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Maj  
pełen wydarzeń… 

Mgr Anna Rykiert
Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM

Biuletyn nr 5, maj 2011, Łódź

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością witam w ostatnim przed przer- 
wą wakacyjną numerze Biuletynu Informacyjne-
go naszej uczelni. Maj, jak co roku, obfitował  
w wiele interesujących wydarzeń - o najcieka- 
wszych z nich możecie Państwo przeczytać na 
kolejnych stronach.
Właśnie w maju odbyła się pierwsza Ogólno- 
polska Konferencja Radiofarmaceutyczna, której 
towarzyszyła - po raz pierwszy zorganizowana  
w Łodzi - Konferencja Dziekanów Wydziałów 
Farmaceutycznych polskich uczelni medycznych. 
Radiofarmacja to interdyscyplinarna nauka isto- 
tna dla dzisiejszej medycyny, w związku z czym 
spotkania specjalistów związanych z tą dziedziną 
są niezwykle potrzebne. Organizatorem kon- 
ferencji był Zakład Chemii Farmaceutycznej  
i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego.
Innym ważnym wydarzeniem w życiu nauko- 
wym uczelni było IV Sympozjum „Postępy w po- 
łożnictwie i ginekologii”, w ramach którego od- 
było się również I Międzynarodowe Satelitarne 
spotkanie grupy PREBIC - organizacji skupiającej 
naukowców zajmujących się problemem przed-
wczesnego porodu. Szerzej o przebiegu tego 
wydarzenia pisze prof. Jarosław Kalinka, Kie- 
rownik Kliniki Perinatologii.
Pełen aktywności maj przygotowało Akademickie 
Biuro Karier. Studenci i absolwenci naszej uczelni 
chętnie brali udział w warsztatach, szkoleniach  
i spotkaniach związanych z rozwojem kariery  
zawodowej, tworzeniem własnej działalności go- 
spodarczej czy rozwijających umiejętności przy-
datne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywa- 
tnym. Więcej w artykule mgr. Michała Okrasy 
oraz mgr Marzeny Ciepłuch.
Mgr Anna Strumiłło, Zastępca Dyrektora ds.  
Bibliotekoznawstwa Biblioteki Głównej, w bie- 

żącym numerze szczegółowo przedstawia system 
biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi.
Jak zawsze zostawiliśmy kilka stron dla naszych 
studentów. Przemysław Kluj, kierownik łódz- 
kiego zespołu studentów ratownictwa medy- 
cznego, relacjonuje przebieg II Ogólnopolskich 
Zawodów Uczelni Medycznych w Ratownictwie 
Medycznym, które odbyły się w Krakowie. Jest  
to kontynuacja zeszłorocznej inicjatywy studen- 
tów naszego łódzkiego Uniwersytetu Medyczne-
go, którzy rok temu zaprosili kolegów z innych 
miast do rywalizacji.
Lek. dent. Przemysław Ostrowski, absolwent 
kierunku lekarsko-dentystycznego naszej Ucze- 
lni, opowiada w swoim artykule o pierwszych  
sukcesach i doświadczeniach w zawodzie leka- 
rza stomatologa.

Zapraszam do lektury, życząc Państwu udanego 
wypoczynku!

w w w. u m e d . p l



2

Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
maj 2011

Studencka Majówka - Mazury 2011
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Aktualności maj

W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2011 r. odbyły się  
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Żeglarskie 
Wyższych Uczelni Medycznych 2011. Impreza  
organizowana była przez KU AZS Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Mazurska przygoda roz- 
poczęła się w Porcie Wilkasy. Regaty rozegrano  

na kabinowych jachtach klasy Sportina 682 na 
jeziorze Niegocin. Każda Uczelnia Medyczna 
mogła wystawić dwie załogi. Rozegrano 5 bie- 
gów regatowych. Studentom naszej Uczelni 
kibicowali Prorektor ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą - prof. Radzisław Kordek oraz  
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Promocji  
Uczelni - mgr Przemysław Andrzejak.
Pogoda nie sprzyjała zawodnikom. W trakcie za-
wodów panowały niskie temperatury oraz wiał 
dosyć silny wiatr (do 4 B). Mimo nie najlepszych 
warunków pogodowych bezkonkurencyjny oka- 
zał się KU AZS UJ Collegium Medicum, który  
zajął dwa pierwsze miejsca. Trzecie miejsce 
przypadło załodze Warszawskiego UM. Załoga 
Grzegorza Gintera (Kraków) zwyciężyła w trzech  
pierwszych biegach, co pozwoliło uzyskać naj- 
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lepszy wynik i zdeklasować rywali. Miejsce  
drugie zajęła załoga Wojciecha Malinowskiego 
(Kraków), zaś trzecie Jarosława Skowrońskiego 
(Warszawa). Załogi Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi zajęły kolejno 5. (sternik - Marta Śliwiń- 
ska) i 8. miejsce (sternik - Sebastian Drozdow- 
ski).
W klasyfikacji drużynowej pierwszą lokatę 
uzyskała ekipa UJ Collegium Medicum. Na po-
dium znalazły się ekipy Warszawskiego Uni- 
wersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi.
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło 
się w miejscowości Strzelce. Ostatni wspólny 

wieczór upłynął na rozmowach oraz śpiewach 
przy ognisku.

Obchody 20-lecia współpracy Łodzi z Lyonem

W dniach 4-8 maja 2011 odbyły się obchody 
20-lecia współpracy Łodzi z Lyonem. Z tej  
okazji Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy 
z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi przygotowało 
szereg imprez i spotkań mających na celu  
uczczenie jubileuszu oraz przybliżenie łodzia- 
nom kultury francuskiej - wystawę o Braciach 
Lumière w Muzeum Kinematografii, zwie- 
dzanie łódzkich muzeów, wizyty na łódzkich  
uczelniach wyższych, w tym wizytę w Cen- 
trum Kliniczno-Dydaktycznym naszej Uczelni 

oraz degustację potraw francuskich czy konkurs 
gry w bule. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się Wicemer Lyonu Hubert-Julien Laferierre, 
prof. Patrick Bourgin, prof. Genevieve Comte-
Bellot i dr Alan Teston. Uniwersytet Medyczny  
zaprosił do uczestnictwa w obchodach prof. Ja- 
cqueline Trouillas z Laboratoire d’Histologie. 
Prof. Trouillas współpracowała z prof. Mar- 
kiem Pawlikowskim, byłym Rektorem Akademii 
Medycznej. Wszystkie zaproszone osoby otrzy- 
mały pamiątkowe medale.

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceutycznego 

W dniu 6 maja odbyła się uroczystość wręczenia 
dyplomów absolwentom Wydziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  
- prof. Radzisław Kordek oraz Dziekan Wy- 
działu Farmaceutycznego - prof. Elżbieta Mi- 
kiciuk-Olasik przywitali zgromadzonych gości 
oraz pogratulowali studentom, którzy w tym 
dniu odbierali upragnione dyplomy. Uroczystość 
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uświetnił swoją obecnością Wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Gospodarki - Waldemar 
Pawlak.

Majowy Znicz Pamięci 2011 roku

W swoim powitalnym wystąpieniu Prorektor 
ds. Klinicznych prof. dr hab. med. Marian 
Brocki podkreślił, że zapalenie Znicza Pamięci  
i złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem  
gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego 
oraz tablicami upamiętniającymi tradycje 
Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku 
Polskim przez delegację Uniwersytetu Medy-
cznego, w towarzystwie członków Koła im. gen. 
dyw. prof. B. Szareckiego Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego, jest w dniach majowych  
świąt kilkuletnią już tradycją uniwersytecką.
W tym roku ta uroczystość odbyła się 6 maja  
o godz. 12.00 z udziałem Dziekanów Wydziału 
Wojskowo-Lekarskiego płk. emer. prof. dr. hab. 
med. Zbigniewa Baja i płk. emer. prof. dr. hab. 
med. Zbigniewa Dudkiewicza oraz nauczy-
cieli akademickich Studium Edukacji Obronnej 
UM na czele z ppłk. emer. dr. Włodzimierzem 
Leszczyńskim. Uczestniczyli w niej także ini- 
cjatorzy tych uroczystości - członkowie Koła 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Prezesem  
Koła płk emer. dr. n. hum. Czesławem Mar- 
murą, który wygłosił krótkie przemówienie. 
Powiedział m.in.: 
„...Wyniesione z drugiej wojny światowej doś- 
wiadczenia pokolenia naszych ojców, dziadków, 

także członków naszego Koła - tu obecnych, są 
potwierdzeniem tej oczywistej prawdy, iż nie  
ma ważniejszej sprawy niż pokój, któremu  
- jako wartości nadrzędnej - powinny być podpo- 
rządkowane wszelkie dążenia i działania ludzi.
Nasza dzisiejsza obecność w kolejną majową 
rocznicę pod pomnikiem gen. dyw. prof. dr. 
med. Bolesława Szareckiego i tablicami upa- 
miętniającymi zarówno bohaterstwo oficerów  
lekarzy na polach bitewnych II wojny świato- 
wej, jak i kilkudziesięcioletnią tradycję wyż- 
szego szkolnictwa medycznego Wojska Pol- 
skiego jest z jednej strony trwałą wartością nas tu 
obecnych, naszej historycznej świadomości oraz 
naszego szacunku do pokolenia naszych ojców, 
naszych starszych kolegów, a z drugiej strony 
małą symboliczną cegiełką budowania tradycji 
związanej z tym miejscem i z tymi dziejami.
To świadomość tradycji Wyższego Szkolnictwa 
Medycznego Wojska Polskiego, a także istota 
oficerskiego koleżeństwa zawarta w formule  
„esprit de corps” zdopingowała nas do zatrzy- 
mania się na chwilę w tempie zwykłego codzien-
nego życia i pochylenia głowy przed pomnikiem 
patrona, którego imię od 5 maja 1975 roku no- 
siła Wojskowa Akademia Medyczna. Dzisiaj 
imię patrona gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława 
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Szareckiego nosi od 1985 roku Koło Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, które obchodzi  
w tych dniach Jubileusz XXX-lecia swojego 
funkcjonowania w społeczności wywodzącej  
się ze wspólnej służby w Wojskowej Akademii 
Medycznej. (...)”
Zapalając dzisiaj „Znicz Pamięci” przed pomni-
kiem patrona gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława 
Szareckiego oraz tablicami męstwa oficerów  
lekarzy, chylimy głowy przed całą historią po- 
kolenia walczącego o suwerenny byt naszego  
narodu, przed tymi wszystkimi poprzednikami, 
którzy tworzyli Wyższe Szkolnictwo Medyczne 
Wojska Polskiego, a także tworzyli oficerskie  
i lekarskie wartości. (...)
Dla mojego pokolenia urodzonego już po wojnie, 
a sądzę że również dla większości z Państwa,  
patriotyzm rozumiany jest jako praca dla ojczy- 
zny nie tylko „w imię narodu”, ale wraz z naro-
dem. Toteż tak pojmowany patriotyzm jest nie do 
pomyślenia bez prawdziwego humanizmu, bez 
wiary w człowieka i bez szacunku do człowieka.

To my dzisiaj tworzymy historię. Tworzymy ją 
niejednokrotnie nieświadomie, z dnia na dzień,  
po prostu budując swoje codzienne życie. 
Ale tworzymy ją równocześnie świadomie, 
stawiając sobie cele wyższe ponad dzień po- 
wszedni, osiągając kolejne stopnie i tytuły nau-
kowe, budując lepsze jutro rodziny, uczelni  
i ojczystego kraju. (...)”
W kolejnej części uroczystości delegacje na czele 
z Prorektorem ds. Klinicznych UM płk. emer. 
prof. dr. hab. med. Marianem Brockim złożyły 
pod pomnikiem wiązanki kwiatów i zapaliły  
znicz. Następnie płk emer. dr Czesław Mar-
mura (członek kapituły odznaczeń związkowych) 
udekorował nw. następującymi odznaczeniami  
ZŻ WP:
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku 
Żołnierzy WP” IV kl.
1. ppłk emer. Stanisław Świerczyński 
(były dowódca i wychowawca wielu profesorów 
WAM i UM);
2. st. chor. szt. emer. Jan Mrozowski 
(były szef kilku roczników podchorążych WAM).
Medalem Jubileuszu Trzydziestolecia ZŻWP 
płk emer. prof. dr hab. med. Zbigniew Baj;
płk emer. prof. dr hab. med. Zbigniew Dud-
kiewicz;
płk emer. inż. Wincenty Gryglas;
ppłk emer. Stanisław Świerczyński;
st. chor. szt. emer. Jan Mrozowski;
st. chor. emer. Janusz Dałek.

Z karty żałobnej - pożegnanie płk. dr. n. med. Krzysztofa Kijewskiego

„Mamy młode serce tak długo, jak długo umie-
my kochać życie takim, jakie ono jest. Życie ze 
swoimi dobrymi, ale także złymi stronami. Mamy 

młode serce tak długo, jak długo potrafimy kochać 
ludzi i życzyć im szczerze tego wszystkiego, cze-
go im brakuje, a tak bardzo jest potrzebne”.
Ta przytoczona sentencja Phila Bosmansa jest  
jakby lustrzanym odbiciem osobowości nasze-
go Kolegi i Przyjaciela - śp. płk. dr. n. med.
Krzysztofa Kijewskiego, prawego człowieka, 
wartościowego oficera lekarza Wojska Pol- 
skiego, którego z żołnierskim i koleżeńskim ża- 
lem odprowadziliśmy w dniu 9 maja 2011 roku  
w ostatnią drogę „na wieczną wartę” w asyście 
sztandaru i kompani honorowej Bazy Lotnictwa 
Taktycznego z Łasku, pocztu sztandarowego  
z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Toma- 
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szowa Mazowieckiego oraz pocztu sztanda- 
rowego wystawionego przez Koło im. gen. dyw. 
prof. dr. med. Bolesława Szareckiego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego.
Pułkownik Krzysztof Kijewski urodził się 
22 maja 1948 roku w Łodzi. Po zdaniu matury  
w 1965 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kon-
stantynowie k/Łodzi odbył roczną zasadniczą 
służbę wojskową w Skierniewicach. W latach 
1967 - 1973 był studentem podchorążym X kur- 
su Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii 
Medycznej. W czerwcu 1973 roku uzyskał dy-
plom lekarza medycyny i został promowany 
na podporucznika Wojska Polskiego. Po odby-
ciu stażu lekarskiego w Wojskowym Instytucie 
Medycyny Lotniczej w Warszawie rozpoczął  
w 1974 roku pracę zawodową na stanowisku  
starszego lekarza Jednostki Wojskowej w Dę- 
blinie. W latach 1979 - 1983 był starszym asy- 
stentem Zakładu Anestezjologii w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego WAM w Warsza- 
wie. W tym okresie doskonalił swoje umieję- 
tności lekarskie, uzyskując w 1981 roku I stopień 
specjalizacji, a w 1983 roku II stopień specjali- 
zacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Od 
1983 roku major Krzysztof Kijewski swoje za-
wodowe losy związał ze Szpitalem Klinicznym 
i Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi. Do 
1990 roku był starszym asystentem Katedry Ane- 
stezjologii Szpitala Klinicznego WAM. W 1986 
roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk me-
dycznych. W 1990 roku ppłk dr n. med. został 
wyznaczony na stanowisko zastępcy Komendanta 
ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego WAM, które 
pełnił do czasu odejścia w sierpniu 1997 roku 
na emeryturę. W między czasie uzyskał jesz- 
cze I stopień specjalizacji z zakresu organizacji  
i ochrony służby zdrowia wojsk oraz awansował 
na stopień pułkownika.
W swojej długoletniej karierze naukowo-dyda- 
ktycznej był autorem lub współautorem trzy- 
dziestu pięciu prac naukowych ogłoszonych  
w krajowym i zagranicznym piśmiennictwie me-
dycznym. 
Po zakończonej po 31 latach służbie wojskowej 
pułkownik doktor Krzysztof Kijewski objął  
w 1998 roku obowiązki ordynatora Olimpij- 
skiego Centrum Zdrowia w Ośrodku Przygoto- 
wań Olimpijskich w Spale, które pełnił do 2006 
roku. W latach 2006 - 2008 kierował Zespołem 
Sanatoryjno-Wczasowym „Arka Mega” w Koło- 
brzegu. W 2008 roku powrócił na poprzednio zaj- 

mowane stanowisko do Ośrodka Przygotowań  
Olimpijskich w Spale. 
Ta samarytańska służba Krzysztofa dla człowieka 
i w imię człowieka trwałaby zapewne przez jesz- 
cze kolejne lata, gdyby nie nadeszła niespodzie-
wana śmierć, która zaskoczyła jego bliskich, 
przyjaciół, kolegów i znajomych, nas wszystkich 
towarzyszących na ostatniej ziemskiej drodze,  
a zgromadzonych w dniu 9 maja br. o godz. 12.30 
na mszy żałobnej w Kościele Garnizonowym  
pw. św. Jerzego w Łodzi.
Jak Go pamiętamy Krzysztof był zawsze bardzo 
skromnym człowiekiem, ale bardzo koleżeńskim, 
uczynnym i otwartym na ludzkie problemy zdro- 
wotne.
Za rzetelną i sumienną służbę dla Polski płk dr 
Krzysztof Kijewski był odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym 
Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Zło- 
tym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie  
Ojczyzny.
Panie Pułkowniku Kijewski, Drogi Krzysztofie  
nie sposób w krótkim pożegnalnym hołdzie 
wymienić wszystkich Twoich zasług i osiągnięć, 
tych oficerskich, naukowo-dydaktycznych, a zwła- 
szcza zasług w obszarze oficerskiego koleżeństwa, 
na które każdy z nas mógł liczyć. Ale fakt, że 
Twój szanowany przez Ciebie Dowódca „Wasz 
Tato”, Twoi koledzy i przyjaciele z X kursu Woj- 
skowej Akademii Medycznej oraz my oficerowie 
- członkowie Koła im. gen. dyw. prof.  B. Szare- 
ckiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Twojego Krzysztofie Koła meldujemy się dzi-
siaj przy Twojej żołnierskiej trumnie z oficerską 
przyjaźnią i dobrą pamięcią o Tobie, potwierdza 
również prostą życiową maksymę  „Człowiek 
jest tyle wart, na ile pozostawia po sobie dobrych 
wspomnień”.

Cześć Twojej Pamięci! 
płk emer. dr n. hum. Czesław Marmura
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Zmarł prof. Jerzy Szapiro

Z żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. 
Jerzego Szapiro, zasłużonego neurochirurga,  
wychowawcy wielu pokoleń lekarzy, w latach 
1957-1968 Kierownika Katedry i Kliniki Neuro-
chirurgii Akademii Medycznej w Łodzi.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

Uczelnia - wczoraj, dziś i jutro - spotkanie zasłużonych Profesorów  
Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

We wtorek, 10 maja, odbyło się spotkanie  
„Uczelnia - wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowa- 
ne z myślą o zasłużonych Profesorach Akademii  
Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Zgromadzonych w auli im. Aleksandra Prusz- 
czyńskiego gości, w imieniu Władz Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, przywitał prof. Radzisław 
Kordek - Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą. 

O historii, rozwoju, drodze ku teraźniejszości 
naszej Alma Mater, mówił w swoim wystąpieniu 
prof. Kazimierz Jędrzejewski.
Spotkanie było nie tylko okazją do wspomnień, 
przypomnienia tego co tak istotne w budowaniu 
Uczelni, ale przede wszystkim pozwoliło znów 
wspomnieć TYCH, którzy tworzyli i tworzą to 
miejsce.
Dzięki obecności zasłużonych profesorów, 
uświadamiamy sobie, jak wielkim zbiorowym 
trudem jest praca na rzecz Uczelni, jak wielu ludzi 
musi zaangażować swoje siły, talent i serce dla 
stworzenia dzieła, jakim ma być prężnie działający 
Uniwersytet.
Kiedy pod koniec spotkania prof. Bożydar 
Latkowski wyrecytował swój piękny i jakże  
symboliczny wiersz, z pewnością niejednemu  
z obecnych zakręciła się w oku łza...
...historia tego miejsca, to historia pisana przez 
ludzkie losy, których wszyscy obecni są przecież 
częścią.
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BioForum - Międzynarodowe Forum Biotechnologii i Biobiznesu

W dniu 12 maja rozpoczęła się jubileuszowa, 
10. edycja BioForum - Międzynarodowego  
Forum Biotechnologii i Biobiznesu. BioForum 
to doskonała platforma wymiany wiedzy i kon-
taktów dla naukowców i przedstawicieli firm 
biotechnologicznych, a także szansa na podjęcie 
bezpośredniej współpracy biznesowej. Uczes- 
tnicy tego wydarzenia mają możliwość wzięcia 
udziału w wykładach, seminariach, warsztatach  
i spotkaniach B2B.
Podczas tegorocznej edycji forum do Łodzi 
zawitały światowe sławy biotechnologii, tj. dr 
Thomas F. Zioncheck - Dyrektor ds. rozwoju 
biznesowego firmy Genentech (USA) oraz prof. 
Wiesław Nowiński - Dyrektor Laboratorium 
Obrazowania Biomedycznego Agencji ASTAR.
Bioforum to wydarzenie o randze między- 
narodowej, które doskonale promuje polską  

i łódzką biotechnologię wśród przedstawicieli  
europejskiego, amerykańskiego i azjatyckiego 
biobiznesu.
Na stoisku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
prezentowane były m.in. projekty naukowo-ba- 
dawcze:
•  Production of polyphenol extracts of plant ori- 
   gin with antiplatelet and cardioprotective pro- 
    perties – FLAWOPIRYNA;
• Influence of flavanols isolated from defatted 
  evening primrose seeds on human colonic a- 
    denocarcinoma cell line (Caco-2);
•  Trachea reconstruction with modified bacterial 
    cellulose;
•  Ascertaining Barriers for Compliance: policies 
   for safe, effective and cost-effective use of me- 
    dicines in Europe.

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Radiofarmaceutyczna

W dniach 12-13 maja w Hotelu Centrum odbyła 
się Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Radio- 
farmaceutyczna zorganizowana przez Zakład 
Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków 
Wydziału Farmaceutycznego naszego Uniwer-
sytetu.
Konferencję patronatem honorowym objęli Jego 
Magnificencja prof. dr hab. n. med. Paweł  
Górski i Prezydent Miasta Łodzi Hanna 
Zdanowska. Konferencja poprzedzona była 
warsztatami PET. W Konferencji uczestniczyło 
wielu znakomitych gości. Spotkanie miało na 
celu, obok przedstawienia osiągnięć radiofar-
macji, integrację różnych środowisk naukowych 
dążących do wspólnego celu, którym jest  
dobro pacjenta. Konferencji towarzyszyła, po 

raz pierwszy zorganizowana w Łodzi, Konfe- 
rencja Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych  
polskich uczelni medycznych.
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Łódzkie Juwenalia 

Wielkim pochodem ulicą Piotrkowską rozpoczęły 
się Łódzkie Juwenalia. 13 maja o godzinie 16.30 
wszyscy zgromadzeni na Placu Wolności ruszy-
li w kierunku skrzyżowania z al. Piłsudskiego, 

gdzie Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zda- 
nowska przekazała studentom klucze do bram  
miasta. W tegorocznych Juwenaliach wzięło 
udział 11 wyższych uczelni.

Tramwaj zwany pożądaniem!

13 maja 2011 r. specjalnie wynajęty tramwaj  
z lat pięćdziesiątych woził studentów na impre- 
zy do łódzkich klubów! Tramwaj poruszał się po 
połączonej trasie 12 i 15 - pomiędzy akademikami,  
czyli od Lumumbowa, przez Narutowicza aż do 
kampusu Politechniki Łódzkiej (i z powrotem).

Była to jedyna okazja, żeby za darmo dojechać 
na imprezę, na dodatek takim niekonwencjonal-
nym środkiem lokomocji. Ale to nie wszystko! 
W środku można było dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy na temat HIV i AIDS, a także 
otrzymać ulotki i gadżety. W wybranych klubach 
czekało jeszcze więcej informacji oraz materiałów. 
W akcji udział wzięły kluby Gossip i Ambasada,  
a wszystko zrealizowano dzięki współpracy 
z MTV Staying Alive Foundation po to, by 
zwiększyć świadomość na temat problemu AIDS 
na świecie.
Akcja odbyła się w związku z International AIDS 
Candlelight Memorial, jest to Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Osobach Zmarłych w związku 
z AIDS, który jest obchodzony w każdą trzecią 
niedzielę maja na całym świecie.
Problem rozprzestrzeniania się wirusa HIV z roku 
na rok wcale się nie zmniejsza, a wręcz prze- 
ciwnie - przybywa chorych, a w dużej części są  
to osoby, które o swoim zakażeniu nie mają  
nawet pojęcia! Dlatego studenci naszej Uczelni 
chcą wyjść problemowi naprzeciw i pogłębić 
wiedzę kolegów w tym zakresie. Oczywiście  
- w jak najbardziej przystępnej formie! AIDS to 
nie jest choroba tropikalna, to nie jest choroba, 
która dotyczy tylko krajów dotkniętych biedą  
i brakiem edukacji. Ta choroba JEST OBECNA 
w każdym kraju, mieście. Ten problem może 
dotyczyć każdego!
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Sekcja MTB UM otworzyła tegoroczny sezon startowy sukcesami  
w ŻTC Bike Race w Łodzi

Pierwszy wyścig cyklu ruszył 1 maja z miej- 
scowości Wódka. Trasa prowadziła szosą przez 
malownicze miejscowości Parku Krajobrazo- 
wego Wzniesień Łódzkich. Kolarze rywalizowa-
li na dystansach 20,5 km (MTB), 41km (MTB)  
i 82 km (szosa).
Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentowało 
7 zawodników: Anna Banaszek, Joanna Ko-
sielska, Piotr Kosielski, Mikołaj Kwiatkowski, 
Paweł Porczyk, Jacek Drubkowski, Dominik 
Omiotek.

W wyścigu szosowym Anna Banaszek zdobyła 
brąz w kategorii Open Kobiet, taki sam medal 
wywalczył Dominik Omiotek w swojej kategorii 
wiekowej (A20).  Nasi pozostali dwaj szosow-
cy Jacek Drubkowski i Paweł Porczyk zajęli 
odpowiednio 19. i 21. miejsce (kat. A20). Występ 
w ŻTC Bike Race 2011 był debiutem szosowego 
odłamu sekcji, mamy nadzieję na kolejne równie 
udane występy!
Pośród kolarzy MTB Joanna i Piotr Kosielscy  
zdobyli złote medale w kategorii Open na krót-
szym 20,5 km dystansie, a Mikołaj Kwiatkowski 
zajął 6. miejsce na dystansie dłuższym 41 km 
(kat. M20). Naszym góralom pech towarzyszył 
od początku. Asia już na 2 km skrzywiła łańcuch, 
co uniemożliwiło jej zmianę biegów i efektywną 
jazdę, mimo to nie pozwoliła, by ten defekt ode- 
brał jej zwycięstwo. Piotrek zamierzał rywalizo- 
wać na dłuższym dystansie, jednak problemy 
sprzętowe zmusiły go do wystartowania tylko na 
20,5 km odcinku. Mikołaj natomiast nie zdążył 
skompletować roweru na zawody, więc stanął na 
linii startu tylko z jednym hamulcem i pożyczoną 
korbą! Dodatkowo na 35 km zerwał łańcuch, 
co skutkowało poważnym upadkiem i licznymi 
siniakami. Ze względu na defekt wyścig byłby 



11

Biuletyn nr 5, maj 2011, ŁódźBiuletyn nr 5, maj 2011, Łódź

już zakończony, gdyby nie pomoc Pana mgr.  
Adama Chmieleckiego (nauczyciela SWFiS UM 
- dziękujemy Panie Adamie!), który z domowego 
ogródka oglądał zawody. Łańcuch został na szyb-
ko naprawiony w garażu Pana Adama i Mikołaj 
szczęśliwie ukończył wyścig, w dodatku na rewe-
lacyjnej 6. pozycji w swojej kategorii wiekowej. 
To się nazywa wola walki!
Dla naszych kolarzy ŻTC Bike Race 2011 był 
tylko etapem przygotowawczym do Akademi- 
ckich Mistrzostw Polski, które odbędą się pod  
koniec maja w Poznaniu. 
Życzymy powodzenia i kolejnych medali!

3 razy Łódź!!!

W dniu 13 maja w Lublinie laureatami dwóch 
pierwszych i jednej drugiej nagrody IV Majówki  
z Fizjoterapią została piątka studentów nale- 
żących do Studenckiego Koła Naukowego  
Fizjoterapii przy II Katedrze Rehabilitacji Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi w Wojewódzkim 
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu 
im. dr. Z. Radlińskiego. Opiekunem naukowym 
SKNF jest dr n. med. Anna Puzder.
Wyróżnione artykuły będą opublikowane w cza- 
sopiśmie „Zdrowie Publiczne”.

Tematy nagrodzonych prac:
I miejsce 
„Badanie jakości życia u pacjentów po endoprote-
zoplastyce na podstawie kwestionariusza SF-36” 
Autorzy: Magdalena Barocha, Anna Jakubow- 
ska, Bartosz Mitkowski;
I miejsce 
„Bariery architektoniczne miasta Łodzi w fun- 
kcjonowaniu osób niepełnosprawnych”
Autorzy: Magdalena Barocha, Anna Jakubow- 
ska, Wojciech Ciebiada, mgr Jakub Olejnik
II miejsce
„Ocena umiejętności organizacji pracy i znajo- 
mości zasad ergonomii wśród studentów I i V roku 
fizjoterapii” 
Autorzy: Magdalena Barocha, Anna Jakubow- 
ska, Wojciech Ciebiada, mgr Jakub Olejnik.
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w ra- 
mach  członkostwa w Ogólnopolskim Studenckim 
Forum Naukowym realizuje międzyuczelniany 
projekt badawczy pt. „Wpływ poziomu adapta- 
cji środowiska miejskiego na pełnienie ról 
społecznych osób niepełnosprawnych”, którego 
jest koordynatorem.
Osoby chętne do pomocy w realizacji projektu 
prosimy o kontakt: fizjoterapia.skn@gmail.com

o s i ą g n i ę c i a
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Warsztaty EKG dla studentów 

W dniu 14.05.2011 r. w sali dydaktycznej przy  
ul. Narutowicza 100 odbyła się impreza eduka- 
cyjna „Warsztaty EKG dla studentów”. Organi-
zatorami przedsięwzięcia byli studenci z Koła 
Naukowego działającego przy Katedrze i Klini- 
ce Kardiologii w szpitalu im. W. Biegańskiego 
(opiekun naukowy – dr hab. med. Piotr Lipiec,  
przewodniczący Koła – Piotr Hamala). Kurs 
został objęty patronatem Samorządu Stu-
dentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz 
Łódzkiego Oddziału IFMSA–Poland. Były to 
zajęcia praktyczne prowadzone w dwóch turach  
– każda dla 20 studentów. Zadaniem słuchaczy  
było samodzielne opisanie otrzymanych zapisów 
EKG. Następnie wspólnie analizowano te ele-
ktrokardiogramy, dyskutowano o problemach  
i wyjaśniano trudności związane z interpretacją 
elektrokardiogramu spoczynkowego. Zajęcia 
poprowadziły: dr n. med. Ewa Trzos i lek. med. 
Barbara Uznańska z Pracowni Elektrokar- 
diologii Nieinwazyjnej Katedry Kardiologii UM 
w Łodzi. Warto nadmienić, że warsztaty EKG  
to druga już, po konferencji EKG z 18 grudnia 
2010 r., impreza elektrokardiograficzna dla stu-
dentów prowadzona przez specjalistów z Katedry 
Kardiologii. Obie cieszyły się dużym zaintereso- 
waniem najmłodszych adeptów medycyny.

prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa
Kierownik Pracowni Elektrokardiologii Nieinwazyjnej 

Katedry Kardiologii UM w Łodzi

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, 
w dniu 14 maja na terenie Manufaktury, stu-
denci kierunku pielęgniarstwo przeprowadzili 
akcję promocyjną - Zdrowy Styl Życia. Studenci 

wykonywali badania poziomu RR i glukozy we 
krwi. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród społeczności łódzkiej.
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Studencki Nobel 2011 - gala regionalna

„Studencki Nobel” 2011 to już czwarta edy-
cja konkursu organizowanego przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów, mającego na celu wyło- 
nienie najlepszego studenta w Polsce. Uczes- 
tnicy muszą wykazać się niebagatelnymi suk- 
cesami właściwie w każdej sferze życia, zaczy- 
nając od uczelni (średnia, praktyki), poprzez  
sport (olimpiady, zawody, patenty), sztukę (wy- 
stawy, własne dzieła), naukę (pisanie, publiko- 
wanie i referowanie prac własnych, zwłaszcza 
badawczych), akcje charytatywne, politykę 
(działalność w samorządach uczelnianych i tery-
torialnych) i wielu, wielu innych. Po wypełnieniu 
internetowej ankiety zaczyna się liczenie pun- 
któw przez Uczelniane Komisje Konkursowe.  
Studenci, którzy uzyskali ponad 150 punktów, 
zostają zakwalifikowani do pierwszego etapu 
konkursu i jako co najmniej „wyróżnieni” zostają 
zaproszeni na Galę Regionalną.
I w ten oto sposób zbliżamy się do wydarze-
nia, które miało miejsce 14 maja 2011 roku  
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy  
pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, gdzie odbyła  
się Gala Regionalna województwa mazo- 
wieckiego i łódzkiego.
Po krótkiej części artystycznej, w której akor- 
deonista zaprezentował muzykę z filmu „Pi-
raci z Karaibów”, zgromadzonych ponad 100 
gości przywitały prowadzące - studentki SGH  
w Warszawie. Następnie głos zabrał Mateusz 
Rybak (koordynator województwa mazowie- 
ckiego) oraz Jakub Ziółkowski (koordyna-
tor generalny), którzy pogratulowali wszystkim 
osiągnięć i apelowali, żeby każdy ze zgroma-
dzonych (niezależnie od wyników, które zaraz 
miały być podane) już czuł się zwycięzcą.

W pierwszej kolejności nagrodzono studentów 
województwa łódzkiego, następnie -  mazowie- 
ckiego. Z naszego regionu aplikowało ok. 60 stu-
dentów, z czego szesnastu uzyskało wyróżnie- 
nia - w tym studentka Uniwersytetu Medyczne- 
go w Łodzi Karolina Kupczyńska. Na po- 
szczególnych uczelniach wyższych z naszego  
województwa: Uniwersytecie Łódzkim, Polite- 
chnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi i ASP wyłoniono laureatów - pierwsze 
miejsce w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
zajęła studentka IV roku Wydziału Lekarskiego  
- Anna Kawińska.
Napięcie sięgało zenitu, kiedy odczytano lau-
reatów Etapu Regionalnego Konkursu! Zanim 
ujawniono nazwiska, zaprezentowano krótko 
sylwetki i osiągnięcia nagrodzonych. Miejsce 
IV zajęła Joanna Maślejak (ASP), III - Anna 
Kawińska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), II 
- Adam Owczarek (PŁ), I - Paweł Rogaliński 
(UŁ). Zwycięzcy dostali bukiet kwiatów i na-
grody książkowe (nawiązujące do teorii biznesu  
i zarządzania) oraz to, co najważniejsze - dy-
plomy! W ładnym, sportowym stylu cała trójka 
(studentka ASP nie była obecna) uścisnęła sobie 
dłonie i pogratulowała nawzajem, po czym, po 
„chwili dla reporterów” z uśmiechem wróciła na 
swoje miejsca.
Następnie ogłoszono zwycięzców z wojewódz-
twa mazowieckiego i organizatorzy zaprosili  
do dalszego śledzenia wyników konkursu na ko- 
lejnym poziomie oraz na wyniki konkursu 
branżowego.
Po części naukowej zgromadzonych zaproszono 
na drobny poczęstunek.
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Majówka na Polach Nadziei

W niedzielę 15 maja w parku Źródliska odbył 
się charytatywny piknik „Majówka na Polach 
Nadziei”. Festyn został zorganizowany w ra- 
mach kampanii edukacyjno-informacyjnej Ze- 
społu Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej na zakończenie tegoro- 
cznej edycji ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei, 
mającej na celu uwrażliwianie społeczeństwa na 
los ludzi chorych. Wolontariusze ZDOH Cari-
tas promowali ideę profesjonalnej opieki hospi- 
cyjnej. Rozpowszechniając zasady komplekso- 
wej pomocy pacjentom pozostającym pod opieką 
specjalistów medycyny paliatywnej, prowadzili  
kwestę na rzecz łódzkiego hospicjum domowego.
Jak dotychczas, działania hospicjum domowego 
Caritas licznie wsparli studenci kierunku lekar-
skiego działający w łódzkim oddziale IFMSA, 
studenci stomatologii oraz członkowie Studen- 
ckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medy-
cyny Katastrof przy UM w Łodzi. W programie 
festynu znalazły się pokazy ratownictwa medy- 
cznego, badania stomatologiczne, nauka higieny 
jamy ustnej, kampania antynikotynowa, degu- 
stacja wyrobów bezglutenowych połączona  
z informacją o problemach celiakii. Dorośli mogli 
przeprowadzić badanie poziomu cukru we krwi, 
określić indeks masy ciała. Dla dzieci studenci 

przygotowali największą niespodziankę: w Szpi-
talu Pluszowego Misia dzieci mogły przebadać  
i uzyskać fachową diagnozę dolegliwości swojej 
ulubionej zabawki.
Na parkowej scenie wystąpił również chór go- 
spel, tancerze break dance, szkolne kabarety. 
Rozstrzygnięto też konkursy wiedzy o Łodzi  
i łódzkiej opiece hospicyjnej, w których nagrodą 
były dwuosobowe vouchery na przelot do  
Liverpoolu i Mediolanu liniami lotniczymi  
Ryanair.
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Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 

W dniu 16 maja 2011 roku Prezydent Bronisław 
Komorowski wręczył nominacje profesorskie 69 
osobom.
Miło nam poinformować, że profesorem nauk 
medycznych został Marek Sosnowski, Kie- 
rownik I Kliniki Urologii Uniwersyteckiego  
Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii 
Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów.

Maj z Akademickim Biurem Karier
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I Międzynarodowy Festiwal Zdrowia i Urody

W dniach 16-17 maja 2011 r. w Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego Politechniki 
Łódzkiej odbył się I Międzynarodowy Festiwal  
Zdrowia i Urody. Wydarzenie organizowane  
przez Politechnikę Łódzką wraz z Fundacją  
Quantum Satis skierowane było do studentów  
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Atrak- 

cyjna oferta Festiwalu, na którą składały się  
liczne pokazy, warsztaty, wystawy i konsultacje 
ze specjalistami, ma zachęcić młodych ludzi  
do prowadzenia zdrowego stylu życia i ograni- 
czać występowanie wśród młodzieży ryzykow- 
nych dla zdrowia zachowań, takich jak np. korzy- 
stanie z używek czy zła dieta.
Wśród partnerów merytorycznych Festiwalu,  
obok Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zna- 
lazły się m. in.: Uniwersytet Łódzki, Szpital im. 
Kopernika w Łodzi, Instytut Kosmetyczny Ma-
tis, Klub Fitness ,,I’m fit” Adamed Consumer  
Healthcare i wiele innych. Honorowym patro- 
natem Festiwal objęli: Rektor Politechniki 
Łódzkiej - prof. Stanisław Bielecki, Marszałek 
Województwa Łódzkiego - Witold Stępień oraz 
Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska, 
a patronatem medialnym: Telewizja TOYA, Stu-
denckie Radio ,,Żak” oraz serwis DoUrody.pl.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi przygotował dla 
zwiedzających wiele atrakcji. Studenci kierunku 
lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa, 
przedstawiciele IFMSA, Koła Medycyny Ra-
tunkowej i Medycyny Katastrof zapraszali na 
badania poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia 
tętniczego oraz poziomu stężenia tlenku węgla 
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w wydychanym powietrzu, przeglądy stoma-
tologiczne, szkolenia z zakresu pierwszej po-
mocy. Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego 
przygotowało masaże relaksacyjne, wykonywane 
przez p. Ewę Rączkiewicz, doktorantkę Od- 
działu Fizjoterapii oraz warsztaty „Ujarzmić po- 
twora stresu”, prowadzone przez panią Klaudię 
Mąkosę, asystentkę w Zakładzie Rehabilitacji 

Społecznej. Można było skorzystać również  
z dwóch bardzo ciekawych wykładów przygoto- 
wanych przez pracowników naszej Uczelni.  
Prof. Jolanta Zawilska zapoznała przybyłą 
młodzież z działaniem oraz skutkami przyjmo- 
wania środków odurzających, natomiast prof. 
Anna Zalewska-Janowska przedstawiła wpływ 
stresu na naszą skórę.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji PRIME 
- Postgraduate Education Organization 

Dnia 18 maja 2011r. o godz. 18:00 w Auli  
im. Garlickiego na pl. Hallera 1 odbyło się ko- 
lejne spotkanie z gośćmi z organizacji PRIME 
- Postgraduate Education Organization: Pro-

fesorem Richardem Vincentem (kardiologiem  
z Uniwersytetu Brighton) oraz dr Alex Bojarska 
(anestezjologiem z Manchesteru).
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Wykład otwarty prof. Georga B. Stefano z Neuroscience Research Institute 
(New York, USA) „Patents: protecting and Creating Your Revenue Stream”

W dniu 18 maja o godzinie 15:00 w Auli im. 
Pruszczyńskiego (al. Kościuszki 4) odbył się 
gościnny wykład prof. Georga B. Stefano z Neu-
roscience Research Institute (New York, USA).
Prof. Stefano odwiedził naszą Uczelnię na 
zaproszenie Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia 
Tętniczego i Medycyny Rodzinnej oraz Zakładu  

Nadciśnienia Tętniczego, aby opowiedzieć  
o ochronie patentowej innowacyjnych proje- 
któw, procedurach rejestracji i zaletach stoso- 
wania patentów. 

prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz
dr hab. n. med. Maciej Banach, prof nadzw. UM

Uroczyste otwarcie Juwenaliów Sportowych 

W dniu 19 maja na stadionie AZS Łódź zostały 
uroczyście zainaugurowane Juwenalia Sportowe. 
Studentów łódzkich uczelni powitał Rektor Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi - prof. Paweł 
Górski, który dokonał uroczystego otwarcia  
imprezy.

Prestiżowy tytuł FESC dla dr hab. med. Małgorzaty Lelonek 

Niezależna Komisja Europejskiego Towarzystwa  
Kardiologicznego (ESC) przyznała dr hab. med. 
Małgorzacie Lelonek z Kliniki Kardiologii  
I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM  
w Łodzi prestiżowy tytuł Fellow of the Euro- 
pean Society of Cardiology (FESC). 

Uroczyste wręczenie przyznanego tytułu odbę- 
dzie się w sierpniu w Paryżu, podczas ceremonii 
otwarcia kongresu Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego. Tytuł ten jest przyznawany kar- 
diologom o najwyższych kwalifikacjach, mię- 
dzynarodowym dorobku naukowym i renomie.  
W Polsce posiada go niewielu kardiologów. 
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Awans Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Rankingu Szkół Wyższych 2011  

Fundacja „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpo- 
spolita” ogłosiły wyniki tegorocznego Rankingu 
Szkół Wyższych 2011.
Ranking uczelni akademickich składa się z sześ- 
ciu grup kryteriów: prestiżu, potencjału nauko- 
wego, efektywności naukowej, innowacyjności, 
warunków studiowania oraz umiędzynarodo- 
wienia studiów. W tegorocznej edycji rankingu 
po raz drugi uczelnie ocenione zostały w grupach 
kierunków studiów, który dodatkowo wskazuje 
ich najmocniejsze strony (kryteriami rankingu  
są: oceny kadry akademickiej i pracodawców, 
ocena parametryczna MNiSW oraz publikacje, 
cytowania i indeks Hirscha, oparte na bazie Sco-
pus z lat 2006-2010).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął w tym 
roku 23. miejsce w rankingu ogólnym, w którym 
kolejny raz najlepiej wypadliśmy pod względem 
warunków studiowania, wyprzedzając szkoły 
wyższe z pierwszej dziesiątki. Ponadto nasza 
Uczelnia zajęła 7. miejsce wśród uczelni medy- 
cznych, co stanowi awans w stosunku do lat po- 
przednich. Natomiast w rankingu w grupie kie- 
runków medycznych uplasowaliśmy się na  
6. miejscu. W tym zestawieniu nasza uczel-
nia była bezkonkurencyjna jeśli chodzi o ocenę 
parametryczną i ilość publikacji naukowych, 
wyprzedzając uczelnie z pierwszej trójki. Do tego 
sukcesu przyczynił się również wysoko oceniany 
dorobek naukowy naszej Alma Mater (indeks  
Hirscha).

Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii 
Lekarskiej pod Honorowym Patronatem Re- 
ktora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - prof. 
dr. hab. n. med. Pawła Górskiego, odbył się  
w Łodzi, w dniach 19 i 20 maja 2011 roku. 
Jednocześnie poświęcony był obchodom Jubi-
leuszu 60-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr 
hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej - wieloletniej,  
począwszy od II, współorganizatorki Dni Klini- 
cznych. Pomysłodawcą konferencji na temat 
pasożytów człowieka pod nazwą Dni Kliniczne 
Parazytologii Lekarskiej był wybitny interni-

sta polski, profesor Józef Wacław Grott (1894 
-1973) - Kierownik I Kliniki Chorób Wewnę- 
trznych AM w Łodzi, który wraz ze współpra- 
cownikami: doc. Eugeniuszem Wawrzyńskim, 
dr. Ryszardem Kuźmickim i dr. Zygmuntem 
Dzięciołowskim, a także Łódzkim Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego 
zorganizował 24 lutego 1962 r. I DKPL. Trady-
cja corocznych spotkań lekarzy praktyków  
z doświadczonymi pracownikami naukowymi 
z dziedziny parazytologii przetrwała do dziś  
i zaowocowała Jubileuszowym 50. DKPL. 
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Dzień Kliniczny jest zjazdem ogólnopolskim, 
podczas którego prezentowane są doniesienia 
naukowe, z zakresu nauk podstawowych i kli- 
nicznych, a także dotyczące wszystkich aspektów 
diagnostyki, uwzględniające aktualne problemy 
parazytologii i mikologii medycznej w kraju  
i na świecie. Dzień Kliniczny Parazytologii 
Lekarskiej corocznie - od 50 lat - organizowa- 
ny jest przez Oddział Łódzki Polskiego Towa- 
rzystwa Parazytologicznego wraz z pracownikami 
Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM/
UM w Łodzi. Wieloletnim współorganizatorem 
sympozjum jest także Komitet Parazytologii  
II Wydziału PAN. 
Obrady otworzyła Przewodnicząca Łódzkiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologi- 
cznego - prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwa- 
śniewska, która przypomniała zasługi prof. dr 
hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej dla Polskiego 
Towarzystwa Parazytologicznego. Następnie głos 
zabrali liczni uczestnicy zjazdu, składając Jubi-
latce - Honorowej Przewodniczącej 50. DKPL - 
szczere wyrazy uznania za Jej wybitne osiągnię- 
cia naukowe i wzorową postawę, zarówno Peda-
goga, jak i Przyjaciela oraz najlepsze życzenia 
dalszej, równie owocnej pracy jako wybitnego 
Nauczyciela następnych pokoleń mikologów  
i parazytologów. Historię, tematykę i naj- 
ważniejsze osiągnięcia 50. Dni Klinicznych  
Parazytologii Lekarskiej interesująco przedsta- 
wiły dr hab. Joanna Błaszkowska i dr n. med. 
Anna Wójcik.
Tematem tegorocznego sympozjum były: „Cho- 
roby pasożytnicze i grzybice - ich wzrastające  
znaczenie w medycynie”. W obradach uczestni- 
czyło ponad 100 osób - pracownicy wyższych 

polskich uczelni, specjaliści diagnostyki labora-
toryjnej, a także lekarze różnych specjalności kli- 
nicznych. Wygłoszono 43 wykłady i zaprezen-
towano doniesienia z zakresu aktualnej proble- 
matyki parazytologicznej i mikologicznej. Zwró-
cono uwagę na trudności diagnostyczne i tera- 
peutyczne zarówno parazytoz importowanych 
(malaria, pełzakowica jelitowa, mansoneloza), 
jak i rodzimych (toksoplazmoza, toksokaroza, 
wągrzyca OUN) oraz inwazji pasożytniczych, 
współistniejących z zarażeniem wirusem HIV. 
Omówiono możliwość transmisji pasożytów 
człowieka drogą wertykalną i podczas tran-
sfuzji. Odbyła się także Dyskusja Okrągłego 
Stołu, poświęcona inwazjom pasożytów prze-
wodu pokarmowego. Poruszono ważny problem 
trudności diagnostycznych w parazytozach jelito-
wych, zwracając uwagę na często fałszywie do-
datnie wyniki w metodach immunoenzymaty- 
cznych. Podkreślono, że badanie koproskopowe 
nadal jest referencyjną metodą wykrywania in-
wazji pasożytów jelitowych. Tematyka mikolo- 
giczna zjazdu obejmowała charakterystykę  
różnych postaci klinicznych grzybic, m.in. 
ośrodkowego układu nerwowego, jamy ustnej  
i gardła, zatok przynosowych, paznokci i skóry, 
ciągle aktualny problem lekowrażliwości szcze- 
pów grzybów, trudności diagnostyczne i terapeu-
tyczne grzybic odzwierzęcych, a także rolę czyn-
ników środowiskowych w etiopatogenezie grzy-
bicy.
Liczny, czynny udział uczestników wskazuje na 
wzrastające znaczenie oraz interdyscyplinarność 
omawianych zagadnień z zakresu parazytologii  
i mikologii medycznej, co skłania do kontynuo- 
wania naszych corocznych spotkań.
Komitet Organizacyjny DKPL

Sukcesy łódzkiego środowiska diabetologicznego

Z radością informujemy, że w trakcie XIII Zjazdu 
Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego (PTD) odbywającego się w Krakowie 
w dniach 19-21 maja br. prof. nadzw. dr hab. 
med. Leszek Czupryniak z Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Diabetologii, USK Nr 1 im.  
N. Barlickiego, objął stanowisko Prezesa PTD.  
Ponadto, do Zarządu Głównego PTD wybrany 
został prof. zw. dr hab. med. Wojciech Mły- 
narski, a do Komisji Rewizyjnej - prof. dr hab. 
med. Katarzyna Cypryk (została ona także jej 
przewodniczącą) oraz dr hab. med. Agnieszka 
Szadkowska. Jest to dowód uznania polskiego 

środowiska diabetologicznego dla osiągnięć 
łódzkich lekarzy i naukowców - zarówno in-
ternistów, jak i pediatrów - zajmujących się cho-
rymi na cukrzycę. 
Serdecznie gratulujemy!
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Akademickie Mistrzostwa Polski MTB Poznań 2011

W weekend 20-22 maja 2011 r. park Cytadela 
w Poznaniu został oblężony przez miłośników 
kolarstwa górskiego, którzy zjechali tam, by 
walczyć o zwycięstwo w Akademickich Mi- 
strzostwach Polski. Nie zabrakło również naszej 
sekcji MTB UM, dla której był to już drugi  
start w tego typu imprezie.
W tym roku trasa zawodów stanowiła duże 
wyzwanie - pełna krótkich, technicznych pod-
jazdów oraz bardzo niebezpiecznych zjazdów, 
sprawiała problemy nawet doświadczonym ko- 
larzom. Zgodnie z intencją organizatora „pre- 
ferowała zawodników jeżdżących odważnie,  
z nienaganną techniką, silnych i wytrzymałych”. 
Do tego wachlarza cech nasza sekcja dołożyła 
jeszcze niesamowitą motywację, ale i zdrowy 
rozsądek. 
Indywidualną jazdę na czas wszyscy ukończyli, 
przekraczając linię mety jedynie z paroma 

stłuczeniami i otarciami, podczas gdy kilku ko-
legów z innych uczelni niestety nie uniknęło 
poważnych złamań. Męskiej części naszej 
drużyny należą się ogromne gratulacje za 
wytrwałość i pokłady siły, bowiem musieli wraz  
z innymi powtarzać wyścig, gdy okazało się,  
że źle oznakowana trasa powiodła część zawo- 
dników w zupełnie innym kierunku. Dużą 
motywacją i zaciętością wykazał się zwłaszcza 
Mikołaj Kwiatkowski, podchodzący do startu po 
raz trzeci z powodu problemów ze sprzętem. 
Na odpoczynek i regenerację sił było niewiele 
czasu. Już następnego dnia odbywał się główny 
wyścig, w którym na panie czekały 4, a na pa- 
nów 6 okrążeń liczącej 7,7 km trasy. Do późnych 
godzin nocnych serwisowano sprzęt, udzielano 
sobie rad taktycznych i wsparcia psychicznego, 
a w trakcie wyścigu wzajemny gorący doping 
pozwalał wykrzesać resztki sił, przyspieszyć na 
prostej i zostawić w tyle kilku zawodników. Nie 
obyło się bez przygód - zaginiony chip elektro- 
nicznego pomiaru czasu, zerwany łańcuch, opona 
przebita kawałkiem szkła, zakleszczone hamulce, 
rozkręcone jarzmo siodła oraz kilka wywrotek  
i dodatkowych sińców. To jednak nie wystra- 
szyło naszych zawodników, a determinacja i wola 
walki zaprocentowały na mecie.
Męska reprezentacja w składzie: mgr Przemy- 
sław Andrzejak, Mateusz Adamkiewicz, Szy-
mon Gałczyński, Jacek Drubkowski, Tomasz  
Janczyk, Wojciech Kapuściński, Michał Ko- 
moń, Piotr Kosielski, Paweł Kotek, Mikołaj 
Kwiatkowski, Paweł Porczyk, Przemysław 
Trzciński pokonała w klasyfikacji uczelni m.in. 
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warszawski  
i Akademię Wychowania Fizycznego z Krakowa!
Drużyna kobiet w składzie: Anna Banaszek, 
Marta Roczek i Kamila Szulc zatriumfowała 
między innymi nad Politechniką Łódzką.
Zaplecze techniczne, medyczne, gorący doping  
oraz zdjęcia zapewniły Joanna Kosielska (absol-
wentka UM w Łodzi oraz zawodniczka KU AZS 
Umed Łódź) oraz Adrianna Felisiak.
Wśród uczelni medycznych nasz Uniwersytet 
zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji mężczyzn  
i drugie miejsce w klasyfikacji kobiet. 
Tegoroczne Mistrzostwa pokazały, jak duży 
postęp przez miniony rok poczyniła sekcja MTB 
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UM i jak bardzo procentują regularne treningi 
i starty w innych zawodach, zarówno podczas 
samych wyścigów, jak i między nimi, przynosząc 

nie tylko kolejne sukcesy, ale też dużo radości  
i dobrej zabawy. 
Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów  
w kolejnych startach!

Finał Akademickich Mistrzostw Polski w judo 

W dniu 21 maja 2011 r. w Opolu odbył się  
finał Akademickich Mistrzostw Polski w judo  
kobiet i mężczyzn. Naszą uczelnię reprezento- 
wały trzy zawodniczki: 
Katarzyna Wilczyńska w kat. -52 kg 
(studentka kierunku lekarsko-dentystycznego),
Jagoda Jary w kat. - 57 kg 
(studentka technik dentystycznych) 
Agata Cal w kat. - 63 kg 
(studentka dietetyki)
Po zaciętych walkach, również z reprezentant- 
tkami kraju, wszystkie dziewczyny wywalczyły 
miejsca medalowe w swoich kategoriach wa- 
gowych. Katarzyna Wilczyńska zdobyła tytuł 
Mistrzyni Polski, wygrywając 3 walki, w tym 
finałową z Martyną Martynowicz z Politechniki 
Opolskiej. Jest to już czwarty medal Kasi z Aka-
demickich Mistrzostw Polski, w tym drugi złoty. 
Jagoda Jary zdobyła brązowy medal po stocze- 
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niu 4 walk, w tym 3 wygranych. W walce  
o brązowy medal pokonała zawodniczkę Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Magdalenę Traci- 
chleb. Agata Cal również zdobyła brązowy me- 
dal, pokonując w walce medalowej zawodni- 
czkę WSPiA Poznań - Małgorzatę Kałkę.  
W klasyfikacji drużynowej uniwersytetów me-
dycznych zajęliśmy 1. miejsce, natomiast w kla- 
syfikacji generalnej kobiet wszystkich uczelni 
zdobyliśmy miejsce 4., tracąc zaledwie 2 punkty 
do miejsca na podium!

Mistrzostwa Polski AZS w karate WKF

Dnia 21 maja 2011 r. we Wrocławiu odbyły się 
Mistrzostwa Polski AZS w karate WKF, pod- 
czas których nasz uniwersytet reprezentowały  
2 zawodniczki: Justyna Gradowska i Paulina 
Augustyn (obie są studentkami Oddziału Fizjo- 
terapii).

Złoty medal w konkurencji kumite indywidualne 
w kategorii -61 kg przypadł Justynie, która bro- 
niła tytułu z zeszłego roku. W drodze do finału 
musiała pokonać 4 zawodniczki, a w finale w do- 
liczonym czasie wygrała 2:0 z obecną mistrzynią 
Polski seniorów w tej kategorii. Tym samym 
uzyskała powołanie na AME, które odbędą się  
w lipcu w Bośni i Hercegowinie.

VI Konferencja Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii 

W dniu 21 maja odbyła się VI Konferencja Kliniki 
Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii 
UM w Łodzi pt. „30 lat wszczepialnych kardio- 
werterów-defibrylatorów. Jak prowadzić pacjen-
ta z wszczepionym ICD?”. Miejscem obrad była 

siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. 
Konferencję patronatem objął Prezydent Miasta 
Łodzi oraz Sekcja Rytmu Serca PTK.

Międzynarodowy Dzień Celiakii

Z okazji Międzynarodowego Dnia Celiakii 
Oddział Łódź IFMSA-Poland zaprosił studentów 
oraz zainteresowanych na warsztaty „Celiakia  
- dowiedz się więcej!”, które odbyły się 21 maja  
w Świetlicy III Domu Studenta UM w Łodzi,  

przy ul. Mazowieckiej 12/16. Program obejmował 
spotkanie z lekarzem, aktualności naukowe, 
dyskusje oraz degustację produktów bezglute- 
nowych.
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Zmarł prof. dr hab. med. Stanisław Adamski

W dniu 21 maja 2011 r. zmarł prof. dr hab. med. 
Stanisław  Adamski, wybitny chirurg, kardio-
chirurg i torakochirurg, który w swojej długoletniej 

karierze związany był z uczelniami medycznymi 
w Łodzi i Białymstoku. 
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.
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66-lecie utworzenia Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego 

W dniu 23 maja 2011 r. odbyło się uroczyste 
posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego  
z okazji 66. rocznicy utworzenia Uczelni. Po- 
dczas uroczystości, która odbyła się w Auli  
im. prof. Wacława Szuberta, nadano tytuł dok-
tora honoris causa UŁ - prof. Bogumiłowi Brze- 
zińskiemu oraz wręczono wyróżnienia i me- 
dale.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedsta-
wiciele Władz łódzkich szkół wyższych. Uniwer-
sytet Medyczny w Łodzi reprezentowała Prore-
ktor ds. Nauczania i Wychowania, prof. Anna 
Jegier.

W tym samym dniu odbyło się również uro- 
czyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej 
z okazji 66. rocznicy powstania Uczelni. Podczas 
uroczystości, która odbyła się w Audytorium im. 
A. Sołtana, wręczono liczne nagrody i odznacze-
nia pracownikom, studentom i absolwentom U- 
czelni. Obchodom towarzyszył występ Akade- 
mickiego Chóru Politechniki Łódzkiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przed-
stawiciele Władz pozostałych łódzkich szkół 
wyższych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
reprezentował Prorektor ds. Klinicznych, prof. 
Marian Brocki.

I Nagroda Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego  
dla Młodego Lekarza-Naukowca z Łodzi

Mamy wielką przyjemność poinformować, że 
dr Wojciech Fendler, za prace badawcze nad 
cukrzycą otrzymał na XIII Zjeździe Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego w Krakowie 
I Nagrodę dla Młodego Lekarza-Naukowca. 
Nagrodę przyznano za liczne publikacje z za-

kresu genetyki cukrzycy, markerów diagnosty- 
cznych monogenowych postaci choroby oraz  
czynników wpływających na kontrolę meta- 
boliczną u dzieci z cukrzycą. Część wyników 
stanowiła podstawę rozprawy doktorskiej dr.  
Wojciecha Fendlera. Wszystkie badania pro- 
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wadzono w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hema-
tologii i Diabetologii przy udziale ośrodków ba- 
dawczych współpracujących w ramach projektu 
TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej pt.: 

„Polish Registry of Pediatric and Adolescent  
Diabetes - a Nationwide Genetic Screening for 
Monogenic Diabetes”, koordynowanego przez 
prof. dr. hab. n med. Wojciecha Młynarskiego.

Zmarł dr n. med. Janusz Franciszek Wierzbicki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 maja  
2011 r. zmarł dr n. med. Janusz Franciszek  
Wierzbicki. Uroczystości pogrzebowe odbyły  
się w piątek 27 maja o godz.12 w Kościele  

Garnizonowym p.w. Św. Jerzego a następnie  
na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej. 

Pogrążona w głębokim bólu i żałobie, 
Anita Wierzbicka-Ferszt

Wręczenie nagród PAN

W dniu 25 maja odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród przyznawanych młodym pracownikom 
nauki i sztuki przez Komisję Nagród Prezydium 
Oddziału PAN i Konferencję Rektorów Łódzkich 
Uczelni Publicznych. Wśród laureatów edycji 
2010 znalazł się dr n. med. Radosław Bednarek 
z Katedry i Zakładu Biofizyki Molekularnej  
i Medycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, który 
otrzymał nagrodę w dziedzinie nauk biologi- 
czno-medycznych. Laureatowi serdecznie gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
prof. nadzw. dr. hab. Macieja Banacha

Gościem specjalnym posiedzenia Senatu Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi, które odbyło 
się 26 maja br., był Podsekretarz Stanu w Mi- 
nisterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  
prof. nadzw. dr hab. Maciej Banach.
W swoim expose Minister mówił o aktual-
nych problemach związanych z reformą nauki 
w kontekście szkolnictwa wyższego, finanso- 
waniu badań naukowych oraz wprowadzanych 

przekształceniach związanych z wymogami Unii 
Europejskiej.
Podczas obrad Senatu wręczone zostały także 
Nagrody im. prof. M. Stefanowskiego. Kapituła 
Nagrody, pod przewodnictwem prof. Marka So- 
snowskiego, wyróżniła dwie osoby, które z rąk  
fundatora nagrody oraz prof. dr. hab. Radzi- 
sława Kordka - Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą, odebrały dyplomy i czeki pieniężne:
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•  w kategorii za najlepszą pracę habilitacyjną 
    wyróżniono pracę dr hab. n. med. Katarzy- 
 ny Starskiej z Kliniki Otolaryngologii  
   i Laryngologii Onkologicznej Katedry Otola- 
    ryngologii UM;

• w kategorii za najlepszą pracę doktorską 
   wyróżniono pracę dr. Piotra Loby z Kliniki    
    Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu UM.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Postępy w położnictwie i ginekologii

W dniach 26 - 27 maja Hotel Andel’s gościł 
wybitnych ginekologów i położników, zarówno 
z Polski, jak i ze świata, w związku z organizo- 
wanym przez Polskie Towarzystwo Ginekolo- 
giczne - Oddział Łódzki Sympozjum „Postępy  
w położnictwie i ginekologii”. Współorgani- 
zatorami sympozjum byli: Instytut Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz I Katedra 
Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi a patronatem wydarzenie objął 
Rektor UM w Łodzi, prof. Paweł Górski.

Uroczystość otwarcia sympozjum poprowadzili 
członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. 
Przemysław Oszukowski i prof. Piotr Siero- 
szewski, a wszystkich zgromadzonych powitał 
Rektor, prof. Paweł Górski i Konsultant Kra-
jowy w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, 
prof. Stanisław Radowicki.
Sympozjum spotkało się z ogromnym zainte- 
resowaniem specjalistów wybranych dziedzin 
medycznych. 
Wszyscy uczestnicy, lekarze i pielęgniarki mo-
gli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami 
w dziedzinie ginekologii i położnictwa, prze- 
dyskutować wątpliwości, problemy związane  
z obowiązującymi schematami postępowania  
klinicznego, wymienić doświadczenia zawo-
dowe. 
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Busku-Zdroju

W dniach 26-28 maja 2011 roku odbyła się 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat: 
„Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego  
i kolanowego. Biomechanika, etiologia, patoge- 
neza. Współczesne metody leczenia”. Organizato-
rami Konferencji były Katedra Ortopedii i Trau-
matologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
oraz 21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo 
-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju. Konferencja  
połączona została z obchodami 75-lecia działal- 

ności 21. Szpitala. Z tej okazji prof. Henryk 
Chmielewski wygłosił wykład inauguracyjny 
dotyczący historii współpracy między 21. Woj- 
skowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilita- 
cyjnym, a Szpitalem Klinicznym im. WAM-CSW 
w Łodzi.
Zaproszeni goście i uczestnicy z pewnością doce-
nili bogaty program naukowy konferencji i wyko-
rzystali niecodzienną możliwość wymiany wiedzy 
i doświadczeń.

II Ogólnopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym w Krakowie

W dniach 26-29 maja 2011 r. odbyły się II Ogólno- 
polskie Zawody Uczelni Medycznych w Rato- 
wnictwie Medycznym w Krakowie. Zawody  
objęte były patronatem Collegium Medicum  
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizacją tego- 
rocznych zawodów zajęli się ubiegłoroczni 
zwycięzcy I Ogólnopolskich Zawodów Uczelni 
Medycznych w Ratownictwie Medycznym, które 
odbyły się w Łodzi pod patronatem naszego Uni-
wersytetu. 

Pierwsze miejsce w tegorocznych zawodach  
zajęli studenci z Lublina, drugie studenci  
z Wrocławia, trzecie studenci z Grudziądza.  
Reprezentacja naszej uczelni minęła się o włos  
z podium i uplasowała tuż poza nim na bar- 
dzo mocnej 4. pozycji. 
W II Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Me-
dycznych w Ratownictwie Medycznym wzięło 
udział 17 zespołów z całego kraju. Jest nam  
niezmiernie miło, że piękna tradycja zapoczą- 
tkowana przez studentów i asystentów naszej  
Uczelni rozprzestrzenia się dalej, angażując  
coraz to większą rzeszę młodych, zdolnych  
i chętnych poddawać weryfikacji swoją wiedzę  
i umiejętności ludzi. 
My - członkowie łódzkiego zespołu - chcielibyśmy  
serdecznie podziękować wszystkim osobom za- 
angażowanym w nasze przygotowania, w szcze- 
gólności lek. med. Karolinie Burskiej, lek. 
med. Elżbiecie Balcerzyk-Barzdo oraz mgr Ka-
tarzynie Staroście-Głowińskiej za poświęcony 
czas, ogromne zaangażowanie, wsparcie w trud-
nych chwilach oraz bezcenne lekcje i wskazówki, 
które na zawsze pozostaną wraz z Wami w naszych 
głowach i sercach. 
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Nie udało się nam tym razem dosięgnąć wyma- 
rzonego podium, jednakże dołożymy wszelkich 
starań, aby dokonać tego wyczynu na następnych 
zawodach.

Z wyrazami szacunku, 
członkowie łódzkiego zespołu: 

Przemysław Kluj
Marcin Nowakowski

Piotr Szutoczkin

Ordery Ecce Homo

ECCE HOMO - Dla ludzi którzy wbrew wszel-
kim przeciwnościom, poprzez konsekwentną 
działalność dają świadectwo bezinteresownej 
miłości bliźniego.
Wyjątkowa uroczystość odbyła się w niedzielę 
29 maja 2011 r. w Tomaszowie Mazowieckim. 
Po raz czternasty kolejni wielcy ludzie zostali 
docenieni orderami Ecce Homo. W tym roku 
kapituła orderu wyróżniła cztery osoby. 
Uroczystość wręczenia odbyła się w Urzędzie 
Miasta. Poprzedziła ją msza św. w kościele św. 
Antoniego, odprawiona przez kardynała Józefa  
Glempa, również odznaczonego podczas 
uroczystości. 

Oprócz niego odznaczeni zostali: Henryka 
Krzywonos-Strycharska za serce okazywane  
dzieciom, prof. Wojciech Zabłocki za charyzmę 
w działaniu na rzecz sportowców, prof. Hen-
ryk Skarżyński za przywracanie słuchu cho-
rym i upośledzonym. Biskup opolski Alfons 
Nossol, który został doceniony za duszpasterską 
aktywność, zapowiedział swój przyjazd na 
wrzesień. 
Podczas  samego rozdania nagród w Urzędzie  
Miasta na rozpoczęcie uroczystości chór odśpie- 
wał  Hymn Państwowy oraz „Rozkołysz pieśnią 
świat” Korcza na cześć laureatów.  Po południu 
w ewangelickim Kościele Zbawiciela na cześć 
dam i kawalerów orderu odbył się  koncert Chóru 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod dy- 
rekcją prof. Anny Domańskiej. Dla Chóru na- 
szej Uczelni zaproszenie do uświetnienia tak  
wyjątkowej uroczystości było wielkim wyró-
żnieniem.   

Nowe dane teleadresowe Działu Spraw Socjalnych

Nowy adres Działu Spraw Socjalnych:
pl. gen. J. Hallera 1, 
budynek I , II piętro, pok. 214
Nowe numery telefonów :
42 272 51 86 - mgr Anita Kupisz, 
Kierownik Działu (zapomogi)

42 272 51 87 - mgr Jolanta Kubicka 
(wczasy pod gruszą, wczasy indywidualne)
42 272 51 85 - Halina Wojewoda 
(wypoczynek dzieci, refundacja rekreacji)
42 272 51 88 - Elżbieta Janiszewska 
(pożyczki)
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W najnowszym wydaniu tygodnika Wprost 
opublikowany został Ranking Szkół Wyż- 
szych 2011, w którym Uniwersytet Me- 
dyczny w Łodzi sklasyfikowany został na 
wysokim 14. miejscu w rankingu ogólnym  
i miejscu 4. wśród uczelni medycznych. 

Ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Wyższych Wprost 2011

Ranking powstał w oparciu o 35 wskaźników 
pogrupowanych w trzech kategoriach opi- 
sujących ofertę edukacyjną uczelni, jej za-
plecze naukowo-dydaktyczne i stopień otwar-
cia na współpracę z otoczeniem społeczno 
-biznesowym i międzynarodowym.

Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków 
Wydział Farmaceutyczny
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Ogólnopolska  
Konferencja  

Radiofarmaceutyczna
Zakład Chemii Farmaceutycznej i Analizy Leków 

Wydział Farmaceutyczny

W dniach 12-13 maja 2011 r. w Hotelu Cen-
trum w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Kon-
ferencja Radiofarmaceutyczna. Inicjatorem 
konferencji była prof. dr hab. n. farm. 
Elżbieta Mikiciuk-Olasik - Kierownik Za- 
kładu Chemii Farmaceutycznej i Analizy 
Leków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
organizatorami - Zakład Chemii Farmaceuty-
cznej i Analizy Leków Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi, Zakład Chemii Farmaceu-
tycznej Uniwersytetu Medycznego w Pozna- 
niu,  Komisja Analizy Farmaceutycznej 
Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz 
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego. Konferencja odbywała 
się pod patronatem honorowym JM Re- 
ktora Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi 
- prof. dr. hab. n. med. Pawła Górskiego 
oraz Prezydenta Miasta Łodzi - Hanny Zda- 
nowskiej.
W konferencji wzięło udział ponad 130 
osób - wybitni naukowcy z Polski i innych 
krajów (Włochy, Austria, Niemcy), eks-
perci, przedstawiciele jednostek naukowych  
i wdrożeniowych, przedstawiciele firm 
farmaceutycznych oraz studenci. W spo- 
tkaniu uczestniczyła przedstawicielka Depar-

tamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia - Dy- 
rektor Katarzyna Chmielewska, Władze 
Uczelni reprezentował prof. dr hab. n. med. 
Radzisław Kordek - Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Me- 
dycznego w Łodzi. Jednym z gości hono-
rowych konferencji był prof. dr hab. n. med. 
Leszek Królicki - Prezes Polskiego Towa- 
rzystwa Medycyny Nuklearnej. W ramach 
konferencji odbyło się spotkanie dziekanów 
Wydziałów Farmaceutycznych polskich  
uczelni medycznych. 

Na program konferencji złożyły się war- 
sztaty, sesje wykładowe, sesja posterowa  
oraz komunikaty ustne. Inaugurujący kon- 
ferencję wykład pt.: „Maria Skłodowska-
Curie – znaczenie jej odkryć dla medycyny” 
wygłosił Rektor Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego - prof. dr hab. n. med. 

Artykuł 
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Marek Krawczyk. Prof. dr hab. n. farm. 
Małgorzata Sznitowska - Prorektor ds. 
Nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medyc-
znego, wygłosiła wykład pt.: „Farmaceuta  
gwarantem jakości radiofarmaceutyku spo- 
rządzanego w szpitalu”. 
Liczba referatów i temperatura dyskusji 
świadczyły o dużym zainteresowaniu pro- 
blemami radiofarmacji. Dobrze się stało, że 
spotkanie odbyło się w Łodzi, mieście po- 
strzeganym jako miejsce integrowania się 
przedstawicieli różnych kultur i środowisk. 
Konferencja również rozpoczęła integrację 
wielu środowisk skupionych wokół dia-
gnostyki i terapii z zastosowaniem izotopów 
promieniotwórczych. Radiofarmacja jest 
nauką interdyscyplinarną, w której obok far-
maceutów i lekarzy ogromną rolę odgrywają 
chemicy i fizycy. Tylko duże zespoły,  
w skład których wchodzą przedstawiciele 
tych specjalności, mogą liczyć na sukces, za- 
równo we wdrażaniu nowych technologii,  
jak i poszukiwaniu nowych związków – noś- 
ników izotopów promieniotwórczych do dia- 
gnostyki i terapii. Radiofarmaceutyk jest pro- 
duktem leczniczym i tak jak lek musi od- 

powiadać ściśle określonym standardom,  
a dodatkowo musi spełniać kryteria czys- 
tości wynikające z obecności izotopu pro- 
mieniotwórczego.
Konferencja była poprzedzona warsztata-
mi PET. Pozytonowa tomografia emisyjna 
jest stosowana coraz powszechniej, dlatego 
też uznaliśmy, że doskonałym sposobem na 
przybliżenie tej techniki będą zorganizo- 
wane warsztaty, co znalazło potwierdzenie  
w ogromnym zainteresowaniu spotkaniem. 
Nie sposób wymienić wszystkich wykła- 
dowców i tematów prowadzonych wielo- 
wątkowych dyskusji. Bezspornym jest, że  
konferencja wywołała wiele dyskusji i emo- 
cji, ale wszyscy uczestnicy jednogłośnie  
stwierdzili, że takie spotkanie było konieczne 
i powinno odbywać się cyklicznie. Dlatego 
jest naszym zamiarem, aby kontynuując ideę 
Łódzkich Spotkań Naukowych, kolejna kon-
ferencja poświęcona radiofarmacji odbyła się 
za dwa lata. 
Miłym dopełnieniem konferencji było wie- 
czorne spotkanie towarzyskie, które odbyło 
się pierwszego dnia konferencji w pięknych 
wnętrzach Muzeum Kinematografii.
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IV Sympozjum  
„Postępy w położnictwie 

i ginekologii”

Klinika Perinatologii I Katedra Ginekologii i Położnictwa 

W dniach 26 - 27 maja w Hotelu Andel’s 
odbyło się zorganizowane przez Polskie To-
warzystwo Ginekologiczne - Oddział Łódz- 
ki, pod patronatem Rektora UM w Łodzi, 
prof. Pawła Górskiego - IV Sympozjum „Po- 
stępy w położnictwie i ginekologii”. Współ- 
organizatorami wydarzenia były: Insty-
tut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 
oraz I Katedra Ginekologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Dzięki 
wieloletnim staraniom prof. Jarosława  
Kalinki, Kierownika Kliniki Perinatologii, 
I Katedry Ginekologii i Położnictwa UM  
w Łodzi, w ramach Sympozjum odbyło się  
I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie 
grupy PREBIC (Ist International Satellite 
PREBIC Meeting). 
The International PREterm BIrth Collabora-
tive (PREBIC) jest amerykańską organizacją 
naukową powstałą w 2004 roku. Skupia ona 
naukowców z wielu dziedzin naukowych 
zajmujących się szeroko pojętym problemem 
porodu przedwczesnego. Głównym celem 
działania organizacji PREBIC jest stworzenie 

platformy naukowej służącej wymianie 
poglądów dotyczących problematyki porodu  
przedwczesnego, a także (w kooperacji z in- 
nymi organizacjami, takimi jak Światowa  
Organizacja Zdrowia (WHO) czy March of  
Dimes) planowanie i realizacja międzyna- 
rodowych projektów badawczych przyczy- 
niających się do zmniejszenia negatywnych 
skutków wcześniactwa na całym świecie.  
Badania dotyczące problemu porodu przed-
wczesnego prowadzone są przez liczne, 
rozproszone zespoły naukowe na świecie. 
Obecnie dąży się do synchronizacji i koor-
dynacji tych badań w ramach organizacji 
międzynarodowych, takich jak m.in.: Euro-
pean Preterm Labor Group, March of Dimes, 
National Instiutes of Health, PREBIC czy 
GAPPS. Umożliwia to pełne wykorzystanie 
potencjału naukowego wielu ośrodków oraz 
przyśpiesza uzyskanie (multigenic contri-
bution) i opracowanie standaryzowanych 
wyników badań prowadzonych na dużych 
populacjach z uwzględnieniem najnowszych 
technik. Przykładem mogą być badania 
międzynarodowe prowadzone właśnie pod 
auspicjami grupy PREBIC w USA w ra- 
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mach Preterm Birth Genome Project Con-
sortium dotyczące oceny wpływu matczy-
nych i płodowych czynników genetycznych 
na wystąpienie porodu przedwczesnego.  
W badaniach tych bierze udział także Klini-
ka Perinatologii kierowana przez prof. 
Jarosława Kalinkę. Wyniki tych badań mogą 
się również przyczynić do podziału nieje- 
dnorodnej etiologicznie jednostki, jaką 
jest poród przedwczesny, na podgrupy,  
w zależności od ściśle określonej przyczy- 
ny, a to z kolei umożliwiłoby podjęcie celo- 
wanej profilaktyki i leczenia, czyli tzw.  
terapii „skrojonej na miarę”.
I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie 
grupy PREBIC odbyło się 27 maja 2011 r.  
w Łodzi pod kierownictwem prof. Jarosła- 
wa Kalinki z Kliniki Perinatologii UM  
w Łodzi. Prof. Kalinka od 2007 aktywnie 
uczestniczył w posiedzeniach grupy PREBIC 
odbywających się w Genewie od 2005 roku. 
Dzięki  jego aktywności i zaangażowaniu  
w I Międzynarodowym Satelitarnym spo- 
tkaniu grupy PREBIC w Łodzi uczestniczyło 
wielu znanych na całym świecie wybitnych 
naukowców zajmujących się problematyką 
porodów przedwczesnych. Zaproszeni goście, 
którzy w trakcie spotkania wygłosili swoje 

wykłady, to m. in.: prof. Calvin J. Hobel  
z Miriam Jacobs Chair in Maternal Fetal 
Medicine at Cedars-Sinai Medical Center 
Los Angeles, USA; Christopher P. Howson, 
Vice President for Global Programs at the 
March of Dimes Birth Defects Foundation, 
USA; Ramkumar Menon oraz Dyrektor The 
Perinatal Research Center at the Centennial 
Women’s Hospital in Nashville, USA, prof. 
Michael Katz, M.D., Senior Vice President 
for Research and Global Programs, March 
of Dimes Birth Defects Foundation, Reuben 
S. Carpentier Professor, emeritus of Pedia- 
trics, and Professor, emeritus of Public Health 
at Columbia University, USA; prof. Michael 
S. Kramer, McGill Professor in the Depart- 
ments of Pediatrics and of Epidemiology and 
Biostatistics at McGill University Faculty of 
Medicine, Kanada; prof. R. F. Lamont Profe- 
ssor of Obstetrics and Gynecology, Perinato- 
logy Research Branch, Division of Maternal 
Fetal Medicine, Department of Obstetrics and 
Gynecology, Wayne State University, Detroit, 
Michigan, USA oraz prof. Kenneth Ward  
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z Pacific Center for Research on Early Hu-
man Development at the University of  
Hawaii, USA.
I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie 
grupy PREBIC rozpoczął wykład prof. 
Jarosława Kalinki przedstawiający zapro- 
szonych gości i ich osiągnięcia naukowe. 
Następnie prof. C. Hobel  - przewodniczący  
grupy PREBIC – przedstawił założenia  
i cele działania grupy, a prof. R. Menon - 
wiceprzewodniczący PREBIC-u, omówił  
dotychczasowe osiągnięcia grupy, ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem platformy nau-
kowej: Preterm Birth Genome Project Con-
sortium. Pierwszą część spotkania zakończył 
wykład prof. R. Menona z Department of 
Epidemiology and Gynecology and Obste- 
trics, Rollins School of Public Health, Emo-
ry University, Atlanta, USA dotyczący is- 
totnych odmienności i zróżnicowanego wpły- 
wu wielu czynników ryzyka porodu przed-
wczesnego pomiędzy rasami. W drugiej 
części spotkania prof. M. Katz wygłosił 

wykład dotyczący złożonej etiologii po-
rodów przedwczesnych pt. „Enigma of Pre-
term Birth”, natomiast prof. M. Kramer 
przedstawił szczegółowe dane epidemiolo- 
giczne oraz omówił światowe trendy do- 
tyczące występowania porodów przedwcze- 
snych. Uzupełnieniem danych epidemiolo- 
gicznych był wykład prof. K. Warda 
omawiający aktualne i przyszłe możliwości 
odpowiedzi na pytanie, jakie są genetyczne 
uwarunkowania porodu przedwczesnego. 
Ostatnią część spotkania wypełnił wykład 
prof. C. Hobla na temat klinicznych aspe- 
któw porodu przedwczesnego ze szczegól-
nym uwzględnieniem negatywnej roli 
stresu w czasie ciąży oraz niedoborów wita- 
miny D u ciężarnych mogących zwiększać 
ryzyko urodzenia przed czasem. C. Howson, 
wiceprzewodniczący organizacji March of 
Dimes, omówił z kolei działania tej organiza-
cji mające na celu zwiększenie świadomości 
dotyczącej problematyki i negatywnych 
konsekwencji porodu przedwczesnego na 
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świecie. Ostatnim wystąpieniem był wykład 
prof. R. Lamonta z Wayne State University, 
Detroit w USA dotyczący stosowania anty-
biotyków w profilaktyce i leczeniu porodów 
przedwczesnych. Po wykładach znamieni- 
tych gości odbyła się gorąca dyskusja w szero- 
kim  gronie uczestników konferencji z Polski  
i z zagranicy.   
I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie 
grupy PREBIC, które odbyło się w Łodzi, 
było doskonałą okazją do zapoznania się 

z najnowszymi poglądami naukowymi 
dotyczącymi problematyki porodu przed- 
wczesnego, wymiany poglądów i dyskusji na 
tematy naukowe, kliniczne i zawodowe. 
Mamy nadzieję, że Międzynarodowe spo- 
tkania grupy PREBIC na trwałe wpiszą się  
w kalendarz łódzkich konferencji położniczo 
-ginekologicznych, dając możliwość aktu- 
alizacji naszej wiedzy dotyczącej tego 
najważniejszego dla położników problemu  
w kolejnych latach. 

„ P o s t ę p y 
w  p o ł o ż n i c t w i e  i  g i n e k o l o g i i ”
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II Ogólnopolskie Zawody 
Uczelni Medycznych  

w Ratownictwie Medycznym

Przemysław Kluj
kierownik łódzkiego Zespołu Studentów Ratownictwa Medycznego 

W dniach 26-29 maja 2011 r. odbyły się II Ogól-
nopolskie Zawody Uczelni Medycznych w Ra-
townictwie Medycznym w Krakowie. Zawody 
objęte były patronatem Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizacją tego- 
rocznych zawodów zajęli się ubiegłoroczni 
zwycięzcy I Ogólnopolskich Zawodów Uczelni 
Medycznych w Ratownictwie Medycznym, które 
odbyły się w Łodzi pod patronatem naszego  
Uniwersytetu: Marek Jan Siuta, Adrian Sta- 
nisz, Karol Łyziński i Kamil Marków.

W II Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Medy- 
cznych w Ratownictwie Medycznym wzięło 
udział 17 zespołów z całego kraju. Pierwsze  
miejsce w tegorocznych zawodach zajęli studen-
ci z Lublina, drugie studenci z Wrocławia, trze-
cie studenci z Grudziądza. Reprezentacja naszej  
Uczelni minęła się o włos z podium i uplasowała 
tuż za nim, na bardzo mocnej 4. pozycji. 
W trakcie zawodów uczestnicy musieli sprostać 
bardzo trudnym i wymagającym konkurencjom, 
których ciekawa lokalizacja pozwoliła poznać  
uczestnikom walory pięknego miasta Krakowa. 
Do zadań zespołów należało między innymi 
odebranie porodu i resuscytacja świeżorodka, 
przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-odde- 
chowej u poszkodowanego z nagłym zatrzyma- 
niem krążenia na Krakowskim Rynku oraz 
przeciwdziałanie i walka z rozwijającym się 
wstrząsem anafilaktycznym u młodego mężczy- 
zny na terenie ogrodu botanicznego.
Uczestnicy zawodów mieli również okazję 
sprawdzić i wykorzystać swoje umiejętności pod 
osłoną nocy. Do konkurencji nocnych należała 
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między innymi: bezpieczna ewakuacja oraz 
szybki transport do szpitala poszkodowanego 
kierowcy ciężarówki, postępowanie z zatrutym 
substancjami psychoaktywnymi uczestnikiem  
imprezy okolicznościowej oraz kilkorgiem jego 
pijanych przyjaciół, których zadaniem było  
utrudnianie pracy zespołowi RM, a także nie-
bezpieczna i pełna przygód przeprawa przez 
las do osoby powieszonej znalezionej przez 
myśliwego w trakcie nocnego polowania. Za-
danie polegało na ocenie stanu powieszonego, 
a następnie wdrożeniu leczenia ostrego zespołu 
wieńcowego u myśliwego. W scenariuszu tym 
należało również zwrócić uwagę na zachowanie 
zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenia broni 
palnej myśliwego, a także pamiętać o wykona-
niu teletransmisji danych do ośrodka kardiologii 
inwazyjnej oraz powiadomieniu zespołu Lotni- 
czego Pogotowia Ratunkowego. Ostatniego dnia 
zawodów sporym wyzwaniem dla zawodników 
było zdjęcie wszystkich ochraniaczy – elemen- 
tów stroju poszkodowanego zawodnika futbolu 
amerykańskiego z podejrzeniem uszkodzenia 
rdzenia kręgowego w taki sposób, aby zachować 
ciągłą stabilizację kręgosłupa w odcinku szyjnym 
i piersiowym.

Zwieńczeniem tegorocznych zawodów były 
spektakularne, zorganizowane z wielkim rozma- 
chem ćwiczenia pozorujące wypadek masowy  
- katastrofę samolotu pasażerskiego TU-134a.  
W symulacji oprócz zespołów pogotowia ratun- 
kowego startujących w zawodach i ich opieku- 
nów udział wzięli krakowscy strażacy, harcerze 
z inspektoratu ratowniczego ZHP Chorągwi Kra-
kowskiej oraz profesjonalnie przygotowani po-
zoranci.
Pomysłowość oraz skrupulatne przygotowanie 
poszczególnych konkurencji i zdarzenia masowe-
go sprawiły, iż walor edukacyjny tegorocznych 
zawodów był bardzo znaczący i z pewnością  
w dużym stopniu wpłynie na poszerzenie wie- 
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dzy oraz nabycie nowych umiejętności i do- 
świadczenia wszystkich  uczestników.  
Jest nam niezmiernie miło, że piękna tradycja 
zapoczątkowana przez studentów i asystentów 
naszej Uczelni rozprzestrzenia się dalej, anga- 
żując coraz to większą rzeszę młodych, zdol- 
nych i chętnych poddawać weryfikacji swoją 
wiedzę i umiejętności ludzi. My - członkowie 
łódzkiego zespołu - chcielibyśmy serdecznie 
podziękować wszystkim osobom zaangażowa- 
nym w nasze przygotowania w szczególności 
Paniom: Karolinie Burskiej, Elżbiecie Balce- 
rzyk-Barzdo oraz Katarzynie Staroście-Gło- 
wińskiej - asystentkom Zakładu Medycyny Ra-
tunkowej i Medycyny Katastrof za poświęcony 
czas, ogromne zaangażowanie, wsparcie w tru- 
dnych chwilach oraz bezcenne lekcje i wska-
zówki, które na zawsze pozostaną  w naszych 
głowach i sercach. 
Nie udało nam się tym razem dosięgnąć wyma- 
rzonego podium, jednakże dołożymy wszelkich 
starań, aby dokonać tego wyczynu na nastę- 
pnych zawodach tj. III Ogólnopolskich Zawo-
dach Uczelni Medycznych w Ratownictwie Me-
dycznym, które odbędą się w Lublinie. 
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że tak piękna tra- 
dycja została zapoczątkowana w Łodzi. Słowa  
szczególnego uznania kierujemy do pomysło- 

dawcy i głównego organizatora ubiegłorocznych 
zawodów – Adama Gołuchowskiego oraz 
pozostałych organizatorów: Pauliny Pokładnik, 
Małgorzaty Bielskiej, Pawła Litorowicza  
i Marcina Maciejskiego. Starajmy się wspól- 
nymi siłami pielęgnować i udoskonalać tę tra- 
dycję – nie ma przecież nic piękniejszego niż  
edukacja, a zarazem rywalizacja w osiągnięciu  
tak szczytnego celu, jakim jest ratowanie ludz- 
kiego życia. 
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System 
biblioteczno-informacyjny 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mgr Anna Strumiłło
Zastępca Dyrektora ds. Bibliotekoznawstwa, Biblioteka Główna UM

System biblioteczno-informacyjny Uczelni (Bi- 
blioteka Główna i 22 biblioteki zakładowe) po- 

siadał w 2010 roku łącznie 458 543 woluminy/je- 
dnostki księgozbioru o wartości 15 611 135,96 zł, 
w tym:

ksiażki 302 596 vol. wartość zł 3 630 417,80
czasopisma 96 433 vol. „ 11 890 959,09

zbiory specjalne 59 514 jedn. „ 89 759,07

Prenumerata czasopism - realizowana centralnie 
przez Bibliotekę Główną dla wszystkich jedno- 

stek Uczelni: 481 tytułów (725 egzemplarzy);  
koszt: 468 425,39 zł, w tym:

czasopisma polskie 417 tyt. (661 egz.) koszt zł 111 570,38
w tym § (nieinw.) 71 tyt. (139 egz.) „ 55 311,65

czasopisma zagraniczne 64 tyt. (64 egz.) „ 356 855,01

Nabytki księgozbioru
Biblioteka Główna 
• książki: 2 799 woluminów 
wartości 211 379,36 zł 
(zakup, dary i wymiana oraz za pozycje zagubione);
• czasopisma bieżące: 
526 tytułów 
wartości 349 390,76 zł 
(prenumerata, dary, wymiana).

Biblioteki zakładowe 
• książki: 1 780 woluminów 
wartości 134 382,11 zł 
(zakup, dary, za pozycje zagubione);
• czasopisma bieżące: 
293 tytuły (345 egz.) 
wartości 133 460,63 zł 
(prenumerata, dary, wymiana).
Czasopisma elektroniczne – ok. 20 tys. tytułów 
zagranicznych z prenumeraty, zakupu licen- 
cjonowanych pełnotekstowych baz danych 
(LWW, Wiley-Blackwell, Proguest ML, Proguest 

STM oraz ACS), licencji ogólnopolskich (El-
sevier - Science Direct, Springer, Ebsco (pakiet 
podstawowy) oraz Open Access (BioMed Central, 
DOAJ, Hindawi).
Dostęp do zbiorów on-line ze strony internetowej 
biblioteki (http://www.bg.umed.lodz.pl) mają 
studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowo 
-dydaktyczni Uczelni posiadający indywidualne 
konta (z możliwością logowania się również spoza 
sieci uczelnianej). 
Wydatki na materiały biblioteczne 
- ogółem 781 675,55 zł:
Biblioteka Główna - 518 466,81 zł:
• zakup książek i zbiorów specjalnych
   181 489,05 zł
• prenumerata czasopism
   336 977,76 zł
Biblioteki zakładowe - 263 208,74 zł:
• zakup książek i zbiorów specjalnych
   131 761,11 zł
• prenumerata czasopism
   131 447,63 zł
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Ubytki w księgozbiorach
Biblioteka Główna: 1 025 vol. książek o warto- 
ści 3 287,28 zł - pozycje zagubione, za które 
czytelnicy wpłacili ekwiwalent pieniężny lub  
odkupili inne wydawnictwa oraz książki z dzie- 
dziny medycyny wojskowej przekazane do Bi- 
blioteki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.
Biblioteki zakładowe: 39 493 vol./jedn. 
o wartości 120 279,14 zł - książki po likwidacji 
Biblioteki Katedry Dermatologii oraz zbiory 
specjalne z Biblioteki Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego.
Czytelnia Ogólna – z 65 064 jednostek zbiorów 
bibliotecznych skorzystało 5 359 odwiedza- 
jących, w tym: 1 038 nauczycieli akademickich 
UM, 3 076 studentów UM, 1 245 innych osób.

Wypożyczalnia miejscowa - 4 130 aktywnych 
użytkowników (jednostkowych wypożyczeń); 
14 558 kont czytelniczych posiadało 9 840 stu-
dentów UM, 2 059 pracowników UM, 2 660  
innych osób; wypożyczono 26 809 vol. książek.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Do krajowych bibliotek naukowych wysłano  
204 zamówienia na artykuły z czasopism oraz 
zbiory specjalne (rozprawy doktorskie i habilita-
cyjne).

Z polskich i zagranicznych bibliotek naukowych 
wpłynęły 1 433 zamówienia na artykuły z cza-
sopism i książki.
W elektronicznym systemie doc@med biblio- 
teka otrzymuje i udostępnia na zasadzie wza- 
jemności kopie artykułów (w formacie pdf)  
z czasopism naukowych. Zasób systemu jest na 
bieżąco uzupełniany, opiera się na periodykach 
znajdujących się w bibliotekach krajowych  
uczelni medycznych; aktualnie dysponuje  
4 583 tytułami czasopism o tematyce biomedy- 
cznej. 
Reprografia - zrealizowano 710 zamówień na  
4 167 artykułów z czasopism naukowych (29 207 
stronic odbitek kserograficznych).
Do dyspozycji czytelników była kserokopiarka  
z funkcją samodzielnych rozliczeń.
Informacja naukowa - Oddział Informacji  
Naukowej odwiedziło 2 702 użytkowników:
• udzielono 3 643 informacji bibliotecznych, bi- 
   bliograficznych i katalogowych,
• sporządzono 301 zestawień bibliograficznych 
 dla pracowników naukowych i doktorantów 
   UM,
• wykorzystano 1 763 vol. księgozbioru pod- 
   ręcznego.
Oddział dysponował 13 stanowiskami kompu- 
terowymi, w tym 6 pracującymi w sieci do dy- 
spozycji czytelników i 2 do obsługi baz siecio-
wych.

Wykorzystanie elektronicznych baz danych  
– 272 227 wyszukań: ScienceDirect -  4 275,  
Proquest Medical Library - 11 240, Proquest 
(różne dziedziny) - 113 665, Ovid - 24 174, Na-
ture - 80, Ebscohost - 70 693, ACS Publications  
- 2 620, ABE - 1 886, Oxford Univ. - 136, AtoZ  
- 39 183.  

Artykuł 
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Zajęcia dydaktyczne
Przysposobienie biblioteczne (on-line) – dla  
2 543 studentów I roku wszystkich kierunków 
studiów, w tym 34 studentów Oddziału Studiów  
w Języku Angielskim (metodą tradycyjną). 
Informacja naukowa – dla 73 słuchaczy I roku 
stacjonarnych studiów doktoranckich (25 godz.), 
w tym 3 doktorantów  anglojęzycznych.
Szkolenie użytkowników
• warsztaty e-nauczania pt.: Wykorzystanie pla- 
tformy edukacyjnej Moodle w dydaktyce bib-
liotecznej współorganizowane przez Wydział  
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej 
Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu;
•  szkolenie nt. działania platformy Web of Know- 
ledge - JCR, Web of Science;
• prezentacje produktów elektronicznych firm: 
Proquest, Elsevier, Thomson Reuters, Wiley;
• cykl ciągłych szkoleń on-line na platformie 
edukacyjnej Moodle, w zakresie  usług ofero- 
wanych przez bibliotekę: bazy danych, czasopisma  
elektroniczne, katalogi komputerowe.
Wystawy
• fotogramy: - 65 lat Wyższego Szkolnictwa Me-
dycznego w Łodzi - cykle pt: Rektorzy Akademii 
Medycznej; Komendanci-Rektorzy Wojskowej 
Akademii Medycznej; Rektorzy Uniwersytetu  
Medycznego; Inauguracja; Zajęcia kliniczne  
i dydaktyczne; Dyplomy; Budynki Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi; CKD - inwestycja w przy- 
szłość; Muzeum Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi; Nie samą nauką Uczelnia żyje; Chór 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
• fotografie: edycja inauguracyjna wystawy stałej 
fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
pod patronatem JM Rektora UM; Gaudi z bliska;  
• prof. dr hab. Julian Liniecki, dr inż. Barbara Pa- 
bin-Szafko, dr inż. Joanna Szumilewicz; 

• ryciny: Aleksander A. Iwanow (anatomia ciała 
ludzkiego), Mikołaj I. Pirogow (organy ludzkie 
-chirurgia);
• wydawnictwa Uczelni (wystawa ciągła).
Udział pracowników w konferencjach/semina- 
riach/warsztatach
• VI seminarium z cyklu Nowoczesne muzea  
i galerie – WEB 2.0 w promocji i organizacji  
instytucji kultury. Warszawa, Centrum Promocji 
Informatyki;
• konferencja naukowa Transparency in science, 
Open Access and Scholarly Publishing. Warsza- 
wa, Polska Akademia Nauk;
• XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Me-
dycznych. Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie  
ręki; 
• model własnościowy a model otwarty. Wrocław, 
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich;
• 12th EAHIL European Conference of Medi-
cal and Health Libraries. Discovering New Seas 
of Knowledge. Technologies, environments and  
users in the future of health libraries. Lizbona,  
Portugalia;
• IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej 
,,Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece?”;
• XVIII Zjazd redaktorów gazet akademickich. 
Gdańsk, Gdański Uniwersytet Medyczny;
• XVI walne zgromadzenie federacji FIDES. Ko-
szalin;
• konferencja naukowa Biblioteka otwarta na  
zmiany. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazur- 
ski;
• Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademi- 
ckich Szkół Wyższych. Białystok, Biblioteka Uni-
wersytetu im. Jerzego Giedroycia;
• VII warsztaty pn. Biblioteki cyfrowe. Poznań, 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sie-
ciowe;
• Seminarium podsumowujące rezultaty polsko 
-norweskiego projektu Zostań profesjonalnym 
nauczycielem umiejętności informacyjnych. 
Kraków, Biblioteka Medyczna Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
• III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Zarządzanie informacją w nauce. Katowice, Pol-
skie Towarzystwo Informacji Naukowej; Insty-
tut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  
Uniwersytetu Śląskiego.
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Dokumentowanie publikacji pracowników  
Uczelni
Wprowadzono ok. 4 000 rekordów bibliogra- 
ficznych do bibliograficzno-bibliometrycznej 
bazy danych Expertus:
• naniesiono wartości Impact Factor oraz punkty 
za publikacje z listy MNiSW;
• tworzono bazę danych  publikacji pracowników 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za rok 2009. 
Opracowano Katalog rozpraw doktorskich i ha- 
bilitacyjnych Uczelni za rok akademicki 
2008/2009, który jest od 2002 roku ogłaszany 
drukiem na łamach Kronikarza.
Działalność wydawnicza
Bibliografia publikacji pracowników Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi za rok 2009/ pod  
red. Ryszarda Żmudy – skład komputerowy przy-
gotowany do druku, 
Forum Bibliotek Medycznych/Medical Library 
Forum (półrocznik) R. 3: 2010 nr 1(5), 2(6)  
– druk i online (http://www.bg.umed.lodz.pl),
Kronikarz: rocznik Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. R. 7: 2008/2009, R. 8: 2009/2010, R. 
9: 2010/2011 – sporządzanie składu kompute- 
rowego.

Komputeryzacja - zainstalowano serwery wir- 
tualne do obsługi: 
• nowej wersji systemu Expertus, 
• platformy szkoleniowej Modle, 

• współpracy między bibliotekami wyższych 
uczelni medycznych w Polsce w zakresie opra-
cowywania materiałów dydaktycznych dla do- 
ktorantów, 
• strony www biblioteki, 
• zaktualizowanej wersji systemu autoryzacji 
dostępów do zasobów elektronicznych (HAN), 
• rozszerzono licencję do 25 jednoczesnych 
użytkowników.
Zakupiono: 7 zestawów komputerowych z moni-
torami, 1 switch, UPS sieciowy, 4 dyski twarde  
o pojemności  2 TB.
Przeniesiono do Biblioteki Głównej z Centrum IT 
Uczelniany Punkt Personalizacji.
Cyfryzacja zbiorów - zorganizowano pracownię 
digitalizacyjną:
• zakupiono skaner książkowy A3, 2 stacje  
z oprogramowaniem do opracowania graficzne- 
go, gilotynę, meble,
• przeszkolono czterech pracowników w zakresie 
opracowania graficznego,
• zeskanowano 16 pozycji z księgozbioru Bi- 
blioteki Głównej oraz - w ramach współpracy  
z Biblioteką Politechniki Łódzkiej - ok. 60 sta- 
rodruków z Zakładu Historii Nauk i Medycyny  
Wojskowej UM.
Stan zbiorów skatalogowanych komputerowo
51 433 rekordy bibliograficzne (opisy) 
   – dodano 2 215,
146 587 rekordów khw (haseł przedmiotowych) 
   – dodano 8 903,
150 244 rekordy pozycji (egzemplarzy) 
   – dodano 6 294,
Zasób czasopism: 2 206 tytułów. 
Skontrum – prowadzone według 4-letnich pla- 
nów; sprawdzano stan księgozbioru z zapisem 
ksiąg inwentarzowych:
Biblioteka Główna (w sposób ciągły, etapami): 
książki (sygnatury 140 001-159 600, 190 291-193 
642, 545 001-552 630), doktoraty zagraniczne 
(sygnatury 1-88 886) oraz skrypty i podręczniki 
(sygnatury W100 001-120 318, 300 001-303 
050).
Biblioteki zakładowe: Biblioteka Katedry Der-
matologii (przed likwidacją), Biblioteka Oddziału 
Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego.
Kadry – 44 etaty, w tym: 34 pracowników 
działalności podstawowej: 1 starszy kustosz dy-
plomowany, 1 adiunkt biblioteczny, 1 adiunkt 
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dokumentacji i informacji naukowej, 16 kus-
toszy, 8 starszych bibliotekarzy, 4 bibliotekarzy, 
3 młodszych bibliotekarzy oraz 4 pracowników 
naukowo-technicznych, 6 administracyjnych.
Stopień naukowy doktora posiadają 3 osoby. Na 
emeryturę przeszło 2 kustoszy.

Do Biblioteki Głównej przeniesiono 2 praco- 
wników administracyjnych: z Centrum Informa- 
tyczno-Telekomunikacyjnego oraz z Działu Nau- 
ki i Współpracy z Zagranicą.

S y s t e m 
b i bl i o t e c z n o - i n f o r m a c y j n y 

Un i w e r s y t e t u  M e d y c z n e g o  w  Ł o d z i
w w w. b g . u m e d . l o d z . p l
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Pierwsze sukcesy 
w zawodzie 

lekarza stomatologa
lek. dent. Przemysław Ostrowski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Każdego roku, od ponad siedmiu lat, producent 
materiału Enamel, firma Micerium z siedzibą  
we Włoszech, organizuje wśród studentów sto-
matologii europejskich uczelni medycznych 
konkurs o tematyce „Estetyczna odbudowa zę- 
bów warstwową metodą według Vaniniego”.  

W 2010 r., będąc już absolwentem kierunku  
lekarsko–dentystycznego Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi, postanowiłem wziąć udział  
w w/w konkursie, aby sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności zdobyte w trakcie pięcioletnie- 
go toku studiów. Podczas pierwszych zmagań  
konkursowych, odbywających się w Klinice  
Stomatologii Ogólnej w Instytucie Stoma-
tologii w Łodzi, postawiono nam zadanie  
w postaci dokładnego wymodelowania zęba sie- 
cznego przyśrodkowego górnego. Pierwszy etap 
zakończył się dla mnie sukcesem, dając prze- 
pustkę do etapu ogólnopolskiego. 
Kolejny etap konkursu odbył się w warszawskiej 
siedzibie firmy Micerdent. Tam miałem szansę 
skonfrontować swoją wiedzę ze zwycięzcami 
eliminacji z innych miast. Poziom konkurencji 
był wysoki, a i samo zadanie stanowiło duże 
wyzwanie. Polegało ono mianowicie na odbu-

Artykuł 
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dowie ubytku klasy IV w akrylowym modelu 
siekacza przyśrodkowego górnego z wykorzy- 
staniem materiału Enamel. Wynik także tego 
etapu konkursu był dla mnie pozytywny. 
Przede mną stało jednak najtrudniejsze zadanie.  
W trzecim i ostatnim już etapie, który odbył się  
w Chieti we Włoszech, udział wzięli reprezen- 
tanci takich państw, jak Włochy, Hiszpania,  
Węgry, Litwa i Czechy. Głównym zadaniem 
w konkursie była estetyczna odbudowa ubytku 
klasy IV w prawdziwym zębie siecznym,  
z wykorzystaniem metody proponowanej przez 
prof. Vaniniego. Odbudowę należało wykonać 
przy użyciu indeksu silikonowego. Szczególnie 
zwracano uwagę na jak najlepsze anatomiczne 
odwzorowanie naturalnych tkanek zęba wraz  
z charakteryzacjami przy użyciu szerokiej gamy 
odcieni wypełnień kompozytowych. Na wyko- 
nanie pracy przeznaczono zaledwie godzinę. 
Rywalizacja dobiegła końca. Niemałym zasko- 
czeniem był dla mnie moment ogłoszenia wy- 
niku, kiedy usłyszałem swoje nazwisko odczy- 
tane przez prof. Camillo D`Arcangelo, także 
z jego rąk otrzymałem nagrodę w postaci 
trzymiesięcznego stażu we włoskiej Klinice  
Stomatologii Zachowawczej na Università degli 
studi G. d’Annunzio Chieti e Pescara oraz cer- 
tyfikatu potwierdzającego wygraną. Zwycięstwo  
i możliwość wyjazdu na stypendium do jed-
nej z najlepszych klinik stomatologicznych we 
Włoszech to wyjątkowa szansa, by zmierzyć się 
z własną wiedzą, a także sposobność wymiany 
informacji z innymi stypendystami. Niewątpliwie 
było to możliwe dzięki współpracy naszej uczelni 
z zagranicą.
Staż rozpoczął się 7 marca i trwał do 6 czerwca  
2011 r. Podczas jego trwania miałem możliwość 
zapoznania się z organizacją pracy w klinice, 

włoskimi standardami obowiązującymi lekarzy 
-dentystów oraz z procedurami postępowania pod-
czas leczenia pacjentów, czego mogłem doświad-
czyć osobiście z perspektywy lekarza. Dzięki 
zaproszeniu prof. D`Arcangelo na sympozjum 
endodontyczne w Montesilvano, organizowa- 
ne przez „Associazione Nazionale Dentisti Italia- 
ni”, wysłuchałem interesujących wykładów na 
temat najnowszych metod opracowywania oraz 
wypełniania kanałów korzeniowych. Umożliwio- 
no mi także wzięcie czynnego udziału w labora- 
toryjnej części badań naukowych w dziedzinie sto-
matologii, jak również uczestniczenie w procesie 
testowania prototypowych narzędzi stomatolo- 
gicznych. Jednym z ciekawszych punktów stażu 
była wizyta w laboratorium technika dentysty- 
cznego Daniela Rondoniego, który jest członkiem 
elitarnej Europejskiej Akademii Stomatologii  
Estetycznej (www.eaed.org). Dwudniowe szkole-
nie w owym laboratorium pozwoliło mi zgłębić 
praktyczną wiedzę głównie na temat porcelany  
i kompozytowych wypełnień estetycznych. 
Oprócz wielu pozytywnych aspektów związanych 
z poznawaniem niuansów zawodowych miałem 
możliwość zwiedzić wiele ciekawych miejsc, 
poznać interesujące osoby, włoską kulturę oraz 
zasmakować tamtejszej kuchni. Z całą pewnością 
pobyt we Włoszech mogę zaliczyć do udanych.  
Poznałem specyfikę pracy Włochów, ich za- 
angażowanie w sprawy pacjenta i metody roz- 
wiązywania złożonych problemów. Współpraca 
z całym zespołem medycznym była dla mnie 
niezwykłym wyróżnieniem. Jestem przekonany,  
że zdobyte podczas wyjazdu wiedza i doświad- 
czenie, zaowocują jeszcze większą gorliwością  
w procesie doskonalenia się w zawodzie lekarza 
stomatologa.
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Kończąc, chciałbym podziękować prof. Jerze- 
mu Sokołowskiemu, dr Kai Wichrowskiej,  
a także Pani Renacie Błońskiej z Firmy Micer-
dent oraz innym osobom, które przyczyniły się 
do mojego pierwszego sukcesu w karierze lekar-
skiej. 
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Maj z Akademickim
Biurem Karier

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

mgr Marzena Ciepłuch 
doradca zawodowy ABK

mgr Michał Okrasa 
Kierownik ABK

Szanowni Państwo,
W maju 2011 roku Akademickie Biuro Karier 
zorganizowało dla studentów i absolwentów cykl 
warsztatów, szkoleń i spotkań tematycznych. 
Wszystkie inicjatywy odbywały się pod hasłem 
„Maj z Akademickim Biurem Karier” i spotkały 
się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
odbiorców. Tematyka warsztatów była urozma- 
icona i każdy student mógł znaleźć dla siebie coś 
interesującego. Spotkania tradycyjnie prowa- 
dzone były przez pracowników Biura Karier oraz 
ekspertów zewnętrznych – trenerów i pracowni- 
ków innych instytucji, m.in. doradców zawo-
dowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, których 
doświadczenie zawodowe pogłębiło ofertę i wzbo- 
gaciło tematykę spotkań.

Wśród proponowanych spotkań odbyło się 
m.in. szkolenie „Prawne formy zatrudnienia”, 
którego podstawowym celem było dostarczenie 
wiedzy o różnicach pomiędzy umową o pracę 
a umową o charakterze cywilno-prawnym oraz 
podwyższenie wśród uczestników świadomości 
praw i obowiązków wynikających z różnych form 
zatrudnienia. Zorganizowane zostało także szko-
lenie „Zakładanie firmy oraz możliwości finan-
sowania rozpoczęcia działalności gospodarczej”, 
przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Łodzi. Podczas spotkania przekazano wiedzę 
o procedurach zakładania firmy oraz zwrotnych 
i bezzwrotnych możliwościach finansowania 
własnej działalności. Wśród uczestników szkole- 
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artykuł

49

Biuletyn nr 5, maj 2011, ŁódźBiuletyn nr 5, maj 2011, Łódź

nia największy procent stanowili absolwenci,  
dla których pozyskanie takiej wiedzy staje się 
szczególnie cenne na starcie ich zawodowej  
kariery. 
W miesiącu maju odbywały się także warsztaty 
rozwijające umiejętności miękkie, prowadzone 
przez trenerów Akademickiego Biura Karier.  
Dzięki zastosowaniu metody warsztatowej  
uczestnicy zdobywali niezbędną dla nich wiedzę 
oraz rozwijali umiejętności otwartego/kreaty-
wnego myślenia, przełamywania stereoty- 
powego działania. „Techniki zapamiętywania  
i efektywnego uczenia się” oraz „Komunikacja 
interpersonalna” – bo o nich mowa, to spotka- 
nia cieszące się zawsze dużą popularnością 
wśród studentów wszystkich kierunków Uni-
wersytetu Medycznego, zwłaszcza w okresie 
zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Osoby 
prowadzące warsztaty przekonywały, że tajem- 
nica związana z uzyskiwaniem niezwykłych  
wyników pamięciowych tkwi w odpowiednim 
wykorzystaniu możliwości ludzkiego umysłu. 
Wśród wielu technik zapamiętywania i efe- 
ktywnego uczenia się zaprezentowano najpopu-
larniejsze, stricte pamięciowe oraz mapy myśli 
(tzw. Mind Mapping – metodę wykorzystywaną 
również do sporządzania notatek). Zajęcia przy- 
bliżyły uczestnikom techniki zapamiętywania 
i konstruowania map oraz ich wykorzystania  

w codziennym życiu studenta. Celem „Komu-
nikacji interpersonalnej” było natomiast uświa- 
domienie sobie przez uczestników procesu po-
rozumiewania się z drugim człowiekiem, jak 
również rozwój umiejętności słuchania i wywie-
rania wpływu na innych poprzez „język ciała” 
– komunikację niewerbalną. Warsztat z komu-
nikacji interpersonalnej to także świetna okazja 
do przyjrzenia się samemu sobie i zorientowania 
się jak funkcjonuje ciało w mowie werbalnej  
i pozawerbalnej tak, by lepiej przygotować się do 
czekających na rynku pracy wyzwań: rozmowy 
kwalifikacyjnej, rozmowy z przełożonym, etc. 
Dla studentów Oddziału Pielęgniarstwa i Poło- 
żnictwa zorganizowane zostało spotkanie tema- 
tyczne pt.: „Pielęgniarstwo w Europie”. Jego 
motywem przewodnim było dostarczenie wiedzy 
o możliwościach rozwoju w krajach UE oraz 
procedurach związanych z rekrutacją i zasadami 
tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
We współpracy z Kombinatorium Start-up’ów 
zorganizowano dwa spotkania poświęcone 
tworzeniu Bio Start-up’ów, które okazały się być 
źródłem cennych wskazówek zwłaszcza dla ab-
solwentów i doktorantów Uniwersytetu Medy-
cznego. Omawiano bowiem problemy związane 
ze specyfiką działalności spin-off, ochroną 
własności intelektualnej i komercjalizacją wiedzy 
i pomysłów. 
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Kolejny warsztat „Psychologia szefa – magia 
słowa”, cieszący się dużą popularnością wśród 
absolwentów, zorganizowano na początku sesji 
egzaminacyjnej. Spotkanie oferowało uczestni- 
kom możliwość wejścia w rolę przełożonego, 
poznania systemu nagradzania i karania pra- 
cowników, sposobów zadawania pytań, jak  
również wykorzystania wieloznaczności słów  
w zależności od kontekstu i sytuacji ich użycia. 
Do studentów ostatnich lat studiów oraz absol-
wentów kierunku zdrowie publiczne skierowane 
było spotkanie prowadzone przez Instytut Me- 
dycyny Pracy im. prof. dr. J. Nofera, na którym 
zaproponowano uczestnikom podjęcie współ- 
pracy oraz dalsze spotkania tematyczne z zakre- 
su epidemiologii. 

Kolejny miesiąc to „Czerwcowa dogrywka z ABK”,  
czyli jeszcze więcej ciekawych spotkań i war- 
sztatów. Łącznie, w powyższych wydarzeniach 
udział wzięło około 140 osób. W zbliżającym się 
nowym roku akademickim Biuro Karier planuje 
powtórzenie akcji warsztatowej z jeszcze większą 
liczbą spotkań i szkoleń, o których informacja  
znajdzie się na stronie www.umed.pl/abk
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Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 26 maja 2011 r.

Maj 2011

W sprawach kadrowych:

• powołano prof. dr hab. Eligię Szewczyk na 
  stanowisko kierownika Zakładu Mikrobiologii 
   Farmaceutycznej; 
• powołano prof. dr. hab. Andrzeja Głąbińskie- 
 go na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
   w Oddziale Klinicznym Propedeutyki Neurolo- 
   gicznej z Pododdziałem Udarowym;
• powołano prof. dr. hab. Andrzeja Bednar- 
  ka na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
   w Zakładzie Kancerogenezy Molekularnej;
• powołano prof. dr. hab. Tadeusza Pietruchę 
 na stanowisko profesora nadzwyczajnego  
   w Zakładzie Biotechnologii Medycznej;
• powołano dr hab. Annę Walczewską na stano- 
  wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie  
   Interakcji Międzykomórkowych;
• powołano dr hab. Ewę Bojanowską na stano- 
  wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 
   Patofizjologii Behawioralnej;
• powołano dr. hab. Tomasza Gaszyńskiego na 
 stanowisko kierownika Zakładu Medycyny  
   Ratunkowej i Medycyny Katastrof;
• zaopiniowano pozytywnie wnioski o zatru- 
 dnienie emerytowanych pracowników nau- 
  kowych: mgr Elżbiety Kubańskiej, prof. dr 
  hab. Alicji Rokuszewskiej-Pawełek, prof. dr 
 hab. Anity Wojciechowskiej-Muszalskiej,  
  mgr Jadwigi Ciechowicz, dr Ryszardy Maj- 
   chrzak, dr Lucyny Korzyckiej;
• powołano komisje konkursowe do rozstrzy- 
 gnięcia konkursów na stanowiska kierowni- 

 ków jednostek, profesorów nadzwyczajnych  
   i lektora języka angielskiego.

Podjęto uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały nr 282/2010 Senatu 
  UM w Łodzi w sprawie ustalenia rocznego wy- 
  miaru zajęć dydaktycznych oraz rodzajów zajęć 
  dydaktycznych  wchodzących w jego skład na 
   rok akademicki 2010/2011;
• w sprawie ustalenia rocznego wymiaru zajęć  
 dydaktycznych oraz rodzajów zajęć dydak- 
   tycznych wchodzących w jego skład na rok aka- 
   demicki 2011/2012;
• w sprawie zmiany uchwały nr 351/2011 Senatu 
  UM w Łodzi w sprawie warunków i trybu re- 
  krutacji na I rok studiów stacjonarnych do UM  
  w Łodzi w roku akademickim 2012/2013 oraz 
   formy studiów na poszczególnych kierunkach;
• w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
  kandydatów na pierwszy rok studiów stacjo- 
  narnych na kierunku lekarskim w UM w Ło- 
 dzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony  
 Narodowej w charakterze kandydata na żoł- 
 nierza zawodowego w roku akademickim 
   2012/2013;
• w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów do- 
  ktoranckich UM w Łodzi w roku akademickim 
   2012/2013;
• w sprawie zmiany do Regulaminu Studiów UM 
   w Łodzi;

więcej na www.umed.pl 
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• w sprawie uruchomienia kierunku studiów po- 
 dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu  
 pod nazwą „Komunikacja interpersonalna  
   i wsparcie psychospołeczne”;
• w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na 
  rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości  
   położonej w Piotrkowie Trybunalskim;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso- 
  wych za rok 2010 Centralnego Szpitala Klini- 
  cznego UM w Łodzi, Uniwersyteckiego Szpi- 
 tala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii  
 UM w Łodzi oraz Uniwersyteckiego Szpitala  
   Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi;
•  w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie USK 
   Nr 4 im. M. Konopnickiej  UM w Łodzi;
• w sprawie połączenia samodzielnych publi- 
  cznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach:  
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowo- 
 tnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 6 In- 
 stytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego  
  w Łodzi oraz Samodzielny Publiczny Zakład  
 Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Klini- 
   czny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

• w sprawie aktualizacji dokumentu „Strategia  
   Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”;
• w sprawie zabezpieczenia finansowego przed- 
  sięwzięcia pod nazwą „Centrum Aktywności  
   dla Zdrowia”;
• w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finan- 
   sowego - prowizorium na 2011 r.;
• w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie zo- 
  bowiązania celem zabezpieczenia środków fi- 
  nansowych na kontynuację modernizacji i in- 
  tegracji systemu finansowo-księgowego oraz  
 zakup systemu wspierającego zarządzanie 
   uczelnią w obszarze finansów;
• w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandy- 
   datów do Rady Fundacji dla Uniwersytetu Me- 
   dycznego w Łodzi;
• w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie  
  nadania tytułu doktora honoris causa profeso- 
   rowi Szewachowi Weissowi.
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