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… nadejdzie czas, w którym będziecie 
musieli wybierać  między tym, 

co słuszne, a tym, co łatwe.
Joanne Kathleen Rowling
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Szanowni Państwo,

Wrzesień to miesiąc szczególnie ważny dla 
naszych przyszłych studentów a tegorocznych 
maturzystów. To właśnie w tym miesiącu 
muszą oni zadeklarować z jakich przedmio- 
tów będą zdawać egzamin dojrzałości, który 
otworzy im drzwi na wymarzone uczelnie.  
W podjęciu tak ważnej decyzji co roku po- 
maga im Fundacja „Perspektywy” organizu- 
jąca w największych miastach Polski kam- 
panię informacyjną skierowaną do matu- 
rzystów. O tegorocznych wydarzeniach orga- 
nizowanych w ramach tego projektu opo- 
wiada nam mgr Anna Rykiert w tekście  
pt. „Kolejne Salony Maturzystów za nami”.

W tym numerze kilka artykułów o wrześ- 
niowych konferencjach. W tekście Profesora 
Adama Dzikiego możemy przeczytać o ju- 
bileuszowej konferencji „65. Kongres To- 
warzystwa Chirurgów Polskich”. O spotkaniu  
w Nowym Jorku, informuje Profesor Piotr 
Kuna. W posiedzeniu Zgromadzenia Ogól- 
nego ONZ brali udział przedstawiciele 190 
krajów świata. O sprawozdaniu z „Fami- 
ly Health Nursing”, możemy dowiedzieć się  
z artykułu mgr Doroty Kilańskiej i mgr 
Elżbiety Zdżalik. Natomiast o konferencji 
Światowej Federacji Stowarzyszenia Chirur- 
gów Dziecięcych w Bośni i Hercegowinie, 
przeczytamy w tekście Pana Adama J. Białasa 
„World Federation Association of Pediatric of  
Surgeons (WOFAPS)”.

We wrześniowym Biuletynie znajdziecie rów- 
nież Państwo artykuł związany z aktywnością  
naszej Biblioteki. Jego autorem jest mgr 
Anna Strumiłło – Zastępca Dyrektora ds. 
Bibliotekoznawstwa Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi. Opowiada  
on o wernisażu wystawy fotografii prof.  
Juliana Linieckiego, dr inż. Joanny Szu-
milewicz i dr inż. Barbary Pabin-Szafko.  
Na tej wystawie można było podziwiać piękne 
fotografie średniowiecznych miasteczek  
w południowych Czechach, które zostały  
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości 
UNESCO.

Warto się pochwalić, że oddaliśmy studen-
tom do użytku najnowocześniejszy akademik 
w Polsce. Gorąco polecam artykuł pt. „II Dom 
Studenta po remoncie” - mgr Michała Marka 
– Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Tech-
nicznych i mgr Justyny Bartczak. 

I oczywiście jak w każdym numerze przegląd 
wszystkich wydarzeń minionego miesiąca  
w dziale Aktualności.

Joanne Kathleen Rowling powiedziała:  
„… nadejdzie czas, w którym będziecie mu- 
sieli wybierać między tym, co słuszne,  
a tym, co łatwe”. Mam nadzieję, że tegoro- 
czni maturzyści nie pójdą na łatwiznę i wy- 
biorą Naszą Uczelnię.

Życzę miłej lektury.

Mgr Anna Pielesiek-Kielma 
Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego UM



Z dniem 1 września 2011 roku Rektor,  
prof Paweł Górski powierza Panu prof. dr. 
hab. n. med. Jackowi Ryszowi wszelkie  
zadania związane z reprezentowaniem Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi w rozmo- 
wach z Ministerstwem Obrony Narodowej  
i innymi organami centralnymi wojska 

dotyczącymi przebiegu i przyszłości szkoleń 
wojskowo-medycznych. Pełnomocnik ma 
konsultować swoje zadania z Dziekanem 
Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Najważniejsze
wydarzenia
naszej uczelni  
w skrócie...

Pełnomocnictwo dla prof. dr. hab. Jacka Rysza 
dotyczące szkoleń wojskowo-medycznych
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Mistrzowska drużyna! 
- XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w kolarstwie górskim

W pierwszą sobotę września sekcja MTB UM 
po raz pierwszy reprezentowała Uczelnię na 
Mistrzostwach Polski Lekarzy w kolarstwie 
górskim. Mimo że konkurencję stanowili 
doświadczeni zawodnicy dobrze znający trasę, 
naszym kolarzom udało się zająć wysokie 
miejsca i tym samym mocno zaakcentować 
swoją obecność wśród lekarskich drużyn. 

Objazd pętli przed startem zasiał ziarno 
niepokoju - trasa opisywana jako klasy- 
czna i bezpieczna, po deszczach stała się 
nie lada wyzwaniem. Na szczęście, w trosce  
o bezpieczeństwo uczestników, jej przebieg 
został zmodyfikowany i w dniu startu Pano- 
wie musieli pokonać 4, a Panie 2 okrążenia 
z pojedynczymi technicznymi elementami, 
za to długim i męczącym podjazdem. Stra-
cone podczas wprowadzania rowerów minu-
ty można było nadrobić jedynie na zjazdach, 
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gdzie na kamienistym i nierównym podłożu 
kilku zawodników nie uniknęło wywrotki.  
Wojciech Kapuściński przeleciał nad 
kierownicą pod koniec drugiego zjazdu i tym 
samym przerwał dobrze zapowiadającą się 
jazdę, dość poważnie uszkadzając rower. Na 
szczęście sam otarł tylko mocno plecy i roz- 
ciął łokieć, więc mamy nadzieję, że już wkrót- 
ce pokaże, na jak wiele go stać.

W Mistrzostwach wzięło udział 56 zawodni- 
ków. Wśród kobiet Joanna Kosielska 
wywalczyła brązowy medal, a Marta Roczek 
5. miejsce w kategorii do 35 r. ż. Asia odebrała 
również puchar za 4. miejsce w kategorii open 
kobiet. 

Na najwyższym stopniu podium stanął  
Szymon Gałczyński, zdobywając złoty medal 
w kategorii Student. Brąz w tej kategorii trafił 

również do naszego zawodnika - Przemysła- 
wa Trzcińskiego. Wśród lekarzy do 35 r. ż.  
Piotr Kosielski przyjechał na metę jako dru- 
gi, dołączając tym samym do zdobytych me-
dali srebro i tytuł Wicemistrza Polski Lekarzy 
w Kolarstwie Górskim. Bardzo dobre wyniki 
Szymona i Piotrka przyniosły im w kategorii 
open mężczyzn kolejne nagrody - za zajęcie  
4. i 6. miejsca.

Mimo wakacyjnej przerwy w treningach, sek- 
cja MTB UM podołała wyzwaniu, jakie 
postawiły przed nią te Mistrzostwa - nasi 
kolarze zmierzyli się z najlepszymi zawodni- 
kami wśród lekarzy, pokazując, że doś- 
wiadczenie zdobyte na studenckich impre- 
zach sportowych ogromnie zaprocentowało. 
Gratulujemy sukcesów i życzymy naszym za-
wodnikom, aby był to początek równie udane-
go sezonu!

w w w. u m e d . p l
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BioNanoPark - uroczyste zawieszenie wiechy

5 września odbyła się uroczystość zawiesze-
nia wiechy w powstającym budynku BioNa-
noParku. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. Minister Sprawiedliwości, Krzy- 
sztof Kwiatkowski, Wiceminister Rozwoju 
Regionalnego, Iwona Wendel, Wicemini- 
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maciej 
Banach, Wiceminister Zdrowia, Adam Fron-
czak. W uroczystości uczestniczyli również 
parlamentarzyści, władze Łodzi i woje- 
wództwa, a także rektorzy łódzkich pań- 
stwowych uczelni wyższych. 

Przypomnijmy, że BioNanoPark to olbrzymi 
kompleks laboratoriów i nowych biur dla 
łódzkiego inkubatora technologicznego, fi-
nansowany z UE z Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3 
„Wspieranie ośrodków innowacyjności”.  

W ramach BioNanoParku nastąpi rozbudo- 
wa i wyposażenie Łódzkiego Inkubatora  
Technologicznego.

Inwestycja ma służyć łódzkiemu biznesowi 
jako centrum badawczo-wdrożeniowe.  
W ogromnym, dwukondygnacyjnym komplek- 
sie, zlokalizowane będą  firmy z branży far-
maceutycznej, kosmetycznej czy chemicznej.  

II Kongres Polskiej Biochemii i Biologii Komórki

Informujemy, że podczas Walnego Zebrania 
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 
które odbyło się 6 września 2011 r. w cza-
sie II Kongresu Polskiej Biochemii i Biologii 
Komórki w Krakowie wybrano władze na XX 
Kadencję, lata 2011-2014.

W skład Zarządu Głównego PTBioch zostały 
wybrane 2 osoby z Zakładu Neurochemii  
Molekularnej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi - dr hab. Elżbieta Rębas (członek 
Prezydium) oraz dr hab. Ludmiła Żylińska 
(członek Zarządu).
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Projekt organizacji parkingów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przyjętymi założeniami doty- 
czącymi powołania spółki z ograniczoną 
odpowiedzialności UMED, której powierzono  
uporządkowanie terenów zewnętrznych  
i zorganizowanie na ich terenie systemów 
parkingowych, uprzejmie informujemy, 
iż spółka UMED w wyniku ogłoszonego 
konkursu na dzierżawę terenów na realiza- 
cję systemu płatnych parkingów oraz prze- 
prowadzonych negocjacji podpisała 1 kwie- 
tnia 2011 r. umowę na zorganizowanie sy- 
stemów parkingowych z firmą City Parking  
Group Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,  
przy ul. Budowlanych 3.

Zgodnie z warunkami umowy uruchomienie 
systemu parkingów nastąpi we wrześniu  
2011 r. Realizacja umowy podzielona została 
na 3 etapy:

I etap - przygotowawczy, organizacyjny - rea- 
lizacja do 31 lipca 2011 r. 
•	 Opracowanie	modelu	 funkcjonowania	
parkingów, wybór technologii, które mają być 
zastosowane dla obsługi parkingów, wyko-
nanie projektu lokalizacji urządzeń parkin-
gowych oraz projektu organizacji ruchu 
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
uzgodnień oraz akceptacji Zamawiającego, 
pozyskanie wszelkich niezbędnych  pozwoleń 
oraz wykonanie zgłoszeń i uzgodnień wyma-
ganych przez ustawę prawo budowlane, 
wykonanie projektów wewnętrznej organizacji 
ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii  
i pozwoleń właściwych organów.

II etap - wyposażenie we wszystkie uzgodnione 
i zaakceptowane elementy systemu oraz  
organizacja parkingów i ich uruchomienie  
- rozpoczęcie: 1-31 sierpnia 2011 r.
•	 Wyposażenie	parkingów	w	urządzenia	
jednego typu  zgodnie z modelem oraz pro-
jektem lokalizacji parkingów oraz ich skonfi-
gurowanie i uruchomienie;

•	 Oznakowanie	 parkingów	 zgodnie	 
z zatwierdzonymi projektami organizacji  
ruchu;
•	 Zorganizowanie	 punktu	 sprzedaży	
abonamentów oraz informacyjnego dla kie- 
rowców. 

III etap - bieżąca obsługa, serwis, sprzedaż 
biletów i abonamentów, utrzymanie porządku 
i czystości parkingów - rozpoczęcie od 
września 2011 r. 
•	 Obsługa	 systemu	 komputerowego	
rejestrującego wjazdy i wyjazdy oraz kas 
rozliczających opłaty za parkowanie, pobie- 
ranie opłat za bilety jednorazowe i abona- 
menty;
•	 Dozór	techniczny,	serwis	zapewniający	
stałą gotowość i ciągłość działania urządzeń 
technicznych i komputerowych;
•	 	Prowadzenie	punktu	 informacyjnego	
i sprzedaży abonamentów dla kierowców na 
terenie pl. Hallera;
•	 Utrzymanie	 czystości	 i	 przejezdności	
terenów utwardzonych miejsc postojo- 
wych i dróg dojazdowych, a w okresie zimy 
odśnieżanie miejsc i dróg dojazdowych  
i w razie konieczności wywóz zalegającego 
śniegu;
•	 Ubezpieczenie	 OC	 i	 NW	 w	 zakresie	
prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie 
urządzeń do obsługi parkingów od następstw 
zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie 
gotówki w urządzeniach oraz podczas tran- 
sportu;
•	 Zapewnienie	utrzymania	oraz	bieżąca	
konserwacja odpowiedniego oznakowania 
parkingów, zgodnie z zatwierdzonymi projek- 
tami organizacji ruchu.

Zgodnie z podpisaną umową dla wszystkich 
korzystających z parkingów został ustalony 
cennik opłat abonamentowych oraz jednora-
zowych:

Na terenie Placu Hallera powstanie Biuro 
Obsługi firmy City Parking Group Sp. z o.o., 
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w którym będzie można wykupić abonament 
oraz uzyskać wszelkie informacje związane 
z funkcjonowaniem oraz organizacją par- 
kingów.

Wyrażamy nadzieję, że stworzony sys-
tem parkingowy poprawi komfort wjazdów  
i wyjazdów, dostosuje przestrzeń do ozna- 
kowania odpowiedniej ilości miejsc posto-
jowych, a przede wszystkim umożliwi nam 
generowanie dodatkowych przychodów na 
realizację dalszych inwestycji związanych  
z poprawą stanu przejazdów, chodników, 
dróg wewnętrznych oraz dodatkowych miejsc 
parkingowych.

Biuro Obsługi Klienta systemu parkin- 
gów mieści się w budynku portierni przy  
pl. Hallera 1 (wejście z tyłu budynku) i jest 
czynne w godz. 7.30 - 15.30.

Ustalone ceny abonamentów są propozy- 
cjami wyjściowymi w okresie przejściowym, tj.  
od 1 września do 31 grudnia 2011 r. i zostają 
ustalone w następującej wysokości:
40,00 zł - na jeden wybrany parking,
60,00 zł - na wszystkie parkingi,
10,00 zł - opłata jednorazowa za wykupienie 
karty.

Mamy nadzieję, że ilość użytkowników 
korzystających z parkingów pozwoli na bi-
lansowanie kosztów i nakładów, a co za tym  
idzie po okresie przejściowym na dostoso- 
wanie i zmodyfikowanie wysokości abona-
mentów do faktycznych potrzeb.

Karta abonamentowa uprawnia do wjazdu 
na teren parkingu, natomiast nie jest przy- 
pisana do konkretnego miejsca postojowe-

go. Zaprojektowane rozwiązanie z uwagi  
na mobilność pracowników, ma umożliwić  
jak największej grupie użytkowników korzy- 
stanie z naszych parkingów. Zaproponowany 
model funkcjonowania jest zapewne obar-
czony niedoskonałymi rozwiązaniami, ale 
po okresie przejściowym mamy nadzieję, 
że Państwa uwagi i sugestie umożliwią 
modyfikację modelu funkcjonowania, tak aby 
możliwie jak najlepiej odpowiadał oczekiwa- 
niom użytkowników.

Jednocześnie przypominamy Państwu, iż od  
dnia 1 września obowiązuje nowy projekt  
organizacji ruchu:

pl. Hallera 
wjazd - ul. Żeligowskiego 
wjazd i wyjazd - ul. 6-go Sierpnia
wewnętrzne uliczki są ulicami jednokie- 
runkowymi 

ul. Żeligowskiego 7/9
wjazd - ul. Żeligowskiego
wyjazd - ul. 1-go Maja

ul. Muszyńskiego 1 
wjazd i wyjazd - ul. Muszyńskiego

ul. Kopcińskiego 20
wjazd i wyjazd - ul. Jaracza

Wyrażamy nadzieję, że stworzony sys-
tem parkingowy poprawi bezpieczeństwo, 
ułatwi przepływ samochodów wjeżdżających  
i wyjeżdżających i uporządkuje sposób 
parkowania.

UMED Sp. z o.o.
Ewa Paczkowska

Nagroda dla dr Agaty Gajos 
z Kliniki Chorób Układu Pozapiramidowego

W Poznaniu, w dniach 7-10 września 2011, 
odbył się XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego. Podczas uroczystości  

otwarcia Zjazdu nagrodę naukową PTN im.  
prof. Władysława Jakimowicza odebrała  
dr n. med. Agata Gajos z Kliniki Chorób 
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Układu Pozapiramidowego. Nagroda przyzna-
wana jest przez Zarząd Główny PTN adeptowi 
neurologii, który w sposób wyróżniający się 
ukończył specjalizację.

Dr Agata Gajos zajmuje się chorobą Par-
kinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi.  

W roku 2010 uzyskała stypendium European 
Federation of Neurological Societies i odbyła 
sześciomiesięczny staż w National Hospi-
tal for Neurology and Neurosurgery, Queens 
Square, w Londynie.

Serdecznie gratulujemy!

Top 500 Innovators Science 
- Management - Commercialization 

Rozstrzygnięto udział w pilotażowej edycji 
projektu Top 500 Innovators Science - Mana- 
gement - Commercialization zorganizowa- 
nego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w ramach Działania 4.2 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 

Do projektu zgłosiło się 280 kandy-
datów. Przeprowadzono ocenę formalną  
i merytoryczną przesłanych zgłoszeń - doku-
mentów aplikacyjnych i do kolejnego etapu 
- rozmów kwalifikacyjnych w MNiSW zapro- 
szono 106 osób. Po przeprowadzeniu przez 
przedstawicieli Ministerstwa rozmów kwali-
fikacyjnych do projektu wybrano 40 uczes- 
tników. 

Z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do pro-
jektu zakwalifikowana została dr n. med. 
Karolina Czarnecka z Zakładu Molekularnych 
Podstaw Medycyny.

Projekt Top 500 Innovators - Science - Ma- 
nagement - Commercialization jest skiero- 
wany do pracowników naukowo-badawczych 

jednostek naukowych, pracowników cen-
trów transferu technologii, menadżerów 
innowacyjności zaangażowanych w pracę 
zespołów badawczych. 

Celem tego projektu jest podniesienie kwali-
fikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie 
współpracy z gospodarką, zarządzania bada-
niami naukowymi oraz komercjalizacji ich 
wyników. Realizacja projektu ma przyczynić 
się do jak najlepszego wykorzystania kra-
jowych i europejskich środków przezna- 
czonych na badania tak, aby zapewnić tran- 
sfer wyników prac B+R do gospodarki.  
Uczestnicy tego programu wyjadą na  
2-miesięczny staż do najlepszych ame- 
rykańskich uczelni (Harvard University, Uni-
versity of California - Berkeley, Stanford Uni-
versity, Massachusetts Institute of Techno- 
logy). 

Program dotyczy m.in. zarządzania proje- 
ktami badawczymi i komercjalizacji wyników 
badań. 

Kolejne medale naszych kolarzy górskich!

W piątek 9 września w ramach IX Letnich 
Igrzysk Lekarskich w Zakopanem odbył się 
wyścig MTB. Klub Uczelniany AZS Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi reprezentowali 
nasi młodzi absolwenci: Joanna Kosielska, 
Piotr Kosielski i Mikołaj Kwiatkowski.

Piotrek i Mikołaj ruszyli bardzo mocno, już 
na starcie odstawiając resztę konkurencji  
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o kilkanaście metrów. Niestety - brak objeż- 
dżenia w górach szybko dał się we znaki  
i stawka wyrównała się w połowie pierwsze- 
go okrążenia. Z każdym kolejnym pierwsza 
piątka kolarzy wraz z naszymi reprezentanta- 
mi oddalała się jednak coraz bardziej, 
rywalizując już tylko między sobą zacięcie 
prawie do samego końca. Pech chciał, że  
Piotrkowi przed ostatnim zjazdem zaklesz- 
czył się łańcuch i na naprawę defektu stracił 
minutę. Szczęśliwie jednak udało mu się 
dojechać na 3. miejscu i zdobyć brązowy med-
al! Mikołaj uplasował się tuż za nim, zajmując 
4. pozycję.

Wyścig pań był równie interesujący, Asia  
od początku trzymała się mocno na kole  
Ani Jurkiewicz-Śpiewak - aktualnej Mistrzyni 
Polski Lekarzy w MTB. Dziewczyny jechały 
w takim tempie, że niejeden mężczyzna 
zostawał za nimi w tyle! Asia, zdecydowanie 
lepiej czująca się na zjazdach, tam właśnie 
próbowała wyprzedzać, jednak na trasie  
w przewadze były podjazdy, gdzie nasza  
zawodniczka traciła dystans do prowadzącej. 
Druga pozycja była jednak niezagrożona  
i Asia wpadła na metę, zdobywając srebro.

To już kolejne medale naszego kolarskiego 
małżeństwa, Asia i Piotrek Kosielscy zdo-
byli tydzień wcześniej odpowiednio brązowy  
i srebrny medal na Mistrzostwach Polski  
Lekarzy w Wiśle, oboje triumfowali też  
w ŻTC Bike Race 2011 w Łodzi, Asia wygrała 
również edycję ŻTC BR 2011 w Żyrardowie,  
a także stanęła na podium jako trzecia  
w Family Cup w Zgierzu.

Życzymy dalszych sukcesów i gratulujemy 
wspólnej pasji!
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Promocja 2011 

Po kilku latach przerwy, w dniu 10 września 
2011 r., odbyła się w naszym mieście uroczy- 
sta promocja na pierwszy stopień oficerski  
absolwentów Wydziału Wojskowo-Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Uroczystość odbyła się w Wojskowym Cen-
trum Kształcenia Medycznego w Łodzi, przy  
ul. 6-go Sierpnia 92. 

Aktu promocji absolwentów dokonał Szef  
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ge- 
nerał Mieczysław Cieniuch. Prymusem zo- 

stał ppor. Bartosz Gawron, którego wyróż- 
niono za osiągnięcie najlepszych wyników  
w nauce.

W imieniu Jego Magnificencji Pana Rektora 
prof. dr. hab. n. med. Pawła Górskiego głos 
zabrał Pełnomocnik Rektora ds. Szkoleń  
Wojskowo-Medycznych prof. dr hab. n. med.  
Jacek Rysz, który w swoim przemówieniu 
podkreślił ścisły związek Uniwersytetu  
Medycznego z Wojskową Służbą Zdrowia.
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Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
podczas Jubileuszu Radia Łódź

W sobotę 10 września, na Rynku Manufaktury 
hucznie świętowano Jubileusz 80-lecia Ra-
dia Łódź. W święcie łódzkiej rozgłośni udział 
wziął również Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 
Studenci działający w Międzynarodowym  
Stowarzyszeniu Studentów Medycyny-IFMSA  

badali u chętnych łodzian m. in. poziom  
cukru we krwi, u palących natomiast  
- zawartość tlenku węgla w wydychanym 
powietrzu. Nasze stoisko odwiedziło kilkaset 
osób zainteresowanych sprawdzeniem swo-
jego stanu zdrowia.

Zmarł prof. zw. dr hab. n. med. Kazimierz Rybiński

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z po- 
wodu śmierci prof. zw. dr. hab. n. med.  
Kazimierza Rybińskiego - wieloletniego pra-
cownika naszej Uczelni, Prorektora ds. Kli- 
nicznych i Szkolenia Podyplomowego Akade- 

mii Medycznej w Łodzi, Kierownika Kliniki 
Chirurgii Endokrynologicznej Akademii Me- 
dycznej w Łodzi, wybitnego lekarza i pedagoga 
- składa Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. Paweł Górski.

Wyjazdowe posiedzenie Sejmikowej Komisji 
ds. Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 

w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym

15 września br. odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Sejmikowej Komisji ds. Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w Cen-

trum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Gospodarzem spotka-
nia był Rektor - prof. Paweł Górski. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. 
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego  
- Dariusz Klimczak, Dyrektor Departamentu 
Polityki Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi - Dorota Łuczyńska, Członkowie 
Sejmikowej Komisji ds. Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi, p.o. Dyrektora 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Wojskowej Akademii Medycznej - Central-
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nego Szpitala Weteranów w Łodzi - dr n. 
med. Wiesław Chudzik oraz Dyrektor Wo-
jewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabili-
tacji Narządu Ruchu im. dr. Z. Radlińskiego  
w Łodzi - Eugeniusz Furman.

Przedmiotem obrad było omówienie aktualnej 
sytuacji inwestycji Centrum Kliniczno-Dyda- 
ktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
połączone ze zwiedzaniem obiektu.

Profesor Tadeusz Robak nowym prezesem 
Polskiego Towarzystwa Hematologów 

i Transfuzjologów

W dniach 16-18 września 2011 r. w Lublinie 
odbył się XIV zjazd Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów. 

Nowym prezesem towarzystwa na 4-letnią 
kadencję został wybrany prof. Tadeusz 
Robak.

W skład zarządu wybrano również prof.  
Annę Korycką (Sekretarz Generalny), 
Joannę Góra-Tybor (Sekretarz) i Agnieszkę 
Plutę (Skarbnik) z Kliniki Hematologii UM  
w Łodzi.
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Prezydent Bronisław Komorowski 
wręczył nominacje profesorskie

W dniu 19 września 2011 roku 67 nowych pro-
fesorów otrzymało nominacje z rąk Prezyden-
ta Bronisława Komorowskiego. 

Wśród nominowanych znaleźli się również 
profesorowie naszej uczelni:

prof. Anna Gorąca 
- Zakład Fizjologii Układu Krążenia;

prof. Andrzej Głąbiński 
- Oddział Kliniczny Propedeutyki Neurolo- 
    gicznej z Pododdziałem Udarowym;

prof. Lucyna Woźniak 
- Zakład Biologii Strukturalnej;

prof. Ludmiła Żylińska 
- Zakład Neurochemii Molekularnej.

Serdecznie gratulujemy!

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
Wysokiego Szczebla

W dniach 19-21 września br. w Nowym Jorku 
odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ Wysokiego Szczebla, było to dru-
gie w historii ONZ posiedzenie Zgromadzenia 
Ogólnego poświęcone zdrowiu, a pierwsze tak 
wysokiego szczebla.    

W posiedzeniu uczestniczyło blisko 50 
Prezydentów - między innymi Prezydent 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Brazylii, Austrii, Ukrainy, Węgier, Słowenii 
oraz Premierzy i Ministrowie Zdrowia 
reprezentujący ok. 190 krajów świata. Polskę 
w tym posiedzeniu reprezentowali dwaj pra-
cownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
dr Adam Fronczak - Wiceminister Zdrowia, 
który przewodniczył polskiej delegacji i prof. 
Piotr Kuna. 

Ostatecznym efektem Zgromadzenia było 
jednomyślne przyjęcie Deklaracji Politycznej 
ONZ dotyczące zapobiegania i kontroli chorób 
niezakaźnych ze szczególnym uwzględnie-
niem chorób sercowo-naczyniowych, nowo- 
tworów, przewlekłych chorób układu odde- 
chowego i cukrzycy. 

Zmarła prof. zw. dr hab. n. med. Irena Świetliczko

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z po- 
wodu śmierci prof. zw. dr hab. n. med. Ireny 
Świetliczko - wieloletniego kierownika Ka- 
tedry i Kliniki Chorób Oczu Akademii Medy- 
cznej w Łodzi, wybitnego lekarza i pedagoga, 
składa Rektor Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi prof. Paweł Górski.
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Sukces studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mamy wielką przyjemność poinformować, że 
w trakcie World Federation of Associations of 
Pediatric Surgeons (WOFAPS) Annual Mee- 
ting, który odbył się w dniach 22-25 września 
2011 r. w Tuzli (Bośnia i Hercegowina) przed-
stawiona została praca Adama Białasa - 
studenta VI roku Wydziału Lekarskiego UM  
w Łodzi oraz Magdaleny Wawrzyk - tegoro- 
cznej absolwentki Wydziału Lekarskiego UM 
w Łodzi.

Praca pod tytułem „Ultrasound Or X-ray? - 
Controversies about Primary Diagnosis of 
Long Bones Fractures in Children” powstała 
w ramach Studenckiego Koła Naukowego 
przy Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej.
Opiekunami pracy byli: prof. Ewa Andrzejew- 
ska, dr Anna Sitkiewicz, dr Janusz Jabłoński 

oraz lek. Jan Sokal - radiolog z Zakładu  
Radiologii USK Nr 4 im. M. Konopnickiej  
w Łodzi.
Praca dotyczyła zastosowania ultrasono- 
grafii we wstępnej diagnostyce złamań 
kości długich u dzieci. Wykazała ona wysoką 
skuteczność ultrasonografii jako narzędzia 
screeningowego we wstępnej diagnostyce 
złamań kości długich u dzieci.

Wyjątkowym wydarzeniem jest przyjęcie na  
to prestiżowe wydarzenie prezentacji wyko-
nanej przez studentów Wydziału Lekarskiego 
naszej Uczelni. Tym bardziej, że była ona jedyną 
prezentacją ustną z Polski zakwalifikowaną 
na w/w konferencję.

5. Międzynarodowa Konferencja nt. Wad Wrodzonych

Z przyjemnością informujemy, że w dniach  
24-27 września odbędzie się 5. Międzynaro- 
dowa Konferencja nt. Wad Wrodzonych  
organizowana przez prof. Marię Respondek 
-Liberską, Kierownika Zakładu Diagnostyki  
i Profilaktyki Wad Wrodzonych Instytutu  
Centrum Zdrowia Matki Polki i Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi, we współpracy  
z fundacją March of Dimes, Centers for Di- 
sease Control and Prevention, USA, Natio- 
nal Institutes of Health, USA, World Health  
Organization, pod honorowym patronatem 
pani Anny Komorowskiej, małżonki Prezyden-
ta RP.

Uroczystość otwarcia odbyła się 24 września  
o godz. 17 w Hotelu Andel’s.

Na konferencji podejmowane były m.in. 
następujące tematy: organizacja narodowego 
programu opieki zdrowotnej nad noworodka- 
mi i dziećmi z wadami wrodzonymi, stworzenie 
ogólnoświatowej bazy danych przedwcze- 
snych urodzeń i wcześniactwa, innowacyjne 
podejście do finansowania programów zdro- 
wotnych przez instytucje pozarządowe  
- fundacje, prywatni sponsorzy, filantropia.

Światowy Dzień Serca 

W dniu 25 września 2011 r. na terenie 
Portu Łódź Oddział Łódzki Polskiego To-
warzystwa Kardiologicznego, pod kierun- 
kiem Przewodniczącej, prof. dr hab. med. 
Małgorzaty Kurpesy oraz Sekretarza, dr. hab. 
med. Łukasza Chrzanowskiego, zorganizował 
obchody Światowego Dnia Serca. W ramach 

wydarzenia odwiedzający centrum handlowe 
mogli skorzystać z bezpłatnych badań pro-
filaktycznych, konsultacji i porad lekarskich,  
a także wziąć udział w ciekawych war- 
sztatach.
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Telefonia VoIP - Mazowiecka 6/8 

Centrum Informatyczno-Telekomunikacyj- 
ne ma przyjemność zakomunikować 
społeczności Uniwersytetu Medycznego  

w Łodzi o kolejnym uruchomionym węźle  
telefonii IP mieszczącym się przy ul. Mazo- 
wieckiej 6/8. 
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Otwarcie Centrum Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego

Z przyjemnością informuję, że kluczowa dla 
naszej Uczelni inwestycja, Centrum Dyda- 
ktyczne, współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego - o wartości 
przekraczającej 60 milionów złotych - po 18 
miesiącach od rozpoczęcia prac budowla- 
nych, w dniu 26 września 2011 r. uzyskała 
zgodę na użytkowanie.

Tym samym od października tego roku 
planowane jest stopniowe przenoszenie zajęć 
do Centrum Dydaktycznego tak, aby do czasu 
zakończenia realizacji projektu w czerwcu 
2012 roku było w pełni wykorzystane.

prof. dr hab. Dariusz Nowak
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

„Startuj z nami” - warsztaty integracyjne  
dla osób przyjętych na I rok studiów  

organizowane przez Akademickie Biuro Karier

W dniu 26 i 28 września 2011 roku praco- 
wnicy Akademickiego Biura Karier przepro- 
wadzili warsztaty integracyjne dla osób, które 
dostały się na pierwszy rok studiów. W war- 
sztatach uczestniczyć mogły wszystkie osoby, 
które zgłosiły się mailowo lub telefonicznie do 
Biura Karier, gdzie prowadzono zapisy już od 
początku sierpnia. W zajęciach wzięli udział 
studenci reprezentujący wszystkie wydziały 

Uczelni, z dużą przewagą kierunku lekar- 
skiego, lekarsko-dentystycznego i fizjoterapii. 
Celem warsztatów było zawarcie znajomości 
w nowym dla siebie środowisku, pogłębienie 
relacji i nawiązanie współpracy. Uczes- 
tnicy mogli poczuć atmosferę studiów już 
na początku swojej akademickiej przygody  
z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.



316

Biuletyn Informacyjny nr 9, wrzesień 2011, ŁódźBiuletyn Informacyjny nr 9, wrzesień 2011, Łódź

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uzyskał 9. pozycję  
w klasyfikacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego

Informujemy, że na stronie www.cem.edu.pl  
dostępne są szczegółowe statystyki dotyczą- 
ce wyników Lekarskiego Egzaminu Pań- 

stwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egza- 
minu Państwowego.

Zaproszenie na wystawę fotografii „Miasta Róży”

W dniu 27 września Biblioteka Główna Uni- 
wersytetu Medycznego w Łodzi otworzyła 
wystawę fotografii prof. dr. hab. Juliana 
Linieckiego, dr inż. Barbary Pabin-Szafko, 
dr inż. Joanny Szumilewicz, pt. „Miasta Róży 
w południowych Czechach wpisane na listę 
UNESCO”. 

Ekspozycja w bibliotece uczelnianej, przy  
ul. Muszyńskiego 2, Oddział Informacji  
Naukowej, I piętro, czynna była do 31 
października.

Elektroniczny Indeks 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centrum IT pragnie przypomnieć społeczno- 
ści UMED, że około rok temu dzięki inten-
sywnemu zaangażowaniu pracowników 
Uczelni, udało się przygotować platformę 
umożliwiającą uruchomienie Elektroni- 
cznego Indeksu. Dzięki pracy Koordynatorów 
i Pracowników Dziekanatów, Centrum In- 
formatyczno-Telekomunikacyjne rozpoczyna  
w roku akademickim 2011/2012 urucho- 
mienie testowe kolejnej funkcjonalności  
w Wirtualnej Uczelni, jaką jest Elektroniczny 
Indeks. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem 
Egzaminacyjnym Wydziału Lekarskiego  
dodatkowo wzbogaci funkcjonalność sys-
temu. Zintegrowanie dwóch ważnych plat-

form pozwoli zautomatyzować transfer ocen 
uzyskiwanych przez studentów. 

Cieszymy się, że wstępna prezentacja 
możliwości systemu na kilku wydziałach 
spotkała się z ciepłym przyjęciem. 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na 
cyklicznie organizowane szkolenia w Dziale 
Koordynacji Wspomagania Planowania Dy-
daktyki. 

Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjne
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Punktacja Jednostek za rok 2010

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi informuje, że na stronie Biblioteki  
w części „Punktacja” dostępne są ostateczne 
rankingi za rok 2010.

Punktacja za rok 2010 została uzupełniona  
o dostarczone przez Państwa uwagi i suges- 
tie, które można było zgłaszać do 9 września 
2010 roku.

z poważaniem,
Agnieszka Rośczak

punktacja@umed.lodz.pl

Otwarcie Akademika !

W dniu 30 września br. miało miejsce uro- 
czyste otwarcie Domu Studenckiego nr 2 Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi.

Remont i przebudowa akademika trwała 
niespełna dziesięć miesięcy, a standardy 
powstałego obiektu dostosowano w pełni do 
norm unijnych.

Do dyspozycji studentów oddano 375 miejsc 
w 194 pokojach, pokoje cichej nauki, pralnie, 
suszarnie, kuchnie i sale rekreacyjne.

Obóz roku zero - Łazy 2011 

Jak co roku Samorząd Studencki zorganizo- 
wał „obóz roku zero” dla naszych nowo  
upieczonych studentów. Tegoroczny obóz 
został zorganizowany w Łazach i w czasie 
dwóch turnusów (3-10 oraz 10-17 września) 
wzięło w nim udział 160 studentów. Wszys- 
cy przeszli tam tradycyjny chrzest, mieli 
także okazję po raz pierwszy spotkać się  
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z przedstawicielami Władz Uczelni. 12 i 13 
września w Łazach gościł Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą - prof. Radzisław 
Kordek, który oficjalnie otworzył drugi turnus. 

Wieczorem w czasie wizyty Rektora, wszyscy 
świetnie się bawili przy muzyce z lat 70-tych.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
podczas Salonu Maturzystów 2011

W dniach 28-29 września odbył się Łódzki  
Salon Maturzystów, który zakończył trwającą 
od 5 września kampanię Salon Maturzystów 
Perspektywy 2011. W uroczystej inauguracji 
Salonu w auli Politechniki Łódzkiej udział 
wziął Prorektor ds. Klinicznych naszej Uczel-
ni, prof. Marian Brocki. 

Na naszym stoisku można było porozmawiać 
z pracownikami i studentami, otrzymać aktu-
alne materiały informacyjne, a także zmierzyć 
poziom cukru we krwi czy tkanki tłuszczowej, 
czym zajęły się studentki działające w łódzkim 
oddziale IFMSA. Obstawę medyczną całego 
wydarzenia zapewnili studenci ze Studen- 
ckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny 
Katastrof im. dr. n. med. Adama Rasmusa.

Przez kilka tygodni września w 18 największych 
miastach Polski ponad 210 tys. maturzy- 
stów odwiedziło stoiska wyższych uczelni  
w poszukiwaniu informacji o oferowanych kie-
runkach studiów, warunkach rekrutacyjnych 
czy tegorocznych progach punktowych. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi był obecny 
aż na 9 Salonach: w Katowicach, Poznaniu, 
Toruniu, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, 

Wrocławiu, Krakowie oraz w Łodzi. Była to 
nie tylko doskonała okazja, aby dowiedzieć 
się wszystkiego o zasadach rekrutacji, ale 
także możliwość spotkania się ze studentami, 
którzy z własnego doświadczenia opowiadali 
licealistom jak wyglądają studia w naszej  
Uczelni.

Mamy nadzieję, że nasza obecność okaże 
się pomocna przy dokonywaniu tak ważnego 
wyboru dalszej drogi kształcenia.

Kolejną okazją do spotkania z maturzystami 
będą Drzwi Otwarte on-line naszego Uni- 
wersytetu 18 i 19 kwietnia oraz targi eduka-
cyjne, które odbędą się w marcu. Serdecznie 
zapraszamy!
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Nowe koło naukowe dla studentów II i III roku 
Wydziału Lekarskiego
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Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej  
i Zdrowia rozpoczyna działalność

Uprzejmie informujemy, że Studenckie Koło 
Naukowe Psychologii Klinicznej i Zdrowia, 
działające przy Zakładzie Rehabilitacji 
Psychospołecznej, kierowanym przez prof. 
Józefa Kocura, rozpoczęło swoją działal- 
ność.

Praca Koła opierać się będzie na rozpowsze- 
chnianiu pogłębionej wiedzy z zakresu psy-
chologii, psychosomatyki, psychoedukacji, 
psychoterapii i promocji zdrowia, a także 
wspieraniu naukowych inicjatyw studentów 
Uniwersytetu Medycznego.

Na pierwsze spotkanie, które odbyło się  
dn. 25 października 2011 r. o godzinie 17.30 
na pl. Hallera 1, bud. VII, p. 101, zaprosili 
opiekun Koła, dr Katarzyna Nowakowska  
i Przewodniczący, Patryk Stecz. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres 
patryk.stecz@e.umed.lodz.pl 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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Kolejne Salony  
Maturzystów za nami

Wrzesień to dla maturzystów miesiąc 
bardzo trudnych decyzji. Muszą wstępnie 
zadeklarować, z jakich przedmiotów chcą 
zdawać egzamin maturalny. Nie jest to łatwy 
wybór, szczególnie odkąd wyniki z matury są 
jednocześnie przepustką na studia. W obliczu 
tak ważnego wyzwania fachowa pomoc jest 
bardzo potrzebna.

Pomocną dłoń do uczniów wyciąga co roku 
Fundacja „Perspektywy”, organizując w naj- 
większych miastach Polski Salony Matu- 
rzystów. Jest to największa w kraju kampania  
informacyjna skierowana do maturzystów. 
Kampania informacyjna a nie targi eduka- 
cyjne, ponieważ stoiska uczelni są jedynie  
elementem szerszego wydarzenia. Młodzież 

może skorzystać z porad ekspertów 
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i do- 
wiedzieć się jak dobrze zdać maturę. Dla- 
tego Salony są tak licznie i chętnie odwie- 
dzane przez uczniów, nauczycieli, dyrekto- 
rów szkół, pedagogów a nawet rodziców. 
Dlatego też Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
corocznie bierze udział w tym projekcie.

Przez kilka tygodni września ponad 210 tys. 
maturzystów odwiedziło stoiska wyższych  
uczelni w poszukiwaniu informacji o ofero- 
wanych kierunkach studiów, warunkach 
rekrutacyjnych czy tegorocznych progach 
punktowych. Nasza Uczelnia była obecna 
aż na 9 Salonach: w Katowicach, Poznaniu, 
Toruniu, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, 

mgr Anna Rykiert
Biuro Promocji i Wydawnictw
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Wrocławiu, Krakowie oraz w Łodzi. 

Podczas targów rozmawialiśmy z ucznia- 
mi i ich opiekunami, udzielaliśmy informa-
cji, dodawaliśmy otuchy, słuchaliśmy opinii. 
Szczególnie cenna była możliwość spotka-
nia się ze studentami różnych kierunków, 
którzy z własnego doświadczenia opowiada- 
li licealistom jak wyglądają studia w naszej  
Uczelni. Pochwały zbierało także nasze 
stoisko wyposażone w nowe materiały infor-
macyjne i gadżety reklamowe.

Łódzki Salon Maturzystów odbył się  
w dniach 28-29 września, kończąc trwającą 
od 5 września kampanię Salon Maturzystów 
Perspektywy 2011. W uroczystej inauguracji 
Salonu w auli Politechniki Łódzkiej udział 
wziął Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, prof. Marian Brocki. 
Na naszym łódzkim stoisku można było 
porozmawiać z pracownikami i studentami, 
otrzymać aktualne materiały informacyjne, 
ale także zmierzyć poziom cukru we krwi 
czy tkanki tłuszczowej, czym zajęły się stu-
dentki działające w łódzkim oddziale IFMSA.  
Wiele osób cieszyło się z możliwości spot- 

kania ze studentami-podchorążymi, jako 
że studia na kierunku lekarskim Wydziału  
Wojskowo-Lekarskiego finansowane przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej budzą 
ogromne zainteresowanie. Obstawę medy- 
czną całego wydarzenia zapewnili studenci 
ze Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej 
i Medycyny Katastrof.

Wraz z Działem Rekrutacji nie ustajemy  
w wysiłkach, by zapewnić kompletną, rzetel- 
ną informację wszystkim zainteresowanym. 
Wciąż poszukujemy nowych, niestandar-
dowych  kanałów komunikacji: rok akade- 
micki 2011/12 to już trzeci cykl wizyt w lice- 
ach województwa łódzkiego oraz druga edy-
cja Drzwi Otwartych on-line, które odbędą się 
w kwietniu. Lada moment rusza kolejny rok 
zajęć dla uczniów patronackich liceów nasze-
go Uniwersytetu. Coraz częściej gościmy też 
w naszych murach młodzież spoza regionu.

Mamy nadzieję, że nasza praca okaże się 
pomocna dla jak największej liczby młodych 
ludzi przy dokonywaniu tak ważnego wyboru 
dalszej drogi kształcenia.
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W dniach 14-17 września 2011 roku odbył się 
w Łodzi 65. Kongres Towarzystwa Chirur- 
gów Polskich. Miejscem obrad był nowoczes- 
ny kompleks budynków Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy  
ul. Kopcińskiego.

Był to Kongres jubileuszowy, tym bardziej  
szczególny dla nas łodzian, że zorganizo- 

wany w naszym mieście po 27-letniej przer- 
wie, dzięki zaufaniu, jakim cztery lata temu 
został obdarzony przez Walne Zgromadze- 
nie Chirurgów Pan prof. dr hab. n. med.  
Adam Dziki, Past Prezes TChP. Cztery dni 
Kongresu okazały się prawdziwym świętem 
naukowym dla całego polskiego świata me-
dycznego, choć przede wszystkim dla lekarzy 
specjalizujących się w chirurgii ogólnej.

Biuletyn Informacyjny nr 9, wrzesień 2011, Łódź
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65. Kongres 

Towarzystwa 
Chirurgów Polskich
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Kierownik I Katedry Chirurgii, 
Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 
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W ramach Kongresu, w dniu poprzedzającym 
właściwy program, odbyły się warsztaty Total 
Mesorectal Excision (TME). Chirurdzy mieli 
okazję przyjrzeć się jak na nowoczesnym 
bloku operacyjnym Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi odbywają się zabiegi wycięcia raka  
jelita grubego metodą klasyczną i lapa- 
roskopową. Operację metodą laparoskopową 
przeprowadził gość ze Szwajcarii Profesor 
Dieter Hahnloser.  Lekarze mogli również  
przeanalizować zalety i wady każdej z technik 
chirurgicznych.

Następnego dnia, 14 września, zorganizo- 
wano 12. Sympozjum Poland-Japan Society 
for Exchange In Surgery oraz Międzynaro- 
dowe Sympozjum Proktologiczne, a także 
kursy dla lekarzy nie związane z tematyką 

medyczną, omawiające m.in. zagadnienia 
prowadzenia własnej firmy, jak również  
wskazówki dotyczące pisania dobrych prac 
naukowych.

Właściwy program naukowy Kongresu oka- 
zał się niezwykle bogaty pod względem me- 
rytorycznym i poruszał pełen wachlarz 
zagadnień, z którymi mogą się spotkać  
chirurdzy w swojej codziennej pracy. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że zorganizo- 
wano kilka sesji w języku angielskim  
z udziałem kilkudziesięciu najznakomit- 
szych chirurgów ze świata. Wśród omówio- 
nych problemów znalazły się zagadnienia 
związane z chirurgią na ostrym dyżurze, 
chirurgią estetyczną, chirurgią metaboli- 
czną i bariatryczną, chirurgią paliatywną, 
chirurgią endokrynologiczną. Osobne sesje 
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poświęcono współpracy chirurga z innymi 
specjalistami, takimi jak urolog, gastroen-
terolog, czy anestezjolog. Ponadto, swoje 
sesje przygotowały różne sekcje Towarzys- 
twa Chirurgów Polskich, wśród nich była 
Sesja Młodych Chirurgów, Sesja Sekcji  
Badań Podstawowych, Sesja Sekcji Chirur- 
gii Urazowej, Sesja Sekcji Żywienia Poza-  
i Dojelitowego, Sesja Sekcji Zakażeń Chirur-
gicznych, Sesja Sekcji Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej. Poza aktywnym udziałem w licznych 
sesjach plenarnych i satelitarnych, organi-
zatorzy zaproponowali także odwiedzenie  
i przyjrzenie się wystawie plakatowej, na  
którą zostało zgłoszonych ponad 400 
plakatów.

Kongres był również okazją do zorganizo- 
wania Walnego Zgromadzenia Członków 
TChP, w czasie którego nie tylko podsumo- 
wano dokonania ustępującego Prezesa  
TChP, symbolicznie przekazano władzę Pre- 
zesowi Elektowi prof. dr. hab. n. med.  
Markowi Krawczykowi, a także dokonano 
wyboru  Prezesa TChP  na lata 2013-2015, 

którym został prof. dr hab. n. med. Grzegorz 
Wallner.

Poza tak różnorodną tematyką we właściwej 
części kongresowej, często wykraczającą 
poza standardowe spojrzenie na chirurgię, 
organizatorzy przygotowali także liczne  
atrakcje towarzyszące Kongresowi. Uro- 
czyste otwarcie Kongresu odbyło się w środę 
14 września w Teatrze Wielkim. Przybyli na 
nie członkowie Komitetu Honorowego, wśród 
których znalazła się Wojewoda Łódzki Pani 
Jolanta Chełmińska, Marszałek Woje- 
wództwa Łódzkiego Pan Witold Stępień,  
Rektor UM prof. dr hab. n. med. Paweł  
Górski, a także Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej dr n. med. Grzegorz Mazur.  
W programie uroczystego otwarcia Kon-
gresu znalazła się m.in. ceremonia nadania  
tytułów nowym Członkom Honorowym TChP, 
wręczenie tytułów Partnera TChP oraz  
uczczenie pamięci chirurgów zmarłych  
w latach 2009-2011. 
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Wśród imprez towarzyszących warto również 
wspomnieć o turnieju tenisa ziemnego i tur- 
nieju golfa o Puchar Prezesa TChP, a także  
o relaksującym rajdzie po najlepszych i naj- 
popularniejszych łódzkich restauracjach  
i pubach, który dał możliwość, szczegól-
nie przyjezdnym gościom, poznania jednego  
z największych centów handlowo-usługowo- 

-rozrywkowych w Europie Środkowej, jakim 
bez wątpienia jest Manufaktura.

Tak przygotowany program naukowy i arty- 
styczny okazał się niezapomnianym prze- 
życiem dla ponad 2 500 uczestników Kongre-
su Towarzystwa Chirurgów Polskich.

w w w. u m e d . p l
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Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi podczas Posiedzenia 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ
prof. dr hab. n. med.  Piotr Kuna
Kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych, 
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

W dniach 19-21 września br. w Nowym Jorku 
odbyło się Posiedzenie Zgromadzenia Ogól-
nego ONZ Wysokiego Szczebla, było to dru-
gie w historii ONZ posiedzenie Zgromadzenia 
Ogólnego poświęcone zdrowiu, a pierwsze 
tak wysokiego szczebla. W posiedzeniu 
uczestniczyło blisko 50 Prezydentów – między 
innymi Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, Brazylii, Austrii, Ukrainy, 
Węgier, Słowenii oraz Premierzy i Ministrowie 
Zdrowia reprezentujący ok. 190 krajów świata. 

Polskę w tym posiedzeniu reprezentowali 
dwaj pracownicy Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, dr Adam Fronczak – Wiceminister 
Zdrowia, który przewodniczył polskiej de- 
legacji i prof. Piotr Kuna. Minister Fronczak 
przedstawił na Forum Zgromadzenia Ogól-
nego polskie stanowisko w sprawie epidemii 
chorób niezakaźnych. Ostatecznym efektem 
Zgromadzenia było jednomyślne przyjęcie 
Deklaracji Politycznej ONZ dotyczącej zapo- 
biegania i kontroli chorób niezakaźnych ze  
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szczególnym uwzględnieniem chorób ser- 
cowo-naczyniowych, nowotworów, przewle- 
kłych chorób układu oddechowego i cukrzy-
cy. Polska delegacja, kierowana przez wice- 
ministra, w trakcie wielomiesięcznych in- 
tensywnych prac nad ostatecznym kształtem 
Deklaracji Politycznej występowała w imieniu 
krajów członkowskich UE i przewodniczyła  
tej grupie Państw. Brała też od początku  
czynny udział w pracach Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ i miała bardzo istotny wkład  
w sukces, jakim było jednogłośne przyjęcie 
przez wszystkich członków ONZ deklaracji 
wskazującej na problemy związane z epidemią 
przewlekłych chorób niezakaźnych.

Rozwój cywilizacyjny przyczynia się do stałej 
zmiany warunków życia. Jednocześnie stawia 
współczesną medycynę w obliczu kolejnych 
zagrożeń i wyzwań. Efektem postępów doko-
nanych w naukach medycznych i organizacji 
ochrony zdrowia są, między innymi, wydłu- 
żenie średniego czasu życia człowieka, po-

prawa ogólnego stanu zdrowia ludzi oraz  
coraz lepsza kontrola wielu groźnych 
chorób, np. chorób zakaźnych. Ostatnie lata 
pokazały jednak, że największym światowym 
wyzwaniem zdrowotnym stały się choroby 
niezakaźne (Non Comunicable Diseases  
– NCD), zwłaszcza w krajach biednych i śre- 
dnio zamożnych. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sza-
cuje, że w skali globalnej choroby niezakaźne 
powodują śmierć 36 mln ludzi rocznie, co 
stanowi 63% wszystkich zgonów na świecie. 
W tej liczbie jest 9 mln osób, które umierają 
przed ukończeniem 60. roku życia, a 90%  
przypadków przedwczesnej śmierci spo- 
wodowanej chorobami niezakaźnymi ma  
miejsce w krajach rozwijających się. Z da- 
nych za 2008 r. wynika, że głównymi zabój-
cami wśród chorób niezakaźnych są choroby 
układu sercowo-naczyniowego – odpowie- 
dzialne za śmierć 17 mln osób, nowotwory 
złośliwe – przyczyna 7,6 mln zgonów, choro-
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by dróg oddechowych – wskutek których 
zmarło wówczas 4,2 mln ludzi oraz cukrzyca,  
która spowodowała śmierć 1,3 mln osób. 
Prawie 80% zgonów będących konsekwencją 
chorób niezakaźnych dotyczy krajów o ni- 
skim i średnim dochodzie narodowym. 
Śmiertelność spowodowana chorobami 
niezakaźnymi stale wrasta - prognozy zdro- 
wotne WHO są alarmujące: wzrost o 15%  
w obecnej dekadzie i do 52 mln zgonów  ro- 
cznie do 2030 r. 

Konsekwencje chorób niezakaźnych są 
wielowymiarowe – społeczne, emocjonalne 
i ekonomiczne i dotkliwie uderzają w rozwój 
gospodarczy danego kraju, zwiększając kosz- 
ty leczenia, koszty społeczne i utraconej 
produktywności, a co za tym idzie – powodują 

straty w dochodzie narodowym. Większości 
tych zgonów można zapobiec, podejmując 
aktywne działania prewencyjne, skierowane 
na znaczące zmniejszenie głównych czyn-
ników ryzyka rozwoju tych chorób, jak palenie 
tytoniu, brak aktywności fizycznej, niezdrowe 
odżywianie oraz nadużywanie alkoholu. 
Wdrożenie działań edukacyjnych, optymal- 
nych kosztowo rozwiązań prewencyjnych 
oraz efektywne dostosowanie systemu  
opieki zdrowotnej do rzeczywistych potrzeb 
osób cierpiących na choroby niezakaźne  
może przyczynić się do poważnego zmniej- 
szenia przedwczesnej śmiertelności. 
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WYSTAWA MIASTA RÓŻY
W BIBLIOTECE UCZELNIANEJ

W dniu 29 września 2011 roku, w Biblio-
tece Głównej Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi,  przy ul. Jana Muszyńskiego 2,  
odbył się wernisaż wystawy fotografii prof. 
dr. hab. Juliana Linieckiego, dr inż. Joanny 
Szumilewicz, dr inż. Barbary Pabin-Szafko  
pt.: Miasta Róży w południowych Czechach 
wpisane na listę UNESCO. 

Tytuł prezentacji nawiązuje do średnio- 
wiecznych miasteczek w południowych  
Czechach wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
Ludzkości UNESCO: Czeski Krumlow, Sla-
wonice, Telcz, Trzeboń, których wspólna 
nazwa wzięła się od herbu możnowładców  

z Hradca (czarna róża) i z Rožmberka (czer- 
wona róża).

Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecno- 
ścią m. in.: prof. dr hab. Aleksander Chmiel, 
prof. dr hab. Janusz Greger, prof. dr hab. 
Jacek Kuśmierek, prof. dr hab. Alicja Kur-
natowska, prof. dr hab. Teresa Pajszczyk 
-Kieszkiewicz, prof. dr hab. Tomasz Per- 
tyński, mgr Piotr Bierczyński, a w dniu 
12 października 2011 r. wystawę obejrzeli:  
dr Marek Szypulski, Fonds Humanitaire  
Polonais – Maison de Retraite, Château 
Fontpertuis, Lailly-en-Val, Francja i mgr Piotr 
Latawiec, Warszawa - UKSW

Mgr Anna Strumiłło
Zastępca Dyrektora ds. Bibliotekoznawstwa, Biblioteka Główna UM
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Od lewej: dr Ryszard Żmuda, dr inż. Barbara Pabin-Szafko, dr inż. Joanna Szumilewicz, 
mgr Anna Strumiłło, prof. dr hab. Julian Liniecki
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prof. dr hab. Julian Liniecki, mgr Joanna Milczarek

prof. dr hab. Teresa Pajszczyk-Kieszkiewicz
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mgr Piotr Latawiec, mgr Anna Strumiłło, dr Marek Szypulski, dr Ryszard Żmuda 

Jest to szósta z kolei ekspozycja fotogra- 
mów w naszej bibliotece, której autorem lub 
współautorem jest prof. dr hab. J. Liniecki  
– były Prorektor ds. Nauki Akademii Medy- 
cznej w Łodzi. 

Pierwsza wystawa fotografii autorstwa  
prof. dr. hab. J. Linieckiego, zorganizowana  
w 2005 roku, nosiła tytuł Zabytkowe domy  
Engadyny – tematem była architektura  
szwajcarskiego kantonu.

Trzy następne prezentacje zatytułowane:  
Migawki z San Francisco (2007), Florencja  
(2008), Cinque Terre (2009) prof. dr hab.  
Julian Liniecki przygotował wspólnie z dr 
inż. Joanną Szumilewicz – adiunktem Poli- 
techniki Łódzkiej. 

Autorami kolejnej wystawy, pt. Gaudi z bliska 
(2010), byli: prof. dr hab. J. Liniecki, dr inż. 
J. Szumilewicz oraz dr inż. B. Pabin-Szafko  
– adiunkt Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego w Szczecinie.

Aktualnie prezentowane prace fotografi- 
czne, podobnie jak poprzednie, przyjmowa- 
ne są z zainteresowaniem i życzliwością 
odwiedzających bibliotekę uczelnianą. Wpisy 
w Księdze pamiątkowej dokumentują liczną 
obecność Gości ze środowiska akade- 
mickiego Łodzi i Szczecina, lekarzy, archite- 
któw, studentów i pracowników naukowo 
-dydaktycznych naszej Uczelni. 



Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 
30 września 2011 roku Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi oddał do użytku najnowocześniejszy 
akademik w Polsce. Remont Domu Stu-
denckiego nr 2 rozpoczęto w listopadzie 2010 
roku i w ciągu 10 miesięcy został całkowicie 
przebudowany. W nowej odsłonie, po moder- 
nizacji, spełnia standardy 3-gwiazdkowego 
hotelu. 

Dom studencki położony jest w miaste- 
czku akademickim „Lumumbowo” przy ulicy  
Rodzeństwa Fibaków 2. Pierwotnie budy- 
nek oddano do użytku w 1952 roku i aż do 

jesieni 2010 roku był on eksploatowany 
bez większych remontów. Akademik jest  
obiektem czteropiętrowym o powierzchni 
zabudowy 1 490 m2, natomiast powierzchnia 
użytkowa liczy 6 717 m2. Kubatura obiektu 
wynosi 27 750 m3.

Nowoczesny Dom Studenta nr 2 zapewnia  
375 miejsc. Do dyspozycji studentów od- 
dano w sumie 194 pokoi, w tym 13 pokoi  
jednoosobowych oraz 181 pokoi dwuosobo- 
wych. Dla porównania przed modernizacją 
dostępnych było 321 miejsc w 175 pokojach. 
Dom studencki ma w swojej ofercie także   

Biuletyn Informacyjny nr 9, wrzesień 2011, Łódź
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II Dom Studenta 
po remoncie
mgr Michał Marek 
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych 

mgr Justyna Bartczak
Sekretariat Kanclerzy
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II Dom Studenta 
po remoncie
mgr Michał Marek 
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych 

mgr Justyna Bartczak
Sekretariat Kanclerzy

jedno i dwu osobowe pokoje gościnne  
z przeznaczonym dla nich aneksem ku- 
chennym. 

Wcześniej pokoje akademickie posiadały 
jedynie pomieszczenie z umywalką, toalety 
znajdowały się na każdym piętrze, a prysznice  
i pralnie mieściły się w piwnicy. Obecnie  
wszystkie pokoje posiadają łazienki wypo- 
sażone w kabinę natryskową, umywalkę, 
wc, lustro i wiszącą szafkę łazienkową.  
W przedpokojach znajdują się: szafka ku- 
chenna z blatem oraz lodówką, lustro, zabu-
dowana szafa i wieszak ścienny na wierzchnią 
odzież. 

Standardowe wyposażenie pokoi stanowią: 
łóżko, biurko z nadstawką zawierającą dwie 
niezależne szafki zamykane na klucz, krze- 
sło komputerowe, składany stolik, taboret, 
a także półka przy każdym łóżku. Poza tym, 
w pokojach o podniesionym standardzie są 
także kuchenka mikrofalowa oraz czajnik.

W budynku znajdują się ponadto:
•		kuchnia	i	pralnia	na	każdym	piętrze	wypo- 
     sażona w nowoczesny sprzęt AGD;
•			internet	na	terenie	całego	budynku;

•			ogólnodostępny	pokój	cichej	nauki;
•			pokoje	klubowe	dla	mieszkańców	akade- 
     mika;
•	 	 zespół	higieniczno-sanitarny	na	każdym 
     piętrze w części ogólnodostępnej;
•			winda	osobowa	i	towarowa;
•			pokoje	przystosowane	do	potrzeb	osób	 
     niepełnosprawnych;
•			instalacja	telewizyjna	przystosowana	do	 
     odbioru telewizji kablowej;
•			możliwość	montażu	telefonu	stacjonar- 
     nego w pokoju;
•			system	przeciwpożarowy	(Dźwiękowy	Sys- 
     tem Ostrzegawczy, System Alarmów Po- 
     żarowych).

Ciekawostką jest, że do wykonania remontu 
Domu Studenckiego zużyto m.in.:
-  ok. 80 km kabli i przewodów (tj. porówny- 
    walna odległość z Łodzi do Radomska);
-  ok. 12 km rur instalacji wodno-kanaliza- 
    cyjnych i centralnego ogrzewania;
-  8 700 m2 płytek ceramicznych;
-  6 200 różnego rodzaju włączników,  
    przełączników, gniazd itp.;
-  1 300 opraw oświetleniowych;
-  10 354 m2 płyty meblarskiej 
    (10 tirów samej płyty);
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-  ok. 40 km okleiny krawędziowej (długość  
    szlaku rowerowego na Półwyspie Helskim)
oraz pomalowano ponad 3 ha powierzchni.

Koszt gruntownego remontu akademika wraz 
z wyposażeniem wyniósł prawie 14 mln zł. 

Mamy nadzieję, że mieszkańcy najno- 
wocześniejszego akademika w Łodzi będą  
się w nim czuli bezpiecznie i komfortowo. 
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World Federation of Associations 
of Pediatric Surgeons (WOFAPS) 

Annual Meeting 2011

W dniach 22 – 25 września 2011 w Tuzli,  
w Bośni i Hercegowinie odbyła się konfe- 
rencja Światowej Federacji Stowarzyszeń 
Chirurgów Dziecięcych. Organizatorami kon-
ferencji był WOFAPS, Stowarzyszenie Chi- 
rurgów Dziecięcych Bośni i Hercegowiny oraz 
Centrum Kliniczne Uniwersytetu w Tuzli. 
Prezydentem organizacji konferencji został 
Nesad Hotic (Bośnia i Hercegowina). 

Pośród 16 zaproszonych wykładowców  
– wybitnych ekspertów chirurgii dziecięcej, 
znaleźli się m.in.: Prezydent WOFAPS – 
Prof. Richard Azizkhan (USA), Prof. Donald  
Nuss (USA), Prof. Ralph Cohen (Australia),  
Prof. Jose Boix-Ochoa (Hiszpania) oraz  
dr Steven Rothenberg (USA).  

Uczestników konferencji stanowili przed-
stawiciele ponad 40 krajów z całego świata. 
Pośród ponad 80 prezentacji ustnych znalaz- 
ła się praca studentów Wydziału Lekar- 
skiego UM w Łodzi - Adama Białasa (VI rok) 
oraz Magdaleny Wawrzyk (tegoroczna absol-
wentka). 

Praca pod tytułem “Ultrasound Or X-ray? 
- Controversies about Primary Diagnosis  
of Long Bones Fractures in Children” powsta- 
ła w ramach Studenckiego Koła Naukowego 
przy Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej. 
Opiekunami pracy byli:  prof. Ewa Andrze- 
jewska, dr Anna Sitkiewicz, dr Janusz 
Jabłoński oraz lek. Jan Sokal - radiolog  
z Zakładu Radiologii USK Nr 4 im. M. Konop- 
nickiej w Łodzi.

Adam J. Białas
Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego 

przy Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
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Zakwalifikowanie się pracy autorstwa stu-
dentów jest dużym wyróżnieniem, szczegól- 
nie że była to jedyna prezentacja ustna  
z Polski zakwalifikowana na tegoroczną 
konferencję WOFAPS-u.

Pracę zaprezentował w sesji Ortopedii  
i Traumatologii Adam Białas. Prezentacja 
wywołała duże zainteresowanie audytorium, 
co zaowocowało żywą dyskusją. 

Udział w konferencji WOFAPS to nie jedy-
ny sukces na koncie tego zespołu autorów  

– wcześniej, raport wstępny ze swoich ba- 
dań wygłosili podczas 12. Europejskiego Kon-
gresu Chirurgii Dziecięcej, który odbywał  
się w tym roku w dniach 15-18 czerwca,  
w Barcelonie: „Ultrasound Imaging in the  
Diagnosis of Long Bones Fractures in Chil-
dren – Preliminary Report”. 

Aktualnie autorzy przygotowują się do II fazy 
swoich badań.

w w w. u m e d . p l
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Sprawozdanie  

z Family Health Nursing 
Szkocja 1-2 września 2011 r.

mgr Dorota Kilańska, mgr Elżbieta Zdżalik
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, 

Wydział Nauk o Zdrowiu
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1 i 2 września 2011 r. w Ayr (Szkocja) odbył 
się “2nd International Workshop on Family 
Health Nursing An international collabora-
tive project”. Organizatorem warsztatów był  
University of the West of Scotland, a głów- 
nym celem - wypracowanie zasad współ- 
pracy w projekcie „Family Health Nursing in 
European Communities” /FamNrsE/ reali-
zowanym w ramach “Life Long Learning Pro-
gramme, Education and Culture DG”. 

W warsztatach wzięli udział partnerzy pro- 
jektu z: Armenii, Niemiec, Polski, Portu-
galii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii. Uniwer- 
sytet Medyczny w Łodzi reprezentowały  
Dorota Kilańska i Elżbieta Zdżalik z Zakładu 
Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania  
w Pielęgniarstwie. 

Idea projektu zrodziła się w rezultacie do-
tychczasowych doświadczeń z badań nad 
zadaniami pielęgniarek zajmujących się 
opieką zdrowotną w środowisku. Jak wyni-
ka z oceny uczestników projektu, w Europie 
dostarczanie opieki zdrowotnej na poziomie 
środowiska zamieszkania w głównej mierze 
opiera się na tradycyjnym modelu medy- 
cznym. Podkreślano, że zmiany tego mode- 
lu doprowadzą do zwiększenia potencjału 
zdrowotnego społeczeństwa, co jest jednym  
z ważnych zagadnień, jakimi zajmuje się  
WHO. W ub. wieku (2000 r.) WHO, w ramach 
projektu Zdrowie 21, wprowadziło  pielęgniarkę 
zdrowia rodziny (FHN), jako ważnego członka 
podstawowej opieki zdrowotnej, podkreślając, 
że FHN, powinna wspierać rodziny w czasie  

choroby oraz pomagać w radzeniu sobie  
jednostek oraz rodzin z chorobami prze- 
wlekłymi. Uważa się, że tego rodzaju wspar- 
cie powinno być prowadzone w środowisku  
domowym i zawierać ofertę wczesnej in-
terwencji z możliwością leczenia, do- 
dztwo i zmianę postaw, a także dostęp do 
publicznej opieki zdrowotnej oraz szeroko 
rozumiane wsparcie socjalne (WHO2000a). 
WHO podkreśliło również znaczącą rolę  
FHN dla zwiększenia dostępu do świadczeń 
zdrowotnych w obszarach, gdzie odczu-
walny jest brak dostępu do usług oraz  
w środowiskach ubogich w regionie europej- 
skim. Wizją zaangażowanych w rozwój tej 
specjalności jest kluczowa rola FHN dla 
osiągnięcia celów programu Zdrowie 21  
- czyli: „promocja zdrowia i zapobieganie 
chorobom na każdym etapie życia człowieka 
poprzez redukcję głównych problemów  
zdrowotnych, wypadków i urazów”.  

 W 2000 r. WHO opublikowało materiał 
pod tytułem “The Family Health Nurse: Con-
text, Conceptual Framework and Definitve 
Curriculum”. Od ukazania się ramowych 
założeń FHN obserwuje się znaczący, lecz 
zróżnicowany rozwój i postęp w „pielęgniar- 
stwie zdrowia rodziny” na całym świecie 
(Tadżykistan, Kirgistan, Mołdawia, Szkocja 
czy Niemcy), ale sama nazwa FHN używana 
jest tylko w kilku państwach, chociaż zada-
nia, które realizują pielęgniarki zatrudnione  
w środowisku są zbliżone do podstawowej 
koncepcji FHN (Hennesy & Gladin, 2006).
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W ostatnim okresie w Europie powstało także 
wiele publikacji, w których podkreśla się, że 
FHN odgrywa znaczącą rolę w rozpoznawa- 
niu i zaspakajaniu potrzeb zdrowotnych  
rodzin (Friedman et al., 2003). 

W 2008 r. Komisja ds. Społecznych Deter- 
minantów Zdrowia (Commission on Social  
Determinants of Health) wskazała, że pra-
cownicy środowiskowi zajmujący się zdro- 
wiem rodziny (community health workers) 
mogą dostarczać i prowadzić efektywne ko-
sztowo usługi zdrowotne. Ważność tej pra-
cy została podkreślona także w Deklaracji  
Chiang Mai w 2008 r.

Ponadto, literatura i raporty WHO sugerują,  
że podjęto właściwe kroki, wprowadzając  
FHN w kontekście struktury ochrony zdrowia 
(Parfitt & Cornish, 2007). 

Kolejnym działaniem było przeprowadzenie 
w Szkocji (w latach 2001-2003) badania 
pilotażowego, które stanowiło część pro-
jektu WHO. Wynikiem badania były m.in. 
następujące wnioski:
•		 wprowadzenie	 FHN	 jest	 efektywne	 
w odległych, wiejskich lub słabo zaludnionych 
terenach, obszarach wiejskich;
•	 wprowadzenie	tej	specjalności	będzie	
problematyczne w związku z koniecznością 
zmiany modelu opieki środowiskowej, 
zwłaszcza w krajach, które wprowadziły po-
dobne usługi w ramach kompetencji innych 
służb, czy też profesji;
•	 konieczne	jest	uzyskanie	konsensusu	
w Europie w zakresie nauczania FHN oraz 
uzgodnienia rangi tego modelu opieki oraz 
możliwości edukacyjnych.

 Uniwersytet Zachodniej Szkocji (Uni-
versity of the West of Scotland) kontynuował 
dalsze prace nad rolą FHN i na podstawie 
długoletnich badań ocenił, że w Europie nie 
brakuje wiedzy i ekspertyz w zakresie do- 
starczania świadczeń FHN. 

Wprowadzenie FHN do świadczeń podsta-
wowej opieki zdrowotnej przyczynić się może 
do poprawy ich dostępności dla jednostek, 
rodzin, środowiska lokalnego i społeczeń- 
stwa zwłaszcza w obszarach, gdzie dostęp 
do usług lekarskich jest ograniczony. Mając 
na uwadze przyszłą rolę tej specjalności  
dla systemu, Uniwersytet powołał zespół  
FHN. W Europie od tego czasu poczy- 
niono postępy w zakresie dzielenia się 
doświadczeniem kształcenia FHN na pozio- 
mie akademickim. 

Działania, jakie zostały podjęte w celu wpro- 
wadzenia projektu FHN:
•	 w	 październiku	 2009	 r.	 w	 Sztokhol-
mie odbyła się konferencja Dyrektorów  
ds. Pielęgniarstwa (CNO), którzy podzielili  
się swoimi doświadczeniami w zakresie FHN;
•	 w	 2010	 r.,	 przy	 wsparciu	 europej- 
skiego biura WHO, Uniwersytet Zachodniej  
Szkocji zaprosił CNO z 14 krajów do współ- 
pracy w zakresie kształcenia FHN dla prak- 
tyki, poproszono o pomoc w kontakcie  
z instytucjami zajmującymi się kształceniem 
na poziomie wyższym celem zaproszenia do 
uczestnictwa w projekcie;
•	 w	listopadzie	2010	r.	Polskie	Towarzy- 
stwo Pielęgniarskie, po posiedzeniu Europej- 
skiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek 
(EFN), otrzymało informację o projekcie  
z europejskiego biura WHO. Polskie Towa- 
rzystwo Pielęgniarskie w listopadzie 2010 r.  
wystosowało zaproszenie do 44 uczelni 
kształcących pielęgniarki, Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta 
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ro- 
dzinnego, a także eksperta Międzynarodo- 
wej Rady Pielęgniarek w tej dziedzinie.  
W rezultacie na zaproszenie odpowiedziała 
Wyższa Szkoła Informatyki i Innowacji  
w Lublinie, a następnie Akademia Medy- 
czna we Wrocławiu. Utworzono zespół, który 
uczestniczył w pierwszych warsztatach finan- 
sowanych przez Fundację Boscha, a które 
odbyły się w styczniu 2011 r. w Berlinie. 
W warsztatach udział wzięło 18 instytucji 
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edukacyjnych, uniwersytetów, przedsta-
wicieli Ministerstw Zdrowia i stowarzyszeń 
pielęgniarskich. W czasie warsztatów po- 
dzielono się doświadczeniem dotyczącym 
kształcenia pielęgniarek zajmujących się 
opieką nad rodziną oraz ustalono wstępne 
propozycje współpracy w projekcie oraz uz-
godniono możliwości pozyskania środków.

Uczestnicy warsztatów wspólnie prześledzili 
także podstawowe kwalifikacje pielęgniarki 
w państwach uczestniczących w programie, 
w odniesieniu do kwalifikacji określonych  
w dyrektywach UE. Analiza pokazała 
rozbieżności w poszczególnych krajach  
- w podejściu oraz przygotowaniu specjali- 
zacji, w środowisku wspieranym przez aka- 
demię i programach praktyk. Podczas 
warsztatów skupiono uwagę na różnicach 

dotyczących danych demograficznych oraz 
profilu zdrowia w poszczególnych pań- 
stwach. Niezależnie od specyficznych wyz- 
wań zdrowotnych w poszczególnych kra-
jach wszyscy delegaci potwierdzili korzyści  
z wprowadzenia pielęgniarki zdrowia rodzi- 
ny (FHN). Podkreślono również znaczenie  
istnienia zasadniczego rdzenia kompetencji 
uzgodnionego na szczeblu międzynaro- 
dowym. Uczestnicy zgodzili się, że rozwój 
wspólnych zasobów edukacyjnych i zakresu 
kompetencji ułatwi, spopularyzuje wymianę 
studentów i wykładowców w całej Europie.

Celem proponowanego projektu jest rozwój 
wspólnych programów nauczania akade- 
mickiego dla przygotowania i wprowadzenia 
specjalności FHNs w Europie.



Akty Prawne 
Raport

Sprawozdanie z obrad Senatu UM w Łodzi
z dnia 29 września 2011 r.

•	 Rektor	 Dariusz Nowak przedstawił 
informację dotyczącą uruchomienia Centrum 
Dydaktycznego UM w Łodzi;

•	 Rektor	 Dariusz Nowak przedstawił 
informację dotyczącą zaawansowania prac 
związanych z uruchomieniem Centrum Kli- 
niczno-Dydaktycznego UM w Łodzi;

•	 Kanclerz	 Jacek Grabowski przedstawił 
informację dotyczącą parkingów utworzo- 
nych na terenie Uczelni.

Podjęto uchwały:
•	 w	 sprawie	 zatwierdzenia	 sprawozdania	
z działalności Rektora UM w Łodzi w roku 
2010;

•	w	sprawie	uchwalenia	Statutu	UM	w	Łodzi;

•	 w	 sprawie	 zatwierdzenia	 kandydatów	 na	
członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

•	w	sprawie	uroczystości	 50-lecia	uzyskania	
dyplomów stopnia naukowego doktora;

•	w	 sprawie	 nadania	 tytułu	 doktora	 honoris	
causa profesorowi Szewachowi Weissowi;

•	 w	 sprawie	 zasad	 pobierania	 opłat	 za	 
usługi edukacyjne związane z kształceniem 
na studiach prowadzonych na warunkach 

odpłatności zarówno w języku polskim, jak  
i w języku obcym;

•	 w	 sprawie	 przeniesienia	 Zakładu	 Mikro-
biologii Lekarskiej i Sanitarnej z Katedry 
Chorób Zakaźnych do Katedry Diagnostyki 
Laboratoryjnej UM w Łodzi;

•	 w	 sprawie	 zniesienia	 Zakładu	 Dydaktyki	
Klinicznej w Pielęgniarstwie;

•	 w	 sprawie	 wprowadzenia	 zmian	 do	 sta- 
tutu Centralnego Szpitala Klinicznego UM  
w Łodzi;

•	 w	 sprawie	 wprowadzenia	 zmian	 do	 sta- 
tutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
Nr 6 Instytutu Stomatologii UM w Łodzi;

•	 w	 sprawie	 nadania	 statutu	 SP	 ZOZ	 Cen- 
tralnemu Szpitalowi Klinicznemu Instytutu 
Stomatologii UM w Łodzi;

•	 w	 sprawie	 zaopiniowania	 umów	 dotyczą- 
cych udostępnienia oddziałów klinicznych  
na potrzeby wykonywania zadań dydakty- 
cznych i badawczych w powiązaniu z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych.
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Sprawy kadrowe:
•	 zaopiniowano	 wniosek	 w	 sprawie	 zatru- 
dnienia emerytowanego nauczyciela akade- 
mickiego, prof. dr. hab. Andrzeja Grzybo- 
wskiego, na okres 1 roku (od 1 października  
2011 r.) w pełnym wymiarze czasu pra-
cy, na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Zakładzie Higieny Żywienia i Epidemiologii 
UM w Łodzi;

•	 powołano	prof. Joannę Narbutt na stano- 
wisko profesora nadzwyczajnego w Klinice 
Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi;

•	 zaopiniowano	 wniosek	 w	 sprawie	 roz- 
wiązania stosunku pracy z mianowanym nau- 
czycielem akademickim, dr Julitą Graczyk 
-Wojciechowską, z powodu likwidacji jed- 
nostki naukowo-dydaktycznej;

•	 zaopiniowano	 wniosek	 w	 sprawie	 roz- 
wiązania stosunku pracy z Aleksandrą 
Listkowską i Ewą Gajdą, starszymi wykła- 
dowcami zatrudnionymi w Studium Wycho- 

wania Fizycznego i Sportu UM w Łodzi oraz 
Teresą Macjon, starszym wykładowcą za-
trudnionym w Centrum Nauczania Języków 
Obcych UM w Łodzi;

•	 odwołano	 dr. Mariana Surmę ze składu 
Senackiej Komisji ds. Statutowych i Organi- 
zacyjnych;

•	 powołano	 komisje	 konkursowe	 do	 roz- 
strzygnięcia konkursów na stanowiska profe-
sorów nadzwyczajnych i kierowników jedno- 
stek organizacyjnych UM w Łodzi;

•	 Dziekan	 Adam Antczak poinformował  
o wynikach tegorocznej edycji LEP-u - Wy- 
dział Lekarski UM w Łodzi znalazł się na 
III miejscu w Polsce, a jego absolwentka, 
Małgorzata Dzięcioł, zdobyła największą  
w Polsce ilość punktów.
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Unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią
na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy

Operacja Sukces

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

www.operacjasukces.umed.lodz.pl

Projekt „Operacja Sukces-unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy”
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