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OTIA POST NEGOTIA

Mgr Anna Pielesiek
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego UM

Szanowni Państwo !
Witam w pierwszym powakacyjnym numerze  
Naszego Biuletynu. Co interesującego wydarzyło 
się w tym miesiącu na Uczelni możecie 
Państwo prześledzić w naszym stałym dziale – 
Aktualności.
Koniec letnich urlopów i koniec wakacji. Czas 
wrócić do naszych codziennych obowiązków  
i wpaść w rytm pracy. Ze swoich wojaży powo- 
li wracają również studenci. O tym jak bogata  
w tym roku była oferta wakacyjnych wyjazdów  
dla naszych żaków, możemy się dowiedzieć 
czytając artykuł Miłosza Kuświka - Przewodni- 
czącego Samorządu Studentów. W tekście pt. 
„Wakacje z Samorządem Studentów” prze- 
czytamy o sześciu letnich obozach, w tym obozach 
„roku zero”, przygotowanych specjalnie z myślą  
o naszych nowych studentach. Z kolei Wojciech 
Kuncman - Przewodniczący Klubu Uczelnia- 
nego AZS, opisuje tegoroczne obozy sportowe,  
które odbyły się na terenie całego kraju, m.in.: 
na Mazurach i Półwyspie Helskim oraz w Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej i Darłówku.
Ponieważ wrzesień to miesiąc zamykający naszą 
tegoroczną rekrutację, to mgr Anna Rykiert 
przygotowała artykuł pt. „Promocja w rekrutacji 
czyli jak zdobyć nowego studenta”. Można się  
z niego dowiedzieć jak wyglądał udział Nasze-
go Uniwersytetu w tegorocznych targach edu-
kacyjnych oraz jakie są plany rekrutacji na 
przyszłość.
Bardzo ciekawy i godny polecenia jest tekst  
Profesor Jolanty Kujawy – Prezes Polskiego  
Towarzystwa Rehabilitacji pt. „VII Międzyna- 
rodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Re-
habilitacji zakończył się sukcesem”. Profesor  
przedstawia sprawozdanie z tego ważnego  
i ogromnego przedsięwzięcia, którego tematyką  

w tym roku były „Cywilizacyjne uwarunkowania 
kierunków rozwoju rehabilitacji medycznej”.
Artykuł „Elios 2010” dr Kai Wichrowskiej  
– Narodowego Klinicznego Koordynatora  
Projektu „Zdrowy Uśmiech”, opisuje Europej-
skie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.  
W tym roku Igrzyska te po raz pierwszy zostały 
zorganizowane w Polsce i wzięło w nich udział 
1600 sportowców z 58 krajów Europy i Azji.
Warto się pochwalić, że nasze dwie Kliniki 
zmieniają swoje oblicze dzięki pracom mode- 
rnizacyjnym. Pierwsza z nich – Klinika Chirurgii 
Klatki Piersiowej, Ogólnej i Onkologicznej już 
została odnowiona i uroczyście otwarta, dzięki 
czemu dostosowała warunki i istniejące proce- 
dury do wymagań Unii Europejskiej. Możemy  
o tym przeczytać w tekście Asystentki Rektora  
- mgr Moniki Osińskiej pt. „Klinika Chirurgii  
Klatki Piersiowej, Ogólnej i Onkologicznej  
w nowej odsłonie”. Druga – Klinika Propedeutyki 
Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości uzy- 
skała dzięki pomocy Fundacji „Idziemy Razem” 
fundusze Unijne na przeprowadzenie remontu  
a tym samym poprawę jakości świadczonych 
przez Klinikę usług medycznych.
Z kolei w naszym comiesięcznym cyklu pre- 
zentującym biblioteki poszczególnych wydzia- 
łów naszej Uczelni przyszła kolej we wrześniu 
na bibliotekę Oddziału Stomatologicznego. 
Jej historię i księgozbiory przybliża nam mgr  
Jolanta Stasiak w tekście pt. „Biblioteka Od- 
działu Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego 
UM w Łodzi”.
Co więcej w nowym Biuletynie ? 
Zapraszam do lektury i jak zawsze gorąco 
zachęcam do przesyłania artykułów na adres:  
promocja@umed.lodz.pl.
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Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...
wrzesień 2010

Marszałek Województwa Łódzkiego z wizytą u pacjentów weteranów
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Z okazji Dnia Weterana Włodzimierz Fisiak 
Marszałek Województwa Łódzkiego odwiedził 
leczących się w naszej placówce kombatantów. 
Marszałek z prof. Jackiem Ryszem, Dyrektorem 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM 
- Centralnego Szpitala Weteranów, spotkali się  
z paniami: Antoniną Różycką, Mieczysławą 

Hałką i Barbarą Lisiecką, podporucznik Armii 
Krajowej. 
W rozmowie pacjentki chętnie dzieliły się histo-
riami swojego życia. Z zadowoleniem wypo- 
wiadały się również o opiece medycznej szpi-
tala. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem 
wręczenia pacjentkom kwiatów i upominków.

Wykład prof. Yigang Li z Uniwersytetu Jiaotong w Szanghaju

W dniach 1-2 września br. w Klinice Kardiologii 
I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii gościł  
prof. Yigang Li z Uniwersytetu Jiaotong  
w Szanghaju - wybitny i ceniony w świecie 
specjalista w dziedzinie leczenia zaburzeń ry-
tmu serca, szczególnie metodami ablacji przez- 
skórnej. W dniu 2 września 2010 r. gość wygłosił 
wykład na temat roli układu His-Purkinje w ini- 

cjowaniu arytmii komorowych. W dyskusji 
omówił również rolę ablacji w leczeniu migotania 
przedsionków oraz perspektyw tej metody terapii. 
Dzień wcześniej prof. Yigang Li asystował 
przy zabiegach wykonywanych przez zespół 
pracowni elektrofizjologii Regionalnego Cen-
trum Chorób Serca im. dr. Seweryna Sterlinga.  
Przy użyciu najnowszych technik elektrofizjo- 
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logicznych przeprowadzono w Klinice ablację 
ujść żył płucnych u chorej z napadowym migo-
taniem przedsionków. Uzgodniono również 
możliwości dalszej współpracy i szkoleń oraz 
podnoszenia umiejętności lekarzy Kliniki. 

Na uwagę zasługuje fakt, że współautorami  
wydanego ostatnio w Chinach obszernego 
podręcznika elektrofizjologii klinicznej są rów- 
nież pracownicy Kliniki Kardiologii UM  
w Łodzi - dr med. Paweł Ptaszyński oraz  
dr med. Krzysztof Kaczmarek.

Uroczystość Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz poświęcenie tablicy

W dniu 2 września 2010 roku odbyła się  
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  
im. Wojskowej Akademii Medycznej - Central-
nym Szpitalu Weteranów w Łodzi Uroczystość 
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogór- 
skiej. 
Wizyta Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej  
jest wyjątkowym darem dla naszych pacjentów 
oraz pracowników szpitala. Podczas uroczy- 
stości Jego Ekscelencja ks. bp. Adam Lepa 
powierzył opiece Matki Bożej wszystkich  
chorych oraz personel szpitala, z prośbą o do-
bre zdrowie oraz o dalszą opiekę nad naszą pla- 
cówką. Tego dnia poświęcona została również 
tablica upamiętniająca zamordowanych Ofi- 
cerów Wojska Polskiego w Katyniu i Charko- 
wie w 1940 roku oraz poległych Żołnierzy  
Wojskowej Służby Zdrowia na Kresach Wscho- 
dnich 4 Szpitala Okręgowego w Łodzi. 
IV Szpital Okręgowy w Łodzi po 1 września 
1939 roku poniósł ogromne straty osobowe. 
Spośród kadry zasadniczej oraz zapasowej Szpi-
tala aż 70 osób po 17 września 1939 roku zosta- 
ło wziętych do sowieckiej niewoli na terenach 
dawnych wschodnich kresów II RP i osadzo- 
nych w obozach specjalnych w Kozielsku i Staro-
bielsku, zorganizowanych przez NKWD.
Wszyscy zostali zamordowani w okresie kwie- 
tnia i maja 1940 roku na podstawie uchwały Biu-
ra Politycznego WKP(b)  z dnia 5 marca 1940 
roku.

Ich szczątki spoczywają na Polskich Cmen-
tarzach Wojennych w Katyniu (32 oficerów)  
i w Charkowie (38 oficerów). Wśród zamor-
dowanych 13 urodzonych było w Łodzi, a 11  
w różnych miejscowościach Ziemi Łódzkiej, byli 
katolikami, protestantami i żydami. Największą 
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wśród nich grupę stanowili lekarze i doktorzy 
nauk medycznych wielu specjalności, byli wśród 
nich również farmaceuci i stomatolodzy oraz  
wojskowi pracownicy służby zdrowia.

Byli oficerami Wojska Polskiego w randze od pod-
porucznika do majora. W większości byli oficera-
mi rezerwy oraz  służby stałej, a w kilku przypad-
kach z pospolitego ruszenia i w stanie spoczynku. 
Byli absolwentami polskich uczelni medycznych, 
Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, 
Poznańskiego i im. Jana Kazimierza we Lwowie. 
Wielu z nich ukończyło zagraniczne uczelnie, 
Uniwersytety  w: Charkowie, Kijowie, Odessie, 
Paryżu, Nancy, Getyndze, Dorpacie, Berlinie, 
Wrocławiu oraz WAM w Petersburgu.

Byli kawalerami szeregu medali państwowych, 
odznaczeń wojskowych oraz polskich i zagra- 
nicznych nagród.
Wszyscy zginęli, bo byli Polakami i nosili mun-
dury oficerów Wojska Polskiego.
Życie swoje złożyli na ołtarzu Ojczyzny - wierni 
do końca żołnierskiej przysiędze Bóg - Honor  
- Ojczyzna.
W uroczystości uczestniczyli: prof. Jacek Rysz 
Dyrektor USK im. WAM-CSW, prof. Marian  
Brocki Prorektor UM, Janusz Lange Prezes  
Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi,  
ks. bp. Adam Lepa, ks. Tadeusz Weber,  
ks. Piotr Turek, Wojewoda Łódzki Jolanta 
Chełmińska, Senator RP Maciej Grubski, Poseł 
na Sejm RP Hanna Zdanowska, Wójt Gminy 
Kleszczów Kazimiera Tarkowska, Członkowie 
Rady Społecznej Szpitala im. WAM z Dy- 
rektorem KWB Bełchatów S. A. Jackiem  
Kaczorowskim na czele, Przedstawiciele Rodzin 
Katyńskich, Przedstawiciele Organizacji Kom- 
batanckich oraz liczni pracownicy i pacjenci  
szpitala. 
Szczególne podziękowania kierujemy ku Pani 
prof. Barbarze Panek oraz Panu Dariuszowi  
Stachurze za oprawę artystyczną, a firmie  
H. Skrzydlewska za przygotowanie dekoracji. 

Wizyta polskiego reżysera, scenarzysty, montażysty  Wiktora Grodeckiego

W dniu 3 września br. na zaproszenie Pełno- 
mocnika Rektora ds. Rozwoju i Promocji  
Uczelni - Przemysława Andrzejaka odwiedził 
naszą Uczelnię  Wiktor Grodecki - polski reży- 
ser, scenarzysta, montażysta na stałe mieszka- 
jący i tworzący w: USA, Wielkiej Brytanii, 
Czechach, Niemczech i na Litwie, zajmujący  
się filmami fabularnymi i dokumentalnymi. 

Wiktor Grodecki studiował na Wydziale Reży- 
serii w Państwowej Wyższej Szkole Filmo- 
wej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi pod kie- 
runkiem prof. Wojciecha Jerzego Hasa. 
Wyreżyserował między innymi: „Him” (1989), 
„Not Angels But Angels” (1994), „Mandrago-
ra” (1997), oraz „Nienasycenie” (2004) według 
powieści Witkacego, za który to film otrzymał 
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nagrodę dla Najlepszego Niezależnego Reżysera 
Roku, przyznawaną przez Amerykańskie Sto-
warzyszenie Aktorów w Los Angeles.
Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Reżyser 
obecnie nagrywa zdjęcia do najnowszego filmu 
pt.: „Dusza zamordowanego królestwa” i po-
szukuje ciekawych obiektów, które mogłyby 
stanowić scenerię do najnowszej produkcji. Być 
może któreś z wnętrz budynków naszej  Uczelni  
stanie się inspiracją dla artysty...

Międzynarodowa konferencja General Practice Respiratory Infections Network (GRIN)

W dniach 3-4 września 2010 r. w Hotelu An-
del’s w Łodzi odbyła się dwunasta doroczna 
międzynarodowa konferencja General Practice 
Respiratory Infections Network (GRIN) zorgani-
zowana przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Me-
dycyny Społeczności Lokalnych pod patronatem 
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

poświęcona zakażeniom dróg oddechowych  
w opiece podstawowej. W konferencji udział 
wzięli czołowi badacze z Antwerpii, Gandawy, 
Utrechtu, Maastricht, Cardiff, Southampton,  
Bristolu, Nicei, Oslo, Tromso, Rostocku, Bar-
celony, Archangielska, a także z Białegostoku,  
Szczecina i Queensland w Australii.

VII Jarmark Wojewódzki

W dniach 3-5 września Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi wziął udział w VII Jarmarku Wojewódz-
kim. Podczas imprezy na mieszkańców czekały 
liczne atrakcje: pokazy, konkursy, kiermasze  
sztuki ludowej, degustacja potraw regionalnych, 
parada uliczna, koncerty oraz występy zna- 
nych polskich kabaretów. Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi przedstawił swoją ofertę edukacyjną  
na rok 2011/2012, która spotkała się z szerokim  
zainteresowaniem licznie przybyłych mieszkań- 
ców Łodzi i województwa. 
W Jarmarku Wojewódzkim wspólnie z Uni-
wersytetem Medycznym udział wziął po raz 
trzeci Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. 
WAM. Placówkę reprezentowały pielęgniarki 
Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, 

Urszula Dębowska i Alina Chojnacka, które 
wykonywały bezpłatne badania poziomu cukru  
we krwi i mierzyły ciśnienie.
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IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego 
- Zakażenia w transplantologii

W dniach 10-11 września 2010 roku odbyło się  
w Łodzi w Hotelu Andel’s IX Sympozjum Pol- 
skiego Towarzystwa Transplantacyjnego, w którym  
uczestniczyło blisko 260 Transplantologów  
z całej Polski, zajmujących się przeszcze- 
pami nerek, trzustki, serca, płuc, wątroby, 
szpiku oraz kończyn. Tematem Sympozjum były 
„Zakażenia w transplantologii”. Spotkanie stało 
się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 
pomiędzy ośrodkami transplantacyjnymi w kraju. 
Organizacją wydarzenia zajmowała się Klinika 
Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii 
Nerek UM w Łodzi.

Łódzki Salon Maturzystów

W dniu 13 września o godzinie 1100, na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczął 
się Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy  
2010. W uroczystym otwarciu Łódzkiego  
Salonu wzięli udział: Pani Prezydent Wiesława 
Zewald, Dyrektor Okręgowej Komisji Edu- 
kacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, Łódzki 
Kurator Oświaty Jan Kamiński, Prorektor ds.  
Nauczania i Wychowania Uniwersytetu Me- 
dycznego prof. dr hab. n. med. Anna Jegier, 
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. 
Włodzimierz Nykiel oraz Rektor Politechniki 

Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki. 
Prezentację o Naszej Uczelni przedstawiła Pani 
prof. Anna Jegier. Podczas Łódzkiego Salonu 
maturzyści mogli zapoznać się m.in. z ofertą 
edukacyjną oraz wymaganiami rekrutacyjnymi 
łódzkich uczelni.
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Pogrzeb dr. n. med. Wojciecha Antoniewskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci dr. n. med. Wojciecha Antonie- 
wskiego, wieloletniego pracownika i Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 3  
im. S. Sterlinga.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie  
i Najbliższym składa Rektor oraz społeczność 
akademicka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu  
15 września br., na Cmentarzu Starym, przy  
ul. Ogrodowej.

Konferencja „Depresja. Czy i jak ją leczyć”

W dniu 17 września w Instytucie Europejskim 
odbyła się konferencja poświęcona depresji, 
zatytułowana „Depresja. Czy i jak ją leczyć”.
Coraz więcej wiemy o etiopatogenezie depresji, 
ale coraz  mniej jest pewne, czy każdą depresję 
trzeba leczyć farmakologicznie.  Poza klasyczny- 
mi postaciami depresji, przedstawiono rozpozna-
wanie i postępowanie w przypadku depresji 
w prodromie, psychotycznej, post-psychoty- 
cznej, a także u dzieci i młodzieży oraz depresji 
współistniejącej w zaburzeniach odżywiania.  

Zaprezentowano wyniki ostatnich meta-ana- 
liz pokazujące jakie leki przeciwdepresyjne są 
bardziej skuteczne i akceptowane przez cho-
rych, jakie leki są bezpieczne u pacjentów  
ze współistniejącymi chorobami somatycznymi  
i w jakiej depresji leki te są wyraźnie bardziej  
efektywne niż placebo. Była także możliwość  
zapoznania się z problemami orzecznictwa 
sądowego dotyczącego chorych na depresję. 
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła 
Pani prof. dr hab. Jolanta Rabe – Jabłońska.

Nowe inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne-
go Nr 4 UM w Łodzi z satysfakcją informuje,  
że Szpital uzyskał dofinansowanie z Europej- 
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w wysokości 1 316 625,56 PLN na realizację 
projektu „Przebudowa pomieszczeń III Oddziału 
Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych 
Kości”.
Ponadto, Szpital uzyskał wsparcie Ministra 
Zdrowia w postaci zwiększenia planowanych 
środków na wydatki majątkowe na 2010 rok  
o kwotę 1 mln 261 tys. PLN z przeznaczeniem  
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Prze-
budowa stacji transformatorowej-rozdzielczej 
oraz infrastruktury elektrycznej w SP ZOZ USK 
Nr 4 w Łodzi”.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 
Uniwersytetowi Medycznemu, jako jednos- 
tce założycielskiej, za wsparcie naszych starań  
w zdobyciu funduszy na tę inwestycję.
Dzięki podpisaniu umowy z Ministerstwem 
Zdrowia w ramach zadania pn.: „Wyrównanie 
dostępu do wysokospecjalistycznych proce-
dur kardiologicznych przez modernizację lub 

uzupełnienie bazy sprzętowej w ośrodkach kar-
diologii dziecięcej - zakup średniej klasy echo- 
kardiografów dla ośrodków kardiologii dziecię- 
cej” Szpital nasz wzbogaci się o nowy echo- 
kardiograf.
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Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych 

W dniu 18 września 2010 w przepięknych 
wnętrzach łódzkiego Pałacu Poznańskiego 
odbył się Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny 
Przestrzegania Zaleceń Terapeutycznych. Celem 
organizowanego przez Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi spotkania było zwrócenie uwagi  
pracowników ochrony zdrowia w Polsce na pro- 
blem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 
przez pacjentów.
„Nawet 50% pacjentów nie stosuje systema- 
tycznie przepisanych im leków” - mówi pomy- 
słodawca i przewodniczący komitetu organi- 
zacyjnego wydarzenia, dr hab. n. med. 
Przemysław Kardas, kierownik I Zakładu  
Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi – „Naszym celem jest zmiana takiego  
stanu rzeczy i zwrócenie uwagi na kwestię  
systematycznego przyjmowania leków”.
Pierwszy Polski Dzień Edukacyjny Przestrze- 
gania Zaleceń Terapeutycznych odbywał się  
równolegle do 14. Europejskiego Sympozjum 
na temat Przestrzegania Zaleceń Terapeuty- 
cznych ESPACOMP, gromadzącego naukowców  
z całego świata, zajmujących się tym tematem. 
Organizacja tak ważnego wydarzenia w Łodzi 
stała się możliwa dzięki inicjatywie prezydenta 
Europejskiego Towarzystwa do spraw badań 
nad Przestrzeganiem Zaleceń Terapeutycznych  
ESPACOMP, którym jest dr hab. n. med. 
Przemysław Kardas  – „Możliwość goszczenia tak  
znakomitych naukowców w naszym kraju jest 
doskonałą okazją do wymiany poglądów i zachętą 
do podejmowania nowych projektów badaw-
czych” - mówi dr Kardas.
Program Dnia Edukacyjnego uświetniła obecność 
sław w dziedzinie badań nad przestrzeganiem 
zaleceń terapeutycznych (ang. adherence).  
Prof. Robert van der Stichele z Wydziału Far-
makologii belgijskiego Uniwersytetu w Gandawie  

przedstawił zgromadzonym podstawowe dane na 
temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych, 
zwracając uwagę na rodzaje pacjentów, z któ- 
rymi może w swojej praktyce spotkać się lekarz 
oraz metody badania adherence - od wywiadu  
z pacjentem po urządzenia elektroniczne zlicza-
jące ilość przyjętych przez pacjenta tabletek (np. 
MEMS - Medication Event Monitoring System). 
Z kolei prof. Eric van Ganse z Katedry Far- 
makologii Klinicznej Uniwersytetu Claude-Ber-
narda w Lyonie we Francji przedstawił główne 
problemy związane z przestrzeganiem zaleceń  
u pacjentów z astmą i POChP.
Na konferencji nie zabrakło również wystąpień 
ekspertów w dziedzinie adherence z Polski.  
Dr hab. n. med. Przemysław Kardas przedsta- 
wił wykład przedstawiający problem nieprzestrze-
gania zaleceń terapeutycznych w naszym kra-
ju. W swym wystąpieniu podkreślił, że jedną  
z najważniejszych interwencji jest pytanie 
pacjentów o to, czy zdarzyło im się nie przyjąć 
leku, a jeśli tak, to dlaczego. Prof. Ewa  
Sewerynek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
przedstawiła wyniki własnych badań nad prze- 
strzeganiem zaleceń w leczeniu osteoporozy.  
W podsumowaniu wskazała, że zindywiduali- 
zowana opieka nad pacjentem i odpowiednio  
częste wizyty u lekarza są kluczem do sukcesu.
Oprócz wystąpień lekarzy, zgromadzona pu- 
bliczność mogła wysłuchać również wykładów 
osób reprezentujących inne profesje. Zbigniew 
Kowalski, autor licznych programów szkole- 
niowych z zakresu komunikacji w medycynie, 
przedstawił receptę na to, w jaki sposób wpływać 
na pacjentów w gabinecie lekarskim. Z kolei  
o tym, jak przestrzeganie zaleceń mogą wspomóc 
sami chorzy, opowiedział zebranym Tomasz 
Szelągowski, Dyrektor Generalny Federacji 
Pacjentów Polskich.
Wydarzenie zostało doskonale przyjęte przez 
przybyłych gości. Bogaty program, ciekawe 
prezentacje i gorące dyskusje podczas Pierwszego 
Polskiego Dnia Edukacyjnego pozwalają sądzić, 
że zainteresowanie tematem przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych w najbliższych latach 
będzie rosło. Zatem wydarzenie to powinno na 
stałe zapisać się w kalendarzu polskich imprez 
edukacyjnych  - „Następny Polski Dzień Eduka-
cyjny już za rok!” - potwierdza dr Kardas.
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Sympozjum i warsztaty w Dobieszkowie

18 września 2010 roku w Dobieszkowie odbyło 
się XXVI Ogólnopolskie Sympozjum i War- 
sztaty Alergologiczne pt. „Astma a alergiczny 
nieżyt nosa. Rola prowokacji donosowych” 
współorganizowane przez Zakład Alergologii  
i Rehabilitacji Oddechowej UM pod kierowni- 
ctwem naukowym prof. dr. hab. n. med.  
Krzysztofa Buczyłko. 
Podczas sympozjum odbyło się również zebranie 
Sekcji Otolaryngologicznej Polskiego Towarzy- 
stwa Alergologicznego. Swoje wykłady zapre- 
zentowali m. in. prof. Bolesław Samoliński  
i dr Piotr Rapiejko (Wojskowy Uniwersytet 
Medyczny  w Warszawie) oraz prof. Krzysztof 
Buczyłko. 
W części warsztatowej uczestnicy zapoznali  
się z techniką i interpretacją wykonywania 
prób prowokacyjnych, rynometrii akustycznej,  

rinomanometrii oraz pomiarów NO w wydy- 
chanym powietrzu. 
W sympozjum i warsztatach wzięło udział około 
100 specjalistów alergologów i laryngologów  
z całego kraju.

3 mln zł dla Wydziału Farmaceutycznego

Miło nam poinformować, że decyzją nr  
506/FNiTP/3380/2010 Ministra Nauki i Szkol- 
nictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2010 r.  
Wydziałowi Farmaceutycznemu Uniwer- 
sytetu Medycznego w Łodzi przyznano  
środki finansowe z Funduszu Nauki i Techno- 
logii Polskiej w wysokości 3 000 000 zł na fi- 

nansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przy-
gotowanie zespołu pracowni do badań w ukła- 
dach in vitro i in vivo związków o aktywności  
biologicznej”.

Serdecznie gratulujemy! 

Wizyta profesora George B. Stefano w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

3 września 2010 roku Uniwersytet Medyczny  
w Łodzi odwiedził profesor George B. Stefano,  
PhD, Dr h.c., który przyjechał do Łodzi na 
zaproszenie Rektora prof. Pawła Górskiego. 
Wizyta profesora Stefano wynikała bezpo- 
średnio z udanej współpracy naukowej z prof. 

Maciejem Banachem oraz prof. Jackiem 
Ryszem. Pierwszym wynikiem tej współpracy  
jest niedawna wspólna publikacja (Banach M, 
Casares F, Kream RM, Gluba A, Rysz J, Ste-
fano GB. Morphine-mediated alteration of  
hypertension-related gene expression in human 
white blood cells and multilineage progenitor 
cells. J Hum Hypertens, 2010).
Profesor George Stefano jest Dyrektorem Neu-
roscience Research Institute w Uniwersytecie 
Stanowym Nowy Jork (State University of New 
York - SUNY). Pełni także stanowisko Wice- 
prezesa Zarządu Fundacji Naukowej SUNY.  
Posiada ogromne doświadczenie we wdrażaniu 
przemysłowym odkryć naukowych (oraz uzy- 
skiwaniu patentów), czemu daje wyraz jako 
Członek Zarządu Parku Naukowego Broad  
Hollow Bioscience Park, Inc., którego celem jest 
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współpraca nauki z przemysłem przy wdrażaniu 
odkryć i wyników prac badawczych. Profesor  
Stefano posiada także bardzo bogate doświad- 
czenie w pozyskiwaniu funduszy na badania 
naukowe zarówno ze źródeł rządowych, jak  
i fundacji oraz przemysłu. W swojej działalności 
pozyskał dla Uniwersytetu Stanowego Nowy  
Jork kilkadziesiąt milionów dolarów z przezna- 
czeniem na rozwój badań.
Profesor Stefano jest autorem lub współautorem 
ponad 400 publikacji. Odkrycia profesora  
Stefano obejmują miedzy innymi nowe rece-
ptory opioidowe oraz powierzchniowe receptory 
estrogenowe powiązane z uwalnianiem tlenku 
azotu (NO) w ludzkich tkankach, badanie mor-
finy jako neuroprzekaźnika w różnych tkankach, 
miedzy innymi w erytrocytach, ścianie naczyń 

krwionośnych. Wartość wielu badań prof.  
Stefano została potwierdzona licznymi patenta- 
mi i praktycznymi wdrożeniami.
Celem wizyty w Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi było omówienie z Rektorem możliwości 
pogłębienia współpracy oraz budowy wspólnych 
programów badawczych.

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

W dniach 23-25 września 2010 roku, w Łodzi, 
odbył się VII Międzynarodowy Kongres Pol- 
skiego Towarzystwa Rehabilitacji na temat:  
„Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków  
rozwoju rehabilitacji medycznej”. Tematyka  
obrad skupiona była zarówno wokół zagrożeń, 
jakie niesie współczesna cywilizacja, jak  
i możliwości, jakie stwarza jej szybki rozwój. 
Wraz z rozwojem cywilizacji rosną potrzeby  
rehabilitacyjne chorych i osób z niepełno- 
sprawnościami. Coraz większe są oczekiwania  
pacjentów. Zadaniem interdyscyplinarnych ze- 
społów specjalistów biorących udział w procesie  
diagnostyczno-leczniczym jest wypracowanie 
nowoczesnych metod rehabilitacji i podjęcie  
działań na rzecz profilaktyki postępujących  
dysfunkcji oraz eliminacji powikłań w chorobach 
stanowiących problemy współczesnej cywiliza-
cji. Działania te powinny być zgodne z zasadami 
medycyny wiarygodnej i obejmować realizację 
rosnących ciągle potrzeb psychospołecznych 
naszych podopiecznych. Najnowsze zdobycze  
techniki i elektroniki mają służyć niepełno- 
sprawnym. Jesteśmy jednak świadkami global-
nego kryzysu, który przy wieloletnim niedofi- 
nansowaniu placówek oraz ograniczaniu finan-
sowania świadczeń z zakresu rehabilitacji medy-
cznej, środków pomocniczych oraz zaopatrzenia 
ortopedycznego stawia nas w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. 

Mam nadzieję, iż Kongres stworzy warunki 
do interdyscyplinarnej dyskusji nad sposobem  
wykorzystania wszystkich możliwości rehabili-
tacji medycznej, tak aby sprostać problemom, 
jakie stają przed nami w związku z rosnącymi 
wyzwaniami cywilizacyjnymi i społecznymi. 
Organizator Kongresu tj. Zarząd Główny Pol- 
skiego Towarzystwa Rehabilitacji wraz z Komi- 
tetem Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integra- 
cji Społecznej PAN oraz Uniwersytetem  
Medycznym w Łodzi i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych są partnerami, którzy dają gwaran- 
cję stworzenia atmosfery kompetentnej, twór- 
czej dyskusji w gronie wybitnych specjalistów  
z Polski i zaproszonych gości z zagranicy. 
Udział w Kongresie wzięło wielu wykładowców  
z Holandii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, 
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Białorusi, Ukrainy i Słowacji. W obradach  
uczestniczyli nie tylko znakomici naukowcy  
z kraju i zagranicy, ale i praktycy zawodu  
- lekarze rehabilitacji medycznej oraz innych 
specjalności współpracujący w kształtowaniu 
programów rehabilitacji medycznej, jak rów- 
nież fizjoterapeuci. Takie spotkania sprzyjają 
wypracowaniu kierunków rozwoju rehabi- 
litacji, upowszechniania sprawdzonych, zwery- 
fikowanych metod fizjoterapii oraz podjęciu 
współpracy międzynarodowej w tym zakresie. 
Sesje poświęcone były analizie skuteczności  
metod diagnostyki i rehabilitacji chorych  
z zespołami bólowymi kręgosłupa, dzieci  
z porażeniem mózgowym i innymi zespołami 
neurologicznymi oraz omówieniu kierunków 
zmian i wytycznych w rehabilitacji dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży. Ważną część obrad 
stanowiły także prezentacje osiągnięć rehabili-
tacji w onkologii oraz postępów rehabilitacji  
w alloplastykach stawów. Osobne sesje 
poświęcono leczeniu spastyczności, rehabilitacji 
w chorobach neurologicznych, nowym wyzwa- 
niom w rehabilitacji kardiologicznej, metodom 
biostymulacyjnym oraz ergonomii w rehabili- 
tacji medycznej i wspomaganiu narządów 
zmysłów. Istotną część obrad stanowiła analiza 
możliwości włączenia się w kreowanie zachowań 
prozdrowotnych sprzyjających pozytywnemu  
i pomyślnemu starzeniu się organizmu oraz  
wytyczenia kierunków rozwoju rehabilitacji  
geriatrycznej.

Niebywałe dotąd tempo zwiększania się  
liczby doniesień z zakresu rehabilitacji medy- 
cznej stanowi także o konieczności tworzenia 
forum do wymiany najnowszych informacji  
oraz kształtowania opinii na podstawie badań 
zgodnych z zasadami EBM (Evidence Based 
Medicine). 
Wraz z zachwytem nad dynamicznym rozwo- 
jem metod staramy się czerpać z tradycji uzna- 
nej w świecie Polskiej Szkoły Rehabilitacji,  
aby mieć, pomimo obecnych trudności, wkład 
w utrzymanie wysokiej jakości udzielanych  
świadczeń i przyspieszenie wdrażania najno- 
wocześniejszych metod leczenia. 
W tym samym czasie na terenie MOSiR  
w Łodzi, gdzie odbywały się obrady Kongre-
su, firma Interservis Sp. z o. o. przygotowała  
XVIII edycję Międzynarodowych Targów  
Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA,  
w czasie których swoją ofertę z zakresu  
profilaktyki, rehabilitacji i fizjoterapii, prote- 
tyki przedstawiły firmy z kraju i zagranicy,  
dając możliwość wyboru nowatorskich 
rozwiązań i twórczych dyskusji z producenta-
mi. To połączenie obydwu przedsięwzięć dało 
znakomitą okazję do spotkania nauki i bizne- 
su oraz nawiązania wielokierunkowej współ- 
pracy.
Komitetowi Organizacyjnemu VII Międzynaro- 
dowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Reha- 
bilitacji przewodniczyła Pani dr hab. n. med. 
prof. nadzw. Jolanta Kujawa.

Uroczysta Przysięga Studentów - Podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego

W dniu 24 września 2010 roku o godz. 1100  
w Centrum Szkolenia Wojskowych Służb  
Medycznych przy ul. 6-go Sierpnia 92 odbyła  
się uroczysta przysięga studentów - podchorą- 
żych kształcących się na Wydziale Wojskowo- 
-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Uroczystą przysięgę złożyło 70 podchorążych,  
w tym 59 osób, które rozpoczynają naukę na  
I roku studiów na kierunku lekarskim  
w ramach służby kandydackiej.
Tym wydarzeniem, w roku akademickim 
2010/2011, Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
rozpoczyna kształcenie przyszłych lekarzy  
wojskowych, które prowadzone będzie od 
pierwszego roku studiów i obejmuje pełny 
sześcioletni cykl szkolenia.
Należy mieć nadzieję, że w najbliższych latach 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi opuści liczna 
grupa doskonale wykształconych i przygoto- 
wanych do służby wojskowej lekarzy.
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Konferencja naukowo-szkoleniowa Warszawsko-Łódzkiego Oddziału  
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

W dniach  24-25 września 2010 r., w hotelu  
Ambasador w Łodzi, przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 8 odbyła się naukowo-szkoleniowa 
konferencja Warszawsko-Łódzkiego Oddziału  

Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 
poświęcona naczyniowym chorobom nerek. 
Komitet organizacyjny: Klinika Nefrologii,  
Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM  
 Łodzi.

Światowy Dzień Serca

Celem obchodów Światowego Dnia Serca  
w Łodzi było upowszechnienie pośród 
mieszkańców naszego miasta i regionu wiedzy  
na temat chorób układu krążenia, metod ich  
leczenia i możliwości zapobiegania. Zaplano- 
wano projekcje filmów edukacyjnych oraz przy-
gotowano stacje edukacyjne o następujących 
tematykach: Ruch, Multimedia, Wygląd/Waga 
oraz Odżywianie. Oferowane były na nich różne 
aktywności dla osób odwiedzających Manu- 
fakturę. Specjaliści z Instytutu Medycyny Pracy 
wyjaśniali wpływ aktywności zawodowej na 
układ krążenia. Badania i konsultacje lekarskie  
prowadził personel z II Katedry Kardiologii  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, szpitala  
im. W. Biegańskiego oraz studenci naszej Uczelni. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi zajął 2. miejsce w plebiscycie Łódź Sukcesu

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Me- 
dyczny w Łodzi zajął 2. miejsce w sierpniowej 
edycji plebiscytu Łódź Sukcesu. Osiągnięcia 
naszych naukowców, prof. Tadeusza Robaka  
i dr. Wojciecha Fendlera, po raz kolejny zyskały 
uznanie wśród mieszkańców naszego miasta.  
Wyniki plebiscytu ogłoszone zostały w po- 
niedziałek (27 września) podczas uroczystego 
spotkania w Restauracji Piotrkowska Klub 97.
Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszys- 
tkim, którzy oddali swój głos na naukowców 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, bardzo 
dziękujemy.
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Pomoc Fundacji „Idziemy Razem” w uzyskaniu środków unijnych na remont Kliniki

Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób  
Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi wraz z istniejącą przy Kli- 
nice, od 5 lat, Fundacją Pomagającą Dzieciom  
z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy  
Razem”, rozpoczęły w 2008 roku starania  
o uzyskanie funduszy unijnych na przepro- 
wadzenie remontu i modernizacji  Kliniki.  
Środki te byłyby przeznaczone na przebudo- 
wę i przystosowanie, nieremontowanego od 
20 lat Oddziału, do potrzeb szczególnych 
grup pacjentów, przede wszystkim dzieci 
niepełnosprawnych i wcześniaków. 
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Meta-
bolicznych Kości, kierowana od 14 lat przez  
prof. dr hab. n. med. Danutę Chlebną-Sokół, 
zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci  
z chorobami metabolicznymi kości (osteopo- 
roza, osteopenia, wrodzona łamliwość kości, 
zespoły wad wrodzonych, krzywica). Wśród 
tych pacjentów coraz liczniejszą grupę stano- 
wią dzieci niepełnosprawne ruchowo (porusza- 
jące się na wózkach inwalidzkich, bądź tylko  
z pomocą rodziców), które z powodu barier  
architektonicznych istniejących aktualnie  
w oddziale mają bardzo utrudniony pobyt  
związany z leczeniem i rehabilitacją. 
Drugą specyficzną grupę pacjentów  stanowią 
dzieci urodzone przedwcześnie - Pododdział  
Patologii Noworodka. W chwili obecnej  

oddział ten nie spełnia żadnych norm 
obowiązujących w tego typu jednostkach 
(pielęgnacyjnych,oosanitarno-higienicznych,  
socjalnych i przestrzennych).
W lutym 2009 r. złożono wniosek o dofinan- 
sowanie w ramach  Programu Operacyjnego  
Infrastruktura i Środkowisko, Priorytet XII 
„Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 
efektywności systemu ochrony zdrowia 
”Działanie 12.2 „Inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregional-
nym”. 
Dzięki prowadzonym przez Fundację akcjom  
charytatywnym (197 345 PLN) i pomocy  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (35 000 
PLN) uzbierano łączną kwotę w wysokości  
232 345 PLN, która stanowiła podstawę  
do uzyskania dofinansowania unijnego.  
We współpracy z Dyrekcją Szpitala Kliniczne- 
go Nr 4 w Łodzi  udało się po dwuletnich sta- 
raniach otrzymać  dotację  unijną w wysokości  
1 316 625 PLN na realizację projektu „Prze- 
budowa pomieszczeń III Oddziału Propedeu-
tyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości  
w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50”. 
Uzyskane fundusze pozwolą na przeprowa- 
dzenie remontu dostosowującego Klinikę do 
standardów unijnych, a tym samym poprawią 
zdecydowanie jakość świadczonych przez 
Klinikę usług medycznych.

I Piknik Licealistów dla uczniów liceów patronackich  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

We wtorek 28 września 2010 r., na pl. Hallera 1, 
odbył się I Piknik Licealistów, podczas którego 
gościliśmy uczniów liceów patronackich Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi. Łącznie odwie- 
dziło nas około 150 uczniów klas o profilu bio- 
logiczno-chemicznym I, XXVI i XXXIII LO  
w Łodzi.
Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej  
o tym, jak wyglądają studia na naszej Uczelni,  
a zwłaszcza studia na kierunku lekarskim 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Po prezenta- 
cji prowadzonej przez przedstawicieli Wydzia- 
łu uczniowie zwiedzali akademik wojskowy  
oraz Centrum Szkolenia Wojskowych Służb 
Medycznych w Łodzi. Dużym zaintereso- 
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Aktualności 

waniem cieszyły się prezentacje dotyczące no- 
wego, unikatowego modelu kształcenia na 
Wydziale Lekarskim „Operacja sukces”, który  
startuje od nowego roku akademickiego. 
Dodatkową atrakcję stanowiły pokazy przy-
gotowane przez pracowników oraz studentów 
naszej Uczelni, m. in. przegląd jamy ustnej,  
pokaz udzielania pierwszej pomocy, nauka 
samokontroli i badania piersi, prowadzona  
przez studentki kierunku położnictwo, porady  
studentek kosmetologii i wizaż, gdzie dziewczy- 
ny mogły skorzystać z profesjonalnego maki- 
jażu, a także kurs szycia chirurgicznego. Przez 
cały czas trwania pikniku pracownicy Działu 
Rekrutacji oraz Wydziału Lekarskiego informo- 
wali i doradzali w wyborze przyszłego kierunku 
studiów. Po wyczerpujących zajęciach młodzież 

mogła posilić się wojskową grochówką.
Mamy nadzieję, że zorganizowane atrakcje  
okazały się dla zaproszonych interesujące,  
a Piknik Licealistów na stałe zagości wśród  
uczelnianych imprez.
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Uroczystość otwarcia w pełni zmodernizowanej i nowocześnie wyposażonej  
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

W dniu 28 września 2010 roku odbyła się  
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  
im. Wojskowej Akademii Medycznej - Central-
nym Szpitalu Weteranów w Łodzi uroczystość  
otwarcia w pełni zmodernizowanej i nowo- 
cześnie wyposażonej Kliniki Chirurgii Klatki  
Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
W uroczystości uczestniczyli: prof. Paweł  
Górski Rektor Uniwersytetu Medycznego,  
prof. Jacek Rysz Dyrektor USK im. WAM- 
-CSW, prof. Marian Brocki Kierownik Kliniki 
Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej  
i Onkologicznej, Senator RP Maciej Grubski,  
Poseł na Sejm RP Hanna Zdanowska, 
Włodzimierz Fisiak Marszałek Województwa  
Łódzkiego, Wicemarszałek Artur Bagieński, 
Wiceprezydent Miasta Łodzi Łukasz Magin,  
Ks. Prałat dr Andrzej Dąbrowski Wikariusz  
Generalny, Prorektorzy UM, Dziekani UM, 
Członkowie Rady Społecznej Szpitala im. WAM,  
Przedstawiciele Organizacji Kombatanckich 
oraz liczni pracownicy szpitala i przedstawiciele 
mediów: prasy, radia i telewizji.
Efektem przeprowadzonych prac moderni 
zacyjnych jest dostosowana do wymagań Unii  
Europejskiej, nowoczesna Klinika Chirurgii  
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Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkolo- 
gicznej, charakteryzująca się przyjaznymi 
wnętrzami, wysokim standardem wykończenia 
i gwarantująca najwyższy komfort pobytu 
pacjentów.
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Laureaci nagrody Ministra Zdrowia

Z przyjemnością zawiadamiamy, że następujące  
osoby zostały laureatami nagrody Ministra  
Zdrowia dla nauczycieli akademickich za 
osiągnięcia w roku 2009:
1. prof. dr hab. Hieronim Bartel 
Nagroda dydaktyczna za podręcznik pt. „Embrio-
logia medyczna. Podręcznik ilustrowany”, PZWL 
2009, Warszawa.
2. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Nagroda naukowa za rozprawę habilitacyjną  
pt. „Patogenetyczne i rokownicze znaczenie  
polimorfizmów genetycznych promotora genu  
dla interleukiny-10 w nieziarniczych chłoniakach 
B-komórkowych”.
3. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska
Nagroda naukowa za rozprawę habilitacyjną 
pt. „Rola zaburzeń apoptozy limfocytów i dys-
trybucji komórek dendrytycznych w patoge- 
nezie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia 
stawów”.

4. dr n. med. Milena Sokołowska
Nagroda naukowa za rozprawę doktorską  
pt. „Rola cytozolowej fosfolipazy A2 w patoge- 
nezie zapalenia w drogach oddechowych”.

Wręczenie nagród przez przedstawiciela  
Ministerstwa Zdrowia nastąpiło 1 października 
2010 roku, podczas inauguracji nowego roku  
akademickiego.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy  
dalszych sukcesów w pracy badawczej!

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, 
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Prorektor ds. Nauczania i Wychowania, 

prof. dr hab. n. med. Anna Jegier

Wizyta Ambasadora Malezji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

W dniu 30 września w Rektoracie Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi odbyło się spotkanie  

prof. Pawła Górskiego, Rektora Uczelni  
z JE Rosmidah Zahid, Ambasadorem Malezji  
w Polsce. Zostało ono zorganizowane z inicja- 
tywy Dyrektora Centrum ds. Organizacji  
i Obsługi Studiów w Języku Angielskim  
- prof. Tomasza Ochędalskiego. 
Celem spotkania było przedstawienie Pani  
Ambasador oferty edukacyjnej Uniwersytetu  
oraz możliwości intensyfikacji współpracy  
w tym zakresie. Obecnie na naszej Uczelni  
kształci się kilku adeptów medycyny, pocho- 
dzących z tego kraju.
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Wakacje 
z Samorządem 
Studentów UM 

Miłosz Kuświk
Przewodniczący Samorządu Studentów UM

artykuł

Wakacje 2010 upłynęły pod znakiem obozów  
organizowanych przez Samorząd Studentów  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zorgani-
zowano aż 6 obozów letnich podzielonych  
na 9 turnusów, gdzie wypoczywało prawie  
700 studentów naszej Uczelni.
Pierwszy obóz odbył się, jak co roku, w Polań- 
czyku nad Soliną skorzystało z wypo- 
czynku w tym miejscu 150 studentów UM  
w tym również Chór Uczelni w trzech tur-
nusach dziesięciodniowych, między 30 czerwca,  
a 31 lipca 2010 r. W trakcie obozu  można 

było wziąć udział w wycieczce do Lwowa. 
W międzyczasie odbył się również rejs tu-
rystyczny Chorwacja 2010, w czasie  
którego 30 studentów UM mogło pływać po  
morzu Adriatyckim, w okresie 16-25 lipca 2010 r.
Prawie 300 świeżo upieczonych studentów  
naszej Uczelni wyjechało na tzw. obozy „roku 
zero”: do Łazów nad morzem oraz do Po-
ronina, niedaleko Zakopanego. Wszyscy prze- 
szli tam tradycyjny „chrzest”, mieli także  
okazję po raz pierwszy spotkać się z przedsta-
wicielami Władz Uczelni – prof. Radzisławem 
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Kordkiem, Prorektorem ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą, prof. Adamem Antczakiem,  
Dziekanem Wydziału Lekarskiego oraz  
mgr. Przemysławem Andrzejakiem, Pełnomo- 
cnikiem Rektora ds. Rozwoju i Promocji  
Uczelni. Dla wielu chętnych, którzy planowali 
udział w  obozach „roku zero” zabrakło wolnych  
miejsc.
Organizatorzy obozów przewidzieli mnóstwo  
dodatkowych atrakcji: imprezy integracyjne,  

koncerty, wspólne gry i zabawy, mecze piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, paintball, wycie- 
czki – górskimi szlakami, czy do pięknego 
Lwowa. Był też czas na wieczorne spotkania  
przy ognisku: przy akompaniamencie góral- 
skiej muzyki albo przy dźwiękach szant.  
Ponadto, w programie wyjazdów znalazły 
się warsztaty z Akademickim Biurem Karier,  
a także kursy – szycia chirurgicznego, pierwszej 
pomocy, samoobrony.
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Wakacje 
AZS-u 
Wojciech Kuncman
Klub Uczelniany AZS

Kolejny rok akademicki rozpoczął się, ale na 
szczęście wakacje nie dają o sobie zapomnieć. 
Jak co roku dla studentów została przygoto- 
wana szeroka oferta obozów letnich organizo- 
wanych przez Klub Uczelniany AZS UMED 
Łódź. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
od obozów typowo sportowych po bardziej 
rekreacyjne, od morza po Jurę Krakowsko-
Częstochowską, od wspinaczki po kitesurfing. 
Z pewnością rzeczą, która była wspólna dla  
nich wszy-stkich, to wspaniałe wspomnienia  
i zapasy pozytywnej energii na cały kolejny  
rok na uczelni. 

MAZURY
O uroku Mazur chyba nikogo nie trzeba 
zapewniać. Wyjątkowo upalną część tego 
lata, 30 studentów naszej uczelni spędziło na 
szkoleniowo-wędrownym obozie żeglarskim 
szlakiem Wielkich Jezior. Rejs rozpoczął się  
w Wilkasach koło Giżycka. Pierwszy wschód  
słońca wielu z nas przywitało, siedząc na kei 
i śpiewając szanty, ale nie przeszkodziło to  
w wypłynięciu w rejs już tego samego dnia.  
Dni upływały nam na zgłębianiu technik 
żeglowania.  Kadra szkoleniowa poświęciła wiele 
sił, by zrobić z nas żeglarzy, nauczyć obsługi 
łódki, zachowania na wodzie, ale też przybli- 
żała nam kulturę żeglarską. Mniej więcej co  
dwa dni, przed wypłynięciem, odbywały się 
wykłady z teorii żeglowania, przepisów i innych 
tematów potrzebnych do zaliczenia egzaminu  
na patent żeglarza. Ponieważ do portów 
spływaliśmy wieczorami, często spotykaliśmy 
się wszystkim łódkami w jednym miejscu na 
jeziorze, by wspólnie zjeść obiad. Trafiliśmy na 
wyjątkowo upalne dni, tak więc wręcz wyba- 
wieniem były kąpiele w przyjemnie chłodnych 
mazurskich wodach i  nikt nie miał nic prze- 
ciwko bitwom z użyciem wiader z wodą.  
Każdego dnia nocowaliśmy w innym miejscu. 
Na trasie rejsu odwiedziliśmy Giżycko - stolicę 
żeglarstwa, skąd przepływając jeziora Kisajno, 
Dargin i Mamry, dopłynęliśmy do Węgorzewa. 
Dalej, żeglując przez kolejne jeziora i kanały, 
niekiedy nocując „na dziko”, dopłynęliśmy 
do Mikołajek. W dzikich portach wieczorami 
organizowaliśmy ogniska ze śpiewami i mnó- 
stwem zabawy. W drodze z Węgorzewa staliśmy 
między innymi w okolicach Mamerek, gdzie zna-
jduje się kompleks bunkrów, dawnej kwatery na-
czelnego dowództwa Wehrmachtu. Korzystając  
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artykuł

z okazji, wieczorem zorganizowaliśmy tam 
wycieczkę uzbrojeni jedynie w latarki. Mogliśmy 
dzięki temu w pełni poczuć klimat tego miejsca. 
Rejs zakończył się w Rynie, gdzie spędziliśmy 
dwa dni, ćwicząc manewry, np. podejścia do 
kei czy do człowieka. Ostatniego dnia obozu – 
egzamin! Było sporo nerwów, ale wszyscy zdali. 
Jesteśmy pełnoprawnymi żeglarzami!

JURA 
KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA
W pierwszej połowie lipca (8-18 lipca) odbył 
się obóz wspinaczkowy w Podlesiach. Na kursie  
uczyliśmy się metod asekuracji, prowadzenia  
na drogach ubezpieczonych i na własnej aseku- 
racji oraz zakładania różnych typów stano- 
wisk i zjazdów na linie. Kurs był prowadzony 
w  przyjemnej atmosferze, a instruktorzy wyka-
zywali się anielską cierpliwością, odpowiadając 
nam na tysiące pytań. Podczas gdy uczestnicy 
kursu pilnie się uczyli, pozostali samodzielnie 
atakowali drogi w kilku ciekawych punktach. 
Najbardziej spodobała się droga Nie-Byt VI.+  
na skale Gips. Odwiedzaliśmy także inne rejony 
Jury: Rzędkowice, Mirów i Dolinę Kobylańską. 
Pogoda dawała nam do wiwatu. Trafiliśmy na 
chyba najgorętszą część tegorocznych wakacji. 
Przed saharyjskim powietrzem uciekliśmy na 
chwilę do krakowskiego Aquaparku. Wcześniej 
jednak nie odpuściliśmy sobie wspinania  
w Dolinie Kobylańskiej (dzielnie walcząc  
z potwornie uciążliwymi owadami). Kto nie był, 
niech żałuje. Obyśmy mogli powtórzyć obóz  
za rok .

DARŁÓWKO
Kolejną atrakcyjną  propozycją dla studentów był 
obóz szkoleniowy organizowany przez KU AZS  
wraz ze Studium WFiS. Uczestniczyło w nim 65 
studentów - członków sekcji piłki koszykowej, 
siatkówki plażowej, sekcji militarnej, pływackiej 
i tenisa ziemnego. Celem wyjazdu było przy-
gotowanie zawodników do udziału w Akade- 
mickich Mistrzostwach Polski. Mieszkaliśmy  
na terenie pięknie położonego Wojskowego  
Ośrodka Wypoczynkowego Wojsk Lotniczych. 
Oprócz dobrych warunków zakwaterowania 
mieliśmy zapewnione wszystko co potrzebne  
do treningów. Korzystaliśmy z  2 hal sporto- 
wych, pływalni, ośrodka sprawności fizycznej,  
kortów tenisowych oraz boiska na terenie jedno- 

stki wojskowej i ośrodka.  
Treningi umiejętnie łączyliśmy z wypoczy- 
nkiem. W wolnym czasie organizowane były  
wycieczki do parku wodnego, rejs statkiem,  
dwa ogniska integracyjne, strzelanie z broni  
pneumatycznej i wiele innych.
Obóz był udany zarówno pod względem  
szkoleniowym jak i rekreacyjnym. Zdobyte na 
nim przyjaźnie będą owocować przez wiele lat, 
a umiejętności sportowe pozwolą nam lepiej 
rywalizować w zawodach sportowych w barwach 
naszej uczelni.

PÓŁWYSEP HELSKI
Nad morzem czas upływał nam błogo,  
w upale, w oczekiwaniu na wiatr. Uczestniczy- 
liśmy w szkoleniu prowadzonym na kempin-
gu Małe Morze. Zostaliśmy zapoznani z tajni- 
kami  kitesurfingu: teorii żeglowania, kierowania 
latawcem, startu z wody, halsowania oraz wake-
boardingu.
Mieszkaliśmy w przyczepach usytuowanych  
w odległości 10 m od morza, a taras gdzie  
jedliśmy i spędzaliśmy wieczory, był na 
samej plaży. Atmosfera, która tam panowała  
sprawiała, że wszyscy przestali używać zegar- 
ków już po pierwszym dniu. W przerwach  
między kitesurfingiem pokonywaliśmy tor prze- 
szkód na wakeboardzie. 
Na półwyspie Helskim, dawnym terenie  
wojskowym, nie mogło zabraknąć walki paint- 
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ballowej w starej fabryce. Organizowaliśmy  
grille, podczas których „niespodziewanie wcze- 
śnie zaskakiwał nas świt”.
Kurs odbywał się w 3-4 osobowych grupach  
pod okiem doświadczonych instruktorów, którzy 
robili wszystko, aby nawet najbardziej opornych 

bezpiecznie nauczyć pływać. Wszyscy uczestni- 
cy po ciężkiej nauce uzyskali międzynarodowe 
legitymacje IKO (International Kiteboarding  
Organization) umożliwiające samodzielne wypo- 
życzanie sprzętu.  Niestety nic, co piękne, nie trwa 
wiecznie, ale mamy nadzieję, że będziemy mieli 
okazję powtórzyć tą przygodę już za rok.
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Promocja w rekrutacji,  
czyli jak zdobyć 

nowego studenta
Mgr Anna Rykiert

Zastępca Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego UM

Ogółem liczba kandydatów aplikujących na  
studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  
w roku akademickim 2010/2011 wynosi 13 722, 
czyli o około 3 000 więcej niż w latach poprze- 
dnich. Znaczny wzrost zainteresowania wśród 
młodzieży podjęciem studiów w naszej Uczelni  
jest efektem ogromnej pracy polegającej na 
działaniach informacyjnych i promocyjnych. 
Działania te obejmują m. in. przygoto- 
wanie materiałów informacyjno-promocyjnych, 
zarządzanie stroną internetową Uczelni, kam-
panie reklamowe w mediach, ale także w dużym 
stopniu udział w targach edukacyjnych, czy wi- 
zyty w liceach ogólnokształcących, gdzie mamy 
możliwość bezpośredniego kontaktu z zainte- 
resowanymi osobami.
Podczas tegorocznej edycji Salonu Maturzystów 
PERSPEKTYWY 2010, który odbył się w dniach 
6-28 września, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
odwiedził dwanaście z osiemnastu największych 
ośrodków akademickich w Polsce. Gościliśmy 
między innymi w: Warszawie, Krakowie,  
Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie oraz oczy- 
wiście w Łodzi.
Salon Maturzystów Perspektywy 2010 to naj- 
większa w Polsce kampania informacyjna doty- 
cząca egzaminu maturalnego i zasad rekrutacji  
na studia na przyszły rok akademicki. Uczestni- 
czyło w niej ponad 200 tysięcy tegorocznych 
maturzystów z całego kraju oraz kilka tysięcy 
nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazja- 
lnych. Swoją ofertę edukacyjną podczas Sa- 
lonów zaprezentowało ponad 250 uczelni  
wyższych i innych wystawców, których  
oferta skierowana jest do maturzytów. Wydarzenie 
honorowym patronatem objęli: Katarzyna Hall, 
Minister Edukacji Narodowej, prof. Katarzyna 
Chałasińska-Macukow, Przewodnicząca Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol- 
skich (KRASP) oraz prof. Waldemar Tłokiński, 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawo-
dowych Szkół Polskich (KRZaSP).
Udział w targach edukacyjnych to ogromny  
nakład pracy oraz koszty finansowe, jednakże  
jest to bardzo opłacalna inwestycja, o czym 
mieliśmy okazję się przekonać w trakcie osta- 
tniego roku. Jesienią 2009 r. uczestniczyliśmy 
zaledwie w kilku Salonach Maturzystów, po- 
nadto wiosną br. odwiedziliśmy kilka innych 
imprez targowych. Już ta niewielka kampa-
nia przyniosła wymierne efekty: młodzież wie  
o naszej Uczelni dużo więcej, lepiej orientuje 
się wśród oferowanych kierunków kształcenia,  
w wymaganiach rekrutacyjnych, o czym świad- 
czą chociażby zadawane nam podczas targów  
pytania. Sami organizatorzy i wystawcy stwier- 
dzili, że „Rośnie dociekliwość uczniów podczas 
Łódzkiego Salonu Maturzystów (…) To wielka 
zmiana na przestrzeni ostatnich lat. To pewni 
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swego młodzi ludzie, którzy zadają pytania 
 nie tylko o to, na jakich warunkach przyj- 
miemy ich na studia, ale jak przygotujemy  
ich do przyszłej pracy. Upewniają się, że 
rzeczywiście wiemy dla jakich rynkowych 
potrzeb będziemy ich kształcić”. Tegoroczny 
Łódzki Salon Maturzystów zebrał około 14 000 
młodych osób zainteresowanych podjęciem 
studiów, z których większość przychodziła  
z konkretnymi pytaniami dotyczącymi 
przyszłości. W tym roku zainteresowanym 
zapewniliśmy dodatkowo możliwość zapoz- 
nania się z prezentacją multimedialną doty- 
czącą naszej Uczelni w dodatkowo wynajętym 
czasie.
Razem z nowym rokiem akademickim przy- 
szedł też czas na nową szatę graficzną fol- 
derów i ulotek informacyjnych oraz nowe  
gadżety reklamowe: piankowe puzzle 3D,  
magnetyczne zakładki do książek i breloczki- 
-lekarze, które podbiły serca gości i wysta- 
wców. Nowością były w tym roku także 
„służbowe” stroje obsługi stoiska, czyli  
fartuchy lekarskie z logo Uczelni, które na 
pierwszy rzut oka wyróżniały nas pośród  
tłumu wystawców.
Do wzrostu liczby kandydatów aplikujących 
na naszą Uczelnię oraz efektywnego rozpo-

wszechniania wszelkich informacji istotnych 
dla przyszłych studentów bardzo przyczynia 
się projekt wizyt w szkołach ponadgimna- 
zjalnych województwa łódzkiego. Począwszy  
od października br. każdego tygodnia organi-
zujemy w szkołach spotkania uczniów z praco- 
wnikami oraz studentami naszej Uczelni, pod- 
czas których prezentujemy najważniejsze i naj-
ciekawsze informacje dotyczące Uczelni, opo- 
wiadamy o oferowanych przez nas kierunkach, 
perspektywach pracy oraz szczegółowo przed-
stawiamy aktualne warunki rekrutacji. Zawsze 
też chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania  
i rozwiewamy wszelkie wątpliwości.
Dzięki tego rodzaju działaniom jesteśmy po- 
strzegani jako otwarta, przyjazna uczel- 
nia dostępna dla uczniów. Z całą pewnością  
w kreowaniu takiego wizerunku swój udział 
mają również studenci naszego Uniwersytetu, 
aktywnie uczestniczący we wszystkich wydarze-
niach. Nawet najbardziej wykwalifikowany 
pracownik nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
ze studentem interesującego ucznia kierunku, 
uczelni, który najlepiej podpowie i doradzi. 
Dlatego nasza Uczelnia buduje zespoły z pra-
cowników oraz studentów UM, zapewniając tym 
samym jednocześnie kompetentną i wiarygodną 
informację. 
Co najistotniejsze, wszystko to przyczyniło  
się do sukcesu prowadzonej w tym roku rekru-
tacji. W bieżącym roku na prawie wszystkich 
kierunkach stacjonarnych zarejestrowaliśmy 
większą liczbę kandydatów niż w roku po- 
przednim. Warto zaznaczyć, że na rok akade-
micki 2010/2011 Ministerstwo Zdrowia przy- 
znało naszej Uczelni wyższe limity miejsc 
niż w roku poprzednim na niemal wszystkich  
kierunkach studiów. Zanotowaliśmy bardzo 
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duży wzrost zainteresowania jeśli chodzi o stu-
dia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na 
kierunkach jednolitych magisterskich, a więc: na 
kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego – około 
1500 kandydatów więcej, na kierunku lekarskim 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego oraz na kierunku 
lekarsko-dentystycznym – ponad 500 chętnych 
więcej niż w roku poprzednim, na kierunkach 
farmacja i analityka medyczna – kilkadziesiąt 
zarejestrowanych więcej w porównaniu z rokiem 
ubiegłym.
W tym roku po raz pierwszy przeprowadziliśmy  
nabór na studia lekarskie w ramach limitu  
miejsc Ministerstwa Obrony Narodowej. Cieszy 
nas ogromna liczba chętnych – ponad 10 osób 
na jedno miejsce. Stanowi to ogromny sukces, 
biorąc pod uwagę bardzo krótki okres czasu,  
jakim dysponowaliśmy na akcję informacyjno- 
-promocyjną nowo uruchamianego kierunku 
(między grudniem a marcem).
Zdecydowanie większym zainteresowaniem niż 
rok temu cieszyły się również studia I stopnia  

na prawie wszystkich kierunkach, jednak 
naszym największym sukcesem w tym obszarze 
okazała się fizjoterapia. Na studia dzienne I stop-
nia zrekrutowało się o ponad 400 kandydatów  
więcej niż w roku 2009, co dało w efekcie 5,57 
osób na jedno miejsce (dla porównania rok temu 
– 2,63). Podobnie wygląda sytuacja studiów  
stacjonarnych II stopnia na tym kierunku: 2,59 
osoby na jedno miejsce, natomiast w poprzedniej 
rekrutacji – 1,76.
Mamy nadzieję, że nasza praca przez kolejny  
rok przyniesie jeszcze większe sukcesy!
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dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.
PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI

VII Międzynarodowy  
Kongres Polskiego  
Towarzystwa Rehabilitacji  
zakończył się sukcesem

W dniach 23-25 września 2010 roku, w Łodzi, 
odbył się VII Międzynarodowy Kongres Pol-
skiego Towarzystwa Rehabilitacji na temat:  
„Cywilizacyjne uwarunkowania kierunków  
rozwoju rehabilitacji medycznej”. Tematyka 
obrad obejmowała zarówno zagrożenia jakie 
niesie współczesna cywilizacja, jak i możliwości 
jakie stwarza jej szybki rozwój.
Organizatorem Kongresu był Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Współ- 
organizatorzy to: Komitet Rehabilitacji, Kultury  
Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz 
Uniwersytet  Medyczny w Łodzi i Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. 
Kongres został objęty patronatem honoro- 
wym przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz.  

Do Komitetu Honorowego zaproszenie przyjęli:  
Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska,  
Marszałek Województwa Łódzkiego  
- Włodzimierz Fisiak, JE Metropolita Łódzki  
ks. Arcybiskup  Władysław Ziółek, Prezes  
Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał  
Kleiber,  JM Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi - prof. dr hab. n. med. Paweł Górski,  
Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego  
z Oddziałem Fizjoterapii Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi - prof. dr hab. n. med.  
Zbigniew Baj, Prodziekan Wydziału Woj- 
skowo-Lekarskiego, Kierownik Oddziału Fi- 
zjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - 
dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz, prof. 
nadzw., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych - Elżbieta Łopacińska, Prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych -Wojciech Skiba.
W czasie uroczystej inauguracji Kongresu, 
23 września w Teatrze Wielkim, odczytano 
przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej  
Polskiej Bronisława Komorowskiego skiero- 
wane do Organizatorów i uczestników Kon-
gresu. Życzenia owocnych obrad i twórczych 
dyskusji oraz słowa uznania dla organizatorów 
tego przedsięwzięcia naukowego przekazał 
osobiście Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia – Adam Fronczak. JM Rektor Uni-
wersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. 
Paweł Górski przywitał uczestników kongre-
su ciepłymi słowami, w których dominowało 
podkreślenie humanizmu działań skierowa-
nych do potrzebujących rehabilitacji medycznej,  
przewlekle chorych i niepełnosprawnych 
pacjentów.
Na ręce Przewodniczącej Komitetu Orga- 
nizacyjnego VII Międzynarodowego Kongre-
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su Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji poza 
przesłaniem od Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego wpłynęły adresy od Mini- 
ster Zdrowia Ewy Kopacz, Minister Pracy  
i Polityki Społecznej – Jolanty Fedak, Sekre- 
tarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych – Jarosława Dudy, Posła 
na Sejm RP- Sylwestra Pawłowskiego, Dyre- 
ktor Departamentu Polityki Zdrowotnej Mini- 
sterstwa Zdrowia – Anny Kamińskiej, oraz 
JE Ks. Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego 
Władysława Ziółka, Prezesa Polskiej Akade- 
mii Nauk - prof. Michała Kleibera, Prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - dr. Wojciecha 
Skiby, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej  
– dr. n. med. Macieja Hamankiewicza, Czło- 
nka Zarządu ZUS – Ewy Łopacińskiej i inne.
Sesje naukowe poświęcone były analizie 
skuteczności metod diagnostyki i rehabilitacji 
chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa,  
dzieci z porażeniem mózgowym i innymi 
zespołami neurologicznymi oraz omówieniu 
kierunków zmian i wytycznych w rehabilitacji 
medycznej dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 
Ważną część obrad stanowiły także prezen-
tacje osiągnięć rehabilitacji w onkologii oraz  
postępów rehabilitacji w alloplastykach sta- 
wów. Osobne sesje poświęcone były lecze-
niu spastyczności, rehabilitacji w chorobach  
neurologicznych, nowym wyzwaniom w reha-
bilitacji kardiologicznej, metodom biostymula-
cyjnym oraz ergonomii w rehabilitacji medyc-
znej i wspomaganiu narządów zmysłów. Istotną 
część obrad stanowiła analiza możliwości 

włączenia się w kreowanie zachowań prozdrowo-
tnych sprzyjających pozytywnemu i pomyślnemu 
starzeniu się organizmu oraz wytyczenie kierun- 
ków rozwoju rehabilitacji geriatrycznej.
Uczestnicy Kongresu mieli także możliwość  
odbycia kursów, zarówno o charakterze informa-
cyjnym jak i praktycznym, obejmujących wybrane 
metody kinezyterapii i terapii manualnej oraz  
leczenie spastyczności z zastosowaniem toksyny 
botulinowej.
Na terenach kongresowych odbyły się Posiedze- 
nia: Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej  
i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk, 
Spotkanie z Konsultantem Krajowym ds. Rehabi- 
litacji Medycznej, Posiedzenie Zespołu Ekspertów 
ds. Rehabilitacji Medycznej oraz Posiedzenie  
otwarte Komitetów Redakcyjnych i Rad  
Naukowych czasopism.
Posiedzenie Sekcji Rehabilitacji Dzieci i Mło- 
dzieży P.T.Reh. poprzedzał Panel Dyskusyjny 
„Potrzeba akredytacji ośrodków zajmujących  
się diagnostyką i rehabilitacją dzieci z mózgo- 
wym porażeniem dziecięcym” Odbyło się także 
Posiedzenie Sekcji  Rehabilitacji Onkologicznej 
P.T.Reh., na którym omówiono kierunki rozwoju 
tej dziedziny rehabilitacji medycznej.
W drugim dniu Kongresu tj., 24 września 2010 r. 
odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo 
–Wyborcze P.T.Reh, na którym wybrano nowe 
władze stowarzyszenia. Prezesem Polskiego  
Towarzystwa Rehabilitacji została wybrana   
dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw. 
UM, Kierownik II Katedry Rehabilitacji i Kliniki  
Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wojskowo- 
-Lekarskiego  z Oddziałem Fizjoterapii Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. To dla naszej  
uczelni i regionu zaszczyt i wyróżnienie, ale także 
zobowiązanie do aktywnej działalności łódzkiego 
środowiska animatorów rozwoju nauki oraz  
dobrej praktyki lekarskiej i fizjoterapeutycznej  
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
W czasie trwania Kongresu dostępne były „non 
stop” prezentacje zakwalifikowane przez Komitet 
Naukowy Kongresu do multimedialnej sesji 
plakatowej.
W 16 sesjach naukowych i multimedialnej sesji 
plakatowej zaprezentowano 200 prac. W Kon-
gresie udział wzięło ok. 900 uczestników, zapro-
szonych gości i wykładowców z kraju oraz m.in.  
z Belgii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Białorusi, 
Słowacji i Ukrainy. 
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Kongres stworzył warunki do interdyscyplina- 
rnej dyskusji, nad sposobem wykorzystania 
wszystkich możliwości rehabilitacji medycznej, 
tak aby sprostać problemom jakie stają przed 
nami w związku z rosnącymi wyzwaniami cy-
wilizacyjnymi i społecznymi. Wraz z rozwojem 
cywilizacji rosną bowiem potrzeby rehabilita-
cyjne chorych i osób z niepełnosprawnościami. 
Coraz większe są oczekiwania pacjentów. Za-
daniem interdyscyplinarnych zespołów specja- 
listów biorących udział w procesie diagnostyc-
zno-leczniczym jest wypracowanie nowoczes-
nych metod rehabilitacji i podjęcie działań na 
rzecz profilaktyki postępujących dysfunkcji oraz 
eliminacji powikłań w chorobach stanowiących 
problemy współczesnej cywilizacji.
Działania te powinny być zgodne z zasadami 
medycyny wiarygodnej i obejmować realizację 
rosnących ciągle potrzeb psychospołecznych 
naszych podopiecznych. Najnowsze zdobycze  

techniki i elektroniki mają służyć niepełno- 
sprawnym. Jesteśmy jednak świadkami globa- 
lnego kryzysu, który przy wieloletnim niedofi-
nansowaniu placówek oraz ograniczaniu finan-
sowania świadczeń z zakresu rehabilitacji medy-
cznej, środków pomocniczych oraz zaopatrzenia 
ortopedycznego stawia nas w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. 
Wraz z zachwytem nad dynamicznym rozwojem  
metod staramy się czerpać z tradycji uznanej  
w świecie Polskiej Szkoły Rehabilitacji aby  
mieć, pomimo obecnych trudności, wkład  
w utrzymanie wysokiej jakości udzielanych  
świadczeń i przyspieszenie wdrażania najno-
wocześniejszych metod leczenia. Byli z nami  
na Kongresie nasi Mistrzowie tj. wszyscy Pre- 
zesi Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i wielu 
członków założycieli, którzy do dziś aktywnie 
uczestniczą w życiu Towarzystwa. Zaproszenie 
przyjął pierwszy prezes prof. dr hab. n. med.  
Jan Haftek. Wszyscy następni prezesi byli  
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w swoim czasie konsultantami krajowymi  
ds. rehabilitacji medycznej – prof. dr hab.  
n. med.  Jerzy Kiwerski, prof. dr hab. n. med.  
Andrzej Kwolek, i obecny prezes i konsultant 
krajowy - dr n. med. Marek Krasuski. 

Takie przedsięwzięcia naukowe z obecnością 
uznanych autorytetów nauki z kraju i zagra- 

nicy sprzyjają wypracowaniu kierunków  
rozwoju rehabilitacji oraz podjęciu współpracy 
międzynarodowej w tym zakresie.
Niebywałe dotąd tempo zwiększania się  
liczby doniesień z zakresu rehabilitacji medy- 
cznej stanowi także o konieczności tworzenia fo-
rum do wymiany najnowszych informacji oraz 
kształtowania opinii na podstawie badań zgod-
nych z zasadami EBM (Evidence Based Medi-
cine). Kongres przyczynił się do upowszechnienia 
sprawdzonych, zweryfikowanych metod reha- 
bilitacji medycznej i fizjoterapii. 
W tym samym czasie na terenie MOSiR w Łodzi, 
gdzie były obrady Kongresu, odbyły się orga- 
nizowane przez firmę „Interservis” Sp. z o. o. 
XVIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabi- 
litacyjnego REHABILITACJA, w czasie których 
swoją ofertę z zakresu profilaktyki, rehabilita- 
cji i fizjoterapii, protetyki przedstawiły firmy  
z kraju i zagranicy dając możliwość wyboru 
nowatorskich rozwiązań i twórczych dyskusji  
z producentami. To połączenie obydwu  
wydarzeń  stworzyło okazję do spotkania nauki 
i biznesu oraz nawiązania wielokierunkowej 
współpracy.
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ELIOS  
2010

W dniach 18 -23 września w Warszawie odbyły 
się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Spe- 
cjalnych. Tak duża impreza miała miejsce  
w Polsce po raz pierwszy - gościliśmy druży- 
ny z 58 krajów Europy i Euroazji, w sumie  
około 1600 sportowców biorących udział  
w różnych dyscyplinach sportowych. Nieodłą- 
cznie z samymi zawodami sportowymi idzie 
w parze program „Zdrowi Sportowcy”. Już od 
lat lekarze - wolontariusze prowadzą w trak-
cie imprez sportowych bezpłatne badania oraz 
oferują porady zdrowotne. Dzięki tym pro-
gramom zapewniona jest stała opieka oraz in-
formacje na temat stanu zdrowia populacji  
ludzi niepełnosprawnych intelektualnie.
Międzynarodowy program „Special Smiles” 
(„Zdrowy Uśmiech”) istnieje od początku 
wprowadzenia inicjatywy programu „Healthy 
Athletes” („Zdrowi Sportowcy”) zapewniając 
opiekę w trakcie większych i mniejszych  
imprez sportowych. 
W ramach ELIOS 2010 uzyskane wyniki 
przeszły najśmielsze oczekiwania. Wolonta- 
riuszom biorącym udział w projekcie udało się 
zbadać 1102 sportowców! Pokonując trudności 
językowe, za pomocą specjalnych maskotek 
prowadzili oni instruktaż higieny, dopytywali  

się o sposób i częstość mycia zębów oraz rozda- 
wali informacje o potrzebach leczniczych  
u danego zawodnika. A wszystko to we wspania- 
łej atmosferze, z wyjątkowo pięknymi uśmiechami  
na twarzach.
Głównymi założeniami programu „Zdrowy 
Uśmiech” jest dotarcie do jak największej li- 
czby osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
przeprowadzenie wśród nich badań screenin-
gowych, realizacja akcji profilaktycznych,  
a także uświadomienie im ich indywidualnych 
potrzeb zdrowotnych. Nie bez znaczenia jest tu 
jednak oswajanie się z wizytą w gabinecie sto-
matologicznym dla sportowców, a dla lekarzy 
doświadczenie zdobyte podczas pracy z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby biorąca udział w trakcie badań podczas 
ELIOS 2010 to pracownicy i absolwenci Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi:
dr n. med. Kaja Wichrowska - Narodowy Klini- 
czny Koordynator Projektu „Zdrowy Uśmiech”,
lek. dent. Katarzyna Fabjańska,
lek. dent. Przemysław Ostrowski,
lek. dent. Stanisław Ulewicz,
lek. dent. Michał Tarchała,
lek. dent. Marcin Ostrowski,
lek. dent. Anita Symonowicz,
lek. dent. Małgorzata Urbaniak,
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lek. dent. Paweł Staniul,
lek. dent. Elwira Wrona,
lek. dent. Karolina Tasarz,
lek. dent. Emilia Mazur,
oraz studenci stomatologii Uniwersytetu Medy-
cznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
Roksana Piętka,
Marta Węglińska,
Paweł Muszyński,
Marzena Kozłowska,
Joanna Piskorska,
Monika Mroczkowska,
Dagmara Nowakowska,
a także ekipa międzynarodowa m.in. z Belgii, 
Bośni i Hercegowiny, Albanii, Macedonii,  
Niemiec oraz lekarze dentyści - stażyści z War- 
szawy (Joanna Zdzieborska, Kasia Brogowska, 
Milena Telecka i Marcin Kucharski).
  
 Wszyscy w ramach wolontariatu! 
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Mgr Monika Osińska
Asystentka Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Klinika Chirurgii 
Klatki Piersiowej, 
Ogólnej 
i Onkologicznej 
w nowej odsłonie!

O tym, że w Uniwersyteckim Szpitalu Klini- 
cznym im. Wojskowej Akademii Medycznej 
- Centralnym Szpitalu Weteranów, powstaje 
jedna z najnowocześniejszych klinik chirur-
gii klatki piersiowej, ogólnej i onkologicznej, 
wiedzieliśmy już od dawna. Prorektor do Spraw 
Klinicznych, prof. Marian Brocki, kierownik 
Kliniki, z niebywałą pasją i zaangażowaniem 
relacjonował przebieg prac modernizacyjnych 
podczas spotkań Kolegium Rektorskiego. A na 
otwarcie Kliniki oficjalne zaproszenia dotarły  
już miesiąc wcześniej.

Pomysł związany z przekształceniem fun- 
kcjonującej od rok 1958 Kliniki, zrodził się  
pod koniec 2008 r. Wkrótce ruszyły proce-
dury, rozpoczęto przygotowania do procesu 
przekształcania oddziału, modernizacji, potem  
rozpoczął się już sam remont. Nie było to 
proste, ponieważ Klinika nawet na chwilę 
nie przestawała funkcjonować. Przyjmowano 
pacjentów, przeprowadzano planowane zabiegi 
oraz te, wykonywane w ramach „pogotowia”.  
Remont pomieszczeń i przystosowanie całej  
Kliniki do najwyższych standardów europejskich 
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trwał niespełna 1,5 roku, co przy stałym obło- 
żeniu klinicznym, należy uznać za niebywały 
sukces.  
Założeniem konieczności przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych było dostosowanie 
warunków i istniejących procedur do wymagań 
Unii Europejskiej. Efektem jest nowoczesna 
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej, charakteryzująca się 
przyjaznymi wnętrzami, wysokim standardem 
wykończenia, gwarantująca najwyższy komfort 
pobytu pacjentów.
Oficjalne otwarcie Kliniki miało miejsce w dniu 
28 września br. 
W uroczystości uczestniczyli: prof. Paweł  
Górski Rektor Uniwersytetu Medycznego,  
prof. Jacek Rysz Dyrektor USK im.  
WAM-CSW, prof. Marian Brocki Kierownik 
Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirur-
gii Ogólnej i Onkologicznej, Senator RP 
Maciej Grubski, Poseł na Sejm RP Hanna  
Zdanowska, Włodzimierz Fisiak Marszałek 
Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek  
Artur Bagieński, Wiceprezydent Miasta 
Łodzi Łukasz Magin, Ks. Prałat dr Andrzej 
Dąbrowski Wikariusz Generalny, Prorekto- 
rzy UM, Dziekani UM,  Członkowie Rady 
Społecznej Szpitala im. WAM, Przedstawiciele 
Organizacji Kombatanckich oraz pracownicy 
szpitala, przedstawiciele mediów. 
W wyniku zrealizowanych prac w Klinice 
powstało 14, w większości dwuosobowych sal  
z łazienkami. Liczba łóżek nie zmniejszyła 
się względem wcześniej funkcjonujących.  
W przestronnych, czystych, utrzymanych  
w  przyjaznej kolorystyce salach może przeby- 
wać 40 pacjentów. Pokoje wyposażone są  
w nowoczesne łóżka i szafki. W Klinice powsta- 
ła również sala zabiegowa, sala opatrunków 
septycznych oraz nowoczesna 6-łóżkowa 
sala pooperacyjna z klimatyzacją, systemem  
IT oraz systemem monitorowania parametrów 
życiowych każdego pacjenta.  Sala gwaran-
tuje bezpieczeństwo i komfort dla chorych, po 
różnego rodzaju zabiegach operacyjnych.
Klinika została wyposażona w specjalistyczne 
instalacje:
•  instalację gazów medycznych z panelami na 
    każdej sali chorych;
•  instalację sygnalizacji alarmu pożarowego 
    (SAP);

•   instalację wentylacji oddymiającej;
•   instalację klimatyzacji niektórych pomieszczeń.
Całkowity koszt modernizacji i wyposażenia  
kliniki w sprzęt wynosi blisko 3 000 000 PLN  
z czego 1 965 000 PLN to dotacja z Ministerstwa 
Zdrowia, a reszta to środki własne Szpitala.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej - Centralny Szpital Wete- 
ranów otrzymał również dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego w kwocie 1 000 000 PLN  na zabezpie- 
czenie medyczne weteranów i kombatantów RP, 
z czego część środków przeznaczona została na 
wyposażenie Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, 
Chirurgii Ogólnej  i Onkologicznej w specjalisty-
czny sprzęt medyczny m.in. aparat do znieczuleń, 
nóż wodny, defibrylatory. 
Pomysłodawcom i realizatorom przedsięwzięcia 
serdecznie gratulujemy.
Mamy nadzieję, że zmodernizowana Klinika  
będzie służyć swoim pacjentom jak najefekty- 
wniej, a nowe, przyjazne, komfortowe wnętrza 
oraz specjalistyczny sprzęt okażą się pomocne  
w procesie hospitalizacji pacjenta, choć tak 
naprawdę,  to przecież profesjonalna kadra,  
wysoce wykwalifikowany personel medyczny 
Kliniki - jest jej największym atutem!
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prof. dr hab .n. med. Danuta Chlebna-Sokół
Kierownik I. Katedry Pediatrii

Pomoc Fundacji  
„Idziemy Razem”  
w uzyskaniu 
środków unijnych 
na remont Kliniki

Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób  
Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medy- 
cznego w Łodzi wraz z istniejącą przy Kli- 
nice, od 5 lat, Fundacją Pomagającą Dzie- 
ciom z Chorobami Narządów Ruchu „Idziemy  
Razem”, rozpoczęły w 2008 roku starania  
o uzyskanie funduszy unijnych na przepro- 
wadzenie remontu i modernizacji  Kliniki. Środki 
te byłyby przeznaczone na  przebudowę i przy- 
stosowanie, nieremontowanego od 20 lat Od- 
działu, do potrzeb szczególnych grup pacjen- 
tów, przede wszystkim dzieci niepełnospra- 
wnych i wcześniaków. 
Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób  
Metabolicznych Kości, kierowana od 14 lat 
przez  prof. dr hab. n. med. Danutę Chlebną- 
-Sokół, zajmuje się diagnostyką i leczeniem 
dzieci z chorobami metabolicznymi kości  
(osteoporoza, osteopenia, wrodzona łamliwości 
kości, zespoły wad wrodzonych, krzywica). 
Wśród tych pacjentów coraz liczniejszą grupę 
stanowią dzieci niepełnosprawne ruchowo, 
(poruszające się na wózkach inwalidzkich, bądź 
tylko z pomocą rodziców), które z powodu ba-
rier architektonicznych istniejących aktualnie  
w oddziale mają bardzo utrudniony pobyt  
związany z leczeniem i rehabilitacją. 
Drugą specyficzną grupę pacjentów stanowią 
dzieci urodzone przedwcześnie - Pododdział  
Patologii Noworodka. W chwili obecnej oddział 
ten nie spełnia żadnych norm obowiązujących  
w tego typu jednostkach (pielęgnacyjnych, sani- 
tarno-higienicznych, socjalnych i przestrzen-
nych).
W lutym 2009r. złożono wniosek o dofinanso- 
wanie w ramach  Programu Operacyjnego Infra- 
struktura i Środkowisko, Priorytet XII „Bezpie- 

czeństwo zdrowotne i poprawa efektywności  
systemu ochrony zdrowia”; Działanie 12.2  
„Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia  
o znaczeniu ponadregionalnym”. 
Dzięki prowadzonym przez Fundację akcjom 
charytatywnym (197 345 PLN) i pomocy Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi (35 000 PLN) u-
zbierano łączną kwotę w wysokości 232 345 PLN,  
która stanowiła podstawę do uzyskania do- 
finansowania unijnego. We współpracy z Dy- 
rekcją Szpitala Klinicznego nr 4  w Łodzi  udało 
się po dwuletnich staraniach otrzymać dotację  
unijną w wysokości 1 316 625 PLN na realizację 
projektu „Przebudowa pomieszczeń III Od- 
działu Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabo- 
licznych Kości w Łodzi, przy ul. Spornej 36/50”. 
Uzyskane fundusze pozwolą na przeprowadzenie 
remontu dostosowującego Klinikę do standardów 
unijnych, a tym samym poprawią zdecydowanie 
jakość świadczonych przez Klinikę usług me- 
dycznych.   

BIBLIOTEKA ODDZIAŁU 
STOMATOLOGICZNEGO 

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
UM w Łodzi
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BIBLIOTEKA ODDZIAŁU 
STOMATOLOGICZNEGO 

WYDZIAŁU LEKARSKIEGO  
UM w Łodzi

Mgr JOLANTA STASIAK
KIEROWNIK BIBLIOTEKI ODDZIAŁOWEJ

Biblioteka Oddziału Stomatologicznego została 
utworzona w 1974 roku, po scaleniu bibliotek 
zakładowych Instytutu Stomatologii Akademii 
Medycznej, z inicjatywy dyrektora Instytutu 
doc. dr hab. med. Włodzimierza Józefowicza,  
który dążył do stworzenia  specjalistycznej  
biblioteki dla nauczycieli akademickich  
i studentów stomatologii. Istniejące wcześniej 
zbiory gromadzone były przez zakłady: Chorób 
Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia,  
Ortodoncji, Protetyki Stomatologicznej, Sto- 
matologii Dziecięcej, Stomatologii Zacho- 
wawczej oraz Pracowni Radiologii Stomatolo- 
gicznej i Pracowni Filmu i Fotografii.
Geneza kształcenia na poziomie akademickim 
stomatologów w Łodzi wiąże się z nazwi- 
skiem chirurga prof. Alfreda Meissnera, 
pierwszego dziekana Wydziału Stomatolo- 
gicznego, powołanego w 1945 roku Uniwersy- 
tetu Łódzkiego, przekształconego w Oddział  

Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego po- 
wstałej w 1950 roku Akademii Medycznej  
w Łodzi.
Instytut Stomatologii Akademii Medycznej  
w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 
1971 roku, pierwszym dyrektorem został  
doc. dr hab. med. W. Józefowicz (1971-1978), 
a zastępcą dyrektora doc. dr hab. med. Zofia 
Danilewicz-Stysiak. Następnym dyrektorem  
był prof. dr hab. med. Stanisław Suliborski. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 6 utworzono  
7 stycznia 1999 roku w Centrum Kliniczno- 
-Dydaktycznym przy ul. Pomorskiej 251,  
w którym znajduje się Instytut Stomatologii.  
W 2001 roku Senat Akademii Medycznej po- 
wołał ponownie Wydział Stomatologii, który  
w tym samym roku zmienił nazwę na Wydział  
Lekarsko-Dentystyczny. Dziekanem wybrano  
prof. dr hab. med. Wielisława Papierza, 
jego następcą został prof. dr hab. med. Jerzy 
Sokołowski.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
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Od 1 października 2002 roku w Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi (utworzonym z połączenia 
uczelni medycznych: cywilnej AM i wojskowej 
WAM), funkcjonował Wydział Lekarsko-Den-
tystyczny, od roku akademickiego 2009/2010 
przekształcony w Oddział Stomatologiczny  
Wydziału Lekarskiego.
Początkowo księgozbiór liczący ok. 3 600 vol. 
książek mieścił się w secesyjnym pałacyku 
przy ul. Nowotki 21 (obecnie Pomorska),  

w pomieszczeniu o powierzchni ok. 28m². 
Pierwszą bibliotekarką była mgr Regina  
Adamska (1971-1984), później  zbiory znalazły 
się pod opieką Urszuli Zauder (1984-1990),  
która miejsce pracy dzieliła z innymi pracownika-
mi Instytutu: anglistką mgr Anną Wiśniewską, 
germanistką mgr Henryką Antczak oraz 
plastyczką mgr Elżbietą Sadowską. Następnie 
bibliotekę prowadziła mgr Eleonora Pietkiewicz- 
-Stysiak (1990-2003).

W nowym gmachu Instytutu Stomatologii  
(Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii  
Medycznej przy ul. Czechosłowackiej 8/10, 
obecnie Pomorska 251), oddanym do użytku  
w 1996 roku, biblioteka została umieszczona  
w tzw. łączniku Ł3 na poziomie 0 zajmując  
2 pomieszczenia o powierzchni ok. 71m². 
Od 2003 roku do pracy w bibliotece wydziało- 
wej zostały oddelegowane z Biblioteki Głównej: 
mgr Jolanta Stasiak, jako kierownik i mgr Bar-
bara Grala.

Biblioteka funkcjonuje w systemie dwuzmia- 
nowym. Czynna jest w poniedziałki i środy  
w godz. 9°°-19°°, we wtorki i czwartki 9°°-17°°,  
piątki 9°°-15°°; ma charakter prezencyjny  
- gromadzi i udostępnia na miejscu zbiory  
z dziedziny nauk stomatologicznych i pokre- 
wnych, również w jęz. angielskim, niemieckim 
i rosyjskim oraz poradniki, słowniki i informa-
tory. Czytelnia dysponuje 15 miejscami, w tym 
3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do  
bezprzewodowego Internetu, baz danych, pakie- 
tu MS Office. 

Regina Adamska Urszula Zauder mgr Eleonora Pietkiewicz-Stysiak

mgr Jolanta Stasiak, dr Barbara Kociak
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Pracownicy udzielają informacji indywidualnych 
studentom i pracownikom Uczelni; sporządzane  
są zestawienia tematyczne, bibliografie załączni- 
kowe. Na miejscu można powielać niewiel-
kie ilości materiałów bibliotecznych za pomocą 
urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera.  

rok studenci ogółem
2003 130 280
2004 267 383
2005 1154 1924
2006 1499 2122
2007 1592 2735
2008 1817 2992
2009 2386 3571

Liczba odwiedzin

Gromadzenie zbiorów

Księgozbiór powiększany jest poprzez zakup,  
dary i wymianę wydawnictw; liczy ok. 3 000  
vol. książek i 832 vol. czasopism (2009). 
Nowości książkowe zakupywane są w jednym 
egzemplarzu. Aktualnie w prenumeracie bie- 
żącej jest 14 tytułów polskich wydawnictw 
ciągłych: Asystentka i higienistka stomatolo- 
giczna, Cosmetics Dentistry, Dental and Medi- 
cal Problems, Dental Labor, Dental Tribune + 
Endo Tribune, Implants – IMOL, Index Coper-
nicus, Magazyn stomatologiczny, Nowoczesny 
technik dentystyczny, Protetyka stomatologi- 
czna, Quintessence dla lekarzy stomatologów, 
Quintessence dla techników dentystycznych, Ro- 

cznik Statystyczny, Stomatologia Współczesna; 
w czytelni również dostępne są  czasopisma wy- 
dawane przez Uczelnię: Biuletyn Informacyjny  
UM w Łodzi, Clinical and Experimental Medical 
Letters, Forum Bibliotek Medycznych, Kronikarz. 
Ze strony Biblioteki Głównej (http://www.bg. 
umed.lodz.pl) jest dostęp online do pełnote- 
kstowych czasopism zagranicznych; z dziedziny  
stomatologii ok. 80 tytułów.
Dzięki staraniom prof. dr. hab. med. W. Józefo- 
wicza biblioteka otrzymała w 1986 r. znaczący  
dar od wydawnictwa Quintessence - około 100 vol. 
książek anglo- i niemieckojęzycznych.

Roczny przyrost księgozbioru

rok książki (vol.) czasopisma (vol.)
2003 26 16
2004 42 5
2005 61 18
2006 63 14
2007 109 8
2008 85 24
2009 51 15

Od czasu skomputeryzowania i wydłużenia  
czasu pracy liczba użytkowników syste- 
matycznie  wzrasta. W 2009 roku z biblio-
teki skorzystało ponad 3 500 osób, w tym ok.  
2 400 studentów, którzy od roku akademickiego 
2008/2009 uczestniczą w zajęciach dydakty- 
cznych online z Przysposobienia bibliotecznego. 
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Katalogi, bazy danych

Stan zbiorów przedstawiają katalogi kartkowe: 
alfabetyczny i przedmiotowy książek oraz  
alfabetyczny czasopism (do 2002 r.). Od 1998 r.  
księgozbiór opracowywany jest w kompute- 
rowym zintegrowanym systemie bibliotecznym 
Horizon, rekordy bibliograficzne tworzone są 
we współpracy z NuKat i udostępnianie na stro-
nie internetowej Biblioteki Głównej w katalogu  
WebPAC. Opracowanie rzeczowe w oparciu  
o polską wersję języka informacyjno-wyszuki-
wawczego słownika haseł przedmiotowych Medi-
cal Subject Headings (MeSH).
Bazy danych: ProQuest, Ebsco, Ovid, Science 
Direct, Web of Knowledge, Journal Citation  
Reports (JCR), Medline, czasopisma Wiley- 
-Blackwell, LWW oraz wyszukiwarka AtoZ   
i narzędzie linkujące Link Solver i in., dostępne  
są w bezprzewodowej sieci uczelnianej lub po  
zalogowaniu również spoza Uczelni. 
W roku akademickim 2009/2010 w Oddziale  
Stomatologicznym studiowało 656 osób: 469 
na kierunku stomatologia w trybie stacjonar-
nym i wieczorowym, 187 na kierunku techniki 
dentystyczne (stacjonarnie, wieczorowo, zao- 
cznie), a struktura organizacyjna przedstawiała się 
następująco:
•  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
     Kardiologicznej,
• Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo- 
     -Twarzowej,
•  Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Aler-  
     gologii,
•  Wyższe Studia Zawodowe Technik Dentysty- 
     cznych,
•    Zakład Angiologii,
•    Zakład Audiologii i Foniatrii,
•    Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych,
•    Zakład Chirurgii Stomatologicznej,
•  Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Paso- 
     żytniczych i Grzybic,
•    Zakład Endodoncji,
•    Zakład Genetyki Klinicznej,
•    Zakład Interakcji Międzykomórkowych,
•    Zakład Ortodoncji,
•    Zakład Patomorfologii Stomatologicznej,
•    Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzo- 
     wej Jamy Ustnej,

•    Zakład Protetyki Stomatologicznej,
•    Zakład Stomatologii Ogólnej,
•    Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego,
•    Zakład Stomatologii Zachowawczej,
•    Zakład Technik Dentystycznych,
•    Zakład Układu Równowagi,
•  Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metaboli- 
     zmu Kostnego.
Biblioteka od początku swojej działalności cie- 
szyła się dużą przychylnością władz wydziału 
i dyrekcji biblioteki uczelnianej. W 2005 roku  
dziekan prof. dr hab. med. Wielisława Papierz   
spowodował rozpoczęcie modernizacji biblio- 
teki: zainstalowano oświetlenie halogenowe,  
położono wykładzinę podłogową oraz zaku- 
piono nowy sprzęt: 3 komputery, wielofunkcyjne 
urządzenie do drukowania, powielania i skano- 
wania oraz drukarkę Laser 6P; możliwy był ró- 
wnież zakup  najnowszej literatury naukowej. 
Następny dziekan prof. dr hab. med. Jerzy 
Sokołowski (obecnie kierownik Oddziału Sto-
matologicznego) przeznaczał na zakup książek  
i wyposażenie znaczne kwoty. Także dyrektor Bi- 
blioteki Głównej dr Ryszard Żmuda akcepto- 
wał zakupy potrzebnych wydawnictw.
W planach na rok akademicki 2010/2011 jest  
nabycie 5 komputerów na potrzeby użytkowni- 
ków oraz powiększenie powierzchni o sąsiadu- 
jące pomieszczenie. Zwiększającej się liczbie  
studentów, doktorantów, pracowników nauko- 
wych oraz asystentek stomatologicznych i higie- 
nistek biblioteka stara się zapewnić optymalne 
warunki do pracy i nauki.

Stają od lewej: dr Barbara Kociak, mgr Jolanta Stasiak
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SYMPOZJUM 
I WARSZTATY 

Dobieszków 
18 września 2010 r.

18 września 2010 roku w Dobieszkowie odbyło 
się XXVI Ogólnopolskie Sympozjum i War- 
sztaty Alergologiczne pt. „Astma a alergiczny 
nieżyt nosa. Rola prowokacji donosowych” 
współorganizowane przez Zakład Alergologii  
i Rehabilitacji Oddechowej UM pod kierowni- 
ctwem naukowym prof. dr hab. n. med.  
Krzysztofa Buczyłko. 
Podczas sympozjum odbyło się również zebra- 
nie Sekcji Otolaryngologicznej Polskiego  
Towarzystwa Alergologicznego. Swoje wykłady 
zaprezentowali m. in. prof. Bolesław Samoliński  

i dr Piotr Rapiejko (Wojskowy Uniwersytet  
Medyczny  w Warszawie) oraz  prof. Krzysztof 
Buczyłko. 
W części warsztatowej uczestnicy zapoznali się  
z techniką i interpretacją wykonywania prób pro- 
wokacyjnych, rynometrii akustycznej, rinoma- 
nometrii oraz pomiarów NO w wydychanym po- 
wietrzu. 
W sympozjum i warsztatach wzięło udział około 
100 specjalistów alergologów i laryngologów  
z całego kraju.
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