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

OTWARCIE 
28 stycznia 2010 roku, godz. 900  
Sala Tradycji WAM
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Centrum 
Informatyczno-Telekomunikacyjne 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, pl. Hallera 1, budynek 1, parter, sala 23

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

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

DOJAZDY DO HOTELÓW:
Dworzec PKP Łódź – Fabryczna

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

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

Dworzec PKP Łódź – Kaliska

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

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

OBIADY  
Kantyna/Bufet WAM
Łódź, pl. Hallera 1 

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

Warsztaty e-nauczania:
„Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle 

w dydaktyce bibliotecznej”

Łódź, 28-29 stycznia 2010 r. 
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pod Honorowym Patronatem
 

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

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

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

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

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

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej

Ranking ACI
Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 

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

- studia medyczne

Najlepsze Warunki
Jesteśmy Najlepszą Uczelnią w Polsce 
pod względem warunków studiowania 

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

Uczelnia Roku
Podczas tegorocznej Gali Biznesu, 

organizowanej przez 
Łódzki Business Centre Club, 

nasz Uniwersytet zdobył tytuł Uczelni Roku.

Dokonaj najlepszego wyboru
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„Może z czasem
zobaczymy rzeczy, 
których jak dotąd

nie możemy sobie wyobrazić”
Galileusz

Mgr Anna Pielesiek
Redaktor Naczelny Biuletunu Informacyjnego UM

Biuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź

W dobie globalizacji, zdolność do kreowania  
innowacji staje się coraz ważniejszym czyn-
nikiem warunkującym długookresowe powo-
dzenie. W związku z tym Władze naszej Uczelni 
położyły duży nacisk na innowacyjne działania, 
planując strategię rozwoju Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi na kolejne lata. Niektóre z tych 
działań takie jak projekt „Animator Innowacji  
i Przedsiębiorczości w UM w Łodzi” oraz powsta-
nie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
opisuje nam mgr Przemysław Andrzejak  
– Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji  
Uczelni w artykule miesiąca „Innowacyjność to 
globalizm, komercjalizm. Myśląc o innowacyj-
ności musimy myśleć globalnie, myśląc o trans-
ferze technologii musimy myśleć komercjalnie”.
W tym numerze gorąco polecam artykuł Pani  
prof. Anny Zalewskiej-Janowskiej – Kierowni- 
ka Zakładu Psychodermatologii o I. Między-
narodowym Sympozjum „Człowiek współczesny 
w obliczu stresu środowiskowego”. To wydarzenie 
zorganizowane przez Panią Profesor cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem i zgromadziło liczne 
rzesze fachowców.
Marzec był miesiącem, który obfitował w liczne  
targi edukacyjne na terenie całego kraju.  
Z podsumowaniem z tegorocznych wyjazdów 
możecie się Państwo zapoznać czytając artykuł  
mgr Anny Rykiert z Działu Rekrutacji, pt. „Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi podczas targów  
edukacyjnych”. Udział  w targach przyczynił się 
do sukcesu Uczelni związanego z rekrutacją na 
Wydział Wojskowo-Lekarski. Na ten temat pisze 
w swoim tekście chor. mgr  Jacek Pacholczyk.
W marcowym Biuletynie znajdziecie również 
Państwo informacje dotyczące edycji inaugura-
cyjnej otwierającej stałą wystawę fotograficzną 
pracowników i studentów naszego Uniwersytetu. 

Autorem tego tekstu jest dr Jacek Danowski  
z Zakładu Cytofizjologii, Histologii i Em- 
briologii.
W tekście „Biblioteka Wydziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
(1969-2009) Pani mgr Izabela Nowakowska 
przedstawia historię, obecną sytuację oraz plany 
na przyszłość biblioteki.
I oczywiście jak w każdym wydaniu zamie- 
szczamy artykuły naszych studentów. W pierw- 
szym z nich  pt. „Marcowe spotkanie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Stu-
dentów Medycyny - IFMSA”, Pani Małgorzata 
Żochowska - Prezydent Oddziału Łódź - 
IFMSA - Poland, opisuje wyjazd do egzoty-
cznej Tajlandii, w której odbyło się spotkanie 
członków tego stowarzyszenia z ponad 100 
krajów. Warto podkreślić, że projekt naszych 
studentów „Seksualność Niepełnosprawnych 
Dzieci” został uznany za najlepszy projekt  
International Federation of Medical Students  
Association. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! W drugim artykule Pan  
Witold Olszewski opisuje „Obchody z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny”, w ramach których 
zostały zorganizowane wybory Miss UM  
w Łodzi, mecz pomiędzy Władzami naszej  
Uczelni a Samorządem Studenckim oraz Spring 
Party. Z kolei w tekście pt. „Niezapomniany  
weekend w Łodzi – Konferencja Polskiego  
Towarzystwa Studentów Stomatologii organi-
zowana przez Oddział PTSS Łódź – organizację 
działającą przy UM w Łodzi”, Pani Marta 
Kacprzak przedstawiła sprawozdanie z tego 
wydarzenia.
Co więcej w nowym Biuletynie? Zapraszam do  
lektury i jak zawsze gorąco zachęcam do 
przesyłania propozycji nowych artykułów.
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Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
marzec 2010

Wieczór dobroczynny 2010

W sobotę 27 lutego w wieczorze charytatywnym 
udział wzięło około 300 studentów i pracow-
ników UM w Łodzi. Swoją obecnością studen-
tów zaszczycili m.in. Prodziekan ds. Studiów  
w Języku Angielskim prof. Andrzej Lubiński  
oraz Pełnomocnik Rektora ds. Studiów w Języku 
Angielskim prof. Tomasz Ochędalski.
W gościnnym Wydziale Farmacji, atrakcją wie-
czoru były występy studentów polskich i zagra-
nicznych. Do późnej nocy rozbrzmiewała muzy-
ka i śpiew z różnych zakątków świata.
Atrakcją wieczoru były występy taneczne przed-
stawicieli wielu kultur. Spragnieni uczestnicy 
delektowali się potrawami i deserami ze wszyst-
kich regionów świata, w większości przygotowa-
nymi przez studentów.
Był to wieczór integrujący zagranicznych i pol- 
skich studentów w imię szlachetnego celu:  
pomocy potrzebującym dzieciom. Pieniądze  
zebrane w tym roku, przeznaczone zostaną dla 
mieszkańców dwóch łódzkich domów dziecka 
- numer 3 i 4.

W wieczorze dobroczynnym 2009 roku zebrali- 
śmy kwotę 10 000 złotych. Szacuje się, że tegoro-
czna zbiórka przewyższyła tę sumę. W dalszym 
ciągu wpływają drobne datki, dlatego dokładną 
kwotę podamy do wiadomości po całkowitym 
zakończeniu akcji.
Wszystkim uczestnikom i darczyńcom - serde- 
cznie dziękujemy i ... zapraszamy za rok!

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź
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Sukces prof. M. Kowalskiego na Kongresie Amerykańskiej Akademii Alergii, 
Astmy i Immunologii

W dniach 27 lutego - 3 marca 2010 roku  
w Nowym Orleanie, USA odbył się doroczny  
kongres Amerykańskiej Akademii Alergii  
Astmy i Immunologii (AAAAI), który zgroma-
dził blisko 10 tysięcy lekarzy z całego świata. 
Wśród zaproszonych wykładowców, tego  
najbardziej prestiżowego kongresu w dziedzinie 
alergologii, znalazł się pracownik naszej Uczelni 
prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski. 
Wykład pt. „Aspirin - Exacerbated Respiratory  
Disease” prof. Marek L. Kowalski wygłosił  
w sesji plenarnej „Astma Phenotypes and  

Heterogeneity of Therapeutic Responses:  
Personalized Medicine in the 21st Century”,  
której przewodniczyli: Prezydent AAAAI  
prof. Paul A. Greenberger oraz Prezydent 
Światowej Organizacji Alergii (WAO) prof. Ri-
chard F. Lockey. Profesor M. L. Kowalski 
i prof. Ronald Simon z Kalifornii prowadzi- 
li seminarium nt. “ASA Desensitization in  
Practice: Patient Selection, Protocols, Outcomes 
and Safety”.

Serdecznie gratuluję
prof. Dariusz Nowak

Prezydent nominował profesorów

Jest nam niezmiernie miło poinformować,  
iż dnia 3 marca 2010 r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty 
nominacyjne nauczycielom akademickim oraz 
pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły 
profesora na wniosek Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. 

Wśród nominowanych znaleźli się pracownicy 
naszej Uczelni: 

dr hab. Agata Hanna Karowicz-Bilińska,
dr hab. Rafał Tomasz Pawliczak,
dr hab. Stanisław Sporny,
dr hab. Anna Jolanta Woźniacka.

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na XIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym  
w Warszawie

W dniach 4-6 marca 2010 roku Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi uczestniczył w XIII 
Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym  
Perspektywy 2010 w Warszawie. W salach 
wystawienniczych Pałacu Kultury i Nauki, 
prezentowały się najlepsze uczelnie publiczne  
i niepubliczne z całej Polski. Kilkadziesiąt  
uczelni miało okazję bezpośredniego dotarcia  

z ofertą kształcenia do tysięcy maturzystów  
z Mazowsza i innych regionów Polski. W trakcie 
trwania targów nasze stoisko odwiedziły tłumy 
uczniów i rodziców zainteresowanych studiami 
medycznymi.
W dniach 11-13 marca 2010 roku nasz Uni-
wersytet uczestniczył w XIII Łódzkich Tar-

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź



4

Aktualności

gach Edukacyjnych. Łódzkie Targi Edukacyjne 
są największym wydarzeniem promującym 
wszechstronną ofertę edukacyjną w regionie 
łódzkim. Ideą targów jest ukazanie młodzieży 
oferty placówek edukacyjnych, ułatwienie doko-
nania wyboru oraz przybliżenie alternatywnych 
form zatrudnienia i zdobywania pierwszych 
doświadczeń zawodowych.
Udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych 
umożliwił naszej Uczelni zaprezentowanie swo-
jej oferty młodzieży z naszego miasta i regionu. 
W trakcie trwania targów odwiedziło nas wielu 
uczniów liceów, a nawet gimnazjów, zaintereso-
wanych studiami na naszej Uczelni.
W dniach 17-19 marca 2010 r. Uniwersytet  
Medyczny w Łodzi był gościem aż dwóch 
wydarzeń targowych - XII Targów Edukacyjnych 
w Krakowie oraz XV Targów Edukacyjnych 
EDUKACJA w Kielcach.
Targi Edukacyjne w Krakowie, organizowane 
od 12 lat, są największą imprezą poświęconą 
oświacie w całej południowej Polsce. Centralnie 
położony w tym regionie Kraków jest idealnym 
miejscem do organizacji tego rodzaju wydarze-
nia. W tegorocznych krakowskich targach 
wzięło udział blisko 200 wystawców oraz ponad  
11 tysięcy uczniów i studentów. 
Targi EDUKACJA w Kielcach cieszyły się jak 
co roku dużą frekwencją - przyciągając przedsta-

wicieli dyrekcji szkół, nauczycieli, pedagogów,  
a przede wszystkim samych uczniów, którzy  
podczas targów mogą zapoznać się ze wszystkim, 
co ich interesuje.

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź
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I Międzynarodowe Sympozjum „Człowiek współczesny 
w obliczu stresu środowiskowego”

W dniu 5 marca 2010 r. w Urzędzie Mia-
sta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 odbyło 
się I Międzynarodowe Sympozjum „Człowiek 
współczesny w obliczu stresu środowiskowego”.
Honorowy patronat nad Sympozjum objęli:  
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Marsza- 
łek Województwa Łódzkiego Włodzimierz  
Fisiak, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski, 
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Łodzi dr n. med. Grzegorz Mazur, Pełniący 
funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz 
Sadzyński, Główny Inspektor Sanitarny Andrzej 
Wojtyła.
Patronat Medialny nad Sympozjum objęło  
PANACEUM.
Temat spotkania - człowiek współczesny  
w obliczu stresu - jest wciąż niezmiernie ważny 
dla wszystkich, którzy na co dzień spotykają  
się z licznymi problemami zdrowotnymi 
pacjentów, będącymi następstwem stresogen-
nych czynników środowiska. Stąd spotkanie to 
kierowane było zarówno do lekarzy podstawo- 
wej opieki zdrowotnej, jak i biorąc pod uwagę 
interdyscyplinarny charakter zagadnień, także 
do szerokiej rzeszy lekarzy specjalistów,  
psychologów i psychoterapeutów, jak również 
wszystkich zainteresowanych.
Celem Sympozjum było zasygnalizowanie 
najważniejszych problemów oraz ukazanie kie-
runków badań w danym obszarze z możliwością 
praktycznego ich wykorzystania w codziennej 
pracy lekarskiej. Spotkanie stanowiło ważne 

wydarzenie naukowe, umożliwiając wymianę 
wiedzy i doświadczeń różnych środowisk za- 
wodowych, także w wymiarze międzyna-
rodowym.  
Organizatorami Sympozjum są jednostki Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi: Klinika Immu-
nologii, Reumatologii i Alergii, Zakład Mikro-
biologii Lekarskiej, Zakład Psychodermatologii, 
Katedra i Zakład Historii Medycyny i Farma-
cji, Centralny Szpital Kliniczny, Biuro Promocji  
i Wydawnictw, a także Miejski Ośrodek Profilak-
tyki i Terapii Uzależnień, Stowarzyszenie Pomo- 
cy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, 
Stowarzyszenie Rozwoju Psychodermatologii,  
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Towa- 
rzystwo Medycyny Uzależnień.

Komitet naukowy:
prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska 
- przewodnicząca,
dr Bogumiła Kempińska-Mirosławska 
- wiceprzewodnicząca,
dr n. hum. Jan Chodkiewicz,
prof. Józef  Drzewoski,
prof. Andrew Finlay (Cardiff, Wielka Brytania), 
prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz 
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii 
  dzieci i młodzieży
dr n. med. Maciej Godycki-Ćwirko 
- Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,  
 konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny 
  rodzinnej,
dr Tomasz Gwardys,
mgr Tomasz Jastrzębski,
prof. Andrzej Kaszuba - konsultant krajowy 
  w dziedzinie dermatologii i wenerologii,
prof. Marek L. Kowalski - konsultant wojewódz- 
  ki w dziedzinie alergologii
prof. Zbigniew Krzemiński,
dr n. med. Krzysztof Kumański,
prof. Anastazy Omulecki,
prof. Otto Lesch (Wiedeń, Austria),
dr n. hum. Joanna Miniszewska, 

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź
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prof. Jolanta Rabe-Jabłońska 
- konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii,
prof. Barbara Rogala - Prezydent Polskiego  
  Towarzystwa Alergologicznego,
prof. Bolesław Samoliński - Prezydent - elekt  
  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
prof. Jerzy Supady,
dr Lucia Thomas (Saragossa, Hiszpania),
prof. nadzw. Anna Woźniacka - konsultant woje- 
  wódzki w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

Komitet Organizacyjny:
prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska 
- przewodnicząca,
dr Bogumiła Kempińska-Mirosławska 
- wiceprzewodnicząca,

dr J. Wojciech Bieńkiewicz 
- dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego,
dr Agnieszka Gaczkowska,
dr Iwo Janusz,
dr Anna Kępska,
dr Agnieszka Młynek,
dr Antoni Pisarski,
mgr Tomasz Bartosiak,
mgr Grzegorz Wdowczyk,
Ewa Bocheńska, 
Elżbieta Skrzypek, 
Krzysztof Węgrewicz, 
Krzysztof Zawiślak, 
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Warsztaty Kardiologiczne z zakresu Niewydolności Serca

W dniu 5 marca 2010 r. w Szpitalu przy ul. Ster-
linga w Łodzi odbyły się Warsztaty Kardiologi- 
czne z zakresu Niewydolności Serca, organizo-
wane przez Zespół Kliniki Kardiologii I Katedry 
Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi. Wykłady oraz część praktyczną 
poprowadzili kardiolodzy Szpitala.
Najistotniejszym elementem warsztatów była ich 
innowacyjna forma - zajęć praktycznych, z pre-
zentacjami przypadków klinicznych. Całkowitą 
nowością było ujęcie badania klinicznego ogra-
niczonego do rozmowy z pacjentem, wykorzy-
stania własnych zmysłów i jedynie słuchawki  
lekarskiej, a nie jak to jest dziś przyjęte za standard 
szeregu nowoczesnych aparatów i komputerów 
ograniczających w dużej mierze kontakt osobisty. 
Zasadniczym celem warsztatów (w tym roku 
planujemy 4 spotkania) było przypomnienie zna-
komitej szkoły kardiologicznej Uniwersyteckie- 
go Szpitala im. Sterlinga. W bieżącym roku 
obchodzimy jej 60-lecie, jako że w 1950 roku  
prof. Jerzy Jakubowski utworzył tą Klinikę. 

O wartościach pracującego tu zespołu naj- 
lepiej świadczy fakt, że to właśnie tutaj, w Auli  
Szpitala im. Sterlinga, w 1954 roku utworzono  
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a prof.  
Jerzy Jakubowski został jego pierwszym Pre-
zesem. 
Warsztaty zostały zrealizowane w następującej 
konwencji - krótkie, łącznie 90-minutowe, 
prezentacje wstępne, zarysowujące problem 
niewydolności serca, a następnie główna część 
trwająca 3 godziny w postaci 45-minutowych 
cyklów:
1. praktycznego szkolenia z badania klinicznego, 
    wywiadu z chorym i badania słuchawką,
2. praktycznego szkolenia z oceny krzywej EKG,
3. praktycznego szkolenia z zakresu echokardio- 
    grafii i technik obrazowych,
4. praktycznego szkolenia z zakresu kardiologii 
    interwencyjnej.
Całe zajęcia dotyczyły niewydolności serca. 
Niewydolność serca jest późną konsekwencją nie-
mal wszystkich chorób serca (np. zawału serca, 
nadciśnienia tętniczego, wad zastawkowych itp.) 
pojawiającą się w kilkanaście lat po początku 
choroby (np. zawału) lub nawet kilka lat, gdy  
leczenie nie przebiega optymalnie. Samo lecze- 
nie niewydolności serca jest trudne, wymaga 
bardzo dużej wiedzy z zakresu kardiologii i całej 
medycyny. Ostatnio poczynione postępy w za-
kresie kardiologii na przestrzeni ostatnich 15 lat 
pozwoliły prawie trzykrotnie obniżyć śmiertelność 
w niewydolności serca. W chwili obecnej szacuje  
się liczbę pacjentów z niewydolnością serca  
w Polsce na 1 mln osób.
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III Sympozjum Interaktywne z cyklu „Od praktyki do wiedzy”

W dniach 5-6 marca 2010 roku w Gmachu 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego odbyło się III Sympozjum Interakty-
wne z cyklu „Od praktyki do wiedzy” pod tytułem 
”Medicus Krezus ma casus. Astma, alergie, 
POChP, zapalenia naczyń”. Organizatorem Sym-
pozjum była Klinika Pneumonologii i Alergologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

IX Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne

W dniach 5-6 marca 2010 roku w Teatrze Jaracza  
w Łodzi odbyły się IX Łódzkie Warsztaty  
Psychogeriatryczne organizowane, podobnie jak  
osiem poprzednich edycji, przez Klinikę  
Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psycho-
tycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod 
przewodnictwem prof. Iwony Kłoszewskiej.  
Temat przewodni Warsztatów brzmiał: Psycho-
geriatria. Jak leczyć skutecznie i bezpiecznie?
Podobnie jak w poprzednich latach konferencja 
miała charakter przede wszystkim edukacyjny, 
a prezentowane wykłady i zajęcia warsztatowe 
skierowane były na praktyczne aspekty leczenia  
i opieki nad chorymi z zaburzeniami psychi- 
cznymi w wieku podeszłym.
W sesjach, wykładach plenarnych i zajęciach 
warsztatowych uczestniczyło około 500 osób  
z całej Polski: psychiatrów, neurologów, geria-
trów, lekarzy rodzinnych, psychologów, praco- 
wników placówek opiekuńczych i innych osób za-
interesowanych tematyką zaburzeń psychicznych 
u osób w wieku podeszłym. Jest to rekordowe 
zainteresowanie, świadczące o tym, że formuła 
Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych 
rzeczywiście trafia do zainteresowanych grup  
lekarzy i innych profesjonalistów zajmujących  
się chorymi w wieku podeszłym. 
Wykłady poświęcone takim zagadnieniom, 
jak: wczesna diagnostyka i leczenie zespołów 
otępiennych, diagnostyka neuropsychologiczna 
w psychogeriatrii, neuroobrazowanie w psycho-
geriatrii, zaburzenia zachowania w otępieniach, 
padaczka u osób w wieku podeszłym, depresja  
u osób w wieku podeszłym, problemy żywienia 
u osób w wieku podeszłym, kardiopsychiatria  
- wygłosili zaproszeni wykładowcy z wiodących 
ośrodków geriatrycznych w Polsce oraz Kliniki 

Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psy-
chotycznych UM w Łodzi. Wśród zaproszonych 
Wykładowców byli profesorowie i eksperci, 
między innymi z Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medy-
cznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytutu 
Medycyny Doświadczalnej PAN w Warszawie 
oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warsza-
wie.
Wykładom i zajęciom warsztatowym towarzy-
szyła żywa dyskusja nad złożonymi problemami 
diagnostyki i leczenia osób w wieku podeszłym, 
zwłaszcza w sytuacji współistniejących innych 
problemów klinicznych. Łódzkie Warsztaty 
Psychogeriatryczne stają się najważniejszym 
w Polsce forum wymiany poglądów i rozwoju 
wielospecjalistycznej współpracy pomiędzy 
różnymi ośrodkami akademickimi i klinicznymi 
zajmującymi się leczeniem zaburzeń psychi-
cznych w wieku podeszłym. Takie forum jest 
niezwykle potrzebne wobec nieuchronnych zmian 
demograficznych i związanych z nimi zagrożeń 
oraz przemian epidemiologicznych.
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Drzwi Otwarte Wydziału Farmaceutycznego

6 marca 2010 r. w Gmachu Wydziału Farma- 
ceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 odbyły się, 
organizowane przez Studencką Sekcję Towa- 
rzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, 
Drzwi Otwarte Wydziału Farmaceutycznego. 
Podczas Drzwi Otwartych odwiedzający mieli 
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną, spotkać 
z wykładowcami oraz zwiedzić poszczególne 
zakłady. Dla uczestników przewidziano materiały 
informacyjne oraz reklamowe.

Konferencja IFMSA - Tajlandia 2010

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny IFMSA obejmuje 98 organizacji 
członkowskich z 91 krajów na 6 kontynentach, 
reprezentując ponad milion studentów medy-
cyny z całego świata. IFMSA powstało w maju  
1951 roku, jako organizacja prowadzona przez 
studentów medycyny w celach niezarob-
kowych. Jest uznawana przez ONZ i WHO jako 
międzynarodowe forum studentów medycyny.
Dwa razy do roku delegacje z każdego kraju mają 
możliwość uczestniczyć w ogólnoświatowych 
zjazdach: walnym zebraniu - zwanym Zgro-
madzeniem Delegatów -  w marcu oraz w zebra-
niu sierpniowym. Mogą zaprezentować swoje 
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projekty, pomysły i przedyskutować je z przed-
stawicielami różnych oddziałów IFMSA.
7 marca 2010 r. rozpoczęło się 59. Zgromadzenie 
Delegatów IFMSA w Bangkoku. Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi reprezentowały: Małgorzata 
Żochowska – Prezydent Łódzkiego Oddziału 
IFMSA i koordynator projektu „Seksualność 
dzieci niepełnosprawnych”, Karolina Mrocz-

kowska – delegat, prezenter projektu DAPHNE, 
Natalia Leśnik – NORP. Projekt „Pierwsza 
konsultacja ginekologiczna” reprezentowany 
przez Małgorzatę Żochowską oraz Marcina 
Bobińskiego znalazł się wśród czterech najle-
pszych projektów IFMSA.

Informacje AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z zapowiedziami powstała sekcja kolar- 
stwa górskiego i turystyki rowerowej. Planowane  
są trasy w Lesie Łagiewnickim i okolicach,  
dystans ok. 40-60 km. 
Klub Uczelniany AZS z przyjemnością informuje 
o reaktywacji sekcji wspinaczkowej. Zajęcia będą 
odbywały się od II semestru, na ściance wspina- 
czkowej Stratosfera w Manufakturze.
W dniu 22 lutego 2010 r. na Górze Kamieńsk  
k/Bełchatowa odbyły się pierwsze Akademi-

ckie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego  
w narciarstwie alpejskim. Nasza reprezentacja 
w składzie: Barbara Zeman, Hanna Kociołek, 
Jakub Skowroński, Jakub Jeż, Piotr Kosielski  
i Mikołaj Kwiatkowski zdobyła dwa złote me- 
dale w klasyfikacjach indywidualnych, srebro  
w klasyfikacji drużynowej kobiet i brąz w klasy-
fikacji drużynowej mężczyzn. Zawody zdomi-
nowali Basia Zeman i Kuba Skowroński, którzy  
w swoich przejazdach zdeklasowali rywali.
Całej reprezentacji serdecznie gratulujemy, a Basi 
i Kubie życzymy powodzenia w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Zakopanem!
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Uroczyste otwarcie Pracowni Gamma-Kamery SPECT/CT w Szpitalu im. WAM

W dniu 9 marca 2010 roku w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym im. WAM - Centralnym  
Szpitalu Weteranów w Łodzi odbyła się 
uroczystość otwarcia Pracowni Gamma-Kamery 
SPECT/CT.
W uroczystym otwarciu Pracowni uczestni- 
czyli m.in.: Jego Magnificencja Rektor Uniwer-
sytetu Medycznego Pan Profesor Paweł Górski, 
Posłanka na Sejm RP Pani Hanna Zdanowska, 
Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska, 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan  
Witold Stępień, Dyrektor Departamentu  
Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego 
Pani Dorota Łuczyńska, Wiceprezydent Mia-
sta Łodzi Pan Marcin Bugajski, Ksiądz Prałat  
Andrzej Dąbrowski Kanclerz Kurii Metropoli-
talnej w Łodzi, Dyrektor Łódzkiego Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan  
Paweł Paczkowski, Dyrektor Naczelny firmy 
Philips Pan Mariusz Jabłoński, Członkowie  
Rady Społecznej Szpitala im. WAM, Prorektorzy, 
Dziekani oraz Profesorowie Uniwersytetu Medy-
cznego, Kierownicy Klinik i Zakładów Szpitala 
im. WAM, przedstawiciele organizacji komba-
tanckich oraz liczni przedstawiciele mediów:  
prasy, radia i telewizji.

Pracownia Gamma-Kamery działająca przy 
Zakładzie Diagnostyki i Terapii Radiologicznej 
i Izotopowej Uniwersyteckiego Szpitala Klini- 
cznego im. WAM - CSW wyposażona jest  
w jedną z najnowocześniejszych w kraju Gamma 
- Kamerę SPECT/CT. 
Gamma Kamera to urządzenie wykorzystujące 
promieniowanie gamma radioizotopów wpro- 
wadzonych do organizmu pacjenta w postaci 
radiofarmaceutyku, dzięki czemu możliwa jest 
bardzo dokładna wizualizacja struktury narządów 
wewnętrznych oraz ocena ich czynności.
Aparat diagnostyczny wyposażony jest  
w pierwszy na rynku system SPECT/CT  
z płaskim, panelowym detektorem CT. Dzięki 
tej innowacji możliwe jest pozyskanie obrazów 
anatomicznych i funkcjonalnych w sekwencji 
czasowej, jedne po drugich, bez konieczności 
przesuwania stołu z pacjentem pomiędzy ska-
nami SPECT i CT. 
Do zalet Gamma - Kamery SPECT/CT zalicza 
się również: najwyższą na rynku rozdzielność 
obrazów scyntygraficznych i obrazów tomografii 
komputerowej oraz niską dawkę promieniowania 
podczas badania kości, serca, tarczycy i mózgu.
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Spotkanie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

W dniu 10 marca 2010 roku, o godzinie 1800 
w Instytucie Europejskim odbyło się spotkanie 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego, współorganizowane  
z czasopismem Służba Zdrowia w ramach ogól-
nopolskiej konferencji „Lecz Nadciśnienie  
Skutecznie”.

Tematem spotkania była „Rola preparatów 
złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego”,  
a wśród wykładowców można było usłyszeć  
m.in. Profesora Andrzeja Januszewicza 
(Warszawa), Docenta Piotra Jankowskiego 
(Kraków) i Profesora Jacka Rysza (Łódź). 

III Forum IP Management

W dniu 11 marca 2010 roku w Warszawie  
podczas III Forum IP Management odbyło  
się zorganizowane przez Uniwersytet Medy-
czny w Łodzi sympozjum biotechnologiczne  
pn. „Biotechnologia - klucz do sukcesu pol- 
skiej gospodarki”. Zgromadzonych gości powitał 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
prof. Paweł Górski, a wykład plenarny wygłosiła 
Lynne Hollyer, ekspert w dziedzinie zarządzania 
własnością intelektualną z UC Berkeley. 
Sesję specjalistyczną dotyczącą wykorzystania 
potencjału biotechnologicznego we współczesnej 
gospodarce uświetniły prelekcje prof. Józefa  
Dulaka (UJ), dr Moniki Lamparskiej-Przybysz  
(CelonPharma), prof. Jarosława Dastycha 
(PAN), prof. Lucyny Woźniak (UM w Łodzi), 
prof. Piotra Rieske (UM w Łodzi, Celther  
Polska), prof. Tadeusza Pietruchy (UM w Łodzi, 
Bio-Tech Consulting).
Sympozjum było kolejną inicjatywą mającą na 
celu wykreowanie wśród naszej społeczności  

akademickiej atmosfery sprzyjającej innowa-
cyjnym rozwiązaniom i postawom pro biz-
nesowym. Zrealizowane zostało w ramach pro-
jektu „Animator Innowacji i przedsiębiorczości 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – ANI-
MA”, współfinansowanego ze środków Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Krea-
tor Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej).

Wizyta Wicepremiera Waldemara Pawlaka na Uniwersytecie Medycznym

W dniu 12 marca w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi gościł Wicepremier Waldemar Pawlak. 
Wśród uczestników spotkania znaleźli się również 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 

Adam Fronczak oraz Wicemarszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego, Artur Bagieński, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Mazur 
oraz Szef łódzkiego PSL, Mieczysław Łuczak. 
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Spotkanie z Władzami Uczelni odbyło się na te-
renie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Miej-
sce wizyty nie zostało wybrane przypadkowo  
i związane było z niedawno ogłoszoną informacją 
dotyczącą uruchomienia, jeszcze w tym roku, 
pierwszych klinik w nowo powstającym szpitalu. 
Podczas spotkania dyskutowano również na te-
mat roli nauki i uczelni wyższych we współczesnej 
gospodarce oraz możliwościach, jakie dla jej roz-
woju stwarza współpraca świata nauki i biznesu.

Kurs pilotażowy na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych 
i radiologicznych ETHREAT-PL

W dniach 12-14 marca 2010 r. odbył się  
pilotażowy kurs „Europejski Trening Profesjo-
nalistów Zdrowotnych w Szybkim Odpowia-
daniu na Zagrożenia Zdrowia - ETHREAT-
PL” przygotowujący lekarzy rodzinnych do 

postępowania z zagrożeniami chemicznymi, 
biologicznymi i radiologicznymi we współpracy 
z lokalnymi centrami zarządzania kryzysowego. 
Kurs zorganizował Zakład Medycyny Rodzinnej  
i Medycyny Społeczności Lokalnych w ramach 
projektu realizowanego przy wsparciu udzielo-
nemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, 
poprzez dofinansowanie ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w ramach Funduszu Stypendialne-
go i Szkoleniowego. Ekspertami zewnętrznymi 
kursu są Konsultant Krajowy w dziedzinie medy-
cyny rodzinnej prof. Witold Lukas oraz Dorad-
ca Głównego Inspektora Sanitarnego lek. Jacek 
Łuczak.

X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Łódzkie Dni Onkologiczne”

W dniu 13 marca 2010 roku odbyła się  
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Łódzkie 
Dni Onkologiczne” organizowana przez Łódzki 
Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologi- 
cznego. Przewodniczącym Oddziału, organizu- 
jącym konferencję już po raz ósmy, jest  
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski. 

Tym razem tematem spotkań były „Niektóre  
aspekty diagnostyki  i leczenia w czerniaku”,  
a sesję satelitarną poświecono profilowanej  
terapii raka piersi. Udział wzięli liczni łódzcy 
onkolodzy, a także goście z innych ośrod- 
ków onkologicznych. Honorowymi członkami 
ŁO PTO zostali: prof. Anna Płużańska  
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i dr Włodzimierz Oliskiewicz, a w uroczystości 
wzięli udział Nestorzy łódzkiej onkologii:  
prof. Leszek Woźniak, prof. Jan Berner,  
prof. Janusz Alwasiak.

Centrum Zdrowia Olimpijczyka w Szpitalu im. WAM

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej - Centralny Szpital Wete-
ranów w Łodzi podpisał w dniu 15 marca 2010 
roku umowę o  współpracy z Regionalną Radą 
Olimpijską w Łodzi. Przedmiotem umowy jest  
utworzenie w Szpitalu im. WAM Centrum  
Zdrowia Olimpijczyka.  
Idea  utworzenia Centrum Zdrowia Olimpij-
czyka zrodziła się z potrzeby spłacenia długu 
wdzięczności olimpijczykom, którzy reprezen-
tując Polskę,  sławili Jej dobre imię na sporto-
wych arenach całego świata, dostarczając nieza-
pomnianych chwil wzruszeń polskim kibicom.
Powołane Centrum Zdrowia Olimpijczyka  
w strukturze Szpitala im. WAM będzie służyło 
byłym i obecnym olimpijczykom polskim  
w zakresie: prowadzenia diagnostyki medy- 
cznej z wykorzystaniem bazy sprzętowej szpi-
tala, możliwością  leczenia ambulatoryjnego oraz  
szpitalnego, a także pozwoli zapewnić opiekę 
rehabilitacyjną. 

W sytuacji gdy szpital nie mógłby wykonać 
świadczenia medycznego we własnym zakresie, 
wówczas w ramach umowy zapewni pacjentowi 
pomoc organizacyjną w znalezieniu innej specja-
listycznej placówki medycznej na terenie RP.  
Rada Regionalna Olimpijska w Łodzi podejmie 
starania o uwzględnienie powołanego Centrum 
Zdrowia Olimpijczyka w planie finansowym  
Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział Woje-
wódzki w Łodzi. 
Centrum Zdrowia Olimpijczyka będzie dobrze 
wypełniało postawiony mu cel opieki nad polski-
mi olimpijczykami, dzięki takim atutom Szpitala 
im. WAM, jak:
• wysokokwalifikowana kadra medyczna spe- 
   cjalizująca się w leczeniu chorych po urazach 
    sportowych, 
• odpowiednia, specjalistyczna, wysokiej klasy 
    baza sprzętowa.

Zmarł prof. zw. dr hab. farm. Bolesław Broda

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci  
prof. zw. dr. hab. farm. Bolesława Brody,  
emerytowanego profesora Akademii Medycznej  
w Łodzi.

Pogrzeb odbył się 15 marca 2010 roku,  
o godz. 1230 na Cmentarzu Rzymskokatoli- 
ckim Doły, mieszczącym się przy ul. Smutnej.
Prof. zw. dr hab. farm. Bolesław Broda urodził 
się dnia 5 października 1910 roku w miejscowo- 
ści Baby, powiat Kutno. Szkołę średnią ukończył  
w Toruniu. W roku 1930 wstąpił na Wydział 
Farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego.  
W 1934 roku uzyskał stopień magistra farma-
cji. Podczas studiów odbył półroczną praktykę 
w laboratorium analitycznym Zakładów Farma-
ceutycznych „Motor”. Kiedy był na ostatnim 
roku studiów został powołany na stanowisko 
młodszego asystenta w Katedrze Farmakognozji  
i Botaniki Lekarskiej Wydziału Farmaceutycz- 
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nego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
pracował, z przerwą na służbę wojskową, do 
roku 1939. W roku 1936 ukończył Szkołę 
Podchorążych Sanitarnych Rezerwy i otrzymał 
stopień podporucznika. Pełną praktykę apteczną 
odbył w aptekach warszawskich oraz doda- 
tkowo pracował jako biochemik w pracowni 
naukowej Instytutu Badań Lekarskich Lotnictwa  
w Warszawie (1937-1939). Brał udział w II woj- 
nie światowej jako aptekarz w 18. dywizji.  
Dostał się do niewoli niemieckiej i w obozie dla 
jeńców przez przeszło 5 lat zajmował się pracą 
aptekarską i wykonywał analizy lekarskie dla 
jeńców. Po wyzwoleniu w roku 1945 pracował 
w Niemczech jako farmaceuta w obozach 
dla wysiedleńców. Po powrocie do kraju był  
zatrudniony w aptece w Pabianicach (1946-1947). 
W roku 1947 uzyskał stopień doktora farmacji  
i od dnia 1 X tego roku został przyjęty na stano- 
wisko adiunkta do Zakładu Botaniki Farmaceu-
tycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł naukowy 
docenta został Mu przyznany dnia 30 marca  
1955 roku Tytuł i stanowisko profesora nadzwy- 
czajnego i kierownika Katedry Botaniki Far-
maceutycznej uzyskał w 1966 roku, a tytuł pro-

fesora zwyczajnego został Mu nadany w dniu  
1 grudnia 1975 roku. Był prodziekanem, 
później dziekanem Wydziału Farmaceutycznego  
(1969-1972). Kierował Zakładem Botaniki  
i Biologii Instytutu Badań Środowiska i Bioa- 
nalizy (1973-1981). Promotor 9 przewodów  
doktorskich i opiekun 2 habilitacji. Ogłosił  
drukiem 42 oryginalne prace naukowe,  
4 podręczniki, 7 skryptów, 15 prac popularno-
naukowych i 5 prac poglądowych. Dorobek 
naukowy pracowników Katedry liczy 24 orygi-
nalne prace naukowe. Odznaczony między in-
nymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, medalem i tytułem honorowym 
Zasłużony Nauczyciel PRL, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalem Za Udział  
w Wojnie Obronnej 1939 i odznakami: Honorową 
m. Łodzi i Honorową Województwa Łódzkiego. 
Na emeryturę przeszedł w roku 1981, lecz nadal 
kontynuował pracę naukową. 
[Źródło: Profesorowie i docenci Akademii Me-
dycznej w Łodzi 1965-1994. A. Kurnatowski]

Wybory Miss Uniwersytetu Medycznego 2010

Karolina Goińska, studentka VI roku Wydziału 
Lekarskiego została wybrana Miss Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi na rok 2010. I wicemiss 
została studentka farmacji - Ilona Wańka,  
a II wicemiss, studentka dietetyki - Olga 
Piętakiewicz. Miss internautów została 
Andżelika Kędzierska, studentka V roku 
Wydziału Lekarskiego. Agencja IGO-ART 
przyznała dziką kartę, uprawniająca do startu 
w Miss Polonia Studentek Łodzi, studentce  
farmacji - Monice Kucharek. 
Wszystkie cztery kandydatki wezmą udział 
w kwietniowych wyborach na najpiękniejszą 
studentkę Łodzi w Teatrze im. Stefana Jaracza  
w Łodzi. 
Konkurs Miss Uniwersytetu Medycznego został 
zorganizowany po raz pierwszy przez Samorząd 
Studentów. 
W finale, który został zorganizowany w auli  
Rektoratu, wzięło udział 15 kandydatek  
ze wszystkich wydziałów Uczelni. W jury 
konkursu zasiedli:
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prof. Paweł Górski, Rektor UM, dr n. med. 
Bartłomiej Woźniakowski, Pełnomocnik  
Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, 
Przemysław Andrzejak, Przewodniczący Sa- 

morządu Studentów Miłosz Kuświk, I Wice-
miss Polonia 2009 Agata Biernat, Miss Talentu 
2009 Aleksandra Laśkiewicz, Jagoda Piątek 
-Włodarczyk Agencja IGO-ART.

Bezpłatne studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom środowiska pielęgnia- 
rek i położnych, jak i zobowiązaniom nowoczes-
nej uczelni kształcącej kadry ochrony zdrowia, 
przystąpił do realizacji projektu Kształcenie 
 zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach 
studiów pomostowych. Oferta złożona przez 
Uczelnię na bieżący rok akademicki opiewa na 
kwotę 230 tys. złotych.

Niezwykle cieszy fakt, że oferta spotkała się  
z dużym zainteresowaniem potencjalnych od- 
biorców i już w pierwszym naborze wyczerpa- 
ny został limit miejsc na studia dla pielęgniarek 
oraz niemal połowa limitu dla położnych, prze-
widzianych na rok akademicki 2009/2010. Kolej-
ne nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem 
rekrutacji prowadzonej na Uczelni.
Dziękuję osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie oferty, w szczególności: Dziekanowi 
Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa - prof. 
Jerzemu Lobie z zespołem oraz Zastępcy Kancle- 
rza ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych - Janowi 
Binkowskiemu i pracownikom Działu Pro-
gramów Pomocowych.

prof. Dariusz Nowak
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
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Mecz piłki nożnej Władze UM - Samorząd Studentów

W dniu 19 marca br. o godzinie 1700 w Hali 
Sportowej przy pl. Hallera, odbył się mecz piłki 
nożnej pomiędzy Władzami naszej Uczelni  
a Samorządem Studenckim. Po zaciętej walce 
mecz zakończył się wynikiem 7:3 dla Władz  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Walny Zjazd PTSS Łódź 2010

W dniach 19-21 marca 2010 roku odbył się  
Walny Zjazd PTSS. Liczba zgłoszonych uczes-
tników już przekroczyła magiczną liczbę 300!
Zjazd podzielony został na część naukową  
i sprawozdawczo-wyborczą. Wysłuchać można 
było wykładów prowadzonych przez nauczy-

cieli akademickich Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, jak również zobaczyć prezentacje  
z działalności 10 oddziałów towarzystwa oraz, 
co najważniejsze, wybrać członków do Zarządu 
Głównego PTSS na rok akademicki 2010/2011. 
Dodatkową atrakcję stanowiły integracyjne spo-
tkania w najlepszych łódzkich klubach, Medyku 
i Elektrowni, gdzie nie zabrakło konkursów  
z ciekawymi nagrodami. 
Podczas części wykładowej na Walnym Zjeździe 
odbyło się również: mini szkolenie „Rato- 
wanie zdrowia i życia”, czyli warsztaty  
z BLS-u, udrażniania górnych dróg oddecho- 
wych i wykonywania dostępu doszpikowego,  
a także konkurs z wiedzy o postępowaniu  
w stanach nagłych z nagrodami książkowymi.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania 
dla Pana mgr. Michała Wintera za współpracę!
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Konferencja pt. „Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca”

W dniu 20 marca 2010 roku w Głównej Auli 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego  
najwybitniejsi polscy specjaliści zaprezento- 
wali nowoczesne metody postępowania w nad-
komorowych i komorowych zaburzeniach ryt- 
mu serca. Wykłady zaproszonych ekspertów (doc. 
Katarzyny Biernackiej z Instytutu Kardiologii 
w Warszawie oraz prof. Zbigniewa Kalarusa  
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca) uzupełnione 
zostały panelami lekarzy-praktyków omawiają- 
cych „moją” strategię diagnostyki i leczenia.  
W panelach eksperckich zasiadali wybitni przed-
stawiciele wszystkich łódzkich ośrodków kardio-
logicznych. 
Pierwsza sesja koncentrowała się wokół zagadnień 
nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, w tym 
najczęściej występującego migotania przed-
sionków. Główny wykład wygłosiła doc. Ka-
tarzyna Biernacka z Instytutu Kardiologii  
w Warszawie. Migotanie przedsionków, jako  
pozornie łagodna i dobrze tolerowana arytmia,  
może być jedyną przyczyną udaru mózgu. 
Występuje bardzo często - rozpoznaje się ją  
u co 50 młodego Polaka i u jednego na czterech 
(dokładnie 24%) w wieku podeszłym. Do arsenału 
współczesnej terapii dołączył ostatnio nowy  
lek (dronedaron - zarejestrowany w Europie przed 
kilkoma miesiącami) oraz nowa forma lecze-

nia interwencyjnego - ablacja. Jakie jest miejsce 
nowych metod we współczesnej medycynie? 
Wokół odpowiedzi na to pytanie koncentrowały 
się zasadnicze elementy wykładu. 
W sesji drugiej główną uwagę skupiały komo- 
rowe zaburzenia rytmu serca. Jak zaprezentował 
prof. Zbigniew Kalarus ze Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca ich najgroźniejsza forma 
- częstoskurcz komorowy i migotanie komór - 
stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga 
natychmiastowej celowanej terapii. Leki czy im-
plantowane urządzenia, zwane kardiowerterami 
defibrylatorami? Choć obie metody leczenia są 
skuteczne to ich właściwy wybór sprawia wiele 
trudności. 
Dr hab. med. Jerzy Krzysztof Wranicz 
zainicjował podczas tej sesji Regionalny Pro- 
gram Województwa Łódzkiego - profilaktyki 
wtórnej nagłego zgonu sercowego: „Nie pozwólmy 
choremu umrzeć po raz drugi”. 
Trzecią sesję Konferencji stanowiły krótkie  
10-15 minutowe praktyczne wskazówki dla  
lekarzy np. „kiedy leczymy metodą ablacji”  
dr. med. Jana Ruty lub „kiedy implantujemy 
kardiowerter-defibrylator” dr. med. Krzysztofa 
Kaczmarka, „kiedy implantujemy stymulator, 
a kiedy stymulator resynchronizujący” dr. med. 
Michała Chudzika. Przystępnie omówione 
wskazania uzupełnione zostały kryteriami wy- 
boru najlepszej dla chorego formy terapii.  
Szczególne miejsce zajęła także odpowiedź 
na pytanie, który z naszych pacjentów nie jest 
kandydatem do określonego typu leczenia.  
Dr hab. Iwona Cygankiewicz przedstawiła  
aktualny stan światowych badań wieloośrodko- 
wych oraz rejestrów z zakresu elektroterapii. 
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Konferencję zakończył przegląd badań 
dotyczących zaburzeń rytmu serca oraz  
PRAPREMIERA POLSKA KONGRESU  
American College of Kardiology - ACC- naj-
nowsze doniesienia z kardiologii - przedsta- 
wienie najświeższych prezentacji ze wszys-

tkich działów kardiologii bezpośrednio  
z Amerykańskiego Kongresu Kardiologi- 
cznego - ACC, który kilka dni wcześniej zakoń- 
czył się w Atlancie (odbywał się w dniach  
14-16 marca 2010 roku).

Prof. Jarosław Drożdż

Spring Party

Spring Party jest imprezą organizowaną przez 
Samorząd Studentów w roku 2010 dopiero  
po raz drugi. Ideą imprezy jest pożegnanie  
zimy poprzez udział w koncertach i zabawie  
do białego rana w klubach studenckich  
Uniwersytetu Medycznego - Medyku i Synapsie. 
W pierwszej edycji imprezy wystąpił zespół  
Coffee Radio, a gwiazdą wieczoru był zespół 
Akurat, który koncertem w Łodzi zakończył  
trasę koncertową promującą płytę „Optymis- 
tyka”. 
Gwiazdę drugiej edycji Spring Party był  
natomiast zespół Big Cyc.

Zaproszenie na treningi nowej sekcji AZS - sekcji rugby!

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi uruchomił nowa  
sekcję – sekcję RUGBY! Pierwszy trening  
odbył się 20 marca 2010 roku w Ar-
turówku, na plaży. Treningi prowadzi  
Krzysztof  Zając, wieloletni łącznik i środ- 

kowy ataku KS Budowlani i KS Poznania 
Poznań, obecnie trener.
Będzie to forma rozruchu (musimy zobaczyć 
na czym stoimy, zapoznania się z podsta-
wami rugby, obchodzenia się z piłką, gry  
w kontakcie i szarżą).
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Zbiórka krwi na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniu 23 marca 2010 roku pod hasłem „Od-
daj krew, uratuj życie” odbyła się zbiórka krwi  
zorganizowana przez Samorząd Studentów  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi. Akcja cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem zarówno ze strony studentów, jak  
i pracowników naszej Uczelni. Zebrano blisko  
40 litrów krwi.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie 
dziękujemy !

Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Jolanty Zawilskiej „Dopalacze - mity i fakty”

W dniu 24 marca 2010 roku o godz. 1500  
w sali posiedzeń Rady Wydziału Farmaceuty-

cznego odbył się wykład prof. dr hab. Jolanty  
Zawilskiej nt. „Dopalacze - mity i fakty”.

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zabezpieczenie medyczne 
weteranów i kombatantów RP

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Woj-
skowej Akademii Medycznej - Centralny  
Szpital Weteranów otrzymał z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
dofinansowanie w kwocie 1 mln PLN na  
zabezpieczenie medyczne weteranów i kom-
batantów RP.

Złoto i srebro podczas Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu

Sekcja pływacka wróciła z Akademickich 
Mistrzostw Polski w pływaniu z licznymi 
złotymi i srebrnymi medalami w klasyfikacji 
indywidualnej oraz drużynowym ZŁOTEM 
KOBIET i SREBREM MĘŻCZYZN !!!
Aż 5 zawodników  przyniosło nam  
dodatkowych kilka punktów w AMP stre-
fowych, w których, co warto podkreślić,  

nasza Uczelnia była jedyną startującą spośród 
wszystkich uczelni medycznych.
Serdecznie gratulujemy!
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Sekcja szachowa zaprasza

Klub Uczelniany AZS uruchomił dla wszys- 
tkich chętnych studentów oraz pracowników 
Uniwersytetu Medycznego sekcję szachową.  
Instruktorem na zajęciach jest Michał  
Chmielecki, wieloletni zawodnik turniejów  
szachowych aktualnie student Wydziału Prawa. 
Warto dodać, że opiekunem sekcji i jej głów- 
nym pomysłodawcą jest wieloletni i zasłu- 
żony członek samorządu studenckiego Miłosz 
Kuświk.

Otwarcie Stałej Wystawy Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

We wtorek 30 marca 2010 roku, o godz. 1200,  
w budynku Biblioteki Głównej odbyło się  
uroczyste otwarcie Stałej Wystawy Fotografii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod patro-
natem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, prof. dr. hab. n. med. 
Pawła Górskiego.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: JM 
Rektor prof. Paweł Górski, były Prorektor 
Akademii Medycznej prof. Julian Liniecki,  
a także pomysłodawcy i organizatorzy wystawy 
- Dyrektor Biblioteki Głównej UM dr Ryszard  
Żmuda, prof. Aleksander Chmiel oraz  
dr n. med. Radosław Zajdel.

Wystawa Stała Fotografii Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi ma na celu prezentowanie 
aktywności fotograficznej obecnych i byłych 
pracowników oraz studentów naszej Uczelni.

Konferencja inaugurująca projekt „Przygotowanie preparatów polifenolowych  
o pochodzeniu roślinnym o właściwościach przeciwpłytkowych  
i kardioprotekcyjnych (FLAWOPIRYNA)”

W dniu 30 marca 2010 roku w Akademickim 
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi  

odbyła się konferencja inaugurująca projekt 
„Przygotowanie preparatów polifenolowych 
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o pochodzeniu roślinnym o właściwościach 
przeciwpłytkowych i kardioprotekcyjnych  
(FLAWOPIRYNA)”.
Projekt jest realizowany w konsorcjum trzech 
łódzkich uczelni: Uniwersytet Medyczny (Lider), 
Politechnika Łódzka (Partner nr 1), Uniwersytet 
Łódzki (Partner nr 2).
Podczas konferencji, którą uroczyście otworzyli 
prof. dr hab. Cezary Watała - kierownik pro-
jektu (Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi UM),  
dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Jegier - 
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania UM,  
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek -  
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM,  
prof. dr hab. Antoni Różalski - Prorektor  
ds. Nauki UŁ, prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz 
- Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk  
o Żywieniu PŁ oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz 
Kostka - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM, 
dokonano prezentacji projektu przedstawionej 
przez Mikołaja Gurdałę (Zakład Zaburzeń 
Krzepnięcia Krwi UM) - managera projektu.
Uczestnicy konferencji mieli również możliwość 
wysłuchania dwóch referatów przygotowa-
nych i wygłoszonych przez ekspertów projektu:  
prof. Marka Naruszewicza z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego oraz kardiologa,  
prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Chiżyńskiego. 

Celem ogólnym projektu jest opracowanie trzech 
preparatów polifenolowych (dwa suplementy 
diety nowej generacji i jedna substancja czyn-
na o działaniu leczniczym) charakteryzujących 
się nietoksycznością, właściwościami prze-
ciwpłytkowymi i/lub kardioprotekcyjnymi  
oraz ewentualnymi innymi korzystnymi właś-
ciwościami biologicznymi.
Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny  
Innowacyjna Gospodarka.

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź

więcej na 
www.umed.pl



więcej na www.umed.pl

23

mgr Przemysław Andrzejak
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni

Innowacyjność 
to globalizm, komercjalizm 

Myśląc o innowacyjności 
musimy myśleć globalnie 

Myśląc o transferze technologii 
musimy myśleć komercjalnie

Nauka, Innowacje, Biznes – podsumowanie pół  roku ANIMY
Na początku 2010 roku na Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi oficjalnie zainicjowany  
został projekt pn. „Animator Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Me- 
dycznym w Łodzi” realizowany w ramach  
programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – „Kreator Innowacyjności – wsparcie 
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. 
Zgodnie z założeniami program jest „odpowie-
dzią na zapotrzebowanie sektora nauki i sektora 
gospodarki dotyczące wzajemnej współpracy, 
(…) pomostem łączącym oba światy poprzez 
wspieranie inicjatyw studentów i pracowników 
uczelni w zakresie podejmowania  innowacyj- 
nych przedsięwzięć i promocji przedsiębior- 
czości”. W czerwcu minie 6 miesięcy od 
momentu rozpoczęcia realizacji projektu.  
Przyszedł zatem czas na podsumowania.
Coraz częściej terminy innowacyjność  
i przedsiębiorczość używane są w odniesieniu 
do polskich uczelni publicznych. Szkoły  
wyższe, do niedawna uważane jedynie za  
ośrodki edukacyjne, gdzie naukowe odkry-
cia uznawane były za cel sam w sobie, a ich  
praktyczne zastosowanie było kwestią 
drugorzędną, zaczynają przeistaczać się  
w przedsiębiorstwa naukowo-dydaktyczne. 
Trend ten, sprawdzony i praktykowany od  
wielu lat w Europie Zachodniej czy Stanach 
Zjednoczonych, od kilku lat daje się zauważyć 
również w naszym kraju. Uczelnie przykładają 
coraz większą wagę do praktycznego wykorzy-
stania swojego potencjału, a współpraca nauki  
i biznesu staje się coraz powszechniejsza  
i przestaje już budzić kontrowersje.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, dzięki mini-
sterialnej dotacji uzyskał fundusze, które 

pozwoliły na wprowadzenie zmian w zakre-
sie polityki ochrony własności intelektualnej, 
transferu technologii oraz szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości akademickiej. Za sprawą  
tych zmian nasza Uczelnia może stać się istot- 
nym i kluczowym motorem wzrostu innowa-
cyjnego biobiznesu i budowania nowoczesnych 
usług medycznych, nie tylko w regionie, ale  
także w kraju i na arenie międzynarodowej.  
Z takiego założenia wyszliśmy planując stra- 
tegie rozwoju Uniwersytetu na kolejne lata.  
Olbrzymi, wyspecjalizowany potencjał ludzki 
oraz nowoczesna infrastruktura medyczna to 
nasze, dotychczas zbyt mało wykorzystywane, 
atuty.
Środki finansowe uzyskane w ramach „Krea-
tora Innowacyjności”, w wysokości 310 tys zł, 
były swoistym bodźcem do podjęcia na Uczelni  
pewnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie 
innowacyjności i transferu technologii. Przede 
wszystkim ukończone zostały prace nad Regu-
laminem Własności Intelektualnej, który został 
zatwierdzony uchwałą nr 223/2010 z dnia  
28 stycznia 2010 roku Senatu Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi. Regulamin ten precyzuje 
kwestie związane m.in. z ochroną wytworzonych 
na Uczelni dóbr intelektualnych, procedurą ich 
zgłaszania oraz zasadami komercjalizacji. Na 
tym samym posiedzeniu Senat powołał do życia 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, 
ogólnouczelnianą jednostkę, której zadaniem 
jest prowadzenie działań prowadzących do  
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lepszego wykorzystania potencjału intelektual-
nego i technicznego uczelni oraz transferu badań 
naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu 
do gospodarki.
W ramach CIITT utworzony został organ nad- 
zorczy i opiniodawczo-doradczy, Rada 
Nadzorująca, której głównym zadaniem jest 
opiniowanie kierunków działalności Centrum,  
w tym opiniowanie projektów planowanych 
do realizacji. W skład Rady Centrum powołani 
zostali: prof. Andrzej Bednarek, prof. Piotr  
Kuna, prof. Paweł Liberski, prof. Elżbieta 
Mikiciuk-Olasik, prof. Zofia Pawłowska, 
prof. Tadeusz Pietrucha, prof. Piotr Rieske, 
prof. Jerzy Sokołowski oraz prof. Lucyna 
Woźniak. 
Obecnie nadal jesteśmy na etapie budowania 
kompetencji, wdrażania procedur i tworzenia 
narzędzi, które pozwolą nam na realizowanie 
naszych celów i zamierzeń. Aby jednak budo- 
wać kompetencje należy czerpać ze spra- 
wdzonych wzorców dlatego tak ważnym  
elementem realizowanego przez nas projektu 
są szkolenia, udział w konferencjach, targach  
i wizyty studyjne. W tym roku Uniwersytet  
Medyczny w Łodzi miał okazję uczestniczyć  
w Global Technology Symposium at Stan-
ford (III 2010 r.), spotkaniach roboczych sieci  
ERRIN w Brukseli (III-IV 2010), w BIO In-
ternational Convention w Chicago (V 2010),  
w Bioforum organizowanym w Łodzi (V 2010). 
W ramach działań informacyjno-promocyjnych 
zorganizowane zostały szkolenia dla kadry  
naukowej oraz studentów naszej Uczelni  
pn. „Zarządzanie własnością intelektualną  

w naukach biologicznych i medycznych, ko- 
mercjalizacja wyników badań naukowych. Uczes-
tnicy dwudniowego szkolenia mieli szansę poznać 
m.in. zasady ochrony własności intelektualnej  
w naukach biologicznych i medycznych oraz meto-
dy oceny potencjału komercyjnego  projektów ba- 
dawczo-rozwojowych. Wśród naszych ekspertów 
znaleźli się m.in. dr Piotr Kamiński z Kancelarii 
Patentowej Kamiński, Sobajda i Partnerzy, Piotr 
Kociołek, założyciel, partner i Executive Coach 
DBM Polska, prof. Tadeusz Pietrucha założyciel 
Bio-tech Consulting oraz dr Dariusz Trzmielak, 
dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwer-
sytetu Łódzkiego. Wszystkie te działania, semi-
naria, wspólne wyjazdy i szkolenia oprócz swojej 
oczywistej wartości edukacyjnej mają również 
ogromne znaczenie dla integrowania środowiska 
wokół pewnych idei i inicjatyw. 
Wszelkie wspomniane wcześniej inicjatywy 
mają sprzyjać również nawiązywaniu kontaktów, 
które mogą w przyszłości zaowocować wspól-
nymi przedsięwzięciami. Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi ceni sobie każdy rodzaj współpracy, 
który niesie za sobą rozwój i wzajemną korzyść. 
Jesteśmy świadomi tego, że nasze atuty tj. infra- 
struktura, potencjał naukowo-badawczy nie mogą 
zostać w pełni wykorzystane bez udziału strate- 
gicznych partnerów. Na obecnym etapie Uniwer-
sytet poszukuje partnerów głównie wśród regio- 
nalnych firm i instytucji. Jednym z takich par- 
tnerów jest Łódzka Agencja Rozwoju Regional-
nego, a efektem współpracy z Agencją jest złożony 
w marcu br. wniosek o dofinansowanie projektu  
w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna 
Gospodarka Działanie 3.1.

artykuł
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I Międzynarodowe Sympozjum 
„Człowiek współczesny  

w obliczu stresu środowiskowego”
5 marca 2010

prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska
Kierownik Zakładu Psychodermatologii, 

Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii UM 

W dniu 5 marca 2010 roku w Dużej Sali Obrad 
Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi przy  
ul. Piotrkowskiej 5 odbyło się I Międzynaro- 
dowe Sympozjum na temat wszechobecne-
go stresu środowiskowego i jego wpływu na 
człowieka. Honorowy patronat nad tym iście 
interdyscyplinarnym wydarzeniem objęli:  
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Mar- 
szałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz 
Fisiak, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. dr hab. Paweł Górski, 
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Łodzi dr n. med. Grzegorz Mazur, Pełniący 
Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz 
Sadzyński oraz Główny Inspektor Sanitarny 
Andrzej Wojtyła. Organizatorzy, a wśród nich 
Biuro Promocji i Wydawnictw UM,  Centralny 
Szpital Kliniczny, Katedra i Zakład Historii  
Medycyny i Farmacji UM, Klinika Immuno- 
logii, Reumatologii i Alergii UM, Kolegium  
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Miejski Ośro- 
dek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Sto-
warzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Cho- 
roby Alergiczne, Towarzystwo Medycyny 
Uzależnień, Zakład Mikrobiologii Lekar- 
skiej UM, Stowarzyszenie Rozwoju Psy-
chodermatologii oraz Zakład Psychoderma-
tologii UM stworzyli interdyscyplinarny zespół 
współdziałający zgodnie i efektywnie.
W skład kilkunasto osobowego Komitetu Orga- 
nizacyjnego, oprócz pracowników oraz stu-
dentów Zakładów Historii Medycyny i Farma-
cji, jak również Psychodermatologii, aktywnie 
włączyli się dyrektor Centralnego Szpitala Kli-
nicznego  - dr J. Wojciech Bieńkiewicz oraz 
dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw UM  
- mgr Tomasz Bartosiak, któremu wraz z mgr 
Grzegorzem Wdowczykiem zawdzięczamy  
m. in. opracowanie wspaniałego logo sympo- 

zjum wyrażające głębokie przesłanie dla nas  
wszystkich.  Ponadto ogromną pomoc organiza- 
torzy uzyskali od dr Macieja Prochowskiego,  
dyrektora Wydziału Zdrowia Publicznego UMŁ 
oraz mgr Michała Ciepłuchy, dyrektora Gabi-
netu Prezydenta Miasta Łodzi, którzy czuwali nad 
płynnym przebiegiem tego wydarzenia eduka-
cyjno-naukowego.       
Organizatorzy zarejestrowali ponad 250 ucze-
stników Sympozjum, a sala obrad momentami 
dosłownie pękała w szwach. 
W duchu interdyscyplinarności zaplanowano 
wykład inauguracyjny, który w zastępstwie  
dr Jacka Saryusza-Wolskiego, Przewodniczą- 
cego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu 
Europejskiego, wygłosił  Dyrektor Biura Posel- 
skiego – pan Witold Gerlicz.     
Sympozjum zostało podzielone na pięć oddzie- 
lnych, ale jednocześnie ściśle ze sobą powiązanych 
interdyscyplinarnych sesji naukowych.  Pierwsza 
sesja nosiła tytuł „Alergia – choroba XXI wieku”, 
a przewodniczyli jej profesor Barbara Rogala, 
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologi- 
cznego, która wygłosiła wykład na temat jakości 
życia w chorobach alergicznych, oraz  profesor 
Bolesław Samoliński, Prezydent-elekt PTA, który 
uświetnił sesję wykładem na temat epidemiologii 
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astmy i alergii Polsce. W sesji tej dr Barbara 
Majkowska-Wojciechowska współautorka  
pracy z profesorem  Markiem L. Kowalskim,  
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie aler-
gologii, przedstawiła problematykę alergii  
w aspekcie środowiska miejskiego Łodzi.
Druga sesja miała charakter międzynarodowy 
i nosiła nazwę „Stres – problem interdyscypli-
narny”. Wystąpienia w niej wygłosili wszyscy 
goście zagraniczni, a mianowicie profesor Otto 
Lesch, psychiatra  z Wiednia, osoba nr jeden  

w Europie zajmująca się problematyką alkoho-
lizmu, na temat fenotypów alkoholowych i ich 
implikacji klinicznych, profesor Andrew Finlay,  
dermatolog z Cardiff, niekwestionowany król 
wprowadzenia oceny jakości życia związanej 
z chorobą do praktyki dermatologicznej, który 
wygłosił wykład na temat tzw. Wielkiego Pa- 
cjenta czyli pacjenta wraz z jego najbliższymi,  
dr Lucia Tomas, psycholog z Saragossy, organi-
zatorka następnego Kongresu Europejskiego To-
warzystwa Dermatologii i Psychiatrii (European 

Society for Dermatology and Psychiatry, ESDaP)  
w marcu 2011 roku, która przybliżyła słuchaczom 
zagadnienie doskonalenia procesu komunikacji 
między pacjentem a lekarzem oraz moja skrom-
na osoba – rozpoczynając sesję syntetycznie  

przedstawiałam interakcje pomiędzy skórą  
a układem nerwowym, które z natury są struktu-
rami bliźniaczymi.
Kolejna sesja nosiła nazwę „Skóra – źródło stresu 
i choroby?”, a przewodniczyli jej profesor Józef 
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Drzewoski oraz profesor Anna Zalewska-
Janowska. Autorką pierwszego wykładu była  
dr n. hum. Joanna Miniszewska, psycholog  
z Uniwersytetu Łódzkiego, aktywnie 
współpracująca od wielu lat początkowo  
z Kliniką Dermatologii i Wenerologii,   
a następnie Zakładem Psychodermatologii UM 
w Łodzi, która przestawiła aspekty psycholo-
giczne przewlekłych chorób skóry. Następnie 
uczestników zahipnotyzował pan profesor Józef 
Drzewoski, który w sposób bezsporny wykazał  
głębokie i ścisłe związki pomiędzy cukrzycą, 
stresem oraz skórą.  Ostatni wykład w tej sesji 
wygłosiła dr Marta Pastuszka, współautorka 
pracy wraz z profesorem Andrzejem Kaszubą, 

konsultantem krajowym w dziedzinie dermato- 
logii i wenerologii, na temat nowoczesnego lecze-
nia biologicznego mogącego stanowić prewencję 
rozwoju zespołu metabolicznego w łuszczycy.
Czwarta sesja poświęcona była uzależnieniom 
stanowiącym ogromne wyzwanie dla współczesnej 
medycyny. Mgr Magdalena Klatka, przedstawiła 
nieco zastraszające wyniki swojej pracy magi-
sterskiej przeprowadzonej wśród studentów UM  
w Łodzi na temat ryzykownego spożywania alko- 
holu. W imieniu niedysponowanego dr. Jana 
Chodkiewicza, wystąpiła po raz kolejny dr Joanna  
Miniszewska, która przybliżyła słuchaczom 
problematykę jakości życia osób uzależnionych 
od alkoholu, współuzależnionych oraz dorosłych 
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dzieci alkoholików. Następnie doktor Krzysztof 
Kumański – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pro-
filaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi, naświetlił 
uczestnikom zagadnienie zintegrowanego mo-
delu leczenia w medycynie uzależnień. Ko-
lejny wykład przypadł w udziale dr. Maciejowi  
Ćwirko-Godyckiemu, konsultantowi woje-
wódzkiemu w dziedzinie medycyny rodzinnej, 
który omówił rolę interwencji lekarza rodzinnego  
w stosunku do pacjentów pijących ryzykownie. 
Sesje zakończył wykład mgr Elżbiety Łata, 
dyrektor w Departamencie Zdrowia Publicznego 
i Promocji Głównego Inspektoratu Sanitarnego  
w Warszawie, która przedstawiła wspólne  
z mgr. Tomaszem Jastrzębskim bogate i dogłębne 
opracowanie na temat profilaktyki palenia tytoniu 
w ujęciu systemowym.
Po czterech sesjach pełnych naukowych wrażeń 
przyszedł czas na przerwę obiadową, której 
umieszczenie przed ostatnią sesją Sympozjum 
było pewnym hazardem. Jednakże uczestnicy 
nie zawiedli i duża sala obrad była zapełniona 
po brzegi do ostatniego przemówienia pani 
dr Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej, 
wiceprzewodniczącej Komitetu Naukowego  
i Organizacyjnego, która zakończyła obrady  
sympozjum.   
Piąta sesja nosiła tytuł „Choroby psychiczne – 
problem nie tylko medyczny”. Przewodniczyły 
jej profesor Jolanta Rabe-Jabłońska, kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii oraz 
dr Bogumiła  Kempińska-Mirosławska, która 
wygłosiła pierwsze doniesienie na temat rysu his-
torycznego łódzkiej myśli psychiatrycznej. Profe-
sor J. Rabe-Jabłońska przybliżyła słuchaczom 
znaczenie czynników środowiskowych w roz- 
woju psychozy, natomiast dr Aleksandra  
Lewandowska – współautorka pracy z prof. 
Agnieszką Gmitrowicz, konsultant wojewódzki  
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, 

zapoznała uczestników z problematyką zachowań 
autoagresywnych u młodzieży będących odpo-
wiedzią na wszechobecny stres.
Sympozjum zakończyło się rozdaniem ucze-
stnikom certyfikatów wraz z przyznaniem 8 pun-
któw edukacyjnych.
Ze względu na pełnienie przeze mnie zaszczytnej 
roli przewodniczącej komitetu naukowego oraz 
organizacyjnego niech mi będzie wolno złożyć  
najserdeczniejsze wyrazy podziękowania wszy-
stkim Honorowym Patronom, jednostkom orga-
nizacyjnym, członkom komitetów naukowego  
oraz organizacyjnego, sponsorom oraz wszy- 
stkim osobom, które włączyły się w organizację 
tego nowatorskiego interdyscyplinarnego przed-
sięwzięcia, a które okazało się być  ogromnym  
sukcesem w dziedzinie szeroko rozumia- 
nej współpracy międzyludzkiej. W interdyscy-
plinarności i współpracy siła!
W tym miejscu chciałabym już zaprosić wszy- 
stkich Państwa do udziału w II Międzynaro-
dowym Sympozjum „Człowiek współczesny  
w obliczu stresu środowiskowego”, które –  
po konsultacji z JM Rektorem UM w Łodzi pro-
fesorem Pawłem Górskim – zaplanowaliśmy na 
sobotę 3 grudnia 2011 roku.

sympozjum
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REKRUTACJA  
na Wydział  

Wojskowo-Lekarski 
na rok akademicki 2010/2011

chor. mgr Jacek Pacholczyk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał  
1 października 2002 roku w wyniku połączenia 
Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej 
Akademii Medycznej w Łodzi. Połączenie struk-
tur tych dwu uczelni, jako wyraz radykalnych 
zmian w wojskowym szkolnictwie wyższym, 
oznaczało likwidację wypracowanego przez 
lata systemu kształcenia lekarzy na potrzeby Sił  
Zbrojnych. 
Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo  
Obrony Narodowej w szkoleniu wojskowych 
służb medycznych doprowadziły w krótkim  
czasie do niedoboru wykształconych i przy-
gotowanych do pracy w specyficznych warun-
kach wojskowych – oficerów lekarzy. W związku 
z ogromnym zapotrzebowaniem polskiej armii  
na doskonale wyszkolonych lekarzy wojskowych, 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako największa 

medyczna uczelnia w Polsce, przyjął rozwiązania 
umożliwiające kształcenie przyszłych lekarzy na 
potrzeby wojska. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
we współpracy z Inspektoratem Wojskowej Służby 
Zdrowia opracował plan szkolenia przyszłych  
lekarzy wojskowych w ramach służby kandyda-
ckiej na kierunku lekarskim Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego.
Kształcenie lekarzy pod kątem służby wojskowej 
trwa od 2007 roku, choć na początku odnotowywano 
niewielkie zainteresowanie tą formą nauki. Aby 
zwiększyć liczbę studentów kształcących się na 
kierunku lekarskim oraz przygotowujących się do 
służby w wojsku, Ministerstwo Obrony Narodowej 
udostępniło 60 miejsc na I roku studiów na kierunku 
lekarskim Wydziału Wojskowo-Lekarskiego dla 
przyszłych zawodowych lekarzy wojskowych.

Biuletyn nr 3, marzec 2010, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2010, Łódź



30

www.bg.umed.lodz.pl

W związku z tym decyzją Władz łódzkiego Uni-
wersytetu Medycznego rozpoczął się nabór na  
I rok studiów na kierunku lekarskim w roku 
akademickim 2010/2011. Rekrutacja absol-
wentów szkół średnich odbywała się w dwóch 
etapach. Pierwszy etap rekrutacji zakończył się  
31 marca 2010 roku. Polegał on na zgłoszeniu  
się do służby kandydackiej (rejestracja na stro-
nie internetowej Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu) i zaliczeniu 
testów sprawdzających predyspozycje do odby-
wania służby wojskowej. Drugi etap rekrutacji, 
zaplanowany na maj oraz czerwiec 2010 roku,  
to zgłoszenie się na kierunek lekarski Wydziału 
Wojskowo-Lekarskiego (rejestracja na stronie  
internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 
Studenci studiujący w ramach służby kandyda-
ckiej już od pierwszego roku studiów podpisują 
kontrakt z Wojskiem Polskim, zostają objęci  
przywilejami i obowiązkami wojskowymi, będą 
także otrzymywać żołd.      
Przedstawieniem oferty kształcenia w zawodzie 
lekarz wojskowy oraz perspektywy rozwoju  
zawodowego po ukończeniu studiów, a także  
rozpowszechnianiem szczegółowych informacji 
dotyczących rekrutacji zajęło się Biuro Promocji  
i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Umieszczono informację na stronie  
internetowej Uczelni i wydrukowano liczne  
ulotki. Ponadto zorganizowano wizyty w wielu 
szkołach ponadgimnazjalnych w Łodzi, podczas  
których młodzież miała okazję spotkać się  

z pracownikami i studentami-podchorążymi 
naszego Uniwersytetu. Do istotnych wydarzeń 
promujących możliwości kształcenia na kierunku 
Wojskowo-Lekarskim w ramach służby kandy-
dackiej były, odbywające się w dniach 11-13 marca  
2010 r., XIII Łódzkie Targi Edukacyjne, a także 
pozostałe targi edukacyjne, w których uczestni-
czył nasz Uniwersytet. 
Akcja promocyjna zakończyła się dużym su-
kcesem, o czym świadczy fakt, że do I etapu re- 
krutacji zgłosiło się 675 chętnych. Daje to mo 
żliwość wyłonienia 60 najlepszych kandydatów, 
zarówno pod względem wymagań WSOWL 
we Wrocławiu, jak i pod względem wyników  
z egzaminu maturalnego. 
Jako uczestnik działań promujących ofertę 
kształcenia lekarzy wojskowych, pragnę złożyć 
serdecznie podziękowania Jego Magnificencji 
Panu Rektorowi prof. dr. hab. n. med. Pawłowi 
Górskiemu za stworzenie w swojej koncepcji  
rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
miejsca dla wojskowego szkolnictwa medyczne-
go. Podziękowania należą się również pracow-
nikom Biura Promocji i  Wydawnictw UM.
Doświadczenie w kształceniu wojskowych 
kadr medycznych, wieloletni dorobek naukowo 
-dydaktyczny, a także znakomita kadra profe-
sorska stanowią gwarancję powodzenia tego 
przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wojskowe  
szkolnictwo medyczne stanie się integralną 
częścią łódzkiego szkolnictwa medycznego pod 
sztandarem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi podczas 

targów edukacyjnych

mgr Anna Rykiert
Dział Rekrutacji UM

Wiosną bieżącego roku Biuro Promocji  
i Wydawnictw we współpracy z Działem Re- 
krutacji uczestniczyło w targach edukacyjnych  
w kilku miastach Polski. Już w lutym zawita- 
liśmy do Poznania na XIV Targi Eduka-
cyjne. W marcu odwiedziliśmy kolejno:  
XIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny  
PERSPEKTYWY 2010 w Warszawie,  
XIII Łódzkie Targi Edukacyjne, XII Targi 
Edukacyjne w Krakowie, XV Targi Eduka-
cyjne EDUKACJA w Kielcach oraz Zgierskie  
i Bełchatowskie Targi Edukacyjne. 
Targi mogą stanowić naprawdę efektywne 
narzędzie służące pozyskiwaniu nowych 
klientów, czyli w przypadku szkoły wyższej – 
nowych kandydatów na studia. Targi edukacyjne 
odwiedzają różne grupy odbiorców: uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza tegoroczni 
i przyszli maturzyści, zainteresowani zasadami 
rekrutacji na kolejny rok akademicki, nauczy-
ciele i szkolni doradcy zawodowi, pomagający 
młodzieży wybrać drogę kariery zawodowej,  
rodzice młodzieży licealnej planujący dalszą 

ścieżkę edukacyjną swoich dzieci, studenci  
studiów pierwszego stopnia, którzy chcą 
kontynuować naukę na studiach II stopnia,  
osoby pracujące zainteresowane podnoszeniem 
swoich kwalifikacji. Jest to więc jeden z najle-
pszych sposobów, by dotrzeć do wielu klientów  
w jednym miejscu i czasie. Dodatkowo targi  
stwarzają idealne warunki do dialogu, wymia-
ny opinii - klient ma możliwość indywidua-
lnej oceny, zdefiniowania swoich wątpliwości, 
oczekiwań. W ramach imprezy targowej wy-
stawca zyskuje więc natychmiastową ocenę swo-
jej oferty bezpośrednio od klienta, ma również 
szansę wielopłaszczyznowego porównania  
z konkurencją. Możliwość poszerzenia wiedzy  
oraz uzyskania wszelkich potrzebnych informa-
cji podczas bezpośredniego spotkania z przed-
stawicielami uczelni jest dla młodzieży bardzo 
korzystna i pomocna w dokonaniu właściwego 
wyboru ścieżki kształcenia. Dziś, w obliczu niżu 
demograficznego, bezpośredni kontakt z tysiącami 
młodych ludzi jest wielką szansą dla uczelni 
rekrutujących studentów. 
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Głównym celem wystawiania stoiska podczas 
targów jest informowanie zainteresowanych oraz 
reklama Uczelni wśród potencjalnych kandy-
datów na studia. Jednakże pozytywna realiza-
cja powyższych założeń wspiera także tworzenie 
wizerunku Uczelni jako firmy i umacnianie 
marki na rynku. Targi edukacyjne służą więc nie 
tylko promocji Uniwersytetu i silnie wzmacniają 
skuteczność działań rekrutacyjnych, ale też 
wspomagają procesy kreowania mocnej marki.
Uczestnictwo w każdych targach wymaga  
opracowania odpowiedniego sposobu zais-
tnienia pośród tłumu wystawców. Biuro Promocji  
i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi przygotowało nowe stoisko promocyj-
ne, cieszące się na targach ogromnym zainte-
resowaniem zarówno samych zwiedzających, jak  
i pozostałych wystawców. Gadżety reklamowe  
(m. in. długopisy, smycze, kubeczki, serduszka  
antystresowe) niezmiennie promują i utrwalają 
markę naszego Uniwersytetu. Na bieżąco  
przygotowujemy również aktualne materiały  

dr n. med. Jacek Danowski
Zakład Cytofizjologii, Histologii i Embriologii

informacyjne, przede wszystkim są to informa- 
tory zawierające szczegółowy opis warunków 
przyjęcia na wszystkie kierunki studiów na naszej 
Uczelni, a także ulotki przybliżające poszczegól-
ne wydziały, kierunki, perspektywy zawodowe 
w branży medycznej. Każdy odwiedzający nasze 
stoisko targowe może otrzymać kompletny pakiet 
informacyjny dotyczący Uczelni bądź też wybrać 
interesujące go materiały. Niezwykle istotne jest 
zapewnienie fachowego personelu do kontaktu  
z klientem. Dział Rekrutacji, z pomocą studen-
tów Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników 
Biura Promocji, stara się zapewnić jak najbar- 
dziej kompetentną obsługę wszystkich wydarzeń 
targowych.
W przyszłości będziemy nadal starać się akty-
wnie promować Uczelnię podczas targów edu-
kacyjnych - już we wrześniu planujemy udział  
w największych Salonach Maturzystów „Perspe-
ktywy” w Polsce, m. in. w Warszawie, Wrocławiu, 
Rzeszowie i oczywiście w Łodzi.
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WYSTAWA FOTOGRAFII 
PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
 W ŁODZI

dr n. med. Jacek Danowski
Zakład Cytofizjologii, Histologii i Embriologii

Biblioteka wyraźnie przejmuje funkcję głównej 
placówki kulturalnej Uniwersytetu Medy-
cznego. Jednym z dowodów na to stwierdzenie  
było zorganizowanie wystawy fotograficznej  
w siedzibie biblioteki w dniach od 30 marca do  
30 kwietnia 2010 roku (w rzeczywistości wystawa 
została zakończona i rozebrana 2 dni wcześniej). 
W dniu otwarcia, o godzinie 1200 w Sali Wy-
stawowej Biblioteki zebrało się około 40 osób, 
aby podziwiać 21 pięknych fotografii (wyse- 
lekcjonowanych z ponad 200 przesłanych drogą 
elektroniczną do witryny internetowej). Zdjęcia 
wykonano w różnych technikach, przedstawiano 
je jako barwne i jako czarno-białe. Za najlepszą 
fotografię uznano „Duet” autorstwa Łukasza 
Leśniaka. 
Wykaz wszystkich przedstawionych prac podaję 
poniżej.

1.    Błaszczyk Anna - zamknięte oczy,
2.    Bogdańska Magda - Sonia3, Sandi-chanz,
3.    Długosz Anna - uśmiech,
4.    Jarząbek Dariusz - rusałka pawik, 
5.    Kolejwa Michał - wschód,
6.    Kosielski  Piotr - szosa transfogaraska, mo- 
        rze, most św. Elżbiety,

7.    Kosiorek Aneta - ptaszydło,
8.  Leśniak Łukasz - podrywacz,  w ciepłym 
     świetle, jak suchy liść, w kropelkach, lady  
        w diamentach, duet,
9.   Meissner Paweł - dzieciaki, samolot, bloko- 
       wisko, anteny,
10.  Muska Magdalena - krużganek,
11.  Ochocki Zbigniew -  muzułmanie(***), dzie- 
     ciak(***), krzesło, kościółek, macewy, pano- 
       rama,
12.  Pątkowska  Anna - tataraki,
13.  Płacek Dominik - morze,
14.  Podgórska Justyna - ona i on,
15. Rieske Piotr - promiskuityzm glejak wielo- 
       postaciowy, progenitory oligodendrocytów,
16.  Sobczak Natalia - zapraszamy,
17.  Staniczek Kuba -  znak drogowy,
18.  Szymor  Piotr  - drzwi,
19.  Walczak Agnieszka - góry,
20.  Wilczyński  Miłosz - panorama górska,
21.  Włodarczyk Michał - Plusknica jagodziak.
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mgr Izabela Nowakowska
Kierownik Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego

BIBLIOTEKA WYDZIAŁU 
FARMACEUTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
W ŁODZI 
(1969-2009)

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego Akade-
mii Medycznej (od 2002 Uniwersytetu Medy-
cznego) w Łodzi została utworzona w 1969 
roku z inicjatywy prof. dr Jana Muszyńskiego  
i prof. dr Adama Czartkowskiego, w nowo 

wybudowanym gmachu  przy   ul. Naruto- 
wicza 120a (obecnie Muszyńskiego 1), oddanym 
do użytku w 1970 roku. Wówczas dziekanem  
był prof. dr Bolesław Broda, a pierwszym  
kuratorem biblioteki prof. dr Tadeusz Lipiec.
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Pomieszczenia o powierzchni 155 m², z wido-
kiem na ogród, zajęły część parterowego pawi-
lonu na zapleczu budynku. Składają się z czytel- 
ni z 16 miejscami dla czytelników, 3 stanowi- 
skami  komputerowymi dla studentów (wolny 
dostęp do internetu Wi-Fi),  1 na użytek służbowy 
oraz  pokoju dla pracowników i niewielkiego  
zaplecza socjalnego. 
Biblioteka ma charakter prezencyjny, gromadzi 
i udostępnia na miejscu w czytelni podręczniki, 
specjalistyczną literaturę z zakresu nauk farma-
ceutycznych i pokrewnych, czasopisma krajowe 
i zagraniczne oraz prasę codzienną.  
Początkowe lata działalności to przejmowanie 
i opracowanie  księgozbioru przekazywanego 

przez  biblioteki zakładowe Uczelni oraz sprawy 
organizacyjne i dbałość o wyposażenie. Pierwsi   
czytelnicy pojawili się  w marcu 1970 r.,   
w   roku  następnym było ok. 3.000 odwiedzin, 
w większości studentów Wydziału. Biblioteka 
początkowo była czynna do godziny 1530, od  
1981 roku również popołudniu (poniedziałek,  
środa do 1900, wtorek, czwartek do 1700), co 
związane jest z ćwiczeniami laboratoryjnymi  
i wykładami, które odbywają się w gmachu 
Wydziału do późnych godzin wieczornych.
Jednostką kierowali: mgr Balbina Łakoma,  
starszy kustosz dyplomowany, (1969–1986),  
mgr Bogumiła Simońska [Wiktorowska],  
kustosz, (1986–1991), mgr Izabela Nowakowska, 
kustosz, (1991–).

Pozostali pracownicy: Anna Kędzierska (1975), 
Jan Paluszyński (1975), Zofia Andrzejewska 
(1976), Zbigniew Kłapciński (1977), Lilijanna 
Aszkiełoniec, starszy bibliotekarz, (1990 -).
Tematyka zbiorów obejmuje literaturę z zakresu 
nauk chemicznych, botanicznych, biologicznych, 
biochemicznych, farmaceutycznych, toksyko-
logicznych, farmakologicznych oraz kosmeto-
logicznych; również obcojęzyczną (angielską, 
niemiecką, rosyjską i francuską). Fundamentem  
stały się przekazywane księgozbiory z biblio-
tek zakładowych - ponad 2 tysiące woluminów 
książek i 2.300 woluminów czasopism przeka-
zanych z zakładów:  Botaniki Farmaceutycznej, 
Farmakognozji, Chemii Farmaceutycznej, Tech-
nologii Chemicznej Środków Leczniczych i in. 
Sprawne opracowanie otrzymanych zbiorów  
było możliwe dzięki  pomocy pracowników  
Oddziału Bibliotek Zakładowych  Biblioteki 
Głównej i innych bibliotekarzy w ramach prac 
zleconych. Powstały wówczas katalogi  kartkowe: 
alfabetyczny i przedmiotowy książek według 

UKD, a także alfabetyczny katalog czasopism.  
Część opracowanych zbiorów przekazano z pow-
rotem do zakładów i katedr, część zasiliła zbiory 
powstającej biblioteki wydziałowej. W  latach  
1996-1997 biblioteki zakładowe zostały zlikwi-
dowane, ich  zbiory  przejęła biblioteka wydziałowa, 
część przekazano do magazynów Biblioteki 
Głównej, a  zdezaktualizowane na makulaturę.  
Od 1998 roku książki, czasopisma i zbiory  
specjalne są opracowywane elektronicznie  
i udostępnione na stronie internetowej Biblioteki 
Głównej (http://www.bg.umed.lodz.pl) w katalogu 
WEBPAC (http://www.webpac.biblioteki.lodz.pl). 
Wszystkie czasopisma bieżące  są zarejestrowane 
w katalogu elektronicznym.  
Tworzony od początku powstania biblioteki katalog 
prac magisterskich Wydziału Farmaceutycznego 
(alfabetyczny według nazwisk autorów i działowy 
według zakładów i katedr)  jest nadal kontynuo-
wany.
Biblioteka posiada zbór mikrofisz, które w latach 
1985–1996 uzupełniały braki czasopism  z tzw.  
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II obszaru płatniczego. Były tanie i dość wy- 
godne w użytkowaniu, zapewniały bezpośredni 
dostęp do bieżącej literatury zachodniej, często 
stanowiły kontynuację tytułów znajdujących się 
w zbiorach. 
Wielkość księgozbioru na przestrzeni lat ulega- 
ła zmianie.  Z  uwagi na małą przestrzeń maga- 
zynową, kilkakrotnie przeprowadzano selekcję  
zbiorów. W 2009 roku liczyły 10 217 wolumi- 
nów książek o wartości  221 889,00 zł,  
5 396 woluminów  czasopism o wartości     
722 095,00 zł oraz 6 106 jednostek  zbiorów  
specjalnych o wartości 1 110,00 zł.
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Zakup podręczników

Dane statystyczne dotyczące zakupu  podręczni- 
ków prezentuje wykres  obrazujący  ilość kupo- 
wanych książek  polskich i zagranicznych. Należy 
zaznaczyć, że w tej grupie znajdują się również  
zakupy z tzw. umów, czyli dokonywane z fun- 
duszy zakładów i  pracowników naukowych.  
W ostatnich kilku latach liczba kupowanych 
książek  znacznie zmalała, związane to jest  
z ograniczeniem  finansów  Uczelni. Obecnie  
pomocne stają się e-booki, ale w wielu sytuacjach 
nie są w stanie zastąpić klasycznego podręcznika 
akademickiego. Oprócz tego zbiory powiększane 
są darami od  autorów, wydawców  oraz egzem-
plarzami otrzymanymi  z biblioteki uczelnianej.
Prenumerata  czasopism  zagranicznych została   
w 2008 roku znacznie  ograniczona. Z 16 ty- 
tułów  w wersji drukowanej w 2007 roku  pozos- 
tały tylko 2 tytuły w 2009 roku. Te  straty  są 
częściowo  rekompensowane  przez dostęp online 
do czasopism pełnotekstowych na stronie  inter-
netowej Biblioteki Głównej.
Liczba tytułów prenumerowanych czasopism  
polskich w ciągu ostatnich lat nie uległa zasa- 
dniczej zmianie.  Z  48 tytułów posiadanych  
w 2000 roku, pozostało 41 tytułów w 2009 roku. 
Zmniejszona liczba tytułów spowodowana jest  
zawieszeniem lub likwidacją wydawnictw.
          

Czytelników można podzielić na trzy grupy:  
I – pracownicy naukowo-dydaktyczni  Wydziału/ 
/Uczelni, II – studenci Wydziału/Uczelni, III –  inni. 

pracownicy
naukowi
studenci

inni

Struktura czytelników  w latach 1970–2009

Regulamin korzystania ze zbiorów od początku 
zakładał, że prawo do wypożyczeń na zewnątrz 
mają tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni 
Wydziału Farmaceutycznego. W 2008 roku uru-
chomiono elektroniczny sposób wypożyczeń. 
Dane z kont czytelników  z tradycyjnych rewer- 
sów  przenoszone są sukcesywnie do katalogu  
elektronicznego w ramach zintegrowanego sys-
temu bibliotecznego Horizon.  Aktualnie za-
rejestrowanych jest ponad 200 czytelników. Na 
miejscu korzystają z księgozbioru studenci i po-
zostali użytkownicy.  Liczbę wypożyczeń i odwie-
dzin w czytelni obrazują wykresy sporządzone na 
podstawie rocznych sprawozdań  dla GUS oraz  
liczbowych z działalności biblioteki.
Ilość wypożyczeń książek i czasopism na zew- 
nątrz w ostatnich latach, utrzymuje się na pozio- 
mie ponad 2 tysięcy woluminów w ciągu roku.  
Natomiast wykorzystanie księgozbioru w czytel- 
ni w ostatnich latach zdecydowanie wzrasta – 
większa liczba studentów powoduje  wzrost 
potrzeb naukowych, związanych z wykorzysta-
niem podręczników i czasopism. 
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Liczba odwiedzin
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Na prezentowanym wykresie widać, że  praco- 
wnicy naukowi we wcześniejszych latach  korzy-
stali z biblioteki częściej, ostatnie lata wykazują 
lekki spadek odwiedzin.  Jest to związane  
z większą dostępnością do baz danych i zaso- 
bów elektronicznych oraz z ograniczeniem  
prenumeraty czasopism drukowanych.
Druga grupa czytelników, najliczniej reprezen-
towana, to studenci. Szczególnie w latach 2000- 
2005 widać znaczny wzrost liczby odwiedzin  
i wypożyczeń  w czytelni. Najwięcej  przypada 
na 2005 rok, kiedy z biblioteki skorzystało ponad 
4.600 studentów. Krzywa wypożyczeń  na miej-
scu cały czas rośnie. Związane jest to z kilkoma 
czynnikami. Pierwszy, to znaczny wzrost liczby 
młodzieży studiującej; wyż demograficzny lat 
osiemdziesiątych osiągał w tym czasie wiek stu-
dencki. Drugi - nauka studentów  na  kierunkach  
farmacja, analityka medyczna oraz kosmetologia 
wymaga pracy w bibliotece, ponieważ studenci 
Wydziału Farmaceutycznego mają od roku aka-
demickiego 1959/60 obowiązek przedstawienia  
pracy magisterskiej. Po kilku latach działania 
Wyższego Zawodowego Studium Kosmetyczne-
go, powstałego w 1996 roku, zaistniała  potrzeba 
kształcenia studentów nie tylko na poziomie li-
cencjatu, ale również umożliwienie uzyskania 
magisterium. Absolwenci tego kierunku mają 
możliwość ukończenia studiów IIº w trybie wie-
czorowym i zaocznym, stąd  ta grupa studentów 
jest dość liczna. Innym istotnym powodem 
zwiększonej frekwencji wydaje się  dostęp do  
komputerów oraz bezprzewodowego internetu. 
Na stronie www Biblioteki Głównej poza infor-
macjami dotyczącymi jej działalności dostępne 

są online (również spoza sieci uczelnianej, po 
zalogowaniu) skrypty, bazy danych, czasopisma 
elektroniczne oraz zajęcia dydaktyczne z Przys-
posobienia bibliotecznego dla studentów  I roku  
i  tematyczne szkolenia dla użytkowników z wyko-
rzystaniem platformy edukacyjnej Moodle. 
Część studentów korzysta z księgozbioru tylko na 
miejscu w czytelni. Możliwość swobodnego ko-
rzystania z  aktualnej literatury specjalistycznej 
oraz prasy, przyczynia się do wzrostu  odwiedzin.
Trzecia grupa użytkowników utrzymuje się przez 
lata na podobnym poziomie odwiedzin. Rocznie 
korzystało ze  zbiorów około 100 osób spoza Uczel- 
ni. Są to studenci i pracownicy naukowi innych 
szkół wyższych, absolwenci kontynuujący naukę 
w Oddziale Kształcenia Podyplomowego (powstał 
w 1996 roku), pracownicy aptek, lokalnej służby 
zdrowia, przemysłu farmaceutycznego i kosmety-
cznego.  Bywają też pasjonaci ziołolecznictwa i me-
dycyny naturalnej, niezwiązani z farmaceutyczną 
profesją.
W roku akademickim 2001/2002 przeprowadzo-
no remont pomieszczeń  biblioteki. Wymieniono 
okna, fotele, założono rolety, pomalowano ściany.  
W 2009 roku władze Wydziału spowodowały za-
kup 2 komputerów z pełnym oprogramowaniem. 
Zeskanowane tradycyjne karty katalogowe, 
uzupełnią o zbiory BWF funkcjonujący od 
2009 roku Komputerowy Katalog Kartkowy  
(http://webpac.biblioteki.lodz.pl:12380/kkk). 
Dzięki temu czytelnicy uzyskają pełną informację 
online o zbiorach Biblioteki Wydziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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Małgorzata Żochowska
Prezydent Oddziału Łódź IFMSA-Poland
Koordynator Projektu „Seksualność Niepełnosprawnych Dzieci”

Marcowe Spotkanie 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny 
IFMSA

Tajlandia - plaża, słońce, słodkie lenistwo...
Niestety nie tak wspomina wyjazd do Tajlandii  
delegacja Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny IFMSA-Poland. 20 stu-
dentów z Polski, w tym trzy studentki Uniwersy- 
tetu Medycznego w Łodzi: Natalia Leśnik,  
Karolina Mroczkowska i Małgorzata  
Żochowska przeleciało tysiące kilmetrów,  
aby na tydzień zaszyć się w hotelu na najwa- 
żniejszym wydarzeniu IFMSA – General  
Assembly. GA to odbywające się 2 razy  
w roku, spotkanie najaktywniejszych człon- 
ków IFMSA, z ponad 100 krajów z całego  
świata, w celu omówienia najważniejszych 
zmian nadchodzących w Federacji, wymiany  
zdań przedstawicieli państw członkowskich, 
wymiana doświadczeń, a także zdobywanie 
nowych umiejętności i wiadomości.

„Udział w IFMSA General Assemblu jest ogrom-
nym wyróżnieniem dla osób działających na  
forum IFMSA-Poland, jak rónież niebywałą okazją 
do przełożenia nabytej na GA wiedzy, umiejętności  
i doświadczeń międzynarodowych na grunt 
działań w Polsce”

Beata Syzduł, Prezydent IFMSA-Poland

Przygotowania do GA trwały wiele tygodni. 
Każdy z nas chciał zaprezentować siebie, Sto-
warzyszenie, swoje miasto i uczelnię z jak najlep-
szej strony. W naszych walizkach, zamiast stroi 
kąpielowych i olejków do opalania, znalazły się 
plakaty, ulotki, Projekt Proposals, dokumenty stu-
dentów wyjeżdżających na praktyki, materiały 
promocyjne, koszulki z logo IFMSA-Poland oraz 
Uniwersytetów Medycznych z całej Polski.

Nie powinniśmy jednak skupiać się na tym, co 
zawieźliśmy ze sobą, lecz na tym, co przywieźliśmy 
z Tajlandii. A osiągnięć tych, było naprawdę 
wiele.
Już pierwszego dnia, podczas Ceremonii  
Otwarcia, gościem honorowym była księżniczka 
Tajlandii Her Royal Highness Princessa Chula-
bhorn. Przedstawiciele 4 najlepszych projektów 
ze świata wzięli udział w prywatnej audiencji 
podczas której mięli zaszczyt przedstawić swoje 
projekty, byli to m.in. Katarzyna Żochowska  
i Marcin Bobiński z projektem „Pierwsza Wizyta 
u Ginekologa”. Księżniczka Chulabhorn z zain-
teresowaniem wysłuchała ich prezentacji, a także 
zadała liczne pytania dotyczące projektu.
Do ostatniego dnia GA czekaliśmy w napięciu na 
ogłoszenie wyników 3 konkursów za najlepszą 
prezentację projektu, najlepsze stoisko pro-
jektu oraz najlepszy projekt w Federacji. Presja 
była naprawdę duża, ponieważ podczas każdego  
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Usprawnienia

Marcowe Spotkanie 
Międzynarodowego 
Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny 
IFMSA

General Assambly, przynajmniej jeden projekt  
z Polski „staje” na podjum.
Podczas tegorocznego spotkania nasze szanse  
były olbrzymie. Nasze 3 projekty zostały zapre-
zentowane podczas Project Presentation (Pier- 
wsza Wizyta u Ginekologa, Zaburzenia 
Odżywiania i DAPHNE), natomiast w Project 
Fair, czyli prezentacji stoisk z materiałami pro-
mocyjnymi projektów wzięło udział 90 projek-
tów z całego świata, w tym aż 9 z Polski.
Jednak cała polska delegacja wspierała mnie  
i mój projekt „Seksualność Niepełnosprawnych 
Dzieci”, który został nominowany w kategorii 
na najlepszy projekt IFMSA. Przez tydzień 
opowiadaliśmy kolegom z innych krajów o pro-
jekcie, rozdawaliśmy ulotki, Project Proposals, 
balony z logo projektu.

Podczas Ceremonii Zamknięcia z niecierpli-
wością czekaliśmy na wyniki konkursu. Gdy 
nadeszła chwila ogłoszenia pierwszego miejsca  
zobaczyłam napięcie rysujące się na twarzach 
wszystkich polskich delegatów. Albo jesteśmy 
najlepsi i Polska znów zabłyśnie na arenie 
międzynarodowej, albo wyjedziemy z niczym.  
Gdy usłyszeliśmy werdykt, że projekt 
„Seksualność Niepełnosprawnych Dzieci”  
został uznany najlepszym projektem Interna- 
tional Federation of Medical Students’ Associa-
tion, nasze serca napełniły się radością.
Po raz kolejny nie zawiedliśmy naszych kolegów 
z IFMSA-Poland, których reprezentowaliśmy, 
znowu jesteśmy na szczycie. Co więcej 
pokazaliśmy przedstawicielom z ponad 100 kra-

jów, że Polska – mały kraj w Centralnej Europie, 
często zapominany i niedoceniany, tak naprawdę 
jest wielką potęgą, dzięki ludziom którzy go 
tworzą.
W Tajlandii zrealizowaliśmy również misję 
stworzenia dwóch projektów międzynarodowych. 
Są to DAPHNE, projekt który jest teraz realizo-
wany również  na Słowacji, oraz Zaburzenia 
Odżywiania połączony z Fashion Show against 
Anorexia and Bulimia z Meksyku. Połączenie 
tych dwóch projektów nastąpiło dzięki nam  
– Oddziałowi Łódź IFMSA-Poland. To właśnie  
w Łodzi projekt ten został przygotowany do Pol-
skich warunków i odbyły się już dwa pokazy.
Oprócz tych najważniejszych osiągnięć, udało 
nam się wypromować kolejne projekty, nawiązać 
współpracę z licznymi krajami, zdobyć nowe 
umiejętności, doświadczenia, wiadomości doty-
czące działalności w IFMSA, a również pozornie 
nieistotnych, które pomogą nam stać się lepszymi, 
lepiej rozumiejącymi potrzeby innych ludźmi.
W naszych walizkach do Polski nie znalazły się 
liczne pamiątki z Dalekiego Wschodu, a nasze 
twarze zostały jedynie muśnięte słońcem, jed-
nak osiągnęliśmy wszystko to co planowaliśmy 
osiągnąć podczas tego wyjazdu. Zmęczeni, 
ale dumni i szczęśliwi, wróciliśmy do Polski, 
aby cieszyć się naszymi sukcesami z kolegami  
z IFMSA-Poland.
Chciałabym jeszcze podziękować Pani Marii 
Muchowieckiej, która wspierała Oddział Łódź 
IFMSA-Poland przed, w trakcie oraz po General 
Assembly, a także przekazała nam materiały pro-
mocyjne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
które wykorzystaliśmy w Tajlandii.
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Samorząd Studentów 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi już po raz drugi 
z rzędu zorganizował 
obchody z okazji 
Pierwszego Dnia Wiosny
Witold Olszewski
członek Prezydium Samorządu Studentów UM        

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi już po raz drugi zorganizował obchody  
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.
Rozpoczęliśmy 18 marca wyborami Miss Uni-
wersytetu Medycznego. Konkurs na Miss UM 
został zorganizowany po raz pierwszy przez 
Samorząd Studentów. W finale, zorganizowanym 
w Auli Rektoratu, wzięło udział 15 kandydatek ze 
wszystkich Wydziałów Uczelni. W jury konkursu 
zasiedli: Rektor, prof. Paweł Górski, dr n. med.  
Bartłomiej Woźniakowski, Pełnomocnik  
Rektora ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, mgr 
Przemysław Andrzejak; Przewodniczący Sa- 
morządu Studentów, Miłosz Kuświk, I wicemiss 
Polonia 2009, Agata Biernat, Miss Talentu 2009, 
Aleksandra Laśkiewicz oraz reprezentująca 
Agencję IGO-ART Jagoda Piątek-Włodarczyk.
Po rozmowach z kandydatkami, a później długiej 
naradzie, jury wybrało Miss Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi na rok 2010 Karolinę Goińską, 
studentkę VI roku Wydziału Lekarskiego. I Wi-
cemiss została studentka farmacji, Ilona Wańka, 
a II Wicemiss jest Olga Piętakiewicz, studentka 
dietetyki. Miss internautów została Andżelika 
Kędzierska, studentka V roku Wydziału Lekar-
skiego. Agencja IGO-ART przyznała dziką kartę, 
uprawniającą do startu w Miss Polonia Studen-
tek Łodzi, Monice Kucharek, studentce farma-
cji. Wszystkie cztery kandydatki wzięły udział  
w kwietniowych wyborach na najpiękniejszą 
studentkę Łodzi w Teatrze im. Stefana Jaracza.
Kolejny dzień obchodów Dnia Wiosny spędziliśmy 
w duchu sportowej rywalizacji. W dniu 19 marca 
o godzinie 1700 w Hali Sportowej przy pl. Hallera, 
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy Władzami 
naszej Uczelni, a Samorządem Studentów. Po 

zaciętej walce, mecz zakończył się wynikiem  
7:3 dla Władz Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. Gratulujemy i obiecujemy, że  
w przyszłym roku postaramy się o zwycięstwo!
20 marca świętowaliśmy w klubach studenckich 
Uniwersytetu Medycznego, w „Medyku” i „Sy- 
napsie” na osiedlu akademickim Lumumbowo.  
W klubie „Medyk” odbył się koncert zespołu 
Big Cyc z wokalistą Krzysztofem Skibą na czele. 
Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem  
studentów Uniwersytetu Medycznego, a także 
innych uczelni wyższych miasta Łodzi. W dru-
gim naszym klubie „Synapsa”, odbyła się dys-
koteka, w trakcie której przeprowadzanych było 
wiele konkursów z licznymi nagrodami. Klub 
po skończonym koncercie odwiedził Krzysztof 
Skiba, który bardzo chętnie rozdawał autografy 
oraz robił pamiątkowe zdjęcia.
W imieniu Samorządu Studentów wszystkim 
osobom, które brały udział w przygotowaniach 
do wymienionych imprez, dziękujemy. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku znów zorgani- 
zujemy podobny cykl imprez, które będą budzić 
zainteresowanie studentów.
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Niezapomniany weekend w Łodzi
„Konferencja Polskiego Towarzystwa 

Studentów stomatologii organizowana 

przez oddział PTSS Łódź – organizację 
działającą przy UM w Łodzi”

Marta Kacprzak 
Prezes Oddziału Łódzkiego PTSS

W dniach 19-21 marca 2010 w Łodzi odbyła się 
Konferencja naukowa dla studentów stomatologii 
połączoną z Walnym Zjazdem  Polskiego Towa-
rzystwa Studentów Stomatologii (PTSS).
Mieliśmy zaszczyt gościć aż 300 studentów 
oraz stażystów i młodych lekarzy stomatologów  
z całej Polski. Wydarzenie to miało na celu 
umożliwienie studentom wysłuchania ciekawych 
wykładów, wygłoszonych przez znakomitych 
pracowników naszej Uczelni, spoza tematyki 
omawianej podczas toku studiów. Spotkanie było 
też doskonałą okazją do integracji i nawiązania 
kontaktu oraz wymiany doświadczeń między  
studentami stomatologii z różnych miast. 
Podczas części wykładowej, która miała miejsce 
w nowoczesnej Auli Wschodniej Centrum Kli-
niczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, oficjalnego otwarcia konferencji doko- 
nał patron całego wydarzenia - dr hab. n. med. 
prof. nadzw. Jerzy Sokołowski.
Chwilę później mieliśmy zaszczyt wysłuchać 
następujących osób: 
   • dr n med A. Pacyk, 
    asystent Zakładu Propedeutyki 
   i Diagnostyki Stomatologicznej
   • lek dent A. Adamek, 
   asystent Zakładu Endodoncji, 
      - wykład pt. „Mikroskop zabiegowy 
      w stomatologii”
   • mgr inż lek dent Andrzej Szymański, 
   przedstawiciel firmy Colgate 
   •  mgr Justyna Niebieszczańska  
      - wykład pt. “NSPS (Nice People Succeed),
      więc zostań swoim PR-owcem”, SciCan GmbH.
Zadbaliśmy o to, aby każda minuta była wypeł- 
niona możliwością szerzenia wiedzy, w związku  
z tym poza wykładami było też wiele innych at-
rakcji. Jedną z nich był konkurs wiedzy stomato-
logicznej, w którym trzy osoby zostały wyróżnio- 

ne i otrzymały wartościowe nagrody w posta-
ci materiałów stomatologicznych niezbędnych  
podczas studiów.
W głównym holu Auli Wschodniej można było 
przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
prowadzone przez studentów z koła naukowego, 
pod nadzorem mgr zdr. publ. Michała Wintera 
z Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny 
Katastrof. 

Podczas Zjazdu Walnego, czyli części poświęco-
nej wyborom nowych władz naszej organizacji,  
za pośrednictwem  głosowania zostali wyłonieni :
Prezydent - Maciej Michalak, PTSS Lublin,
Wiceprezydent - Konrad Sadowski, 
PTSS Gdańsk,
Sekretarz Generalny - Marcin Wilczek, 
PTSS Zabrze,
Skarbnik Generalny - Małgorzata Bachanek,
PTSS Poznań,
Członek Zarządu Głównego - Mateusz Falkowski, 
PTSS Białystok
Narodowy Koordynator Wymian - Joanna Filipiuk, 
PTSS Lublin 
Zarząd ten  rozpocznie swoją kadencję wraz  
z początkiem roku akademickiego 2010/2011. 
Wyznaczył on już wiele ambitnych zadań do  
realizacji podczas zbliżającej się kadencji.
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Oczywiście studenci z dziesięciu miast przyjechali 
do Łodzi, nie tylko w celu poszerzenia wiedzy i 
zdobycia doświadczenia, ale również dobrej za-
bawy. Specjalnie dla uczestników konferencji 
zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne. 
Jednego dnia goście mieli okazję zwiedzić Łódź 
docierając w końcowym punkcie szlaku zwiedza-
nia do Manufaktury, gdzie w klubie „Elektrownia” 

Niestety po fascynującym weekendzie trzeba  
było pożegnać gości i pozostało nam oczekiwanie 
z niecierpliwością na kolejną konferencję. 
Wszystkim uczestnikom oraz osobom, które 
zaangażowały się w proces przygotowań Ogól-
nopolskiej Konferencji PTSS w Łodzi serdecznie 
dziękujemy.

czekała ich taneczna noc. Drugiego dnia w klu-
bie „Medyk”  goście mieli okazję zobaczyć gdzie, 
bawią się studenci z Łodzi. Ale to nie była zwy- 
czajna impreza! Tematem zabawy było hasło  
„Witaj w HollyŁódź”, cały klub był ustrojony 
w taki sposób, aby każdy mógł poczuć się jak 
na planie filmowym (taśmy filmowe, plakaty  
z gwiazdami znanych filmów, a nawet statuetki  
Oskarów). Główną atrakcją były przebra-
nia bawiących się za ulubione postacie  
z filmu lub bajki. I tak oto Łódź, znana  
jako tło wielu filmów mogła skupić na tą jedną  
noc w jednym miejscu same gwiazdy - Freda  
Flinstona, Merlin  Monroe, Cruelli DeMon, Lary 
Croft, a nawet hrabiego Dracule  i wiele, wiele  
innych.

W imieniu wszystkich przedstawicieli oddziału 
łódzkiego PTSS pragniemy złożyć szczególne 
podziękowania Władzom Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi oraz wszystkim wykładowcom, 
którzy brali udział w konferencji,  za pomoc  
w zorganizowaniu tak znaczącego wydarzenia.

Podziękowania również dla komitetu orga- 
nizacyjnego w składzie: Małgorzata Hajduk, 
Emilia Kaźmierczak, Kamila Zielińska, Marta 
Kacprzak, Joanna Pawlaczyk, Marta Wojcie-
chowska, Emilia Mazur, Paweł Muszyński,  

Oskar Szram, Maciej Radziejewski, Bartosz  
Kaźmierczak oraz dla Marty Węglińskiej, 
Małgorzaty Perugi  i wielu innych osób, które 
aktywnie działały podczas przygotowań.
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Senat podjął uchwały:

W sprawach organizacyjnych

Akty Prawne 
Raport

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

-  w sprawie zmian strukturalnych 
   na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

• przeniesienia Kliniki Neurochirurgii i Chi- 
   rurgii Nerwów Obwodowych z Katedry Neu- 
   rochirurgii do III Katedry Chirurgii,
• przeniesienia Zakładu Mikrobiologii Lekar- 
  skiej i Sanitarnej z Katedry Mikrobiologii 
   do Katedry Chorób zakaźnych
•  zniesienia: 
   Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
   Kliniki Neonatologii
   Zakładu Neurologii Polowej
   Katedry Mikrobiologii
   Katedry Neurochirurgii
   I Katedry Pediatrii Zabiegowej
•  Przekształcenia w jednostkę niesamodziel- 
   ną - pracownie następujących Zakładów:
   Zakładu Fizjoterapii Pediatrycznej w Praco- 
   wnię Fizjoterapii Pediatrycznej - nowopow- 
     stałą jednostkę włącza się w strukturę Zakła- 
   du Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, 
   Zakładu Dydaktyki Fizjoterapii w Pracownię 
    Fizjoterapii - nowopowstałą jednostkę włącza 
   się w strukturę Kliniki Rehabilitacji i Medy- 
   cyny Fizykalnej,

- w sprawie zmian strukturalnych na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu
   •  zniesienia: 
   Zakładu Dydaktyki,
   Zakładu Metabolizmu Tkanki Łącznej,
   Zakładu Pedagogiki,
   Katedry Chemii Biomedycznej,
   Katedry Historii Medycyny i Farmacji,
 • zmiany nazwy Międzyuczelnianej Katedry 
   Nauk Humanistycznych na: Katedra Nauk  
       Humanistycznych
  •  wyłączenia ze struktury Katedry Chemii Bio- 
      medycznej Zakładu Chemii Biomedycznej
  •  wyłączenia ze struktury Katedry Historii Me- 
   dycyny i Farmacji Zakładu Historii Medy- 
    cyny i Farmacji - obie jednostki zachowują 
     swoją alokację na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
       bez przyporządkowania do katedry

- w sprawie zmiany nazwy 
  II Katedry Pediatrii Zabiegowej na: Katedra Pe- 
   diatrii Zabiegowej (Wydział Lekarski)

- zniesienia 
 Zakładu Nauk Podstawowych w Pielęgniar- 
  stwie alokowanego na Wydziale Pielęgniarstwa  
   i Położnictwa
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akty prawne - raport

W sprawach osobowych

• zaopiniowano wniosek w sprawie powołania  
dr. hab. Jarosława Kalinki na kierownika Klini-
ki Perinatologii,
• zaopiniowano wniosek w sprawie powołania 
prof. dr. hab. Anny Kurnatowskiej na kiero-
wnika Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Pe-
riodontologii,
• zaopiniowano wniosek w sprawie powołania 
dr. hab. Piotra Oszukowskiego na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Morfo-
logii Klinicznej,
• zaopiniowano wnioski w sprawie powołania 
komisji konkursowych do rozstrzygnięcia 
konkursów na stanowiska kierownicze i profe-
sorów nadzwyczajnych.

W innych sprawach

• w sprawie potępienia represji stosowanych  
w roku 1968 wobec pracowników naukowych  
pochodzenia żydowskiego Akademii Medy-
cznej w Łodzi i Wojskowej Akademii Medycznej  
w Łodzi - prof. Jan Wilczyński,
• w sprawie wprowadzenia niestacjonarnych  
(zaocznych) studiów pierwszego stopnia na  
kierunku zdrowie publiczne, na Wydziale Nauk  
o Zdrowiu,
• w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

• w sprawie wydzielenia działek pod budowę  
gmachu dla Wydziału Farmacji UM  w Łodzi,
• w sprawie zmiany regulaminu przyznawania  
nagród rektora nauczycielom akademickim UM  
w Łodzi,
• przeprowadzono głosowanie w sprawie zatwier-
dzenia wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia dla 
nauczycieli akademickich,
• przyjęto sprawozdanie ze stanu i działalności  
systemu biblioteczno-informacyjnego UM  
w Łodzi w 2009 r.,
• zatwierdzono wzór medalu okolicznościowego 
dla upamiętnienia 56 rocznicy istnienia Wyższego 
Szkolnictwa Medycznego w Łodzi.

Ponadto

• Rektor Górski wręczył nagrody im.  
Prof. M. Stefanowskiego za najlepszą pracę 
habilitacyjną i doktorską w zakresie dziedzin  
zabiegowych, za rok 2009; nagrody otrzymali:  
dr hab. Anna Janas i dr Bartłomiej Krawczyk,
• Rektor Górski poprosił o jak najszerszy udział 
w uroczystościach obchodów 70 rocznicy zbrodni 
katyńskiej, które odbędą się 13 kwietnia br.,
• Rektor Górski przedstawił  zasady obejmowania 
patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu 
Medycznego różnego rodzaju imprez.
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