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Inwestuj w siebie!
hasło XI Festiwalu Nauki, 

Techniki i Sztuki

Mgr Anna Rykiert
Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM
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Szanowni Państwo,

Miesiąc kwiecień w Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi upłynął pod znakiem inwestowania w to, co 
najważniejsze – zdrowie, naukę, rozwój umiejętności. 
Oto kilka najważniejszych wydarzeń.

Drugiego kwietnia odbyła się pierwsza publiczna 
debata z cyklu „Sobota dla Hospicjum”, na temat 
medycznych i pozamedycznych aspektów opieki 
paliatywnej. Zorganizowały ją wspólnie: Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi oraz Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej - Zespoły Domowej Opieki Hospicyjnej, 
którym udało się zgromadzić grono ekspertów  
z dziedziny opieki nad osobami terminalnie chorymi. 
Przebieg debaty szczegółowo przedstawia artykuł 
przygotowany przez mgr Izabelę Nowakowską,  
Kierownika Biblioteki Wydziału Farmaceutyczne-
go, a zarazem Wolontariusza UM i ZDOH Caritas  
w Łodzi.

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie onkologii oraz 
najistotniejsze kwestie dotyczące opieki nad chorym 
były tematem 9. Łódzkiej Konferencji Onkologi- 
cznej, zorganizowanej przez Oddział Łódzki Pol- 
skiego Towarzystwa Onkologicznego. W kilku se- 
sjach lekarze specjaliści oraz studenci omawiali 
problemy terapii w leczeniu nowotworów. Więcej  
informacji znajdą Państwo w artykule prof. Piotra  
Potemskiego, Przewodniczącego Łódzkiego 
Oddziału PTO.

Tradycyjnie w kwietniu odbyła się kolejna edycja 
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, podczas której 
nie zabrakło również Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. Pracownicy oraz studenci naszej Uczel- 
ni przygotowali dla łodzian mnóstwo atrakcji  
– wykłady, warsztaty, pokazy oraz bezpłatne pora- 
dy i konsultacje. Szerszy opis festiwalowych 
wydarzeń zamieszczamy w bieżącym numerze.

Był to także miesiąc inwestowania w przyszłych  
studentów naszego uniwersytetu. Wraz z Uniwer-
sytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką włączyliśmy 

się aktywnie w „Drzwi Otwarte Łodzi Akademi- 
ckiej” zorganizowane przez Urząd Miasta. W ra- 
mach tego wydarzenia zaprosiliśmy 150 uczniów  
z terenu województwa łódzkiego do zwiedzenia  
najciekawszych miejsc w uczelni, aby mogli poznać 
specyfikę studiów medycznych, o czym w swoim 
artykule pisze mgr Joanna Milczarek, Dyrektor 
Biura Promocji i Wydawnictw.

Dział Rekrutacji, który zyskał nową siedzibę przy 
Placu Hallera, prezentuje swoje działania na- 
kierowane na sprawną obsługę kandydatów. Przed-
stawia również krótki opis działań prowadzonych 
od początku roku akademickiego, które mają na 
celu pozyskanie jak największej liczby osób zainte- 
resowanych studiami w Uniwersytecie Medycznym 
w Łodzi.

Także tym razem nie zawiedli studenci: w dniach 
15-16 kwietnia odbyła się już 49. Ogólnopolska  
i 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szko- 
leniowa Studenckich Towarzystw Naukowych  
i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” 2011. 
O przebiegu konferencji pisze Anna Kawińska, 
Skarbnik STN.

Prezydent Oddziału Łódź IFMSA – Między- 
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medy-
cyny wzięła udział w spotkaniu organizacji krajów 
północnoeuropejskich zaangażowanych w dzia- 
łalność na rzecz edukacji seksualnej i profilaktyki 
chorób przenoszonych drogą płciową, które odbyło 
się w Finlandii, o czym więcej przeczytać można  
w końcowym artykule tego numeru.

Poza tym jak zawsze znajdą Państwo stałe działy 
Biuletynu Informacyjnego: Aktualności, czyli 
najważniejsze wydarzenia minionego miesiąca oraz 
Raport z ostatnich obrad Senatu Uczelni.

Życzę miłej lektury!
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Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
kwiecień 2011

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie
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Aktualności kwiecień

W dniu 1 kwietnia 2011 roku 72 nowych pro-
fesorów otrzymało nominacje z rąk Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Wśród nomino- 
wanych znaleźli się:
dr hab. n. med. prof. UM Elżbieta Waszczy- 
kowska - Zakład Immunodermatologii;

dr hab. n. med. Joanna Narbutt - Klinika Der-
matologii i Wenerologii;
dr hab. n. med. Janusz Piekarski - Klinika 
Chirurgii Onkologicznej.

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna debata „Medyczne i pozamedyczne aspekty opieki paliatywnej”

W sobotę 2 kwietnia 2011 r. w Centrum Klini- 
czno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi odbyła się debata poświęcona opiece 
paliatywnej i hospicyjnej. Pierwszy publiczny 
panel z cyklu „Sobota dla Hospicjum” został  
zorganizowany w ramach programu o wolon- 
tariacie pracowniczym w Uniwersytecie Medy- 
cznym w Łodzi.
Patronat nad debatą objęli sygnatariusze poro-
zumienia o wolontariacie pracowniczym w UM: 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej Ks. 
Jacek Ambroszczyk oraz Rektor UM prof. dr 
hab. n. med. Paweł Górski.

Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Wo-
jewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prezydent 
Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i Marszałek 
Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Patronat medialny nad debatą zaoferował regio- 
nalny łódzki oddział TVP, a partnerem w orga- 
nizacji była Fundacja Warty i Kredyt Banku,  
w ramach współpracy z wolontariatem praco- 
wniczym działającym w Kredyt Banku.
Debata zainaugurowała wiosenną, edukacyjną 
część akcji Pola Nadziei, ogólnopolskiej akcji  
informacyjno-charytatywnej realizowanej w Ło- 
dzi od 2009 roku przez Zespół Domowej Opieki 
Hospicyjnej Caritas.
Życzenia udanej konferencji uczestnikom przeka-
zali przysłuchujący się debacie przedstawiciele 
Wojewody - dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus, 
Prezydenta Miasta - Wiceprezydent Paweł Pacz-
kowski, Dyrektor łódzkiej Caritas ks. Jacek Am-
broszczyk oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą UM w Łodzi - prof. dr hab. med. 
Radzisław Kordek.
O medycznych i pozamedycznych aspektach o- 
pieki paliatywnej dyskutowali: dr n. med. Ale-
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ksandra Ciałkowska-Rysz - konsultant krajowy 
w zakresie medycyny paliatywnej, Kierownik 
Pracowni Medycyny Paliatywnej UM w Łodzi, 
Prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie,  
dr n. med. Jerzy Jarosz - konsultant wojewódz- 
twa mazowieckiego w zakresie medycyny palia- 
tywnej, ordynator oddziału anestezjologii i in- 
tensywnej terapii oraz Zakładu Medycyny Pa-
liatywnej Centrum Onkologii w Warszawie, dr 
Jolanta Stokłosa - Prezes Towarzystwa Przy- 
jaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Kra-
kowie, Prezes Forum Hospicjów Polskich, ini- 
cjatorka kampanii Pola Nadziei w Polsce, dr 
Iwona Sitarska - Kierownik Zespołu Domowej 
Opieki Hospicyjnej, koordynator wolontariatu 
hospicyjnego Caritas Archidiecezji Łódzkiej, dr 
hab. n. hum. prof. nadzw. Kazimierz Szew- 
czyk - Kierownik Zakładu Bioetyki UM w Ło- 
dzi, współpracownik Komisji Etyki Medycznej 
PAU, ks. dr Jan Kaczkowski - dr teologii moral- 
nej, prezes puckiego hospicjum pw. św. Ojca 
Pio, twórca Areopagu Etycznego dla studentów 
medycyny i prawa, mgr Agnieszka Paczkows-
ka - psycholog kliniczny Hospicjum im. ks. Eu- 
geniusza Dutkiewicza w Gdańsku, ks. Robert  
Arndt - Dyrektor Domu Księży Emerytów 
Archidiecezji Łódzkiej, inicjator warsztatów  
psychologicznych z zakresu komunikacji z pa- 
cjentami umierającymi dla duchownych Archi-

diecezji Łódzkiej. Debatę poprowadził dziennikarz 
TVP 3 Łódź - Pan Jacek Grudzień.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na koniecz- 
ność całościowej opieki mającej na celu po- 
prawę jakości życia chorych zmagających się  
z postępującą, zagrażającą życiu chorobą. Kom-
pleksowa pomoc pacjentom podczas całego  
przebiegu nieuleczalnej choroby oraz ich rodzi-
nom jest możliwa dzięki interdyscyplinarnym 
zespołom hospicyjnym, w skład których wcho- 
dzi lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik 
socjalny, fizjoterapeuta, kapelan oraz wyszko-
leni wolontariusze. Polega ona na zapobieganiu  
i niesieniu ulgi w cierpieniach poprzez wczesną 
identyfikację, ocenę i leczenie uwzględniające 
uśmierzenie bólu i innych objawów somaty- 
cznych, pomocy w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych, socjalnych, duchowych pa- 
cjenta oraz wsparciu rodziny chorego w czasie 
choroby i w okresie żałoby.
Debacie „Medyczne i pozamedyczne aspekty  
opieki paliatywnej” towarzyszyła, zorganizowana 
w Bibliotece Głównej UM, wystawa wolonta- 
riuszy angażujących się w działania Zespołu Do-
mowej Opieki Hospicyjnej. W ramach wystawy 
prezentowane były prace uczniów Liceum Plasty- 
cznego przy Zespole Szkół Plastycznych w Łodzi 
oraz absolwentki szkoły, Marty Dzierżawskiej. 
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Światowy Dzień Zdrowia

Dnia 7 kwietnia, w ramach obchodów Świa- 
towego Dnia Zdrowia, Sekcja Studencka 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
- Młoda Farmacja, zorganizowała na Placu 
im. gen. J. Dąbrowskiego w Łodzi akcję 
informacyjną mającą na celu uświadomie- 
nie mieszkańcom Łodzi problemu „Opor- 
ności na antybiotyki i jej globalnego roz- 
przestrzeniania się”. Studenci z Młodej Far-
macji, ubrani w białe fartuchy i wyposażeni 
w koszyki, rozdawali przechodniom minia- 
turowe recepty zawierające 10 przykazań 

racjonalnego postępowania z antybiotykami. 
W ten właśnie sposób chcieli zwrócić uwagę 
na poważny problem, jakim jest niewłaściwe 
obchodzenie się z antybiotykami.

Konferencja „Postępy kardiologii klinicznej”

W dniu 9 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja 
„Postępy kardiologii klinicznej”, zorganizowana 
przez Regionalne Centrum Chorób Serca im dr. 
Seweryna Sterlinga. Najwybitniejsi polscy spe- 

cjaliści zaprezentowali współczesne rekomen-
dacje postępowania w chorobach układu krą-
żenia. W pierwszej sesji prof. Witold Rużyłło, 
Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie, 
przedstawił aktualny stan wiedzy na temat pomp 
do wspomagania krążenia wykorzystywanych  
w praktyce klinicznej oraz zaprezentował kie- 
runki ich rozwoju. prof. Grzegorz Opolski, 
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiologii, 
podzielił się doświadczeniem związanym z pro- 
wadzeniem, szpitalnym i ambulatoryjnym, pa- 
cjentów z niewydolnością serca, co stanowi je- 
den z najtrudniejszych tematów współczesnej  
kardiologii. Z kolei prof. Janina Stępińska,  
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiolo- 
gicznego, zapoznała słuchaczy z własnymi ob-
serwacjami związanymi z leczeniem przeciwza-
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krzepowym nowymi preparatami już dostępny- 
mi na polskim rynku, jak też tymi, które mają 
trafić do polskich aptek w najbliższym czasie.  
Po wykładach odbyła się bardzo ciekawa dys-
kusja. 
Wykłady zaproszonych gości uzupełnione były 
wykładami lekarzy-praktyków omawiających 
własną strategię diagnostyki i leczenia farma- 
kologicznego i inwazyjnego pacjentów z cho- 
robą niedokrwienną serca w okresie ostrych 
zespołów wieńcowych, jak też w fazie stabilnej. 
Nowością był wykład prawnika z wieloletnim 
doświadczeniem z zakresu prawa medycznego  
- „Ignorantia iuris nocet”.
Kolejną sesję prowadzili znani przedstawiciele 
wszystkich łódzkich ośrodków kardiologicznych 
w ramach 15-minutowych praktycznych wska-
zówek dla lekarzy np. jak leczę - nadciśnienie 

tętnicze, migotanie przedsionków, jak postępuję 
w przypadku nietypowych dolegliwości w klat-
ce piersiowej czy w zaburzeniach rytmu serca  
z szybką i wolną czynnością komór. 
Konferencję zakończył przegląd badań doty- 
czących zaburzeń rytmu serca oraz prapremiera 
polska Amerykańskiego Kongresu Kardiolo- 
gicznego ACC - najnowsze doniesienia z kardio- 
logii - przedstawienie najświeższych prezentacji 
ze wszystkich działów kardiologii bezpośrednio 
z Amerykańskiego Kongresu Kardiologiczne-
go - ACC w Nowym Orleanie (odbywał się tam  
w dniach 3-5 kwietnia 2011 r.). Uczestnicy uzyska-
li imienny certyfikat potwierdzający otrzymanie  
6 punktów edukacyjnych. 
Zapraszamy na kolejną konferencję 22 październi- 
ka 2011 r.

9.  Łódzka Konferencja Onkologiczna

9 kwietnia 2011 r. w hotelu Andel’s odbyła się 
9. Łódzka Konferencja Onkologiczna. Łódzcy 
onkolodzy i goście z innych miast wysłuchali 
wykładów z zakresu chemioterapii nowotwo- 
rów, leczenia raka płuca i stercza. 

Konferencję zorganizował Łódzki Zarząd Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego, którego 
przewodniczącym jest prof. nadzw. Piotr Po- 
temski.
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Akademickie Ogólnopolskie Regaty Ulicy Piotrkowskiej  
o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi

W sobotę 9 kwietnia w naszym mieście, już  
po raz dziewiąty, odbyły się Akademickie Ogól-
nopolskie Regaty Ulicy Piotrkowskiej o Pu-
char Prezydenta Miasta Łodzi. Łódzkie regaty 
po raz pierwszy zorganizowano w 2003 roku, 
pomysłodawcy wzorowali się na trwającej od 
ponad 100 lat rywalizacji studenckich osad 
wioślarskich na Tamizie, Oxford - Cambridge.
Sześcioosobowe załogi, wraz z dopingującą  
je nimfą, startują na specjalnie przygotowanych 
pojazdach, przypominających łódki, które są 
napędzane siłą rąk. Jak dotąd, w zawodach naj- 
lepszy czas - 10 min. i 8 s - osiągnęli pięć lat  
temu studenci Uniwersytetu Łódzkiego. W tym 
roku pobiciu rekordu nie sprzyjał silnie wiejący 
wiatr, utrudniający wiosłowanie. 
Jak co roku finał poprzedziły wybory Naj- 
piękniejszej Nimfy Regat. Tegoroczny tytuł 
Najpiękniejszej zdobyła nasza Nimfa - Diana 

Olczyk, studentka I roku Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego, ex aequo z Igą Marszałek z załogi 
Politechniki Łódzkiej.
Późnym popołudniem do finałowej rywalizacji 
przystąpiło sześć osad, które przeszły poranne 
eliminacje. Drużyny Akademii Górniczo-Hut-
niczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Kra-
kowskiej, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu 
Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
ścigały się na trasie od Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego do Placu Wolności i z po- 
wrotem. 
Zawody wygrali zeszłoroczni zwycięzcy z Aka- 
demii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, prze- 
kraczając linię mety z czasem 12 min i 36  
s. Wspaniale spisała się osada Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi, zdobywając na tego- 
rocznych regatach srebro. Gratulujemy sukcesu 
Nimfie i naszym wioślarzom!

r e g at y  Ul i c y  P i o t r k o w s k i e j  2 0 1 1
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Wieczór dobroczynny organizowany przez studentów Oddziału Studiów  
w Języku Angielskim

Wielkim finansowym sukcesem zakończył się  
sobotni wieczór dobroczynny organizowany 
przez studentów Oddziału Studiów w Języku  
Angielskim.
Tegoroczne, szóste z kolei, spotkanie odbyło się 
w sali wypełnionej po brzegi przez studentów  
obcokrajowców i polskich studentów UM  
w Łodzi oraz pracowników i Władze uczelni.  
Gośćmi honorowymi byli beneficjenci uro- 
czystości - dzieci z Domów Dziecka nr 1 i 2, 
mieszczących się przy ul. Aleksandrowskiej  
w Łodzi.
Jedną z atrakcji wieczoru była aukcja prac pla- 
stycznych przygotowanych przez studentów 
obcokrajowców i ich przyjaciół, która wraz 

z przeprowadzonymi licytacjami pozwoliła 
zgromadzić kwotę około 14 000 złotych. Pro-
gram wypełniła muzyka rozrywkowa i poważna, 
tańce orientalne i skecze w wykonaniu studentów 
polskich i zagranicznych. Tegoroczna impreza 
pokazała wysoki stopień integracji studentów  
obcokrajowców zarówno z polskimi rówieśni- 
kami, jak i lokalną społecznością. Dzięki studen-
tom również przedstawiciele łódzkiego biznesu 
otworzyli się na ideę  wspólnego działania na 
rzecz najbardziej potrzebujących.
Gratulujemy studentom obcokrajowcom wy- 
trwałości i entuzjazmu w organizowaniu co- 
rocznych spotkań, darczyńcom - dziękujemy!
Do zobaczenia za rok.

Informacja o rozpoczęciu działalności Studenckiego Koła Naukowego Cukrzycy

1 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00  w sali 227 
przy ul. Żeligowskiego 7/9 w Łodzi odbyło się 
pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Nauko- 
wego Cukrzycy, które powstało przy Klin-
ice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii  
i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi kiero- 
wanej przez prof. dr. hab. n. med. Józefa  
Drzewoskiego. Opiekunem Koła jest dr n. med.  
Agnieszka Śliwińska. 
Studenckie Koło Naukowe Cukrzycy będzie 
zajmowało się badaniami naukowymi dotyczą- 
cymi genetyki cukrzycy i jej powikłań. Studenci, 
którzy zechcą dołączyć do koła naukowego, będą 
mogli zapoznać się z najnowszymi kierunkami  
i metodami badawczymi w dziedzinie diabe-
tologii, uczestniczyć w badaniach eksperymen- 

talnych i klinicznych. Stworzone zostaną mo- 
żliwości prezentowania uzyskanych wyników na 
zjazdach naukowych i w publikacjach.
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Profesor Janina Łucja Grzegorczyk członkiem Zespołu Specjalistycznego Nauk o Życiu

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(zarządzenie nr 36/2011 z dnia 13.04.2011), Pro-
fesor Barbary Kudryckiej, na członka Zespołu 

Specjalistycznego Nauk o Życiu powołana została 
Profesor Janina Łucja Grzegorczyk.

Drzwi Otwarte on-line w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniach 13-14 kwietnia 2011 r. Uniwersytet 
Medyczny zorganizował Drzwi Otwarte on-line. 
Dzięki wbudowanemu czatowi każdy zainte- 
resowany mógł porozmawiać z przedstawicie- 
lami Działu Rekrutacji, ekspertami z poszcze- 
gólnych wydziałów Uniwersytetu Medyczne-
go w Łodzi, a także z Biura Projektu „Operacja 
Sukces”. Pytania zadawano również studen-
tom Uniwersytetu Medycznego, m.in. przedsta-
wicielom Samorządu Studenckiego, IFMSA 
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 
Medycyny) czy Klubu Uczelnianego AZS.
Taka forma kontaktu przypadła do gustu mło- 
dzieży. Zainteresowani zadawali dużo pytań 
dotyczących przede wszystkim oferty eduka- 
cyjnej UM, życia studenckiego, programu 

„Operacja Sukces”, zakwaterowania w Łodzi, 
stypendiów. Uniwersytet Medyczny udostępnił 
kilka różnych kanałów komunikacji tak, aby 
każdy mógł uzyskać ważne dla siebie informa- 
cje. Informacyjna platforma internetowa jest 
dostępna przez cały czas trwania rekrutacji - zain- 
teresowani uczniowie mogą szukać tam odpo- 
wiedzi na nurtujące ich pytania.

Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej

14 kwietnia 2011 r. odbyły się Drzwi Otwarte 
Łodzi Akademickiej. Jest to jedno z pierwszych 
dużych przedsięwzięć w ramach projektu „Łódź 
Akademicka” organizowanego przez Władze 

miasta, Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich 
oraz trzy największe lokalne uczelnie: Uniwer-
sytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi. Drzwi Otwarte mają na celu 



więcej na www.umed.pl
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promocję łódzkich uczelni, zapoznanie z ofertą 
edukacyjną oraz zachęcenie młodych ludzi z re-
gionu, aby studiowali właśnie tutaj.
Na Drzwi Otwarte przyjechało do Łodzi 500 
licealistów z regionu łódzkiego. Część oficjal- 
na rozpoczęła się o godzinie 9.30 w Auli im. 
Wacława Szuberta, przy ulicy Lindleya 5. Li- 
cealiści zostali przywitani przez Wiceprezy- 
denta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, Prore- 
ktora ds. Programów i Jakości Kształcenia UŁ 
prof. zw. dr hab. Joannę Jabłkowską, Prore- 
ktora ds. Nauki PŁ prof. dr. hab. inż. Ireneusza 
Zbicińskiego oraz  Prorektora ds. Klinicznych 
UM prof. dr. hab. n. med. Mariana Brockiego. 
Po części oficjalnej autokary rozwiozły młodzież 
po całym mieście. 200 uczniów pojechało na  
Uniwersytet Łódzki, 150 na Politechnikę Łódzką 
i 150 na Uniwersytet Medyczny.

Organizatorzy postarali się, aby młodzież od- 
wiedzająca Uniwersytet Medyczny nie nudziła  
się. Licealiści mieli możliwość zwiedzenia  
Muzeum Anatomii w budynku Collegium Ana-
tomicum, Wojskowego Centrum Kształcenia 
Medycznego, sal ćwiczeniowych Oddziału Sto-
matologicznego w Instytucie Stomatologii oraz 
Centralnego Laboratorium CoreLab. 
Ponadto, uczniowie mogli wysłuchać wykładu  
pt. „Biochemiczne podstawy otyłości”, przygo- 
towanego przez Panią prof. dr hab. Elżbietę 
Hrabec, a także spotkać się ze studentami 
różnych kierunków i bezpośrednio z najlepsze-
go źródła dowiedzieć się jak wyglądają studia,  
życie studenckie czy też mieszkanie w aka- 
demiku.

Podsumowanie projektu „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

Projekt „Poprawa opieki nad noworodkiem  
w województwie łódzkim” - realizowany przez 
Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anes- 
tezjologii dobiega końca. Przedsięwzięcie to,  
finansowane ze środków Mechanizmu Finanso- 
wego EOG oraz Ministerstwa Zdrowia, pozwo- 
liło wyposażyć wszystkie oddziały noworodko- 
we w województwie w sprzęt do nauki resus-
cytacji i intubacji noworodka, poprawić bazę 
sprzętową Oddziału Klinicznego Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii oraz zakupić sprzęt do 
monitorowania pacjenta w transporcie karetką 
noworodkową. Drugą osią projektu było 12 szko- 
leń z resuscytacji, w których uczestniczyło 
ponad 450 lekarzy i pielęgniarek zajmujących  
się na co dzień opieką nad noworodkiem. W dniu 

2 kwietnia odbyła się konferencja podsumowu- 
jąca projekt „Intensywna terapia na starcie życia 
w XXI wieku”. 
Powstał również film promujący i podsumowu- 
jący realizację projektu: „Na progu życia - film 
promujący i podsumowujący projekt Poprawa 
opieki nad noworodkiem w woj. łódzkim”. Swoją 
oficjalną premierę miał na antenie TVP Łódź  
w dniu 15 kwietnia br. Dla wszystkich osób, które 
nie mają możliwości obejrzenia filmu w TVP, 
udostępniamy materiał na kanale YouTube.

prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
Koordynator Projektu „Poprawa opieki 

nad noworodkiem w województwie łódzkim”

a K T U A L N O Ś C I  -  K W I E C I E Ń  2 0 1 1
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Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2011

W ramach XI Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki  
w dniu 15 kwietnia w Budynku Centrum Klini- 
czno-Dydaktycznego odbyła się debata zaty- 
tułowana „Zdrowy styl życia kluczem do długo- 
wieczności - prawda czy mit?”. Do Auli Wschod-
niej tłumnie przybyli licealiści z Łodzi i woje- 
wództwa, którzy z zainteresowaniem wysłuchali 
przygotowanych prezentacji.
W dniach 16-17 kwietnia w ramach Festiwalu na 
rynku w Manufakturze odbył się piknik naukowy. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi przygotował 
mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Wraz z Ex-
perymentarium oferowaliśmy ciekawe wykłady 
i warsztaty. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszył się przegląd i instruktaż higieny jamy 
ustnej, który zorganizowali studenci Oddziału 
Stomatologicznego. Swoją radą służyły także  

studentki kierunku kosmetologia, które gościom 
Festiwalu oferowały profesjonalny makijaż.  
Można było także dowiedzieć się, jak dbać  
o skórę twarzy. Zwiedzający mogli bezpłatnie 
zbadać poziom cukru i ciśnienia tętniczego krwi 
oraz zasięgnąć informacji dotyczącej profilaktyki 
i ochrony zdrowia. Pokazy udzielania pierwszej 
pomocy i umiejętności szybkiego reagowania  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia zorga- 
nizowali studenci ratownictwa medycznego 
z Koła Medycyny Ratunkowej. Ponadto na 
stoisku Uniwersytetu można było zapoznać się  
z ofertą edukacyjną uczelni. Nie zapomnieliśmy  
o najmłodszych i dla nich zorganizowaliśmy Szpi-
tal Pluszowego Misia - projekt edukacyjny, który 
miał na celu oswojenie dzieci z lekarzem i szpi-
talem.
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49. Ogólnopolska i 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Studenckich 
Towarzystw Naukowych i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” 2011

W dniach 15-16 kwietnia 2011 roku w Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Czechosło- 
wackiej 8/10 odbyła się 49. Ogólnopolska  
i 7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo- 
Szkoleniowa Studenckich Towarzystw Nauko- 
wych i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medi- 
cina” 2011. Patronat naukowy nad konferencją 
objął Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. 
dr hab. n. med. Paweł Górski, natomiast pa-
tronat honorowy - Wojewoda Łódzki Jolanta 
Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego 
Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna 
Zdanowska.
Uroczystość rozpoczęła się 15 kwietnia 2011 r. 
otwarciem, które miało miejsce w Auli Wschod-
niej CKD. Licznie zgromadzonych gości powi- 
tali Artur Łagodziński - przewodniczący Stu-
denckiego Towarzystwa Naukowego (STN) oraz 
Anna Kawińska - skarbnik tej organizacji. Wśród 
honorowych gości znaleźli się: pani Magdalena 
Wachowicz-Skóra - Naczelnik Wydziału Zdrowia 
Departamentu Polityki Zdrowotnej, Zastępca 
Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi  
dr n. med. Włodzimierz Kardas, Prorektor ds. 
Rozwoju Uczelni prof. dr hab. n. med. Dariusz  
Nowak, Prorektor ds. Klinicznych prof. dr hab. 
n. med. Marian Brocki, Kurator STN prof. dr 
hab. n. med. Ewa Sewerynek oraz prof. dr  
hab. n. med. Michał Nowicki. Wykład inau-
guracyjny pt.: „Lung Heath and fruit/vegetable  
consumption” wygłosił prof. dr hab. n. med. 
Dariusz Nowak. 

Ogółem przeprowadzono 12 sesji naukowych 
z różnych dziedzin medycyny, podczas których 
zaprezentowało się ponad 200 studentów z kraju 
oraz zagranicy. W każdej sesji przyznano nagro-
dy, a dodatkowo przyznano nagrodę im. Jerzego 
Kieszkiewicza dla najlepszej pracy kardiolo- 
gicznej oraz nagrodę ufundowaną przez Okręgo- 
wą Izbę Lekarską.
Naukowej części konferencji towarzyszyła wysta-
wa prac artystycznych – „Juvenes pro arte” 2011. 
Zwieńczeniem konferencji był udany bankiet  
w Patio AHE przy ul. Pomorskiej 51, gdzie uczes- 
tnicy mieli okazję do integracji i świętowania  
sukcesów.
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Dr n. med. Katarzyna Gach laureatką 19. edycji konkursu  
w programie START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wśród lau-
reatów 19. edycji konkursu w programie START 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej znalazła się 
dr n. med. Katarzyna Gach z Zakładu Chemii 
Biomolekularnej na Wydziale Lekarskim. Lau-
reaci - 128 wybitnych młodych badaczy - zostali 
wyłonieni spośród 1027 kandydatów. Zwycięzcy 
otrzymują od Fundacji roczne stypendium  
w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na  
dowolny cel. 

Program START skierowany jest do młodych, 
stojących u progu kariery badaczy, którzy już 
mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzi- 
nie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania  
dla dotychczasowych osiągnięć naukowych 
młodych uczonych i są dla nich zachętą do dal-
szego rozwoju poprzez umożliwienie im pełne- 
go poświęcenia się pracy badawczej.
Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w pracy naukowej!

Sekcja szermierczo-szablowa

19 kwietnia 2011 r. w sali Klubu Sportowego 
Dragon-Łódź, przy ulicy Jaracza 40, odbył się 
pierwszy trening sekcji szermierczo-szablowej 
AZS prowadzony przez fechmistrza Andrzeja 
Kaczmarka.

Jest to forma rozruchu i zapoznania się z podsta-
wami szermierki - prawidłowa postawa szermier- 
cza, praca nóg, trzymanie broni. Nie są wymagane 
żadne umiejętności kierunkowe.

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji pn.: „Adaptacja wolnych pomieszczeń dla 
Zakładu Biologii Środowiskowej”

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż- 
szego Nr 6132/IB/3380/2011 z dnia 19 kwie- 
tnia 2011 r. została przyznana dotacja celowa  
w wysokości 1 071 000 zł, na dofinansowanie  

w 2011 r. kosztów realizacji inwestycji pn.: 
„Adaptacja wolnych pomieszczeń dla Zakładu  
Biologii Środowiskowej”.

I Łódzkie Dni Medycyny Matczyno-Płodowej

W dniach 20-21 kwietnia 2011 w Ossie, niedaleko 
Rawy Mazowieckiej, odbyły się I Łódzkie Dni 
Medycyny Matki i Płodu. 
Tematyka spotkania skoncentrowana była wokół 
zagadnień medycyny płodu. Dominowały wykłady 
z zakresu zakażeń w ciąży oraz zastosowania me-
tod obrazowych w rozpoznawaniu chorób płodu. 
W ramach konferencji zorganizowano warsztaty 
dotyczące między innymi diagnostyki zakażeń 
prenatalnych i perinatalnych wirusem cytome- 
galii.
Organizatorzy mają nadzieję, że zainicjowane 
w ten sposób spotkania w ramach działalności 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Me-
dycyny Perinatalnej staną się wydarzeniami, które 
na trwałe - ze względu na ich poziom merytory-
czny - wpiszą się w krajobraz spotkań naukowo-
szkoleniowych w Polsce. Zachętą do spotkania 
niech będą wykłady i dyskusje z udziałem zna- 
mienitych gości z kraju i z zagranicy.
dr hab. n. med. prof. nadzw. Dorota Nowakowska
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Zespół do spraw ustalenia priorytetów i opracowania programów promocji zdrowia  
psychicznego w szkolnictwie wyższym i instytucjach nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w za- 
rządzeniu z dnia 22 kwietnia 2011 roku 
zdecydowała o powołaniu „Zespołu do spraw 
ustalenia priorytetów i opracowania programów 
promocji zdrowia psychicznego w szkolnictwie 
wyższym i instytucjach nauki”.
Zespół ten powołany został w ramach delegacji 
ustawowej o Narodowym Programie Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego. Przewodniczącym 
zespołu został dr hab. Tomasz Sobów, Kiero- 
wnik Zakładu Psychologii Lekarskiej Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi. 

W skład zespołu powołano ponadto dr hab. 
Małgorzatę Janas-Kozik (Śląski Uniwersytet 
Medyczny), prof. Iwonę Kłoszewską (Kiero- 
wnik Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego  
i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi), dr. hab. prof. nadzw.  
Marcina Wojnara (Warszawski Uniwersytet 
Medyczny), dr. Sławomira Murawca (Insty-
tut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) oraz  
dr. Macieja Matuszczyka (Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne).

Wybory Miss Polonia Studentek Łodzi i Miss Polonia Nastolatek  
Województwa Łódzkiego

Wybory Miss Polonia Studentek Łodzi i Miss  
Polonia Nastolatek Województwa Łódzkiego 
zostały rozstrzygnięte. Koronę najpiękniejszej 
studentki zdobyła Karolina Pajączkowska  

z Łodzi, Miss Akademii Humanistyczno-Eko-
nomicznej. Tytuły I i II wicemiss przypadły re- 
prezentantkom Uniwersytetu Medycznego w Ło- 
dzi - Julii Wojciechowskiej i Ninie Forteckiej.

Studentka UM w Łodzi w Klubie 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Miło nam poinformować, że podczas doroczne-
go spotkania Klubu 30 Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego w dniach 29 kwietnia - 1 maja 
2011 r. została pozytywnie zaopiniowana kandy-
datura Karoliny Kupczyńskej (studentki VI roku 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi) jako nowego, a przy tym najmłodszego, 
członka Klubu 30 - struktury posiadającej status 

sekcji PTK i skupiającej młodych polskich kar- 
diologów, którzy osiągnęli sukces naukowy 
przed ukończeniem 35. roku życia. Karolina 
Kupczyńska w ramach działalności w Studen- 
ckim Kole Naukowym działającym przy II Ka- 
tedrze Kardiologii pod opieką dr. hab. n. med. 
Piotra Lipca prowadziła badania, których efek-
tem jest praca oryginalna przyjęta do publikacji 
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w czasopiśmie Archives of Medical Scien- 
ce (współczynnik Impact Factor 1,012):  
K. Kupczyńska, J. D. Kasprzak, B. Michalski, 
P. Lipiec. „Prognostic significance of sponta- 
neous echocardiographic contrast detected by 
transthoracic and transesophageal echocardio- 
graphy in the era of harmonic imaging”. 
Oficjalne przyjęcie nowych członków do Klubu  
30 następuje raz do roku w trakcie ceremonii 
otwarcia Międzynarodowego Kongresu PTK. 
Wśród pozytywnie w tym roku zaopiniowanych 

6 nowych kandydatów znalazł się również inny 
reprezentant II Katedry Kardiologii UM w Łodzi 
kierowanej przez prof. Jarosława D. Kasprza-
ka - lek. Błażej Michalski, będący doktorantem  
w tej jednostce.

Rozpoczęcie projektu „Open Research Platform”

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w kwietniu 
2011 roku rozpoczął realizację projektu „Open 
Research Platform” w ramach sieci EURIS 
współfinansowanej w ramach Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem pro- 
jektu będzie opracowanie narzędzia wymiany 
wiedzy w zakresie innowacji pomiędzy uczel- 
niami. Projekt będzie realizowany w partner- 
stwie: 

•  Stuttgart University, Stuttgart, Germany; 
•  University of Lodz, Lodz, Poland;
• Széchenyi István University, West-Pannon,  
    Hungary; 
•  Public University of Navarra, Navarra, Spain; 
•  Medical University of Lodz, Lodz, Poland;
•  Technical University of Lodz, Lodz, Poland.

Więcej o projekcie: http://www.euris-programme.
eu/en/subprojects
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mgr Izabela Nowakowska
Kierownik Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego,

Wolontariusz UM i Zespołów Domowej Opieki Hospicyjnej 
Caritas W Łodzi

Sobota 
pod 

znakiem 
nadziei?

Pierwsza Publiczna Debata z cyklu Sobota dla 
Hospicjum, na temat medycznych i pozame- 
dycznych aspektów opieki paliatywnej, zorga- 
nizowana została przez Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi i Caritas Archidiecezji Łódzkiej  
- Zespoły Domowej Opieki Hospicyjnej w ra- 
mach porozumienia o wolontariacie pracowni- 
czym. Aula Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
UM, udekorowana żonkilami - symbolem Pól 
Nadziei, zgromadziła ponad 80 osób ze środo- 
wisk medycznych uniwersytetu (lekarzy, pie- 

lęgniarek, wolontariuszy), z hospicjów łódzkich 
oraz mieszkańców Łodzi. Gości przywitali: spi- 
ritus movens całego przedsięwzięcia dr Maria  
Jakubowska – kustosz UM i wolontar- 
iuszka ZDOH-Caritas, prof. dr hab. Radzisław  
Kordek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego, ks. mgr 
Jacek Ambroszczyk, Dyrektor łódzkiej Cari-
tas oraz przedstawiciele Wojewody i Prezydenta  
miasta Łodzi.
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W Polsce w ciągu roku umiera z powodu choroby 
nowotworowej ponad 70 tysięcy osób. W wy- 
niku niskiego poziomu oświaty zdrowotnej, 
plagi nikotynizmu oraz braku programów badań 
przesiewowych, nowotwory rozpoznawane są  
zbyt późno. Aż 30% chorych onkologicznie 
kwalifikuje się jedynie do leczenia objawowego, 
tyleż samo zostaje wyleczonych, podczas gdy  
w krajach wysoko rozwiniętych udaje się wyle- 
czyć ponad 50%.  Dla  chorych, którzy nieu- 
chronnie przechodzą w daleko zaawanso- 
wany, a następnie terminalny okres choroby  
– najważniejsza staje się opieka paliatywna.  
Istotą tej opieki nie jest ograniczenie postępu 
choroby, ale wielospecjalistyczna pomoc we 
wszystkich dziedzinach pozostałego życia.
Współczesny, nowożytny ruch hospicyjny 
rozpoczął się od poszukiwania sposobów wspar-
cia osób, które straciły status pacjenta leczonego  
z nadzieją na wyzdrowienie. W społecznym 
przekazie osoby takie wciąż jeszcze są postrze-
gane jako pozostające poza kompetencją medy- 
cyny i tym samym przesuwane w obszar bezrad-
nego oczekiwania na śmierć. Uniwersytet Medy-
czny razem z Zespołem Domowej Opieki Hos-
picyjnej Caritas podjęły publiczną debatę, której 
celem jest przekazanie społeczeństwu wiedzy 
łamiącej te niekorzystne stereotypy.
Każdy z zaproszonych do dyskusji prelegentów 
otrzymał 10 minut na przedstawienie różnorod- 
nych zagadnień związanych z somatycznymi, psy-
chicznymi, socjalnymi i duchowymi aspektami 
opieki paliatywnej.   
Dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz, konsultant 
krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,  
Kierownik Pracowni Medycyny Paliatywnej  
Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, zwróciła uwagę, że terminy opieka  
paliatywna i hospicyjna są równoznaczne. We- 
dług Światowej Organizacji Zdrowia to cało- 
ściowe postępowanie, mające na celu poprawę 
jakości życia chorych i ich rodzin, zmagających 
się z postępującą, zagrażającą życiu chorobą. 
Nowością w definicji jest fragment dotyczący  
zapobiegania i niesienia ulgi w cierpieniach po- 
przez wczesną identyfikację choroby, komple- 
ksową ocenę, leczenie i pomoc w rozwiązywaniu 
problemów. Pomoc jest możliwa dzięki inter- 
dyscyplinarnemu zespołowi, w skład którego 
wchodzi lekarz, pielęgniarka, psycholog, pra-
cownik socjalny, fizjoterapeuta, kapelan i wolon-
tariusz.

Dr Jerzy Jarosz, konsultant województwa ma- 
zowieckiego w zakresie medycyny paliaty-
wnej, ordynator Zakładu Medycyny Paliatywnej  
Centrum Onkologii w Warszawie stwierdził, 
że definicje opieki paliatywnej obejmują okres 
przewlekłej choroby, która zaczyna być postrze-
gana jako nieuleczalna, nie poddaje się leczeniu, 
postępuje i nieuchronnie prowadzi do śmierci. 
Tymczasem w onkologii takie granice są często 
niemożliwe do ustalenia. Opieka paliatywna,  
rozumiana jako dążenie do uzyskania możliwie 
najlepszej jakości życia poprzez skuteczne zwal- 
czanie dokuczliwych objawów oraz wszechstron- 
ną pomoc choremu i jego rodzinie, znajduje  
zastosowanie na każdym etapie choroby. Medy-
cyna paliatywna - holistyczna filozofia zajmo- 
wania się nieuleczalnie chorym - jest elementem 
leczenia wspomagającego. Zrozumienie zasad 
ciągłości leczenia i przenikania się różnych form 
opieki, od intensywnej terapii po opiekę domo- 
wą, zmusza do rozwijania form organizacyjnych 
pośrednich, przejściowych, integrujących. Le-
karze są zobowiązani do stworzenia pacjentom 
odpowiednich warunków w ramach: oddziałów, 
poradni, czy szpitalnych zespołów wsparcia. 
Dr Jolanta Stokłosa, Prezes Towarzystwa Przy- 
jaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Kra-
kowie,  zwróciła uwagę na rolę hospicjum sta- 
cjonarnego jako ośrodka edukacyjno-informa-
cyjnego, szerzącego ideę opieki hospicyjnej  
i paliatywnej w społeczności lokalnej. Odpo- 
wiednio zaprojektowany dom hospicyjny powi- 
nien spełniać rolę wiodącego ośrodka, kształcą- 
cego fachowy personel i wolontariuszy nie tylko 
dla swoich potrzeb, ale również dla innych hos-
picjów w regionie, głównie prowadzących opiekę 
domową.                  
Dr Iwona Sitarska, specjalista anestezjologii  
i medycyny paliatywnej, Kierownik Zespołu  
Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas Archi-
diecezji Łódzkiej, najstarszego hospicjum do-
mowego w Łodzi, koordynator wolontariatu 
hospicyjnego, położyła nacisk na dążenie do przy-
wrócenia godności umierania we własnym domu  
i łóżku. Gorzko zabrzmiało i poruszyło stwier- 
dzenie sformułowane przez I. Sitarską o wcze- 
śniejszym wyrzuceniu przez medycynę ludzkiej 
śmierci „za parawan szpitalny”. W naszym kraju  
paliatywna opieka przyjmuje najczęściej formę 
hospicjum domowego, w przypadku pacjentów 
z ustabilizowanymi objawami - wizyty lekarza 
specjalisty w ramach poradni opieki paliatywnej. 
Większość ludzi posiadających domy oraz bli- 
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skich, zdolnych i chętnych do świadczenia  
opieki, woli przebywać w ostatnim okresie życia 
w swoim własnym środowisku, pod warunkiem 
złagodzenia bólu i innych dokuczliwych obja- 
wów oraz zapewnienia poczucia bezpieczeń- 
stwa fizycznego i psychicznego. Konieczne są 
zatem dwa filary właściwej opieki domowej 
– współistnienie profesjonalnej opieki medy- 
cznej, pielęgnacyjnej, psychosocjalnej i du- 
chowej z obecnością rodziny lub innych stałych 
opiekunów. Hospicyjna opieka domowa spra- 
wowana jest w formie wizyt pielęgniarek,  
lekarza, fizjoterapeutów, psychologa, duchowne-
go, czy pracownika socjalnego. Ciągłość opieki, 
w sensie obecności, towarzyszenia i pomocy 
choremu w wykonywaniu czynności dnia co- 
dziennego spoczywa jednak na barkach rodziny. 
Ze strony hospicjum możliwa jest pomoc ro- 
dzinie poprzez wyszkolonych wolontariuszy, 
którzy wspomagają bliskich w opiece. Bezinte- 
resowna praca wolontariuszy w hospicjum do-
mowym to pomoc bezpośrednia pacjentom i ich 
rodzinom – wsparcie pielęgnacyjne, psychoso-
cjalne i emocjonalne. Wsparcie trwa dłużej niż 
do momentu śmierci podopiecznego i jest konty-
nuowane w czasie żałoby i osierocenia.
Prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk, Kierow-
nik Zakładu Bioetyki UM, omówił zagadnienia  
etyczne związane z troską o pacjenta, od naj- 
bardziej podstawowych (higiena, ciepło, jedze- 
nie), aż do walki z bólem i cierpieniem do 
samego końca. Uważa, że zasada towarzyszenia 
umierającemu jest nakazem moralnym. Zwrócił 
uwagę na funkcję edukacyjną umierania dla bli- 
skich i wszystkich uczestniczących w tym proce-
sie osób. Intensywne cierpienie i umieranie za- 
wsze wiąże się z samotnością człowieka, nato-
miast funkcja opiekuńcza jest ważna i konieczna 
w procesie spokojnego odchodzenia. Medycynę 
paliatywną nazwał medycyną troski, medycyną 
opiekuńczą. Troska jest wartością ustanawiającą 
relację lekarz - pacjent. Będąc taką wartością,  
jest źródłem moralnych obowiązków lekarzy 
wobec pacjentów w każdym momencie ich  
jednostkowego istnienia. Relację lekarz – pacjent 
ustanawia bezwzględny wymóg troski o podo-
piecznego, także w obliczu jego śmierci, a nie 
tylko w zdrowiu i chorobie.       

Kolejnym uczestnikiem debaty był ks. dr Jan 
Kaczkowski, bioetyk, prezes i założyciel Ho- 
spicjum w Pucku, wykładowca Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Areo- 
pagu Etycznego, człowiek odważny i wyjątkowy. 
Podzielił się refleksjami z pracy nad tworze- 
niem, budową  hospicjum oraz pomocą w tym  
dziele samorządów i  społeczeństwa. Poruszył 
sprawy edukacji i tworzenia wolontariatu dla 
młodzieży trudnej i dysfunkcyjnej. Jego zdaniem 
hospicjum może uczyć emocji i prawdzi-
wych relacji, których brak we współczesnym 
świecie. Emocje związane z hospicjum są silne 
i nieodwołalne. Nie są grą komputerową, którą 
można „zasejwować” lub kliknąć backspace czy 
delete. W konsekwencji uświadamiają młodym 
ludziom, że życie jest ciekawsze, autenty- 
czne, a nawet stymulujące, kiedy przeżywa się 
je naprawdę, bez „wspomagaczy”, narkotyków 
i ucieczek. Każda czynność ma swoje konse- 
kwencje, ludzie żyją, a później mogą nieod- 
wracalnie zniknąć. Ks. J. Kaczkowski organi-
zuje również warsztaty bioetyczne, na których  
aktorzy uczą wolontariuszy i lekarzy rozmawiać 
z umierającym.
Mgr Agnieszka Paczkowska, psycholog klini- 
czny w Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkie-
wicza SAC w Gdańsku podjęła temat niezbędnej 
pomocy psychosocjalnej. Zwróciła uwagę na  
rolę psychologa, który ułatwia komunikację 
między chorym, rodziną, lekarzem i organiza- 
cjami pomocowymi. Wieloaspektowa opieka nad 
chorym nie jest wystarczająca, jeśli nie będzie 
obejmować wpierania najbliższego otoczenia.
Pierwszą część debaty zakończyło wystąpienie 
ks. Roberta Arndta, Dyrektora Domu Księży 
Emerytów Archidiecezji Łódzkiej, który dzielił 
się doświadczeniem z pracy. Wymienił zasady,  
jakimi powinien kierować się dobry kapelan  
w kontaktach z chorymi, tak zwane 3 x P: nie 
pocieszać, nie pouczać i nie przymuszać chorego 
i jego rodziny. Przytoczył również najbardziej 
cenione przez pacjentów cechy kapelanów: 
cierpliwość, wyrozumiałość, komunikatywność, 
umiejętność prowadzenia rozmów, dyspozycyj- 
ność i szczerość. 

S o b o ta  p o d  z n a k i e m  n a d z i e i ?
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Przerwa w dialogu posłużyła organizatorom do 
przeprowadzenia kwesty na rzecz Hospicjum  
Domowego ZDOH-Caritas  w Łodzi.
Drugą część dyskusji rozpoczął moderator, dzien- 
nikarz TVP3, red. Jacek Grudzień, które-
mu utkwiło w pamięci określenie I. Sitar- 
skiej, o śmierci wyrzuconej za parawan szpitalny. 
Potwierdził, że społeczeństwo i media niechętnie 
podejmują temat kresu życia.  
Problemy i zagadnienia poruszane przez grupę 
prelegentów i publiczność można ująć w dwa  
podstawowe  zestawy  tematyczne. Pierwszy,  
który dotyczył  kształcenia lekarzy i spraw 
związanych z leczeniem chorego, obejmował:
• kwestię braku jednolitego programu zajęć z me- 
  dycyny paliatywnej w uczelniach medycznych;                                                                                                                                  
• trudne zadania dotyczące nauki studentów me- 
  dycyny poruszania tematu śmierci z pacjentem  
   i rodziną w sposób  jasny i komunikatywny;
• problemy pacjentów chorujących i cierpiących, 
   którzy nie otrzymują pomocy w walce z bólem, 
   ponieważ nie chorują na raka;
• kwestię mówienia  nieprawdy pacjentom z ra- 
   kiem - nadzieja nie leczy, nie przedłuża życia;
• konieczność tworzenia w oddziałach szpital- 
    nych całodobowego wsparcia psychologicznego 
   dla pacjentów i lekarzy;
• brak dobrej komunikacji z pacjentem i nie kon- 
  sultowanie z nim leczenia, lekarze decydują za  
   chorego, co nie jest dobrą praktyką;

• problem leczenia daremnego i prawo pacjenta  
   do prawdy o własnej śmierci;
• brak zainteresowania studentów medycyny za- 
   gadnieniami związanymi z opieką paliatywną.
Drugi zakres tematyczny dotyczył uwag i refle-
ksji na temat postrzegania śmierci i problemów 
społecznych z nią związanych, misji hospicjów 
oraz problemów ich funkcjonowania:
• strachu przed śmiercią, który jest uwarunkowa- 
  ny kulturowo, dawniej nabywano doświadcze- 
   nia umierania w domu rodzinnym;
• potrzeby mówienia o śmierci w społeczeństwie, 
  akceptacji śmierci, bowiem jest ona każdemu  
   pisana;
• niezrozumiałego języka kościelnego, którym  
  posługują się księża, mówiąc o śmierci oraz  
   dyskusja o eutanazji w mediach;
• nadmiaru opieki nad pacjentem, który może        
  powodować brak czasu na refleksję i kontakt  
   z rodziną;
• roli pielęgniarek w leczeniu oraz wolontariuszy 
  w edukacji i oswajaniu tematu wśród dzieci  
  i młodzieży, w umiejętności mówienia o śmier- 
   ci;
• problemów hospicjów z brakiem lekarzy spe- 
 cjalistów w zakresie medycyny paliatywnej,   
  wolontariuszy zapaleńców, drogą opieką, któ- 
  rej koszty ponosi społeczeństwo oraz rodzina  
   w przypadku opieki domowej.
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Wymiana myśli i poglądów stawała się coraz 
bardziej ożywiona, a spektrum poruszanych 
tematów zróżnicowane. Refleksja jednego  
z uczestników dyskusji, dotycząca nieobecno- 
ści na sali studentów Uniwersytetu Medyczne- 
go, uświadomiła zgromadzonym złożoność  
i wagę problemu. Od 1999 roku medycyna  
paliatywna jest w Polsce traktowana jako odrę- 
bna specjalizacja lekarska, co daje nadzieję,  
że coraz więcej nieuleczalnie chorych będzie 
miało szansę żegnać się z życiem w atmosferze 
troski i zrozumienia.   
Dyskusję podsumowała dr Maria Jakubowska,  
dziękując uczestnikom debaty i sponsorom.  
Spotkanie przybrało bardziej optymistyczny  
charakter, kiedy zaprezentowano certyfikat na-
grody, którą wolontariat pracowniczy Uniwer-
sytetu Medycznego otrzymał w minionym roku 
za projekt promowania wśród pracowników,  

emerytów i studentów uczelni kompetencyjne- 
go i akcyjnego wolontariatu hospicyjnego,  
a dr I. Sitarska poinformowała o działaniach or-
ganizowanych przez Hospicjum Domowe Cari- 
tas w Łodzi. 
Debacie towarzyszyła wystawa malarstwa zor-
ganizowana w gmachu Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Medycznego, na której eksponowano 
prace wolontariuszy angażujących się w działania 
Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas w 
Łodzi, uczniów Liceum Plastycznego przy Ze-
spole Szkół Plastycznych w Łodzi oraz absol-
wentki szkoły mgr inż. Marty Dzierżawskiej. 
Uroczyste otwarcie wystawy przez Dyrektora 
książnicy dr. Ryszarda Żmudę w dniu 31 marca 
2011 roku zgromadziło pracowników Uczelni, 
wolontariuszy Caritas oraz rodziny i znajomych 
młodych artystów. Portrety olejne,  akwarele au-
torki,  pastele i  prace uczniów były prezentowane 
do końca kwietnia 2011 roku. 
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mgr Joanna Milczarek
Dyrektor Biura Promocji i Wydawnictw

Drzwi 
otwarte 
Łodzi Akademickiej

14 kwietnia 2011 r. nasze miasto odwiedziła  
młodzież z najlepszych liceów z województwa 
łódzkiego. Na zaproszenie Urzędu Miasta Łodzi  
oraz trzech łódzkich uczelni: Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Po-
litechniki Łódzkiej przybyło 500 osób m.in.  
z Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Ło- 
wicza, Kutna. Każda Uczelnia zorganizowała  
„drzwi otwarte” i zaprezentowała swoje najlepsze 
wydziały. Wycieczkę rozpoczęto od wspólnego 
powitania w Auli im. Wacława Szuberta Wy- 
działu Stosunków Międzynarodowych i Polito- 
logicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Liceali- 
stów powitali Wiceprezydent Łodzi Krzysztof  
Piątkowski, Prorektor ds. Programów i Jakości 
Kształcenia UŁ prof. zw. dr hab. Joanna 
Jabłkowska, Prorektor ds. Nauki PŁ prof. dr  
hab. inż. Ireneusz Zbiciński oraz  Prorektor ds. 
Klinicznych UM prof. dr hab. n. med. Marian 
Brocki. Po części oficjalnej do trzech autoka- 
rów wsiadło 150 osób, które rozpoczęły swoją 
przygodę z Uniwersytetem Medycznym. Za- 
dbaliśmy o to, aby licealiści nie nudzili się w na- 
szych murach i przygotowaliśmy wiele cieka- 

wych miejsc i spotkań. W planie wycieczki zna- 
lazło się Muzeum Anatomii mieszczące się w bu-
dynku Collegium Anatomicum przy ulicy Naruto-
wicza 60. Dla osób planujących podjąć studia 
medyczne było to niezwykle ciekawe spotkanie  
z eksponatami znajdującymi się w muzeum.  
Dzięki pracownikom Zakładu Anatomii Pra- 
widłowej i Klinicznej młodzież mogła pogłębić 
swoją wiedzę z zakresu anatomii człowieka. Ko- 
lejny przystanek to Wojskowe Centrum Kształ- 
cenia Medycznego. Musztra czy szkolenie z za-
kresu transportu poszkodowanego z pola walki na 
pewno niejednemu na długo zapadną w pamięci. 
Celowo wybraliśmy Wydział Wojskowo-Lekar-
ski, aby przekonać i zachęcić młodzież do wyboru 
studiów w ramach limitu MON. Zaintereso- 
wani Oddziałem Stomatologicznym zwiedzili sale  
fantomowe w Instytucie Stomatologii. Zapoznali 
się ze specjalistycznym i nowoczesnym sprzę- 
tem, na którym studenci każdego dnia szkolą  
się pod okiem najlepszych specjalistów. Na ko-
niec uczniowie odwiedzili Centralne Labora- 
torium CoreLab, które umożliwia wszystkim jed-
nostkom Uniwersytetu dostęp do nowoczesnych 
metod badawczych z wykorzystaniem specja- 
listycznej aparatury. Wykład pt. „Biochemiczne  
podstawy otyłości” przedstawiła pani prof. dr 
hab. Elżbieta Hrabec z Zakładu Enzymologii 
Medycznej. Między poszczególnymi „przystan- 
kami” wycieczki młodzież miała możliwość 
porozmawiania ze studentami różnych kierun- 
ków. Najczęściej pytano o przedmioty na pier- 
wszym roku, wykładowców czy akademiki. Lice- 
aliści opuścili Łódź po godzinie 16.00.  
Mamy nadzieję, że Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi będzie numerem 1 na liście każdego  
ucznia z województwa łódzkiego, który zamierza 
studiować medycynę oraz inne, bliskie jej kierun-
ki, takie jak dietetyka, biotechnologia czy zdrowie 
publiczne.  
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XI Festiwal Nauki, 
Techniki i Sztuki
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W tym roku Łódzkie Towarzystwo Naukowe 
zorganizowało Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 
już po raz jedenasty. Hasło przewodnie edycji 
2011 to: „Inwestuj w siebie!”, jako że głównym 
celem Festiwalu jest zachęcenie społeczności, 
przede wszystkim dzieci i młodzieży, do zdo- 
bywania i pogłębiania wiedzy. Do głównych  
zadań łódzkiej imprezy należy: promocja osią- 
gnięć regionalnych środowisk naukowych  
i artystycznych, popularyzacja nauki i sztuki, 
przybliżenie lokalnej społeczności roli nauki  
w rozwoju miasta i województwa oraz jej zna- 
czenia w życiu codziennym.
Organizatorzy przy współudziale ośrodków aka-
demickich i innych łódzkich instytucji związa- 
nych z nauką i edukacją zapewnili, jak co roku, 
mnóstwo różnych atrakcji.
Szeroki program Festiwalu jest częściowo re-
alizowany w murach łódzkich Uczelni. Trady-
cyjnie w piątek Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
zaprosił łodzian do Centrum Kliniczno-Dyda- 
ktycznego, gdzie odbyła się debata zatytułowana 
„Zdrowy styl życia kluczem do długowieczności - 
prawda czy mit?”. Do Auli Wschodniej tłumnie 
przybyli licealiści z Łodzi i województwa. Na 
początek wysłuchali prezentacji dotyczącej tego, 
co najważniejsze dla przyszłych studentów, czy-
li uczelni, prowadzonych kierunków studiów 
i zasad rekrutacji. W kolejnych blokach tema- 
tycznych eksperci nakreślili problem nadwagi 
wśród dzieci i młodzieży. Można było dowie- 
dzieć się, czy istnieje gen otyłości i czy kolorowa 
żywność jest zdrowa. Gościem II bloku był re- 
kordzista w pływaniu długodystansowym Roman 
Bartkowiak, który opowiedział zgromadzonym, 
jak w wieku 60 lat ustanowić sportowy rekord 
świata. 
Od kilku lat stałym punktem programu Festi-
walu jest Piknik Naukowy, który organizowany 

jest w weekend na Rynku Manufaktury. W ra- 
mach pikniku instytucje biorące udział w Festi-
walu przygotowują dla odwiedzających ciekawe 
aktywności. Nasza uczelnia również włączyła się 
w program wydarzenia, z hasłem: „Inwestuj w sie-
bie – inwestuj w zdrowie!”
We współpracy z Experymentarium przygo- 
towaliśmy cykl wykładów i warsztatów. Pani 
prof. Jolanta Zawilska zaprezentowała wykład 
„Dopalacze - fakty i mity”, poświęcony stanom 
naszego ducha, umysłu i ciała pozostających  
pod wpływem środków psychostymulujących, 
który przybliżył aktualny problem uzależnień  
od narkotyków oraz dopalaczy. 
„Stres na skórze - jak możemy się bronić?”, czy-
li wykład poświęcony nowatorskiej dziedzinie 
wiedzy – psychodermatologii – przedstawiła pani 
prof. Anna Zalewska-Janowska.
Pan dr Marek Sopiński przygotował wykład 
„Laser inwestycją w zdrowie i urodę” pokazujący 
możliwości jednej z najbardziej wszechstronnych 
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technologii wykorzystywanych w medycynie.
Propozycją Akademickiego Biura Karier były 
warsztaty „Twórcza głowa”, poświęcone budo- 
waniu życiowej ścieżki rozwoju.
Przedstawiciele IFMSA zajmujący się projektem 
„Antitobacco” przygotowali zajęcia dla dzieci  
i młodzieży uświadamiające szkodliwość nałogu 
tytoniowego.
Na stoisku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się 
przegląd i instruktaż higieny jamy ustnej, który  
zorganizowali studenci Oddziału Stomatolo- 
gicznego. Swoją radą służyły także studentki 
kierunku kosmetologia, które gościom Festi-
walu oferowały profesjonalny makijaż oraz po-
rady z zakresu pielęgnacji cery. Zwiedzający 
mogli bezpłatnie zbadać poziom cukru we 
krwi i ciśnienia tętniczego krwi, nauczyć się 
prawidłowego samobadania piersi oraz zasię- 
gnąć informacji dotyczących profilaktyki  
i ochrony zdrowia u przyszłych pielęgniarek  
i położnych. Cennych porad i wskazówek z za-
kresu zdrowego trybu życia i profilaktyki cho- 
rób cywilizacyjnych udzielali studenci działa- 
jący w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Stu-
dentów Medycyny IFMSA - Oddział Łódź. Poka-
zy udzielania pierwszej pomocy i umiejętności 
szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia zorganizowali studenci ratowni- 

ctwa medycznego z Koła Medycyny Ratunko- 
wej i Medycyny Katastrof, którzy w centralnej 
części Rynku informowali i szkolili chętnych 
łodzian. Ponadto, na stoisku Uniwersytetu 
można było szczegółowo zapoznać się z ofertą 
edukacyjną uczelni, o co zadbali przedstawiciele 
Działu Rekrutacji oraz Biura Projektu „Operacja 
Sukces”. 
Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych - dla 
nich członkowie IFMSA zorganizowali w pobliżu 
placu zabaw Kinderplaneta Szpital Pluszowego 
Misia - projekt edukacyjny, który ma na celu  
oswojenie dzieci z lekarzem i szpitalem. Dla  
dzieci ciekawe było również spotkanie ze stu-
dentem Wydziału Lekarskiego, Łukaszem 
Sokołowskim, który w ciekawy sposób opowia- 
dał o życiu mrówek.
Niebywałą atrakcją był też bezpłatny kurs samo- 
obrony dla kobiet prowadzony przez Combat  
System w tramwaju Manufaktury, który poru- 
szał się po swojej stałej trasie.
Mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji  
Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki przygotowane 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi atrakcje 
będą się cieszyły tak samo dużym zaintereso- 
waniem, jak w latach ubiegłych i przyczynią się 
do zwiększania wiedzy i świadomości społecznej 
w zakresie szeroko pojętej medycyny i ochrony 
zdrowia.
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Dział Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rekrutacja 
2011/2012

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
studiuje ok. 8 500 studentów. Niezmiernie waż- 
nym elementem funkcjonowania struktur dużej 
uczelni wyższej jest pozyskiwanie kandydatów 
na studia. Tym elementem działalności zajmuje 
się Dział Rekrutacji wraz z Biurem Promocji  
i Wydawnictw. Znaczny wzrost zaintereso- 
wania młodzieży podjęciem studiów w naszej  
Uczelni jest efektem ogromnej pracy polegającej  
w dużej mierze na działaniach informacyjnych  
i promocyjnych. Działania te obejmują m. in. 
przygotowanie materiałów informacyjno-pro-
mocyjnych (ulotki, foldery), zarządzanie stroną 
internetową Uczelni, kampanie reklamowe w me-
diach (Internet, prasa, radio, telewizja), ale także 
w du-żym stopniu udział w targach edukacyjnych 
czy wizyty w liceach ogólnokształcących, gdzie 
mamy możliwość bezpośredniego kontaktu  
z zainteresowanymi osobami. W bieżącym roku 
odwiedziliśmy ok. 70 szkół ponadgimnazjalnych  
na terenie całego województwa, gdzie praco- 
wnicy oraz studenci naszej Uczelni spotkali się  
z uczniami, przede wszystkim klas o profilu bio- 
logiczno-chemicznym. Gościliśmy również na  
najważniejszych wydarzeniach targowych, zarów- 
no w obrębie naszego województwa, jak i w naj- 
większych miastach Polski.
W tym roku, w kwietniu, Uniwersytet Medy-
czny w Łodzi po raz pierwszy zorganizował 
Drzwi Otwarte on-line, czyli uruchomił spe- 
cjalnie przygotowaną platformę internetową, 
gdzie prezentujemy naszą uczelnię w nieco inny 
sposób. Jedną z atrakcji jest wirtualny spacer  
po najciekawszych miejscach w uczelni, szcze- 
gólnie atrakcyjny dla kandydatów z innych czę- 
ści naszego kraju, którzy mogą z łatwością 
zasięgnąć informacji i „pospacerować” w murach 
naszej uczelni. W dniach 13-14 kwietnia można 
było telefonicznie lub za pomocą czatu poro- 

zmawiać z pracownikami i studentami uczelni.  
O kompleksową informację zadbali przedsta-
wiciele Działu Rekrutacji oraz eksperci z po- 
szczególnych wydziałów uniwersytetu i Biura 
Projektu „Operacja Sukces – unikatowy model 
kształcenia na Wydziale Lekarskim”. Potrzebne 
informacje uzyskali także zainteresowani zakwa-
terowaniem w akademikach czy możliwościami 
otrzymania stypendium. Młodzież chętnie 
rozmawiała ze studentami naszej uczelni - obe- 
cni byli m. in. przedstawiciele Samorządu Stu-
denckiego, IFMSA (Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Studentów Medycyny) czy Klubu 
Uczelnianego AZS. Stronę odwiedziło prawie  
4 500 osób, 400 gości skorzystało z możliwości 
rozmowy za pomocą czatu, otrzymaliśmy też 
wiele telefonów od maturzystów, rodziców oraz 
nauczycieli.
Ogółem liczba kandydatów aplikujących na stu- 
dia w Łodzi w roku akademickim 2010/2011 
wyniosła ok. 14 000 osób. W ubiegłorocznej re- 
krutacji po raz pierwszy przeprowadziliśmy na- 
bór na studia lekarskie w ramach limitu miejsc  
Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgłosiła się 
bardzo duża liczba chętnych - ponad 10 osób 
na jedno miejsce. Stanowi to ogromny sukces, 
biorąc pod uwagę bardzo krótki okres czasu, ja-
kim dysponowaliśmy na akcję informacyjno-
promocyjną nowo uruchamianego kierunku (mię- 
dzy grudniem a marcem). 
W tym roku nabór na miejsca MON wynosi po  
I etapie procesu rekrutacyjnego 621 kandydatów, 
czyli 10 osób na jedno miejsce. 
Ze względu na tak dużą liczbę kandydatów, 
w celu usprawnienia pracy Działu Rekrutacji 
przenieśliśmy biuro do nowej siedziby, która  
umiejscowiona jest na Placu Hallera 1, na parte- 
rze, w pok. 14. Nowa siedziba została przygo- 
towana z myślą o sprawnym przeprowadzeniu 
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procesu rekrutacji i komforcie kandydatów przy 
składaniu dokumentów na Uczelnię. 
Na najbliższy okres rekrutacyjny Dział Rekru- 
tacji przygotował:
•  4 numery telefonów,
• dwa konta mailowe do obsługi poczty elektro- 
   nicznej, 
• modyfikowana jest strona internetowa rekru- 
   tacji,

• profesjonalnie wyposażone stanowiska do ob- 
  sługi kandydatów – w tym stanowiska call cen- 
   ter,
•  zespół pomocniczy składający się z wybranych 
 studentów naszej uczelni; docelowo w proce- 
  sie rekrutacji zatrudnionych będzie ok. 10 osób. 
Mamy nadzieję, że tegoroczna rekrutacja przy- 
niesie jeszcze większe sukcesy oraz zadowole- 
nie naszych kandydatów i przyszłych studentów. 
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9. Łódzka
Konferencja
Onkologiczna

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Onko- 
logicznego (PTO) zrzesza około 130 osób. Są  
nimi onkolodzy różnych specjalności, patolodzy, 
ginekolodzy, specjaliści medycyny paliatywnej, 
radiolodzy, a także psycholodzy. Wieloletnią 
tradycją stało się organizowanie przez Zarząd 
wiosennych konferencji o tematyce onkologi- 
cznej.
Dziewiątego kwietnia 2011 r. w urokliwych 
wnętrzach hotelu Andel’s przy ulicy Ogrodowej 
w Łodzi, odbyła się 9. z kolei Łódzka Konferen- 
cja Onkologiczna. Przed właściwą jej częścią  
sala konferencyjna została udostępniona studen-
tom z Koła Onkologicznego działającego przy 
Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Łódzcy studenci zain-
teresowani onkologią zorganizowali trwającą  
2 godziny sesję naukową, podczas której oni,  
a także studenci innych krajowych uczelni medy-
cznych, przedstawili kilka prac ocenionych przez 
jury składające się z profesorów naszej Alma 
Mater.
Podczas Konferencji odbyły się cztery sesje,  
w trakcie których łódzcy onkolodzy i zapro- 
szeni goście reprezentujący ośrodki warszawski  
i poznański wygłosili 9 wykładów o zróżnico- 
wanej tematyce. W pierwszej sesji omówio-
no niektóre aspekty leczenia wspomagającego  
w onkologii (zastosowanie czynników wzrostu 
granulocytów w terapii guzów litych i nowo- 
czesne leczenie przeciwwymiotne). Sesja druga, 
którą prowadzili profesorowie Arkadiusz Je- 
ziorski i Janusz Piekarski, była poświęcona 
skojarzonemu leczeniu wybranych nowotworów 
przewodu pokarmowego. Omówiono skoja- 
rzone leczenie uzupełniające raka odbytnicy  
i chemioterapię adiuwantową raka okrężnicy  
oraz immunochemioterapię zaawansowanego  
raka żołądka. Następnie profesorowie Radzisław 
Kordek i Jacek Fijuth przewodniczyli sesji 

dr hab. med. Piotr Potemski, prof. UM
Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTO

dotyczącej leczenia uzupełniającego chorych 
na niedrobnokomórkowego raka płuca, w tra- 
kcie której przedstawiono aktualny stan wiedzy 
dotyczącej adiuwantowej radioterapii i chemio- 
terapii. Ostatnia, czwarta sesja była poświęcona 
systemowemu leczeniu chorych na raka gruczołu 
krokowego i poprowadzili ją profesorowie Wal-
demar Różański i Radzisław Kordek. Wykłady 
dotyczyły leczenia hormonalnego oraz chemio- 
terapii tego nowotworu.
W Konferencji uczestniczyło około 150 osób - le-
karzy pracujących w różnych szpitalach makrore-
gionu łódzkiego oraz studentów z onkologicznych 
kół naukowych. Wśród uczestników byli m.in. 
profesor Jan Berner - wieloletni Kierownik Ka- 
tedry Onkologii oraz Rektor Akademii Medy- 
cznej w Łodzi, a także emerytowani profesorowie 
pracujący wcześniej w Katedrze Onkologii – Anna 
Szadowska i Janusz Alwasiak.
Zarząd Oddziału Łódzkiego PTO, który zor- 
ganizował Konferencję, jest przekonany, że tego 
rodzaju spotkanie, poza walorami merytorycz-
nymi, stanowi bardzo dobrą okazję do integracji 
środowiska łódzkich onkologów. Onkologia jest 
specjalnością wielodyscyplinarną i jakość opieki 
nad chorym zależy przede wszystkim od dobrego 
współdziałania specjalistów różnych dziedzin. 
Poza poszerzaniem wiedzy, to właśnie temu celowi  
służą coroczne spotkania łódzkich onkologów  
i lekarzy pokrewnych specjalności.
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49. Ogólnopolska i 7. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  

Studenckich Towarzystw  
Naukowych i Młodych Lekarzy  
„Juvenes pro medicina” 2011

Anna Kawińska,
Skarbnik Studenckiego Towarzystwa Naukowego

W dniach 15-16 kwietnia 2011 roku w Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznym przy ul. Czechosłowa- 
ckiej 8/10 odbyła się 49. Ogólnopolska i 7. Mię- 
dzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkole- 
niowa Studenckich Towarzystw Naukowych  
i Młodych Lekarzy „Juvenes pro medicina” 
2011. Patronat naukowy nad konferencją objął  
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof.  
dr hab. n. med. Paweł Górski, natomiast patro- 
nat honorowy - Wojewoda Łódzki Jolanta Cheł- 
mińska, Marszałek Województwa Łódzkiego  
Witold Stępień oraz Prezydent Miasta Łodzi 
Hanna Zdanowska.
Uroczystość rozpoczęła się 15 kwietnia 2011 r.  
w Auli Wschodniej CKD. Licznie zgroma- 
dzonych gości powitali Artur Łagodziński  
– przewodniczący Studenckiego Towarzyst-
wa Naukowego (STN) oraz Anna Kawińska  
– skarbnik tej organizacji. Wśród honorowych 

gości znaleźli się: Magdalena Wachowicz-
Skóra – Naczelnik Wydziału Zdrowia Depar- 
tamentu Polityki Zdrowotnej, dr n. med. 
Włodzimierz Kardas - Zastępca Sekretarza 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, prof. dr 
hab. n. med. Dariusz Nowak - Prorektor ds. 
Rozwoju Uczelni UM, prof. dr hab. n. med. 
Marian Brocki - Prorektor ds. Klinicznych UM, 
prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek - Ku- 
rator STN oraz prof. dr hab. n. med. Michał  
Nowicki. Po ceremonii powitań wykład inaugu- 
racyjny pt.: „Lung Heath and fruit/vegetable 
consumption” wygłosił prof. Dariusz Nowak. 
Pierwszy dzień konferencji zakończył kon-
cert kwartetu smyczkowego Akademii Muzy-
cznej w Łodzi, po którym przybyli udali się na 
poczęstunek.
W kolejnym dniu równolegle na siedmiu salach 
przeprowadzono 12 sesji naukowych z po- 



28

Artykuł

Biuletyn nr 4, kwiecień 2011, ŁódźBiuletyn nr 4, kwiecień 2011, Łódź

szczególnych dziedzin medycyny (kardiologii, 
ginekologii, chirurgii, okulistyki, endokryno- 
logii, interny, neurologii, okulistyki, pediatrii, 
onkologii, medycyny ratunkowej i zdrowia pub-
licznego), podczas których zaprezentowało się 
ponad dwustu studentów z kraju oraz zagranicy 
(m.in. z Białorusi i Szwajcarii). W jury zasiedli 
profesorowie oraz doktorzy poszczególnych 
Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi. W każdej sesji przyznano nagrody dla 
zwycięzców – za I, II, III miejsce oraz ewentu-
alne wyróżnienia. Dodatkowo przyznano nagro- 
dę im. Jerzego Kieszkiewicza dla najlepszej pra- 
cy kardiologicznej oraz nagrodę ufundowaną 
przez Okręgową Izbę Lekarską za pracę 
pt.: „Ocena zaburzeń psychologicznych,  
w tym depresji i jakości życia, u chorych po  
implantacji wszczepialnego kardiowertera-defi- 
brylatora serca (ICD)” autorstwa Anny Kawiń- 
skiej, Andrzeja Kawińskiego i Macieja Miel- 
czarka (pod opieką dr. n. med. Krzysztofa Kacz- 
marka, w I Klinice Elektrokardiologii pod kie- 
rownictwem prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa 
Wranicza).
W czasie konferencji przeprowadzono 6 kursów 
dydaktycznych przygotowanych przez człon- 
ków Studenckich Kół Naukowych (okulistyka  
- „Stany nagłe”, ginekologia -„Fakty i mity”, kar-
diologia - „Kurs EKG”, chirurgia - „Kurs szycia 

chirurgicznego”, medycyna ratunkowa - „Pierw- 
sza pomoc - teoria i praktyka”, medycyna rodzin-
na - „Recepty, refundacja i leki generyczne - jak  
to działa, czyli czy w Polsce można leczyć tanio  
i dobrze?” oraz „Nadciśnienie u dzieci - prak-
tyczne wskazówki postępowania dla każdego le-
karza”).
W dalszej części naukowej – „Juvenes pro me-
dicina” 2011, towarzyszyła wystawa prac arty- 
stycznych – „Juvenes pro Arte” 2011. W konkur-
sie wyłoniono także autora najlepszego zdjęcia 
oraz innej formy pracy artystycznej.
Zwieńczeniem konferencji był bankiet w Patio 
AHE przy ul. Pomorskiej 51, gdzie uczestnicy 
mieli okazję do integracji i świętowania suk-
cesów.
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NECSE 
- Northern European 

Cooperation of 
Sex Education projects

IFMSA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 

W dniach 21-25 kwietnia 2011 roku, w Virra-
cie, w Finlandii odbyło się spotkanie organizacji 
krajów północnoeuropejskich zaangażowanych 
w działalność edukacji seksualnej i profilaktyki 
chorób przenoszonych drogą płciową. Tego- 
roczny temat to „From Grandparents to Grand-
children – Revolving Sexuality”.
W zjeździe uczestniczyło 10 państw. Polskę 
reprezentowało Międzynarodowe Stowarzy- 
szenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland,  
a dokładniej Program Stały ds. Zdrowia Re-
produkcyjnego i AIDS- SCORA. Wśród pięcior- 
ga delegatów z kraju znalazł się także przed-
stawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: 
Karolina Mroczkowska - Prezydent Oddziału 
Łódź IFMSA-Poland.
Główny cel spotkania to wymiana doświadczeń 
oraz metod stosowanych w edukacji seksual-
nej, pogłębienie wiedzy na temat seksualności 
człowieka, próba przewidzenia kierunku roz- 

woju zdrowia reprodukcyjnego w Europie,  
a także zwalczenie problemu nietolerancji  
i dyskryminacji na tle seksualnym. 
Do udziału w wydarzeniu zaproszono specja- 
listów z dziedziny edukacji seksualnej, którzy 
omówili kwestie społecznych norm seksualnych, 
działań przeciwko homo i transfobii, edukacji  
seksualnej chłopców oraz płci, seksualności  
i wpływu kultury na ich rozwój. 
Spotkanie NECSE to także okazja do poznania 
ciekawych ludzi, kultur innych krajów euro- 
pejskich, swobodnej dyskusji oraz porównania 
metod nauczania na różnych uczelniach medy-
cznych. Zdobyte podczas zjazdu umiejętności  
będą z pewnością wykorzystane na rzecz roz-
woju zdrowia reprodukcyjnego w Polsce, ro- 
dzimych uniwersytetów i Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA 
-Poland.
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Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

kwiecień 2011

Powołano:

• prof. dr. hab. Zbigniewa Maziarza na stano- 
  wisko kierownika Katedry Diagnostyki Obra- 
   zowej i Biochemii Hormonów;
• dr. hab. Jana Raczkowskiego na stanowisko  
  kierownika Oddziału Klinicznego Rehabilitacji  
   Pourazowej;
• dr. hab. Przemysława Kardasa na stanowisko  
  profesora nadzwyczajnego w I Zakładzie Me- 
   dycyny Rodzinnej;
• prof. dr. hab. Krzysztofa Kulę na stanowisko 
  kierownika Katedry Andrologii i Endokryno- 
   logii Płodności;
• prof. dr. hab. Zbigniewa Pasiekę na stanowi- 
 sko kierownika Zakładu Chirurgii Doświad- 
   czalnej;
• prof. dr. hab. Andrzeja Lewińskiego na sta- 
 nowisko kierownika Katedry Endokrynologii  
   i Chorób Metabolicznych;
• prof. dr. hab. Andrzeja Lewińskiego na sta- 
 nowisko kierownika Kliniki Endokrynologii  
   i Chorób Metabolicznych;
• prof. dr. hab. Jana Brzezińskiego na stano- 
 wisko kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej,  
   Onkologicznej i Gruczołów Dokrewnych;
• prof. dr. hab. Jana Komorowskiego na stano- 
   wisko kierownika Kliniki Endokrynologii;
• prof. dr. hab. Henryka Stępnia na stanowi- 
 sko kierownika Zakładu Immunoendokryno- 
   logii;
• prof. dr hab. Małgorzatę Lewińską na stano- 
 wisko kierownika Zakładu Endokrynologii  
   Onkologicznej;

• prof. dr hab. Elżbietę Hrabec na stanowisko  
   kierownika Zakładu Enzymologii Medycznej;
• prof. dr. hab. Jacka Kuśmierka na stanowisko 
   kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej;
• prof. dr. hab. Krzysztofa Kuzdaka na stano- 
  wisko kierownika Kliniki Chirurgii Endokryno- 
   logicznej, Ogólnej i Naczyniowej;
• prof. dr. hab. Ludomira Stefańczyka na sta- 
  nowisko kierownika I Zakładu Radiologii i Dia- 
   gnostyki Obrazowej;
• prof. dr hab. Ewę Andrzejewską na stanowisko 
  profesora nadzwyczajnego w Klinice Chirurgii  
   i Onkologii Dziecięcej;
• dr. hab. Leszka Czupryniaka na stanowisko 
 profesora nadzwyczajnego w Klinice Chorób  
   Wewnętrznych i Diabetologii;
• prof. dr hab. Jadwigę Skrętkowicz na stano- 
  wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
   Farmakodynamiki;
• przedłużono zatrudnienie dr. Janowi Szuszkie- 
  wiczowi na stanowisku starszego wykładowcy  
   w Zakładzie Biofarmacji;
• przedłużono zatrudnienie dr Irenie Wejman na  
  stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie 
   Biofarmacji;
• zaopiniowano wnioski w sprawie zatwierdzenia 
 kandydatów do odznaczeń i medali państwo- 
   wych;
• powołano komisje konkursowe do rozstrzygnię- 
  cia konkursów na stanowiska profesorów nad- 
   zwyczajnych oraz kierowników jednostek.
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W innych sprawach:

• zmieniono brzmienie ust. 1 i 2 par.105 Statutu, 
  dotyczącego rekrutacji na studia w UM w Ło- 
   dzi;
• w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok  
  studiów stacjonarnych do UM w Łodzi na rok  
  akademicki 2012/2013 oraz formy studiów na  
   poszczególnych kierunkach;
• w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
   studiów niestacjonarnych do UM w Łodzi w ro- 
   ku akademickim 2012/2013 oraz formy studiów  
   na poszczególnych kierunkach;
• w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok  
  studiów w języku angielskim do UM w Łodzi  
 w roku akademickim 2012/2013 oraz formy 
   studiów na poszczególnych kierunkach;
• w sprawie zasad przyjmowania na studia w UM  
  w Łodzi w latach 2012-2015 laureatów i finali- 
   stów olimpiad stopnia centralnego;
• w sprawie Regulaminu pracy Wydziałowych  
 Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej  
  Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komi- 
   sji Rekrutacyjnej;
• w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Re- 
   krutacyjnej;
• w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UM  
   w Łodzi na rok akademicki 2011/2012;
• w sprawie zatwierdzenia regulaminu zgłaszania,  
 sprawozdawczości, rozpatrywania wniosków  
 oraz oceny sprawozdań dotyczących badań   
  służących rozwojowi młodych naukowców oraz 
    uczestników studiów doktoranckich w UM w Ło- 
   dzi;

• w sprawie wprowadzenia niestacjonarnych wie- 
  czorowych studiów magisterskich na kierunku  
  analityka medyczna na Wydziale Farmaceu- 
   tycznym;
• w sprawie nowelizacji załącznika do uchwały  
  315/2010 z dnia 25 listopada 2010 r., dotyczą- 
  cego zasad ubiegania się nauczycieli akade- 
  mickich o stopnie naukowe, stanowiska i tytuł    
  naukowy w oparciu o ich dorobek naukowy  
   w UM w Łodzi;
• w sprawie włączenia Zakładu Radiologii (Dia- 
   gnostyki Obrazowej) w struktury organizacyjne  
  SP ZOZUSK im. WAM UM w Łodzi - Cen- 
  tralnego Szpitala Weteranów - po uzyskaniu  
    pozwolenia na użytkowanie obiektu CKD w za- 
  kresie umożliwiającym rozpoczęcie działalno- 
   ści przez ten Zakład;
• w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa  
   profesorowi Thomasowi J. Slaga;
• w sprawie powierzenia prof. Adamowi Dzi- 
 kiemu opracowania recenzji dorobku nau- 
 kowego prof. Hansa Joachima Meyera  
 w związku ze wszczęciem postępowania  
  o nadanie mu tytułu doktora honoris causa  
   Uniwersytetu Jagiellońskiego;
• powołano dr Barbarę Kowalską na przed- 
 stawiciela Związku Zawodowego Pracowni- 
  ków Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyte- 
  ckich Szpitali Klinicznych w Łodzi w Sena- 
   cie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
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