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„...dobrze widzi się 
tylko sercem”

Antoine de Saint-Exupéry 
Mgr Anna Rykiert

Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM
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Szanowni Państwo,

Głównym tematem marcowego numeru nasze-
go Biuletynu, który trzymają Państwo w rękach, 
jest XVII Łódzka Konferencja Kardiologiczna, 
organizowana przez II Katedrę Kardiologii Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. Zagadnienia 
związane z chorobami układu sercowo-naczynio-
wego: nadciśnienie tętnicze, choroba niedo- 
krwienna mięśnia sercowego, wady wrodzone 
czy nowoczesne metody terapii kardiologi- 
cznych, są niezwykle istotne z punktu widzenia  
dzisiejszej medycyny. Kierownik Katedry  
i zarazem Przewodniczący Konferencji – prof.  
dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak – szcze- 
gółowo opisuje przebieg wydarzenia w swoim 
artykule.
Na polu naukowym aktywnie działają także  
młodzi przedstawiciele naszego Uniwersytetu. 
Poza I Ogólnopolską Konferencją Studentów  
Dietetyki pod hasłem: „Przyszłość dietetyki  
w polskim systemie ochrony zdrowia”, spra- 
wozdanie z której znajdziecie Państwo w dziale 
Aktualności, miało miejsce kilka innych ważnych 
wydarzeń.
Na początku miesiąca odbyła się konferencja  
naukowo-szkoleniowa „Forum Młodych” Pol-
skiego Towarzystwa Dermatologicznego, pod-
czas której młodzi lekarze dermatolodzy, dok-
toranci, studenci, kosmetolodzy i psycholodzy 
mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe 
z dziedziny dermatologii. Więcej o konferencji 
przeczytać można w artykule lek. Moniki Kró-
likowskiej-Antczak z Zakładu Psychoderma-
tologii – współorganizatora wydarzenia wraz ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Psychodermatologii, 
Polskim Towarzystwem Dermatologicznym  
i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. 

Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego „Młoda Farmacja” przy Uni- 
wersytecie Medycznym w Łodzi była natomiast  
gospodarzem weekendowego zgrupowania oraz 
Walnego Zgromadzenia Delegatów Młodej  
Farmacji z całej Polski. Obradom towarzyszyły 
liczne atrakcje – wycieczki po najciekawszych 
miejscach naszego miasta, zabawy integracyjne, 
projekcje filmowe, o czym pisze Martyna No-
wicka, Sekretarz łódzkiego oddziału Młodej  
Farmacji.
Szczególnie polecam artykuł mgr Agnieszki  
Kupis, kustosza w Oddziale Gromadzenia  
Zbiorów Biblioteki Głównej UM, poświęcony 
czasopismom elektronicznym. Warto przeczytać, 
jakie możliwości dają zbiory elektroniczne  
Biblioteki, z pewnością znajdziecie Państwo wiele 
niewykorzystywanych dotąd a niezwykle przy- 
datnych opcji.
W marcu odbyła się również druga edycja 
Wyborów Miss Uniwersytetu Medycznego. 
Dziewiętnaście studentek naszej uczelni stanęło 
do rywalizacji o tytuł Najpiękniejszej. Kto 
zwyciężył i jak przebiegała uroczystość dowie-
cie się Państwo z relacji przygotowanej przez 
Samorząd Studentów.

Życzę przyjemnej lektury!
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Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
marzec 2011

Wizyta Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia  
w Centrum Kliniczno - Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
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Aktualności marzec

2 marca odbyło się spotkanie – „spacer” po Cen-
trum Kliniczno-Dydaktycznym naszej uczelni.
Rektor, prof. Paweł Górski w towarzystwie 
Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda 
Stępnia, przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, 
Władz i pracowników uczelni oraz przedstawi- 
cieli lokalnych mediów przeszli korytarzami  
Centrum. 
Odwiedzili m. in. wykańczane aktualnie piętra, 
blok sal operacyjnych i aule wykładowe.
Niebawem na parterze gmachu ma ruszyć 
Zakład Diagnostyki Obrazowej, gdzie znajduje 
się najnowocześniejszej klasy tomograf kompu- 
terowy, rezonans magnetyczny i USG.

Budowane obok: izba przyjęć i rejestracja mają 
zostać oddane do użytku także w pierwszym  
kwartale 2011 roku.
Pozostałe kliniki zostaną przeniesione do CKD 
najprawdopodobniej do końca br., m.in. kardio-
logia i kardiochirurgia ze szpitala przy ul. Ster- 
linga, ortopedia i rehabilitacja ze szpitala im. 
Radlińskiego oraz nefrologia ze szpitala im. Bar-
lickiego. W 2012 roku centrum powinno zacząć 
pracować na pełnych obrotach. Znajdą się w nim 
również oddziały ze szpitala im. Madurowicza: 
dwie kliniki ginekologii, dwie kliniki patologii 
ciąży i neonatologia.

XV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2011  
oraz Gala konkursu Genius Universitatis

W dniu 3 marca, podczas Wieczoru Wystawców 
XV Międzynarodowego Salonu Edukacyj- 

nego Perspektywy 2011 w Warszawie, odbyła się 
Gala konkursu Genius Universitatis na kreaty-



więcej na www.umed.pl

3

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź

wne działania promocyjne szkół wyższych 
wspierających rekrutację. W klubie „Piwnica 
pod Harendą” przy Krakowskim Przedmieściu 
ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody 
zwycięzcom poszczególnych kategorii. Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi został wyróżniony III 
miejscem w kategorii e-marketing za czytelność 
informacji rekrutacyjnych i profesjonalne wyko-
rzystanie możliwości e-przekazu.

Podczas trzech dni Salonu stoisko naszej Uczelni, 
zlokalizowane w Pałacu Kultury i Nauki, odwie- 
dzały osoby zainteresowane podjęciem studiów 
medycznych, także II stopnia, podyplomowych  
czy w języku angielskim. Uczniowie, maturzyści, 
studenci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
doradcy zawodowi z Warszawy i całego woje- 
wództwa mazowieckiego mogli uzyskać kom- 
pleksową informację o możliwościach kształcenia 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Narciarstwie Alpejskim w Jugowie

W dniach 7-8 marca 2011 r. reprezentacja AZS 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w składzie: 
Maria Dąbrowska, Maria Bilińska, Anna Ka- 
wińska, Katarzyna Klimek, Łukasz Burtnik,  
Mikołaj Gwardys, Michał Chęciński, Tomasz 
Oleksik, Jakub Skowroński wystartowała  
w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych  
w Narciarstwie Alpejskim w Jugowie.

Mimo przeciwności losu i trwającej sesji udało  
się wystartować w zawodach na stoku mieszczą- 
cym się w Kotlinie Kłodzkiej. Mistrzostwa  
odbyły się w znakomitej atmosferze, o którą  
zadbali wszyscy narciarze z 9 wyższych uczelni 
medycznych. Wspólna rywalizacja stworzyła 
nowe znajomości oraz dała wszystkim chwilę 
wytchnienia. 
Pierwszego dnia zawodnicy startowali w slalomie 
gigancie. Rozmieszczenie tyczek i trasa zjazdu 
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wymagała siły oraz wytrzymałości. Trasę naj- 
szybciej pokonał Jakub Gałaszek ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Brązowy medal  
w tej konkurencji zdobył nasz zawodnik,  
Jakub Skowroński. Drugiego dnia studenci  
startowali w slalomie, w którego skład wcho- 
dziły dwa wertikale i jeden łokieć. Konkurencja  
okazała się jeszcze trudniejsza niż slalom  

gigant. Wielu zawodników nie poradziło sobie 
i wypadło z trasy, nie kończąc zjazdu. Najlepiej 
poradzili sobie studenci z Katowic, co pozwoliło 
im wyprzedzić naszą Uczelnię w końcowej klasy-
fikacji drużynowej.
Nasze zawodniczki zajęły drużynowo 7. miejsce, 
natomiast mężczyzn sklasyfikowano na 5. miej-
scu.

Wystawa fotografii pt. „Dzień Kobiet - zwiększ swoją świadomość”

W dniach 7-11 marca 2011 r. w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Medycznego, przy ulicy 
Muszyńskiego, odbyła się wystawa fotografii  
pt. „Dzień Kobiet - zwiększ swoją świadomość” 
zorganizowana przez IFMSA-Poland Oddział 
Łódź program SCORA i SCORP.
Pomysł wystawy powstał z myślą o kobietach, 
ich wartości i możliwościach, które często są 
niszczone poprzez lęk przed kolejnym dniem  

w swoim najbliższym środowisku. Zdjęcia 
miały na celu zwrócić uwagę na problem prze-
mocy wobec kobiet, na rodzaje tej przemocy 
oraz jej konsekwencje. Jest to zbiór znanych  
fotografii z różnych tabloidów, akcji reklamo- 
wych, zdjęć wielokrotnie wykorzystywanych  
poprzez fakt, iż wyrażają więcej niż jakiekol- 
wiek słowa, właściwie obrazując temat, zmuszają 
do refleksji i co najważniejsze - do działania. 
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Zaproszenie na wykład otwarty prof. dr. hab. Józefa Dulaka

W dniu 8 marca 2011 r., w auli Senatu Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, przy al. Kościu- 
szki 4, odbył się wykład otwarty prof. dr.  
hab. Józefa Dulaka – Kierownika Zakładu  
Biotechnologii Medycznej Wydziału Bioche- 

mii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu  
Jagiellońskiego. Wykład zatytułowany: „Komórki 
macierzyste – w poszukiwaniu świętego Graala  
medycyny regeneracyjnej…” zorganizował Wy- 
dział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Pody-
plomowego UM.

Uniwersytet Medyczny podczas XIV Łódzkich Targów Edukacyjnych

W dniach 10-12 marca 2011 r. odbyły się XIV 
Łódzkie Targi Edukacyjne, w których jak co  
roku uczestniczył Uniwersytet Medyczny  

w Łodzi. Łódzkie Targi Edukacyjne są naj- 
większym wydarzeniem promującym wszech- 
stronną ofertę edukacyjną w naszym regionie. 
Celem targów jest ukazanie młodzieży oferty 
placówek edukacyjnych, ułatwienie dokona-

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź
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nia wyboru oraz przybliżenie alternatywnych 
form zatrudnienia i zdobywania pierwszych 
doświadczeń zawodowych. W trakcie trzydnio- 
wej imprezy swoją ofertę edukacyjną zapre- 
zentowało około 50 szkół wyższych z całego  
kraju.
Udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych 
umożliwia przedstawicielom naszej Uczelni 

bezpośrednie zaprezentowanie oferty edukacyj- 
nej młodzieży z Łodzi i całego regionu. Podczas 
targów odwiedziło nas wielu uczniów liceów,  
a nawet gimnazjów, już planujących przyszłość  
w medycynie, zainteresowanych studiami w na- 
szej Uczelni.

Tytuł Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla Niny Forteckiej

Nina Fortecka została tegoroczną Miss Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi. Studentka  
drugiego roku kosmetologii pokonała osiem- 
naście rywalek. Galę Finałową zorganizo- 
wano 11 marca w budynku Wydziału Farma- 
ceutycznego. Dziewiętnaście studentek Uni- 
wersytetu Medycznego zaprezentowało się  
podczas trzech wyjść - w stroju codziennym,  
kąpielowym oraz wieczorowym. Każda z dziew- 
cząt musiała także odpowiedzieć na dwa  
pytania zadane przez jurorów. 
Ostateczny werdykt brzmiał następująco:
- Miss Uniwersytetu Medycznego 2011 
  Nina Fortecka

- I Wice Miss Uniwersytetu Medycznego 
  Julia Wojciechowska 
- II Wice Miss Uniwersytetu Medycznego 
  Diana Olczyk 
- Miss Publiczności 
  Karolina Kowalska 
- Miss Internautów 
  Justyna Kapka
Poza trzema głównymi laureatkami do kolej- 
nego etapu, finału Miss Polonia Studentek Łodzi 
przeszły: Julita Kalinowska i Justyna Kapka.

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź
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Pre-Party Fundraiser

Tradycyjnie już studenci studiów w języku an- 
gielskim przygotowali zbiórkę pieniędzy na 
potrzeby łódzkich domów dziecka. W tym roku 
imprezę charytatywną poprzedziła zabawa  

w jednym z łódzkich klubów, z której całko- 
wity dochód przeznaczony został na pomoc dzie-
ciom. Pre-Party Fundraiser odbyła się 11 marca  
w Lordi’s Club przy ul. Piotrkowskiej.

Stop przemocy wobec kobiet - IFMSA-Poland oddział Łódź zaprasza do kina Cytryna

11 marca 2011 r. o godz. 18:00 Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Po-
land oddział Łódź zaprosiło zainteresowanych do 
kina Cytryna. W repertuarze znalazł się dokument 
„ANATOMIA PRZEMOCY” oraz film pt. „HEJ, 
SKARBIE” - mający na swoim koncie trzy Złote 

Globy i sześć nominacji do Oscara! Oba filmy są  
o kobietach, ich wartościach i możliwościach, 
które są niszczone poprzez lęk przed kolejnym 
dniem w swoim najbliższym środowisku.

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź
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Sympozjum Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

W dniach 11-12 marca 20011 r., w Hotelu Cen-
trum w Łodzi odbyło się sympozjum Forum 
Młodych - sekcji Polskiego Towarzystwa Der- 
matologicznego. Patronatu honorowego udzie- 
lił JM Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. dr hab. n. med. Paweł Górski,  
a przewodniczącą zarówno Komitetu Nauko- 
wego, jak i Komitetu Organizacyjnego, była  
prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska, Kie- 
rownik Zakładu Psychodermatologii. Organiza-
torami Konferencji byli: Zakład Psychoderma-
tologii, Stowarzyszenie Rozwoju Psychoderma-
tologii, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne 
oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Młodzi dermatolodzy, specjalizanci, doktoran-
ci ale również studenci, kosmetolodzy, psy-
cholodzy oraz inni naukowcy zajmujący się 
tematyką związaną z chorobami skóry mieli 

okazję zaprezentować swoje dokonania nauko- 
we w pięciu sesjach - prac klinicznych, prac  
eksperymentalnych oraz przypadków klini- 
cznych, a także w sesji plakatowej. Poruszane  
przez uczestników zagadnienia były bardzo  
różnorodne i dawały możliwość nie tylko 
pogłębienia swojej wiedzy, ale też wymiany 
poglądów i doświadczeń na tematy dotyczące 
wszystkich wymiarów dermatologii. Zaprosze- 
ni goście zagraniczni z Danii, Francji, Niemiec 
oraz Ukrainy także przedstawili swoje osiągnię- 
cia naukowe w dziedzinie dermatologii. Kon- 
sultant krajowy w dziedzinie dermatologii  
i wenerologii - prof. Andrzej Kaszuba oraz Pre- 
zes ZG PTD - prof. Jacek Szepietowski za- 
szczycili uczestników swoją obecnością. 
Zaprezentowane prace zostały ocenione pod 
względem merytorycznym, sposobu przedsta- 
wienia i oryginalności tematu przez przewo- 
dniczących sesji, którzy wytypowali najlepsze  
doniesienia. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Gala Przeglądu Pediatrycznego

W dniach 11-12 marca 2011 w Teatrze Nowym 
w Łodzi odbyła się kolejna już „Gala Przeglądu 
Pediatrycznego”. Wybór miejsca Konferencji  
podyktowany jest tradycją, albowiem Przegląd 
Pediatryczny, powołany został do istnienia 
za sprawą łódzkiego środowiska lekarskiego  
i wydawany jest z przerwami od ponad 100 lat. 
Dodatkową przesłanką do zorganizowania tego 
spotkania była zmiana Redaktora Naczelnego 
Przeglądu Pediatrycznego, którym przez wiele  
lat był Profesor Jerzy Bodalski, a obecnie został 
nim Profesor Wojciech Młynarski.

W programie Konferencji przewidziano pięć 
sesji, podczas  których referaty wygłosili  
uznani specjaliści z różnych dziedzin, przekazu- 
jąc najnowszą wiedzę i jej zastosowanie w co- 
dziennej pracy lekarskiej. Interdyscyplinarny  
charakter Konferencji z pewnością jest interesu- 
jący dla wielu lekarzy i stanowi doskonałe miejsce 
szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń. 

prof. dr hab. n. med. Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Redaktor Naczelny Przeglądu Pediatrycznego
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Akademicki turniej futsalu kobiet

Dnia 12 marca w Hali Anilana drużyna AZS  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi startowała 
w akademickim turnieju futsalu kobiet. W roz- 
grywkach brały udział: Uniwersytet Łódzki, 
Politechnika Łódzka, Akademia Humanisty- 
czno-Ekonomiczna oraz Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi. Każda z uczelni rozgrywała 3 mecze. 

Walka była zacięta, szczególnie z drużyną Uni- 
wersytetu Łódzkiego. Nasza uczelnia miała na 
koncie już dwa wygrane mecze, ostatnie spo- 
tkanie miało się odbyć z najtrudniejszym ry-
walem. Wynik meczu 1:1 utrzymywał się przez 
całą rozgrywkę, aż na 1,5 minuty przed końcem 
Umed zdobył drugą bramkę, wygrywając cały 
turniej! Organizatorzy wyróżnili również trójkę 
najlepszych zawodników rozgrywek: najlepszego 
strzelca, obrońcę i bramkarza. Tytuł najlepszej 
bramkarki otrzymała studentka naszej uczelni  
- Agata Syska.

Nowoczesny wewnątrzustny skaner Lava C.O.S w USK Nr 6

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, jako pierwsza 
uczelnia medyczna w Polsce oraz SP ZOZ Uni- 
wersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 Instytut Sto- 
matologii UM w Łodzi, jako pierwszy szpital  
kliniczny w Polsce, posiadają wewnątrzustny 
skaner Lava C.O.S. służący do cyfrowego po- 
bierania wycisków wewnątrzustnych niezbę- 
dnych przy wykonywaniu prac protetycznych  
typu mosty, korony bez konieczności stosowania 
dodatkowego wyposażenia. 
LavaTM Chairside Oral Scanner C.O.S. jest  
urządzeniem do skanowania wewnątrzustnego,  
pozwalającym na rejestrację sytuacji klinicznej 
z wykorzystaniem rewolucyjnej technologii  
3D-in-Motion. Technologia ta zapewnia leka- 
rzowi dentyście stałe otrzymywanie informacji 
zwrotnych i możliwość oceny preparacji i tkanek 
w sposób, jaki nie był dostępny nigdy wcześniej.
Zarejestrowane obrazy pozwalają na stworzenie 
cyfrowego wycisku, który jest potem wykorzy-

stywany do wykonania precyzyjnych uzupełnień 
w technice tradycyjnej albo uzupełnień w tech- 
nice Lava CAD/CAM, które są przygotowy- 
wane na drodze cyfrowego przepływu pracy.
Cyfrowy przepływ pracy to bardzo wydajny  
proces wykonywania uzupełnień metodą 
pośrednią, wykorzystywany przez lekarzy den-
tystów i przez pracownie protetyczne w celu za-
pewnienia komfortu pacjenta i wykonania wyso- 
kiej jakości uzupełnień. Przepływ pracy rozpo- 
czyna pobranie przez lekarza dentystę cyfrowe-
go wycisku. Następnie technik dentystyczny za 
pomocą oprogramowania Lava C.O.S. Labora- 
tory Software zaznacza na obrazie cyfrowym 
granicę preparacji i przygotowuje wirtualnie 
przycięty model. Dodatkową funkcją jest nowy 
proces wykonywania modelu z wykorzystaniem 
technik stereolitografii.
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Aktualności 

Konferencja końcowa projektu CHAMP

15 i 16 marca 2011 r. w hotelu Bristol w Warsza-
wie odbyła się konferencja końcowa projektu 
CHAMP (Changing behaviour of Health care  
professionals And the general public towards 
a More Prudent use of anti-microbial agents)  
z udziałem przedstawicieli partnerów projektu 
oraz m.in. dr. Dominique’a Monnet z Euro-
pean Centre for Disease Prevention and Control,  
prof. Walerii Hryniewicz z Narodowego Insty-
tutu Leków i prof. Witolda Lukasa konsultanta 
krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Partnerami projektu CHAMP realizowanego  
w ramach 6. Programu Ramowego Unii Euro- 
pejskiej są: University Medical Centre Utrecht 
(koordynator), University of Antwerp, University 
of Southampton, Cardiff University, University  
of Birmingham, Medical University of Lodz,  
University of Geneva Hospitals, Utrecht Uni-
versity, University of Milan, University Migual  
Hernandez of Elche, London School of Hygiene  
& Tropical Medicine. W naszej Uczelni projekt  
realizowany był przez Zakład Medycyny Ro- 
dzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych.

Grant Unii Europejskiej dla naszej Uczelni w szkoleniu kardiologów

Informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
otrzymał grant Unii Europejskiej na kursy  
specjalistyczne z dziedziny kardiologii w wy- 
sokości kilkuset tysięcy złotych w ramach pro-
jektu „Kapitał Ludzki” Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Kwota grantu zależy od liczby  
uczestników oraz zapotrzebowania na dofinan-
sowanie kosztów dojazdu oraz noclegu w Łodzi. 
Kursy, przeznaczone dla lekarzy z całego kraju, 
są organizowane i prowadzone przez kardio- 
logów z Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii 

i Kardiochirurgii oraz II Katedry i Kliniki Kar- 
diologii i obejmują zagadnienia ostrych zespołów 
wieńcowych, stabilnej dławicy piersiowej, 
niewydolności serca oraz wad zastawkowych  
serca. Dodatkowo nasza Uczelnia została zapro- 
szona do zorganizowania kursu wstępnego z dzie- 
dziny kardiologii dla osób otwierających spe- 
cjalizację.
Pełna lista kursów dostępna jest na stronie inter-
netowej CMKP: www.cmkp.edu.pl

Wygrana reprezentacji w tenisie stołowym na 
III Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych

W dniach 18 - 20 marca 2011 r. reprezentacja  
AZS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
w składzie: Magdalena Konieczna, Magdalena  
Długołęcka, Marta Szczepańska, Aleksandra 
Małkus, Michał Pelczar, Wojciech Wiktorowski, 
Kamil Jóźwiak i Jan Kurzawski wystartowała  
w III Drużynowych Mistrzostwach Polski  
Uczelni Medycznych w tenisie stołowym  
we Wrocławiu. W zawodach wystartowało  
9 uczelni medycznych wśród kobiet i 10 wśród 
mężczyzn.
Znakomicie spisali się studenci prowadzeni  
przez dr. Sławomira Motylewskiego. Zawod-
niczki naszej uczelni zdobyły złoty medal, 
wygrywając wszystkie spotkania, a Magda  
Konieczna uznana została za najlepszą zawod- 
niczkę zawodów. W finałowym meczu nasze  
reprezentantki pokonały pewnie CM UJ Kraków 
3:1, tym samym rewanżując się za finałową 
porażkę 2:3 sprzed dwóch lat.

Ogromną niespodziankę sprawili nasi studenci.  
Po dramatycznym boju w meczu o 3. miejsce 
pokonali 3:2 UM Gdańsk, zdobywając brązowy 
medal (w sobotę w meczu grupowym Gdańsk 
wygrał 3:1).
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XVII Łódzka Konferencja Kardiologiczna

19 marca 2011 r. Teatr Wielki w Łodzi stał się 
- zgodnie z tradycją lat poprzednich - miejscem 
obrad XVII Łódzkiej Konferencji Kardiologi-
cznej, organizowanej przez II Katedrę Kardio- 
logii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
Również tegoroczne sesje z powodzeniem 
wpisały się w kontynuację najważniejszych  
i największych spotkań edukacyjno-naukowych 
o charakterze ponadregionalnym, poświęco- 
nych problematyce układu sercowo-naczynio- 
wego i koordynowanych przez nasz Ośrodek. 
Zaproszeni w tym roku wykładowcy stanowili 
grupę najwybitniejszych polskich ekspertów, 
wśród nich gościliśmy Prezesa Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego (PTK) - Profesora 
Waldemara Banasiaka z Wrocławia, Sekretarza 
PTK - Profesora Zbigniewa Kalarusa z Zabrza, 
Docent Olgę Trojnarską i Profesora Andrzeja 
Tykarskiego z Poznania oraz Profesora Piotra 

Podolca z Krakowa. Gospodarzy reprezentowali 
między innymi Profesor Jarosław D. Kasprzak  
- Kierownik II Katedry Kardiologii, Profesor  
Maria Krzemińska-Pakuła - honorowa Prze- 
wodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, 
Profesor Małgorzata Kurpesa - Przewodniczą- 
ca Oddziału Łódzkiego PTK i dr hab. Łukasz  
Chrzanowski - w zakresie komitetu organizacyj- 
nego. Podczas otwarcia Konferencji wystąpił 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  
Profesor Paweł Górski. Wśród Gości znaleźli 
się również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
kardiologii, Profesor Zenon Gawor oraz Dyre- 
ktor Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu  
Miasta Łodzi Maciej Prochowski.
Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizo- 
wana przez II Katedrę Kardiologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi należy do posiadających 
najdłuższą tradycję w Polsce spotkań poświę- 
conych zagadnieniom układu sercowo-na- 
czyniowego i od wielu lat cieszy się niemalejącą 
popularnością w środowisku medycznym. 
Również rok 2011 przyniósł duże zaintereso- 
wanie lekarzy regionu zaproponowanym pro-
gramem edukacyjnym. Ogromna ilość nowych 
badań klinicznych, intensywny rozwój techno- 
logii medycznych i ciągłe dążenie do ograniczenia 
konsekwencji chorób układu sercowo-naczynio-
wego nakazują ciągłą aktualizację wiedzy. Dlate-
go już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną, 
XVIII edycję Konferencji, która odbędzie się  
w dniu 24.03.2012 r. - gdzie ponownie prezento- 
wanych będzie wiele ważnych, najaktualniejszych 
zagadnień z zakresu współczesnej kardiologii.
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Mecz piłki halowej Samorząd Studentów vs Władze

Mecze piłki halowej Samorząd Studentów  
vs Władze to już tradycja w Uniwersytecie Me-
dycznym w Łodzi. Tegoroczny mecz był jedną 
z atrakcji, jakie Samorząd przygotował z okazji 
nadejścia wiosny.
Mecz, w którym drużyna Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zmierzyła  
się z reprezentacją Władz Uczelni pod wodzą 

prof. Radzisława Kordka, Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Dariusza 
Nowaka, Prorektora ds. Rozwoju Uczelni odbył 
się w sobotę 19 marca. W regulaminowym cza-
sie gry odnotowano remis 4:4. Jednak po serii  
rzutów karnych szalę zwycięstwa na swoją  
stronę zdołały przechylić Władze.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Spotkanie – „Co można zyskać, a co stracić, angażując się w Program Ramowy? 
Rozważania z perspektywy dziesięcioletniego doświadczenia”

W dniu 24 marca Sekcja ds. Międzynarodowych 
Programów Badawczych zorganizowała spotka- 
nie, w trakcie którego swoje doświadczenia 
związane z rolą partnera i koordynatora w pro- 

jektach realizowanych w ramach Programów  
Ramowych przedstawi dr hab. n. med. Prze- 
mysław Kardas z I Zakładu Medycyny Ro- 
dzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studentka Stacjonarnego Studium Doktoranckiego  
laureatką stypendium naukowego Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy już po raz trze-
ci przyznała stypendia naukowe uczestnikom 
studiów doktoranckich uczelni medycznych  
i Centrum Podyplomowego Kształcenia Me- 
dycznego. W tegorocznej edycji konkursu,  
wśród siedmiu laureatów nagrodzono mgr  
n. farm. Martę Szumilak, studentkę Stacjo- 
narnego Studium Doktoranckiego przy UM  
w Łodzi. Tematem wyróżnionej pracy doktor- 

skiej jest „Synteza i właściwości biologiczne  
bis-pochodnych poliamin alifatycznych”, a jej 
promotorem - prof. dr hab. n. farm. Andrzej 
Stańczak z Zakładu Farmacji Szpitalnej.
Laureatce serdecznie gratulujemy!
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Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Dietetyki

W dniach 25-26 marca 2011 r. odbyła się  
I Ogólnopolska Konferencja Studentów Die- 
tetyki, której tematem przewodnim była: 
„Przyszłość dietetyki w polskim systemie ochrony 
zdrowia”. Konferencja została zorganizowana 
przez Studenckie Koło Naukowe Dietetyki przy  
wparciu Samorządu Studentów oraz Władz  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Udział 
w konferencji wzięło ponad 150 studentów  
z 13 różnych uczelni medycznych. Sympozjum 
swoją obecnością uświetnili przedstawiciele 
Władz Uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdro- 
wiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Władz 
Miasta Łodzi, Instytutu Żywności i Żywienia  
w Warszawie, Instytutu Pomnik-Centrum Zdro- 
wia Dziecka, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pomor- 
skiego Uniwersytetu Medycznego. Na konferen- 
cję przybyli również licznie pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Miejscem 
konferencji był Hotel Światowit znajdujący się  
w niedalekim sąsiedztwie Rektoratu Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi.
Uroczyste otwarcie obrad miało miejsce 25 
marca 2011 r. o godzinie 16:30. Przybyłych 
gości powitali m.in. prof. dr hab. n. med. Anna  
Jegier (Prorektor ds. Nauczania i Wychowania 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), prof. dr  
hab. n. med. Tomasz Kostka (Dziekan Wy- 
działu Nauk o Zdrowiu), prof. dr hab. n. med.  

Joanna Ciosek (Pełnomocnik Dziekana Wy- 
działu Nauk o Zdrowiu ds. kierunku dietetyka), 
dr hab. n. med. Leszek Czupryniak (Opiekun 
Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki oraz 
Przewodniczący Komitetu Naukowego konfe- 
rencji), Tomasz Kacprzak (Przewodniczący Rady 
Miasta Łodzi) oraz Kamil Gwozdowski (przed-
stawiciel Komitetu Organizacyjnego I Ogólno- 
polskiej Konferencji Studentów Dietetyki).  
Całość uroczystości poprowadził Wojciech Ko-
sakowski.
Po uroczystym otwarciu rozpoczęła się I sesja  
konferencji prowadzona przez prof. dr. hab. n. 
med. Jana Chojnackiego oraz dr. hab. n. med. 
Leszka Czupryniaka. Obrady tej sesji dotyczyły 
przede wszystkim sytuacji zawodu dietetyka  
w Polsce oraz w Europie. Sesja została uwień- 
czona krótką dyskusją prowadzoną przez prof. 
Chojnackiego. Uczestnicy konferencji po 
zakończeniu obrad udali się na uroczystą kolację, 
a następnie na spotkanie integracyjne w klubie 
„Siódemki”, przy ul. Piotrkowskiej. 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się już  
o godzinie 9:00 sesją II, prowadzoną przez prof.  
dr hab. n. med. Joannę Ciosek oraz dr hab. 
n. med. Grażynę Klupińską. Sesja dotyczyła 
leczenia dietetycznego w wybranych chorobach 
somatycznych. W przerwie obrad odbyła się 
również sesja satelitarna, w której swoje produkty 
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przedstawili nasi sponsorzy: firma Medkonsul- 
ting oraz Oleofarm. Podczas przerwy kawowej 
studenci mieli również możliwość zapoznania się  
z materiałami oraz stoiskami pozostałych spon-
sorów m.in. firmy Correct Line, AlproSoya, 
Cambridge Diagnostics, PZU SA, Taxi Plus, 
Wydawnictwa Termedia oraz PZWL. 
III Sesja prowadzona przez dr n. med. Ewę 
Walecką-Kapicę oraz lek. med. Grażynę Kulig 
polegała na prezentacji prac własnych studen- 
tów kierunku dietetyka z różnych uczelni me-
dycznych. Powyższe prace były oceniane przez 
Komisję w składzie: dr hab. n. med. Grażyna 
Klupińska, prof. dr hab. n. med. Joanna Ciosek 
oraz prof. dr hab. n. med. Krystyna Fabia-
nowska-Majewska. Po długich obradach Ko- 
misja wyłoniła prace, którym przyznano dwa 

pierwsze miejsca oraz jedno drugie miejsce.  
Drugą nagrodę otrzymała Daria Domańska  
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nato- 
miast zwyciężczyniami konferencji zostały  
Angelika Kargulewicz oraz Agata Juruć - przed-
stawicielki Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu. W międzyczasie wśród uczestników konfe- 
rencji zostały rozlosowane wagi ufundowane  
przez firmę Medkonsulting, a także książki ufun-
dowane przez Wydawnictwa PZWL i Termedia.
Zarówno uczestnicy, jak i zaproszeni goście,  
wyrazili ogromną chęć uczestnictwa w następnej 
edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów  
Dietetyki, która odbędzie się w marcu 2012 roku. 
Więcej informacji na temat konferencji można 
uzyskać na stronie www.sknd.pl

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę BioNanoParku

W dniu 28 marca 2011 r. odbyło się uro- 
czyste wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę BioNanoParku, który będzie jednym  
z najnowocześniejszych kompleksów laborato-
ryjnych w Polsce. 
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
pięciu ministerstw oraz udziałowcy i władze 
Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Tech-

nologicznego Sp. z o.o. Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi, który należy do grupy udziałowców 
spółki, reprezentował Rektor - prof. dr hab. 
Paweł Górski.
Ogólna wartość budowy nowoczesnego BioNano-
Parku to ponad 76 milionów złotych, ale większa 
część środków pochodzi z funduszy unijnych  
w ramach Programu UE: PO-IG, działanie 5.3 

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź

Aktualności 



15

Wspieranie ośrodków innowacyjności. Brakującą 
część wyłożą główni udziałowcy Parku: Miasto 
Łódź i Województwo Łódzkie.
Bionanopark to przede wszystkim dwa duże 
Laboratoria: Biotechnologii Przemysłowej oraz 
Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, 

które prowadzić będą prace badawcze dla biznesu  
i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.  
Inwestycja ma zostać ukończona w drugiej 
połowie 2013 roku. Wielkie odliczanie trwa.
Więcej informacji na www.technopark.lodz.pl

Nagroda Premiera RP dla dr n. med. Mileny Sokołowskiej 
oraz oraz dr. n. med. Macieja Juryńczyka

Miło nam poinformować, iż dr n. med. Milena 
Sokołowska oraz dr n. med. Maciej Juryńczyk 
otrzymali nagrody Premiera RP .
Premier Donald Tusk wręczył naukowcom nagro-
dy prezesa Rady Ministrów za wyróżnione roz- 
prawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność 
naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną 
podczas uroczystości, która odbyła się w Centrum 
Nauki Kopernik. 
- Nigdy nie wątpiłem, że w Polsce nie brakuje 
ludzi utalentowanych, z otwartymi umysłami, 
odważnych i kreatywnych - podkreślił Donald 
Tusk. Jak zaznaczył, w Polsce mieliśmy poczucie, 
że nie wszystko układa się, jeśli chodzi o wydo-
bywanie talentów i finansowanie naukowców.  
- W związku z tym musieliśmy zabrać się za 
to, żeby wszystko zaczęło „grać”. Narodowe  
Centrum Badania i Rozwoju oraz Narodowe  
Centrum Nauki będą przeznaczały naprawdę  
duże pieniądze, żeby szczególnie młodzi uczeni 
mogli powiększać swoje szanse - wyjaśnił.
Premier podkreślił, że 20 proc. grantów z Naro-
dowego Centrum Nauki będzie trafiało do młodych 
naukowców, ubiegających się o pomoc państwa. 
- Dzięki tym zmianom pieniądze będą trafiały do 
najzdolniejszych - zaznaczył. - Najwybitniejsze 
talenty sprzężone z możliwościami finansowy-
mi i organizacyjnymi będą najbardziej rzetel-
nym fundamentem pod polską innowacyjność.  

A innowacyjność to niezbędny warunek, by pol- 
ska gospodarka stała się konkurencyjna - dodał 
szef Rządu.
Premier zaznaczył, że Polska i Europa biorą 
udział w globalnym wyścigu, którego nie można 
przegrać. Jak podkreślił, ok. miliard złotych 
pochodzący z Narodowego Centrum Badania 
i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki to 
dopiero początek drogi. - Zakładamy, że 3 mld zł 
do 2020 r. będą rozdzielane przez te dwie insty-
tucje dla osób najzdolniejszych. To jest jakościo- 
wy skok - powiedział. - Narodowe Centrum Bada-
nia i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki 
przeznaczy na granty połowę tego, co dzisiaj 
przeznaczamy na całą polską naukę - wyjaśnił 
Donald Tusk.
- Jesteście największą nadzieją dla przyszłej Pol-
ski. Niech wasze umysły i wasze talenty służą nam 
jak najdłużej - zwrócił się na zakończenie premier 
do wyróżnionych naukowców.
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Posiedzenie wyjazdowe Senackiej Komisji Obrony Narodowej 
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniu 29 marca 2011 r. w Uniwersyteckim  
Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii 
Medycznej - Centralnym Szpitalu Weteranów 
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Senackiej 
Komisji Obrony Narodowej. W posiedzeniu, 
obok posłów i senatorów RP, udział wzięli: Re- 
ktor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. 
Paweł Górski, Dyrektor USK im. WAM-CSW 
- prof. Jacek Rysz, Dziekan Wydziału Woj- 
skowo-Lekarskiego - prof. Zbigniew Baj, Szef 
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - płk 
lek. Krzysztof Dzięgielewski oraz Komendant 
Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego  
- płk lek. Zbigniew Aszkielaniec. Na posiedze- 
niu obecni byli również podchorążowie Wydzia- 
łu Wojskowo-Lekarskiego. 
Głównym tematem spotkania były możliwości 
rozwoju współpracy Uczelni z MON w zakresie  
kształcenia lekarzy oficerów na potrzeby sił  

zbrojnych RP. Obecnie nasza Uczelnia jest jedy-
nym ośrodkiem kształcącym lekarzy w mundu-
rach. 
Drugą kwestią poruszaną podczas spotkania  
było stworzenie Centrum Doskonałości dla  
NATO, czyli ośrodka leczącego żołnierzy sojuszu  
i kształcącego lekarzy na jego potrzeby.

MOSTum - MObilność STudentów Uczelni Medycznych

Wraz z panującym wśród studentów, nie tylko  
medycyny, trendem wyjazdów na wymiany  
zagraniczne, praktyki wakacyjne czy summer 
school of medicine, Komisja Wyższego Szkol-
nictwa Medycznego PSRP postanowiła wyjść  
z inicjatywą programu MObliności STudentów 
Uczelni Medycznych. Jak powstała idea progra-
mu?
Krakowskie Collegium Medium - członkowie 
Rady Samorządu Studentów UJ CM zastanawiają 
się w jaki sposób Uczelnie Medyczne z całej  
Polski mogą dołączyć do istniejącego już pro-
gramu MOST. Dotychczas partycypować w nim 

mogą tylko studenci Collegium Medicum Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
a to z racji przynależności do Uniwersytetu 
kształcącego w zakresie wiedzy ogólnej. Jednak 
uczelnie medyczne jako ośrodki specjalistyczne 
do takiego programu dołączyć nie mogą. Dlatego 
idąc wzorem szkół rolniczych czy technicznych, 
powstaje idea stworzenia całkiem nowego progra-
mu, dostosowanego do specyfiki naszych studiów. 
I tak powstaje program MOSTum.
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Długa droga do celu...
Po przeanalizowaniu regulaminów progra- 
mów MOST oraz LLP Erasmus nieustępliwi 
członkowie Rady Samorządu Studentów UJ CM 
tworzą Regulamin oraz szczegółowy Opis Pro- 
gramu wymian studenckich, któremu nadają 
nazwę MOSTum. Dokumenty te zostają przed-
stawione na Konferencji Komisji Wyższego  
Szkolnictwa Medycznego PSRP w Łodzi, która 
odbywa się w dniach 3-6 marca 2010 roku.  
Projekt spotyka się z entuzjastyczną reakcją  
przedstawicieli wszystkich 11 uczelni medy- 
cznych z całej Polski. Okazuje się, iż studenci  
z całego kraju chętnie doświadczą jak studiuje  
się w innym mieście! Po akceptacji Komisji  
prace nad projektem nabierają coraz większego 
tempa. Przedstawiciele KWSM PSRP - Aneta  
Furtak (UJ CM), Wawrzycka (UJ CM) oraz 
Sebastian Sirek (SUM w Katowicach) dostają 
zaproszenie na posiedzenie Konferencji Re- 
ktorów Akademickich Uczelni Medycznych, 
które również odbywa się w Łodzi w dniu 7 maja  
2010 roku. I tym razem projekt zostaje przyjęty 
z ogromnym entuzjazmem. JM Rektorzy  
również widzą potrzebę umożliwienia stu-
dentom zapoznania się z metodami nauczania  
w innej niż macierzysta uczelni. Treść porozu- 
mienia oraz Regulamin zostaje opracowany  
przez Dział Organizacyjno-Prawny Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Prace powoli zmierzają do wyznaczonego celu.  
2 grudnia 2010 roku Przewodnicząca Konfe- 
rencji Rektorów Akademickich Uczelni Me- 
dycznych prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-
Tendera przekazuje do podpisu na ręce Rekto- 
rów Uczelni Medycznych Porozumienie doty- 
czące Programu Mobilności Studentów Uczelni 
Medycznych w Polsce.

Jak to działa?
Program MOSTum umożliwia studentom  
Medycyny wyjazd na inną uczelnię medyczną  
na terenie kraju. Podstawą studiowania na  
uczelni partnerskiej jest realizacja przez stu- 
denta zajęć dobieranych dla niego w ramach 
przyznanego indywidualnego toku studiów lub 
indywidualnej organizacji studiów. Uczestnik 
programu może studiować na wybranej uczelni  
1 lub 2 semestry z zastrzeżeniem, iż w przypad-
ku kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentysty- 
cznego możliwe jest studiowanie tylko i wyłą- 
cznie przez 2 semestry. W programie może  
wziąć udział student, który ukończy 2. semestr  
na studiach jednolitych magisterskich, studiach 
I stopnia lub 1. semestr na studiach II stopnia. 
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 pun- 
któw ECTS na semestr, co jest równoznaczne  
z uzyskaniem 60 punktów ECTS w całym roku 
akademickim. Istnieje możliwość realizacji 
wyłącznie jednego kursu na uczelni przyjmują- 
cej, pod warunkiem uzyskania pozostałej liczby 
punktów ECTS na uczelni macierzystej. Studen-
ci mogą wybrać semestr na kierunku, na którym 
studiują lub przedmioty prowadzone na całej 
uczelni. Ważną informacją jest to, iż student nie 
przenosi się do innej uczelni, odbywa tylko część 
studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też za-
chowuje wszelkie prawa i obowiązki w swojej 
uczelni.
I co dalej...
Mamy nadzieję, iż możliwość przystąpienia do 
programu wejdzie w życie już od roku akade- 
mickiego 2011/2012, wszystko zależy jednak  
od postępu wdrażania programu na poszczegól-
nych uczelniach. Zapraszam więc do wspólnego 
studiowania! 
Ze studenckimi pozdrowieniami,

Aneta Furtak
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Parlamentu Studentów RP
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„Kiedy wyrzucą Cię drzwiami - wróć oknem” 
- czyli o tym jak Parlament Studentów RP uratował LEP

Pomysł likwidacji Lekarskiego Egzaminu Pań- 
stwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 
Państwowego oraz zastąpienie ich m.in. średnią 
z ocen na studiach w kwalifikacji na specjali-
zacje spadł na wszystkich ze środowiska me- 
dycznego niczym grom z jasnego nieba blisko  
rok temu. Kolejne wydarzenia, które miały  
wpływ na ostateczne decyzje w tej sprawie, 
posypały się lawinowo. Dziś losy projektu  
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza  
i lekarza dentysty nadal się ważą, ale Parlament 
Studentów wie, że wygrał swoją bitwę. 
Zakończone prace w podkomisji nadzwyczaj- 
nej niosą za sobą niezwykle istotne z punktu 
widzenia studenta wnioski - egzamin w formie  
testowej zostanie utrzymany (jako Lekarski 
Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny 
Egzamin Końcowy od 2013 r.). Pragniemy zatem 
przedstawić drogę, jaką w tej sprawie podążała 
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego 
Parlamentu Studentów RP. Naturalnym odru- 
chem, jaki pojawił się w środowisku studen- 
ckim w odpowiedzi na zaprezentowany projekt 
ustawy, była prezentacja negatywnego stano- 
wiska dla propozycji ministerialnej. Wydawało 
się logicznym - im więcej głosów sprzeciwu - tym 
więcej publicznej debaty nad pomysłem. Tym 
torem myślenia podążyły również inne organi- 
zacje oraz jednostki związane z medycznym  
szkolnictwem wyższym oraz środowiskami  
lekarskimi. Na ręce resortu sprzeciw złożyły 
między innymi uniwersytety oraz akademie me-
dyczne, samorządy lekarskie i związki zawodowe. 
W dokumentach zostały przedstawione głównie 
obawy nadawców o zachowanie zasad równości 
dostępu do miejsc specjalizacyjnych oraz szeregu 
niejasności technicznych doboru kandydatów.  
I nastąpiła chwila oczekiwania na odpowiedź ze 
strony Ministerstwa. Dziś trudno ocenić czy ze 
względu na brak bezpośredniej komunikacji na 
linii resort - jednostki opiniujące czy ze względu 
na ogromną determinację pomysłodawców do 
wprowadzenia projektu w życie, ale odpowie- 
dzi na liczne pytania o przyszłość systemu kwali-
fikacji nie padły. Zamiast tego projekt został  
zatwierdzony przez Radę Ministrów.  
W środowiskach studenckich rozpętała się  
burza, a organizacje zaangażowane w sprawę 
rozpoczęły zaciętą dyskusję nad możliwymi  
drogami wstrzymania toru ustawodawczego. 

Pierwszym większym punktem działań była 
Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy 
w Krakowie, w październiku br. Reprezentanci 
Parlamentu Studentów, OIL oraz przedstawiciele 
Centrum Egzaminów Medycznych po raz ko- 
lejny przedstawili swoje zastrzeżenia do po- 
mysłów. Równolegle niezależny ruch studencki 
postanowił na swoim portalu rozpocząć akcję  
zbierania podpisów pod petycją o wstrzymanie 
projektu przez Ministerstwo. Dla Parlamentu 
Studentów, jak i dla Młodych Lekarzy, wiadome 
jednak było, że w Resorcie nie ma już nic do  
ugrania. Stworzył on projekt, a następnie z suk-
cesem poddając go pod głosowanie w Radzie 
Ministrów, nadał mu bieg, który można było 
zablokować jedynie na etapie Komisji Sejmowej 
lub Sejmu. Wówczas zrodziła się polityka Ko- 
misji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP, 
która przyświecała wszystkim jej późniejszym 
działaniom - musimy podjąć rzeczowe rozmo- 
wy z twórcami projektu celem wypracowania 
niezbędnego w zaistniałej sytuacji kompro-
misu. Do Ministerstwa Zdrowia trafiły wówczas  
pierwsze prośby o spotkanie. Przewodniczący 
KWSM PSRP Sebastian Sirek (SUM w Kato-
wicach), Katarzyna Wawrzycka (UJCM) 
oraz Łukasz Kuncman (UM w Łodzi) zostali 
zaproszeni do rozmów na temat problemu przez 
Naczelną Izbę Lekarską i wraz z wieloma innymi 
osobami ze środowiska medycznego wzięli udział 
w spotkaniu w Warszawie 4 listopada 2010 r. 
Pomysł poprawki do ustawy nie spotkał się je- 
dnak z akceptacją ze strony współrozmówców. 
Spotkanie zaowocowało sprecyzowaniem jas- 
nego stanowiska i spisaniem wszystkich najwa- 
żniejszych argumentów jednostek opiniujących 
projekt ustawy. Po powrocie działacze KWSM 
PSRP rozpoczęli rozmowy z posłami związanymi 
z Sejmową Komisją Zdrowia na temat techni- 
cznych możliwości wprowadzenia do ustawy 
poprawek. Pomysłowi nie dawano większych 
szans, jednak Przewodniczący KWSM PSRP  
nie dając za wygraną apelował o możliwość 
spotkania w Resorcie lub uczestniczenia w spo- 
tkaniach na temat projektu. Kolejne wydarzenia 
następowały już szybko. Debata z Prezydentem 
RP Bronisławem Komorowskim. Następnie  
wizyta w Ministerstwie Zdrowia. Anna Grządziel 
(UM w Lublinie), Anna Kowalczyk (GUMed), 
Katarzyna Wawrzycka (UJCM), Karolina 
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Kaaz (AM we Wrocławiu), Łukasz Kuncman 
(UM w Łodzi) oraz Sebastian Sirek (SUM  
w Katowicach) wspólnymi siłami zdołali  
przekonać do swoich racji Podsekretarza Stanu 
i Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Wspólnym 
wnioskiem z rozmów było przede wszystkim  
uznanie ujednoliconego na skalę Polski egza- 
minu testowego za jedyną obiektywną metodę 
sporządzenia rankingu absolwentów Uczelni  
Medycznych i brak argumentacji przemawiającej 
za likwidacją tej formy kwalifikacji. Wkrótce do 
prac Sejmowej Komisji zajmującej się projek-
tem został zaproszony Przewodniczący KWSM 
PSRP jako przedstawiciel organizacji najsilniej 
zaangażowanej w prace nad projektem ustawy. 
1-2.02.2011 r. to ostatnie dni walki Komisji 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu 
Studentów RP o LEP/LDEP - walki wygranej. 
Podkomisja nadzwyczajna Sejmowej Komisji 
Zdrowia przyjmując argumentację Parlamentu 
Studentów RP, wykreśla w formie poprawki do 
omawianego projektu zmiany ustawy o zawodzie 
lekarza i lekarza dentysty podpunkty dotyczące 
kryterium średniej ocen oraz motywacji  
i predyspozycji do podjęcia szkolenia specja- 
lizacyjnego. 

Egzamin testowy (od 2013 roku pod nową  
nazwą) zostaje utrzymany. Październik 2012 r.  
to data wdrożenia reformy kształcenia na kie- 
runku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, 
obejmującej studentów, którzy dostaną się na 
pierwszy rok studiów. Staż podyplomowy zos- 
taje utrzymany do 2017 r. (w przypadku lekarzy 
dentystów do 2016 r.), do czasu ukończenia  
przez ostatni rocznik studiów według założeń  
i zasad aktualnie obowiązujących. W tym miej- 
scu warto podkreślić zaangażowanie i nieusta- 
jące wsparcie, jakie Komisja Wyższego Szkol- 
nictwa Medycznego PSRP otrzymywała ze strony 
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni 
Medycznych, co w znaczący sposób wpłynęło 
na efekt końcowy naszych prac. Godziny roz-
mów telefonicznych, dziesiątki pism, niezliczone 
spotkania z podmiotami opiniotwórczymi celem 
dyskutowania strategii. Wszystko pod jednym  
sztandarem. Niezmienności zasad gry podczas  
jej trwania i obiektywności ram kwalifikacji 
kandydatów na specjalizacje. Czy było warto? 
Może spotkamy się za kilka lat, gdy będziecie  
realizowali program Waszej wymarzonej specja- 
lizacji i Wy Nam odpowiecie. 
Ze studenckim pozdrowieniem, 

Katarzyna Wawrzycka, Sebastian Sirek 
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego 

Parlamentu Studentów RP

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości

W dniu 31 marca 2011 r. w Zakładzie Enzy-
mologii Medycznej Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi, grupa uczniów z XXVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego  
w Łodzi, odbyła jednodniową praktykę zawo- 
dową. Praktyka została zorganizowana w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości pod 
patronatem Prezydenta RP.

Uczniowie wraz ze studentami II-go roku 
Wydziału Lekarskiego aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach laboratoryjnych, podczas których 
poznali metodykę i specyfikę nauczania na Uni-
wersytecie Medycznym. Mamy nadzieję, że dys-
kusja towarzysząca zajęciom zarówno z asys-
tentami, jak i ze studentami, ułatwi młodzieży 
licealnej zweryfikować swoje plany edukacyjne  
i zawodowe.
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X Gala Wolontariatu

W czwartek 31 marca podczas uroczystej X Gali 
Wolontariatu w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie, Dariusz Pietrowski prezes Centrum Wolon-
tariatu w Warszawie wręczył wyróżnienia dla 
laureatów Europejskich Nagród Wolontariatu  
Pracowniczego. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się Bank Gospo-
darstwa Krajowego, Bank Handlowy w Warsza- 
wie, Microsoft Sp. z o.o., Nutrica Polska Sp. z o.o., 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Provident 
Polska S.A., Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Zwycięzcy Polskiej Edycji konkursu to: Bank 
Handlowy w Warszawie w kategorii Duża Firma 
oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi w dwóch 
kategoriach Debiuty i Innowacje. Nagrodę dla 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odebrała  
dr Maria Jakubowska - koordynator wolon- 
tariatu pracowniczego UM w Łodzi.

Międzynarodowy program praktyk dla studentów Uniwersytetu Medycznego

Od 2010 roku na Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi działa filia organizacji The Interna-
tional Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience (IAESTE). Celem 
działania IAESTE jest międzynarodowa wymia- 
na praktyk studenckich, a w konsekwencji 
umożliwianie studentom weryfikacji wiedzy na-
bytej w czasie studiów, zdobywanie doświadczeń 

zawodowych i naukowych, nawiązywanie kon-
taktów ze studentami innych narodowości oraz 
doskonalenie zdolności językowych, szerzenie 
międzynarodowego zrozumienia i dobrej woli 
między studentami niezależnie od rasy, płci i wyz-
nania.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.
umed.pl/iaeste
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Pierwszy numer czasopisma naukowego „Psychiatria i Psychologia Sądowa” 

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy 
numer specjalistycznego czasopisma naukowego 
„Psychiatria i Psychologia Sądowa” (dotychczas 
w Polsce nie było periodyku poświęconego tej 
problematyce). 

Redaktorem naczelnym tego kwartalnika został 
prof. dr hab. n. med. Józef Kocur - Kierownik 
Zakładu Rehabilitacji Psychospołecznej Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Pol- 
skiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRII  SĄDOWEJ

4

Psychiatria sądowa
w Polsce – aktualny 
stan i perspektywy

CENA 25 ZŁ

WWW.PSYCHSAD.PL

NUMER 1 / 1 2011

PRENUMERATA

512 231 087 

TEMAT NUMERU

16

Status prawny biegłego psychiatry

24

Psychologia a prawo – nierozwiązane problemy i nowe wyzwania

36

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach spadkowych – opis przypadku

42

Jak leczyć zespół Aspergera w warunkach detencji?

48

Psychologiczna analiza zabójstw popełnionych z zazdrości erotycznej

52

Wykonywanie środków poprawczych dla nieletnich

66

Specyfika pobytu i leczenia pacjentów

w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

69

Sprawozdanie z I Kongresu Nauk Sądowych
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Komunikat Działu Rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że Dział Rekrutacji 
zmienił swoją dotychczasową siedzibę.

Nowy adres to: 
Plac gen. J. Hallera 1, parter, p. 14.
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Artykuł 

prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Kierownik II Katedry Kardiologii

Sprawozdanie z XVII

Łódzkiej Konferencji 
Kardiologicznej

19 marca 2011 r. Teatr Wielki w Łodzi stał się  
– zgodnie z tradycją lat poprzednich – miejscem 
obrad XVII Łódzkiej Konferencji Kardiolo- 
gicznej, organizowanej przez II Katedrę Kar-
diologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Również tegoroczne sesje z powodzeniem 
wpisały się w kontynuację najważniejszych  
i największych spotkań edukacyjno-naukowych 
o charakterze ponadregionalnym, poświęconych 
problematyce układu sercowo-naczyniowego  
i koordynowanych przez nasz Ośrodek. W tym 
roku zarejestrowano ponad 900 uczestników 
zainteresowanych najnowszymi postępami  
w dziedzinie leczenia chorób układu krążenia,  
co stawia naszą Konferencję w rzędzie 
największych krajowych inicjatyw edukacyjnych 
i czyni  z niej największe wydarzenie eduka- 
cyjne w makroregionie.  
Zaproszeni w tym roku wykładowcy stanowili 
grupę najwybitniejszych polskich ekspertów, 
wśród nich gościliśmy Prezesa Polskiego  

Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) – Pro- 
fesora Waldemara Banasiaka z Wrocławia,  
Sekretarza PTK – Profesora Zbigniewa Kala-
rusa z Zabrza, Docent Olgę Trojnarską i Pro- 
fesora Andrzeja Tykarskiego z Poznania oraz 
Profesora Piotra Podolca z Krakowa. Go- 
spodarzy reprezentowali między innymi Profe-
sor Jarosław D. Kasprzak – Kierownik II Kate- 
dry Kardiologii, Profesor Maria Krzemińska- 
Pakuła – honorowa Przewodnicząca Komitetu 
Naukowego Konferencji, Profesor Małgorzata 
Kurpesa – Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego 
PTK i dr hab. Łukasz Chrzanowski - w za- 
kresie komitetu organizacyjnego. Podczas  
otwarcia Konferencji wystąpił JM Rektor Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi, Profesor Paweł 
Górski. Wśród Gości znaleźli się również Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, 
Profesor Zenon Gawor oraz Dyrektor Wydziału 
Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi  
Maciej Prochowski.
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Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień  
rewaskularyzacji mięśnia sercowego, aktu-
alnych sposobów postępowania u pacjentów  
z nadciśnieniem tętniczym i chorobą nie- 
dokrwienną mięśnia sercowego, diagnostyki  
i leczenia ostrej niewydolności serca oraz no- 
woczesnej terapii z zastosowaniem przeszcze- 
piania komórek macierzystych. Ostatniemu  
z wymienionych tematów towarzyszą szcze- 
gólnie wyraźne kontrowersje – obserwowane 
początkowo wyniki wskazujące na uzyskanie 
znacznych korzyści z implantacji zderzają się  
aktualnie z doniesieniami krytycznymi pod 
względem wielu aspektów skuteczności 
omawianej metody. Doświadczenia własne II 
Katedry Kardiologii – zespołu-organizatora Kon-
ferencji, są jednak pozytywne.
Podczas drugiej z sesji omawiano opublikowane 
niedawno wytyczne Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego dotyczące kardiologicznych  
wad wrodzonych, migotania przedsionków 
i elektroterapii pacjentów z niewydolnością 
serca. Wśród poruszanych zagadnień znalazły 
się diagnostyka i wskazania do korek- 
cji pojedynczych i złożonych zaburzeń rozwo- 
ju strukturalnego serca u dorosłych, zapo- 

bieganie nawrotom arytmii oraz implantacja 
układów resynchronizujących (CRT – cardiac 
resynchronisation therapy) zgodnie z wynikami  
nowych badań również u pacjentów z mniej  
nasilonymi objawami, odpowiadającymi II klasie 
czynnościowej według NYHA. Tematy te należą 
do najistotniejszych we współczesnej kardio- 
logii i co godne podkreślenia, należą do wachla- 
rza rutynowych metod leczenia stosowanych  
w II Katedrze Kardiologii UMED. 
Tematyka następnych prezentacji obejmowała  
interwencyjne techniki w zakresie tętnic wień- 
cowych i wad zastawkowych. W zakresie ostat-
niej z wymienionych metod terapeutycznych ob- 
serwujemy od pewnego już czasu niezwykle  
intensywny rozwój. Wszczepienie sztucznej za-
stawki aortalnej za pomocą cewnika (TAVI – trans- 
catheter aortic valve implantation) stanowi  
coraz powszechniej wykorzystywaną na świecie 
i w Polsce możliwość leczenia zwężenia ujścia 
aorty bez konieczności wykonania klasyczne-
go zabiegu kardiochirurgicznego. Wyjątkowo 
obiecującą techniką, aktualnie w fazie prób kli- 
nicznych, jest również korekcja niedomykalności 
zastawki dwudzielnej za pomocą przezskórnie  
implantowanych urządzeń zmieniających 
geometrię pierścienia mitralnego lub łączących 
płatki w obrębie omawianego ujścia przed-
sionkowo-komorowego. 
Na zakończenie, w sesji Gorąca Linia omówio-
no terapię kardiologiczną nowych jednostek 
chorobowych, do których zalicza się między  
innymi zespół krótkiego QT (short QT syn-
drome). Prezentowano także postępowanie  
u pacjentów z trzepotaniem przedsionków oraz 
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nadciśnieniem płucnym, uwzględniono wyniki 
nowych badań klinicznych przedstawione na 
Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Kar- 
diologicznego (AHA – American Heart Asso-
ciation) oraz podsumowano najważniejsze do-
niesienia z zakresu kardiologii w roku 2010. 
Konferencji towarzyszyła wystawa z liczną 
reprezentacją producentów preparatów farma- 
kologicznych, najnowszych technologii stoso- 
wanych w kardiologii oraz wydawnictw me- 
dycznych. 
Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizo- 
wana przez II Katedrę Kardiologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi należy do posiadających 
najdłuższą tradycję w Polsce spotkań poświęco- 

nych zagadnieniom układu sercowo-naczynio- 
wego i od wielu lat cieszy się niemalejącą 
popularnością w środowisku medycznym. 
Również rok 2011 przyniósł duże zaintereso- 
wanie lekarzy regionu zaproponowanym pro-
gramem edukacyjnym. Ogromna ilość nowych 
badań klinicznych, intensywny rozwój techno- 
logii medycznych i ciągłe dążenie do ogranicze-
nia konsekwencji chorób układu sercowo-naczy- 
niowego nakazują ciągłą aktualizację wiedzy.  
Dlatego już teraz serdecznie zapraszamy na 
kolejną, XVIII edycję Konferencji, która odbę- 
dzie się w dniu 24 marca 2012 r. - gdzie ponow- 
nie prezentowanych będzie wiele ważnych, naj- 
aktualniejszych zagadnień z zakresu współczes- 
nej kardiologii. 
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Martyna Nowicka
Sekretarz Młodej Farmacji 

Sekcja studencka PTFarm przy UM w Łodzi

Sprawozdanie  
z Weekendu  

Młodej Farmacji  
w Łodzi

W dniach 11 – 13 marca 2011 r. Sekcja Studen- 
cka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
„Młoda Farmacja” przy Uniwersytecie Medy- 
cznym w Łodzi, gościła w swoim mieście re- 
prezentantów poszczególnych oddziałów MF  
z całej Polski.
Na weekendowe zgrupowanie składał się szereg 
atrakcji, lecz głównym punktem zjazdu było 
Walne Zgromadzenie Delegatów Młodej Farma-
cji.
Łódzkie zaproszenie przyjęło 51 osób, podzielo-
nych na kilkuosobowe grupy z miast takich jak: 
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin, Warszawa, 
Wrocław, Kraków, Poznań i Sosnowiec.
Pierwszy dzień poświęcony był na powitanie 
przyjezdnych oraz zapewnienie im bezpiecznego 
transportu z punktów PKP do miejsca zakwate- 
rowania, tj. Schroniska Młodzieżowego przy  
ulicy Legionów 27, gdzie po przydzieleniu pokoi 
oraz wręczeniu pamiątkowych gadżetów, zapoz-
nani zostali z planem na poszczególne dni. 
Dzień zakończył się miłym akcentem w postaci 
imprezy integracyjnej w klubie Antrakt, efektem 
której było ocieplenie relacji podczas formalnego 
zgrupowania.
Dzień drugi zapoczątkowało organizacyjne spo- 
tkanie poruszające tematykę bieżących spraw 
Młodej Farmacji. Zaraz po nim, wyznaczone 
osoby z grupy gospodarzy, wcielając się w rolę 
znanych postaci z jednej z kreskówek, zapoznali 
gości z fabułą, będącą motywem przewodnim 
gry terenowej. Organizatorzy zadbali o wymie-
szanie w grupach uczestników z poszczególnych 
miast, gdyż celem tego przedsięwzięcia była  
w szczególności integracja połączona z niebanal-
nym pokazaniem najciekawszych miejsc Łodzi.

Zachwyceni oryginalnym pomysłem uczestnicy, 
przy dopisującej pogodzie, realizując wyzna- 
czone zadania w formie zagadek, mieli okazję 
zobaczyć:
•  labirynt podziemnych kanałów w starej części 
    miasta, tzw. „Dętka”,
•  największą fontannę w Łodzi,
•  jedną z najstarszych, utrzymanych w dawnym 
    stylu aptek,
•   ulicę Piotrkowską,
• siedzibę Władz Uniwersytetu Medycznego  
    w Łodzi,
•   Muzeum Farmacji.
Miejscem finalnym, do którego przy pomocy  
map dotarły wszystkie grupy, był Plac Wolności. 
Tam, „bohaterowie kreskówek” odegrali ponow- 
nie swoje role i zabawa dobiegła końca.
Dzień ten obfitował w aktywne formy spędzania 
czasu, gdyż po obiedzie i przerwie na odpoczynek, 
na uczestników czekały kolejne atrakcje.
Podzieleni na grupy mieli okazję poczuć smak 
rywalizacji podczas zabawy w laserowy paint-

Biuletyn nr 3, marzec 2011, ŁódźBiuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź



26

ball. Ostatnią niespodzianką tego wieczoru,  
szczególnie dla miłośników muzyki turystycznej, 
był 36. Ogólnopolski Studencki Przegląd Pio- 
senki Turystycznej - Yapa. Koncerty odbywały  
się w Tawernie „Gniazdo Piratów”, w której 
dzięki przychylności i dobrej współpracy z gos- 
podarzami lokalu, udało się zorganizować impre- 
zę karaoke dla grona Młodej Farmacji.
Niedzielny poranek rozpoczęło X Walne Zgro-
madzenie Delegatów MF, które odbyło się na 
Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi. W spotkaniu wzięli udział de- 
legaci z lokalnych oddziałów MF.
Dla osób nie uczestniczących w Walnym Zgro-
madzeniu, organizatorzy weekendu przewidzieli 
zwiedzanie Muzeum Bajki Studia Produkcji Fil-
mowej – Se-Ma-For.
To znane i odnoszące sukcesy na skalę światową 
studio filmowe uatrakcyjniło pobyt naszej 
grupy w swojej siedzibie projekcją filmów 
krótkometrażowych, wśród których znalazły się 
m. in. tak docenione produkcje, jak nagrodzony 
Oscarem w 2008 r. „Piotruś i Wilk”.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych im-
prez i spotkań łódzcy gospodarze podziękowali 
przybyłym reprezentantom lokalnych oddziałów 
za mile spędzony wspólnie czas. Tym samym  
kolejny Ogólnopolski Zjazd  Młodej Farmacji 
dobiegł końca.
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Zakład Psychodermatologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, 
Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie

KONFERENCJA  

„FORUM MŁODYCH” 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
DERMATOLOGICZNEGO
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W dniach 11-12 marca 2011 r. w Hotelu Cen-
trum w Łodzi odbyła się konferencja naukowo 
-szkoleniowa „Forum Młodych”. Organizatorami 
konferencji byli: Zakład Psychodermatologii, Sto-
warzyszenie Rozwoju Psychodermatologii, Pol-
skie Towarzystwo Dermatologiczne i Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, a patronat honorowy objął JM 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. 
dr hab. n. med. Paweł Górski. Przewodniczącą 
komitetu naukowego i organizacyjnego była 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Zalewska-
Janowska. Swoją obecnością zaszczycili nas 
również prof. Grażyna Broniarczyk-Dyła, prof. 
Jacek Szepietowski - przewodniczący PTD, prof. 
Waldemar Placek, prof. Robert Gniadecki, 
prof. Jean Kanitakis, prof. Joanna Narbutt,  
prof. Cezary Kowalewski – przewodniczący sek-

cji Forum Młodych PTD oraz konsultant krajowy 
w dziedzinie dermatologii i wenerologii prof.  
Andrzej Kaszuba.
Konferencja była skierowana do młodych le-
karzy dermatologów, doktorantów, studentów, ko- 
smetologów i psychologów. Mieli oni okazję do 
zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych  
z dziedziny dermatologii w kilku sesjach: prac  
eksperymentalnych, prac klinicznych, przypad-
ków klinicznych i sesji plakatowej.
Konferencja rozpoczęła się w piątek po południu 
lunchem. Następnie odbyła się sesja prac  
eksperymentalnych. Przewodniczącymi sesji  
byli: prof. Sławomir Majewski, prof. Joanna 
Narbutt oraz dr n. med. Adam Reich. Młodzi 
uczestnicy z Gdańska, Wrocławia, Torunia, Pozna-

Rozmowy w kuluarach młodych adeptów dermatologii z konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii 
prof. Andrzejem Kaszubą oraz Prezesem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. Jackiem Szepietowskim.
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nia, Chorzowa, Katowic, Warszawy oraz Szwecji 
i Niemiec prezentowali efekty swoich badań  
eksperymentalnych obejmujących patogenezę 
i leczenie m.in. raka podstawno komórkowego 
skóry, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, 
skórnych chłoniaków T-komórkowych oraz 
trądziku różowatego. Po przerwie odbyła się  
sesja prac klinicznych oraz uroczyste otwarcie  
konferencji. Swoje wystąpienie mieli również  
prof. Jean Kanitakis z Lyon, światowej sławy  
dermatopatolog oraz prof. Robert Gniadecki,  
członek Zarządu najbardziej prestiżowej organ-
izacji europejskiej dermatologii doświadczalnej 
- European Society for Dermatological Research 
(ESDR), re-prezentujący Danię. Piątkowe obrady 

zakończył wieczór towarzyski w Klubie Spad-
kobierców, przy ul. Piotrkowskiej, gdzie uczest-
nicy konfe-rencji mieli okazję bliżej się poznać 
i mile spędzić wieczór w XIX-wiecznej posesji 
łódzkiego tkacza Antoniego Pitzela.
Sobotnie obrady rozpoczęła sesja sponsorowana 
pt. „Psychosomatyczne aspekty acne vulgaris  
i rola doustnej izotretynoiny w leczeniu trądziku. 
Przewodniczącymi sesji byli prof. Andrzej  
Kaszuba oraz prof. nadzw. Anna Zalewska 
-Janowska. Następnie odbyły się sesje przy- 
padków i prac klinicznych oraz sesja plakatowa, 
podczas których prezentowane były prace z za-
kresu dermatologii, kosmetologii i psychologii.
Na zakończenie obrad wyłoniono autorów naj- 
ciekawszych prac i wręczono nagrody, ufundo- 
wane przez  ZG PTD, wydawnictwo Czelej oraz 
Firmę Stiefel Spółkę GSK. 
Po uroczystym zamknięciu uczestnicy sym-
pozjum opuścili Hotel Centrum w wyśmienitych 
nastrojach, bogatsi o nowe doświadczenia, nowe 
znajomości oraz bagaż nowej wiedzy do konty- 
nuowania swojej drogi naukowej.

Komitet Organizacyjny Sympozjum (od lewej lek. Monika  
Królikowska-Antczak, Olivia Heringa, mgr Alicja  

Ograczyk, lek. Łukasz Mikos, mgr Magdalena Świnoga, 
prof. nadzw. Anna Zalewska-Janowska)

Wykładowcy i ich opiekunowie
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mgr Agnieszka Kupis
oddział gromadzenia zbiorów Biblioteki Głównej UM w Łodzi

Czasopisma  
elektroniczne 
w Bibliotece Głównej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Powszechność Internetu sprawiła, że przeka-
zywanie i uzyskiwanie informacji stało się efe- 
ktywne, szybkie i wydajne, niezależne od czasu  
i odległości. Ma to niezwykle duże znaczenie  
dla takiej dziedziny nauki jaką jest medycyna, 
nie tylko ze względu na znaczną dynamikę ba- 
dań naukowych, ale także w związku z potrze- 
bami dnia codziennego (rozpatrywanie bieżących 
przypadków chorobowych, szybka reakcja na 
nowe zagrożenia zdrowotne, które w dobie glo-
balizacji nie ograniczają się tylko do jednego 
kontynentu). Uzyskanie szybkiej, a jednocześnie 
wiarygodnej informacji w dużym stopniu możliwe 
jest dzięki czasopismom elektronicznym.
Pierwsze czasopismo elektroniczne na świecie 
Mental Workland ukazało się już w 1978 roku  
w USA w ramach programu EIES (Electronic 
Information Exchange System) (6). Postęp tech-
nologii informatycznych, powstanie Internetu, 
pojawienie się World Wide Web, upowsze- 
chnienie komputeryzacji sprawiły, że w tej chwili 
czasopisma elektroniczne publikowane w Inter-
necie (często prezentowane w formie baz wielu 
tytułów) są bardzo atrakcyjną formą pozyskiwa- 
nia informacji.
Do ich niewątpliwych walorów należą:
1. Dostęp do publikacji przed ich ukazaniem się  
   w druku i/lub dostęp do roczników archiwal- 
     nych na tej samej stronie internetowej.
2. Dołączanie do artykułów prezentacji multi- 
  medialnych (pliki dźwiękowe, nagrania fil- 
     mowe).
3. „Reference linking” (odsyłacze do literatury 
 pomocniczej) działające poprzez przekie- 
   rowanie od jednego artykułu do innych, cyto- 
 wanych w bibliografii, a także odsyłanie  
     do artykułów cytujących dany artykuł.

4. Łatwość zapisywania i kopiowania doku- 
  mentów, przy jednoczesnym rozwiązaniu  
 problemu przechowywania niezbędnej  
  literatury (kopie mogą być archiwizo- 
   wane na dyskach komputerów oraz pamię- 
      ciach zewnętrznych).
5. Dostęp do publikacji możliwy z każdego  
    miejsca na świecie, z komputerów stacjonar- 
  nych, przenośnych, a nawet telefonów    
   komórkowych, przez 24 godziny na dobę,  
       przez 7 dni w tygodniu.
6.  Jednoczesne korzystanie z czasopisma przez 
      wielu użytkowników (3,4,9).
Ogrom informacji dostarczanych przez Internet 
wymusił stworzenie mechanizmów ułatwiających 
uzyskanie określonych danych. Samo bowiem 
wyszukiwanie wiadomości nie powinno trwać zbyt 
długo, a jednocześnie powinny być one możliwie 
precyzyjne.
Wyszukiwarki typu A-Z (EBSCO, Ovid Technolo-
gies), scalające wiele czasopism elektronicznych 
w jeden zbiór, umożliwiają uzyskanie informacji 
bez konieczności przeglądania po kolei wszys- 
tkich baz.
Po wyborze opcji „e-Czasopisma” lub „Wyszu-
kaj e-czasopismo” na stronie internetowej Bi- 
blioteki Głównej UM w Łodzi (www.bg.umed.
lodz.pl) ukazuje się okno do wpisania poszuki- 
wanego tytułu oraz lista czasopism w układzie 
alfabetycznym. Przy każdym tytule podane są  
informacje dotyczące ISSN, wydawcy, dzie- 
dziny, a przede wszystkim  nazwa bazy, w której  
zawarte jest czasopismo, z wyszczególnieniem 
lat z dostępnymi artykułami w pełnych tekstach  
oraz bezpośrednim linkiem do tytułu.
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Opcja „Wyszukiwanie zaawansowane” lub „Szu-
kaj” pozwala zawęzić kryteria wyszukiwawcze 

poprzez np. określony wybór  w kategorii i typie  
wyszukiwania. 
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Możliwość wyszukiwania przedmiotowego daje 
opcja „Dziedziny”. Po wyborze z wykazu zagad-
nienia „Medycyna i zdrowie” otrzymujemy listę 
dziedzin w układzie alfabetycznym z linkami do 

określonych czasopism. W nawiasach podane są 
przybliżone liczby dostępnych tytułów z danego 
działu.

 

Wybór zagadnienia „Nauki ścisłe” daje z kolei 
możliwość wglądu w wykaz dziedzin z zakresu 

nauk pokrewnych medycynie np. „Biologia i nau-
ki przyrodnicze”, „Chemia” czy „Farmakologia.”
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Wyszukiwarka A-Z dostępna na stronie inter-
netowej Biblioteki Głównej UM w Łodzi zawiera 
ok. 26 000 tytułów elektronicznych. Wykaz baz  

w niej zawartych można uwidocznić poprzez opcję 
„Indeks”. 

Spis ten zawiera następujące kategorie czasopism 
i baz:
• nabyte przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
(bazy, a także dostępy online otrzymane bezpłatnie 
przy zakupie prenumeraty drukowanej) np. ABE 
(prenumerata oraz tytuły wydawnictwa Lippin-
cott, Williams & Wilkins), ACS (tytuły American 
Chemical Society), Dentistry & Oral Sciences 
Source, EBSCO, bazy ProQuest, Karger, Wiley 
(zawierająca także tytuły wydawnictwa Black-
well);
• dostępne w ramach wykupionych licencji kra-
jowych, w całości finansowane przez Minister- 
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego np. AAAS 
(czasopismo Science), bazy EBSCO (Academic 
Search Complete, Health Source: Consumer Edi-
tion, Health Source: Nursing/Academic Edition), 
Journals Ovid (czasopismo Nature), Science Di-
rect (tytuły wydawnictwa Elsevier), Springer 
Link (tytuły wydawnictwa Springer);
• ogólnodostępne, działające na zasadzie Open  
Access. Idea „wolnego dostępu” powstała na 
początku lat 90-tych XX wieku w USA, po- 

czątkowo jako Open Archives Initiative. 
Jej rozwinięciem jest ruch Open Access, 
zapoczątkowany formalnie przez Deklarację 
Budapesztańską w 2002 roku. Oznacza on swo-
bodny, bezpłatny dostęp do literatury naukowej 
przez Internet (2). Użytkownicy Internetu mają 
prawo do kopiowania i wykorzystywania pub-
likacji, także odtwarzania publicznego, przy  
zachowaniu „odpowiedzialnego użycia,” tj. w do- 
brej wierze, zgodnie z prawem, bez naruszenia  
interesów autora, a także z podaniem jego nazwi- 
ska (10). Przykładowe bazy tego typu to np.  
BioMed Cental, DOAJ (Directory of Open  
Access Journals), Hindawi, PloS, PubMed Cen-
tral, Wiley Open Access;
• inne ogólnodostępne np. baza ARIANTA –  
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektro-
niczne. Prezentuje ona polskie czasopisma na- 
ukowe i fachowe dostępne w Internecie, 
posiadające własne strony internetowe oraz  
przynajmniej archiwa spisów treści. Na 298  
czasopism z zakresu medycyny, uwidocznionych 
w bazie, aż 207 udostępnia artykuły w pełnych 
tekstach (1,5).
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Obraz biblioteki klasycznej, funkcjonujący  
w wyobraźni społecznej ulega zmianie, gdyż  
obok elementów tradycyjnych pojawiły się  
nowe – elektroniczne, cyfrowe (zautomatyzo- 
wane katalogi, elektroniczne czasopisma, książki, 
zdigitalizowane archiwa, zdalne udostępnianie), 
podobnie jak dominującym w tej chwili mo- 
delem czasopisma jest periodyk wydawany 
zarówno w formie drukowanej, jak i elektro- 
nicznej. Ogromna popularność Internetu spra- 
wiła, że instytucje, które chcą istnieć w obecnej 
rzeczywistości, muszą prezentować się w glo-
balnej sieci, a co za tym idzie, muszą ewoluować  
z wcześniejszych form w nowe, dostosowane  
do realiów nowoczesnego i ciągle zmieniającego 
się współczesnego świata. Prawidłowość ta  
dotyczy oczywiście także bibliotek, które po- 
winny łączyć cechy tradycyjne z nowoczesnymi.  
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Samorząd Studentów UM w Łodzi

Wybory Miss 
Uniwersytetu 

Medycznego 
2011

Już druga edycja Wyborów Miss Uniwersy- 
tetu Medycznego dobiegła końca. W tym roku  
uroczysta gala odbyła się 11 marca w budynku 
Wydziału Farmaceutycznego. Tam właśnie po 
raz kolejny wybraliśmy tę Najpiękniejszą. Tego- 
roczną Miss Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
została Nina Fortecka, studentka drugiego roku 
kosmetologii. Tytuł Pierwszej Wicemiss zdobyła 
Julia Wojciechowska, Drugą Wicemiss została 
Diana Olczyk.
W wyścigu po koronę Nina pokonała osiemna- 
ście rywalek. Dziewczyny oceniane były pod- 
czas trzech wyjść. Najpierw zaprezentowały się  
w stroju dowolnym, następnie w kostiumach 
kąpielowych i na końcu w sukniach wieczo-
rowych. Podczas ostatniej odsłony kandydatki 
do miana Najpiękniejszej musiały odpowiedzieć 
na pytania zadawane przez Jury. Dziewczyny 
miały okazję popisać się swoimi umiejętno- 
ściami językowymi, znajomością literatury,  
filmu, a nawet geografii.
Dokonania tej trudnej decyzji, czyli wyboru  
Miss,  podjęło się Jury w składzie: Karolina  
Goińska – Miss Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi 2010, Miłosz Kuświk – Przewodniczący 
Samorządu Studentów, Wojciech Komorowski 
– członek Samorządu Studentów, Radzisław  

Kordek – Prorektor UM ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą i Jagoda Piątek-Włodarczyk - sze-
fowa Agencji Impresaryjnej IGO-ART.
Kandydatki oceniać mogli również wszyscy 
studenci. Przed finałową galą ruszyła strona in-
ternetowa, na której zamieszczone były zdjęcia 
kandydatek. Na podstawie wyników głosowania, 
które odbyło się na stronie, wyłoniona została  
Miss Internautów. Została nią Justyna Kapka. 
Głosy oddawać mogła też publiczność zgro-
madzona na uroczystym Finale wyborów. Miss 
Publiczności została Karolina Kowalska. 
Poza trzema głównymi laureatkami wyborów, do 
kolejnego etapu, czyli finału Miss Polonia Studen-
tek Łodzi, przeszły Julita Kalinowska i Justyna 
Kapka.
Galę wyborów uświetniły występy młodych 
artystów. Na początku publiczność miała okazję 
wysłuchać utworów wykonanych przez orkiestrę 
dętą Czwórki Band87 oraz popisów wokalnych 
studentki naszej uczelni, Sary Żywiołowskiej.  
Podczas finału zaprezentowały się również dwa 
studia tańca Street Dance Academy i EmSalsa. 
Podsumowując, werdykt Jury brzmiał następu- 
jąco:
Miss Uniwersytetu Medycznego 2011 
- Nina Fortecka
I Wicemiss Uniwersytetu Medycznego 
- Julia Wojciechowska 
II Wicemiss Uniwersytetu Medycznego 
- Diana Olczyk 
Miss Publiczności 
- Karolina Kowalska 
Miss Internautów 
- Justyna Kapka
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więcej na www.umed.pl 

Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 31 marca 2011 r.

marzec 2011

• prof. J. Kobos przedstawił prezentację pt. „Sys- 
 tem wewnętrznej oceny jakości kształcenia  
  w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”;
• mgr M. Gurdała przedstawił prezentację na 
  temat prac nad dokumentem „Strategia rozwoju 
  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Podjęte uchwały w sprawach:

• zmiany nazwy II Katedry Chorób Układu Ner- 
  wowego na: Katedra Chorób Układu Nerwowe- 
  go;
• zmiany nazwy II Katedry Dermatologii na: Ka- 
  tedra Dermatologii;
• przekształcenia Oddziału Klinicznego Chirur- 
 gii Szczękowo-Twarzowej w Klinikę Chi- 
 rurgii Szczękowo-Twarzowej - z zachowaniem 
 przyporządkowania do III Katedry Chirurgii  
  i alokacji na Wydziale Wojskowo-Lekarskim;
• powołania Fundacji dla Uniwersytetu Medy- 
  cznego w Łodzi;
• zatwierdzenia współpracy ze Społeczną Wyższą 
 Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania, w za- 
 kresie prowadzenia kierunku studiów podyplo- 
 mowych „Ubezpieczenia zdrowotne w za- 
  rządzaniu ochroną zdrowia”.

Powołano:

• prof. dr hab. Kazimierę H. Bodek na stano- 
 wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie  
  Farmacji Aptecznej;
• prof. dr hab. Helenę Rotsztejn na stanowisko    
  profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chemii 
  Surowców Kosmetycznych;

• prof. dr. hab. Romualda Holly na stanowisko  
 kierownika Zakładu Zarządzania Ochroną 
   Zdrowia;
• prof. dr. hab. Romualda Holly na stanowisko  
  kierownika Katedry Polityki Ochrony Zdrowia;
• prof. dr. hab. Mieczysława Gałuszkę na sta- 
   nowisko kierownika Zakładu Socjologii;
• prof. dr. hab. Mieczysława Gałuszkę na sta- 
 nowisko kierownika Katedry Nauk Humani- 
  stycznych;
• dr hab. Marzennę Zielińską na stanowisko kie- 
  rownika Kliniki Intensywnej Terapii Kardio- 
   logicznej;
• prof. dr hab. Ewę Andrzejewską na stanowi- 
 sko kierownika Kliniki Chirurgii i Onkologii 
  Dziecięcej;
• dr. hab. Jerzego K. Wranicza na stanowisko 
   kierownika Kliniki Elektrokardiologii;
• prof. dr. hab. Mirosława Topola na stanowi- 
  sko kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej;
• dr hab. Annę Korycką-Wołowiec na stano- 
 wisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
   Hematologii;
• dr. hab. Zbigniewa Pasiekę na stanowisko pro- 
 fesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chirurgii 
  Doświadczalnej;
• powołano komisje konkursowe do rozstrzy- 
 gnięcia konkursów na stanowiska profesorów 
   nadzwyczajnych i kierowników jednostek;
• zatwierdzono wnioski o nagrody Ministra 
   Zdrowia.

Biuletyn nr 3, marzec 2011, Łódź



Prześlij zapytanie ofertowe do
Biura Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 20 | 90-153 Łódź | tel./fax: 42 678 70 25 |  wydawnictwo@umed.lodz.pl

www.umed .pl

WARUNKI REKRUTACJIWARUNKI REKRUTACJI WARUNKI REKRUTACJIWARUNKI REKRUTACJI

reklama



Redakcja
Biuletynu Informacyjnego UMED

www.umed.pl

Redaktor Naczelny: mgr Anna Pielesiek
Łódź: Uniwersytet Medyczny, 2010 (Łódź: Biuro Promocji i Wydawnictw UM)
2011 Vol. IV nr 3; 36 s.; il., tab., 30 cm; ISSN 1899-5810
Skład Redakcji: mgr Anna Rykiert (zastępca redaktora naczelnego), mgr Karolina Grochulska, Ewa Kurzdym, 
lic. Agnieszka Gwoździńska
Autorzy zdjęć: mgr inż. Zdzisław Kajdos, Zbigniew Miszczak
Projekt okładki: lic. Agnieszka Gwoździńska
Skład komputerowy oraz opracowanie graficzne: lic. Agnieszka Gwoździńska
Gromadzenie materiałów: mgr Anna Pielesiek, mgr Anna Rykiert
Korekta: mgr Monika Osińska
Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Druk: Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 20, tel.: 042 678 70 25;  
e-mail: wydawnictwo@umed.lodz.pl, promocja@umed.lodz.pl
Adres Redakcji: Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 20, tel.: 042 678 70 25; 
e-mail: wydawnictwo@umed.lodz.pl, promocja@umed.lodz.pl
www.umed.pl


