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Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wraz z Uni- 
wersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką,  
był gospodarzem tegorocznej konferencji „Stu- 
denci zagraniczni w Polsce 2011”, organizow-
anej w ramach programu „Study in Poland”, pro- 
wadzonego przez Konferencję Rektorów Aka- 
demickich Szkól Polskich oraz Fundację Edu- 
kacyjną „Perspektywy”. Wydarzenie to zgro- 
madziło ok. 180 przedstawicieli Władz oraz 
biur współpracy z zagranicą i biur promocji 
polskich uczelni zainteresowanych tematyką 
umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa 
wyższego, rozwoju mobilności studentów i pra-
cowników naukowych oraz promocją polskich  
uczelni za granicą. Szczegółowo o przebiegu  
konferencji w swoim artykule pisze Asystentka 
Rektora, mgr Monika Osińska.
Wraz z końcem 2010 roku zakończył się projekt 
„Animator Innowacji i Przedsiębiorczości w Uni- 
wersytecie Medycznym w Łodzi – ANIMA”,  
realizowany w ramach programu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności 
– wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości aka-
demickiej”. O sukcesach projektu oraz działalności 
specjalnie powołanej jednostki uczelni - Centrum  
Innowacji i Transferu Technologii - można prze- 
czytać w artykule Pełnomocnika Rektora ds. Roz-
woju i Promocji Uczelni, mgr. Przemysława  
Andrzejaka.
Zapraszam do lektury materiałów poświęconych 
najważniejszym konferencjom naukowym  
lutego. O przebiegu II Konferencji Naukowej 
„Chirurgia 2011 – co nowego?”, organizowanej 
przez Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, pisze Prezes Towarzystwa i Kierownik 
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM  
w Łodzi - prof. dr hab. n. med. Adam Dziki.  

Relację z II Forum Kardiologii Obrazowej  
przygotowali Pani Ewa Szymczyk oraz dr hab. 
n. med. Piotr Lipiec, Kierownik Zakładu Szyb- 
kiej Diagnostyki Kardiologicznej II Katedry  
Kardiologii.
Warto przeczytać artykuł o szczególnym 
wyróżnieniu, jakim uhonorowała prof. dr. hab. 
n. med. Andrzeja Kaszubę – Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii 
oraz Kierownika II Katedry Dermatologii i Klini-
ki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onko-
logicznej, kapituła Nagrody Świętego Kamila. 
Pan Profesor został nagrodzony w kategorii „pra-
cownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją 
misję dla dobra chorych i cierpiących”.
Zachęcam również do przeczytania artykułu  
autorstwa mgr Bogumiły Wiktorowskiej z Od- 
działu Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głów- 
nej UM, z którego można dowiedzieć się wiele 
o historii i działalności bibliotek zakładowych  
w naszej uczelni.
Życzę przyjemnej lektury!
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Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
luty 2011

Profesor Piotr Kuna wyróżniony w konkursie Liderzy Medycyny 
- Menedżer Roku 2010 w Ochronie Zdrowia-SPZOZ

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź

Aktualności luty

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rozpoczyna działalność

W dniu 8 kwietnia 2010 r. między Zarządem  
Województwa Łódzkiego reprezentowanym 
przez Marszałka Województwa Łódzkiego  
a Rektorami trzech największych uczelni  
łódzkich  (Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej) 
zostało zawarte porozumienie dotyczące podej- 
mowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz 
zapobiegania i przeciwdziałania problemom 
związanym z nadużywaniem alkoholu, narko-
tyków i innych środków psychoaktywnych wśród 
młodzieży akademickiej. 

W myśl tego porozumienia, od dnia 1 lutego 
2011 r., przy ul. Pomorskiej 137, rozpoczyna 
działalność Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, 
w którym będzie można uzyskać pomoc terapeu-
tów Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej. 
Z anonimowych porad będzie można skorzystać 
w godzinach zaplanowanych dyżurów lub 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
(tel. 42 632 10 09).

Pełnomocnik Rektora UM w Łodzi ds.Uzależnień
dr hab. Wojciech Bielecki
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Otwarcie zmodernizowanej i nowocześnie wyposażonej I Kliniki Urologii 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM-CSW

W dniu 4 lutego 2011 roku odbyła się uroczy- 
stość otwarcia zmodernizowanej i nowocześnie 
wyposażonej I Kliniki Urologii. Po czterech 
miesiącach gruntownego remontu, Uniwer- 
sytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW 
może pochwalić się w pełni odnowioną Klini-
ką Urologii. W zakres prac modernizacyjnych 
wchodziły: prace ogólnobudowlane, nowe insta- 
lacje elektryczne i przeciwpożarowe, insta-
lacja gazów medycznych i klimatyzacji do sali 
wybudzeń.
W klinice utworzono nowoczesne pracownie 
do badań i zabiegów: sala opatrunkowa, sala do 
badań endoskopowych wyposażona w zestawy 
do endoskopii, laser holmowy do kruszenia ka-
mieni i do ablacji guzów pęcherza, aparaty do 
elektrokoagulacji, sala badań urodynamicznych, 
sala operacyjna z nowym sprzętem endosko-
powym. Zmodernizowana klinika oferuje swoim 
pacjentom sześć przytulnych, przestronnych sal, 
w większości wyposażonych w łazienki. Zas-
tosowano przyjazną dla pacjenta kolorystykę 
wnętrz. Równie ważnym punktem na mapie 
kliniki jest sala badań klinicznych. To właśnie  
tutaj lekarze urolodzy mogą przeprowadzać  
badania naukowe, m.in. nad nowotworami.  
W klinice hospitalizowanych jest rocznie 2 000 
pacjentów, natomiast blisko 15 000 porad ambu-
latoryjnych udziela przykliniczna przychodnia. 

Remont kliniki, którego całkowity koszt wyniósł 
1 mln zł, został w większości sfinansowany ze 
środków własnych szpitala. Klinikę doposażono 
w nowy sprzęt, którego zakup sfinansował Urząd 
Marszałkowski w Łodzi. 
W uroczystości otwarcia kliniki uczestniczyło 
wielu znamienitych gości: prof. Maciej Banach 
Podsekretarz w Ministerstwie Nauki i Szkolni- 
ctwa Wyższego, przedstawiciele władz samo- 
rządowych, przedstawiciele duchowieństwa, 
dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala WAM-CSW. 
Władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
reprezentował prof. Marian Brocki, Prorektor  
ds. Klinicznych.

Polonez Maturzystów z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

4 lutego, punktualnie o godzinie 12 z Pasażu 
Schillera, jak co roku, wyruszył uroczysty Polo-
nez Maturzystów organizowany przez Gazetę 
Wyborczą. Partnerem tegorocznego Poloneza  
był Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Niesprzyjająca aura nie odstraszyła tegoro- 
cznych maturzystów, którzy tłumnie stawili się 
przed Urzędem Miasta. Ponad tysiąc maturzy- 
stów powitała Wojewoda Jolanta Chełmińska, 
a wraz z nią Prezydent Hanna Zdanowska oraz 
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Redaktor Naczelna łódzkiego oddziału „Gazety 
Wyborczej” - Barbara Piegdoń-Adamczyk.

Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał certy-
fikat, a także upominki od naszego Uniwersytetu. 
Na zakończenie wszystkim zrobiono wspólne 
pamiątkowe zdjęcie!

II Forum Kardiologii Obrazowej w Łodzi

W dniach 4 i 5 lutego 2011 odbyło się w Łodzi  
II Forum Kardiologii Obrazowej, będące 
unikatową w skali kraju inicjatywą edukacyjną, 
łączącą w sobie konferencję oraz towarzyszą- 
ce warsztaty praktyczne, dotyczące diagnostyki  
obrazowej chorób układu krążenia. Prze- 
wodniczącymi Komitetu Naukowego byli prof.  
dr hab. med. Jarosław Kasprzak oraz dr hab. 
med. Piotr Lipiec z II Katedry Kardiologii  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ważną  
i nowatorską częścią Forum Kardiologii Obra-
zowej były warsztaty praktyczne, gdzie pod 
okiem ekspertów uczestnicy mogli poznać pod-
stawy analizy tomografii komputerowej serca  
i naczyń wieńcowych, akwizycji i analizy rezo- 
nansu magnetycznego serca oraz zaawansowa- 
nych technik echokardiograficznych, w tym 
śledzenia markerów akustycznych i echokar- 
diografii 3D. 

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź
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Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną - trzecią 
- edycję Forum Kardiologii Obrazowej w 2012 
roku.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziałów: Lekarskiego  
wraz z Oddziałem Stomatologicznym oraz Wojskowo-Lekarskiego

W dniu 7 lutego 2011 roku w gmachu Teatru 
Wielkiego w Łodzi odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału 
Lekarskiego wraz z Oddziałem Stomatolo- 
gicznym oraz Wydziału Wojskowo-Lekar- 
skiego.

Dyplomy odebrało łącznie niemal 400 absol-
wentów. Najwyższą średnią ocen końcowych 
uzyskali:
•  Katarzyna Kośla - 4,82 
    (Wydział Lekarski)
•  Adam Strzecki - 4,72 
    (Oddział Stomatologiczny)
•  Łukasz Janas - 4,70 
    (Wydział Wojskowo-Lekarski)
Podczas uroczystości Prezes Okręgowej Rady Le-
karskiej w Łodzi - Grzegorz Mazur wręczył naj- 
lepszym studentom poszczególnych wydziałów 
nagrody ufundowane przez ORL w Łodzi. 
Dziesięcioro absolwentów Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego w stopniu podporucznika otrzymało 
pamiątkowe odznaki oraz listy gratulacyjne od Szefa  
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź
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Ponadto, nagrody za wybitne osiągnięcia  
sportowe i wieloletnie reprezentowanie Uczelni  
na zawodach sportowych odebrali zawodnicy 
Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi. 
Uroczystość uświetniły przemówienia zapro- 
szonych gości: Wojewody Łódzkiego - Jolanty  
Chełmińskiej, Marszałka Województwa 
Łódzkiego - Witolda Stępnia, Przedstawiciela 
Posłów i Senatorów Województwa Łódzkiego  
- Senatora Macieja Grubskiego, proboszcza  
parafii pw. Zesłania Ducha Świętego - prze- 
wodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa  
Służby Zdrowia - ks. Pawła Sudowskiego oraz 
przedstawiciela Sztabu Generalnego Wojska  
Polskiego - gen. bryg. Ryszarda Frydrycha. 
Podczas uroczystości odczytany został również  
list gratulacyjny przesłany przez Ministra Na- 
uki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbarę 
Kudrycką.
Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!

Podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 9 lutego w Pałacu Poznańskiego odbyło 
się uroczyste podpisanie porozumienia w spra-
wie nawiązania współpracy, którego sygnatariu- 
szami byli rektorzy łódzkich uczelni publi- 

cznych: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki 
Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi- 
zyjnej i Teatralnej oraz Prezydent Miasta Łodzi.
Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem 
w kierunku rozwoju i promocji projektu „Łódź 
Akademicka” – „który ma się przyczynić do 
podkreślenia roli Łodzi jako znaczącego ośrodka 
akademicko-naukowego, Miasta przyjaznego do  
życia oraz rozwoju zawodowego, z wyraźną 
synergią Uczelnia-Miasto”.
Porozumienie ma charakter ramowy i dotyczy 
współpracy w zakresie m. in.:  poprawy jakości 

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź
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kształcenia, rozwoju współpracy międzynaro- 
dowej uczelni, wspólnych działań promocyjnych 
oraz dostosowania kierunków kształcenia do 
strategii gospodarczej miasta.

Zmarł dr hab. n. med. prof. nadzw. Feliks Kacprzyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  
9 lutego 2011 r. w wyniku długiej i ciężkiej choro-
by zmarł w wielu 65 lat Pan Profesor dr hab.  
n. med. Feliks Kacprzyk. Lekarz klinicysta,  
nefrolog, transplantolog, nauczyciel wielu po- 
koleń lekarzy, pielęgniarek i położnych, Kierow- 
nik Zakładu Transplantologii Nerek UM  
w Łodzi, Ordynator Oddziału Dializ USK Nr 1, 
wieloletni pracownik Kliniki Nefrologii Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Bar-
lickiego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu  
16 lutego 2011 r. na cmentarzu komunalnym 
„Doły” w Łodzi, przy ulicy Smutnej.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z po- 
wodu śmierci dr. hab. n. med. prof. nadzw. 
Feliksa Kacprzyka, wieloletniego pracownika 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zasłużonego 
pedagoga i lekarza składa

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. Paweł Górski

Kapituła Nagrody Świętego Kamila uhonorowała wyróżnieniem 
prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kaszubę

W 2011 roku Kapituła Nagrody Świętego Ka- 
mila uhonorowała wyróżnieniem - prof. dr. 
hab. n. med. Andrzeja Kaszubę - Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie dermatologii i wene-
rologii oraz Kierownika II Katedry Dermatologii  
i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej 
i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi w kategorii „pracownicy służby zdrowia 
z pasją realizujący swoją misję dla dobra cho- 
rych i cierpiących”. 

Uroczysta Gala odbyła się 10 lutego 2010 r.  
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji 
Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. 
Przyznane zostały Nagrody Świętego Kamila  
- patrona chorych i pracowników służby zdrowia. 
Nagroda została ustanowiona w 2007 roku z ini-
cjatywy Zakonu Posługujących Chorym - Ojców 
Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edu-
kacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest  
z okazji Światowego Dnia Chorego, który został 
ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13 maja 
1992 roku. Nagroda przyznawana jest co roku  
w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Na-
grody jest wyrażenie i uznanie wdzięczności 
tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością 
budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych 
i ich rodzin oraz stają się głosem tych, którzy 
sami nie są w stanie domagać się przestrzegania 
swoich praw. „Nagroda jest symbolem pomocy 
niesionej każdemu choremu, bez względu na 
jego światopogląd, wyznawaną wiarę czy rodzaj 
choroby”. Kapituła Nagrody Św. Kamila wyróżnia 

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź
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osoby oraz instytucje, przyznając nagrody w kil-
ku kategoriach: fundacje, organizacje pacjentów 
i stowarzyszenia społeczne, pracownicy służby 
zdrowia, środki publicznego przekazu, twórcy 
życia publicznego. 

Uroczystość uświetnili m.in.: Prezydent RP 
Bronisław Komorowski z małżonką, Minister 
Zdrowia Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Pacjenta 
Krystyna Kozłowska oraz wielu posłów i sena-
torów.

V Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii 
„Postępy i problemy współczesnej kardiologii”

Konferencja odbyła się 12 lutego 2011 roku,  
na terenie Stacji Nowa Gdynia w Zgierzu.

Obchody rocznicy strajków studenckich w Łodzi

W 30. rocznicę strajku studentów łódzkich,  
podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów w auli 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódz- 
kiego spotkali się animatorzy i uczestnicy tam-
tych wydarzeń. Rocznica uczczona została pod-
czas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UŁ,  
w którym uczestniczyli: Wicemarszałek Sej- 
mu - Stefan Niesiołowski, Ministrowie - Ceza- 
ry Grabarczyk i Krzysztof Kwiatkowski, Wo-
jewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska i Marsza- 
łek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień 
oraz Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska,  

władze łódzkich uczelni wyższych, w tym Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi, a także wielu  
innych znamienitych gości.
Strajk łódzkich studentów to było wydarzenie  
o historycznej doniosłości, a Porozumienie  
Łódzkie porównać można z umowami spo- 
łecznymi podpisanymi w 1980 roku w Gdańsku, 
Szczecinie czy Jastrzębiu. To wydarzenie ważne 
dla uniwersytetu, miasta i kraju - mówił rektor UŁ 
prof. Włodzimierz Nykiel.
W czasie uroczystości wręczono również medale 
„Universitatis Lodziensis Amico”. Uhono- 
rowano nimi Wojciecha Walczaka, Wiesława 
Urbańskiego i Leszka Owczarka. Zaprezento- 
wane zostały również okolicznościowe monety  
o nominałach 2 zł i 10 zł, które z okazji rocznicy 
studenckiego protestu wyemitowane zostaną  
w marcu. Ich wzory zaprezentował Marek Belka, 
Prezes NBP. Poczta Polska przygotowała spe- 
cjalny znaczek, na którym jeden ze strajkujących 
trzyma nad głową podpisane Porozumienie 
Łódzkie.
Strajk łódzkich studentów rozpoczął się 21 sty- 
cznia 1981 r. i trwał do 18 lutego. Uczestniczyło 

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź
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w nim ok. 10 tys. osób. Rozmowy z delegacją 
rządową, na której czele stał Minister Janusz 
Górski, toczyły się w auli Wydziału Filologi- 
cznego Uniwersytetu Łódzkiego. To tam spotkali 

się uczestnicy i animatorzy tamtych wydarzeń. 
Studenci domagali się m.in. autonomii uczelni, 
ograniczenia cenzury, możliwości swobodnego 
wyboru przedmiotów i rejestracji NZS.

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczy- 
cielom akademickim oraz pracownikom nauki  
i sztuki.
Nauki medyczne
dr hab. Walentyna Balwierz 
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

dr hab. Janusz Grzegorz Jaśkiewicz 
- Gdański Uniwersytet Medyczny 
dr hab. Andrzej Józef Kawecki 
- Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skło- 
dowskiej-Curie w Warszawie 
dr hab. Janusz Stanisław Klatka 
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
dr hab. Monika Teresa Lichodziejewska- 
-Niemierko - Gdański Uniwersytet Medyczny 
dr hab. Zofia Ostrowska 
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
dr hab. Andrzej Piotrowski 
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
dr hab. Bożena Romanowska-Dixon 
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2011”

W dniu 24 lutego br., w hotelu Ambasador Cen-
trum w Łodzi, zainaugurowana została ogólno- 
polska konferencja „Studenci Zagraniczni w Pol- 
sce 2011”, pod patronatem Wojewody Łódz- 
kiego, Marszałka Województwa Łódzkiego  
i Prezydenta Miasta. Wśród współorganizatorów 
wydarzenia znaleźli się: Rektorzy Akademickich 
Szkół Polskich, Fundacja Edukacyjna Perspekty-
wy, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki 
oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
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Aktualności 

Wszystkich zgromadzonych powitał Waldemar 
Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspekty-
wy oraz prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodniczący 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
KRASP. O swoich oczekiwaniach związanych  
z rozpoczynającą się konferencją mówili rów- 
nież: Marszałek Województwa Łódzkiego,  
Witold Stępień, prof. dr hab. Włodzimierz 
Nykiel, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. 
dr hab. Stanisław Bielecki, Rektor Politech-
niki Łódzkiej oraz prof. dr hab. n. med. Paweł  
Górski, Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi.
• I sesja plenarna poświęcona była internacjo- 
nalizacji polskich uczelni. Prowadzącym sesję  
był prof. Karol Musioł;
• II sesja plenarna „Wprowadzanie i rozwój  
programów studiów w języku angielskim  
- doświadczenia, dobre praktyki, sprawy do 
załatwienia” prowadzona była przez prof. 
Włodzimierza Nykiela;
• III sesję plenarną „Zagraniczny student na stu-
diach w języku polskim” przygotowała prof.  
dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor UŁ.
Ostatnią IV sesję plenarną „Różne oblicza in-
ternacjonalizacji w Polsce” poprowadził prof. 
Stanisław Bielecki.
Pierwszy dzień konferencji zakończył się uro- 
czystą kolacją, połączoną z rozdaniem nagród  
laureatom konkursu INTERSTUDENT 2011 na 
najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.

25 lutego br., w drugim dniu Ogólnopolskiej  
Konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce  
2011” miały miejsce dwie sesje plenarne.
• V sesję pn. „Jak wykorzystać środki z eduka-
cyjnych programów Unii Europejskiej do popra- 
wy umiędzynarodowienia kształcenia w pol- 
skich szkołach wyższych?” poprowadziła  
Beata Skibińska z Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji (FRSE), zastępca Dyrektora Programu 
„Uczenie się przez całe życie”;
• Ostatnią, VI sesję konferencji „Przesłanki su- 
kcesu w zakresie umiędzynarodowienia polskie- 
go szkolnictwa wyższego”, przedstawił Rektor 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. dr 
hab. Paweł Górski.
Każdej sesji towarzyszyły wykłady oraz komen-
tarze specjalistów.
Konferencję podsumował i zakończył Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
KRASP - prof. dr hab. Karol Musioł.

Sesja sprawozdawcza z realizacji projektu „Zakażenia prenatalne i perinatalne ludzkim 
wirusem cytomegalii” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

W dniu 25 lutego 2011 roku w siedzibie Insty-
tutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk  
w Łodzi odbyła się sesja sprawozdawcza z reali- 
zacji projektu „Zakażenia prenatalne i perinatalne 
ludzkim wirusem cytomegalii” dofinansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
Partnerem i współrealizatorem projektu jest Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi, zaangażowany  
w 3 działania badawcze z 8 zaplanowanych  
w ramach projektu. Jednostką odpowiedzialną  
za wdrożenie działań badawczych w Uniwersy- 
tecie Medycznym w Łodzi jest Klinika Medy-
cyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, III Ka- 
tedra Ginekologii i Położnictwa. Kierownikami 

zadań badawczych są prof. dr hab. n. med. Jan 
Wilczyński oraz dr hab. n. med. prof. nadzw. 
Dorota Nowakowska.
Liderem projektu jest Instytut Biologii Me- 
dycznej PAN w Łodzi. Pozostałymi partnerami 
projektu są Collegium Medicium Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytut Centrum Zdrowia Mat-
ki Polki oraz Instytut Centrum Zdrowia Dziecka  
w Warszawie.
W ramach Projektu PL027 „Zakażenia prena-
talne i perinatalne ludzkim wirusem cytomegalii”  
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi realizo- 
wane są dwa zadania: 1) Oznaczenie prewalencji, 
zachorowalności i czynników ryzyka zakażeń 
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CMV u kobiet ciężarnych i ich dzieci oraz  
2) Określenie wpływu zakażenia CMV na po- 
ziom stresu oksydacyjnego u kobiet ciężarnych  
i ich noworodków. Projekt ma na celu wykry-
wanie zakażeń ludzkim wirusem cytomegalii 
(HCMV) u kobiet ciężarnych oraz noworod-
ków, a także poznanie wybranych mechanizmów  
molekularnych zakażeń CMV. 
Cytomegalowirus jest szeroko rozpowszechnio- 
ny w populacji ludzkiej i stanowi jedną  
z najczęstszych przyczyn zakażeń wrodzonych. 
Ocenia się, że około 60-80% mieszkańców Eu-
ropy Centralnej jest nosicielami HCMV. Sza-
cuje się, że średnio 60-70% kobiet w wieku 
rozrodczym jest nim zakażona, a 1-2% ulega 
zakażeniu pierwotnemu w okresie ciąży. Jest on 
najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń 
wewnątrzmacicznych, których częstość ocenia 
się na 0,2 do 2%. W Polsce nie prowadzono do-
tychczas badań nad częstością występowania 
zakażeń wrodzonych wirusem cytomegalii.  
W ramach projektu chcielibyśmy stworzyć 
pierwsze badanie kohortowe kobiet ciężarnych 
badanych w kierunku zakażeń wirusem 

CMV. Celem projektu jest określenie prewa-
lencji przeciwciał anty-CMV w populacji pol- 
skiej, zachorowalności na cytomegalię w ciąży,  
częstości zakażeń wrodzonych u noworodków  
i określenie głównych czynników ryzyka 
zakażenia oraz poznanie wybranych mechani- 
zmów molekularnych zakażeń CMV, w tym roli 
stresu oksydacyjnego w zakażeniach wywoła- 
nych wirusem CMV.
Kolejne spotkanie sprawozdawcze połączone 
z podsumowaniem realizacji całego projektu 
planowane jest w kwietniu 2011 roku.

Bełchatowskie Targi Edukacyjne

W dniu 25 lutego 2011 r. Uniwersytet Medy- 
czny w Łodzi wziął udział w IX Bełchatowskich 

Targach Edukacyjnych organizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie wspól-
nie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie. 
Targi odwiedziło wielu uczniów szkół ponad- 
gimnazjalnych zainteresowanych kontynu- 
owaniem nauki na studiach wyższych. Wyda- 
rzenie to już od kilku lat cieszy się dużym za- 
interesowaniem zwiedzających, a także wys-
tawców z różnych miast. Honorowy patronat 
nad tegorocznymi Targami objął Starosta Beł- 
chatowski, patronat medialny - Telewizje lokalne 
TTL, TKB Dolsat, NTL Radomsko, Tygodnik  
Regionalny Fakty oraz Radio Eska Bełchatów.
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Artykuł 

mgr Monika Osińska
Asystentka Rektora UM 

Konferencja

„Studenci 
Zagraniczni
w Polsce”

W dniu 24 lutego br., w hotelu „Ambasador  
Centrum” w Łodzi, zainaugurowana została 
ogólnopolska konferencja „Studenci Zagrani- 
czni w Polsce 2011”, pod patronatem Wojewody 
Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego  
i Prezydenta Miasta. 
Wśród współorganizatorów wydarzenia znaleźli 
się: Rektorzy Akademickich Szkół Polskich, 
Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Politechnika 
Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi.
Wszystkich zgromadzonych powitał Waldemar 
Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspe- 
ktywy oraz prof. dr hab. Karol Musioł,  
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prze- 
wodniczący Komisji ds. Współpracy Między- 
narodowej KRASP. 

O swoich oczekiwaniach związanych z roz- 
poczynającą się konferencją mówili również: 
Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold 
Stępień, prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. 
Stanisław Bielecki, Rektor Politechniki Łódz- 
kiej oraz prof. dr hab. med. Paweł Górski,  
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się cztery 
sesje plenarne:
• I sesja plenarna poświęcona była internacjo- 
   nalizacji polskich uczelni. Prowadzącym sesję  
    był prof. Karol Musioł.
• II sesja plenarna „Wprowadzanie i roz- 
  wój programów studiów w języku angiel- 
   skim - doświadczenia, dobre praktyki, sprawy 
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 do załatwienia” prowadzona była przez  
     prof. Włodzimierza Nykiela.
•  III sesję plenarną „Zagraniczny student na  
  studiach w języku polskim” przygotowała  
   prof. dr hab. Zofia Wysokińska, Prorektor  
     UŁ.
• Ostatnią IV sesję plenarną „Różne oblicza  
  internacjonalizacji w Polsce” poprowadził  
     prof. Stanisław Bielecki.
Pierwszy dzień konferencji zakończył się uro- 
czystą kolacją, połączoną z rozdaniem nagród 
laureatom konkursu INTERSTUDENT 2011,  
na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce.
W drugim dniu konferencji miały miejsce dwie 
sesje plenarne:
•  V sesję pt. „Jak wykorzystać środki z eduka- 
  cyjnych programów Unii Europejskiej do  
 poprawy umiędzynarodowienia kształcenia  
  w polskich szkołach wyższych?” poprowa- 
 dziła Beata Skibińska z Fundacji Roz- 
  woju Systemu Edukacji (FRSE), zastępca  
   dyrektora Programu „Uczenie się przez całe 
     życie”.
• Ostatnią, VI sesję konferencji „Przesłanki  
 sukcesu w zakresie umiędzynarodowienia  
  polskiego szkolnictwa wyższego”, poprowa- 
 dził Rektor Uniwersytetu Medycznego  
     w Łodzi - prof. dr hab. Paweł Górski.
Profesor Górski, mówiąc o internacjonali- 
zacji w polskich uczelniach wyższych, zwrócił 
uwagę na doświadczenia uczelni medycznych, 
którym udało się we właściwym czasie do- 

strzec i wykorzystać, występujące na rynku  
globalnym, zapotrzebowanie na wiedzę me- 
dyczną na poziomie uniwersyteckim. Popyt  
znacznie przekraczający możliwości zaspoko-
jenia go w uczelniach lokalnych, ograniczonych 
limitem miejsc lub wysokimi opłatami, sprzyja 
zainteresowaniu obcokrajowców, polskimi uczel-
niami wyższymi.   
Mówiąc o umiędzynarodowieniu studiów w od- 
niesieniu do naszej uczelni, Rektor wskazał szereg 
elementów, które przyczyniają się do poprawy 
warunków kształcenia wszystkich studentów. 
Przede wszystkim zwrócił uwagę na:
- zwiększoną  mobilność  wszystkich studen- 
    tów  uczelni; 
- nowe jakości kształcenia (problem based  
   learning,  nauczanie zintegrowane) – w naszej  
 uczelni wprowadzane w ramach projektu 
   „Operacja Sukces”;
- nowe, bardziej transparentne formy ewaluacji      
   zdobywanej wiedzy, wprowadzane na  podsta- 
  wie wymagań obowiązujących w uczelniach    
  zagranicznych np. wprowadzanie egzaminów  
    NBME; 
- poprawę kompetencji i umiejętności eduka- 
  cyjnych  kadry dydaktycznej - szkolenia ję- 
   zykowe i  edukacyjne;
- wzrost kreatywności pracowników różnych  
  szczebli wobec nowych wyzwań i poczucia  
 osobistej odpowiedzialności za realizowane  
   zadania;
- inwestowanie pozyskanych środków finan- 
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sowych w infrastrukturę, urządzenia multime-
dialne, sprzęt laboratoryjny, aktualizacje bazy 
podręczników.  
Wszystkie te działania tworzą podstawy kon- 
kurencyjności opartej o dobre tj. weryfikowalne 
w środowisku międzynarodowym, standardy 
kształcenia oraz przyjazne warunki studiowania. 
Tendencja wzrostu zapotrzebowania na studia 
medyczne na rynku edukacji międzynarodowej  
utrzymuje się i wynika nadal m.in. z wyso- 
kiego prestiżu  zawodu lekarza w większości  
krajów oraz idącego za tym, wysokiego statusu 
ekonomicznego. Mamy więc wszyscy szansę  
nadal z niej korzystać i umiejętnie poszerzać  
swój indywidualny i zbiorowy udział. Ważne 
jest, by nie stracić z pola widzenia istniejących 
jak zwykle zagrożeń, tkwiących wewnątrz   
instytucji, jak i poza nią. Z tych wewnętrznych, 
najgroźniejszym wydaje się być jakiekolwiek 
załamanie jakości kształcenia poprzez obniżenie 
kryteriów naboru i ewaluacji wiedzy studenta 
oraz pogorszenie warunków bytowych.
Rektor mówił również o zagrożeniach związa- 
nych m.in. z niekorzystnymi zmianami prze- 
pisów w krajach, skąd mogą pochodzić poten- 
cjalni studenci oraz z działaniami konkurencji, 
zwłaszcza tej najbliższej, którą dla Polski sta- 
nowi system edukacji uczelni medycznych  
krajów  ościennych - Czech, Słowacji czy  
Węgier. Śledzenie ofert edukacyjnych konku- 

rencji, poziomu opłat, programów nauczania  
winno stanowić swoisty alert dla działań naszych 
uczelni w tym zakresie. 
Każdej sesji towarzyszyły wykłady oraz komen-
tarze specjalistów.
Konferencję podsumował i zakończył Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący 
Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
KRASP - prof. dr hab. Karol Musioł.
W konferencji wzięło udział ponad 180 osób  
z prawie 70 uczelni.  Gorące tematy związane  
z umiędzynarodowieniem naszego szkolnictwa 
wyższego: promocja polskich uczelni za granicą, 
rekrutacja obcokrajowców, rozwój studiów  
w języku angielskim, zwiększanie skuteczności 
naszego udziału w programach unijnych oraz 
utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi absol-
wentami polskich szkół wyższych, dominowały 
podczas dyskusji oficjalnych, jak i tych kulu- 
arowych.  
Liczba uczestników, zainteresowanie, liczne gło- 
sy w dyskusji, komentarze przybyłych świad- 
czą o ogromnej potrzebie organizowania podob-
nych konferencji.  
Dla naszej Uczelni oprócz wymiany doświadczeń 
i pogłębienia poruszanych zagadnień, Konferen- 
cja była też kolejnym sprawdzianem umieję- 
tności organizacyjnych.
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Artykuł

mgr  Przemysław Andrzejak
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

„Nie jest ważne miejsce, w którym stoimy,
ale kierunek, w którym się poruszamy”

                                                                     Goethe

W okresie od 1 października 2009 roku do 31 
grudnia 2010 roku w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi, w ramach programu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyj- 
ności – wsparcie innowacyjnej przedsiębior- 
czości akademickiej”, realizowany był projekt  
„Animator Innowacji i Przedsiębiorczości w Uni-
wersytecie Medycznym w Łodzi – ANIMA”.
Jednym z ważniejszych efektów realizacji pro-
jektu jest, utworzona w styczniu 2010 roku, 
międzywydziałowa jednostka – Centrum Inno- 
wacji i Transferu Technologii Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi. Główny cel jej dzia- 
łalności określony został jako lepsze wykorzy- 
stanie potencjału intelektualnego i technicznego 
uniwersytetu oraz transfer wyników badań nau-
kowych i prac badawczych do gospodarki. Jed-
nostka przejęła realizację i promocję projektu  
„Animator Innowacji i Przedsiębiorczości  
w Uniwersytecie Medycznym Łodzi – ANIMA”, 
a obecnie zajmuje się działalnością doradczą, 
informacyjną, promocyjną, a także naukową.
Kolejnym istotnym efektem projektu ANIMA 
było zatwierdzenie przez Senat Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi uczelnianego regulaminu 
własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr 
intelektualnych. Regulamin ten stanowi wynik 
wspólnej pracy praktyków – naukowców Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi i prawników,  
a także konsultacji z innymi uczelniami wyż- 
szymi oraz ośrodkami naukowymi, które mają  
w tej dziedzinie największe w kraju doświadczenie 
(Warszawa – Politechnika Warszawska, Kraków 

– Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Cen-
trum Innowacji, Wrocław – Wrocławskie Cen-
trum Badań EIT+). 
Prace nad stworzeniem takiego dokumentu za-
inicjowane zostały na kilka miesięcy przed 
rozpoczęciem realizacji projektu ANIMA. 
Obecnie jest on podstawą polityki Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi w dziedzinie ochrony  
i zarządzania własnością intelektualną. Regu- 
lamin umożliwił stworzenie narzędzi oraz  
wypracowanie procedur w zakresie skutecz- 
nej ochrony prawnej własności intelektual-
nej, zarządzania własnością intelektualną oraz 
zasad komercjalizacji. Głównym założeniem 
regulaminu, którego integralną część stanowi 
formularz zgłoszenia utworu/wynalazku, było 
ustandaryzowanie i swego rodzaju uproszczenie 
procedury zgłoszeniowej. Brak regulacji w tym 
zakresie skutkował niewielką liczbą wniosków 
patentowych. Implementacja jasnych regulacji 
dotyczących ochrony własności intelektualnej 
oraz podziału praw między autora wynalazku  
i uczelnię ma za zadanie zachęcić naukowców  
do większej aktywności, jeśli chodzi o zgłosze- 
nia patentowe. Polityka władz uczelni stanowi 
również, że nowatorskie projekty badawcze, 
które mają duży potencjał komercjalizacyjny 
otrzymają dofinansowanie kosztów związanych 
z uzyskaniem ochrony patentowej. Pierwsze 
efekty wprowadzenia regulacji można już 
zaobserwować. W pierwszym kwartale bieżącego 
roku do Centrum wpłynęło więcej formularzy 
zgłoszeniowych (6 zgłoszeń) niż w całym minio-
nym roku (5 zgłoszeń). Jeśli ta tendencja zosta-
nie utrzymana, uczelnia zyska nowe możliwości 
promowania osiągnięć naukowych oraz transfe- 
ru wiedzy i wyników badań naukowych do  
gospodarki.

Innowacyjna przedsiębiorczość  
akademicka - podsumowanie projektu  

„Animator Innowacji  
i Przedsiębiorczości  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  
–  ANIMA”
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Do pobudzenia kreatywności naszych naukow- 
ców przyczynił się również, opracowany  
w ramach projektu, konspekt międzywydzia- 
łowego kursu pt. „Zarządzanie własnością 
intelektualną. Nauka – Innowacje – Biznes”. Jego  
wydanie stanowiło pierwszy krok do upo- 
wszechnienia standardów nauczania w zakre-
sie ochrony prawnej własności intelektualnej  
i zarządzania prawami do niej. W związku z tym,  
iż publikacja adresowana jest głównie do  
studentów i młodych naukowców Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, konspekt zawiera pod-
stawowe informacje oraz praktyczne wska-
zówki dotyczące procedur patentowych w kraju 
i zagranicą. Ze względu na specyfikę uczelni,  
w konspekcie znalazła się również część 
poświęcona wynalazkom biotechnologicznym. 
Wydawnictwo to miało wypełnić istniejącą na  
uczelni lukę w dostępie do wiedzy na temat me- 
chanizmów zarządzania własnością intelektu- 
alną oraz prawami własności intelektualnej. 
Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pozwoliła Uniwersytetowi Medyczne- 
mu w Łodzi na aktywny udział w konferencjach  
i targach dotyczących współpracy jednostek  
naukowych z przedsiębiorcami, takich jak Bio- 
forum – Forum Biotechnologii, Farmacji i Bio-
Biznesu Krajów Europy Środkowej (Łódź), BIO 
International Convention – Międzynarodowy 
Kongres Biotechnologiczny (USA), czy Global 
Technology Symposium (USA). Uczestnictwo 
przedstawicieli Uczelni w tych prestiżowych 
wydarzeniach stworzyło możliwość wymiany 
doświadczeń, a także weryfikacji własnej wiedzy 
i poglądów w zakresie znaczenia gospodarki 
opartej na wiedzy, rozwoju nowych technologii, 
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy 
nauki z biznesem. W ramach projektu zorgani- 
zowane zostały także wyjazdy studyjne do 
ośrodków transferu technologii w Griefswaldzie 
(Niemcy) oraz Cambridge (Wielka Brytania), 
a poprzez udział w cyklicznych spotkaniach  
w Brukseli wzrosło zaangażowanie naszej  
Uczelni w rozwój Europejskiej Sieci Współpracy  
Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).
Projekt ANIMA stworzył narzędzia, które służą 
edukacji i promocji w dziedzinie ochrony praw- 
nej własności intelektualnej, a w konsekwencji 
stymulują rozwój przedsiębiorczości akademi- 
ckiej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.  
Ponadto w wyniku jego realizacji wdrożono 
regulacje w zakresie ochrony prawnej własności 
intelektualnej oraz komercjalizacji wiedzy i tech-

nologii, a także zainicjowano proces integracji 
środowiska naukowego uczelni ze środowiskiem 
biznesu. ANIMA była swego rodzaju bodźcem 
do podjęcia działań w kierunku rozwoju inno- 
wacyjności i propagowania przedsiębiorczych 
postaw wśród kadry akademickiej naszej uczelni. 
Koniec projektu to jedynie koniec pewnego etapu 
przybliżającego nas do osiągnięcia celu, jakim  
jest przekształcenie naszej Alma Mater w innowa-
cyjne przedsiębiorstwo naukowo-dydaktyczne, 
które sprosta wyzwaniom przyszłości.

Wszystkich pracowników i studentów Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, którzy mają nowa-
torskie pomysły, realizują innowacyjne projekty, 
potrzebują konsultacji lub pomocy rzecznika 
patentowego zapraszamy do odwiedzenia strony 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi 
– www.umed.pl/ciitt.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
al. Kościuszki 4
90-419 Łódź 
tel. 42 273 32 50
e-mail: ciitt@umed.lodz.pl
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prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniach 19-20 lutego 2011 roku odbyła się  
w Łodzi II Konferencja Naukowa „Chirurgia  
2011 – co nowego?”, organizowana przez Zarząd 
Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich.  
Organizatorem konferencji był prof. dr hab. 
med. Adam Dziki, obecny prezes Towarzystwa 
Chirurgów Polskich. Jest to już drugie spotkanie 
mające na celu przedstawienie najnowszych 
osiągnięć w chirurgii, które zostały opubli- 
kowane w światowym piśmiennictwie w 2010 
roku.
Obrady miały miejsce w nowo wybudowanym 
kompleksie budynków Wydziału Prawa i Admi- 
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ten nowo- 
czesny obiekt okazał się doskonałym miejscem 
do zaprezentowania nowoczesnych trendów  
w chirurgii.
Do uczestnictwa w konferencji zaproszono 
wybitnych specjalistów i uznanych ekspertów 
z poszczególnych dyscyplin chirurgicznych 

II Konferencja Naukowa

„Chirurgia 2011
- co nowego?”

z naszego kraju. Program konferencji był 
tak bogaty, że zaplanowano dwa dni obrad.  
W sobotę uczestnicy mogli brać udział w trzech 
sesjach naukowych obejmujących zagadnienia 
związane z chirurgią przełyku, żołądka, trzu-
stki, jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego,  
a także chirurgią klatki piersiowej i piersi oraz 
chirurgią endokrynologiczną. Następnego dnia 
zorganizowano dwie sesje, w czasie których 
omówiono tematykę związaną z chirurgią je- 
lita grubego i odbytnicy, chirurgią wątroby 
i dróg żółciowych. Poza tym przedstawiono 
standardy postępowania z chorymi po urazach 
wielonarządowych i oparzeniach oraz z obja- 
wami ogólnego zakażenia. Osobny wykład 
poświęcono współpracy pomiędzy chirurgiem  
a anestezjologiem.
Ideą konferencji jest nie tylko zapoznanie  
uczestników z najnowszymi osiągnięciami  
w diagnostyce i leczeniu pacjentów z choroba- 
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mi chirurgicznymi, ale także pomoc w zasto- 
sowaniu tych osiągnięć w codziennej praktyce. 
Właśnie dlatego po każdym wykładzie zaplano- 
wano 5 minut na dyskusję i wymianę poglą- 
dów, dzięki czemu uczestnicy mogą od razu  
pytać autorytety o rzeczywistą wartość przed-
stawianego materiału. 

Konferencja okazała się dużym sukcesem,  
zarówno pod względem merytorycznym, jak  
i towarzyskim, dlatego jesteśmy przekonani, że 
ten cykl konferencji „Co nowego w chirurgii?”  
na stałe wpisze się w krajobraz szkoleń nauko- 
wych przygotowanych dla chirurgów. Jesteśmy 
bardzo dumni, ze mogliśmy tą edycję przygo- 
tować w Łodzi.

Biuletyn nr 2, luty 2011, ŁódźBiuletyn nr 2, luty 2011, Łódź



artykuł

19

Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

Nagroda 
Świętego 

Kamila

W 2011 roku Kapituła Nagrody Świętego Kamila  
uhonorowała wyróżnieniem prof. dr. hab.  
n. med. Andrzeja Kaszubę – Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii 
oraz Kierownika II Katedry Dermatologii  
i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej 
i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi w kategorii „pracownicy służby zdro- 
wia z pasją realizujący swoją misję dla dobra  
chorych i cierpiących”. Uroczysta Gala odbyła 
się 10 lutego 2011 r. w Muzeum Kolekcji im. 
Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa 
Porczyńskich w Warszawie. Przyznane zostały 

Nagrody Świętego Kamila - patrona chorych  
i pracowników służby zdrowia. Nagroda zo- 
stała ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy  
Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Ka- 
milianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edu-
kacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest  
z okazji Światowego Dnia Chorego, który został  
ustanowiony przez papieża Jana Pawła II 13  
maja 1992 roku. Nagroda przyznawana jest co 
roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą 
Nagrody jest uznanie i wyrażenie wdzięczności 
tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością 
budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych 
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i ich rodzin oraz stają się głosem tych, którzy 
sami nie są w stanie domagać się przestrze- 
gania swoich praw. „Nagroda jest symbolem  
pomocy niesionej każdemu choremu, bez wzglę- 
du na jego światopogląd, wyznawaną wiarę  
czy rodzaj choroby”. Kapituła Nagrody Św. Ka- 
mila wyróżnia osoby oraz instytucje, przyznając 
nagrody w kilku kategoriach: fundacje, orga- 
nizacje pacjentów i stowarzyszenia społeczne, 
pracownicy służby zdrowia, środki publicznego 
przekazu, twórcy życia publicznego. 
Uroczystość uświetnili m.in.: Prezydent RP 
Bronisław Komorowski z małżonką, Minister 
Zdrowia Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Pacjenta 
Krystyna Kozłowska oraz wielu posłów i sena-
torów.
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mgr Bogumiła Wiktorowska
 Oddział Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej

BIBLIOTEKI 
ZAKŁADOWE  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Biblioteki zakładowe są organizowane, aby 
zaspokajać potrzeby biblioteczno-informacyjne 
określonej grupy użytkowników – przede wszyst-
kim pracowników naukowo-dydaktycznych je-
dnostek przy których działają. Zakres tematyczny 
gromadzonych zbiorów związany jest z pracą 
naukowo-badawczą i dydaktyczną katedr, klinik 
i zakładów. Księgozbiór – wydawnictwa zwarte  
i ciągłe, zbiory specjalne, m. in. prace magister-
skie i licencjackie, udostępniany jest prezencyj- 
nie na miejscu w czytelni, a na zewnątrz – pra- 
cownikom naukowym, studentom i doktoran- 
tom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Losy bibliotek zakładowych bywają zmienne, 
powstają i rozwijają się razem z jednostka-
mi organizacyjnymi, w których funkcjonują.  
W zależności od potrzeb ich księgozbiory są  
rozdzielane, łączone lub likwidowane. W naszej 
Uczelni, z ponad 60-ciu bibliotek funkcjonu- 
jących w latach siedemdziesiątych i osiem- 
dziesiątych, pozostały obecnie jeszcze 22.  
Zmiana spowodowana jest dostępnością nowo- 
czesnych narzędzi informacyjno-wyszukiwaw- 
czych, baz danych, czasopism elektronicznych, 
internetu. Biblioteki zakładowe bez profesjonal- 
nej obsady, których jest obecnie 15, z nielicznym 
i nieuaktualnianym księgozbiorem, nie spełniają 
swej podstawowej funkcji. Wydaje się, że opty-
malna byłaby sytuacja, w której system biblio- 
teczno-informacyjny Uczelni tworzyłaby Bi- 
blioteka Główna i dobrze wyposażone, fachowo 

prowadzone biblioteki Wydziałów: Farmaceu- 
tycznego, Wojskowo-Lekarskiego, Nauk o Zdro- 
wiu, która może być zorganizowana na bazie 
Biblioteki Katedry Nauk Humanistycznych oraz 
Oddziału Stomatologicznego.
Pierwsze biblioteki zakładowe naszej Uczelni, 
bardzo zróżnicowane zarówno pod względem 
wielkości zbiorów, jak i stopniem organiza-
cji,  powstały w 1945 roku wraz z powołaniem 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Łódzkiego.  
Merytorycznie i organizacyjnie podlegały  
szefom zakładów, którzy wpływali na profil  
gromadzonego księgozbioru i formę funkcjono- 
wania biblioteki.
Z dniem 1 stycznia 1965 roku Rektor Akademii 
Medycznej w Łodzi prof. dr Marian Stefa- 
nowski powołał do życia Oddział Bibliotek 
Zakładowych i Klinicznych Biblioteki Głównej, 
do którego należało zamawianie książek i cza-
sopism, również z importu, sprawozdawczość, 
ewidencja księgozbioru, prowadzenie katalogu 
centralnego bibliotek zakładowych. Organizację 
powierzono mgr Zofii Dreszerowej, która była 
nauczycielem akademickim, starszym kustoszem 
dyplomowanym, kierownikiem oddziału w la- 
tach 1964 – 1974. Następni kierownicy: mgr 
Barbara Krupińska-Stachera, kustosz, (1974 
– 2000), mgr Jolanta Cwer, kustosz, (2000  
– 2005), obecnie mgr Bogumiła Wiktorowska, 
kustosz, (2006 -). 

biblioteki zakładowe UM w Łodzi
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Biblioteka Główna oraz biblioteki wydziałów, 
oddziału, katedr, klinik i zakładów stanowią 
system biblioteczno-informacyjny Uczelni.  
W lutym 2011 roku są to biblioteki: Wydziałów  
- Farmaceutycznego, Wojskowo-Lekarskiego oraz 
Oddziału Stomatologicznego; Katedr - Higieny 
i Epidemiologii; Historii Medycyny i Farma-
cji; Immunologii; Kardiologii i Kardiochirurgii;  
Medycyny Sądowej; Nauk Humanistycznych;  
Ortopedii; Patofizjologii; Patomorfologii; Pe- 
diatrii; Psychiatrii; Zakładów - Anatomii Pra- 
widłowej i Klinicznej; Biochemii Lekarskiej; 
Biofizyki Molekularnej i Medycznej; Biologii 
i Parazytologii Lekarskiej; Cytofizjologii, Hi-
stologii i Embriologii; Medycyny Nuklearnej; 
Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Centrum 
Nauczania Języków Obcych.
Kadrę bibliotek Wydziału Farmaceutycznego, 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, Oddziału 
Stomatologicznego oraz Katedr Pediatrii, Ka- 
tedry Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Zakładu 
Cytofizjologii, Histologii i Embriologii stano- 
wią wykwalifikowani bibliotekarze. Wykształ- 
cenie wyższe i stanowisko kustosza posiada  

6 osób, 1 osoba stopień naukowy doktora i stano- 
wisko adiunkta dokumentacji i informacji nau-
kowej, 3 osoby stanowisko starszego bibliote- 
karza. W pozostałych bibliotekach są to wyzna- 
czeni przez kierowników zakładów opiekunowie 
księgozbiorów, najczęściej asystenci lub sekre-
tarki.
Fachowi pracownicy bibliotek zakładowych 
organizują warsztat pracy naukowej i dydaktycz- 
nej poprzez opracowywanie i udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych, prowadzą działalność 
informacyjną umożliwiającą szybki i łatwy do- 
stęp do źródeł naukowych.
Podstawowe zadania: wypożyczenia między- 
biblioteczne, działalność naukowo-wydawnicza, 
zasadniczy trzon działalności bibliograficzno 
-informacyjnej są scentralizowane - realizuje je  
Biblioteka Główna. Natomiast gromadzenie,  
opracowanie, udostępnianie zbiorów i działalność  
informacyjna jest zdecentralizowana, prowadzona  
przez oddział i biblioteki zakładowe.
Prace Oddziału Bibliotek Zakładowych funkcjo- 
nują w oparciu o zintegrowany komputerowy sys-

                         mgr Zofia Dreszer                                            mgr Barbara Krupińska-Stachera

                            mgr Jolanta Cwer                                                mgr Bogumiła Wiktorowska
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tem biblioteczny Horizon. Moduł Gromadzenie 
pozwala na rejestrację i kontrolę stanu realiza-
cji zamówień oraz pozostałych procedur z tym 
związanych, takich jak przyjmowanie faktur, 
kontrola wydatków, akcesja książek wpływa- 
jących z zakupu. Moduł Czasopisma zajmuje 
się przyjmowaniem i przydziałem wydawnictw 
ciągłych z Biblioteki Głównej do poszczegól- 
nych bibliotek zakładowych, informuje o pre- 

numerowanych tytułach oraz posiadanym za-
sobie. Katalog WebPac dostarcza informacji  
o posiadanych zbiorach i pozwala określić ich 
wielkość. Tworzenie ksiąg inwentarzowych  
odbywa się również w sposób zautomatyzowany.  
Zakup książek dokonywany jest najczęściej za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych firm: ABE 
Marketing, Bookseller, IPS, Horyzont oraz przez 
Internet. Ważna jest szybkość realizacji zamó- 
wienia oraz możliwość negocjowania cen.

Oddział Bibliotek Zakładowych sprawuje 
merytoryczną kontrolę nad księgozbiorami bi- 
bliotek zakładowych – w każdej z nich co 4 lata 
przeprowadzane jest skontrum,  mające na celu 
porównanie stanu faktycznego zbiorów z zapi- 

Rok
Biblioteka Główna Bibl ioteki  zakładowe

liczba vol. koszt liczba vol. koszt
2002 610 67 894,89 624 69 458,50
2003 599 61 447,63 931 88 264,95
2004 1 078 122 226,40 693 85 270,85
2005 1 434 117 461,52 784 79 251,60
2006 1 156 133 856,02 853 82 165,23
2007 2 081 131 427,86 810 89 838,65
2008 1 377 103 482,03 1 318 110 826,25
2009 3 721 265 331,96 987 88 573,66
2010 1 690 186 556,40 1 695 132 208,99

Zakup księgozbioru

sami w księgach inwentarzowych, danymi  
w bazach komputerowych lub protokołami 
ubytków, ustalenie braków względnych i bez- 
względnych.
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II Forum  
Kardiologii  
Obrazowej w Łodzi

W dniach 4 i 5 lutego 2011 odbyło się w Ło- 
dzi II Forum Kardiologii Obrazowej, będące 
unikatową w skali kraju inicjatywą edukacyjną, 
łączącą w sobie konferencję oraz towarzyszące 
warsztaty praktyczne, dotyczące diagnostyki  
obrazowej chorób układu krążenia.
Przewodniczącymi Komitetu Naukowego byli 
prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak oraz  
dr hab. med. Piotr Lipiec z II Katedry Kardio- 
logii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pre- 
zentowana w trakcie konferencji tematyka dedy- 
kowana była lekarzom chorób wewnętrznych, 
kardiologom, radiologom oraz osobom w trak-
cie szkolenia z wyżej wymienionych specjaliza-
cji. Program naukowy konferencji obejmował  
przede wszystkim zagadnienia dotyczące obra-
zowania tętnic wieńcowych, oceny wad zastaw- 
kowych, a także dylematów klinicznych zwią- 
zanych z diagnostyką zatorowości płucnej, 
nadciśnienia płucnego, tętniaków aorty i kar- 
diomiopatii. To wyjątkowe spotkanie prawie  
200 lekarzy z różnych dziedzin (radiologii,  
nieinwazyjnych technik obrazowania w kardio- 
logii, kardiologii inwazyjnej, kardiologii dzie- 
cięcej oraz kardiochirurgii) pozwoliło na wy- 
mianę poglądów oraz dyskusję dotyczącą 
najważniejszych zagadnień współczesnej dia- 
gnostyki obrazowej chorób serca. Co warte 
podkreślenia, uczestnictwo w konferencji było 
bezpłatne dla pracowników Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi. 
Ważną i nowatorską częścią Forum Kardiologii 
Obrazowej były warsztaty praktyczne, gdzie pod 
okiem ekspertów uczestnicy mogli poznać pod-
stawy analizy tomografii komputerowej serca  
i naczyń wieńcowych, akwizycji i analizy rezo- 
nansu magnetycznego serca oraz zaawanso- 

Ewa Szymczyk,
Dr hab. n. med. Piotr Lipiec
Kierownik Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
II Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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wanych technik echokardiograficznych, w tym 
śledzenia markerów akustycznych i echokar- 
diografii 3D. 
Już teraz zapraszamy Państwa na kolejną – trzecią 
- edycję Forum Kardiologii Obrazowej w 2012 
roku.
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Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 23 lutego 2011 r.

luty 2011

więcej na www.umed.pl

Podjęte uchwały:

• w sprawie uchylenia uchwały nr 114/2009  
  z dnia 23 kwietnia 2009 r. dotyczącej wprowa- 
  dzenia stacjonarnych studiów pierwszego i dru- 
 giego stopnia na kierunku elektroradiologia, na 
 Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia  
  Podyplomowego;
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów    
 doktoranckich UM w Łodzi, obowiązującego  
  od 1.09.2011 r.;
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu przy- 
 znawania stypendiów doktoranckich UM  
 w Łodzi, obowiązującego studentów, którzy  
 rozpoczną studia w roku akademickim  
  2011/2012;
• w sprawie uchwalenia zasad pobierania i wa- 
 runków zmniejszania opłat za niestacjonarne  
  studia doktoranckie UM w Łodzi;
• w sprawie określenia punktacji kwalifikacji  
 kandydatów na studia doktoranckie UM  
  w Łodzi;
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu kie- 
  rowania za granicę pracowników, doktorantów, 
  studentów UM w Łodzi w celach naukowych, 
   dydaktycznych lub szkoleniowych;
• w sprawie zniesienia uchwały nr 144/2009 
  dotyczącej odpisu przychodów za studia niesta- 
  cjonarne dla wydziałów na cele dydaktyczne;
• w sprawie wprowadzenia Kliniki Dermatologii  
 i Wenerologii do struktury organizacyjnej SP  
 ZOZ USK im WAM w Łodzi - Centralnego  
  Szpitala Weteranów;

• w sprawie uhonorowania prof. Antoniego    
   Prusińskiego nagrodą „Gloria Medicine”;
• wszczęto postępowanie w sprawie nadania  
 tytułu doktora honoris causa profesorowi  
 Tomasowi J. Slaga z Zakładu Farmakologii  
   Uniwersytetu w Teksasie.

W sprawach organizacyjnych:

• przeniesiono Zakład Neuroendokrynologii  
 z Katedry Endokrynologii do Katedry Diag- 
 nostyki Laboratoryjnej, z zachowaniem alo- 
   kacji na Wydziale Wojskowo-Lekarskim;
• zniesiono Katedrę Endokrynologii;
• zniesiono Zakład Hemostazy alokowany na 
  Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia 
   Podyplomowego.

W sprawach kadrowych:

• powołano prof. dr. hab. Andrzeja Stańczaka  
 na stanowisko kierownika Zakładu Farmacji 
   Szpitalnej UM w Łodzi;
• powołano prof. dr. hab. Jarosława Fabisia na 
 stanowisko kierownika Kliniki Artroskopii, 
 Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii  
   Sportowej UM w Łodzi;
• powołano dr hab. Marlenę Broncel na stano- 
 wisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
 Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Kli- 
   nicznej UM w Łodzi;
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• powołano dr. hab. Macieja Jabłkowskiego na 
 stanowisko kierownika Kliniki Chorób Zakaź- 
   nych i Chorób Wątroby UM w Łodzi;
• powołano dr. hab. Jerzego Sokołowskiego na 
 stanowisko kierownika Zakładu Stomatologii    
   Ogólnej UM w Łodzi;
• powołano komisje konkursowe do rozstrzy- 
  gnięcia konkursów na stanowiska profesorów  
   i kierowników jednostek.

Ponadto:

• prof. Dariusz Nowak, Prorektor ds. Rozwoju   
  Uczelni, przedstawił prezentację na temat stanu    
   realizacji inwestycji CKD;
• JM Rektor, prof. Paweł Górski przypomniał  
 o konieczności składania przez Dziekanów  
 wniosków o odznaczenia dla pracowników  
   UM w Łodzi;
• dr Jacek Grabowski, Kanclerz UM poinfor- 
 mował o obowiązku zaliczenia przez wszys- 
 tkich pracowników szkoleń BHP oraz o ko- 
 nieczności wykorzystania zaległych urlopów  
   wypoczynkowych.
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