kolegiatę w Tumie. 

Dziewczyny były na wieczorku filmo- 

wym, w trakcie którego zapoznały się  

z twórczością Krzysztofa Kieślo- 

wskiego, zobaczyły Lunapark, ogród  

botaniczny, football amerykański 

w Parku 3-ego Maja. Praktykantki 

brały udział w wycieczce w okoli-

cach Księżego Młyna, poznały „Łódź 

Filmową”, uczestniczyły w zajęciach  

w klubie fitness oraz biegały w parku 

pod naszą opieką. Poznały polską 

kuchnię oraz nauczyły się robić sushi.

Założycielka IAESTE na naszej uczelni 

współkoordynowała również inicjatywę 

Rajdu Wieczornego (www.rajdwieczor- 

ny.pl), w trakcie którego studentki  

z zagranicy wielokrotnie brały udział 

w pieszych wędrówkach po Parku 

Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich 

w dzień i w nocy, co najbardziej 

podobało się naszym podopiecznym. 

Zorganizowaliśmy ognisko oraz grę 

w golfa, a nawet wejście na ścianę 

wspinaczkową. Dziewczyny zwiedzały 

również Polskę. Miały okazję pojechać  

na prywatną wycieczkę do Krakowa, 

dzięki uprzejmości Politechniki Kra-

kowskiej, a także wziąć udział w szere- 

gu wyjazdów weekendowych przygo- 

towanych przez różne komitety w na- 

szym kraju m.in. w Poznaniu, Gliwicach 

czy Krakowie (tym razem przygotowała 

go AGH).

Czy studentki z zagranicy miały pro- 

blemy z komunikowaniem się w życiu 

codziennym z Polakami? W okresie 

od lipca do września koordynatorka 

przeprowadziła 10 oficjalnych lekcji 

języka polskiego w budynku Rektoratu 

Uniwersytetu Medycznego oraz wiele 
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nieoficjalnych w restauracjach łódz- 

kich i w akademiku, co pomogło „Mu-
minkom” w zakupach. Od początku 

września w każdą niedzielę ćwiczymy 

język polski przez Internet. W grud-

niu jest nawet planowany egzamin dla  

najbardziej wytrwałych i pilnych stu- 

dentek. 

Co najbardziej podobało się prak-

tykantkom? Dziewczyny uwielbiały 

praktyki na laboratoriach oraz po- 

kochały Łódź! Naprawdę!!! Cel został 

osiągnięty. Thais uważa, że jesteśmy 

pięknym narodem, yeonsoo podoba 

się nasza miłość do kwiatów (mamy 

bardzo dużo kwiaciarni), Genevieve 

uważa, że świetnie mówimy po angiel-

sku. Dziewczyny zakochały się w pol-

skiej kuchni, zwłaszcza w pierogach. 

Rita tak podsumowała swój pobyt  

w naszym mieście: „Thank you for  
a lovely time in Łódź! This was my fa-
vourite summer EVER”. A oto pare 

słów od Genevieve, które napisała nam 

na kartce pożegnalnej: „Thank you so 
much for everything you have done for 
me! All the trips have been fantastic and 
I have had the best five weeks”. Jovanie 

również się podobało: “Thanks for such 

ama-zing time, here in Lodz, I’ll miss 
too. Thank you for everything!”.

Co o swoich praktykach z IAESTE są- 

dziły studentki z naszej Uczelni? Marta 

była w Niemczech i tak podsumowuje 

swój wyjazd: „Z pewnością warto jechać 
na każdą praktykę, bez względu na 
miejsce. Zawsze spotka nas coś nie-
oczekiwanego i zdobędziemy bogate 
doświadczenia. Wspomnienia są bez-
cenne, tak samo nawiązane przyjaźnie. 
Jeśli ktokolwiek waha się, czy jechać, 
powinien natychmiast przestać! Dla 
mnie to był pierwszy tak długi wyjazd 
za granicę i była to prawdziwa szkoła 
życia. Z przykrością muszę stwierdzić 
jednak, że wszystko co dobre szybko 
się kończy.” Zosia odbywała praktykę 

w Wielkiej Brytanii: „Ogólnie jednak 
był to fantastyczny pobyt i świetne 
doświadczenie!” Tak Paulina wspomina 

swoje egzotyczne praktyki: „Araraquara 
jest to przepiękne studenckie miasto,  
w którym nie ma chwili na nudę. Go- 
rąco polecam to miejsce i jestem pew- 
na ze każdy zakocha się w Brazylii juz  
po kilku dniach, tak jak to się stało  
w moim przypadku”.

Jak można skontaktować się z IAESTE 

na UMED? Zapraszam na naszą stronę 

internetową www.umed.pl/iaeste oraz 

do pisania wiadomości na adres: umed.

lodz@iaeste.pl. W każdej chwili można 

do nas dołączyć.

Kto wspiera IAESTE na UMED? Wiel- 

kie podziękowania kieruję do Władz  

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

Biura Promocji i Wydawnictw naszej  

Uczelni oraz Samorządu Studentów, 

którzy wsparli nas nie tylko finan-

sowo, ale i merytorycznie. Szczegól-

nie wdzięczni jesteśmy Pani Joannie 

Orłowskiej z Biura Rektora za nieoce- 

nione wsparcie i wyrozumiałość w sto-

sunku do naszych próśb.
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pozostałe wydarzenia 
mgr dorota Kilańska wybrana do efN 

executive committee

Z ogromną radością informujemy, że  

w dniu 7 października 2011 r. podczas 

95. Zgromadzenia Ogólnego Europej- 

skiej Federacji Towarzystw Pielę- 

gniarskich (EFN), po raz pierwszy w 40 

-letniej działalności tej organizacji,na- 

sza koleżanka, Prezes Zarządu Głów- 

nego Polskiego Towarzystwa Pielę- 

gniarskiego (ZG PTP) - mgr dorota 

Kilańska, została wybrana do EFN Exe-

cutive Committee na dwuletnią kadencję 

2011-2013.

Pełnić będzie funkcję członka Zarządu  

i tym samym reprezentować organi- 

zację na międzynarodowych spotka-

niach.

Europejska Federacja Towarzystw Pie- 

lęgniarskich (EFN) jest autonomiczną 

międzynarodową organizacją reprezen- 

tującą interesy ponad 6 milionów 

pielęgniarek na szczeblu europejskim. 

EFN uznana przez Komisję Unii Eu-

ropejskiej za oficjalne przedstawiciel- 

stwo pielęgniarek pełni rolę eksperta  

w sprawach pielęgniarstwa w Parla-

mencie Europejskim oraz w Komisji  

Europejskiej. Siedzibą EFN jest Bru-

ksela.
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Międzynarodowa konferencja nauko- 

wa nt. The successes and defeats of 
health insurance on emerging mar-
kets in central and eastern european 
countries - looking for the right way

W dniach 3-4 listopada 2011 r. w Kijo- 

wie odbyła się międzynarodowa kon-

ferencja naukowa The successes and 
defeats of health insurance on emer- 
ging markets in Central and Eastern 
European countries - looking for the 
right way.

Konferencja została zorganizowana 

przez: Narodowy Uniwersytet Medy- 

czny w Kijowie, Uniwersytet Medyczny  

w Łodzi, Ligę Organizacji Ubezpiecze- 

niowych Ukrainy, Centrum Strategii  

Biznesowej „Perspektywa”, Krajowy  

Instytut Ubezpieczeń w Warszawie. 

Osobami reprezentującymi Uniwer-

sytet Medyczny w Łodzi byli pracownicy 

Zakładu Zarządzania Ochroną Zdrowia: 

prof. romuald holly, dr dominika 

cichońska; pracownicy Pracowni Eko- 

nomiki Zdrowia: dr izabela rydlew- 

ska-Liszkowska, dr Petre iltchev, mgr 

edyta Skibińska oraz Kierownik Zakła- 

du Ubezpieczeń Zdrowotnych - prof. Ta-

deusz Szumlicz.

Jednocześnie, członkowie Studenckie- 

go Koła Naukowego przy Katedrze Poli-

tyki Ochrony Zdrowia oraz członkowie 

Studenckiego Koła Naukowego Mło- 

dych Menedżerów przy Zakładzie 

Zarządzania Ochroną Zdrowia wraz  

z pracownikami i doktorantami Kate- 

dry Higieny i Epidemiologii przepro- 

wadzili kolejną edycję międzynarodo- 

wej akcji prozdrowotnej „A CO ze zdro- 

wiem studencie?!” oraz zaprezento- 

wali wyniki swoich badań na sesji stu-

denckiej w/w konferencji, która odbyła 

się 4 listopada w Narodowym Uni- 

wersytecie Medycznym im. Bohomolca  

w Kijowie.

Profesor  Piotr Kurnatowski wybrany 

na trzecią kadencję do Komitetu  

Parazytologii PAN

Miło nam poinformować, że w wyniku 

wyborów dokonanych przez środowisko 

naukowe parazytologów prof. dr hab. 

Piotr Kurnatowski został wybrany na 

trzecią kadencję (na lata 2011-2014)  do 

Komitetu Parazytologii  PAN z popar-

ciem 90% głosujących.

Serdecznie gratulujemy!

Profesor Krzysztof zeman wybrany  

na członka Komitetu immunologii  

i etiologii zakażeń człowieka PAN

W wyniku tajnych wyborów dokona- 

nych przez środowisko naukowe prof. 

dr hab. n. med. Krzysztof zeman zo- 

stał wybrany na członka Komitetu Im-

munologii i Etiologii Zakażeń Człowieka 

PAN na kadencję 2011-2014.

Serdecznie gratulujemy!

Profesor Małgorzata czyż wybrana  

na trzecią kadencję do Komitetu  

cytobiologii PAN

Miło nam poinformować, że w wyniku 

tajnych wyborów dokonanych przez 

środowisko naukowe prof. dr hab. n. 

med. Małgorzata czyż została wybrana 

do Komitetu Cytobiologii PAN na 

kadencję 2011-2014. Jest to wybór na 

trzecią kadencję. 

Serdecznie gratulujemy!

Konferencja pt.: „Problemy 
współczesnej farmacji szpitalnej”

W dniu 18 listopada 2011 r. w Łódzkim 

Klubie Biznesu, przy ul. Piotrowskiej 85, 

odbyła się konferencja pt.: „Problemy 
współczesnej farmacji szpitalnej”.

Organizatorami konferencji byli Zakład 

Farmacji Szpitalnej Wydziału Farma-

ceutycznego UM w Łodzi oraz Sekcja 

ds. Aptek Szpitalnych Okręgowej Izby 

Aptekarskiej w Łodzi. Kierownictwo 

naukowe nad przedsięwzięciem objął 

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak 

- Kierownik Zakładu Farmacji Szpitalnej 

UM w Łodzi.

Uczestnicy Konferencji brali udział  

w trzech posiedzeniach dotyczących:
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• Zasad tworzenia Charakterystyki  

Produktu Leczniczego (ChPL) - wykła- 

dowca - mgr Łukasz dzioba, Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych 

Wyrobów Medycznych i Produktów  

Biobójczych w Warszawie;

• Optymalizacji doboru antybiotyków  

w warunkach szpitalnych;

• Powikłań antybiotykoterapii szpital-

nej - wykładowca - dr n. med. Andrzej 

Wieczorek, Oddział Kliniczny Aneste- 

zjologii i Intensywnej Terapii, USK Nr 1 

im. N. Barlickiego w Łodzi.

Celem konferencji było stworzenie  

forum dla wymiany poglądów i doś- 

wiadczeń przedstawicieli środowiska 

farmaceutów szpitalnych.

ii Konferencja Naukowa „eKG wczoraj, 
dziś i jutro”

Dnia 19 listopada 2011 r. odbyła się 

II Konferencja Naukowa „EKG wczo-
raj, dziś i jutro” zorganizowana przez 

Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwer-

sytetu Medycznego w Łodzi. Patronat 

nad konferencją objęła Sekcja Ele- 

ktrokardiologii Nieinwazyjnej i Tele- 

medycyny Polskiego Towarzystwa Kar-

diologicznego, a patronat medialny: 

wydawca Polskiego Przeglądu Kar-

diologicznego firma Cornetis oraz 

księgarnia internetowa Almamedia. 

Konferencja, podobnie jak w roku 

ubiegłym, cieszyła się ogromnym zain-

teresowaniem lekarzy nie tylko z Łodzi 

i województwa łódzkiego, ale również  

z całej Polski. Zarejestrowało się 340 

uczestników, wśród których nie za- 

brakło także studentów naszej Uczelni. 

Taka frekwencja potwierdza ogromne 

zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu 

elektrokardiografii, szczególnie jeśli  

jest ona zaprezentowana przez naj- 

wybitniejszych w naszym kraju spe-

cjalistów z tej dziedziny. EKG wśród 

wszystkich badań dodatkowych, jakimi 

posługuje się współczesna kardio- 

logia, jest metodą powszechnie do- 

stępną, tanią, o dużej wartości diagno-

stycznej.

Sesję inaugurującą konferencję otwo- 

rzył wykład Przewodniczącej Ko- 

mitetu Naukowego prof. dr hab. n. 

med. Małgorzaty Kurpesy na temat 

odrębności EKG u kobiet. dr n. med. 

Marek Niwald opowiedział o specyfice 

tego badania u dzieci, a dr hab. n. med. 

Marek Kuch - u sportowców. W kolej- 

nej sesji poświęconej EKG w ostrych 

stanach kardiologicznych zabrali głos: 

na temat ostrej zatorowości płucnej 

- dr n. med. Piotr Kukla, zawału 

mięśnia sercowego - prof. dr hab. n. 

med. rafał Baranowski, różnicowania 

częstoskurczy nadkomorowych - dr n. 

med. edward Koźluk. 

Po przerwie, podczas której uczes-

tnicy mogli odwiedzić bogatą wystawę 

sprzętu medycznego i firm farmaceu-

tycznych, odbyła się polemika na te-

mat trudności analizy EKG u pacjenta 

ze stymulatorem. dr n. med. Stefan 

Karczmarewicz przekonywał zebra- 

nych, że znajomość podstawowych 

zasad elektrostymulacji i logiczne 

myślenie pozwala bez trudu rozwiązać 

każdą zagadkę elektrokardiograficzną 

u pacjenta ze wszczepionym roz-

rusznikiem. Prof. dr hab. n. med. 

rafał Baranowski, przyjmując rolę 

rzecznika lekarzy nie mających na co 

dzień styczności z elektrostymulacją, 

był wyrazicielem poglądu, że niestety 

wciąż EKG u pacjenta ze stymulatorem 

jest domeną wąskiej grupy specja-

listów z zakresu elektrokardiologii.  

Wniosek jaki wypłynął z tej części 

konferencji to jednocześnie ważne 

przesłanie dla pracowni implantują- 

cych układy stymulujące: aby pacjenci 

byli zaopatrywani w czytelną dla każ- 

dego lekarza informację dotyczącą pa- 

rametrów wszczepionego urządzenia. 

Ostatnia interaktywna sesja prezen- 

towała zapisy „z życia wzięte”, które 

uczestnicy analizowali wraz z zapro- 

szonymi ekspertami (dr n. med. ewa 

Trzos, dr n. med. zbigniew Bednarkie-

wicz, dr n. med. Andrzej Bissinger, 

dr n. med. edward Koźluk, dr n. med. 

Piotr Kukla). Niektóre prawidłowe roz- 

poznania okazały się zaskoczeniem  

dla audytorium. Eksperci chętnie dzie- 

lili się swoimi wątpliwościami wyni- 

kającymi z rozpoznań elektrokardio- 

graficznych. Potwierdza to raz jeszcze  

jak bardzo taka forma spotkań po- 

święconych elektrokardiografii jest po- 

trzebna i pożądana. Dlatego z nadzieją 

oczekujemy przyszłorocznej konferen- 

cji „EKG wczoraj, dziś i jutro”, która jak 

liczymy na stałe wpisze się w kalen-

darium wydarzeń medycznych naszego 

województwa.
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Pofesor Jurek Olszewski Prezesem 

Sekcji Onkologicznej Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów - 

chirurgów Głowy i Szyi

Jest nam niezmiernie miło poinfor- 

mować, że podczas odbywającego się  

w Warszawie XIV. Sympozjum „Onko-
logia w Otolaryngologii” prof. dr hab. 

Jurek Olszewski, Kierownik Kliniki 

Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo- 

gicznej Uniwersyteckiego Szpitala Kli- 

nicznego im. WAM - Centralnego Szpi-

tala Weteranów, został wybrany Pre- 

zesem Sekcji Onkologicznej Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów  

- Chirurgów Głowy i Szyi. 

Serdecznie gratulujemy!

rozpoczęto leczenie przełyku Barretta 

metodą halo

Na Oddziale Klinicznym Gastroente- 

rologii Ogólnej i Onkologicznej Uni- 

wersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 

Norberta Barlickiego w Łodzi po raz 

pierwszy w regionie łódzkim przepro- 

wadzono zabiegi leczenia przełyku  

Barretta metodą Halo.  

Ten sposób kuracji polega na ablacji 

- prądem o częstotliwości radiowej  

- zmienionej chorobowo tkanki prze- 

łyku. Zdaniem lekarzy pozwala to sku-

tecznie i mało inwazyjnie leczyć przełyk 

Barretta, który jest stanem przedno- 

wotworowym. Metoda Halo umożliwia 

usunięcie komórek przedrakowych 

bez niszczenia sąsiadujących z nimi 

zdrowych komórek. Lekarz wprowadza 

endoskop do przełyku pacjenta w celu 

identyfikacji zmienionej chorobowo 

tkanki. Następnie chore tkanki pod-

dawane są działaniu prądu o odpo- 

wiedniej częstotliwości. Zabieg trwa  

ok. 30 minut, a pacjent tego samego 

dnia wraca do domu.

Zabiegi metodą Halo są refundowane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

i Konferencja Naukowa Katedry 

chorób Wewnętrznych i Kardiologii

W dniu 25 listopada br., w Teatrze  

Małym na terenie Manufaktury odbyła 

się I Konferencja Naukowa Katedry 

Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Prestiżowe stypendium 11. edycji 

konkursu L’Oreal Polska  

dla dr n. med. Aleksandry Lesiak

Miło nam poinformować, że dr n. med. 

Aleksandra Lesiak z Kliniki Derma-

tologii i Wenerologii UM w Łodzi zdo- 

była prestiżowe stypendium 11. edycji  

konkursu L’Oreal Polska dla Kobiet  

i Nauki dla młodych habilitantek.

L’Oréal Polska przyznaje stypendia od 

11 lat. Wyróżnione badaczki pracują  

w laboratoriach w Białymstoku, Gdań- 

sku, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, 

Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, 

Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Pol-

ski program stał się wzorem dla in-

nych krajów. Obecnie prowadzą go już 

53 filie Grupy L’Oréal. Uhonorował on  

w sumie 668 młodych kobiet-nau-

kowców. Stypendystki L’Oréal-UNESCO 

tworzą międzynarodową wspólnotę  

talentów, będąc doskonałym i nie- 

powtarzalnym źródłem motywacji  

i inspiracji dla następnych pokoleń.

Przyznano stypendia w ramach  

programu „Młodzi w Łodzi”

W dniu 28 listopada poznaliśmy lau- 

reatów stypendiów naukowych dla stu-

dentów i doktorantów łódzkich Uczelni 

przyznawanych w ramach programu 

„Młodzi w Łodzi”. Wśród wyróżnionych 

stypendystów, którzy odebrali gratu- 

lacje z rąk Pani Prezydent hanny 

zdanowskiej, znalazła się studentka  

I roku studiów doktoranckich na Wy- 

dziale Nauk Biomedycznych i Kształ- 

cenia Podyplomowego Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, Julita Gadomska. 

Stypendia dla wybitnych młodych na-

ukowców w ramach programu „Młodzi 
w Łodzi” zostały przyznane po raz 

pierwszy i są kolejną formą promo- 

wania Łodzi, jako miasta akademi- 

ckiego - przyjaznego studentom.

Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy!

Konferencja „Nowe leki hipoglikemi- 
zujące - dawno oczekiwany przełom 
w leczeniu cukrzycy, czy niespełnione 
nadzieje?”

W dniu 30 listopada 2011 r.,  w auli  

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. WAM, przy ul. Sterlinga1/3 odbyła 

się konferencja naukowa pt: „Nowe 
leki hipoglikemizujące - dawno oczeki-
wany przełom w leczeniu cukrzycy, czy 
niespełnione nadzieje?”. Organizato-

rami konferencji byli: Polskie Towa- 

rzystwo Chorób Metabolicznych, Łódz- 

ka Szkoła Diabetologii oraz Okręgowa 

Izba Aptekarska w Łodzi 
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KATArzyNA PiąTeK, ANeTA GrUchAŁA
Projekt „Szpital Pluszowego Misia”

KATArzyNA KOWAL, dOMiNiKA BArNAT
Projekt „W kleszczach kleszczy”, IFMSA-Poland O/Łódź

25 listopada studenci zrzeszeni  

w Międzynarodowym Stowarzyszeniu 

Studentów Medycyny IFMSA-Poland 

Oddział Łódź obchodzili wraz z dziećmi 

Światowy Dzień Pluszowego Misia.  

Z tej okazji zorganizowali „Szpital Plu- 
szowego Misia” w Przedszkolu Miej- 

skim nr 74 w Łodzi, przy ul. Długosza 

28a. W zorganizowaniu akcji studentów 

wspierało Biuro Promocji i Wydawnictw 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  

a samo wydarzenie cieszyło się bardzo 

dużym zainteresowaniem mediów.

W tym dniu przedszkolaki mogły nie 

tylko wyleczyć swoje pluszaki, ale tak- 

że wziąć udział w zajęciach nowego 

projektu - „W kleszczach kleszczy”.  

Jest to autorski projekt Oddziału Łódź 

IFMSA-Poland, którego celem jest 

poszerzenie wiedzy na temat chorób 

odkleszczowych - ich profilaktyki, dia- 

Światowy Dzień 
Pluszowego 

Misia
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gnostyki, leczenia, a także powikłań. 

W trakcie akcji skierowanej do dzieci 

studenci w prosty sposób połączony 

z zabawą przekazywali najistotniej- 

sze zasady profilaktyki. Wyjaśniali 

najmłodszym, jak należy ubrać się do 

lasu, co zrobić po powrocie stamtąd, 

pokazywali, jak wygląda kleszcz.

„Szpital Pluszowego Misia” to pro-

jekt realizowany przez studentów 

Międzynarodowego Stowarzyszenia  

Studentów Medycyny IFMSA w wielu 

oddziałach w kraju i na świecie, w tym 

również w Łodzi. Pomysł narodził się  

w 1997 roku w Norwegii, a pierwsza 

akcja odbyła się w 2001 roku w Niem-

czech.

Idea projektu jest niezwykle prosta  

i odrobinę bajkowa. Na czas akcji plu- 

szowe misie i lalki ożywają i zaczynają 

cierpieć na różne choroby. Przed- 

szkolaki stają się zatroskanymi opie- 

kunami pluszaków, a studenci medy-

cyny zamieniają się w nieomylnych le-

karzy, których zadaniem jest wylecze- 

nie zabawkowych pacjentów. Parę 

pudełek, sznurków i latarek przeistacza 

się w aparaturę diagnostyczną godną 

naj-lepszych placówek medycznych 

na świecie, strzykawki zamiast powie- 

trzem napełniają się magicznymi le-

kami, które uśmierzają każdy rodzaj 

bólu. Dzieci towarzyszą misiom pod- 

czas wszystkich działań: w gabinecie 

lekarskim, u stomatologa, podczas 

badań RTG, USG, EKG, a nawet 

na sali operacyjnej, gdzie wśród 

różnych zabiegów wykonywana 

jest m.in. „metektomia”, czyli 

usunięcie metki w znieczule-

niu ogólnym.

W zależności od tego, 

co dolega misiowi: ból  

brzucha czy też złamanie 

rączki po upadku na rowerze, przed-

szkolak prowadzi go w odpowiednie 

miejsce. Na koniec każde dziecko  

otrzymuje receptę z przepisaną dużą 

ilością uśmiechów, przytulania, warzyw 

i owoców, a mniejszą słodyczy. 

Ktoś mógłby zapytać: po co to wszy- 

stko? Dlaczego studenci wolą „tracić 

czas” w przedszkolach, zamiast sie- 

dzieć przy książkach i przygotowywać 

się do zajęć? Ich celem jest oswojenie 

dzieci z lekarzem, szpitalem  

i przeprowadzanymi w tej placówce  

badaniami. Poprzez zabawę przy- 

zwyczajają się one do widoku perso- 

nelu medycznego i zabiegów lekar- 

skich, zmniejszając tym samym po- 

ziom stresu związanego z prawdziwą 

wizytą u lekarza. Sami studenci nato- 

miast zyskują niepowtarzalną możli- 

wość nauczenia się nawiązywania do-

brego kontaktu z tak wymagającym 

pacjentem, jakim jest dziecko.
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Z okazji Światowego Dnia Walki  

z Cukrzycą w niedzielę 27 listopada 

2011 roku w Centrum Handlowym „Port 

Łódź” po raz kolejny odbyła się akcja  

pt. „Niedziela dla Zdrowia” zorgani-

zowana przez Międzynarodowe Sto-

warzyszenie Studentów Medycyny  

IFMSA-Poland Oddział Łódź we 

współpracy z Biurem Promocji i Wy- 

dawnictw Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi.

W akcji wzięło udział około 35 stu- 

dentów Wydziału Lekarskiego dzia- 

łających w ramach trzech projektów  

– „Kobiety w czerwieni/Faceci w czerni”  

(podstawowe badania profilaktyczne, 

promowanie zdrowego trybu życia),  

„Antitobacco” (promocja rzucania pa- 

lenia) oraz „Światowy Dzień HIV/AIDS” 

(edukacja seksualna i zdrowie repro- 

dukcyjne). Odwiedzającym centrum 

handlowe proponowano bezpłatne 

pomiary stężenia glukozy we krwi, 

ciśnienia tętniczego, stężenia tkanki  

tłuszczowej w organizmie oraz za- 

wartości tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu. Ponadto studenci eduko- 

wali klientów Portu Łódź w zakresie 

badania piersi na fantomach i przepro- 

wadzali ankiety sprawdzające wiedzę 

o paleniu oraz zakażeniu wirusem HIV 

w czasie ciąży. Pomocą naukową dla 

ankietowanych była prezentacja mul-

timedialna poświęcona problematyce 

rzucania palenia, wyświetlana na pro-

jektorze przez cały czas trwania ak-

cji. Studentom Wydziału Lekarskiego 

towarzyszyły również dwie studentki 

Oddziału Stomatologicznego, które 

opowiadały przechodniom o tym, jak 

należy prawidłowo myć zęby. Na osoby, 

które rozwiązały ankietę i wysłuchały 

ALeKSANdrA BerKAN, OLGA BrzezińSKA
Projekt „Kobiety w czerwieni/Faceci w czerni”, IFMSA-Poland Oddział Łódź

Niedziela 
dla zdrowia 
w Porcie Łódź
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porad studentek czekały drobne  

upominki.

Przez cały okres trwania akcji (10 

godzin) studenci z IFMSA-Poland sta- 

rali się pomóc jak największej licz-

bie osób – chętnych nie brakowało! 

Wydarzenie cieszyło się bowiem bar- 

dzo dużym zainteresowaniem ludzi  

odwiedzających Port Łódź. Ponad  

350 z nich poddało się badaniom,  

a niemal 200 rozwiązało ankietę 

dotyczącą zakażenia wirusem HIV. 

Klienci najchętniej mierzyli sobie 

stężenie glukozy we krwi oraz stęże- 

nie tkanki tłuszczowej w organizmie  

– do tych stoisk niemal przez cały  

dzień ustawiały się długie kolejki.

Akcja w Porcie Łódź była wydarzeniem, 

które dało studentom szansę na wy- 

próbowanie swoich sił w spotkaniu  

z pacjentem, a potencjalnym pacjen- 

tom na bezpłatne wykonanie podsta- 

wowych badań i zwiększenie świa- 

domości zdrowotnej. Żywimy głęboką 

nadzieję, że kolejne edycje projektu 

„Kobiety w czerwieni/Faceci w czerni” 

będą cieszyły się nie mniejszym zainte- 

resowaniem zarówno wśród studen- 

tów, jak i ludzi, do których kierujemy 

nasze działania.
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Bal Podchorążego

W dniu 26 listopada 2011 r. odbył się II 

Bal Podchorążego Wydziału Wojskowo-

Lekarskiego. Na bal przybyło wielu zna- 

mienitych gości: Szef IWSZ płk lek.  

Piotr dzięgielewski, Dziekan Wydziału 

Wojskowo-Lekarskiego  prof. dr hab. 

zbigniew Baj z małżonką, Dyrektor 

ds. Szkolenia Wojskowo-Lekarskiego 

prof. dr hab. Jacek rysz z małżonką, 

Rezydent parafii pod wezwaniem św. 

Jerzego w Łodzi ks. ppłk Stanisław 

Błądek, Dziekan Wydziału Zarządzania 

WSOWL płk dr hab. dariusz Skorupka 

z małżonką.

Uroczystość rozpoczęła się pokazo- 

wym polonezem przygotowanym przez 

podchorążych, po którym goście spe- 

cjalni zostali zaproszeni do walca  

angielskiego przy akompaniamencie 

muzyków Akademii Muzycznej w Ło- 

dzi. Gościom czas umilał koncert  

fortepianowy wykładowcy Akademii 

Muzycznej. 

Następnie przeszliśmy do właściwej 

treści wieczoru, wspólnej zabawy 

przerywanej występami tancerek grupy 

V6 Dance z Łodzi. Jako reprezen-

tacja podchorążych pierwszego roku 

wystąpił zespół „Stapens” z kompozycją 

własnego autorstwa. 

O północy odśpiewano Hymn Pod- 

chorążego, po którym pojawił się tort, 

który został pokrojony szablą przez 

zaproszonych gości. Następnie, wraz  

z nutami utworu „Przeżyj ten WAM”, 

myśli świętujących uleciały w kie- 

runku wspomnień o Wojskowej Aka- 

ST. KPr. PchOr. MichAŁ ŻychLińSKi, KPr. PchOr. MATeUSz WiATr
Wydział Wojskowo-Lekarski UM  w Łodzi

Obchody  
Dnia Podchorążego  
na Wydziale Wojskowo-Lekarskim
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demii Medycznej. Zdecydowana 

większość uczestników bawiła się 

do samego końca zabawy. W balu 

uczestniczyło łącznie 201 osób, W tym 

110 podchorążych.

Spotkanie z Szefem inspektoratu  

Wojskowej Służby zdrowia

W Dzień Podchorążego przypadający 

na 29 listopada odbyło się spotkanie 

podchorążych Wydziału Wojskowo-

Lekarskiego z Szefem Inspektoratu 

Wojskowej Służby Zdrowia oraz Dzieka- 

nem Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, 

po którym odbyła się uroczysta kolacja. 

Ogólnopolskie Obchody 

dnia Podchorążego

Tego samego dnia (tj. 29 XI) w Belwe- 

derze odbyły się uroczyste obchody  

Dnia Podchorążego, na który zostały 

zaproszone delegacje wszystkich wyż- 

szych uczelni wojskowych, w tym 

podchorążych Wydziału Wojskowo-Le-

karskiego naszej uczelni.

Obchody obejmowały złożenie wieńca  

pod popiersiem Piotra Wysockiego, 

dowódcy sprzysiężenia podchorążych, 

przy budynku dawnej Szkoły Pod- 

chorążych Piechoty, następnie prze-

marsz spod Podchorążówki do Bel-

wederu. Na placu przed Belwede- 

rem odbył się uroczysty apel pamięci 
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walczących w powstaniu  zgodny  

z ceremoniałem wojskowym. Prezy- 

dent złożył też wieniec pod pomni- 

kiem Józefa Piłsudskiego. Po uro- 

czystościach wszyscy obecni goście 

zostali zaproszeni na bankiet w bu- 

dynku Belwederu. 

Dnia 19 listopada 2011 roku odbyła 

się konferencja naukowo-szkoleniowa  

pt. „Nowe trendy w świecie onkologii” 

zorganizowana przez Studenckie Koło 

Naukowe przy Klinice Chirurgii Onko- 

logicznej Katedry Onkologii UM. 

Wydarzenie miało miejsce w Auli 

Wschodniej Centrum Kliniczno-Dyda-

ktycznego przy ul. Pomorskiej w Łodzi. 

Celem konferencji było zwrócenie  

uwagi studentów na najnowsze do-

niesienia ze świata onkologii oraz 

zachęcenie uczestników do pogłębia- 

nia wiedzy onkologicznej. W spotkaniu 

naukowym uczestniczyło ok. 200 osób 

– lekarzy, studentów Uniwersytetu Me-

dycznego w Łodzi oraz innych uczel-

PATrycJA KAźMierczAK, MArceLiNA PrzeMęcKA
Przewodniczące Studenckiego Koła Onkologicznego Komitet Organizacyjny Konferencji

Konferencja 
„Nowe trendy 
w świecie onkologii”
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ni medycznych z Polski. Patronat nad 

konferencją objęli prof. Anna Jegier  

– Prorektor ds. Nauczania i Wychowa- 

nia oraz prof. radzisław Kordek  

– Prorektor ds. Nauki i Współpracy 

z Zagranicą UM, który otworzył 

konferencję. Swoją obecnością za- 

szczycili nas prof. Jan Berner oraz prof. 

Arkadiusz Jeziorski.  

Sesję inaugurującą konferencję roz- 

począł prof. radzisław Kordek wyk- 

ładem pod tytułem „Rak piersi – co nam 
daje biologia molekularna w klinice”. 

Temat wykładu zachęcił uczestników do 

zadawania pytań i ciekawej dyskusji. 

Prof. Waldemar Machała w wykładzie 

„Dostępy naczyniowe w onkologii i za-
sady opieki nad kaniulami” zapoznał 

uczestników ze sposobem zakładania, 

pielęgnacji i zdejmowania m. in. wkłuć 

centralnych u pacjentów onkologi- 

cznych.

Po przerwie dr ewa Kalinka-Warzocha 

zaprezentowała wykład „Nowości w le- 
czeniu celowanym w onkologii”, który 

bardzo zaciekawił słuchaczy.

Prof. Wojciech Młynarski wystąpieniem 

pt. „Nowości w patogenezie i leczeniu 
ostrych białaczek u dzieci” zakończył 

drugą sesję.

Podczas przerwy uczestnicy byli 

zachęcani do wzięcia udziału w biciu 

rekordu Guinnessa podczas akcji firmy 

Novamed i Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi – „Łodzianie! Czas podwinąć 
rękawy”.

Ostatnią sesję rozpoczęła prof. Alina 

Morawiec-Sztandera wykładem pt. 

„Wybrane metody postępowania dia- 
gnostyczno–terapeutyczno-rehabilita-
cyjnego w nowoczesnej onkologii laryn-

gologicznej”, który wzbudził duże za- 

interesowanie. 

dr Leszek Gottwald wygłosił wykład 

zamykający konferencję pt. „Znaczenie 
infekcji wirusem HPV w ginekologii 
onkologicznej - obecny stan wiedzy”, 

który zwracał szczególną uwagę na 

istotną rolę profilaktyki raka szyjki  

macicy.

Po przerwie na lunch uczestnicy mo-

gli wziąć udział w zajęciach warsztato- 

wych: „Badanie per rectum”, „Bada-
nia piersi”, „Breaking Bad News” oraz 

„Szycie chirurgiczne”.

Miłym akcentem kończącym konfe- 

rencję było rozdanie nagród rzeczo- 

wych ufundowanych przez firmę No-

vamed oraz PZWL. 

Serdecznie dziękujemy Władzom  

Uczelni za wsparcie przy organi- 

zacji konferencji oraz za umożliwienie 

pogłębienia wiedzy teoretycznej i prak-

tycznej z zakresu onkologii.

w w w . u m e d . p l

Sponsorzy:

W programie wykłady specjalistów z dziedziny onkologii:

   prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka 
   prof. dr. hab. n. med. Waldemara Machały
   dr n. med. Ewy Kalinki-Warzochy
    prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Młynarskiego
    prof. dr hab. n. med. Aliny Morawiec-Sztandery
   dr. n. med. Leszka Gottwalda

a także ciekawe warsztaty dla studentów – m. in. 

   szycie chirurgiczne
   badanie piersi
   badanie per rectum

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
przy KLINICE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ KATEDRY ONKOLOGII 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

serdecznie zaprasza na konferencję 

„NOWE TRENDY W ŚWIECIE ONKOLOGII”
pod patronatem 
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka 
i Prorektor ds. Nauczania i Wychowania - Prof. dr hab. n. med. Anny Jegier

19 listopada 2011 r. 
Aula Wschodnia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi

Łódź, ul. Pomorska 251

Uczestnicy proszeni są o wcześniejszą rejestrację pod adresem mailowym: skn.oncology@gmail.com



Medykalia 2011 

rusza Sekcja ergometru Wioślarskiego

W dniu 7 listopada 2011 r. o godzinie 18.30 w SWFiS Uni- 

wersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się rekrutacja do Se-

kcji ergometru Wioślarskiego. Celem jest wyłonienie dru- 

żyny, która będzie reprezentowała naszą Uczelnię w Akade- 

mickich Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych oraz Re- 

gatach Ulicy Piotrkowskiej.
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pozostałe wydarzenia 
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Górskie ekstremalne zawody  

na Orientację

Tegoroczne Górskie Ekstremalne Za-

wody na Orientację rozegrane w dniach 

11-13 listopada, zakończyły się su-

kcesem dla naszego klubowego tea- 

mu.

Zespół „Szybcy i brudni AZS Umed  
Łódź” w składzie dagmara Kozioł  

i Wojtek Stolarczyk wywalczyli II miej-

sce w kategorii MIX. Baza zawodów 

znajdowała się w Łapszach Niżnych, 

a trasa przebiegała po malowniczych 

zakątkach Pienin i Magury Spiskiej.  

Przy niemal idealnej pogodzie do 

„trailowego” biegania (niebieskie nie- 

bo i kilka kresek poniżej zera) na star- 

cie stawiło się ponad 200 zawodników  

z całej Polski, mając za zadanie w jak 

najkrótszym czasie odnaleźć punkty 

kontrolne przy pomocy mapy i kom-

pasu. 

Zawody podzielone były na 2 dni. Trudna 

nawigacyjnie trasa nie sprawiła jednak 

problemów naszej drużynie i po 4 go- 

dzinach i 33 minutach w sobotę sta- 

wili się na mecie ex aequo z zespołem 

„Inov-8 MIX” z zaledwie 2-minutową 

stratą do zwycięzców. Satelitarny za- 

pis trasy wskazał dystans bliski 35 km  

i ponad 1200 m przewyższeń, drugi  

dzień zapowiadał więc ostrą rywa- 

lizację.

Na niedzielę organizator zapowiedział 

nieco krótszą trasę. Przy handicapo- 

wym starcie, cała czołówka z pierwsze-
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go dnia trzymała się razem tylko do  

3. punktu kontrolnego. Niestety nie- 

wielki błąd nawigacyjny w okolicy  

tegoż właśnie punktu pozwolił na 

ucieczkę pierwszego zespołu. W dal-

szym etapie biegu udało się jednak  

skutecznie zostawić z tyłu rywali  

i utrzymać ten rozkład miejsc do sa- 

mej mety. 

Po weekendowej walce ze zmęcze- 

niem i trudnościami nawigacyjnymi, 

zespół stanął na środkowym stopniu 

podium. Zapis z GPS wskazywał 55 

km i ponad 2000 m różnicy wzniesień  

a stoper 7 h i 24 min.

Kurs „Podstawy Wideochirurgii  

dla Studentów Medycyny”

W dniach 17-24 listopada 2011 r. odbyła 

się pierwsza edycja kursu „Podstawy 
Wideochirurgii dla Studentów Medy-
cyny”. Kurs składa się z trzech po- 

ziomów:

• poziom I - podstawy teoretyczne;

• poziom II - jeden dzień zajęć 

   praktycznych; 

• poziom III - udział w zabiegach  

   operacyjnych.

Organizatorem kursu jest Klinika  

Chirurgii i Onkologii Dziecięcej UM  

w Łodzi.

rusza sekcja squasha

Klub AZS działający przy naszej Uczelni uruchomił nową sekcję – squash. 



35Biuletyn Informacyjny nr 11, listopad 2011

NAJWAŻNIEJSZE WyDARZENIA MIESIąCA LISTOPAD 2011

Najważniejsze 
wydarzenia miesiąca
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Nfz aktualizuje słownik icd-9

2 listopada NFZ opublikował na swojej 

stronie internetowej aktualizację wersji 

elektronicznej Międzynarodowej Kla- 

syfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 

PL w. 5.12).

Zmiany w stosunku do poprzedniej 

wersji słownika ICD-9 dotyczą: mody-

fikacji opisu procedur, uszczegółowie- 

nia procedur oraz dodania procedur.

Więcej na stronie: www.nfz.gov.pl

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pierwsze w Polsce Akademickie 

centrum Badań Klinicznych

3 listopada 2011 r. Rektor Warszaw- 

skiego Uniwersytetu Medycznego prof. 

Marek Krawczyk i Prezes AstraZeneca  

Pharma david Brennan podpisali list  

intencyjny w sprawie współpracy do- 

tyczącej utworzenia pierwszego w Pol- 

sce Akademickiego Centrum Badań 

Klinicznych. 

Celem nowej inicjatywy jest wsparcie 

rozwoju badań klinicznych nie tylko  

w Warszawskim Uniwersytecie Me- 

dycznym, ale w przyszłości także  

w innych ośrodkach akademickich  

w Polsce.

Akademickie Centrum Badań Klini- 

cznych (ACTU, Academic Clinical Trial  

Unit) będzie pierwszym w Polsce 

ośrodkiem zakładającym współpracę 

środowiska akademickiego i biznesu  

w celu rozwoju badań klinicznych. 

Ośrodek powstanie na wzór podobnych 

instytucji utworzonych w wielu kra-

jach europejskich. Zadaniem Centrum 

będzie organizowanie procesu pozy- 

skiwania i prowadzenia badań w pod- 

ległych uczelniom szpitalach klini- 

cznych.

W ramach Akademickiego Centrum 

Badań Klinicznych będą organizowane 

kursy edukacyjne dla studentów oraz 

kursy szkoleniowe dla lekarzy i innych 

specjalistów badań klinicznych. Po- 

nadto zostanie utworzona platforma 

przepływu informacji między uczelnią  

a firmami zainteresowanymi współ- 

pracą, m.in. w oparciu o tworzone  

elektroniczne bazy danych.

źródło: www.wum.edu.pl

fot. Michał Teperek / Dział Fotomedyczny WUM
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Pierwsze sanatorium 

w regionie łódzkim

W Uniejowie pod Łodzią powstało 

pierwsze sanatorium w regionie,  

które stawia na rehabilitację dla ko- 

biet po amputacji piersi i turnusy dla 

osób z problemami psychosomaty- 

cznymi. Uzdrowisko Uniejów Park otwo- 

rzyła warszawska firma Instytut Zdro- 

wia Człowieka, właściciel dwóch sana-

toriów: w Muszynie i Wysowej-Zdroju. 

 

Sanatorium w Uniejowie mieści się  

w starym parku nad Wartą. Obiekt 

składa się z trzech części. W hotelo- 

wej są pokoje i apartamenty dla 120 

kuracjuszy. Prosto z pokoi można 

przejść do części spa i rehabilitacyjnej.  

W pierwszej jest grota z saunami, le- 

żaki z lampami grzejącymi podczer- 

wienią i jacuzzi z wodą solankową.  

Część rehabilitacyjna to pomiesz-

czenia z wannami, sala gimnastyczna  

i pomieszczenia ze sprzętem do fizy- 

koterapii (m.in. prądy, magnetroniki, 

krioterapia). Uniejów to pierwsze pol-

skie uzdrowisko, które może leczyć 

woda geotermalną. Na razie leczeni 

są tu chorzy w ramach umowy z ZUS. 

Właściciel stara się też o uzyskanie  

statusu uzdrowiska. Wówczas będzie 

mógł  zawalczyć o kontrakty z NFZ. 

Więcej: www.lodz.gazeta.pl

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Urodziny Marii Skłodowskiej-curie

7 listopada przypadła 144. rocznica 

urodzin Marii Skłodowskiej-Curie,  

która na mocy uchwał Sejmu i Senatu 

RP jest patronką 2011 roku.

Uczona wszech czasów, autorka pio- 

nierskich prac z fizyki i chemii jądro- 

wej, dwukrotna laureatka nagrody  

Nobla, pierwsza kobieta profesor Sor- 

bony – Maria Skłodowska, po mężu  

Curie, urodziła się w Warszawie 7 lis- 

topada 1867 roku. Tu spędziła 

dzieciństwo, uczyła się na pensji,  

ukończyła ze złotym medalem III 

Żeńskie Gimnazjum Rządowe, była 

słuchaczką Uniwersytetu Latającego, 

organizowała tajne kursy oświatowe 

dla robotników, pracowała jako gu- 

wernantka. Jej domem rodzinnym 

była kamienica nr 16 przy ul. Freta na  

Nowym Mieście. Obecnie kamienica  

jest siedzibą muzeum uczonej oraz 

Polskiego Towarzystwa Chemiczne-

go, którego była współzałożycielką 

i członkiem honorowym. Muzeum 

powstało w 1967 roku, w setną ro- 

cznicę urodzin Skłodowskiej. 

Uroczyste zamknięcie obchodów Roku 

Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się 

25 listopada na Zamku Królewskim  

w Warszawie. 

źródło: www.nauka.gov.pl

centrum Nauki Kopernik świętowało 

pierwsze urodziny

Minister Barbara Kudrycka uczestni- 

czyła w pierwszych urodzinach Cen- 

trum Nauki Kopernik. Był wielki tort, 

życzenia i tłuczenie na szczęście róż 

mrożonych w ciekłym azocie.

Centrum działa od 5 listopada 2010 r. 

Dziennie do „Kopernika” przychodziło 

przez ostatni rok około 4 tysiące gości, 

a tuż przed urodzinami pojawił się 

milionowy zwiedzający. Kasy biletowe 

sprzedały ponad 46 tysięcy biletów  

rocznych, uprawniających do nieogra- 

niczonej liczby wizyt. Najczęstszy by- 

walec „Kopernika” zwiedził go aż 31  

razy i został nagrodzony podczas 

urodzin.

źródło: www.nauka.gov.pl

iwona Borchulska przewodniczącą 

związku zawodowego Pielęgniarek 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pie- 

lęgniarek i Położnych na nadzwyczaj-

nym zjeździe krajowym wybrał nową 

przewodniczącą zarządu krajowego. 

Została nią dotychczasowa wicesze- 

fowa związku iwona Borchulska. Wy- 

bór nowej przewodniczącej był ko-

nieczny po tym, jak w połowie kaden- 

cji zrezygnowała poprzednia przewod- 

nicząca, dorota Gardias. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Komisja europejska: 446 mln euro 

na ochronę zdrowia, w tym kwota 

dla Polski

9 listopada Komisja Europejska (KE) 

zaproponowała nowy program na  

rzecz ochrony zdrowia w budżecie UE 

na lata 2014-2020. KE proponuje na  

ten cel 446 mln euro. W mniej roz- 

winiętych krajach, w tym Polsce, pro-

gram ochrony zdrowia pokryje 80 proc. 

kosztów projektów.

Program „Zdrowie na rzecz wzrostu 
gospodarczego” ma współfinansować  

i uzupełniać działania państw unij- 

nych na rzecz rozwoju nowoczesnych 

i bardziej ekonomicznych systemów 

ochrony zdrowia, poprawy dostępu do 

wysokiej jakości i bezpiecznej opieki 

zdrowotnej, promocji zdrowia i zapo-

biegania chorobom oraz ochrony Eu-

ropejczyków przed „transgranicznymi” 

zagrożeniami dla zdrowia.

KE chce m.in. w ramach tego progra- 

mu współfinansować akcje na rzecz 

walki z paleniem, nadużywaniem 

alkoholu lub otyłością albo programy 

pozwalające na wczesne wykrycie cho- 

rób nowotworowych. Zamierza rów- 

nież współfinansować projekty mo- 
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gące skoordynować działania krajów 

ze sobą sąsiadujących, w reakcji na 

zagrożenia dla zdrowia, m.in. poprzez 

wspólny zakup sprzętu medycznego. 

Według propozycji KE, unijne środki 

będą przeznaczone dla wszystkich 

państw UE, dla krajów kandydujących 

do Unii, dla państw należących do Eu-

ropejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG) oraz krajów objętych unijną 

polityką sąsiedzką. 

Jak obecnie, unijne środki będą 

przyznawane w formie grantów admi- 

nistracjom publicznym albo organi- 

zacjom pozarządowym. W propozycji  

KE współczynnik unijnego dofinanso- 

wania został ustalony na 60 proc. ca- 

łego kosztu projektu lub akcji. W wy- 

jątkowych przypadkach, np. w pań- 

stwach o niskim PKB, może on wzro- 

snąć do 80 proc. całkowitego kosztu 

projektu. 

Propozycje muszą jeszcze zostać 

omówione i przyjęte przez Radę Mi- 

nistrów i Parlament Europejski.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Prof. ewa Marynowicz-hetka 

doktorem honoris causa 

Uniwersytetu Ostrawskiego

Uroczyste uhonorowanie Pani Profe- 

sor tytułem doktora h.c. odbyło się  

w dniu 10 listopada 2011 roku w Uni- 

wersytecie Ostrawskim. 

Prof. zw. dr hab. ewa Marynowicz 

-hetka to wybitna osobowość w dzie-

dzinie pedagogiki społecznej i pracy 

socjalnej w Europie. Na Uniwersytecie 

Łódzkim Kieruje Katedrą Pedagogiki 

Społecznej, jest członkiem Komitetu 

Nauk Pedagogicznych Polskiej Akade- 

mii Nauk. Pani Profesor w latach  

1991–1996 pełniła funkcję Dziekana 

Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

źródło: www.uni.lodz.pl

Prestiżowa nagroda za endoskopię 

dla centrum Medycznego Szpital 

św. rodziny w Łodzi

Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny 

w Łodzi zostało Laureatem XXII edy-

cji Medalu Europejskiego. Nagrodzono 

usługę diagnostyki i terapii endosko-

powej przewodu pokarmowego. 

Medal Europejski nadawany przez 

Europejski Komitet Ekonomiczno 

-Społeczny działającego przy Komi- 

sji Europejskiej, MSZ oraz Business  

Centre Club, przyznawany jest od 11  

lat. Nagrodzona usługa lub wyrób 

muszą spełniać wymagane prawem 

normy, mieć odpowiednie licencje lub 

patenty. 

Łódzki szpital dysponuje jedną z naj-

nowocześniejszych pracowni endo- 

skopowych przewodu pokarmowego  

w wo-jewództwie. W skład wyposaże- 

nia wchodzą najnowsze systemy vi- 

deo-endoskopii, pozwalające wyko- 

nywać endoskopię w technologii wy- 

sokiej rozdzielczości. Projekt utworze-

nia pracowni był współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Światowy dzień cukrzycy pod znakiem 

aktywizacji zawodowej diabetyków

Około 10 proc. Polaków z cukrzycą  

typu 1 oraz 65-75 proc. z cukrzycą  

typu 2 nie pracuje z powodu swojej 

choroby. 14 listopada, w Światowym  

Dniu Cukrzycy, Polskie Towarzystwo  

Diabetologiczne (PTD) pod hasłem 

„Pracuj z cukrzycą” apelowało o pod- 

jęcie działań na rzecz aktywizacji za- 

wodowej diabetyków. 

Podczas konferencji w Warszawie 

pacjenci, diabetolodzy, lekarze me-

dycyny pracy, pielęgniarki, urzędnicy  

i firmy farmaceutyczne pochylili się  

nad problemem pracowników z cu- 

krzycą. To pierwsza taka inicjatywa 

integrująca różne środowiska na rzecz 

walki z dyskryminacją zawodową dia- 

betyków. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Nfz o Polskim dniu Spirometrii: 

przebadano ponad 7 tys. pacjentów

NFZ opublikował na swojej stronie 

internetowej wstępną analizę badań 

spirometrycznych przeprowadzonych  

w Polskim Dniu Spirometrii. Ucze- 

stniczyło w nich 250 ośrodków z ca- 

łego kraju. Do badania przystąpiło  

ponad 7 tys. pacjentów.

Przeprowadzone 14 października 

badanie było największym badaniem 

spirometrycznym wykonanym w je- 

dnym czasie w Polsce. Średnia wieku 

zgłaszających się osób wynosiła 52 

lata. Dwie trzecie miały wykonaną 

spirometrię po raz pierwszy w życiu. 

Wśród tych, którzy nigdy wcześniej  

nie robili tego badania, u 13 proc. 

stwierdzono obturację. Oznacza to,  

że wystąpiły u nich zaburzenia prze- 

pływu powietrza charakterystyczne  

dla astmy oskrzelowej i POChP.

W trakcie Polskiego Dnia Spirometrii 

sprawdzano też reakcje na takie czyn-

niki zewnętrzne, jak dym tytoniowy  

i zanieczyszczenia powietrza. Okazało 

się, że kobiety mieszkające w pobli- 

żu dużych szlaków komunikacyjnych  
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miały obturację cztery razy częściej niż 

populacja zdrowa. 

Więcej: www.nfz.gov.pl

źródło: www.rynekzdrowia.pl

O zdrowiu w ramach Prezydencji 

Naukowcy, przedstawiciele wielkich 

koncernów spożywczych, reprezen- 

tanci rządu i samorządów rozmawiali 

w Łodzi na temat norm, które mają 

uregulować komunikaty dołączane do  

artykułów spożywczych oraz używane 

w ich reklamie, informujące o wła- 

ściwościach zdrowotnych produktu.  

Na konferencji zorganizowanej w ra- 

mach Prezydencji Polskiej w Unii Eu-

ropejskiej Zarząd Województwa Łódz- 

kiego reprezentował Marcin Bugajski. 

Międzynarodową konferencję eksper- 

tów na temat oświadczeń zdrowo-

tnych zorganizował działający przy 

Głównym Inspektoracie Sanitarnym 

polski oddział Europejskiego Urzędu 

ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

Wśród gości w Instytucie Europejskim 

byli m.in. Adam fronczak, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

Przemysław Biliński, Główny Inspektor 

Sanitarny, Basil Mathioudakis, przed-

stawiciel Komisji Europejskiej i Jolanta 

chełmińska, wojewoda łódzki. W kon-

ferencji brali udział także reprezentanci 

takich firm, jak Nestle, Unilever, czy 

Danone.

Spotkanie zostało poświęcone zagad-

nieniom związanym z oświadczeniami 

zdrowotnymi przedstawionymi z punktu 

widzenia legislacji, nauki i przemysłu. 

Oświadczenia te, to nic innego jak  

dane stwierdzające, sugerujące lub 

dające do zrozumienia, że istnie-

je związek pomiędzy żywnością lub  

jednym z jej składników a zdrowiem. 

źródło: www.lodzkie.pl

hans Joachim Meyer 

doktorem honoris causa UJ 

W Auli Collegium Maius UJ, w trakcie 

uroczystego posiedzenia Senatu Uni-

wersytetu Jagiellońskiego, miała miej-

sce uroczystość nadania tytułu Do- 

ktora Honoris Causa UJ profesorowi 

hansowi Joachimowi Meyerowi z Nie-

miec - uznanemu w skali światowej  

autorytetowi w dziedzinie chirurgii  

ogólnej. Uczelnia przyznała godność 

Doktora Honoris Causa prof. Hansowi 

Meyerowi w uznaniu jego zasług dla 

stworzenia jednolitych zasad w całej 

Europie w zakresie leczenia chirur-

gicznego raka żołądka, zasług dla 

roz-woju polskiej i krakowskiej chirur-

gii, w tym w powstaniu i rozwoju tran- 

splantacji nerek w Krakowie oraz w do-

wód uznania dla prof. Meyera za jego 

osobiste starania, które zaowocowały 

zaangażowaniem polskich chirurgów  

do wieloośrodkowych badań europej-

skich nad patogenezą nowotworów 

układu pokarmowego. 

źródło: www.cm-uj.krakow.pl

fot. Jerzy Sawicz

fot. Jerzy Sawicz



39Biuletyn Informacyjny nr 11, listopad 2011

NAJWAŻNIEJSZE WyDARZENIA MIESIąCA LISTOPAD 2011

Międzynarodowy Program Promocji 

eurocertyfikat 2011

W czwartek 17 listopada 2011 roku 

na Zamku Królewskim w Warsza-

wie odbyła się Uroczysta Gala 

wręczenia prestiżowych wyróżnień  

w Międzynarodowym Programie Pro-

mocji EuroCertyfikat 2011.

Wśród wyróżnionych podmiotów zna- 

lazły się Samodzielny Szpital Woje- 

wódzki im. Mikołaja Kopernika  

w Piotrkowie Trybunalskim, który 

otrzymał EuroCertyfikat w zakresie  

Dobrych Praktyk Obsługi i Usług  

i statuetkę EuroCertyfikat w kategorii 

Zarządzania Instytucją oraz Woje- 

wódzka Stacja Ratownictwa Medy- 

cznego w Łodzi również w zakresie  

Dobrych Praktyk Obsługi i Usług.

Wyróżnienia z rąk Wiceministra Zdro- 

wia Cezarego Rzemka oraz Przewo- 

dniczącego Kapituły Konkursowej 

odebrali Dyrektor szpitala Marek Ko- 

nieczko oraz Dyrektor Ekonomiczny 

WSRM Grażyna Kazimierczak.

źródło: www.lodzkie.pl

17 listopada - Międzynarodowy 

dzień Studenta

Z okazji tego święta Minister Barbara 

Kudrycka skierowała do przewodni- 

czącej Parlamentu Studentów RP do-

miniki Kity gratulacje i życzenia dla 

wszystkich studentów:

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Pragnę przekazać na Pani ręce naj-

serdeczniejsze gratulacje z okazji 

Międzynarodowego Dnia Studenta. To 

piękne święto, które kultywuje pamięć 

o tragicznych wydarzeniach z 1939  

roku w Pradze, a jednocześnie mówi  

o sile, odwadze oraz niezłomności  

studentów, gotowych do walki o swoje 

prawa i szlachetne wartości. 

Niech więc tradycja obchodzenia 

tego święta, zapoczątkowana w 1941 

roku, będzie również okazją do re- 

fleksji nad współczesną rolą, zada- 

niami, obowiązkami i problemami 

społeczności studenckiej. Proszę 

przyjąć moje najszczersze życzenia, 

aby studia były czasem wszechstron-

nego rozwoju, twórczych i inspirują- 

cych działań, nowych odkryć i wyko-

rzystanych możliwości. Wierzę także, 

że rozwiązania wprowadzone w re-

formie szkolnictwa wyższego pomogą 

w realizacji najambitniejszych planów 

oraz w osiąganiu najlepszych wyników  

i przełomowych sukcesów. 

Z wyrazami najwyższego szacunku
prof. Barbara Kudrycka

źródło: www.nauka.gov.pl

Bartosz Arłukowicz nowym Ministrem 

zdrowia

Bartosz Arłukowicz (PO) 18 listopada 

oficjalnie objął obowiązki szefa resor- 

tu zdrowia i spotkał się z dyrektorami 

departamentów. 

- „Jest takie poczucie wyzwania, służba 
zdrowia to bardzo trudny resort, te-
mat bardzo wrażliwy społecznie, ale ja 
jestem lekarzem, znam służbę zdrowia 
zarówno ze strony praktyki, także ze  
strony samorządowej, jak i ze strony  
parlamentarnej” - powiedział Arłuko- 

wicz dziennikarzom. 

- „Patrząc na optymizm i kompetencje 
moich współpracowników myślę, że 
poradzimy sobie z problemami, które 
przed nami stoją” - dodał. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Polska federacja Szpitali członkiem 

europejskiej federacji Szpitali 

hOPe (hOspitals of euroPe)

W dniu 18 listopada formalnie przyjęto 

Polską Federację Szpitali jako człon- 

ka rzeczywistego do Europejskiej Fe- 

deracji Szpitali HOPE (HOspitals of  

EuroPE).

W trakcie posiedzenia Rady Guber- 

natorów, które odbyło się w Dussel- 

dorfie, mandat Gubernatora HOPE 

uzyskał prezes Polskiej Federacji  

Szpitali - prof. Jarosław J. fedorowski. 

Jest lekarzem, profesorem nadzwy- 

czajnym Akademii Leona Koźmińskie- 

go. 

Polska pozostawała jedynym krajem 

Unii Europejskiej, który do tej pory nie 

należy do Europejskiej Federacji Szpi-

tali, obejmującej swoim zasięgiem 

około 80% łóżek szpitalnych w UE.  

Polska Federacja Szpitali, przy  

wsparciu Federacji Europejskiej bę- 

dzie aktywnie wpływać na rozwiązy- 

wanie wielu problemów dotykających 

nasze szpitale, takich jak np. nadwy- 

konania, wymagania wobec szpitali, 

czas pracy personelu, czy też roszcze-

nia i odszkodowawczość.

Federacja została założona 10 paź- 

dziernika br. Jej członkami, założy- 

cielami są: Szpitale Tczewskie SA 

(Tczew), Szpitale Polskie SA (Kato-

wice), Krakowski Szpital Specjali- 

styczny im. Jana Pawła II (Kraków), 

SPZOZ RSS „Latawiec” (Świdnica), 

Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp.  

z o.o. (Września), ZOZ MSWiA (Rze- 

szów), Aldemed Centrum Medy- 

czne (Zielona Góra), CZMZ Sp. z o.o. 

(Żyrardów), Dom Lekarski SA (Szcze- 

cin), III Szpital Miejski im. Dr Karola  

Jonszera (Łódź), SPZOZ Gruźlicy  
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i Chorób Płuc (Olsztyn), NZOZ Nowy 

Szpital Sp. z o.o. (Świecie), Szpital 

Specjalistyczny św. Łukasza (Końskie), 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 

Brzeziny. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pierwszy europejski dzień Mózgu 

Przewodnicząc Radzie UE, Polska  

zwraca uwagę na zagrożenie, jakie  

stanowi dla zdrowia społeczeństw  

europejskich rosnąca liczba zachoro- 

wań na choroby mózgu – szczególnie  

w kontekście stałego wzrostu liczby 

osób starszych. 

Priorytet związany ze zwalczaniem 

chorób typowych dla wieku podeszłe- 

go, w tym chorób mózgu, ma na  

celu wskazanie konieczności sta- 

nięcia naprzeciw wyzwaniom, jakie 

dla stabilności finansowej systemów 

ochrony zdrowia stanowi starzenie się 

społeczeństwa europejskiego. Sta-

rzejące się społeczeństwa Europy  

to poważne wyzwanie dla dobrej kon- 

dycji zdrowotnej i dobrobytu obywa- 

teli Unii Europejskiej. Zwiększająca 

się liczba osób w wieku podeszłym, 

przewlekły przebieg zespołów otę- 

piennych i niepełnosprawność po uda- 

rze mózgu powodują, że leczenie  

i opieka stają się problemem nie tylko 

medycznym, ale także społecznym  

i ekonomicznym.

W ramach prac polskiej Prezydencji 

podsumowane zostaną dotychcza-

sowe działania i przedstawione pro-

pozycje nowych rozwiązań opartych  

o standardy europejskie, związa- 

nych w szczególności z aspektem 

zdrowotnym opieki nad osobami star-

szymi z chorobami neurodegenera- 

cyjnymi lub po udarze mózgu – na 

przykład w postaci strategii na rzecz 

zwalczania chorób typowych dla wieku 

podeszłego. Wśród celów prioryte- 

tu ważne miejsce zajmują również 

działania służące ogłoszeniu roku  

2014 - Europejskim Rokiem Mózgu.  

Uczestnicy konferencji przyjmą rów- 

nież specjalną konkluzję pokonfe- 

rencyjną (projekt konkluzji w załą- 

czniku). Informacje, wnioski i konkluzje 

wynikające z ustaleń konferencji zo- 

staną też przedstawione na grudnio- 

wej radzie europejskich Ministrów 

Zdrowia w ramach EPSCO.

Jakub Gołąb 
Rzecznik Prasowy Prezydencji

źródło: www.mz.gov.pl

JM rektor Profesor Andrzej Książek 

doktorem honoris causa 

Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi

 

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej  

Książek otrzymał 21 listopada 2011 r.  

godność doktora honoris causa 

Państwowego Uniwersytetu Medy- 

cznego w Tbilisi.

Senat gruzińskiej uczelni uhonorował 

najwyższą godnością akademicką JM 

Rektora, kierownika Katedry i Kliniki 

Nefrologii, doceniając jego osiągnięcia 

naukowe oraz zasługi dla rozwoju 

współpracy pomiędzy obiema uczel- 

niami. Uczelnia realizuje obecnie umo-

wę o współpracy z Uniwersytetem  

w Tbilisi, która przewiduje wymianę  

kadry naukowej wydziałów: Lekar- 

skiego, Farmaceutycznego oraz Pie- 

lęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, orga- 

nizację konferencji naukowych, jak 

również warsztatów badawczych.

Magnificencja Rektor, profesor Andrzej 

Książek, kierujący od 2005 roku lubel-

skim Uniwersytetem Medycznym, a od 

1982 roku Kliniką Nefrologii opubli- 

kował łącznie 365 prac naukowych,  

które cytowane były 516 razy. W roku 

ubiegłym otrzymał doktorat h.c.  

w Uniwersytecie im. Daniela Hali- 

ckiego we Lwowie. Jako pierwszy  

w Europie badacz, podjął obserwacje  

i udokumentował reakcje układu au- 

tonomicznego u pacjentów z przewle- 

kłą niewydolnością nerek. Był promo-

torem 26 doktorów medycyny, wykre- 

ował 8 profesorów.

źródło: www.umlub.pl

Łódzkie Towarzystwo Naukowe star-

sze niż Łódź Akademicka 

Członkowie i przyjaciele Łódzkiego 

Towarzystwa Naukowego zebrali się  

w Pałacu Poznańskiego w Łodzi,  

żeby uczcić 75 lat istnienia tej działa- 

jącej społecznie organizacji. Na jubi-

leusz przybyła między innymi Woje- 

woda Łódzki Jolanta chełmińska i Wi- 

ceprezydent Łodzi Krzysztof Piąt- 

kowski. Prezes ŁTN - uhonorowany 

niedawno tytułem doktora honoris  

causa Politechniki Łódzkiej prof. 

Stanisław Liszewski – powitał gości  

i przybliżył historię oraz wkład Towa- 

rzystwa w życie naukowe miasta i re-

gionu.

Jubileusz był okazją do wręczenia 

Medali Łódzkiego Towarzystwa Na- 

ukowego. Otrzymali je prof. dr hab. 

Maria Blombergowa, prof. dr eur.-ing. 

Andrzej Koziarski, prof. dr hab. ewa 

Marynowicz-hetka i dziennikarz Paweł 

Patora. Nowymi członkami Towarzy-

stwa zostali dr hab. Artur Gałkowski, 

prof. dr hab. dariusz Gawin oraz prof. 

dr hab. Jerzy Lewandowski.

Obecnie główny cel Towarzystwa to 

popieranie rozwoju nauki, ze szczegól-
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nym naciskiem na dziedziny ważne 

dla Łodzi i regionu. Działalność ŁTN 

skupia się wokół 5 zadań: integracji 

środowiska akademickiego Łodzi, pro-

mocji osiągnięć naukowych oraz dzia- 

łalnościach: wydawniczej, naukowo 

-badawczej i edukacyjnej. Organiza- 

cja dzieli się na 6 wydziałów: Ję- 

zykoznawstwa, Nauk o Literaturze  

i Filozofii, Sztuki i Nauk o Sztuce  

oraz Nauk: Historycznych i Społe- 

cznych, Matematyczno-Przyrodniczych, 

Medycznych i Technicznych.

Dobrze układa się współpraca po- 

między władzami samorządowymi 

Łodzi i ŁTN - w 1996 roku obie stro- 

ny, wraz z Konferencją Rektorów 

Państwowych Szkół Wyższych Łodzi  

i Oddziałem Łódzkim Polskiej Aka- 

demii Nauk podpisały umowę o współ- 

pracy i wzajemnej pomocy. Na jej  

podstawie prezydent Łodzi powołał 

Radę ds. Nauki, która rozdziela 

pieniądze na badania naukowe, kon-

ferencje, wydawnictwa oraz nagrody 

za prace dotyczące miasta lub jego 

promocji. Towarzystwo zainicjowało  

i współorganizuje wiosną każdego roku 

popularny Festiwal Nauki, Techniki  

i Sztuki.

źródło: www.lodz.uw.gov.pl

Prof. Michinari hamaguchi nowym 

doktorem honoris causa GUMed

Prof. Michinari hamaguchi, Rektor  

Uniwersytetu Nagoya został doktorem 

honoris causa Gdańskiego Uniwersy- 

tetu Medycznego. 

Uroczyste posiedzenie Senatu w ca- 

łości poświęcone nadaniu tytułu  

odbyło się 24 listopada w Auditorium 

Primum im. Olgierda Narkiewicza,  

w Atheneum Gedanense Novum.

Profesor Michinari Hamaguchi jest  

absolwentem Graduate School of  

Medicine and School of Medicine  

Nagoya University z 1975 roku.  

W kwietniu 2009 r. został wybrany na 

stanowisko Prezydenta (Rektora) Uni-

wersytetu Nagoya na okres 2009-2015. 

O wielkości zadania, jakiego podjął  

się prof. Hamaguchi jako Rektor, 

świadczy fakt, iż Uniwersytet w Nagoi 

należy do najbardziej znanych w świe- 

cie uniwersytetów japońskich, a w cią- 

gu ostatnich 10 lat czterech absol-

wentów tego uniwersytetu zostało 

uhonorowanych Nagrodą Nobla, w tym 

dwóch profesorów na stałe związa- 

nych z Uczelnią. 

Profesor Hamaguchi jest cenionym 

ekspertem z zakresu biologii nowo- 

tworów, specjalizującym się w mole-

kularnych mechanizmach inwazyjności  

i przerzutowania nowotworów. Jest  

autorem 182 prac naukowych o łącz- 

nej wartości indeksu cytowań (IF) 

6850. Prof. Hamaguchi jako pierwszy 

odkrył onkogen crk kodujący czą- 

steczki sygnałowe wiążące się z biał- 

kami o określonych motywach stru- 

kturalnych zawierającymi powtórzenia 

reszt prolinowych i fosforylowane re- 

szty tyrozynowe. 

źródło: www.gumed.edu.pl

Studenci wskazali liderów 

podczas Gali Biznesu 

Organizowana przez Studenckie Forum 

Business Centre Club Gala Biznesu  

na stałe wpisała się w łódzki kalen- 

darz wydarzeń. Jej piąta edycja 

zgromadziła w Pałacu Poznańskiego 

szerokie rzesze studentów i środo- 

wisk akademickich, przedsiębiorców 

i innych gości. Zainicjowane przez  

radosława Szwugiera i Łukasza Kor-

nackiego przedsięwzięcie ma za zada- 

nie aktywizować studentów, promować 

wśród nich przedsiębiorczość i stanowi 

świetną platformę, na której spotykają 

się młodzi oraz ich potencjalni przyszli 

pracodawcy.

Nowym punktem jubileuszowej edycji  

Gali był Plebiscyt SMS, w którym 

zagłosować mogli wszyscy mieszkańcy 

województwa łódzkiego. Jako Człowie- 

ka Regionu Łódzkiego wskazali Krzy- 

sztofa Kwiatkowskiego. Tytuł Firmy  

Regionu Łódzkiego zdobył INFOSyS.

Zwycięzców w 11 podstawowych kate- 

goriach wskazało w tym roku ponad  

1 700 studentów w głosowaniu interne- 

towym. Nad ostatecznym wyborem 

laureatów pieczę sprawowała kapituła 

złożona z przedstawicieli organizacji  

studenckich regionu łódzkiego i sa- 

morządów szkół wyższych – partnerów 

Łódzkiego Studenckiego Forum BCC.

Zwycięzcami Gali Biznesu 2011 w po- 

szczególnych kategoriach zostali:

• Polityk roku - John Godson;

• Uczelnia roku - Uniwersytet Łódzki;

• Dziennikarz roku - Jacek Grudzień;

• Młoda firma - PizzaPortal.pl;
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• Firma wspierająca młodych przedsię- 

biorców - Centrum Transferu Techno- 

logii Politechniki Łódzkiej;

• Firma roku - Grupa TOYA;

• Instytucja Promująca przedsiębior- 

czość - Łódzka Specjalna Strefa Eko- 

nomiczna;

• Zasługi dla rozwoju miasta - Marcin 

Gortat;

• Najważniejsza Inwestycja roku - Cen-

trum Konferencyjno-Wystawiennicze 

Międzynarodowych Targów Łódzkich;

• Osobowość środowiska naukowego  

- prof. Marek Belka;

• Eko firma - w4e Centrum Energii 

Wiatrowej.

źródło: www.lodz.uw.gov.pl

regionalny Program 

Ochrony zdrowia Psychicznego

W dniu 28 listopada 2011 r. Zarząd  

Województwa Łódzkiego uchwalił „Re- 
gionalny Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla Województwa Łódz- 
kiego na lata 2011-2015”.

Prace nad tym dokumentem trwały  

od momentu wejścia w życie (18 lutego 

br.) Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 grudnia 2010 roku w spra- 

wie Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego. Regionalny 

Program powstał, aby chronić zdro- 

wie psychiczne oraz zredukować  

zdrowotne i ekonomiczne koszty 

zaburzeń psychicznych mieszkańców 

regionu. Wskazuje on pożądane kie- 

runki i priorytetowe działania, które 

należałoby podjąć w celu zapewnienia 

mieszkańcom województwa szeroko  

rozumianego zdrowia psychicznego. 

źródło: www.lodzkie.pl

Nowa sieć informatyczna 

w szpitalach województwa łódzkiego

Ponad 13 mln zł kosztować ma bu- 

dowa 400 km sieci informatycznej oraz 

telefonii internetowej w placówkach 

służby zdrowia podlegających samo- 

rządowi województwa łódzkiego. To ko- 

lejny etap budowy Regionalnego Sy- 

stemu Informacji Medycznej (RSIM). 

Umowę w tej sprawie podpisali w 28 

listopada przedstawiciele zarządu wo-

jewództwa łódzkiego i spółki Asseco 

Poland. Budowa sieci informatycznej 

ma zostać zrealizowana do końca 2012 

roku.

System ma umożliwiać elektroniczną 

wymianę danych między szpitalami.  

W ramach projektu wykonawca zbu- 

duje lub zmodernizuje zarówno połą- 

czenia światłowodowe między bu- 

dynkami, okablowanie strukturalne,  

jak i serwerownie. Ma także za- 

instalować urządzenia aktywne dla 

potrzeb lokalnych sieci teleinforma- 

tycznych w placówkach medycznych 

podległych samorządowi wojewódz- 

twa łódzkiego. Spółka Asseco Poland 

ma także dostarczyć i zainstalować  

system VoIP (telefonia internetowa), 

w tym 13 centrali oraz 1500 telefonów. 

Ponadto wyposaży 23 serwerownie  

w systemy: zasilania awaryjnego, mo- 

nitoringu i bezpieczeństwa oraz w kli- 

matyzację. 

Wartość całego projektu wynosi 40 

mln zł, a 75 proc. środków pochodzi  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

rozstrzygnięcia konkursu na rato- 

wnictwo medyczne w woj. łódzkim

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ 

rozstrzygnął konkurs na udzielanie 

świadczeń w zakresie ratownictwa  

medycznego na lata 2012-2016. 20  

rejonów operacyjnych obsługiwać  

będzie 98 zespołów ratownictwa me- 

dycznego.

Łódzkie zgodnie z planem działania  

systemu państwowego ratownictwa 

medycznego w 2012 r. podzielone bę- 

dzie na 20 rejonów operacyjnych (w tym 

roku były to 22 rejony). Połączony zo- 

stał rejon Łodzi i powiatu zgierskiego.

Całe województwo będą obsługiwa- 

ły 33 specjalistyczne zespoły rato- 

wnictwa medycznego i 65 podstawo- 

wych zespołów oraz dwa zespoły wo- 

dne sezonowe (na Zalewie Sule- 

jowskim i Zbiorniku Jeziorsko).

Osiem rejonów (w tym roku cztery) 

będzie obsługiwał NZOZ Falck Medy-

cyna Region Centralny. Na terenie Łodzi 

i Zgierza oraz w Skierniewicach dzia- 

łać będzie Wojewódzka Stacja Rato- 

wnictwa Medycznego w Łodzi (w tym 

roku obsługiwała jeszcze Łowicz i Ku- 

tno).

W pozostałych rejonach pomocy  

udzielać będą zespoły: szpitala po- 

wiatowego w Brzezinach, szpitala  

w Rawie Mazowieckiej, NZOZ To- 

maszowskie Centrum Zdrowia, szpi- 

tal wojewódzki w Piotrkowie Trybu- 

nalskim, w Bełchatowie Centrum Me-

dyczne Riemer z Grodziska Mazowie- 
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ckiego, szpitale w Wieluniu, Zduńskiej 

Woli i Sieradzu oraz Powiatowe Cen-

trum Medyczne w Wieruszowie.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Kampania dawca.pl najlepsza  

na świecie

Dawca.pl, kampania społeczna ko- 

ordynowana przez studentów Gdań- 

skiego Uniwersytetu Medycznego,  

promująca świadome dawstwo na- 

rządów, szpiku i krwi, wygrała pier- 

wszą europejską edycję konkursu Dis-

cover e-volunteering. To pierwsza i je- 

dyna w Europie inicjatywa, która szu-

ka i nagradza pomysły skutecznego 

wolontariatu w Internecie. W tym roku 

międzynarodowe jury oceniało 81 pro-

jektów z 19 państw. Dalej przeszło 12 

finalistów. O wyniku zadecydowali in-

ternauci z całego świata. Dawca.pl 

otrzymał w nagrodę 3 tys. euro na dal-

szy rozwój e-wolontariatu.

źródło: www.gumed.edu.pl
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Odmłodzili ludzkie komórki

Francuskim naukowcom udało się 

znacznie odmłodzić ludzkie komórki. 

Dzięki odkryciu, być może za jakiś  

czas, uda się na przykład odtworzyć 

mięsień sercowy.

Odkrycia dokonano w Krajowym In- 

s-tytucie Zdrowia i Badań Medycznych 

pod kierunkiem profesora Jean-Marca 

Lemaitre’a z laboratorium w Mon- 

tpellier. 

Dzięki odpowiedniej manipulacji ge- 

netycznej, ekipa profesora Lemaitre’a 

przekształciła komórki osób starszych 

w komórki macierzyste podobne do 

tych, jakie posiada ludzki zarodek.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Polski implant nadzieją dla chorych na 

jaskrę

Inżynierowie z Akademii Górniczo 

-Hutniczej opracowali nowy implant 

wszczepiany do oka. W przeciwień- 

stwie do dziś stosowanych ma być 

bardziej trwały. Lada moment rozpo- 

czną się badania kliniczne na pacjen-

tach. 

Jak wyjaśnia prof. Stanisław Błaże- 

wicz z Katedry Biomateriałów Aka- 

demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

wadą obecnie stosowanych implantów, 

jest to, że z czasem ulegają zmato- 

wieniu. Polskie implanty matowieć nie 

będą, ponieważ materiał, z jakiego są 

zbudowane, nie zarasta tkanką oka 

ani też nie rozpuszcza się. Oddycha  

i przepuszcza płyny, dzięki czemu  

pory w oku nie czopują się, a jaskra 

wywołana jest właśnie zaczopowanymi 

porami i wzrostem ciśnienia w gałce 

ocznej. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

innowacyjna terapia w poznańskim 

centrum Onkologii

Na Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi  

i Onkologii Laryngologicznej Wielko-

polskiego Centrum Onkologii (WCO)  

8 listopada po raz pierwszy w Polsce  

zastosowano terapię fotodynamiczną 

przy użyciu preparatu Foscan.

Terapii fotodynamicznej zostało pod-

danych dwóch chorych. 

Jak czytamy w komunikacie WCO  

w ostatnich latach obserwowany jest 

stały wzrost zachorowań na nowo- 

twory złośliwe zlokalizowane w obrę- 

bie głowy i szyi. Pomimo stałego 

postępu technologicznego dotyczą- 

cego techniki operacyjnej, napromie- 

niania i chemioterapii celowanej wy- 

niki leczenia są nadal niezadowala- 

jące a pięcioletnie przeżycia udaje się 

uzyskać u około 50 proc. chorych. 

- W przypadku wznowienia choroby 

nowotworowej u części chorych, którzy 

wyczerpali już możliwości standar- 

dowego leczenia alternatywę może 

stanowić tzw. terapia fotodynamiczna 

z wykorzystaniem preparatu Foscan  

- informuje Aleksandra robaszkie- 

wicz specjalistka ds. szkoleń i PR  

w WCO.

Metoda ta może przynieść znaczna 

poprawę u pacjentów, u których inne 

metody leczenia zawiodły, wielką jej 

zaletą jest możliwość wielokrotnego 

powtarzania oraz znikomy odsetek 

działań ubocznych, natomiast wadą  

jest cena. Koszt jednorazowej kuracji  

to kilka tysięcy euro.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

zielona herbata i laser kontra 

choroba Alzheimera

Zielona herbata i czerwone światło 

laserowe mogą razem niszczyć złogi 

amyloidowe zaśmiecające mózg osób 

cierpiących na chorobę Alzheimera  
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- wynika z badań, o których informuje 

“New Scientist”. 

Jak informuje serwis Nauka w Pol- 

sce, nową metodę walki z Alzhei- 

merem zaproponowali naukowcy  

z Uniwersytetu Ulm w południowych 

Niemczech, którym wcześniej udało  

się dostarczyć lek na raka bezpo- 

średnio do komórek dzięki wykorzy- 

staniu wiązki czerwonego światła la- 

serowego o długości fali 670 nano- 

metrów. Światło wypycha z komórek 

wodę, a gdy laser zostaje wyłączony, 

komórki wchłaniają ją z powrotem  

wraz z molekułami, które znajdują się  

w otoczeniu (w tym wypadku zaapliko- 

wanymi wcześniej lekami).

Obecnie naukowcy z sukcesem wyko-

rzystali tę samą metodę do zlikwi- 

dowania złogów beta-amyloidu cha- 

rakterystycznych dla choroby Alzhei-

mera. Złogi te, zwane też płytkami  

star-czymi, odkładają się w ścianach 

naczyń krwionośnych. Zakłócając ko- 

munikację między komórkami nerwo-

wymi, prowadzą do zaburzeń pamięci  

i funkcji poznawczych.

Związkiem chemicznym hamującym 

powstawanie złogów jest występujący w 

zielonej herbacie galusan epigallokate-

chiny (EGCG). Gdy w jego otoczeniu na 

komórki nerwowe skierowane zostaje 

światło lasera, złogi beta-amyloidowe 

ulegają niemal 60-procentowej reduk-

cji. Przy samym działaniu lasera znika 

20 proc. blaszek.

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Łódź: diagnozują padaczkę u dzieci

Szpital im. Korczaka w Łodzi posiada 

unikalny w skali kraju aparat do ma-

ppingu czasoprzestrzennego, dzięki 

któremu można zdiagnozować pa- 

daczkę u dzieci. 

Aparat zainstalowano w tym roku, 

kosztował 100 tys. zł. Lekarze przeba-

dali nim prawie 1,7 tys. dzieci z całej 

Polski - informuje Dziennik Łódzki.

Szpital mógłby robić dwa razy więcej 

badań niż do tej pory, bo na oddziale 

pracuje aż ośmiu techników, gdyby  

NFZ zwiększył kontrakt. Dyrekcja 

złożyła ofertę do łódzkiego oddziału 

Funduszu. Odpowiedź powinna przyjść 

do końca roku. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pierwszy na świecie przeszczep 

„tymczasowej wątroby”

Brytyjscy lekarze uratowali ośmio- 

miesięczne niemowlę, cierpiące na  

ostrą niewydolność wątroby, wyko- 

rzystując po raz pierwszy na świecie 

przeszczep komórek tego narządu  

- poinformował King’s College Hos-

pital w Londynie, gdzie przeprowa- 

dzono zabieg.

BBC informuje, że transplantację, 

polegającą na wstrzyknięciu w pod- 

brzusze komórek wątroby, przepro- 

wadzono przed 6 miesiącami. iyaad  

Syed był wtedy umierający z powo- 

du uszkodzenia wątroby wywołanego 

infekcją wirusową. Chłopiec wymagał 

dializ i sztucznego wspomagania oddy-

chania. 

Lekarze z Londynu zamiast czekać 

na dawcę całego organu, zdecydowali 

się na podanie chłopcu pobranych od  

dawcy komórek wątroby, pełniących 

rolę tymczasowego przeszczepu tego 

narządu. Wstrzyknięto je w osłonie  

z substancji chemicznych pobranych  

z alg, by zapobiec ich odrzuceniu  

przez system immunologiczny. 

Przeszczepione komórki częściowo 

przejęły funkcje niewydolnej wątroby  

i przedłużyły życie Iyaada Syeda do  

czasu zregenerowania się tego na- 

rządu, co nastąpiło po dwóch tygod- 

niach. „Dziś, po upływie pół roku, 
wątroba chłopca jest niemal w pełni 
sprawna” - powiedział na konferencji 

prasowej prof. Anil dhawan z King’s 

College Hospital. 

Jest to przełomowe osiągnięcie w ba- 

daniach nad leczeniem ostrej nie- 

wydolności wątroby. Trzeba jednak 

poczekać jeszcze na kolejne podo- 

bne próby, które ostatecznie potwier- 

dzą, czy tę metodę będzie można 

wykorzystać w ratowaniu życia także  

innych dzieci i dorosłych. W samej Wiel-

kiej Brytanii co roku umiera ok. 100 

chorych, którzy nie mogą się doczekać 

na dawcę wątroby. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pierwszy europejski egzamin 

specjalizacyjny z chirurgii

Podczas obradującego w dniach  

17-19 listopada w Krakowie XV Kon- 

gresu Europejskiego Towarzystwa  

Chirurgii przeprowadzono po raz 

pierwszy w Polsce europejski egzamin 

specjalizacyjny z chirurgii ogólnej. 

- „Ten egzamin przeznaczony jest  
z jednej strony dla osób, które są  
spoza UE, a chcą wykazać się wyso- 
kimi kwalifikacjami w dziedzinie chi- 
rurgii, z drugiej strony dla osób, które 
posiadają specjalizację w ramach 
UE, a mimo to chcą nabyć dodatkową 
certyfikację swoich wyższych kwali-
fikacji” - powiedział członek komisji 

egzaminacyjnej dr Antoni Szczepanik  

z I Katedry Chirurgii Ogólnej Onkolo- 

gicznej i Gastroenterologicznej Colle-

gium Medium UJ. 
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Do egzaminu przystąpiło 12 kandy-

datów, m.in. z Belgii, Niemiec, Irlandii, 

Turcji, Iraku i Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich. W ramach egzaminu mu- 

sieli rozwiązać testy, które sprawdza- 

ły ich wiedzę merytoryczną, oraz 

przedyskutować z jurorami konkretne 

przypadki kliniczne. Zdało dziesięciu 

kandydatów. 

Europejskie Towarzystwo Chirurgii  

(ESS) jest jedną z największych i naj- 

bardziej prestiżowych organizacji, sku- 

piającą chirurgów z całej Europy. Jej 

głównym celem jest koordynowanie 

i wspieranie rozwoju chirurgii w as-

pekcie klinicznym i naukowo-badaw- 

czym, a także promowanie najwię- 

kszych osiągnięć tej dziedziny medycy- 

ny w Europie i na świecie. 

W kongresie biorą udział najwybi- 

tniejsi przedstawiciele wszystkich dy-

scyplin chirurgicznych z całej Europy  

i wielu wiodących ośrodków świato- 

wych. W ocenie uczestników, kongres 

stanowi okazję dla promocji osiągnięć 

współczesnej nauki, nowych metod  

leczenia i rozpoznawania schorzeń 

chirurgicznych. Myślą przewodnią kon-

gresu jest jakość w chirurgii, aspekty 

etyczne, moralne i medyczne.  

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Pierwsza w Polsce głęboka stymulacja 

mózgu w leczeniu padaczki

W Instytucie Psychiatrii i Neurologii  

w Warszawie neurochirurdzy przepro- 

wadzili 29 listopada pierwszą w Pol- 

sce operację wszczepienia urządzenia 

do głębokiej stymulacji mózgu  

u 35-letniej pacjentki, cierpiącej na 

lekooporną padaczkę.

Jak poinformował Instytut, zabieg, 

który jest nową szansą dla chorych 

z najcięższym przebiegiem epilepsji,  

przeprowadza dr n. med. Tomasz Man-

dat. Zespołem specjalistów uczest- 

niczących w operacji kieruje dr n. 

med. Paweł Nauman, kierownik Kliniki  

Neurochirurgii warszawskiego insty-

tutu.

Zabieg polega na zastosowaniu „roz- 

rusznika”, precyzyjnie wysyłającego 

impulsy elektryczne do określonego 

obszaru mózgu, związanego z da-

nym schorzeniem lub dolegliwością.  

W przypadku epilepsji takiej neuro- 

stymulacji poddawane jest jądro  

przednie wzgórza. Podczas operacji 

wszczepienia aparatu polscy neu-

rochirurdzy wykorzystali obrazowa- 

nie mózgu pacjenta. Pomaga ono 

zlokalizować miejsce, które ma być 

stymulowane oraz usytuować cienkie 

elektrody, którymi doprowadzane są  

impulsy elektryczne. Są one połączone 

ze stymulatorem, wszczepianym tuż 

pod skórą w okolicy klatki piersiowej.

Z dotychczasowych badań wynika, że 

elektrostymulacja znaczne zmniejsza 

częstość napadów, w tym najbardziej 

ciężkie napady, u dorosłych pacjentów 

z padaczką oporną na leczenie far- 

makologiczne. Z badania o nazwie 

SANTE, przeprowadzonego na grupie 

osób leczonych za pomocą stymula-

torów Medtronic wynika, że w ciągu 

dwóch lat liczba napadów padaczki  

u pacjentów po wszczepieniu stymu- 

latora spadła średnio o 56 proc.  

U 13 proc. pacjentów przez co naj- 

mniej 6 miesięcy nie było ich w ogóle. 

Po roku pacjenci informowali też, że 

mają one łagodniejszy przebieg. 

źródło: www.rynekzdrowia.pl

film z GUMed ogląda cały świat

dr Wojciech Żurek z Kliniki Chirurgii 

Klatki Piersiowej, prof. Witold rzy-

man, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki 

Piersiowej oraz prof. Jacek Jassem,  

kierownik Kliniki Onkologii i Radiote- 

rapii Gdańskiego Uniwersytetu Medy-

cznego są autorami i koordynatorami 

prezentacji i filmu VATS lobectomy in 

early stage NSCLC zamieszczonego na 

stronie European Cancer Organisation 

(www.ecco-org.eu/oncovideos/Surgi-

cal-Oncology.aspx). 

Ze strony można korzystać po darmo- 

wej rejestracji. Prezentacja wraz  

z filmem jest jedną z kilkunastu umie- 

szczonych na stronie ECCO Oncovideos 

i powstała na zaproszenie ECCO, wy- 

stosowane do uczelni w celu ukaza-

nia nowych trendów w badaniu, opiece  

i leczeniu onkologicznym, w tym przy-

padku, nowej techniki operacyjnej 

stosowanej w leczeniu raka płuca.

źródło: www.gumed.edu.pl

Polskie onkologiczne testy genetyczne 

nowej generacji

Od grudnia w Polsce będzie można 

skorzystać z nowej generacji testów 

genetycznych, pokazujących podatność 

danej osoby na raka jelita grubego  

i prostaty - poinformowali przedstawi- 

ciele Inno Gene, polskiej spółki biote- 

chnologicznej.

Obydwa testy Inno Gene opracowała 

wspólnie ze specjalistami Uniwer-

sytetu Medycznego i Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu, 

którymi kierował prof. Andrzej Ma-

ckiewicz, kierownik Zakładu Diagnos-

tyki i Immunologii Nowotworów WCO.  

Jacek Wojciechowicz, biotechnolog, 
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wiceprezes Inno Gene tłumaczył wy- 

jątkowość polskich testów: polega ona 

na tym, że obejmują analizę 169 mu-

tacji genetycznych odpowiedzialnych 

za proces nowotworowy i dają wynik  

w ciągu zaledwie dwóch dni. 

- „Żaden inny test dostępny w Polsce  
i innych krajach nie ma tak dużego za-
kresu badania” - przekonywał Wojcie-

chowicz. 

Zdaniem Michała Kaszuby, prezesa  

Inno Gene,  zastosowanie obydwu  

testów może przynieść w Polsce 

oszczędności dla służby zdrowia 

sięgające 200 mln zł rocznie. Wczesne 

wykrycie raka jelita grubego i pro- 

staty nie tylko bowiem zwiększa szan- 

se wyleczenia, ale i zmniejsza koszty  

leczenia. 

Koszt jednego testu to 1,8 tys. zł.  

Michał Kaszuba wyraził jednak na- 

dzieję, że w przyszłości u niektórych 

osób z rodzinną skłonnością do  

obydwu nowotworów, testy będą re- 

fundowane przez NFZ. Przekonywał 

przy tym, że za polskie testy i tak  

trzeba będzie zapłacić dziesięć razy 

mniej, niż za inne podobne testy na 

świecie, które kosztują 4-4,5 tys. euro  

i są mniej dokładne.

Jak informował Kaszuba, materiał do 

testu będzie można uzyskać samo- 

dzielnie w domu. Wystarczy pobrać 

wymaz z jamy ustnej, który po bez-

piecznym zapakowaniu trzeba jedynie 

przesłać do laboratorium kurierem  

lub pocztą. Wynik badania będzie  

znany po kilku dniach od daty bada-

nia, ale ostateczne wyniki testu będzie 

musiał zinterpretować lekarz (na pod-

stawie wytycznych opracowanych przez 

Wielkopolskie Centrum Onkologii).

źródło: www.rynekzdrowia.pl
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Studentka IV roku Kierunku Biotechnologia Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi

Wampiriada 
Jesień 2011

Tej jesieni już po raz 19. w Łodzi prze- 

prowadzono akcję honorowego krwio-

dawstwa - Wampiriadę. Jest to cykli- 

czny projekt przygotowywany przez 

Niezależne Zrzeszenie Studentów Re-

gionu Łódzkiego (NZS RŁ) i Regional- 

ne Centrum Krwiodawstwa i Krwio- 

lecznictwa (RCKiK) przy współpracy  

z łódzkimi uczelniami.

Wyjątkowość Wampiriady polega na 

tym, iż studenci stają przed możliwoś- 

cią oddania krwi bezpośrednio na  

uczelni, w miejscu gdzie przebywają 

na co dzień. Stwarza to możliwość 

przekonania do akcji większej ilości 

osób, a zarazem buduje grupę hono-

rowych krwiodawców systematycznie 
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oddających krew w przyszłości, także po 

zakończeniu studiów. 

Wampiriada jest akcją organizowaną 

przez studentów i dla studentów.  

Przez wiele lat funkcjonowania zje- 

dnała sobie wielu zwolenników. Każdy 

uczestnik akcji już tradycyjnie oprócz 

zestawu czekolad mających pomóc  

w regeneracji czerwonych krwinek 

otrzymuje pamiątkową koszulkę.

W tym roku jak zawsze projekt zakoń- 

czył się sukcesem. Krew oddało pra- 

wie 1000 osób podczas 10-ciu akcji 

przeprowadzonych w środowisku aka-

demickim naszego miasta, oprócz UM 

w Łodzi, w n/w uczelniach: Uniwersy- 

tet Łódzki, na wydziałach: Prawa i Ad-

ministracji, Zarządzania, Ekonomi- 

czno-Socjologicznym oraz Centrum 
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Wychowania Fizycznego i Sportu; Poli- 

technika Łódzka: Studium Języków  

Obcych i VIII Dom Studenta; Akade- 

mia Humanistyczno-Ekonomiczna oraz 

Wyższa Szkoła Informatyki.

Nasza Uczelnia godnie reprezentowała 

łódzką brać studencką. Oprócz trady-

cyjnej już akcji na Placu Hallera, 

„mikołajkowa” Wampiriada odbyła się  

w Bibliotece Głównej Uniwersytetu  

Medycznego, przy ul. Jana Muszyń- 

skiego 2, gdzie 84 studentów podzie- 

liło się darem życia.

 .

Na naszej Uczelni krew oddały łącznie 

224 osoby. Żadnej z nich nie zniechęcił 

lęk przed igłą, czy też konieczność  

oczekiwania w długiej kolejce. 

Przykładem świecili również wolon-

tariusze NZS RŁ, którzy nie tylko przy-

gotowywali i przeprowadzali wszystkie 

akcje, ale także oddawali krew, często 

przekonując tym niezdecydowanych 

studentów.

Niestety wszystko co dobre szybko  

się kończy: 19. edycja Wampiriady  

jest już za nami. Pozostawiła po so- 

bie wymierne skutki w postaci kilku- 

set litrów oddanej krwi, a także wielu 

pozytywnych wspomnień. Teraz po-

zostaje czekać na kolejną studencką 

akcję honorowego krwiodawstwa. 

Wiosną nasz „wampir” zbudzi się już 

po raz 20. i mamy nadzieję, że spotka  

się z nim jeszcze więcej studentów. 
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Sprawozdanie z obrad Senatu 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
z dnia 24 listopad 2011 r.
Podjęto uchwały:

• w sprawie zatwierdzenia prowizorium 

budżetowego na rok 2012;

• w sprawie wszczęcia postępowania  

o nadanie tytułu doctora honoris cau- 

sa Profesorowi Normanowi richowi 

oraz zatwierdzenie recenzentów;

• w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji Wyborczej dla przeprowadze- 

nia ordynacji wyborczej Władz Uczel- 

ni na kadencję 2012-2016;

• w sprawie utworzenia Zakładu Biolo- 

gii Nowotworów UM w Łodzi;

• w sprawie utworzenia Kliniki Neona-

tologii UM w Łodzi;

• w sprawie likwidacji Zakładu Immu-

nodermatologii Katedry Dermatologii  

i Wenerologii UM w Łodzi;

• w sprawie przekształcenia polega- 

jącego na przemieszczeniu Zakładu 

Laboratoryjnej Immunologii Medy- 

cznej z Wydziału Farmaceutycznego na  

Wydział Lekarski, zmiany nazwy alo- 

kowanego na Wydziale Lekarskim 

w Katedrze Immunologii Klinicznej  

i Mikrobiologii Zakładu Mikrobiologii 

Lekarskiej na Zakład Mikrobiologii  

i Laboratoryjnej Immunologii Medy- 

cznej oraz likwidacji Zakładu Laborato-

ryjnej Immunologii Medycznej;

• w sprawie zapewnienia środków 

na pokrycie wkładu własnego w pro-

jekcie o dofinansowanie robót budo- 

wlanych dot. obiektów służących reha-

bilitacji w związku z potrzebami osób 

niepełnosprawnych;

• w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ 

USK Nr 4 im. M. Konopnickiej;

• w sprawie zaopiniowania umowy dot. 

udostępnienia oddziałów klinicznych 

SP ZOZ USK Nr 1 im. N. Barlickiego 

na potrzeby wykonywania przez UM 

zadań dydaktycznych i badawczych  

w powiązaniu z udzielaniem przez  

Szpital świadczeń zdrowotnych; 

• w sprawie zatwierdzenia firmy do 

przeprowadzenia badania sprawoz- 

dania finansowego w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barli- 

ckiego;

• w sprawie zatwierdzenia firmy do 

przeprowadzenia badania sprawo- 

zdania finansowego w Uniwersyteckim 

Szpitalu Klinicznym Nr 4 im. M. Kono- 

pnickiej.

Sprawy kadrowe:

- powołano:

• dr hab. n. med. Marzennę zielińską 

na stanowisko profesora nadzwyczaj- 
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nego w Klinice Intensywnej Terapii  

Kardiologicznej Katedry Kardiologii  

i Kardiochirurgii UM;

• dr hab. n. med. iwonę cygankiewicz 

na stanowisko profesora nadzwyczaj- 

nego w Klinice Elektrokardiologii Ka- 

tedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM;

• dr hab. n. med. ewę Brzeziańską na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego  

w Zakładzie Molekularnych Podstaw  

Medycyny I Katedry Chorób Wew- 

nętrznych UM;

• dr hab. n. med. Leokadię Bąk-ro- 

maniszyn na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Żywienia 

w Chorobach Przewodu Pokarmowego 

Katedry Gastroenterologii UM;

• dr. hab. n. med. Jerzego Krzy- 

sztofa Wranicza na stanowisko pro- 

fesora nadzwyczajnego w Klinice Ele-

ktrokardiologii Katedry Kardiologii  

i Kardiochirurgii UM;

• dr hab. n. med. Małgorzatę Lelonek 

na stanowisko profesora nadzwy- 

czajnego w Klinice Kardiologii Katedry 

Kardiologii i Kardiochirurgii UM;

• prof. dr hab. n. farm. elżbietę Bu- 

dzisz do pełnienia funkcji Kierownika 

Zakładu Chemii Surowców Kosmety- 

cznych UM;

- powołano komisje konkursowe: 

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Katedry 

Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwo-

jowego UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Oddziału 

Klinicznego Chirurgii i Urologii Dzie- 

cięcej I Katedry Chirurgii UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Kliniki 

Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 

i Estetycznej II Katedry Chirurgii UM  

w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Kliniki 

Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii 

II Katedry Chorób Wewnętrznych UM  

w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Zakładu 

Biologii Molekularnej Nowotworów  

Katedry Chemii i Biochemii Medycznej 

UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Zakładu 

Chemii Biomolekularnej Katedry Che- 

mii i Biochemii Medycznej UM  

w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego 

w Zakładzie Enzymologii Medycznej 

Katedry Chemii i Biochemii Medycznej 

UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko profesora zwyczajnego  

w Zakładzie Hematologii Doświad- 

czalnej Katedry Hematologii UM  

w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika II Katedry 

Pediatrii UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Zakładu 

Nauczania Podstaw Medycyny Kli- 

nicznej Katedry Biomedycznych Pod-

staw Pielęgniarstwa UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Oddziału 

Klinicznego Medycyny Ratunkowej dla 

Dzieci II Katedry Pediatrii UM w Łodzi;

• do rozstrzygnięcia konkursu do 

pełnienia funkcji Kierownika Oddziału 

Klinicznego Chirurgii Rekonstrukcyjnej 

i Artroskopowej Stawu Kolanowego 

Katedry Chirurgii Ogólnej i Transplanta-

cyjnej UM w Łodzi.

W sprawach różnych: 

• wręczono podziękowania dla pro-

fesorów Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi w związku z uzyskaniem 

uprawnień emerytalnych;

• prof. dariusz Nowak zaapelował  

do dziekanów o zaangażowanie  

w program pełnego wykorzystania  

bazy Centrum Dydaktycznego.

www.umed.pl



          Zawodowe Studia Podyplomowe 

w zakresie Analityki Medycznej 

dla pracujących kadr przedsiębiorstw

na wydziale Farmaceutycznym 
UM w  Łodzi  współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich 
                                               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oddział Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Muszyńskiego 1 , 90-151 Łódź
tel. 42 677 93 05, 042 677 91 02
e-mail: euroanalityka@umed.lodz.pl
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Publikacja plakatu współf inansowana ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego

Studia, które 1 października 2011 r. rozpoczęło 36 pracowników przedsiębiorstw 
będą trwały cztery semestry  do czerwca 2013 r. i pozwolą ich absolwentom 
na podwyższenie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie odpowiedniej 
wiedzy medycznej oraz prawa  do ubiegania się o tytuł diagnosty laboratoryjnego. 

Studia realizowane 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). 




