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Po wakacjach…

Mgr Anna Rykiert
Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM

Biuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, Łódź

w w w. u m e d . p l

Szanowni Państwo,

W imieniu Redakcji Biuletynu Informacyjnego 
witam serdecznie po wakacyjnej przerwie. Nowy 
rok akademicki ruszy już za moment pełną parą, 
ale w sezonie urlopowym także nie zabrakło 
ciekawych wydarzeń. O tym, co działo się  
w Uczelni w czerwcu, lipcu i sierpniu, przeczy- 
tać można w Aktualnościach.
Wakacje to właściwy moment, by pomyśleć  
o absolwentach, którzy zakończyli kolejny etap 
swojej edukacji i opuścili mury naszej Uczel-
ni. Trwała relacja z absolwentami oraz wiedza 
jak rozwija się ich kariera zawodowa jest dla  
uczelni wyższej nieocenionym źródłem infor- 
macji. Badaniem losów absolwentów zajmuje się  
Akademickie Biuro Karier. Kierownik Biura,  
mgr Michał Okrasa, prezentuje w swoim artykule 
jak przebiegają badania.
W bieżącym numerze przeczytać można również 
o działaniach, jakie podejmuje Dział Programów 
Pomocowych – przygotowuje i rozlicza projekty 
finansowane w ramach dostępnych programów 
pomocowych krajowych i zagranicznych. Wszy- 
stkim zainteresowanym tą tematyką polecam  
artykuł Kierownika Działu, mgr Agaty Wiśnie- 
wskiej.
Pracownicy Zakładu Psychodermatologii, Kate- 
dry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii wraz 
ze studentem Wydziału Lekarskiego przygotowali 
relację z wizyty w Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi prof. Dana L. Dumitrascu z University  
of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu  
w Cluj w Rumunii. Profesor, który jest gastroen-
terologiem, pomysłodawcą i koordynatorem pro-
gramu Psychosomatic Medicine w ramach sieci 
CEEPUS (Central European Exchange Program 
for University Studies), zaprezentował wykład po- 

święcony psychosomatycznym aspektom medy-
cyny. Zapraszam do lektury artykułu autorstwa: 
mgr Olivii Heringa, mgr Alicji Graczyk, mgr 
Magdaleny Świnogi oraz Mariusza Wacho- 
wskiego.
Zachęcam wszystkich – zarówno pracowników, 
jak i studentów naszej Uczelni - do nadsyłania 
artykułów, dzielenia się informacjami o ciekawych 
wydarzeniach, projektach, badaniach będących 
Państwa udziałem.
A już za miesiąc zaprezentujemy Państwu zmie- 
niony, odświeżony Biuletyn.

Miłej lektury!
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Aktualności

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
czerwiec-sierpień 2011

XI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Alergia Astma Immunologia Kliniczna 
Łódź 2011
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Aktualności czerwiec-sierpień

W dniu 2 czerwca w Hotelu Andel’s rozpoczęła 
się XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
Alergia Astma Immunologia Kliniczna Łódź 
2011. Honorowy Patronat nad Konferencją objął 
Rektor naszej Uczelni, prof. Paweł Górski.
Konferencja jest imprezą ogólnopolską, w której 
udział biorą lekarze różnych specjalności za- 
równo z kraju, jak i z zagranicy (m.in. Ukrainy, 
Litwy, Białorusi). Oprócz dostarczenia uczes- 
tnikom współczesnej wiedzy na temat chorób 

alergicznych, ma służyć wymianie poglądów, spo- 
strzeżeń i zgromadzonych doświadczeń.
Podczas Ceremonii Otwarcia Zjazdu, prof. Marek 
Kowalski, Przewodniczący Komitetu Nauko- 
wego i Organizacyjnego Konferencji, otrzymał 
godność Honorowego Członka Polskiego Towa- 
rzystwa Alergologicznego. 

Panu Profesorowi, serdecznie gratulujemy!

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów lekarskich na Wydziale  
Wojskowo-Lekarskim studentom Oddziału Studiów w Języku Angielskim

W dniu 2 czerwca miała miejsce uroczystość 
wręczenia dyplomów 64 studentom programu 
lekarskiego w języku angielskim - 20 z nich 
ukończyło studia w kursie 6-letnim, a 44 w kur- 
sie 4-letnim. Uroczystość zgromadziła łącznie 
blisko 400 uczestników, wśród których znaleźli 
się bliscy nowych absolwentów, nierzadko  
przybyli z tak odległych zakątków świata, jak  

Nigeria, Pakistan, RPA, Kanada, USA czy Taj- 
wan.
Władze Uczelni reprezentowali Prorektor ds. 
Nauczania i Wychowania - prof. dr hab. Anna 
Jegier, Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekar- 
skiego - prof. dr hab. Zbigniew Baj oraz Pro- 
dziekan ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Le-
karskiego - prof. dr hab. Dariusz Moczulski. 
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Uroczystość poprowadził Prodziekan ds. Studiów 
w Języku Angielskim - prof. dr hab. Andrzej 
Lubiński. 
Wśród oficjalnych gości znaleźli się profeso- 
rowie i nauczyciele akademiccy naszej U- 
czelni, przedstawiciele urzędów, w tym Łódzkie- 
go Urzędu Wojewódzkiego - Wydziału Spraw  
Obywatelskich i Cudzoziemców, na czele z Kie- 
rownikiem Oddziału ds. Cudzoziemców - Panią 
Mariolą Iskrzyńską-Strzałką. Uroczystość za- 
szczycił swoją obecnością i gratulacjami skie- 
rowanymi do absolwentów Prorektor ds. Roz- 
woju Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości  
i Zarządzania oraz Dyrektor Programów Clark  
University w Polsce prof. dr hab. Łukasz 
Sułkowski. 
Kulminacyjnym momentem wydarzenia było 
złożenie przysięgi Hipokratesa przez przyszłych 
lekarzy, a następnie wręczenie dyplomów. Stu-
denci wyróżniający się w nauce i pracy społe- 
cznej zostali uhonorowani specjalnymi dyploma- 
mi uznania, upominkami i gorącymi owacjami.
W dalszej części uroczystości przemówienia 
wygłosili najlepsi studenci: Lin Hsin-Pei (Tajwan), 
David Fam (Kanada), Olufemi Aoko (Ni- 
geria) oraz Tabe Clement (USA) - przewodni- 
czący samorządu studentów ostatniego roku  

programu czteroletniego. Przemawiający dzie-
lili się swoimi przeżyciami z okresu studiowania,  
lat spędzonych w Łodzi. Podkreślali czekające  
ich wyzwania w kontynuowaniu edukacji medy- 
cznej oraz trudnej i odpowiedzialnej misji 
związanej z wykonywaniem zawodu lekarza. 
Absolwentów żegnali też młodsi koledzy, przed-
stawiciele Samorządu i Stowarzyszenia Absol-
wentów, którzy podjęli inicjatywę wyróżnienia 
i nagrodzenia najlepszego nauczyciela roku oraz 
najlepszych studentów odchodzącego rocznika. 
Wyróżnienie „nauczyciel roku” trafiło do dr.  
Piotra Hogendorfa z Kliniki Chirurgii Ogól-
nej i Transplantacyjnej, USK Nr 1 im N. Barli- 
ckiego w Łodzi. Studenci wyróżnili Pana Doktora 
za doskonałe, pełne poświęcenia nauczanie stu-
dentów, które wykraczało poza przyjęte programy 
i dydaktyczne standardy. Studentami roku zostali 
wybrani Tabe Clement (USA) - 4 MD i Gabriel 
Teroy Anjalo (Norwegia) - 6 MD. 
Końcowym akcentem oficjalnej części uroczy- 
stości był wykonany przez Chór Akademicki  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod Dyrekcją 
Pani prof. Anny Domańskiej hymn studentów 
„Gaudeamus igitur”.
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Aktualności

Otwarty wykład Davida Benthona

W dniu 3 czerwca 2011 r. z okazji Międzyna- 
rodowego Dnia Pielęgniarek w Centrum Klini- 
czno-Dydaktycznym UM w Łodzi odbył się 
otwarty wykład Davida Benthona. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez Katedrę Nauczania 
Pielęgniarstwa oraz Koło Polskiego Towarzys- 
twa Pielęgniarskiego przy UM, przy współpracy  
z Biurem Rektora.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr 
hab. n. med. Tomasz Kostka, Przewodnicząca 
Oddziału Łódzkiego PTP mgr Janina Żurawska, 
Przewodnicząca OIPiP w Łodzi mgr Zofia  
Komorowska, Prodziekan ds. Ogólnych kie- 
runku pielęgniarstwo AHE w Łodzi dr Zbigniew 
Tokarski, Panie pełniące funkcje pielęgniarek 
naczelnych szpitali klinicznych UM w Łodzi  
i studenci kierunku pielęgniarstwo.
Po przywitaniu gości oraz uczestników spo- 
tkania przez Kierownika Katedry Nauczania 
Pielęgniarstwa, dr Jolantę Glińską, Dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Tomasz Ko-

stka przekazał życzenia wszystkim obecnym 
pielęgniarkom. Spotkanie prowadziły mgr Do- 
rota Kilańska, mgr Beata Kunikowska oraz 
mgr Bogusława Łopacińska.
Honorowym Gościem tego spotkania był Dyre- 
ktor Wykonawczy Międzynarodowej Rady Pie- 
lęgniarek dr David Benthon. W swoim wykła- 
dzie nawiązał do hasła Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek w 2011 r. – „Niwelowanie różnic   
i zwiększenie równowagi w dostępie do opieki me-
dycznej”.
Spotkaniu towarzyszyła promocja książki  
„Uwagi o pielęgniarstwie. Profesjonalne to-
warzyszenie choremu”. Jest to nowe wydanie 
„elementarza” dla osób sprawujących opiekę 
nad chorymi. Tekst napisała ponad 150 lat 
temu Florence Naithingale, a Międzynarodowa 
Rada Pielęgniarek z okazji 75-lecia powstania 
międzynarodowej fundacji jej imienia uaktualniła 
go i wydała ponownie.
Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowa- 
niem gości i studentów kierunku pielęgniarstwo.

Wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2011

3 czerwca w Sali Balowej Hotelu Andel’s  
do walki o koronę najpiękniejszej, na scenie 
stanęły 22 kandydatki. Wśród nich znalazły się 
3 studentki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
- Nina Fortecka, Julia Wojciechowska, Anna 
Rumińska. Tytuł II Wice Miss przypadł student-
ce kosmetologii - Ninie Forteckiej. Tytuł Miss  
Czytelników „Dziennika Łódzkiego” powędro- 
wał do Julii Wojciechowskiej. Dziewczyny za- 
prezentowały się, w tunikach, sukniach wieczo- 
rowych, strojach dziennych i kostiumach 
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Łódź Maraton DBAM O ZDROWIE

kąpielowych. Honorowy patronat nad wyda- 
rzeniem objęła Pani Jolanta Chełmińska,  
Wojewoda Łódzki.
Serdecznie gratulujemy.

W dniu 5 czerwca wystartował Łódź Maraton 
DBAM O ZDROWIE, którego organizatorami 
byli Urząd Miasta Łodzi oraz Polska Grupa Far-
maceutyczna. W niedzielny poranek ulicami 
Łodzi biegało ponad 1500 osób. Równolegle do 
biegu maratońskiego odbył się również bieg na 
krótszym dystansie - Adidas 10 km run.
Wśród uczestników zawodów (głównie biegu 
na 10 km) znalazła się dwudziestoosobowa  
reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w Ło- 
dzi, na której czele stanął prof. Radzisław 

Kordek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą. 
Uczestnikom biegów serdecznie gratulujemy  
i już zapraszamy do udziału w przyszłorocznych 
zawodach.
W przedsięwzięciu czynny udział wzięła także 
Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego „Młoda Farmacja Łódź”. Członkowie 
sekcji pełnili funkcje wolontariackie, zapewniając 
bezpieczeństwo uczestnikom maratonu podczas 
biegu i tym samym dołączając do grona partnerów 
społecznych akcji. Jednakże głównym celem było 
propagowanie przez przyszłych farmaceutów 
zdrowego stylu życia podczas targów sportowych 
na terenie Atlas Areny.

Biuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, ŁódźBiuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, Łódź
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Aktualności 

Uroczystość nadania imienia prof. dr. hab. n. med. Władysława Tkaczewskiego  
auli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW

W dniu 7 czerwca odbyła się uroczystość nada-
nia imienia prof. dr. hab. n. med. Władysława  
Tkaczewskiego auli Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego im. WAM - CSW. Uroczystość 
zorganizowana została w piątą rocznicę śmierci 
Generała i była okazją do przypomnienia syl-

wetki tego znakomitego naukowca i lekarza.  
W wydarzeniu udział wziął prof. Paweł  
Górski - Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi, prof. Radzisław Kordek - Prorektor  
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz prof. 
Marian Brocki - Prorektor ds. Klinicznych.
Prof. dr hab. n. med. Władysław Tkaczewski  
był Komendantem-Rektorem, Prorektorem ds. 
Nauki i Szkolenia, Dziekanem Wydziału Le-
karskiego, Kierownikiem III Kliniki Chorób 
Wewnętrznych oraz Kierownikiem Katedry  
i Kliniki Chorób Zakaźnych Wojskowej Aka- 
demii Medycznej. Za osiągnięcia organizacyjne, 
naukowo-badawcze, dydaktyczno-wychowawcze 
i społeczne został uhonorowany licznymi odzna- 
czeniami, m.in.: Krzyżem Komandorskim  
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Uroczyste przekazanie lasera dla USK Nr 4 im. M. Konopnickiej

W dniu 8 czerwca w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym Nr 4 im. M. Konopnickiej odbyło 
się uroczyste przekazanie lasera pulsacyjno-bar- 
wnikowego, służącego do leczenia naczyniaków  
i malformacji u najmłodszych pacjentów. Sprzęt 

o wartości ok. 300 tys. zł zakupiony został przez 
Fundację Leszka Czarneckiego, a jej założyciel  
i przewodniczący Rady Fundacji odwiedził łódzki 
szpital, by dokonać symbolicznego przekazania  
i poznać młodych pacjentów. W spotkaniu z fun-

Biuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, ŁódźBiuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, Łódź
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datorem lasera uczestniczyli także przedstawi- 
ciele Władz Uczelni oraz Szpitala im. Konopni- 
ckiej. 

Historie dzieci leczonych w Szpitalu przy ul. 
Spornej poruszyły darczyńcę na tyle, że nie wy- 
klucza on zakupu kolejnego lasera dla placówki.

Wyróżnienia dla lekarzy uniwersyteckich szpitali klinicznych

Uznanie dla łódzkich pediatrów

W dniu 9 czerwca podczas konferencji „Inno- 
wacje na rzecz regionu łódzkiego” Marszałek  
Województwa Łódzkiego wręczył statuetki le- 
karzom regionu łódzkiego - za wkład w rozwój  
nowoczesnych technologii w medycynie. 
Wśród wyróżnionych znalazła się liczna repre- 
zentacja lekarzy szpitali klinicznych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Laureatom serdecznie gra- 
tulujemy i życzymy wielu kolejnych, nie tylko za-
wodowych, sukcesów.

Z satysfakcją informujemy, że na XXXI Zjeź- 
dzie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 
który odbył się w Szczecinie w dniach 9 - 11  
czerwca 2011 r., prof. dr hab. n. med. Jerzy 
Stańczyk otrzymał tytuł Honorowego Członka 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, a prof. 
dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół została 
odznaczona medalem im. J. Brudzińskiego.
Ponadto do władz naczelnych Polskiego Towa- 
rzystwa Pediatrycznego zostali wybrani: prof. 
dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk na funkcję 
Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej 
i dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska 
na Sekretarza tej komisji. W dowód uznania dla 
osiągnięć naukowych środowiska pediatrów 
łódzkich organizatorzy powierzyli Profesorom 
Naszej Uczelni prowadzenie wielu sesji nau-
kowych w czasie trwania Zjazdu.

Biuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, ŁódźBiuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, Łódź
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Aktualności 

Nowatorska metoda leczenia serca w szpitalu im. WAM

Wykład otwarty Profesora Szewacha Weissa

W dniu 10 czerwca 2011 roku lekarze z Kli- 
niki Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodia- 

betologii, prof. Andrzej Lubiński oraz dr Bar- 
tłomiej Bińkowski, przeprowadzili po raz 
pierwszy w regionie dwa zabiegi krioablacji  
balonowej.
Zabieg krioablacji balonowej polega na wy- 
mrażaniu, niszczeniu  ognisk arytmii serca, które 
mogą przyczyniać się do powstania migotania 
przedsionków serca. Pacjent opuszcza szpital już 
po dwóch dniach po zabiegu. 
Pierwsze zabiegi łódzcy kardiolodzy przepro- 
wadzili wraz z wybitnym lekarzem doc.  
Jarosławem Kaźmierczakiem z Pomorskiej  
Akademii Medycznej, który jako pierwszy 
wprowadził tę metodę w Polsce. 

W dniu 10 czerwca odbył się wykład otwarty  
prof. Szewacha Weissa zatytułowany „Trzecia 
wojna światowa, czyli walka z terroryzmem”. 
Wykład miał charakter refleksji na temat  
aktualnej sytuacji na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii Bliskiego Wschodu  
oraz stosunków polsko-izraelskich. 
Gospodarzem spotkania z byłym Ambasadorem  
Izraela w Polsce był Uniwersytet Łódzki,  
a wśród zaproszonych gości znaleźli się Woje- 
woda Łódzki - Jolanta Chełmińska oraz 

Biuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, ŁódźBiuletyn nr 6-8, czerwiec-sierpień 2011, Łódź
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25. Festival International de Musique Universitaire (FIMU) 
z udziałem Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zmarł płk w st. spocz. dr n. med. Henryk Lesiewicz 

Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold  
Stępień. Po wykładzie był czas na mniej  
oficjalne spotkania. Wizyta prof. Weissa w Łodzi 

była doskonałą okazją do spotkania Ambasadora  
z prof. Pawłem Górskim - Rektorem Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi.

W dniach 11-13 czerwca 2011 r. odbył się  
w Belfort we Francji 25. Festival International  
de Musique Universitaire (FIMU) z udziałem 
Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który 

został zakwalifikowany spośród 5 tysięcy chó- 
rów z całego świata. Podczas pierwszego dnia 
festiwalu Chór UM wystąpił w Cathédrale Saint 
Christophe z repertuarem muzyki sakralnej,  
w drugim dniu z repertuarem muzyki rozryw- 
kowej wystąpił na deskach Teatru Dramaty- 
cznego. 
W Festiwalu brało udział około 3000 amator- 
skich muzyków, w większości studentów, z 35 kra-
jów całego świata. W ciągu 3 dni festiwalu odbyło 
się ponad 250 koncertów z różnych gatunków 
muzycznych (muzyka klasyczna, współczesna, 
tradycyjna, jazz, experimental itp.). Wszystkie 
koncerty odbywały się jednocześnie na 16 sce- 
nach położonych na Starym Mieście w Belfort.  

Płk dr n. med. Henryk Lesiewicz urodził się  
20 kwietnia 1942 r. w Kolumnie. Zmarł  
13 czerwca 2011 r. w Łodzi. Szkołę Podstawową 
ukończył w latach 1948-1955 w Kolumnie.  
W latach 1955-1959 uczęszczał do XXVI Li- 
ceum Ogólnokształcącego im. Małgorzaty For-
nalskiej w Łodzi, które ukończył z bardzo dobrym 
wynikiem. W latach 1959-1965 studiował na 
Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Me- 
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dycznej im gen. dyw. prof. B. Szareckiego  
w Łodzi. W roku 1965 uzyskał tytuł lekarza  
i nominację do stopnia podporucznika. W 1959 r. 
nagle zmarł w wieku 41 lat Jego ojciec. Młody 
17-letni Licealista przejął obowiązki głowy ro- 
dziny.
W październiku 1967 r. rozpoczął pracę oficera 
-lekarza w Wojsku Polskim. Od 5 października 
1967 r. służył w 57. Batalionie Medycznym 16. 
Dywizji Pancernej w Braniewie jako starszy asy- 
stent Plutonu Segregacyjnego Kompanii Medy- 
cznej. W okresie od 20 lipca 1970 r. do 11 czerw-
ca 1971 r. był Dowódcą Plutonu Segregacyjnego 
Kompanii Medycznej wyżej wymienionego Ba-
talionu 16. Dywizji Pancernej. Od 12 czerwca 
1971 r. do 5 listopada 1975 r. jest Dowódcą Plu-
tonu Medycznego 47. Batalionu Saperów 16.  
Dywizji Pancernej w Tczewie. Tak minęło 10 lat  
od ukończenia studiów lekarskich. Dnia 6 listo- 
pada 1975 r. nadszedł upragniony rozkaz prze- 
niesienia na etat starszego asystenta Oddzia- 
łu Chirurgicznego 110. Wojskowego Szpitala  
Garnizonowego w Elblągu. Tu rozpoczął specja- 
lizację z chirurgii i pracował aż do 30 czerwca 
1978 r., tj. do uzyskania specjalizacji II stopnia  
z chirurgii ogólnej.
W dniu 1 lipca 1978 r. został przeniesiony na 
etat starszego asystenta Kliniki Urologii Insty-
tutu Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej  
w Łodzi. Był to powrót do ukochanej Uczelni,  
wielkiego akademickiego miasta, ale równo- 
cześnie do swojej małej Ojczyzny - Kolumny.  
Tu w dynamicznie rozwijającej się Uczelni wszedł 
do zespołu naukowo-dydaktycznego Kliniki 
Urologii Instytutu Chirurgii WAM. Specjalizację 
z urologii uzyskał w roku 1982.  
W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora na- 
uk medycznych na podstawie pracy pt. „Wy- 
niki operacyjnego leczenia gruczolaka ster-
cza sposobem Millina”, po czym został adiunk-
tem Kliniki Urologii ICH WAM i na tym etacie 
 pracował aż do 20 kwietnia 2000 r., tj. do przejścia 
na zasłużoną emeryturę.
Płk dr n. med. Henryk Lesiewicz przez wiele lat 
swojej ciężkiej pracy dał się poznać jako bardzo 
dobry i odpowiedzialny lekarz, dbający o po- 
wierzonych Jego opiece chorych, ceniony i lu-
biany przez studentów nauczyciel akademicki, 
zręczny operator i dobry organizator pracy i na- 
uczania. Był uczciwym i prawym człowiekiem. 
Nie z tytułu wieku, lecz posiadanej wiedzy, 
doświadczenia i poczucia odpowiedzialności  

zawsze  zastępował Kierownika Kliniki w czasie 
Jego nieobecności. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje koleżeństwo i lojalność w stosunku do 
przełożonych, szacunek dla podwładnych. Płk 
Henryk Lesiewicz to człowiek wrażliwy i kul-
turalny. Aktywnie uczestniczył w realizowaniu 
planów naukowych i dydaktycznych Kliniki, 
interesował się szczególnie nowotworami nerek  
i pęcherza moczowego, kamicą moczową  
/ESWL/, chorobami gruczołu krokowego oraz 
chirurgią laparoskopową w urologii. Dorobek 
naukowy płk. dr. med. Henryka Lesiewicza  
obejmuje 48 prac opublikowanych w krajowych 
i zagranicznych czasopismach medycznych, 
wygłosił 79 referatów z dziedziny chirurgii  
i urologii, współrealizował 3 filmy naukowe.
Był współautorem podręcznika „Chirurgia Polo- 
wa” WAM,1988 r.; współuczestniczył w opra- 
cowaniu rozdziału pt. „Obrażenia wojenne na- 
rządów układu moczowego i narządów płcio- 
wych męskich”. Zainteresowania pozazawo-
dowe płk. Lesiewicza to: teatr, muzyka operowa  
i operetkowa, historia i geografia. W czasie 
studiów na WAM - reprezentant Uczelni w piłce 
nożnej. Odznaczony medalami: brązowym, sre-
brnym i złotym Siły Zbrojnej w Służbie Ojczy- 
zny, brązowym i srebrnym Za Zasługi dla 
Obronności Kraju, Odznaką za wzorową pracę  
w Służbie Zdrowia, medalem 40-Lecia PRL, 
Złotym Krzyżem Zasługi. 
Płk dr med. Henryk Lesiewicz został pocho- 
wany na cmentarzu katolickim w Kolumnie. 
Pogrzeb z honorami wojskowymi, przy udziale 
kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. 
Żegnali Go: rodzina, koledzy ze studiów i pracy, 
pracownicy Wojskowej Akademii Medycznej 
im. gen. dyw. B. Szareckiego, Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu  
Medycznego w Łodzi.
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Uroczyste otwarcie laboratoriów studenckich

W dniu 14 czerwca odbyło się uroczyste otwar- 
cie laboratoriów studenckich kierunku bio- 
technologia.
Zgromadzonych gości, wśród których znaleźli 
się Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Obsługi Inwestora - Agnieszka Sińska oraz 
Prezes Łódzkiego Regionalnego Parku Nauko- 
wo-Technologicznego - Andrzej Styczeń, a także 
prof. Radzisław Kordek - Prorektor ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą, Przemysław Andrze-
jak - Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju i Pro- 
mocji Uczelni, dr Jacek Grabowski - Kanclerz 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Michał 
Marek - Z-ca Kanclerza ds. Inwestycyjno Te- 
chnicznych, przywitał prof. Andrzej Bednarek 
- Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych  
i Kształcenia Podyplomowego. W przygoto- 
wanej na tę okazję prezentacji prof. Bednarek 
podsumował historię Wydziału i przedstawił 
plany rozwoju jednostki. Po oficjalnej części 
zgromadzeni goście udali się na zwiedzanie 
pomieszczeń laboratoryjnych. 
Nowo otwarte laboratoria zlokalizowane są  
w budynku przy ul. Żeligowskiego 7/9. W ubie-

głym roku uczelnia rozpoczęła zakrojone na 
szeroką skalę działania inwestycyjno-remontowe 
w obiekcie. Efektem tego był częściowy remont 
dachu nad budynkiem nr 1, wymiana stolarki  
okiennej, remont w Zakładzie Edukacji Zdro- 
wotnej i Promocji Zdrowia oraz adaptacja 
pomieszczeń dla Wydziału Nauk Biomedy- 
cznych i Kształcenia Podyplomowego. 
Obecnie znajdujemy się na etapie przygoto- 
wywania dokumentacji, która pozwoli na podję- 
cie działań remontowych obiektu pod koniec 
roku bieżącego lub w roku następnym. Złożony 
został projekt na termomodernizację całego bu-
dynku. Planowane jest również dostosowanie 
do obowiązujących przepisów p. poż. klatek 
schodowych w budynku 1, a wraz z ich monito- 
ringiem, remont węzłów sanitarnych oraz oka- 
blowanie budynku. 
Prace instalacyjne w budynku przy ul. Żeli- 
gowskiego 7/9 zostały rozpoczęte w kwietniu 
bieżącego roku i obejmują okablowanie stru- 
kturalne (sieć komputerową i telefoniczną na  
ponad 1000 punktów abonenckich), system sy- 
gnalizacji alarmu włamaniowego oraz telewizję 
dozorową w całym budynku. 
Jeszcze w tym roku remontowany będzie Zakład 
Biologii Środowiskowej, finansowany z grantu 
uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w wysokości 1 071 000 zł. Całkowity 
budżet przeznaczony na prace remontowo-inwe- 
stycyjne budynku Żeligowskiego 7/9 wynosi ok. 
4 500 00 zł.
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Spotkanie European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Nagroda za najlepszy komunikat naukowy 
w ramach V Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego 

W dniach 14-15 czerwca 2011 odbyło się  
w Brukseli doroczne spotkanie EFPIA - Euro-
pean Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, organizacji reprezentującej 
branżę farmaceutyczną w Europie. EFPIA  
zrzesza bezpośrednio 31 stowarzyszeń krajowych 
oraz 40 wiodących firm farmaceutycznych,  
dzięki czemu łącznie reprezentuje 2 200 firm  
aktywnych w obszarze badań, opracowania  
i wprowadzenia nowych leków w Europie. 
Na zaproszenie Magdy Chlebus, Dyrektora Re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej EFPIA,  
w spotkaniu tym wziął udział dr hab. med. prof. 

nadzw. UM Przemysław Kardas, Kierownik 
I Zakładu Medycyny Rodzinnej UM w Łodzi. 
Prof. Kardas, który jest Dyrektorem Naukowym 
koordynowanego przez Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi Projektu ABC (Ascertaining Barriers  
for Compliance), finansowanego w ramach 7 Pro-
gramu Ramowego Unii Europejskiej, wygłosił  
referat na temat roli przestrzegania zaleceń  
terapeutycznych w terapii chorób przewlekłych. 
Prezentując to zagadnienie, zwrócił on szcze- 
gólną uwagę na fakt, że w najbliższym czasie 
Europę czekają dramatyczne zmiany demogra- 
ficzne. W związku z tym, zapewnienie właści- 
wego przestrzegania zaleceń terapeutycznych 
przez coraz starszych pacjentów staje się aktu- 
alnym wyzwaniem dla systemów opieki zdro- 
wotnej. Prof. Kardas wziął również aktywny  
udział w dyskusji poświęconej tematyce, jaka 
powinna być uwzględniona w kolejnych odsło- 
nach Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyj- 
nych (IMI, Innovative Medicines Initiative).  
IMI jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji  
Europejskiej oraz europejskiego przemysłu  
farmaceutycznego, który stawia na współpracę 
naukową pomiędzy przemysłem a środowiskiem 
akademickim. 

W dniach 16-18 czerwca 2011 roku w Toruniu 
odbyło się V Kopernikańskie Seminarium Do- 
ktoranckie (V KSD). W spotkaniu udział wzięli 
doktoranci z całej Polski realizujący swoje bada-
nia w zakresie chemii, fizyki, farmacji, medycyny 
i biologii. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi reprezentował 
mgr farm. Michał Dudarewicz, uczestnik Sta- 
cjonarnych Studiów Doktoranckich, który zajął 
I miejsce w konkursie na najlepszy komunikat 
naukowy w Sekcji Nauk Medycznych i Farma-
ceutycznych zatytułowany: „Polimorfizm C3435T 
genu ABCB1 / MDR1 kodującego glikoproteinę  
P u chorych na nieswoiste zapalenie jelit w po- 
pulacji pochodzącej z regionu łódzkiego”. Mgr  
farm. Michał Dudarewicz przedstawił na V KSD 
część wyników rozprawy doktorskiej. 
W ramach studiów doktoranckich pod kierun- 
kiem prof. dr hab. Jadwigi Skrętkowicz  
z Zakładu Farmakogenetyki Katedry Biofarma-
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”

cji, doktorant prowadzi badania nad polimorfi- 
zmem genów zaangażowanych w metabolizm 
ksenobiotyków u chorych na nieswoiste zapale-

nie jelit. Praca jest wykonywana we współpracy  
z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Kolo- 
rektalnej UM w Łodzi.

17-18 czerwca 2011 roku odbyła się w Centrum 
Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, Kon-
ferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje  
i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”.

W tym roku program Konferencji z jednej stro- 
ny uwzględniał aktualne zagadnienia związane  
z opieką paliatywną nad dziećmi, z drugiej zaś 
kontrowersje gromadzące się wokół zagadnień 
opieki nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie 
chorymi. 

Europejski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” 
dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW

W dniu 18 czerwca 2011 roku podczas Gali 
Programu „Rzetelni w biznesie” Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Me-
dycznej-Centralny Szpital Weteranów otrzymał 
Europejski Certyfikat „Rzetelni w Ochronie 
Zdrowia”.
Kapituła Programu „Rzetelni w biznesie” 
nagrodziła Szpital im. WAM za: 

•  udział w międzynarodowych projektach i bada- 
   niach naukowych;
•  międzynarodową współpracę naukową;
•  międzynarodowe badania kliniczne;
• udział w projektach europejskich (Europejski 
  Fundusz Rozwoju Regionalnego, ZPORR, Na- 
   rodowa Strategia Spójności);
• wysoki poziom procedur medycznych na eu- 
   ropejskim poziomie;
• innowacyjność i podejmowanie pionierskich  
   zabiegów i operacji na skalę europejską;
• wysoko wykwalifikowaną kadrę na poziomie 
   europejskim i światowym;
• bardzo nowoczesny sprzęt na poziomie euro- 
   pejskim;
• przystosowywanie bazy lokalowej do europej- 
   skich standardów;
• wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na po- 
   ziomie europejskim.
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Złoty Krzyż Zasługi dla prof. Józefa Drzewoskiego

Spotkanie europejskich ekspertów w dziedzinie przestrzegania zaleceń terapeutycznych

Miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 
2011 r. podczas obchodów XXX-lecia istnienia 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w By- 
dgoszczy - Złotym Krzyżem Zasługi został od- 
znaczony prof. dr hab. med. Józef Drzewoski. 
Odznaczenie zostało przyznane za zasługi  
w działalności na rzecz osób chorych na cu- 
krzycę. 
Serdecznie gratulujemy.

W dniu 23 czerwca 2011 roku w Royal So- 
ciety (Towarzystwie Królewskim) w Londynie 
odbyło się spotkanie europejskich ekspertów 
w dziedzinie przestrzegania zaleceń terapeu- 
tycznych. Wydarzenie zorganizowane zostało  
w ramach finansowanego z 7 Programu Ramo- 
wego Komisji Europejskiej Projektu ABC, któ- 
rego głównym koordynatorem jest Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi, w osobie prof. Przemysława 
Kardasa, Kierownika I Zakładu Medycyny  
Rodzinnej. Oprócz wyżej wymienionego, w gro-
nie ekspertów Polskę reprezentowali również 
prof. Piotr Kuna, Kierownik II Katedry Chorób 
Wewnętrznych UM, mgr Andrzej Śliwczyński, 
zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki 

Lekami w Centrali NFZ, oraz Bożenna Płatos, 
Kierownik Naukowej Fundacji Polpharmy. 
Londyńskie spotkanie było ostatnią częścią 
wieloetapowego konsensusu w sprawie działań 
mających poprawić przestrzeganie zaleceń tera- 
peutycznych w Europie. Zgromadzeni w gma-
chu Royal Society, w liczbie łącznie ponad 
pięćdziesięciu, nauczyciele akademiccy, praco- 
wnicy ochrony zdrowia, przedstawiciele prze- 
mysłu, instytucji zarządzających ochroną zdrowia 
oraz organizacji reprezentujących pacjentów  
z całej Europy debatowali nad zmianami w pra- 
wie unijnym, które mogłyby wpłynąć pozytywnie  
na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Wy- 
niki tego spotkania zostaną wkrótce przedsta- 
wione w raporcie zbiorczym, który dostępny  
będzie na stronie Projektu ABC. Ostateczne 
wyniki Projektu oraz wskazówki jak efektywnie 
zwiększyć przestrzeganie zaleceń terapeuty- 
cznych na poziomie pacjenta i całego społe- 
czeństwa ogłoszone zostaną natomiast pod- 
czas grudniowego spotkania w Parlamencie Eu-
ropejskim, które odbędzie się pod patronatem 
Prezydencji Polskiej. Więcej informacji na ten 
temat można będzie znaleźć pod adresem in- 
ternetowym Projektu ABC: www.abcproject.eu
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Reprezentant KU AZS UMED Łódź został zdobywcą „Korony Maratonów Polskich”

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Seminaria prowadzone przez Panią dr Ruth McDermott

Tomasz Czekaj, reprezentant KU AZS UMED 
Łódź, został zdobywcą „Korony Maratonów 
Polskich”. Odznaka wraz z dyplomem przyzna-
wana jest osobom, które w przeciągu dwóch lat 
ukończyły pięć największych krajowych ma-
ratonów: w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, 
Wrocławiu oraz Dębnie. Powstała wzorem 
„Korony Gór Polskich” lub „Korony Himala-
jów”, zgodnie z zasadą kolekcjonowania i syste- 
matyzowania osiągnięć sportowych. Aktualnie 
liczba osób, które uzyskały „Koronę Maratonów 
Polskich”, wynosi 861. Oprócz Polaków Koronę 
zdobyło czterech maratończyków ze Słowacji.

Ostatnie w tym roku akademickim, posiedzenie 
Senatu naszej uczelni, które odbyło się we wto- 
rek, 28 czerwca było okazją do wręczenia  
podziękowań dla pracowników Uniwersytetu,  
odchodzących na emeryturę. 

Listy gratulacyjne z rąk Rektora, prof. Pawła 
Górskiego otrzymali: 
•  dr n. med. Grażyna Loga
•  dr n. med. Ewa Małolepsza
•  dr n. przyr. Danuta Sakowska 
•  mgr Marian Listkowski
•  mgr Donata Słotwińska
•  mgr Adam Nachajski
•  mgr inż. Józef Woźniak
•  Krystyna Adach
•  Jolanta Naskalska
•  Regina Węclewska
•  Jolanta Wróblewska- Kwiecień
•  Andrzej Cieślicki 
Wszystkim Państwu życzymy zdrowia i realizacji 
zamierzonych celów.

W dniu 28 czerwca 2011 r. w Auli Wschodniej 
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersy- 
tetu Medycznego w Łodzi odbyły się seminaria 
prowadzone przez Panią dr Ruth McDermott 
(Business Development Manager, Primary and 
Stem Cell Systems, Life Technologies):
•  „Primary cells as physiologically relevant re- 
    search or toxicity models”;

•  „Novel technologies for Pluripotent Stem Cell 
   Research”.
Przygotowaniem wydarzenia zajmowała się firma 
Life Technologies oraz Dziekan Wydziału Nauk 
Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, 
dr hab. n. med. prof. Andrzej K. Bednarek.
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Spotkanie informacyjne 
„Sposoby finansowania międzynarodowej współpracy badawczej”

Podpisanie porozumienia – „Wzmacnianie i promowanie 
potencjału naukowo-badawczego łódzkich uczelni w Europie”

W piątek, 1 lipca br., o godz. 11:00 w Auli  
im. prof. Pruszczyńskiego, w budynku Rekto- 
ratu, odbyło się spotkanie informacyjne przy-
gotowane przez Dział Nauki i Współpracy  
z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
pt.: „Sposoby finansowania międzynarodowej 
współpracy badawczej”. 

W trakcie spotkania przedstawiono inicjatywy  
mające na celu rozwój międzynarodowej współ- 
pracy badawczej: 
• 7 Program Ramowy (Współpraca, Ludzie, Po- 
   mysły);
• konkursy Era-Net;
• Innovative Medicines Initiative (IMI); 
• COST; 
• Erasmus. 

W dniu 4 lipca br. w siedzibie Urzędu Mar- 
szałkowskiego w Łodzi zostało podpisane poro-
zumienie w zakresie współfinansowania zadania 
regionalnego Biura Województwa Łódzkiego  
w Brukseli „Wzmacnianie i promowanie po- 
tencjału naukowo-badawczego łódzkich uczelni 
w Europie”.
Porozumienie podpisali: Marszałek Woje- 
wództwa Łódzkiego - Witold Stępień, Prezydent 
Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska, Rektor Uni- 
wersytetu Łódzkiego - prof. Włodzimierz  
Nykiel, Prorektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  
- prof. Radzisław Kordek oraz Prorektor Poli- 
techniki Łódzkiej ds. Nauki - prof. Ireneusz 
Zbiciński.
Celem porozumienia jest zwiększenie potencjału 
łódzkich uczelni w budowaniu pozycji mię- 
dzynarodowej, udziału w konsorcjach naukowo 
-badawczych, studiach, stażach i praktykach  

zagranicznych oraz dostępem do środków finan-
sowych Unii Europejskiej.
W praktyce oznaczać to będzie, iż łódzkie uczel- 
nie publiczne będą posiadać swojego przedsta- 
wiciela w Regionalnym Biurze Województwa  
Łódzkiego w Brukseli. Zadaniem tej osoby  
będzie promocja Łodzi Akademickiej na arenie 
międzynarodowej, reprezentowanie uczelni pod- 
czas spotkań dotyczących rozwoju potencjału  
naukowo-badawczego oraz organizacji sieci 
współpracy dla studentów i pracowników insty-
tucji sygnujących porozumienie.
Podpisanie porozumienia ściśle wpisuje się  
w założenia Strategii Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, która jako jeden z czynników rozwoju 
wskazuje zwiększenie stopnia internacjonalizacji 
uczelni.
Moment podpisania dokumentu nie został wybra- 
ny przypadkowo i nawiązuje do Polskiej 
Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
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Aktualności

Zmarł prof. dr hab. n. med. Bazyli Bogorodzki

Zmarł prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski

Centrum IT uruchomiło monitoring w budynku A4

Uniwersytet Medyczny w obiektywie Andrzeja Wacha - otwarcie wystawy

Zmarł prof. dr hab. n. med. Bazyli Bogoro- 
dzki - lekarz i pedagog, Kierownik Katedry   
i Kliniki Chorób Oczu Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi w latach 1993-1999.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

Zmarł prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwa- 
piszewski - wieloletni Kierownik Zakładu Chemii 
Farmaceutycznej i Analizy Leków Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.
Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

Centrum IT ma przyjemność poinformować 
Państwa o uruchomieniu systemu monitorowa- 
nia budynku A4. System składa się z 16 kamer,  

z których obraz jest rejestrowany i przechowy- 
wany przez 14 dni na cyfrowym rejestratorze 
wizji.

Przypadający na 2012 rok jubileusz dziesięcio- 
lecia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stał 
się okazją do zaprezentowania  naszej uczelni  
„okiem obiektywu”.

W dniu 8 lipca br., o godz. 13.00 Rektor, prof. 
Paweł Górski w towarzystwie Prezydent 
Łodzi, Hanny Zdanowskiej, autora zdjęć,   
Andrzeja Wacha oraz Pełnomocnika Rekto-
ra ds. Rozwoju i Promocji UM, Przemysława 
Andrzejaka, otworzył wystawę fotograficzną  
podsumowującą dziesięć lat funkcjonowania 
naszej Uczelni. 
Wystawa miała na celu przybliżyć nasz Uni- 
wersytet, przypomnieć jego historię, przeobra- 
żenia, pokazać jak funkcjonuje teraz. 
Prezentowane fotografie można było oglądać do 
dnia 3 sierpnia br., przed Urzędem Miasta Łodzi, 
przy ul. Piotrkowskiej 104. 
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Aktualności

Wykład prof. Dana L. Dumitrascu

Zmarł dr n. med. Jerzy Knopik

W dniu 8 lipca odbył się wykład otwarty 
poświęcony medycynie psychosomatycznej,  
który wygłosił prof. Dan L. Dumitrascu z Uni- 
versity of Medicine and Pharmacy Iuliu Hati-
eganu, Cluj, Rumunia. Wizyta prof. Dumitrascu 
była okazją do omówienia możliwości współ- 
pracy pomiędzy naszą Uczelnią i Uniwersytetem 
Medycznym w Cluj.

W dniu 8 sierpnia 2011 r. zmarł w wieku 55 lat 
dr n. med. Jerzy Knopik, wieloletni pracownik 
Kliniki Kardiochirurgii.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia.

Kolejne sukcesy Anny Banaszek

Supernowoczesny mikroskop operacyjny dla Kliniki Neurochirurgii Szpitala im. WAM

Reprezentantka KU AZS Umed Łódź Anna Ba-
naszek zajmuje kolejne wysokie lokaty na zawo-
dach w kolarstwie górskim oraz szosowym. 
25 czerwca w Łagiewnikach odbyły się Akade- 
mickie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 
MTB. Zawodniczki miały do pokonania  
3 okrążenia po łatwej technicznie i dość płaskiej 
trasie, na której Ania wywalczyła drugą lokatę.
2 lipca w Bielinach miał miejsce wyścig szosowy 
„Truskawkowy Szus”. Elita Kobiet walczyła na 

wymagającej solidnego przygotowania trasie. 
Ostatnie kilometry do mety przebiegały stromym 
podjazdem na Święty Krzyż. Nasza reprezentan- 
tka zajęła 3. miejsce.
10 lipca w Pińczowie Anna Banaszek startowała 
na zawodach z cyklu Świętokrzyska Liga Ro- 
werowa. Kobiety miały do pokonania dystans  
48 kilometrów po płaskiej błotnistej trasie, na 
której Ania zajęła 5. lokatę.

OPMI Pentero to najnowocześniejszy mikroskop 
operacyjny do neurochirurgii na świecie. Mno- 
gość innowacyjnych rozwiązań zastosowa- 
nych w urządzeniu sprawia, że znajduje się on  
w światowej czołówce sprzętu tego typu. 
Mikroskop jest w pełni zautomatyzowany, a pa- 

rametry jego pracy mogą być dostosowane do 
każdego operatora lub zabiegu neurochirurgi- 
cznego.
To, co odróżnia mikroskop zainstalowany na  
WAMie od innych tego typu urządzeń, to syste- 
my fluorescencji śródoperacyjnej. Istotą roz- 
wiązania jest to, że system uwidacznia nie tylko  
te obszary, które można zobaczyć w badaniu  
rezonansem magnetycznym, ale również te, które 
są we wspomnianym badaniu po prostu niewido- 
czne. Mowa tu o tkankach tylko częściowo pe- 
netrowanych przez komórki nowotworu, które 
system zastosowany w urządzeniu uwidacznia 
w trakcie zabiegu, pozwalając na ich dokładne 
usunięcie.
Drugi rodzaj fluorescencji służy do uwidaczniania 
przepływu krwi w naczyniach. Po podaniu środka 
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi na Pikniku Country Mrągowo 2011

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 
dla studenta Wydziału Lekarskiego

kontrastowego i uruchomieniu funkcji IR800  
operator jest w stanie z łatwością ocenić, czy  
dane naczynie krwionośne jest drożne lub też 
czy klips założony na tętniak skutecznie hamuje 
napływ krwi. 
Specjalnym dodatkiem do opisanej funkcji jest 
moduł FLOW 800. To innowacyjne oprogra- 
mowanie, które w trakcie zabiegu jest w sta-

nie w sposób liczbowy i graficzny przedstawić 
przepływy krwi w mózgu oraz porównać  
zmiany np. przed i po założeniu klipsa. Ta- 
kich analiz można dokonywać w trakcie całego  
zabiegu, korzystając z materiału zebranego  
w jego trakcie. Co istotne, pomiary są dokony-
wane zawsze w tym samym miejscu (wybranym 
przez operatora), co czyni porównanie wyników 
bardzo dokładnym.

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd  
Województwa Łódzkiego przyznał Panu 
Michałowi Podgórskiemu, studentowi III roku 
Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni, jedno-
razowe stypendium naukowe Marszałka Woje- 

wództwa Łódzkiego Pierwszego Stopnia.
Laureatowi serdecznie gratulujemy! 

W miniony weekend zespół Uniwersytetu Me-
dycznego w Łodzi reprezentował Uczelnię 
podczas 30. Pikniku Country Mrągowo 2011. 
Namiot promocyjny UM odwiedziło blisko 1000 
osób zainteresowanych studiami medycznymi  
i profilaktyką zdrowotną. Ponad 400 osób zba- 
dało poziom cukru we krwi u tegorocznej ab-
solwentki kierunku lekarskiego, przedstawiciel- 
ki IFMSA. Można także było nauczyć się jak 
prawidłowo udzielać pierwszej pomocy w na- 
głych wypadkach, o co zadbali studenci rato- 
wnictwa medycznego działający w Kole Medy-
cyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. dr. n. 
med. Adama Rasmusa.
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Informacja w sprawie uruchomienia Szpitala CKD

W nawiązaniu do doniesień prasowych (Dzien-
nik Łódzki, 31sierpnia 2011 r.) oraz licznych  
zapytań, pragniemy powiadomić społeczność 
akademicką naszej Uczelni, że przedstawione  
informacje nie w pełni odpowiadają prawdzie. 
Rząd nie cofnął dotacji w wysokości 34 mln zł,  
lecz na prośbę Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi przesunął środki do wykorzystania  
w roku 2012. Opóźnienia w uruchomieniu Szpita-
la CKD powstały w skutek poważnych kłopotów 

finansowych i organizacyjnych, jakie w skali kra-
jowej ma wykonawca, tj. firma Grupa 3 J, która 
została zaangażowana po wygranym przetargu,  
w toku wieloletniego kontraktu z 2006 roku. 
Przy tej okazji pragniemy z przyjemnością po- 
informować Państwa, że prace nad urucho- 
mieniem Centrum Dydaktycznego są prawie na 
ukończeniu, co oznacza, że w ciągu pierwsze-
go półrocza roku 2012 Uczelnia otrzyma jeden  
z najnowocześniej wyposażonych ośrodków dy-
daktycznych na świecie. 

więcej na www.umed.pl
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Artykuł 

Losy absolwentów 
Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi

mgr Michał Okrasa
Kierownik ABK

Od 1 października 2011 roku wchodzi w życie 
nowelizacja ustawy z dnia 18 marca 2011r.  
o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Nowe 
prawo nakłada na uczelnie wyższe obowiązki 
w zakresie śledzenia losów absolwentów,  
sprecyzowane w artykule 13a. w brzmieniu:
„Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich 
absolwentów w celu dostosowania kierunków 
studiów i programów kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu 
latach od dnia ukończenia studiów.”
W Polsce „śledzenie” losów absolwentów do 
2005 roku było inicjatywą pionierską i niewiele 
ośrodków akademickich realizowało takie bada-
nia (pomimo składanych deklaracji, mówiących 

o ważności tego typu projektów). Wiodące  
w omawianym temacie uczelnie polskie, 
wdrażające na dużą skale monitoring absol-
wentów, to m.in. Politechnika Krakowska, Wyż- 
sza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tisch- 
nera, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, ostatnio także 
Politechnika Łódzka. Uzyskiwany procent zwro- 
tności ankiet od respondentów jest różny w za- 
leżności od szkoły wyższej i waha się w wię- 
kszości przypadków w przedziale 50 – 70%. 
Tak wysokie wyniki osiągane są w dużej mie- 
rze dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w pro- 
wadzeniu omawianych badań. Nie bez zna- 
czenia są także znaczące nakłady finansowe 
związane z budową całych platform inter-
netowych poświęconych przyglądaniu się losom 
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absolwentów. Wysiłek społeczności akademi- 
ckiej włożony w promocję uwidacznia się  
w postaci rosnącej stale liczby osób biorących 
udział w badaniach. Do wspomnianych uczel- 
ni stale dołączają inne ośrodki akademickie  
z całej Polski. Nie od razu jednak osiągane wy- 
niki są wynikami zadowalającymi i często zwrot 
z ankiet wynosi 10-20%. Tylko nielicznym  
uczelniom udaje się już na początku prowadzo- 
nego monitoringu losów absolwentów, przekra- 
czać próg 40%.
Na tle światowych badań Uniwersytet Medy- 
czny w Łodzi, z uzyskanymi wynikami 
pochodzącymi od 40% wszystkich absolwentów, 
klasyfikuje się po środku. Kiedy rezultaty te 
porównamy z dokonaniami innych polskich  
uczelni, wynik ten jest wynikiem dobrym.  
Należy przy tym zaznaczyć, że jest to pierwsze 
tego typu badanie na Uczelni i do chwili obecnej  
nikt nie próbował dotrzeć do tak dużej liczby  
absolwentów z ankietą badającą ich losy za-
wodowe. Oczywiście udział 40% absolwentów  
w badaniu to liczba uwzględniająca całą badaną 
populację ze wszystkich wydziałów Uniwersy- 
tetu łącznie. Przyglądając się natomiast zwro- 
towi z ankiet, na poszczególnych wydziałach, 
wyniki są zróżnicowane i często borykamy się  
z problemem nadreprezentacji lub niedorepre- 

zentowania absolwentów niektórych kierunków. 
Na podstawie wyników zamieszczonych w Ra- 
porcie z badań „Losy absolwentów Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi 2008/2009” wynika, że 
najwięcej osób wypełniło ankietę na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu, Wydziale Pielęgniarstwa  
i Położnictwa, na Wydziale Fizjoterapii (odpo- 
wiednio: 31%, 19%, 15%). Na Wydziale Lekar-
skim i Farmaceutycznym 12% i 11%. Najmniej 
osób wypełniło ankietę na Wydziałach Lekarsko 
-Dentystycznym – 5% oraz Wojskowo-Lekarskim 
– 3%. W interesie całej społeczności akademickiej 
(także poszczególnych wydziałów i kierunków) 
jest, aby stale zwiększał się udział absolwentów  
w prowadzonych badaniach. Rosnąca liczba  
uczestników to bardziej wiarygodne wyniki oraz 
większe przesłanki dla Władz Uczelni, do podjęcia 
działań w zakresie wprowadzania ewentualnych 
zmian.
Należy pamiętać, że absolwent w żaden sposób 
nie jest zobligowany do wypełnienia przesłanej 
przez Uniwersytet ankiety. Czyni to dobrowolnie 
i należy zadbać o budowanie wśród studentów 
postaw nacechowanych odpowiedzialnością  
i aktywnością w stosunku do macierzystej  
Uczelni. Dobre wyniki uzyskiwane poza grani-
cami Polski oraz w niektórych ośrodkach akade- 
mickich w naszym kraju możliwe są dzięki wielu 
nakładającym się na siebie czynnikom. Przede 
wszystkim budowana jest świadomość studenta, 
który już na etapie kończenia studiów – zarówno 
pierwszego, jak i drugiego stopnia – ma przeko-
nanie, że wypełniona przez niego ankieta będzie 
wstępem do poczynienia ewentualnych zmian 
organizacyjnych i merytorycznych na Uczelni. 
Świadomość taka powoduje, że znaczna większość 
osób kończących studia chce wypełnić ankietę   
i ocenić szkołę, przekazać informacje dotyczące 
podjętej pracy, wymogów pracodawców, braków 
w kompetencjach i trudności z pozyskaniem za-
trudnienia. Aby zwiększyć udział absolwentów 
w badaniach, budowane są kampanie informa-
cyjne skierowane do studentów z hasłami „Ty też 
masz wpływ na program nauczania”, „I ty możesz 
zmienić swoją Uczelnię”, „Twój głos też się li- 
czy – wypełnij ankietę”. Plakaty zachęcające do 
udziału w badaniu zawisły także na korytarzach 
całego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest 
to próba dotarcia do szerokiego grona studentów, 
absolwentów i całego środowiska akademickiego 
z informacją o prowadzonym monitoringu oraz 
olbrzymiej wadze każdego głosu, który poprzez 
wypełnienie ankiety trafi do Władz Uczelni. 
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Artykuł 

Zasadniczą kwestią jest promocja badania 
wśród studentów i to od samego początku 
ich edukacji na Uczelni, tak aby poszerzać 
świadomość przyszłych absolwentów oraz 
budować w nich postawę współodpowie- 
dzialności za losy Uniwersytetu. Zadanie to 
przypaść powinno całej społeczności akademi- 
ckiej (Władzom, kadrze dydaktycznej, organi- 
zacjom studenckim, samorządowi, jednostkom 
ogólnouczelnianym). Budowa trwałej więzi  
z absolwentem to podstawa myślenia o uzyski-
waniu cennych wiadomości dotyczących oceny 
studiów oraz przyjrzeniu się karierom za-
wodowym osób, które ukończyły Uczelnię.  
Trwałość takich relacji powinna być budowa-
na już na etapie studiów, a wiedza o badaniu, 
prowadzonym przez Biuro Karier „Losy absol-
wentów…”, przekazywana przez całą społeczność 
akademicką. Monitoring losów jest głosem  
absolwentów, mogących się swobodnie wypo- 
wiedzieć i mieć realny wpływ na to jak kształci 
Uniwersytet. Należy pamiętać, że podstawowym 
celem powyższych działań jest dostarczenie 
Władzom Uczelni informacji, które pomogą  
lepiej kształtować programy nauczania i dosto- 
sowywać je do ciągle zmieniającego się rynku 
pracy. Tylko dzięki aktywnej promocji, mówieniu 
i przypominaniu młodzieży studiującej o prowa- 

dzonym monitoringu oraz przy utwierdzaniu  
wszystkich absolwentów w przekonaniu, że mają 
realny wpływ na macierzystą uczelnię, możliwe 
jest zwiększenie liczby odsyłanych ankiet.
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Wizyta prof. Dumitrascu
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

mgr Olivia Heringa
Zakład Psychodermatologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii, 
Maastricht University, Holandia

mgr Alicja Ograczyk
Zakład Psychodermatologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii

mgr Magdalena Świnoga
Zakład Psychodermatologii, Katedra Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii

Mariusz Wachowski
student, Wydział Lekarski UM 

W dniach 7-9 lipca 2011 r. naszą uczelnię odwie- 
dził prof. Dan L. Dumitrascu z University 
of Medicine and Pharmacy Iuliu Hatieganu  
w Cluj w Rumunii. Pan Profesor jest gastroentero- 
logiem, szczególnie interesuje się zagadnienia- 

mi dotyczącymi medycyny psychosomatycznej. 
Jest pomysłodawcą i koordynatorem progra- 
mu Psychosomatic Medicine w ramach sieci 
CEEPUS (Central European Exchange Program 
for University Studies). Koordynatorem tego  
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projektu w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 
jest prof. nadzw. dr hab. Anna Zalewska 
-Janowska. W organizacji spotkania pomógł  
prof. Bogdan Wasilewski, Kierownik Instytutu 
Psychosomatycznego w Warszawie.
Przebieg wizyty koordynował Zakład Psycho- 
dermatologii UM, którego studenci zaprezento-
wali gościowi łódzkie zabytki, oprowadzając go 
po ulicy Piotrkowskiej, gdzie podziwiał łódzką 
architekturę. Kolejną okazją do poznawania  
naszego miasta była wizyta w Muzeum Kine-
matografii. Duże wrażenie zrobiło na Profesorze 
wnętrze Pałacu Scheiblera. Bardzo zaintereso- 
wała go historia Łodzi, losy fabryk i fabrykan- 
tów. W jego odczuciu miasto zachowało swój 
XIX-wieczny klimat; stwierdził, że bardzo au-
tentyczny wydaje się pod tym względem Plac 
Wolności. Spodobał mu się pomysł wyko-
rzystywania starych fabryk, łączenia tradycji 
z nowoczesnością, zwłaszcza na przykładzie 
loftów.
Pan Profesor ma wiele zainteresowań, szczegól-
nie bliska jest mu sztuka, więc chętnie zwiedził 
Muzeum Sztuki (oddział ms2), gdzie obejrzał 
wystawę Jana Fabre „Sztuka trzymała mnie  
z dala od więzienia!”. Muzeum zrobiło na Pro-
fesorze duże wrażenie, co podsumował: znani 
artyści, znane prace i do tego bardzo ładnie za- 

prezentowane. Miłym zaskoczeniem było rów- 
nież dla Profesora odnalezienie prac swojego  
rodaka w galerii obrazów na ul. Piotrkowskiej.
Profesor Dumitrascu wziął także udział w ofi- 
cjalnym spotkaniu przygotowanym przez Dział 
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Uczestni- 
czyli w nim również pani dr Maria Wiśniewska 
-Jarosińska z Kliniki Gastroenterologii, pani  
mgr Joanna Włodarczyk, Kierownik Działu 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, pani mgr  
Aneta Andrzejczyk z Sekcji ds. Międzynaro- 
dowych Programów Badawczych oraz pan dr 
Maciej Salagierski, koordynator programu  
ERASMUS.
Wykład pana Profesora odbył się 8 lipca 2011 r.  
w Auli im. Pruszczyńskiego w Rektoracie UM. 
W ramach wprowadzenia osobę Profesora 
zaprezentowała pani Profesor Anna Zalewska 
-Janowska. Wykład prof. Dumitrascu był po- 
święcony psychosomatycznym aspektom me-
dycyny. Porównane zostały dwa modele rozu- 
mienia zdrowia i choroby:  biomedyczny, gdzie 
podstawą do postawienia diagnozy są jedynie 
symptomy fizyczne i zmienne biologiczne oraz 
biopsychospołeczny, biorący pod uwagę również 
czynniki psychologiczne, środowiskowe i spo- 
łeczne, występujące w otoczeniu człowieka. To 
właśnie dzięki takiemu, holistycznemu patrzeniu 
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na pacjenta, lekarz jest w stanie postawić bardziej 
trafną diagnozę i uwzględnić jego subiektywne 
doświadczenie jako istotny czynnik, wpływający 
na jego stan - jak podkreślił profesor.
Dokonane zostało także rozróżnienie przebiegu 
terapii w obu modelach; w podejściu biomedy- 
cznym lekarz koncentruje się jedynie na biolo- 
gicznym podłożu choroby i zgodnie z tym  
podejściem ustala leczenie, ujęcie biopsycho- 
społeczne zakłada udział pacjenta w procesie  
leczenia, poprzez moderowanie jego stylu życia  
i budowanie wspierającej relacji z lekarzem.
Holistyczne podejście do zdrowia człowieka, 
uwzględniające interakcję psychiki, warunków 
środowiskowych i stanu fizycznego, pozwala 
na regulowanie poczucia dobrostanu i aktywny 
udział w poprawie jakości życia. Takie podejście 
umożliwia lepsze zrozumienie chorego i udzie-
lenie mu przez to skuteczniejszej pomocy, jak 
wynikało z treści wykładu.
Na zakończenie wystąpienia, prof. Dumitrascu  
poświęcił kilka słów rozwojowi medycyny  
psychosomatycznej w Rumunii i prezentacji 
ciekawej literatury, dotyczącej tego zagadnienia.

Wykład okazał się punktem wyjścia do wielu  
pytań, na które pan Profesor chętnie udzielał 
odpowiedzi. 
Wizyta prof. Dumitrascu była również okazją do 
omówienia możliwości współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Uniwer- 
sytetem Medycznym w Cluj w ramach progra- 
mu ERASMUS, reprezentowanym przez koordy-
natora programu dr. Macieja Salagierskiego.
Pan Profesor wyraził nadzieję na kolejną wizytę 
w Łodzi, nie tylko z powodu zainteresowania 
tematyką medycyny psychosomatycznej wśród 
studentów i pracowników naszej Uczelni, ale 
również z powodu chęci zobaczenia w Łodzi  
innych ciekawych miejsc, których w trakcie obe- 
cnej wizyty nie zdążył zwiedzić.
Profesor podzielił się z nami także osiągnię- 
ciami kulturalnymi swojego kraju, przywożąc  
w prezencie płyty z tradycyjną rumuńską muzyką. 
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Działania Działu
Programów Pomocowych

mgr Agata Wiśniewska
Kierownik Działu Programów Pomocowych

Dział Programów Pomocowych został utwo- 
rzony w 2009 roku jako część Biura Analiz  
i Strategii Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje 
się przygotowywaniem, a także rozliczaniem  
projektów finansowanych w ramach dostępnych 
programów pomocowych krajowych i zagrani- 
cznych. Chodzi tutaj głównie o projekty finan- 
sujące szkolnictwo wyższe w ramach poszcze- 
gólnych programów operacyjnych, takich jak:

• Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priory- 
    tet IV, VIII, XIX);
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środo- 
    wisko;
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospo- 
    darka.
Poniżej prezentujemy harmonogram  planowa- 
nych konkursów w ramach poszczególnych  
programów operacyjnych: 

Nazwa Programu Operacyjnego Działanie/Poddziałanie Planowany termin 
ogłoszenia konkursu

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego

Działanie III.2: Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw - Promocja marek  
i produktów regionalnych

16.08.2011 – 21.09.2011

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego

Działanie III.4: Rozwój otoczenia 
biznesu 16.08.2011 – 21.09.2011

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki

Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego uczelni III kw.2011 r.

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki

Działanie 4.2: Rozwój Kwali-
fikacji kadry systemu B+R i wzrost 
świadomości nauki w rozwoju 
gospodarczym

III kw. 2011 r.

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 
- projekty innowacyjne

1. Nowe modele kształcenia przez 
całe życie, w tym integrowanie 
funkcjonujących modeli
kształcenia ustawicznego,
2. Projekty otwierające wyższe 
uczelnie na działania i innowacje  
społeczne oraz na dostęp do 
gromadzonej w ramach uczelni 
wiedzy,
3. Prowadzenie monitoringu losów 
absolwentów w celu podniesienia 
jakości kształcenia i lepszego
dostosowania oferty edukacyjnej 
do potrzeb gospodarki opartej na 
wiedzy i wymogów rynku pracy.

III kw. 2011 r.

Artykuł 
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Nazwa Programu Operacyjnego Działanie/Poddziałanie Planowany termin 
ogłoszenia konkursu

Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 
(projekty systemowe prowadzone 
przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej w ramach działania 
1.2 - Wzmocnienie potencjału 
kadrowego nauki)

Program VENTURES Konkurs Ogłoszony Nabór trwa do 
31 października 2011

Program TEAM Konkurs Ogłoszony Nabór trwa do 
30 września 2011

Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1 
Wsparcie projektów celowych 
(wsparcie jedynie dla części pro-
jektu w ramach działania 1.4)

Konkurs Ogłoszony Nabór trwa do 
30 września 2011

Oprócz konkursów wymienionych powyżej war-
to wspomnieć, iż Ministerstwo Nauki i Szkol- 
nictwa Wyższego prowadzi program wspierania 
infrastruktury badawczej w ramach Funduszu 
Nauki i Technologii. W ramach Programu finan-
sowane lub dofinansowane będą koszty inwes- 
tycji polegających na zakupach lub wytworze- 
niu niezbędnej do badań aparatury naukowo-ba- 
dawczej. W ramach Programu mogą być do- 
finansowane inwestycje współfinansowane z in-
nych źródeł, w szczególności w ramach regio- 
nalnych programów operacyjnych. Wnioski 
składane są w trybie ciągłym - oznacza to, że 
mogą być składane przez cały rok.
Ponadto, Regionalne Centrum Polityki Społe- 
cznej w Łodzi planuje ogłoszenie konkursu  
o dofinansowanie robót budowlanych dotyczą- 
cych obiektów służących rehabilitacji w związ- 
ku z potrzebami osób niepełnosprawnych,  
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Planowany termin ogłosze- 
nia konkursu to 31 listopada 2011 roku.
Osoby czy też jednostki Uniwersytetu Medy- 
cznego, które mają pomysły na projekt i chcą 
uzyskać informacje na temat możliwości fi- 
nansowania ich ze źródeł zewnętrznych tj. fun-
dusze strukturalne oraz międzynarodowe pro-
gramy badawcze w pierwszej kolejności powinny 
wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Formularz znajduje się na stronie:  
http://www.umed.pl/dpp/?plik=formularz,projek
tu_n&d=doc
Służy on  wstępnej weryfikacji pomysłów/ pro- 
jektów i ich zgodności ze strategią Uczelni. Powi- 
nien zostać zgłoszony nie później niż 6 tygodni 
przed zamknięciem konkursu. W przypadku 

konkursów, na które okres aplikowania jest kró- 
tszy niż miesiąc, tydzień po ogłoszeniu konkursu.
Formularz  po kliknięciu "Wyślij" automatycznie 
zostaje przesłany do Działu Programów Pomo-
cowych i Sekcji ds. Międzynarodowych Pro-
gramów Badawczych. W ciągu dwóch tygodni  
(14 dni) zostanie on zweryfikowany przez ww.  
działy i otrzymają Państwo odpowiedź o poten- 
cjalnych  możliwościach i trybie finansowania 
Państwa pomysłu/projektu ze źródeł zewnę- 
trznych. Formularz zostanie zarchiwizowany  
i w momencie, kiedy pojawi się jakaś możli- 
wość dofinansowania projektów, skontaktujemy 
się z Państwem.  
Agata Wiśniewska
Kierownik Działu Programów Pomocowych 
agata.wisniewska@umed.lodz.pl
tel. kom.: 785 911 619 
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Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2011 r.

czerwiec 2011

• wręczono podziękowania pracownikom UM  
    w Łodzi odchodzącym na emeryturę
• zaopiniowano wniosek w sprawie zatwier- 
  dzenia kandydatów  do odznaczeń i medali 
    państwowych

Podjęto uchwały:

• w sprawie zatwierdzenia zweryfikowanego 
  sprawozdania finansowego UM w Łodzi za 
    okres 1.01. - 31.12.2010 r.;
• w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-fi- 
    nansowego Uczelni na rok 2011;
• w sprawie zatwierdzenia wykonania planu  
    rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2011;
• w sprawie zatwierdzenia skorygowanego pla- 
 nu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 
    2010;
• w sprawie zapewnienia środków na pokrycie 
   wkładu własnego w projekcie „Kompleksowa 
    termomodernizacja wybranych budynków UM 
    w Łodzi - etap II”;
• w sprawie utworzenia i wdrażania Uczelnia- 
   nego Systemu Zapewnienia Jakości Kształce- 
    nia w UM w Łodzi;
• w sprawie badań ankietowych jako integral- 
   nej części  Uczelnianego Systemu Zapewnie- 
    nia Jakości Kształcenia w UM w Łodzi;
• w sprawie uruchomienia kierunku studiów  
    podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
    UM w Łodzi;

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan- 
   sowego za rok 2010 USK Nr 1 im. N. Barli- 
    ckiego UM w Łodzi;
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan- 
  sowego za rok 2010 USK im. WAM UM  
    w Łodzi -  Centralnego Szpitala Weteranów;
• w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu  
    USK Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi;
• w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu  
    UCSK UM w Łodzi;
• w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Sta- 
   tutu USK im. WAM UM w Łodzi - Centralne- 
    go Szpitala Weteranów;

w sprawie zmian organizacyjnych

na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

• zmieniono nazwę Zakładu Dydaktyki w Po- 
  łożnictwie z Pracownią Położnictwa Prakty- 
  cznego na Zakład Dydaktyki w Położnictwie  
 - z zachowaniem dotychczasowej przynale- 
    żności do katedry i alokacji na WNoZ;
•  zniesiono Oddział Kliniczny Dydaktyki w Pie- 
    lęgniarstwie;
• utworzono Zakład Położnictwa Praktycznego  
    w strukturach II Katedry Ginekologii i Położni- 
    ctwa w Oddziale Pielęgniarstwa i Położnictwa

na Wydziale Farmaceutycznym:

• zmieniono nazwę Zakładu Biosyntezy Środ- 
  ków Leczniczych na Zakład Biotechnologii  

więcej na www.umed.pl 
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Farmaceutycznej;

w Oddziale Fizjoterapii Wydziału Wojskowo 
-Lekarskiego:

• zmieniono nazwę Zakładu Audiologii, Fonia- 
 trii i Otoneurologii na Zakład Audiologii, 
   Foniatrii i Otolaryngologii Dziecięcej - z przy- 
 porządkowaniem do Katedry Pediatrii i Im- 
   munologii Wieku Rozwojowego;
• Studium Edukacji Obronnej włączono w stru- 
    kturę Oddziału  ds. Szkolenia Wojskowo-Lekar- 
   skiego

w sprawach kadrowych:

powołano 

• prof. Ludmiłę Żylińską na stanowisko kie- 
   rownika Zakładu Neurochemii Molekularnej;
• prof. Jacka Bartkowiaka na stanowisko kie- 
   rownika Katedry Biochemii Medycznej oraz na 
   stanowisko kierownika Zakładu Biochemii Me- 
   dycznej;
• dr. hab. Tomasza Sobowa na stanowisko pro- 
  fesora nadzwyczajnego w Zakładzie Psycholo- 
   gii Lekarskiej;
• prof. Wisławę Fogel na stanowisko kierownika 
   Zakładu Biochemii Hormonów;
• prof. Adama Dzikiego na stanowisko kiero- 
   wnika I Katedry Chirurgii;
• dr. hab. Macieja Jabłkowskiego na stano- 
 wisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
   Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby;
• dr. hab. Edwarda Kowalczyka na stanowisko 
   profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Farma- 
   kologii i Toksykologii;
• dr hab. Annę Głowacką na stanowisko pro- 
  fesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii 
   Środowiskowej;
• prof. Marcina Kozakiewicza na stanowisko  
 kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo 
   -Twarzowej; 
• prof. Andrzeja Klimka na stanowisko kiero- 
   wnika Kliniki Neurologii i Epileptologii;
• prof. Lecha Pomorskiego na stanowisko kie- 
  rownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkolo- 
  gicznej oraz na stanowisko profesora zwyczaj- 
   nego w tej jednostce;
• prof. Henryka Witasa na stanowisko kierowni- 
   ka Zakładu Biologii Molekularnej;

• dr hab. Lucynę Woźniak na stanowisko profe- 
   sora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii Stru- 
   kturalnej;
• dr hab. Lucynę Orłowską-Majdak na stano- 
 wisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie  
   Fizjologii Doświadczalnej;
• dr hab. Ewę Majewską na stanowisko kiero- 
 wnika zakładu Patofizjologii i Immunologii 
   Wysiłku;
• prof. Ewę Sewerynek na stanowisko profesora 
  zwyczajnego w Zakładzie Zaburzeń Endokryn- 
   nych i Metabolizmu Kostnego;
• prof. Małgorzatę Kurpesę na stanowisko pro- 
   fesora nadzwyczajnego w Klinice Kardiologii;
• prof. Tadeusza Robaka na stanowisko kiero- 
   wnika Katedry Hematologii;
• prof. Piotra Kunę na stanowisko kierownika II  
   Katedry Chorób Wewnętrznych;
• prof. Marka Zawirskiego na stanowisko kiero- 
  wnika Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Ukła- 
   du Nerwowego;
• prof. Jolantę Rabe-Jabłońską na stanowisko 
   kierownika Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psy- 
   chotycznych;
• prof. Wojciecha Omuleckiego na stanowisko 
   kierownika Kliniki Chorób Oczu;
• prof. Krzysztofa Selmaja na stanowisko kiero- 
   wnika Kliniki Neurologii;
• prof. Urszulę Kowalską-Koprek na stanowisko 
   kierownika Kliniki Patologii Ciąży;
• prof. Krystynę Wąsowską-Królikowską na 
   stanowisko kierownika Kliniki Alergologii, Ga- 
   stroenterologii i Żywienia Dzieci;
• prof. Janinę Grzegorczyk na stanowisko kiero- 
   wnika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej;
• prof. Mariusza Klenckiego na stanowisko 
 kierownika Zakładu Morfometrii Gruczołów 
   Dokrewnych;
• prof. Elżbietę Pawłowską na stanowisko kiero- 
   wnika Zakładu Ortodoncji;
• mgr Ewelinę Burchart na stanowisko lektora   
 języka angielskiego w Centrum Nauczania 
   Języków Obcych

zaopiniowano pozytywnie wnioski o:

• ponowne zatrudnienie emerytowanego pracowni- 
 ka - prof. Emilii Andrzejewskiej-Golec, na 
  stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakła- 
   dzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej;
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• ponowne zatrudnienie emerytowanego praco- 
 wnika - prof. Jana Gudeja na stanowisku  
 profesora zwyczajnego w Zakładzie Farma- 
    kognozji;
• ponowne zatrudnienie emerytowanego praco- 
   wnika - prof. Kazimierza Szewczyka, na sta- 
  nowisku profesor nadzwyczajnego w Zakła- 
    dzie Bioetyki;

• zatrudnienie emerytowanego pracownika - 
   prof. Zdzisławy Kawki, na stanowisku pro- 
 fesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk  
    o Rodzinie;
• powołano komisje konkursowe do rozstrzy- 
  gnięcia konkursów na stanowiska kierowni- 
  ków jednostek oraz na stanowiska profeso- 
    rów nadzwyczajnych.
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