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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iloœciowa analiza morfologiczna wypustek œnie¿ynkowych...
W ostatni¹ sobotê karnawa³u pracownicy Katedry i Zak³adu Histologii i Embriologii UMP wybrali siê do Ameryki. Nie Pó³nocnej,
Po³udniowej ani Œrodkowej, tylko do naszej, wielkopolskiej.
Korzystaj¹c z wyj¹tkowej w tym roku, prawdziwie zimowej aury, w gospodarstwie agrotyrystycznym „Ameryka” na skraju Puszczy
Noteckiej urz¹dzili kulig i bitwê na œnie¿ki, a tak¿e – jak przysta³o na pracowników wy¿szej uczelni – test z piêædziesiêciu pytañ na
temat katedry i uniwersytetu (wszyscy zdali, choæ pytania by³y podchwytliwe i trudne!) oraz badania naukowe, co potwierdzaj¹
specjalne certyfikaty, rozdane uczestnikom pod koniec imprezy.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla ducha by³a wizyta w pa³acu Twardowskich w Kobylnikach, natomiast zmêczone cia³a posilono gor¹c¹ zup¹
wêgiersk¹, kie³baskami i karkówk¹ z rusztu, przepysznym bigosem i nieodzownym na kuligach grzañcem.
Dwadzieœcia piêæ osób, z prof. Zablem na czele, bawi³o siê znakomicie. Jeœli pogoda dopisze, za rok wybieraj¹ siê znowu!

Studencki portal
500 urodziny Józefa Strusia

ISSN 1899-2978

Spotkania seniorów

fot. Jolanta Seidel, Ewa Sumelka, Marta Szyszka

Dydaktyka
– ewaluacja

PRZEDMIOT NUMERU

K
a
l
e
n
d
a
r
z
h
i
s
t
o
l
o
g
ó
w
Na pocz¹tku nowego roku,
jak w ka¿dej jednostce,
na œcianach Katedry
i Zak³adu Histologii
i Embriologii
w Collegium Anatomicum
zawis³y nowe kalendarze.
Lecz tu – jedyne w swoim
rodzaju. Trudno je nazwaæ
spersonalizowanymi.
Powiedzmy wiêc:
skatedralizowane.
Na czternastu kartach
kalendarza nie ma ani jednej
osoby. Chyba ¿e liczyæ rzeŸbê
pramatki Ewy na ok³adce.
Co ma Ewa do histologii?
Osiemdziesi¹t jeden lat temu
sta³a poœrodku korytarza na terenie dzisiejszego zak³adu. Dzie³o d³uta
Stanis³awa Pop³awskiego z Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” by³o
jednym z tysiêcy obiektów wystawy sztuk piêknych na Powszechnej
Wystawie Krajowej.
Kalendarz dokumentuje w³aœnie wygl¹d terytorium katedry.
Nie bez szczególnego powodu. W jednostce wci¹¿ trwa remont
i grudniowe zdjêcie „strychu do adaptacji” jest ju¿ w tej chwili
nieaktualne – w styczniu pachn¹ce œwie¿oœci¹ nowe pomieszczenia
na trzecim piêtrze przesz³y procedurê odbioru budowlanego.
Na pozosta³ych stronach widaæ wejœcie do zak³adu, korytarz
pierwszego piêtra, foyer przy jego koñcu z replikami mebli
i autentycznymi szlakami dekoracyjnymi œcian z roku 1929, salê
æwiczeñ histologii z nowym wyposa¿eniem, pracowniê mikroskopii
elektronowej, pracowniê mikromacierzy tkankowych, pracowniê
mikroskopow¹, biologii molekularnej, bibliotekê oraz sekretariat
i gabinet kierownika zak³adu.
Jednak nie prof. Maciej Zabel by³ inicjatorem powstania kalendarza.
Spiritus movens tego wydawniczego przedsiêwziêcia by³a pani Ewa
Sumelka, autorka wykorzystanych wspó³czesnych zdjêæ zak³adu.
Pozosta³e dwa, archiwalne, pochodz¹ z jej bogatych zbiorów (tak¿e
ikonograficznych) dotycz¹cych historii Collegium Anatomicum i PWK.
Prof. Zabel zobaczy³ kalendarz dopiero na katedralnej wigilii, gdy
wrêczono mu go jako prezent. Profesor od pocz¹tku roku dzieli siê tym
prezentem ze wspó³pracownikami i przyjació³mi Katedry i Zak³adu
Histologii i Embriologii UMP.
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Nauka i szkolnictwo wy¿sze sta³o siê
ostatnio g³oœnym tematem. Proponowana
przez minister Barbarê Kudryck¹ reforma
ma prowadziæ – mówi¹c w wielkim
skrócie – do unowoczeœnienia skostnia³ego
systemu pracy uczelni akademickich,
abyœmy mogli byæ bardziej konkurencyjni
na „naukowym i edukacyjnym rynku”
œwiatowym.
Toutes proportions gradées, o powiewie
nowoczesnoœci, który jednak mo¿e
przynieœæ rewolucyjn¹ zmianê
w dydaktyce trzech poznañskich
uniwersytetów, piszemy w nowym
numerze „Faktów” na pierwszym miejscu.
Trwaj¹ prace miêdzyuczelnianego zespo³u
informatyków nad wdro¿eniem nowej,
elektronicznej metody sprawdzania wiedzy
studentów za pomoc¹ internetowej
platformy e-learningowej.
W dziale „Wspó³praca” zamieszczamy
z kolei tekst o kooperacji wielkopolsko-lotaryñskiej. Pisz¹c go, myœla³am tak¿e
o reformie min. Kudryckiej,
konkretnie o idei „uczelni flagowych”.
W Nancy, stolicy Lotaryngii, taka uczelnia
ju¿ powsta³a, ³¹cz¹c – choæ nie zlewaj¹c
w jedno! – trzy tamtejsze szko³y wy¿sze.
Dlaczego podobna nie mog³aby powstaæ
i w stolicy Wielkopolski? – marzê sobie
w cichoœci ducha. Wszak cztery
poznañskie uczelnie by³y ju¿ kiedyœ jedn¹.
Dobr¹, choæ –jak mówiono – „smarkat¹”.
A dziœ mia³aby ju¿ 90 lat.
Zapraszam wszystkich do marzeñ
o uniwersytecie idealnym.
Chêtnie je opublikujemy.
Magdalena
Knapowska-Nizio³ek
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NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA E-learning
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To, ¿e komputer dla kszta³c¹cego siê czy wykszta³conego cz³owieka
sta³ siê przedmiotem codziennego u¿ytku, jest faktem dokonanym.
Teraz jesteœmy na dobrej drodze, by by³ te¿ narzêdziem do u¿ytku
niecodziennego – egzaminacyjnego.

W pierwsz¹ lutow¹ sobotê tego roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP mia³a miejsce prezentacja pierwszego etapu wdra¿ania nowego systemu testowania wiedzy
metod¹ portali edukacji zdalnej (e-learning). Ten interdyscyplinarny projekt badawczy, finansowany z dotacji miejskiej
oraz grantu rektorów najwiêkszych poznañskich uczelni publicznych, ma charakter miêdzyuczelniany – bior¹ w nim
udzia³ informatycy z trzech poznañskich uniwersytetów:
Medycznego, Adama Mickiewicza oraz Przyrodniczego.
O co chodzi
Gronu kilkudziesiêciu osób zebranych w CKD – profesorom i innym pracownikom trzech uczelni, z doktorantami
i magistrantami w³¹cznie – dotychczasow¹ pracê jedenastoosobowego zespo³u przedstawi³y koordynatorka projektu, dr
Magdalena Roszak z Katedry Informatyki i Statystyki UMP
oraz dr Anna Ren-Kurc z Wydzia³u Matematyki i Informatyki
UAM.
Celem przedsiêwziêcia jest ewaluacja procesu dydaktycznego, tzn. badanie kompetencji studenta (przeprowadzanie
egzaminów i zaliczeñ) oraz przeprowadzania ankiet za pomoc¹
platformy edukacji zdalnej, czyli w formie elektronicznej.
Wyniesione st¹d korzyœci s¹ ogromne, tak dla wyk³adowców
jak i samych studentów.
Wystarczy spojrzeæ na zestawienie, pokazuj¹ce, ile czasu
poch³ania przygotowanie egzaminu tradycyjnego (ustnego i pisemnego), testu papierowego i elektronicznego. Najwiêcej
czasu trzeba oczywiœcie poœwiêciæ na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu ustnego. Dla przyk³adowej grupy 150 osób
mo¿e to byæ nawet ponad 50 godzin. To, co proponuj¹ informatycy, pozwala skróciæ ten czas nawet dziesiêciokrotnie!

Liczby mówi¹ same za siebie

Kilka niebagatelnych korzyœci
Dla wyk³adowcy najbardziej pracoch³onn¹ sk³adow¹
przeprowadzania egzaminu jest zawsze przygotowanie odpowiednich pytañ. E-learning umo¿liwia umieszczenie w bazie
du¿ej ich puli, z której bêdzie mo¿na korzystaæ przez lata,
ewentualnie kosmetycznie j¹ uaktualniaj¹c. Odpowiednio
wybrana platforma (ze standardem testowania elektronicznego
QTI) pozwala tak zestawiæ pytania o ró¿nej skali trudnoœci, ¿e
– mimo losowania indywidualnego zestawu dla konkretnego
studenta – utrzymanie sta³ego poziomu trudnoœci testu dla ca³ej
grupy egzaminowanych jest zapewnione.
Informacja o czasie i miejscu egzaminu jest przesy³ana
zainteresowanym drog¹ elektroniczn¹ (celem unikniêcia nie-
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E-learning NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA

Kazimierz Fryœ

porozumieñ ka¿demu studentowi otwiera siê konto mailowe na
serwerze uczelni), a sam czas egzaminu ogranicza siê do minimum.
Œci¹ganie – kwestia ¿enuj¹ca, ale w Polsce niestety nadal
aktualna – przestaje byæ problemem, poniewa¿ e-testowanie
pozwala zindywidualizowaæ zestaw pytañ egzaminu oraz
losowaæ kolejnoœæ odpowiedzi na dane pytanie, tym samym
praktycznie pozbawiaj¹c sensu i celowoœci ciche konsultacje
miêdzy zdaj¹cymi egzamin studentami, dla których czas jest
zreszt¹ tak¿e mierzony indywidualnie.
Wykorzystywany w pracy nad poznañskim projektem
portal e-learningowy OLAT, opracowany na Uniwersytecie
Zuryskim i posiadaj¹cy rekomendacjê UNESCO, umo¿liwia
zawarcie w pytaniach testowych filmów, grafik czy tekstu
matematycznego. Jest to nie tylko wa¿ne ze wzglêdów merytorycznych. Daje te¿ mo¿liwoœæ uatrakcyjnienia formy pytañ.
Dla dobrze przygotowanego studenta taki egzamin mo¿e byæ
prawdziw¹ przyjemnoœci¹.
Ponadto, co jest okolicznoœci¹ nie do przecenienia, student
otrzymuje wynik testu natychmiast po jego zakoñczeniu
a wyk³adowca widzi go tak¿e od razu w archiwum portalu.

Jednym z aktywnych uczestników dyskusji by³ prof. Maciej Wilczak,
entuzjasta internetu i egzaminów elektronicznych

Prawdziwy egzamin z patofizjologii dla studentów II-ego
roku medycyny z u¿yciem platformy e-learningowej odby³ siê
16 listopada 2009 roku. Grupa ochotników odpowiada³a na 30
pytañ z czterech dzia³ów tematycznych. Nastêpni w kolejce do
nowoczesnego odpytywania byli studenci biotechnologii,
analityki medycznej i zdrowia publicznego – ci zaliczali
technologiê informacyjn¹ i matematykê.
PóŸniej wszystkich studentów poproszono o ocenê nowego sposobu egzaminowania: ankietowo, na specjalnie stworzonym forum oraz na bezpoœrednich spotkaniach. Wiêkszoœæ
wyrazi³a aprobatê dla tej metody sprawdzania wiedzy.

Patofizjologiczna próba
Inicjatorem przedsiêwziêcia by³ prof. Andrzej Brêborowicz, kierownik Katedry i Zak³adu Patofizjologii, który
w listopadzie 2008 roku pojawi³ siê w Katedrze Informatyki
i Statystyki UMP z pytaniem: „Czy mo¿liwe by³oby stworzenie
automatu do elektronicznego przeprowadzania egzaminów?”
OdpowiedŸ by³a pozytywna. Dr Magdalena Roszak podjê³a siê
tego zadania i po zbudowaniu miêdzyuczelnianego zespo³u
badawczego rozpoczê³a prace.
Katedra Patofizjologii sta³a siê wiêc w naturalny sposób
pierwszym polem doœwiadczalnym nowej metody egzaminowania. Na stworzonej przez jej pracowników bazie ok. 200
pytañ przeprowadzono kilkakrotnie egzaminy próbne, by po
pierwsze oswoiæ studentów z nowym sposobem odpytywania
z przyswojonej przez nich wiedzy a po drugie uzyskaæ informacjê zwrotn¹ od docelowych u¿ytkowników portalu. Dziêki
anonimowym ankietom (nie tylko po egzaminach próbnych,
ale te¿ w³aœciwych) system mo¿e ulegaæ kolejnym, optymalizuj¹cym korektom.

Gdzie humanistyka?

Kazimierz Fryœ

Podstawowe informacje o pracy zespo³u informatyków
trzech uniwersytetów przedstawi³a zebranym dr Magdalena Roszak
z Katedry i Zak³adu Informatyki i Statystyki UMP
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Po przedstawieniu powy¿szej historii projektu poœród
zebranych w sali CKD trudno by³o znaleŸæ osobê, która odrzuci³aby ca³kowicie oferowane nowe narzêdzie pracy dydaktycznej. Przewa¿a³y g³osy pe³ne podziwu. Prof. Maciej Wilczak
(jak sam przyzna³ – entuzjasta internetu) nie waha³ siê nawet
nazwaæ pomys³u genialnym.
Pojawi³y siê jednak uwagi krytyczne. Najwa¿niejszym
zastrze¿eniem by³ sceptycyzm wzglêdem tendencji do nadmiernej technicyzacji procesu nauczania, a co za tym idzie –
zaniku interpersonalnej, humanistycznej relacji mistrz-uczeñ,
na której zasadza siê przecie¿ nauczanie uniwersyteckie.
– Nikt nie musi siê ograniczaæ do testowego sprawdzania
wiedzy studentów. Nowa metoda mo¿e byæ tylko wstêpnym
screeningiem przed w³aœciwym egzaminem, pisemnym czy
nawet ustnym – proponuje prof. Andrzej Brêborowicz.
Zgodzono siê jednak co do tego, ¿e z pewnoœci¹ nauki
podstawowe s¹ lepszym terenem do wprowadzania tego
rodzaju technicznych nowinek ni¿ nauki kliniczne, z natury
swej bardziej humanistyczne, bo operuj¹ce (tak¿e dos³ownie!)
na ca³ym cz³owieku jako osobie. W podobnym duchu wypowiadali siê tak¿e w ankietach studenci UMP.
Potwierdza to tendencjê zaobserwowan¹ w przytoczonych
na spotkaniu wynikach badañ przeprowadzonych wœród studentów Uniwersytetu Warszawskiego: chêæ zdawania egzaminów na platformie edukacji zdalnej wyrazi³a zdecydowana
wiêkszoœæ studentów nauk œcis³ych, podczas gdy niechêæ do
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WSPÓ£PRACA Francja nie tylko dla farmaceutów

tego rodzaju metod egzaminowania wykazali studenci nauk
humanistycznych, z politologi¹ i socjologi¹ na czele.
Lokum
Próby z platform¹ edukacji zdalnej, egzaminy próbne
i w³aœciwy z patofizjologii odbywa³y siê w Collegium Wrzoska, na terenie Katedry Informatyki i Statystyki, zaopatrzonej
w 40 stanowisk komputerowych z dostêpem do sieci Internet.
Niestety brak jeszcze odpowiednio wyposa¿onych pomieszczeñ, pozwalaj¹cych przeprowadziæ nowoczesne egzaminy na
terenie macierzystych jednostek.
Wed³ug prof. Brêborowicza tylko na razie stanowi to
problem. – Zanim siê obejrzymy, odpowiedni komputer bêdzie
kosztowa³ tysi¹c z³otych, albo i mniej, i utworzenie pracowni,
gdzie mo¿na przeprowadziæ taki elektroniczny egzamin, nie
bêdzie wielkim wydatkiem z punktu widzenia uczelni. W naszej katedrze ju¿ siê do tego zabieramy, kolejny egzamin
bêdzie odbywa³ siê w laboratorium komputerowym, które
w³aœnie powstaje – mówi profesor.
Jak najszybciej trzeba jednak zadbaæ o przygotowanie
narzêdzia, którego w takim pomieszczeniu bêdzie mo¿na u¿ywaæ. A zanim powstanie wymarzona sala na 150 osób, w której
egzamin dla ca³ego rocznika trwa³by 10 minut (ze sprawdzaniem w³¹cznie), platforma edukacyjna pozwala ju¿ w tej chwili
przeprowadziæ go naraz w kilku lokalizacjach. I jeœli senat

uczelni podejmie odpowiedni¹ decyzjê, zmieniaj¹c¹ w tym
wzglêdzie regulamin studiów, prowadz¹cym egzamin nie musia³by ju¿ byæ samodzielny pracownik nauki, ale jakakolwiek
wyznaczona do tego osoba.
To nie koniec
Tymczasem kolejnym etapem dzia³añ bêdzie budowa bazy
pytañ w jêzyku angielskim i przeprowadzenie egzaminu pilota¿owego dla studentów anglojêzycznych oraz drugi egzamin
dla wszystkich studentów II-ego roku medycyny, uczestnicz¹cych w zajêciach prowadzonych przez Katedrê Patofizjologii.
Nastêpnie zostan¹ przeprowadzone szczegó³owe badania nad
ca³oœci¹ przeprowadzonych prac (wdro¿on¹ platform¹ oraz
zbudowan¹ baz¹ pytañ) przez ca³y zespó³ miêdzyuczelniany
pracuj¹cy nad projektem.
Naukowcy z UMP, UP i UAM ju¿ teraz marz¹ o badaniach,
którym bêd¹ mogli poœwiêciæ cenny czas, zaoszczêdzony na
przeprowadzaniu i poprawianiu tradycyjnych egzaminów.
¯artuj¹ tylko miêdzy sob¹, ¿e licz¹ na sta³¹ dostawê pr¹du.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
(wspó³praca: dr Magdalena Roszak, dr Anna Ren-Kurc)
Wiêcej informacji o projekcie na stronie
http://grant.olat.ump.edu.pl

J
e
d
ź d
o
N
a
n
c
y
!
Zaczê³o siê siedem lat temu od wspó³pracy z Uniwersytetem Henri Poincaré.
Dziœ wymiana studentów i m³odych naukowców dotyczy federacyjnego
Nancy-Université, skupiaj¹cego trzy najwiêksze uczelnie Lotaryngii.
W 2002 roku na letni¹ szko³ê europejsk¹ „Zdrowie i œrodowisko”, przygotowan¹ specjalnie z myœl¹ o krajach Europy
œrodkowej i wschodniej, mieli pojechaæ do Nancy poznañscy
studenci farmacji. Okaza³o siê jednak, ¿e nie sposób znaleŸæ
chêtnych, którzy operowaliby wystarczaj¹co dobrze jêzykami
angielskim i francuskim.
Zamiast studentów pojecha³a wiêc dr hab. Janina Lulek,
dziœ profesor, kierownik Katedry i Zak³adu Technologii Postaci
Leku i uczelniany koordynator wspó³pracy Poznania z Nancy.

Wkrótce po jej powrocie do Poznania, ju¿ na pocz¹tku
paŸdziernika 2002 roku podjêto pierwsze kroki ku nawi¹zaniu
wspó³pracy z lotaryñska uczelni¹, zaczynaj¹c od programu
Sokrates/Erasmus. Jedenaœcie miesiêcy póŸniej na kolejn¹
szko³ê letni¹ wyjecha³y do Nancy ówczesna docent (dziœ
profesor) Ewa Florek z Laboratorium Badañ Œrodowiskowych
oraz cztery studentki IV roku farmacji. Jedna z nich, Eliza
Martenka, w roku akademickim 2003/2004 pracowa³a nad

Archiwum Elizy G³ówki

Od Socratesa do doktoratu

O budynku z podobnym napisem marz¹ poznañscy farmaceuci
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pierwsz¹ wspóln¹, polsko-francusk¹ prac¹ magistersk¹, spêdzaj¹c piêæ miesiêcy tego roku w Nancy. Obrona pracy odby³a
siê 22 lipca 2004.
Od tamtego czasu wspólnych prac magisterskich powsta³o
ju¿ siedem. Kilka osób tej siódemki zdoby³o nagrody na wydzia³owym konkursie prac magisterskich, na kongresie Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz konkursie M³odej
Farmacji. Pierwszego lutego bie¿¹cego roku do Nancy wyjecha³a kolejna grupa magistrantów z farmacji. Jest z czego siê
cieszyæ, bo kiedy obroni¹ swoje prace, lotaryñskich magistrów
z Poznania bêdzie ju¿ okr¹g³a dziesi¹tka. A nawet wiêcej, bo od
pocz¹tku tego roku akademickiego w Nancy jest ju¿ pierwsza
magistrantka z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, Maria Szymiec.
Choæ magisteria ciesz¹, wspó³praca idzie jeszcze dalej.
Latem zesz³ego roku w Poznaniu mia³a miejsce kolejna uroczysta obrona, tym razem pierwszej polsko-francuskiej pracy
doktorskiej, pisanej w systemie co-tutelle. Doktorskie szlaki
ponownie przeciera³a ta sama osoba – Eliza G³ówka (z domu
Martenka). Pisaliœmy ju¿ o tym w „Faktach” (4-5/2009, s.13).
W tej chwili kolejny doktorat na temat syntezy kropek
kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym (do bioobrazowania i diagnostyki) przygotowuje mgr Ma³gorzata
Geszke. Powstaje on tym razem na bazie a¿ trzech uczelni:
poznañskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego oraz dwóch jednostek federacyjnego Nancy-Université – Uniwersytetu Henri Poincaré i Narodowego
Instytutu Politechnicznego Lotaryngii. W marcu na studia
doktoranckie wyjedzie nastêpna osoba, w tej chwili koñcz¹ca
sta¿ apteczny. Zajmie siê wprowadzaniem nitrozotioli w nanocz¹stki polimerowe.
Nie tylko po stopnie naukowe
Cel wyjazdu nie jest oczywiœcie ograniczony tylko do
zdobycia tego czy innego stopnia naukowego. To szansa na
wymianê myœli naukowej, nowe pomys³y badawcze i pracê
w œwietnie wyposa¿onych laboratoriach. St¹d ju¿ tylko krok do
publikacji w wysoko punktowanych, renomowanych
czasopismach – prace bêd¹ce owocem wspó³pracy ukaza³y siê
w „Talanta”, „Journal of Chromatography” i „Nanotechnology”.
Wymiana nie jest jednostronna. Od trzech lat z Nancy do
Poznania przyje¿d¿aj¹ studenci francuscy, którzy niew¹tpliwie
s¹ w gorszej od Polaków we Francji sytuacji jêzykowej, ale
mog¹ przecie¿ uczestniczyæ w zajêciach dla studentów
anglojêzycznych. Tu warto nadmieniæ, ¿e choæ chêtni na
erasmusowy wyjazd Polacy musz¹ znaæ francuski, to magistrantom i doktorantom mo¿e teoretycznie wystarczyæ sam
angielski.
Razem ze studentami podró¿uj¹ te¿ wyk³adowcy. Przy
okazji obron prac magisterskich i doktoratu bywali u nas
naukowcy francuscy, m.in. prof. Pierre Leroy (trzykrotnie)
oraz dr Stéphanie Marchand, która przy okazji przedstawi³a
wyk³ad na temat enologii, nauki bliskiej wszystkim Francuzom.
Jak twierdzi prof. Janina Lulek, kontakt wyk³adowcy
i studenta w sytuacji wyjazdowej jest bli¿szy ni¿ na terenie
macierzystej uczelni. Staje siê wrêcz rodzinny i to tak¿e – dla
obu stron – jest doœwiadczeniem wyj¹tkowym, trudnym do
przecenienia.
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Archiwum Elizy G³ówki

Francja nie tylko dla farmaceutów WSPÓ£PRACA

Z Nancy do Strasburga niedaleko.
Przed siedzib¹ Parlamentu Europejskiego
Aleksandra Kuchta, Anna Jagie³³o i Eliza G³ówka

Dla ka¿dego coœ mi³ego
Pobyt w Lotaryngii mo¿e okazaæ siê atrakcyjny zarówno
dla mi³oœników egzotyki, jak dla wielbicieli swojskoœci.
Co pi¹ty student na Nancy-Université pochodzi spoza granic
Francji (uniwersytet wspó³pracuje z uczelniami z 80 pañstw).
Z drugiej strony miasto i ca³y region zwi¹zany jest z Polsk¹
poprzez osobê Stanis³awa Leszczyñskiego, zdetronizowanego
króla Polski, przez 30 lat nosz¹cego tytu³ ksiêcia Lotaryngii.
Najwiêkszy plac w Nancy nosi jego imiê, a w koœciele NotreDame de Bon Secours do dziœ znajduje siê serce jego córki
Marii, królowej Francji. W Roku Chopinowskim wypada te¿
dodaæ, ¿e Lotaryñczykiem by³ ojciec Fryderyka Chopina,
Miko³aj
Wahaj¹cym siê jeszcze przed z³o¿eniem aplikacji na
wyjazd do Nancy, polecamy wizytê na stronie
www.aleksania.blogspot.com, za³o¿onej przez dwie
poznañskie stypendystki, Annê Jagie³³o i Aleksandrê Kuchtê,
które „porwa³y siê na erasmusow¹ przygodê do Francji”. I nie
¿a³uj¹!
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Ogólnopolska sesja edukacyjna
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Przez dwa lutowe dni studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Radiologii Klinicznej
i Studenckim Towarzystwie Naukowym oraz ich goœcie intensywnie zapoznawali siê
z tajnikami kardiologii inwazyjnej oraz radiologii interwencyjnej. Nie tylko teoretycznie.

Joanna Wa³ecka

W dniach 2-3 lutego 2010 roku odby³a siê w Poznaniu
Ogólnopolska Sesja Edukacyjna „Kardiologia i radiologia
interwencyjna”. Sesjê zorganizowa³o Studenckie Ko³o
Radiologii Klinicznej przy Zak³adzie Radiologii Klinicznej
w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. D³ugiej, którego opiekunem jest prof. Robert Juszkat. Wspó³organizatorem by³a Pracownia Hemodynamiki Serca pod kierownictwem dr hab.
Macieja Lesiaka, a patronat nad wydarzeniem obj¹³ rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Jacek Wysocki oraz Studenckie Towarzystwo
Naukowe.
Nie ma jak warsztat!
Po raz pierwszy STN-owska sesja edukacyjna przyjê³a
formê warsztatów praktycznych. Zajêcia odbywa³y siê w pracowniach naczyniowych, dzia³aj¹cych przy oddzia³ach klinicznych kardiologii oraz w Zak³adzie Radiologii Klinicznej.
Do wspó³pracy uda³o siê zaprosiæ kierowników pracowni
kardiologii i radiologii interwencyjnej, którzy uznali pomys³
warsztatów za ciekaw¹ formê przedstawienia studentom podstawowych wiadomoœci z zakresu interwencji wewn¹trznaczyniowych.
Ka¿dego dnia sesji 30 osób (studentów, sta¿ystów i lekarzy) bra³o udzia³ w warsztatach. Zajêcia poœwiêcone kardiologii inwazyjnej poprowadzili: dr Mieczys³aw Dziarmaga
oraz lek. med. Bartosz Bychowiec (Centralna Pracownia Naczyniowa w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Poznaniu), dr Janusz
RzeŸniczak, dr Robert Parucki, dr Marek S³omczyñski,
dr Jaros³aw Mañczak (Pracownia Badañ Serca i Naczyñ
w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia), dr hab. Maciej Lesiak
oraz dr Marek Grygier (Pracownia Hemodynamiki Serca,
Szpital Przemienienia Pañskiego, ul. D³uga). Warsztaty w pracowni radiologii interwencyjnej poprowadzi³ prof. Robert
Juszkat.

... i radiologicznych wraz z organizatorami zjêæ

W trakcie porannych zajêæ praktycznych uczestnicy brali
czynny udzia³ w zabiegach odbywaj¹cych siê w pracowniach,
mieli te¿ mo¿liwoœæ zadawania pytañ dotycz¹cych danego
przypadku. W przerwie miêdzy zabiegami, w ka¿dej pracowni
na studentów i prowadz¹cych warsztaty czeka³o drugie œniadanie, przygotowane przez firmê BALTON. Wspólne œniadanie
by³o zawsze okazj¹ do omówienia przeprowadzonych interwencji, teoretycznego przygotowania siê do kolejnych zabiegów oraz zadania pytañ prowadz¹cym.

Joanna Wa³ecka

Dzieñ pierwszy – kardiologia

Uczestnicy warsztatów kardiologicznych...

We wtorek 2 lutego godzinach popo³udniowych w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP odby³a siê Sesja
Kardiologii Interwencyjnej, której przewodniczy³ dr hab. Maciej Lesiak. W trakcie sesji kardiolodzy z I Katedry Kardiologii
naszego uniwersytetu uporz¹dkowali nasze wiadomoœci z zakresu interwencji wewn¹trznaczyniowych.
Wyk³ad inauguruj¹cy wyg³osi³ dr Marek Grygier, który
przedstawi³ mo¿liwoœci leczenia nieprawid³owych po³¹czeñ
wewn¹trzsercowych. Kolejne prezentacje dotyczy³y technicznych aspektów przeprowadzenia interwencji. Skupiono siê na
mo¿liwych dostêpach naczyniowych – promieniowym
(dr Artur Baszko) oraz udowym (dr hab. Maciej Lesiak).
Po przerwie na kawê przewodnicz¹cy sesji oraz przewodnicz¹cy komitetu naukowego dr hab. Maciej Lesiak wyg³osi³
wyk³ad o sukcesach Polskiej Sekcji Interwencji SercowoNaczyniowych, dzia³aj¹cej przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, dotycz¹cych programu leczenia ostrego zespo³u
wieñcowego. Drug¹ prezentacjê w tej czêœci sesji poprowadzi³
jedyny w gronie prelegentów student Andrzej Drewnicki (VI
rok, Wydz. Lekarski I), który podzieli³ siê efektami swojej pracy naukowej. Dotyczy³a ona zastosowania stentów uwalniaj¹cych leki antyproliferacyjne w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. W ostatniej prezentacji pierwszego dnia sesji
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dr W³odzimierz Skorupski przybli¿y³ s³uchaczom coraz
czêstszy problem, z którym spotkaj¹ siê kardiolodzy interwencyjni, a mianowicie postêpowanie z pacjentami ze zmianami
mia¿d¿ycowymi têtnic szyjnych, którzy jednoczeœnie cierpi¹
na chorobê niedokrwienn¹ serca.
Po intensywnym dniu uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji
Edukacyjnej przenieœli siê w BROVARII na równie interesuj¹ce spotkanie nieoficjalne.

Drugiego dnia od rana uczestnicy ponownie stawili siê
w pracowniach naczyniowych na warsztatach. Popo³udnie tym
razem nale¿a³o do radiologów interwencyjnych, którzy wyg³osili wyk³ady w ramach Sesji Radiologii Interwencyjnej
w CKD. Przewodnicz¹cym sesji wyk³adowej by³ prof. Robert
Juszkat, który poprowadzi³ prezentacjê na temat leczenia wewn¹trznaczyniowego têtniaków naczyñ wewn¹trzmózgowych
oraz leczenia schorzeñ aorty piersiowej. Asystenci z Katedry
Radiologii Klinicznej wypowiedzieli siê na temat leczenia
zwê¿eñ têtnic szyjnych i nerkowych (lek. med. Anna Zarzecka), postêpowania w udarze niedokrwiennym (lek. med. Maciej Frankiewicz) oraz implantacji portów naczyniowych
(lek. med. Bartosz ¯abicki).
Tegoroczna Ogólnopolska Sesja Edukacyjna po raz pierwszy pozwoli³a studentom wzi¹æ udzia³ w zajêciach praktycznych w pracowniach naczyniowych. Umo¿liwi³a obserwacjê
pracy operatorów, bêd¹cych czo³ówk¹ polskich kardiologów
i radiologów interwencyjnych. Problematyka sesji wybiega³a
poza informacje przedstawiane studentom w ramach zajêæ
z zakresu radiologii i kardiologii, w trakcie których nie ma mo¿liwoœci pokazania pe³nego zakresu zabiegów wewn¹trznaczyniowych. Tematyka wyk³adów zosta³a tak dobrana przez
Komitet Naukowy, aby zwiêkszyæ wiedzê przysz³ych lekarzy
na temat najnowoczeœniejszych metod leczenia oraz czêstoœci
wystêpowania chorób naczyñ wœród pacjentów, równie¿ tych

Joanna Wa³ecka

Dzieñ drugi – radiologia

bêd¹cych pod opiek¹ lekarzy rodzinnych, b¹dŸ zg³aszaj¹cych
siê do Szpitalnych Oddzia³ów Ratunkowych.
Bêdzie wiêcej!
Dziêki pomys³owi urozmaicenia sesji wyk³adowych warsztatami uda³o siê zainteresowaæ wydarzeniem tak¿e studentów i lekarzy spoza Poznania, którzy przyjechali do nas
z Katowic, Lublina i Wroc³awia.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem studentów sesj¹
edukacyjn¹ „Kardiologia i radiologia interwencyjna” (miejsc
na warsztatach zabrak³o ju¿ po trzech dniach rejestracji),
Studenckie Ko³o Radiologii zapewnia, ¿e planuje ju¿ kolejne
spotkania, w trakcie których poruszone zostan¹ tematy zwi¹zane z interwencjami wewn¹trznaczyniowymi.
Katarzyna Stanis³awska
V rok WL I
przewodnicz¹ca Studenckiego Ko³a Radiologii Klinicznej
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Nowo powsta³y internetowy portal medyczny, przy którego rozwijaniu pracuj¹
tak¿e studenci UMP, mo¿e staæ siê nowym narzêdziem do sprawdzania swoich umiejêtnoœci
przez m³odych adeptów sztuki lekarskiej.
Obecnie w internecie
znajdziemy wiele stron
o tematyce medycznej,
jednak rzadko udaje nam
siê trafiæ na coœ wartoœciowego. Szczególnie studentowi medycyny przyda³oby siê
rozleg³e Ÿród³o informacji, prowadzone w przystêpny sposób –
nawet dla osób o podstawowej wiedzy w dziedzinie medycyny.

Tak¿e dla Ciebie
PrzypadkiMedyczne.pl, witryna za³o¿ona pod koniec paŸdziernika ubieg³ego roku przez studentów medycyny z Wroc³awia (g³ówny koordynator – Mateusz Palczewski), jest portalem
nastawionym przede wszystkim na wspó³pracê pomiêdzy
odwiedzaj¹cymi. To pierwszy portal medyczny prowadzony z
takim rozmachem, którego inicjatorami s¹ studenci medycyny.
Kogo mo¿e zainteresowaæ ta strona? Otó¿ ka¿dego – mniej lub
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praktycznego medycyny. Jako studenci trzeciego roku, nieposiadaj¹cy jeszcze rozleg³ej wiedzy, mo¿emy bez skrêpowania prowadziæ tam „wirtualne” badanie podmiotowe
i przedmiotowe pacjenta. To nie tylko motywuje do samodzielnego szukania wiedzy, ale pomaga równie¿ oswoiæ siê
z pewnymi schematami postêpowania w medycynie, jakie
prezentuj¹ autorzy „zagadek”, udzielaj¹c odpowiedzi na zadawane przez nas pytania. Krótko mówi¹c, kto z m³odych
adeptów sztuki lekarskiej nie chcia³by siê choæ przez chwilê
poczuæ jak dr House?
PrzypadkiMedyczne.pl

Zapraszamy!

Oparzony czterolatek

bardziej zwi¹zanego z medycyn¹, maj¹cego chêci, pomys³
i chwilê wolnego czasu na to, aby podzieliæ siê swoim doœwiadczeniem i wiedz¹ z innymi. Portal PrzypadkiMedyczne.pl jest adresowany szczególnie do lekarzy, ratowników,
pielêgniarzy, studentów nauk medycznych i tych, którzy chc¹
nimi zostaæ oraz do wszystkich innych entuzjastów medycyny.
To my sami zamieszczamy opisy prawdziwych lub fikcyjnych
przypadków i prowadzimy dyskusje, pozwalaj¹ce rozwik³aæ
dane zagadnienie. Strona jest zbiorem niecodziennych i ciekawych zdarzeñ, które napotykaj¹ w swojej pracy lub ¿yciu
prywatnym lekarze, pielêgniarki czy ratownicy medyczni.
Spróbuj swoich si³
Niemniej jednak to nie tylko quizy i samodzielne próby
diagnozy. Znajdziemy tam równie¿ algorytmy postêpowania,
pomagaj¹ce nam – m³odym, przysz³ym lekarzom, wdra¿aæ siê
w zasady naszego zawodu. Aby pomóc u¿ytkownikowi
w znalezieniu tematyki, która go najbardziej interesuje,
umieszczone przypadki s¹ podzielone na dzia³y (np. specjalizacje czy miejsce wydarzenia). Niestety, w portalu brakuje
jeszcze wielu szczegó³owych dziedzin medycyny. Jest on
jednak doœæ m³odym tworem, wiêc mamy nadziejê, ¿e przy
rosn¹cej popularnoœci nie tylko wœród studentów wszystkich
nauk medycznych, ale tak¿e wœród lekarzy z doœwiadczeniem,
na których wsparcie i opiekê nad poprawnoœci¹ diagnoz bardzo
liczymy, bêdzie siê on dalej rozwija³ i rozrasta³. I to nie tylko
merytorycznie, ale równie¿ poszerzy siê grono jego u¿ytkowników.

Kiedy siê wejdzie w zakamarki portalu, nie da siê go tak
szybko opuœciæ. D³uga lista przypadków, co chwilê nowe
komentarze i odpowiedzi, a tak¿e zaskakuj¹ce diagnozy.
To wszystko sprawia, ¿e mamy ochotê nie tylko „leczyæ”
kolejnych „pacjentów”, ale równie¿ dzieliæ siê z innymi
rzadkimi przypadkami, na które trafiamy w trakcie nauki.
Bo jak tu nie chcieæ siê pochwaliæ, ¿e widzia³o siê pacjenta ze
schorzeniem, z którym doœwiadczeni lekarze o kilkudziesiêcioletnim sta¿u zetknêli siê pierwszy raz w swojej karierze!
I dlatego miêdzy zajêciami i nauk¹ wielu z nas regularnie œledzi
poczynania innych u¿ytkowników, spêdzaj¹c nieraz d³ugie
godziny na samodzielnej weryfikacji przypuszczalnych rozpoznañ.
PrzypadkiMedyczne.pl to rodzaj wyzwania dla nas oraz
mo¿liwoœæ sprawdzenia i oceny w³asnych si³, a do tego sposobnoœæ bycia choæ przez chwilê lekarzem prowadz¹cym dany
przypadek. Dlatego w imieniu za³o¿ycieli portalu oraz innych
u¿ytkowników pragniemy serdecznie zachêciæ do odwiedzin
na naszej wspólnej stronie , która ma szansê dalszego rozwoju,
jeœli w pracê nad ni¹ zaanga¿uje siê wielu ludzi z ró¿nym
doœwiadczeniem i zakresem wiedzy. Zapraszamy!
Ewelina Pogorzelczyk
Marek Machowski
III rok WL I

Informacjê o portalu jego za³o¿yciele zamieœcili na forum
gazety PULS UM i w³aœnie t¹ drog¹ wielu z nas dowiedzia³o siê
o jego istnieniu. Dziêki temu Poznañ i jego m³odzi medycy
w liczbie kilkudziesiêciu osób dziel¹ siê z innymi swoj¹ wiedz¹
zdobywan¹ w szpitalach i zas³yszan¹ od wyk³adowców.
Jednak¿e liczba zaanga¿owanych w to przedsiêwziêcie Poznaniaków roœnie z miesi¹ca na miesi¹c. Czy¿by za spraw¹
„poczty pantoflowej” wœród studentów ró¿nych lat?
Najwa¿niejszym aspektem, który nak³ania nas do regularnego odwiedzania strony, jest niew¹tpliwie waga wymiaru

PrzypadkiMedyczne.pl

Nie b¹dŸ Housem, ale myœl jak on

Zapalenie oka
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Od pocz¹tku stycznia na dolnym poziomie uczelnianego muzeum mo¿na ogl¹daæ
now¹ wystawê czasow¹, poœwiêcon¹ historii anestezjologii i intensywnej terapii.
Kilkadziesi¹t obiektów ró¿nych rozmiarów – od wielkich
aparatów draegerowskich po rurki do intubacji niemowl¹t –
umieszczono w kilku gablotach w dolnej kondygnacji Muzeum
UMP. W latach 2003-2007 mo¿na je by³o ogl¹daæ w Ostrowie
Wielkopolskim, w Muzeum Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pierwszym i jedynym tego rodzaju w Polsce, a trzecim w Europie. Niestety z powodu trudnoœci lokalowych zbiory towarzystwa musia³y zostaæ przeniesione i jako depozyt trafi³y do muzeum poznañskiej uczelni.
Crème de la crème
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje bogaty zbiór ró¿nego typu
masek do znieczuleñ wziewnych – eterowych i chloroformowych. Warto wspomnieæ, ¿e przez wiele lat znieczulaniem
podczas zabiegów operacyjnych zajmowali siê sami chirurdzy
lub pielêgniarki.
Ciekawym eksponatem jest tak¿e kopia przenoœnego
aparatu do krótkiego znieczulania rodz¹cych. Aparat dozuj¹cy
mieszaninê tlenu i podtlenku azotu (gazu rozweselaj¹cego),
skonstruowany w roku 1889 przez Heliodora Œwiêcickiego,
produkowany by³ przez londyñsk¹ firmê C. Ash & Sons i rozprowadzany w wielu krajach europejskich.
Wiêkszoœæ prezentowanych na wystawie obiektów by³a
u¿ywana w poznañskich szpitalach lub instytucjach naukowych. Jeden z nich zosta³ tak¿e wyprodukowany w Poznaniu.
Na pocz¹tku lat 50-tych w ówczesnych Zak³adach Metalurgicznych im. Józefa Stalina (czyli zak³adach H. Cegielski)
konstruowano pierwsze polskie p³ucoserca. Budowê pod
kierunkiem prof. Jana Molla prowadzi³ in¿. Franciszek P³u¿ek.
Egzemplarz nr 3 pozosta³ w Poznaniu. Do lat 80-tych by³
u¿ywany do celów naukowych w Zak³adzie Chirurgii Operacyjnej i Doœwiadczalnej AM przy ul. œw. Marii Magdaleny.

Wystawa nie powsta³aby bez pomocy profesorów Leona
Drobnika i Witolda Jurczyka oraz doktor Miros³awy Niziurskiej-Ciesielskiej, którym t¹ drog¹ pracownicy Muzeum UMP
pragn¹ jeszcze raz z³o¿yæ serdeczne podziêkowania.
Ekspozycjê w Collegium Stomatologicum, opatrzon¹ rozleg³ym opisem historii anestezjologii i intensywnej terapii – na
œwiecie, w Polsce i w Poznaniu – mo¿na ogl¹daæ w dni powszednie w godzinach 10-15 do koñca bie¿¹cego roku akademickiego. Warto zwróciæ uwagê zainteresowanych anestezjologi¹ tak¿e na wystawê sta³¹ – w prezentowanych na niej
zbiorach uczelnianego muzeum znajduj¹ siê m.in. zabytkowe
maski do znieczuleñ eterowych.
Wstêp do muzeum jest bezp³atny.
MKN

Magdalena Knapowska-Nizioùek x 3

Wst¹p w drodze do dentysty
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HISTORIA 500-lecie urodzin Józefa Strusia
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Nie wiadomo dok³adnie, kiedy obchodziæ tê rocznicê, poniewa¿ znamy tylko datê roczn¹ urodzin
Józefa Strusia. Przyszed³ na œwiat 500 lat temu w Poznaniu, a jego zas³u¿ona s³awa jako teoretyka
i praktyka medycyny sta³a siê powodem do dumy jego wspó³ziomków.
Poœród wielu niewiadomych i niejasnoœci w ¿yciu wielkiego lekarza ciekawostk¹ jest to, ¿e Józef Struœ najprawdopodobniej wcale tak siê nie nazywa³, choæ przywykliœmy do tej
formy jego nazwiska. W ksiêgach miejskich wystêpuje stale
jako Strusiek (ewentualnie Struszek) lub z ³aciñska Struthius.
Z dobrego, s³odowniczego domu
Urodzi³ siê w 1510 roku, najprawdopodobniej w domu
swego ojca Miko³aja s³odownika, po wschodniej stronie ulicy
Wroc³awskiej. Jego rodzina by³a znana w mieœcie – dziad
Andrzej Bederman (tak¿e s³odownik) pe³ni³ funkcjê rajcy,
³awnika i burmistrza Poznania; wuj Tomasz by³ profesorem
Uniwersytetu Jagielloñskiego, a póŸniej rektorem poznañskiej
Akademii Lubrañskiego.
Józef wczeœnie rozpocz¹³ edukacjê. W wieku piêtnastu lat,
jako absolwent wydzia³u nauk wyzwolonych poznañskiej akademii, udaje siê do Krakowa, gdzie przez szeœæ lat studiuje
medycynê, a oprócz niej filozofiê, matematykê, astronomiê
i grekê. Jako dziewiêtnastolatek jest ju¿ baka³a¿em, dwa lata
póŸniej – magistrem. Maj¹c za protektora biskupa Jana Chojeñskiego, wyje¿d¿a wtedy do Padwy, by studia na tamtejszym
uniwersytecie (Universitas Artistarum) uwieñczyæ najpierw
doktoratem (1535), a nied³ugo potem profesur¹ (1537). Powierzono mu tak¿e funkcjê prorektora. Jako explicator extraordinarius medicinae theoreticae w³oskim studentom
wyk³ada³ g³ównie naukê Galena, by³ te¿ lekarzem praktykiem.
Od tamtych czasów datuje siê zainteresowanie Strusia pulsem.
Kariera
Namówiony przez biskupa Chojeñskiego, kanclerza wielkiego koronnego, Józef Struœ wróci³ do Polski i osiad³ w Krakowie. Wyk³ada³ na uniwersytecie, choæ nie by³o dla niego
katedry. Wówczas król Zygmunt Stary wyznacza Strusiowi
inne zadanie. Ma towarzyszyæ królewnie Izabeli w drodze na
Wêgry, gdzie ma ona poœlubiæ tamtejszego króla Jana Zapolyê.
Teraz Wêgrzy przekonuj¹ siê o talencie doktora Strusia,
nadwornego lekarza królowej. Wieœci o jego nieprzeciêtnych
umiejêtnoœciach rozchodz¹ siê po kontynencie. Bêd¹c z poselstwem na dworze su³tana tureckiego, ratuje zdrowie w³adcy
imperium, Sulejmana Wspania³ego. Oferta pracy przybywa te¿
z Hiszpanii, gdzie – zainspirowany przez ucznia Strusia
Andreasa Vesaliusa – chcia³by go widzieæ u swego boku król
Filip II. Józef Struœ wybiera jednak... Wielkopolskê i jej
starostê generalnego, magnata Andrzeja Górkê, któremu s³u¿y
przez dziesiêæ lat. PóŸniej zostaje królewskim lekarzem nadwornym Zygmunta Augusta.

Dzie³o ¿ycia
Najs³awniejsz¹ publikacj¹ Józefa Strusia, która zapewni³a
mu sta³e miejsce najpierw w bibliotekach œwiat³ych lekarzy,
a póŸniej w historii medycyny i na kartach ka¿dego solidnego
podrêcznika tej dziedziny nauki, jest 366-stronicowa (nie
licz¹c erraty i indeksu) rozprawa „Sphygmicae artis iam mille
ducentos annos perditae et desideratae Libri V” (Nauki o têtnie
– ju¿ tysi¹c dwieœcie lat zapomnianej a po¿¹danej – ksi¹g
piêcioro), wydana w Bazylei w 1555. Ksi¹¿ka ta oparta jest na
ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniu autora jako lekarza
praktyka, naukowca eksperymentatora, wnikliwego badacza i
wyk³adowcy akademickiego.
W dziele swym Struœ przedstawi³ ró¿ne typy têtna i ich
etiologiê. Zauwa¿a³ wp³yw mnóstwa czynników na têtno
cz³owieka zdrowego, m.in. wieku, p³ci i temperamentu, jak
równie¿ pory roku, regionu geograficznego, po¿ywienia czy
zmêczenia. Opisywa³ te¿ rodzaj pulsu jako objaw charakterystyczny dla ró¿nych chorób oraz jego zmiany, pozwalaj¹ce
na rokowanie w danym przypadku. Udowadnia³ swoje tezy,
dyskutuj¹c pogl¹dy swoich poprzedników: Galena, Awicenny,
Paw³a z Eginy czy Awerroesa.
„Sphygmicae artis” zawiera sporo zestawieñ, tabel, grafik, przemawiaj¹cych w sposób jasny i skrótowy do czytelnika.
Graficznego przedstawiania pulsu przed Strusiem nie by³o.
Podobnie nowatorski by³ sposób unaocznienia ruchu têtnic
poprzez k³adzenie na nich lekkich przedmiotów.
W wydanym sto lat póŸniej dziele Jana Antonidesa van der
Lindena „De scriptis medicis” (O dzie³ach medycznych) znajdujemy informacjê, ¿e w ci¹gu jednego dnia sprzedano a¿ 800
egzamplarzy ksi¹¿ki Strusia. Drugie jej wydanie ukaza³o siê
osiemnaœcie lat po pierwszym, póŸniej dodrukowano jeszcze
trzecie.
Poza medycyn¹
Józef Struœ nie ogranicza³ swej dzia³alnoœci do medycyny.
Pisa³ wiersze, komentarze do dzie³ antycznych (n.p. „Ðåñß ôÞò
áóôñïëïãßáò” Lukiana). T³umaczy³ te¿ traktaty Galena na ³acinê.
St¹pa³ twardo po ziemi, o czym œwiadczy przekazywana do
dziœ opowieœæ o wieloletniej walce o maj¹tek z rodzin¹ zmar³ej
¿ony, Polikseny Ungrówny. Kamienicê Ungrów na poznañskim
rynku zaj¹³ podstêpem pod nieobecnoœæ gospodarzy. Nieustêpliwoœæ mo¿e jednak byæ zalet¹, uznali widaæ jego krajanie,
wybieraj¹c go dwukrotnie na urz¹d burmistrza. Funkcjê tê sprawowa³ w latach 1557-1559. Niezbyt mu widaæ odpowiada³a, bo
poprosi³ króla o specjalny przywilej, pozwalaj¹cy nie przyjmowaæ kolejnych funkcji administracyjnych.
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Zadumaj siê na placu
Struœ zmar³ w swoim rodzinnym mieœcie w 1568 roku podczas panuj¹cej wówczas w Poznaniu epidemii d¿umy. W przeciwieñstwie do swej drugiej ¿ony Katarzyny Sztorchówny
i licznych krajanów nie opuœci³ miasta, co daje asumpt do
przypuszczeñ, ¿e zamiast ratowaæ ¿ycie w³asne postanowi³
ratowaæ ¿ycie chorych. Nieznana pozostaje dok³adna data
œmierci doktora Struœka: Ÿród³a podaj¹ datê roczn¹; mo¿emy
siê z nich tak¿e dowiedzieæ, ¿e epidemia pojawi³a siê
w Poznaniu w lipcu (powtarzana czêsto data 6 marca pochodzi
z biografii XIX-wiecznej, jest wiêc ma³o wiarygodna).
Sto lat temu, w 400-lecie urodzin Józefa Strusia, p³ytê
upamiêtniaj¹c¹ go zawieszono w katedrze na Ostrowie Tumskim. Nie tam jednak zosta³ pochowany. W uznaniu zas³ug ju¿
w roku 1560 Józef Struœ otrzyma³ od rady miejskiej przywilej
wystawienia grobowca dla siebie i swojej najbli¿szej rodziny
(na koszt w³asny!) w ówczesnej farze, miejskim koœciele
parafialnym pw. œw. Marii Magdaleny. Miejsce pochówku
wybrano starannie – alabastrowy nagrobek stan¹³ przy o³tarzu
œw. Katarzyny, patronki uczonych.
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Po wielkiej gotyckiej kolegiacie, której ruiny zosta³y
ostatecznie rozebrane na pocz¹tku XIX wieku, nie pozosta³
najmniejszy nawet œlad. Zniknê³a praktycznie ze œwiadomoœci
poznaniaków. Kiedy jednak bêdziemy przechodziæ przez
niezabudowany dziœ Plac Kolegiacki, wspomnijmy le¿¹cego
gdzieœ pod naszymi stopami najwybitniejszego polskiego
lekarza doby renesansu, opisywanego do dziœ we wszystkich
œwiatowych podrêcznikach historii medycyny.
Zapomniany w miejscu swojego pochówku Józef Struœ
patronuje za to dwóm szpitalom: poznañskiemu Szpitalowi
Miejskiemu (od 1953 roku) oraz Szpitalowi Powiatowemu
w Mogilnie. Jego imiê nosz¹ te¿ ulice: na poznañskim £azarzu
i w warszawskim Wawrze, a tak¿e osiedle mieszkaniowe
w krakowskiej Nowej Hucie.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Po kilku latach zmagañ z przewlek³¹ chorob¹ niespodziewanie dnia 10 stycznia 2010 roku
zakoñczy³ ¿ycie dr med. Zbigniew Bartkowiak, lekarz pediatra i higienista.
Odszed³ cz³owiek niepospolity, o szczególnej, niepowtarzalnej pasji spo³ecznikowskiej –
dziœ dla wielu niezrozumia³ej, bo ca³kowicie bezinteresownej.
Cz³owiek wyj¹tkowej pracowitoœci i ¿yczliwoœci dla innych ludzi, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y.

Archiwum Mariana Krawczyñskiego

Urodzi³ siê 23 marca
1924 roku w Poznaniu w rodzinie wielodzietnej. Ojciec
Ignacy by³ dzia³aczem spo³ecznym Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Poznaniu, gdzie pe³ni³ funkcjê
prezesa Gniazda „Soko³a”
w dzielnicy Je¿yce. W listopadzie 1939 roku 6-osobowa rodzina zosta³a w nocy
wysiedlona przez niemieckiego okupanta do obozu
przejœcio wego G³ówna
w Poznaniu. Jako najstarszy
z rodzeñstwa zosta³ wys³any na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracowa³ jako szklarz. Ranny, w 1945 roku wróci³
do Poznania.

Potrójny specjalista
Poza okresem wojny, ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z Poznaniem i Wielkopolsk¹. W 1946 roku ukoñczy³ Liceum im. Marii
Magdaleny w Poznaniu, a w 1952 roku Wydzia³ Lekarski
Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1951 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Iren¹ Cich¹. Mia³ z ni¹ dwoje dzieci, które
wybra³y zawody medyczne.
W latach 1952-1971 pracowa³ w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na stanowisku kierownika Oddzia³u Higieny Szkolnej. W tym okresie uzyska³
specjalizacje w dziedzinie: epidemiologii (1953), higieny
szkolnej (1956), pediatrii (1964) oraz stopieñ naukowy doktora
medycyny (1971). W 1962 roku jako stypendysta Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w dziedzinie higieny i medycyny
szkolnej przebywa³ w Jugos³awii. W 1965 roku, bêd¹c stypendyst¹ WHO, zapoznawa³ siê z organizacj¹ opieki zdrowotnej
i problematyk¹ medycyny szkolnej w Niemieckiej Republice
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Federalnej, Holandii i Szwecji. W latach 1972-1974 by³ kierownikiem Sekcji w Przychodni Ochrony Zdrowia Matki
i Dziecka w Zespole Miejskich Przychodni Specjalistycznych
w Poznaniu. Od 1974 do 1989 roku by³ pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki.
Poza tym przez ponad 40 lat by³ wyk³adowc¹ w œrednich
i pomaturalnych szko³ach medycznych na terenie Poznania.
Przez 40 lat (1953-1992) pracowa³ równie¿ w Pogotowiu
Ratunkowym PKP.
Autor i cz³onek towarzystw...
Niezale¿nie od miejsca pracy zawsze by³ bardzo aktywny
w dzia³alnoœci naukowo-szkoleniowej i dydaktycznej. Jest
wspó³autorem piêciu podrêczników z biomedycznych podstaw
rozwoju i wychowania dla studentów pedagogiki uniwersytetów i wy¿szych szkó³ pedagogicznych oraz ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu higieny i
medycyny szkolnej, pediatrii spo³ecznej, pogranicza medycyny i pedagogiki, higieny zdrowia psychicznego i promocji
zdrowia. Opracowa³ tak¿e wiele wspomnieñ biograficznych i
sprawozdañ konferencyjnych. By³ wspó³autorem ksiêgi
jubileuszowej opracowanej z okazji 100-lecia Wojewódzkiego
Szpitala Dzieciêcego im. B. Krysiewicza w Poznaniu (18771977), historii Wielkopolskiej Izby lekarskiej (1921-1999)
oraz okolicznoœciowego zeszytu „Pediatrii Praktycznej”, poœwiêconego zmar³ym pediatrom, zas³u¿onym dla Poznania i
Wielkopolski.
Przez ca³y okres aktywnoœci zawodowej wykazywa³
ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i organizacyjn¹. By³ aktywny w wielu krajowych i zagranicznych medycznych towarzystwach naukowych: Polskim Towarzystwie Lekarskim,
Polskim Towarzystwie Pediatrycznym (cz³onek honorowy –
1997), Polskim Towarzystwie Higienicznym (cz³onek honorowy – 1998), Polskim Towarzystwie Higieny Psychicznej.
W ka¿dym z tych towarzystw na szczeblu wojewódzkim by³
najczêœciej sekretarzem (w PTL – sekretarzem G³ównej
Komisji Rewizyjnej), cz³onkiem zarz¹du albo skarbnikiem.
W latach 1986-1994 by³ cz³onkiem Zarz¹du G³ównego, od
1980 roku – cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego, a od 1992 roku –
cz³onkiem European Medical Association – Smoking or
Health. Od 1989 roku by³ cz³onkiem European Union for
School and University Health and Medicine z siedzib¹
w Holandii. Czynnie uczestniczy³ w wielu konferencjach
pediatrycznych krajowych i miêdzynarodowych. Zawsze dobrze zorientowany w bie¿¹cych wydarzeniach œrodowiska
pediatrycznego, czêsto reprezentowa³ WIL na konkursach
ordynatorskich w regionie. By³ szczególnie zainteresowany
histori¹ pediatrii oraz higieny i medycyny szkolnej w Wielkopolsce i w kraju.
...nie tylko medycznych
Przez wiele lat pracowa³ w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. Przez piêæ kadencji (1964-1992) by³ cz³onkiem Zarz¹du
G³ównego (cz³onek honorowy 1989), w latach 1953-1997 nieprzerwanie by³ cz³onkiem Zarz¹du Wojewódzkiego Oddzia³u
PCK w Poznaniu. W ka¿dej szkole medycznej, w której

pracowa³, by³ opiekunem szkolnego ko³a PCK. W latach
1976-1989 by³ równie¿ opiekunem Akademickiego Ko³a PCK
przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. By³
tak¿e cz³onkiem za³o¿ycielem (1957) i cz³onkiem Zarz¹du
(1984-1990) Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu. Mimo
tylu funkcji, by³ jeszcze wspó³inicjatorem za³o¿enia (1985)
i cz³onkiem Zarz¹du Polskiego Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Holenderskiej. Znalaz³ jeszcze czas na uczestniczenie
w pracach Towarzystwa Mi³oœników Wilna i Ziemi Wileñskiej,
jako wspó³organizator kolonii dla polskich dzieci z Litwy czy
okolicznoœciowych „Kaziuków”. Wspólnie z prof. Wiktorem
Deg¹ czynnie uczestniczy³ w za³o¿eniu (1988) i pracach Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjació³ Gimnazjum i Liceum
im. œw. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Od 1995 roku, przez trzy kadencje, by³ wiceprzewodnicz¹cym Stowarzyszenia Absolwentów A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zawsze czynnie uczestniczy³ w przygotowaniach kole¿eñskich spotkañ absolwentów AM rocznika
1951, ostatnio z okazji 50-lecia ukoñczenia studiów i odnowienia dyplomu.
Skromny Judym z pasj¹
Nie sposób wymieniæ wszystkich przyznanych mu odznaczeñ, medali i wyró¿nieñ pañstwowych, resortowych,
miejskich i wojewódzkich oraz organizacji spo³ecznych. Nie
mo¿na jednak pomin¹æ Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki
„Za wzorow¹ pracê w s³u¿bie zdrowia”, Odznak Honorowych
Miasta i Województwa Poznañskiego oraz Z³otego Krzy¿a za
Zas³ugi dla Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Z³otej Odznaki
Poznañskiej Chor¹gwi ZHP. Podczas uroczystoœci inauguracji
roku akademickiego w dniu 7 paŸdziernika 1997 roku, zosta³
uhonorowany Medalem im. Karola Marcinkowskiego Nr 10,
za wybijaj¹c¹ siê judymowsk¹ postawê moraln¹ i spo³eczn¹,
przyznanym przez Rektora i Senat Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wyró¿niono go tak¿e
Medalem 100-lecia Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W okresie swej aktywnoœci zawodowej nie odszed³ nigdy
od praktyki medycznej. Jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
organizacyjn¹ i spo³eczn¹ przyæmi³o niejako jego codzienn¹,
¿mudn¹ 40-letni¹ pracê lekarsk¹ na chyba najtrudniejszym odcinku pomocy doraŸnej w Pogotowiu Ratunkowym Obwodu
Lecznictwa Kolejowego.
Zawsze spokojny i zrównowa¿ony, niezwykle skromny
i uczynny, œwietnie zorganizowany, godzi³ bezkonfliktowo te
wszystkie funkcje i zajêcia. Liczne grono przyjació³ i wspó³pracowników po¿egna³o go w dniu 21 stycznia 2010 roku na
Cmentarzu Górczyñskim w Poznaniu.
Dr Zbigniew Bartkowiak, dobry cz³owiek, zawsze ¿yczliwy innym, z pewnoœci¹ by³ jednym z ostatnich lekarzyspo³eczników. Bêd¹c pasjonatem tego rodzaju pracy, niezwykle zas³u¿y³ siê dla rozwoju higieny i medycyny szkolnej oraz
poprawy opieki zdrowotnej dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej
w Poznaniu i Wielkopolsce. Takim pozostanie w naszej pamiêci.
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prof. Marian Krawczyñski

WYRÓ¯NIENIA I NAGRODY

– Z³oty Krzy¿ Zas³ugi za dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju medycyny
dr Paw³owi Migdalskiemu
dr hab. Annie Posadzy-Ma³aczyñskiej
dr hab. Mariuszowi Pryliñskiemu
dr hab. Markowi Simonowi
– Srebrny Krzy¿ Zas³ugi za dzia³alnoœæ na rzecz rozwoju medycyny
dr Agnieszce Adamek
dr hab. Magdalenie Figlerowicz
oraz wrêczy³ nagrody przyznane przez Minister Zdrowia (o których informowaliœmy w poprzednim numerze „Faktów UMP”)

Na tym samym spotkaniu dyplomy stypendiów Minister
Zdrowia za osi¹gniêcia w nauce odebrali:
Pawe³ Gutaj
Sylwia Kwiatek
Dawid Lipski
£ukasz Paschke
Miko³aj Zaborowski
Tomasz Zemleduch
Dyplom stypendium Minister Zdrowia za wybitne osi¹gniêcia sportowe otrzyma³
Micha³ Gembiak
Nieobecne na uroczystoœci by³y dwie stypendystki naukowe:
Aleksandra Chojnacka
Joanna Grabia

27 stycznia 2010 podczas posiedzenia Senatu UMP wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia wrêczy³ odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP na wniosek Minister
Zdrowia:

Daniel Przybys³awski

Lucyna Januszek-Michalecka

26 stycznia 2010 w Brukseli w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zapobiegania Rakowi Szyjki Macicy
wrêczono 11 „Pere³ M¹droœci”. Nagrody dla konkretnych osób
lub ca³ych organizacji, dzia³aj¹cych na rzecz prewencji
antynowotworowej w swoich œrodowiskach i regionach,
przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy
(European Cervical Cancer Association ECCA). Nagrodê dla
polskiego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy odebrali wspólnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
oraz prof. dr hab. Marek Spaczyñski, koordynator programu.

Daniel Przybys³awski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

20 stycznia 2010 w Warszawie premier Donald Tusk
wrêczy³ doroczne nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacyjne, dzia³alnoœæ naukow¹, naukowotechniczn¹ i artystyczn¹.
Jedn¹ z czterech nagród na wybitny dorobek naukowy
otrzyma³
– prof. dr hab. Stanis³aw Czekalski
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Stany zagro¿enia ¿ycia. Postêpowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym
Nowa wersja podrêcznika jest kontynuacj¹ pierwszego wydania z 2004
roku, które powsta³o dziêki wspó³pracy
farmakologów oraz lekarzy praktyków z
Katedr i Klinik Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. [...]
Podrêcznik wzbudzi³ du¿e zainteresowanie w œrodowisku
medycznym i to sk³oni³o nas do przygotowania nowej, zmodernizowanej wersji.
Niniejsze opracowanie zawiera nie tylko uaktualnione dane na
temat organizacji ratownictwa medycznego i zwi¹zane z ni¹
przepisy prawne, wytyczne europejskie w zakresie resuscytacji,
przypomnienie zasad postêpowania z poszkodowanym
w ró¿nych nagl¹cych przypadkach, omówione w pierwszym
wydaniu, ale zosta³o poszerzone: o postêpowanie w przypadku
wstrz¹su anafilaktycznego, w ciê¿kim zaostrzeniu astmy oskrzelowej, w porodzie fizjologicznym, resuscytacji kobiet ciê¿arnych
oraz o postêpowanie w urazach i ostrych chorobach jamy
brzusznej.
[z Przedmowy do drugiego wydania]
„Stany zagro¿enia ¿ycia. Postêpowanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym” (wydanie drugie poszerzone) pod red. Danuty Cenajek-Musia³, Ireny Okulicz-Kozaryn i
Ma³gorzaty Grzeœkowiak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Poznañ 2009, s.357.

Introduction
to clinical immunology
The textbook consists of two parts.
The first of them, Practical Immunology
is supposed to help a future physician to
select immunodiagnostic tests useful for
diagnosing diseases of immune background. The other part, Clinical
Immunology includes 13 chapters
adjusted to the same number of student
classes. The chapters are intended to assist in understanding
immune mechanisms which determine clinical patterns and the
course of individual diseases. [...]
Every chapter supplies data fully sufficient to allow the
student to prepare for the classes. Our goal was an attempt to
facilitate a medical student to understand immune mechanisms

involved in phenomena of human pathology. Contemporary
immunology represents a difficult, complex and a continously
developing knowledge. There is no need to convince anybody
as to its significance in medicine. It is important for almost any
medical branch. On the other hand, students have frequently
complained that they do not understand immunology and that
respective classes tend to be boring. Confronting these postulates we have prepared a textbook containing a comprehensive,
up to date information, with over 240 pages, numerous figures,
list of key words, which should not only help in understanding
complex immune phenomena but may be helpful also to
doctors who already have started their professional work.
[from Foreword]
“Introduction to clinical immunology for English-speaking students of medical faculty” edited by Jan ¯eromski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s.247.

Higiena pracy
w pielêgniarstwie.
Wybrane zagadnienia
Warunki pracy tzw. bia³ego personelu
ochrony zdrowia mog¹ byæ zwi¹zane
z wystêpowaniem szeregu problemów
natury medycznej i spo³ecznej. [...]
Gdy weŸmiemy do rêki aktualne dane
statystyczne, dotycz¹ce skutków warunków pracy w ochronie zdrowia, dostrzec mo¿emy, ¿e to czêsto
pielêgniarki s¹ populacj¹ szczególnie obci¹¿on¹
konsekwencjami zdrowotnymi swej pracy. Wiêkszoœæ
przypadków zawodowych chorób zakaŸnych i alergicznych
wœród pracowników medycznych w Polsce dotyczy tego
zawodu. Praca pielêgniarki mo¿e powodowaæ szereg konsekwencji – od wypadków przy pracy, poprzez choroby cywilizacyjne zwi¹zane z prac¹, a¿ do stwierdzanych chorób zawodowych. Niestety, w Polsce mimo dobrze sformu³owanych aktów
prawnych rzeczywistoœæ w zakresie profilaktyki w warunkach
pracy zawodowej pozostawia wiele do ¿yczenia. Kondycja finansowa zak³adów opieki zdrowotnej jest czynnikiem pog³êbiaj¹cym tak¿e te problemy. Dostateczna wiedza pielêgniarek
w tym zakresie mo¿e ograniczyæ niekorzystne konsekwencje
zdrowotne wyboru tego potrzebnego zawodu i satysfakcjê z jego
wykonywania. Wspó³czesna higiena jako nauka i dzia³alnoœæ
praktyczna poœwiêcona rozpoznaniu, ocenie i kontroli zagro¿eñ
zdrowotnych w œrodowisku pracy daje du¿e mo¿liwoœci ograniczenia ich wp³ywu. Autorzy publikacji w kolejnych rozdzia³ach
przedstawili wp³yw poszczególnych czynników uci¹¿liwych i
szkodliwych dla zdrowia w pracy pielêgniarki wraz z zasadami
ograniczania przyczyn i skutków takich nara¿eñ. Rozbudowane,
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w porównaniu z pierwszym wydaniem, zosta³y rozdzia³y poœwiêcone ergonomicznej pracy z pacjentem, skutkom obci¹¿eñ
uk³adu ruchu oraz zasadom profilaktyki tych schorzeñ. Ponadto,
przedstawione zosta³y prawne zasady profilaktyki w miejscu
pracy, orzecznictwa chorób zawodowych, a tak¿e rola specjalizacji pielêgniarskiej z zakresu ochrony zdrowia pracuj¹cych.
[z Przedmowy]
„Higiena pracy w pielêgniarstwie. Wybrane zagadnienia” pod
red. Bartosza Bilskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Poznañ 2009, s.276.
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sprawnych, patogeneza i rozwój zatrzymanych k³ów – to
interesuj¹ce tematy dla wiêkszoœci praktykuj¹cych
stomatologów. Inne, takie jak: wp³yw dojrzewania materia³u
kompomerowego na mikrotwardoœæ, laserowe spawanie
metalowych konstrukcji protetycznych, wp³yw wg³êbnego
formowania na zmianê gruboœci p³ytki obturuj¹cej z tworzywa
termoplastycznego, ocena struktury powierzchni ceramiki
krzemionkowej czy ocena stabilnoœci barwy i luminescencji
materia³ów kompozytowych stosowanych w protetyce
stomatologicznej – to tematy œciœle specjalistyczne z zakresu
materia³oznawstwa. Ocena stanu b³ony œluzowej jamy ustnej u
pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna czy leczenie
czynnoœciowe wad dotylnych – to zagadnienia, które
zainteresuj¹ z pewnoœci¹ klinicystów rzadziej spotykaj¹cych
siê z problematyk¹ tego typu.
[fragment tekstu Od Redaktora Naczelnego]
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Dental Forum 2/2009 (vol. XXXVIII), red. naczelny Ryszard Koczorowski. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Neuroskop
Powsta³e w 1989 roku czasopismo
naukowe „Neuroskop” od kilku lat ukazuje siê w cyklu rocznym. Ukazuj¹ siê w
nim recenzowane artyku³y z zakresu neurochirurgii, neurotraumatologii, neurologii, biomedycyny i neuroradiologii, raporty z badañ klinicznych i doœwiadczalnych (krajowych i zagranicznych) oraz
sprawozdania ze zjazdów i konferencji naukowych. Pismo
prezentuje opisy nowych, dopiero wdra¿anych lub ma³o rozpowszechnionych technik operacyjnych, a tak¿e innowacje ju¿
istniej¹cych. Nie brakuje te¿ akcentów historycznych, w tym
poznañskich: w najnowszym numerze znajdziemy
t³umaczenie (poœrednie, z angielskiego) dzie³a Hippokratesa
„O urazach g³owy” oraz przyczynek do biografii laureata
nagrody Nobla Emila von Behringa, który jako Assistenzarzt w
2 Przybocznym Pu³ku Huzarów w Twierdzy Poznañ odrabia³
pañstwowe stypendium, które pozwoli³o mu ukoñczyæ studia.
Neuroskop 2009 (11), red. nacz. Stanis³aw Nowak. Poznañskie
Towarzystwo Przyjació³ Nauk, Fundacja na Rzecz Neurochirurgii im. Prof. Feliksa Tokarza.

Dental Forum
2/2009 (vol. XXXVIII)
Zapraszaj¹c do lektury tego numeru
polecam zarówno prace oryginalne, jak
i kliniczne. Nawyki ¿ywieniowe u¿ytkowników protez ca³kowitych, skargi lekarzy dentystów w Internecie, dostêpnoœæ
us³ug stomatologicznych dla niepe³no-
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Rozwój fizyczny i sprawnoœæ ruchowa polskich dzieci i m³odzie¿y
Niniejsze opracowanie stanowi zbiór
publikacji dotykaj¹cych problematyki
aktywnoœci ruchowej cz³owieka od wczesnego dzieciñstwa do doros³oœci. Czytelnik
znajdzie tu prace dotycz¹ce rozwoju ruchowego ma³ych dzieci,
dzieci w wieku szkolnym, jak równie¿ m³odzie¿y. Kilka
doniesieñ naukowych odpowiada na pytanie, jaki wp³yw na
rozwój ruchowy ma uprawianie sportu zarówno na poziomie
rekreacyjnym, jak te¿ na poziomie akademickim. Wœród prezentowanych prac znajdziemy te¿ szereg cennych opracowañ
epidemiologicznych przedstawiaj¹cych poziom sprawnoœci
fizycznej w ró¿nych grupach spo³ecznych. Uzyskamy te¿
odpowiedŸ na pytanie, jak typowe dla œrodowisk akademickich
nawyki oraz przeci¹¿enia wp³ywaj¹ na uczestnictwo w kulturze fizycznej, sprawnoœæ fizyczn¹, czy stan narz¹du ruchu.
Czêœæ publikacji dowodzi te¿ znacz¹cej roli propagatorów
aktywnoœci ruchowej, nauczycieli szkolnych i akademickich w
kszta³towaniu tej¿e kultury wœród dzieci i m³odzie¿y.
[ze S³owa wstêpnego]
„Rozwój fizyczny i sprawnoœæ ruchowa polskich dzieci i m³odzie¿y” pod red. Andrzeja Deckerta i W³odzimierza Samborskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s.447.
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W ramach XIII Poznañcz³owieka oraz przeszczeskiego Festiwalu Nauki
pów. Oprócz tego w holu na
i Sztuki Polska Akademia
parterze bêdzie mo¿na
Nauk Oddzia³ w Poznaniu,
obejrzeæ wystawê zdjêæ
Akademia Muzyczna
o sporcie osób niepe³noim. I. J. Paderewskiego, Unisprawnych i polskim ruchu
wersytet Medyczny im.
paraolimpijskim, a tak¿e
Karola Marcinkowskiego
wzi¹æ udzia³ w lekcji pieroraz Uniwersytet Przyrowszej pomocy i poddaæ siê
dniczy zapraszaj¹ na wyk³abadaniom profilaktycznym.
dy, wystawy i prezentacje,
Atrakcje przygotowane
które odbêd¹ siê 27 kwietnia
przez pozosta³e uczelnie
2010 (wtorek) w Oœrodku
zapowiadaj¹ siê równie
Nauki PAN przy ul. Henryciekawie. Zapraszamy!
ka Wieniawskiego 17/19
27 KWIETNIA 2010 ROKU
w godzinach 10.00 – 15.10.
Wiêcej informacji na stronie www.pan.poznan.pl.
Piêcioro pracowników UMP przedstawi wyk³ady na temat
Rezerwacja miejsc: Mariola Osiak,
struktury i funkcji uk³adu nerwowego, guzów tarczycy u
tel. 61 8528 158, ompan@man.poznan.pl
dzieci, pozytronowej tomografii emisyjnej, procesu wzrastania
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W samo po³udnie 21 grudnia 2009 rektor Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. Jacek Wysocki oraz dziekani Wydzia³u Lekarskiego I
i Nauk o Zdrowiu prof. Ryszard Marciniak i prof. W³odzimierz
Samborski dziêkowali za wieloletni¹ pracê przechodz¹cym
w tym roku na emeryturê pracownikom naukowym. Byli to:
– prof. dr hab. Zygmunt Muszyñski – by³y kierownik Katedry
i Zak³adu Bakteriologii Farmaceutycznej
– prof. dr hab. Bogus³aw Pawlaczyk – by³y kierownik Katedry
Pielêgniarstwa Pediatrycznego
– prof. dr hab. Roman Wachowiak – by³y kierownik Katedry
i Zak³adu Medycyny S¹dowej
– prof. UM dr hab. Roman Meissner – by³y kierownik Katedry
i Zak³adu Historii Nauk Medycznych
– prof. UM dr hab. Micha³ Umbreit z Katedry i Zak³adu
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
– dr n. przyr. Ma³gorzata Szwabe z Katedry i Zak³adu
Anatomii Prawid³owej
– dr med. Wac³awa Oszczyk-Paluszak z Kliniki Kardiologii
i Nefrologii Dzieciêcej
– mgr El¿bieta Charoñska z Pracowni Pielêgniarstwa
Spo³ecznego.
Oprócz oœmiorga obecnych na spotkaniu na emeryturê
odchodz¹ tak¿e:

Kazimierz Fryœ

Jak co roku, tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w rektoracie odby³a siê uroczystoœæ
po¿egnania odchodz¹cych na emeryturê pracowników naukowych naszej uczelni.

– dr n. przyr. Ilona Mirska z Katedry i Zak³adu Bakteriologii
Farmaceutycznej
– dr n. med. Jolanta Marciniecka-Hêdzelek z Kliniki
Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
Wszystkim wymienionym osobom Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu sk³ada wyrazy
wdziêcznoœci za wieloletni¹ pracê na rzecz uczelni i nauki
polskiej.
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Mimo trzaskaj¹cego mrozu (-13°C) oko³o 200 osób spotka³o siê w ostatnim tygodniu stycznia
na tradycyjnym œniadaniu noworocznym, organizowanym przez Ko³o Seniora UMP.
Ju¿ od kilkunastu lat emerytowani pracownicy naszego
uniwersytetu zbieraj¹ siê w sali bankietowej hotelu Polonez,
by w bo¿onarodzeniowo-noworocznej atmosferze zapoznaæ
siê z rocznym sprawozdaniem finansowym zrzeszaj¹cego ich
Ko³a Seniora i spotkaæ z w³adzami uczelni. Przede wszystkim
jednak jest to okazja, dla wielu jedyna w roku, by zobaczyæ siê
i porozmawiaæ z dawnymi wspó³pracownikami, znajomymi
i przyjació³mi.
Jak min¹³ rok 2009
Spotkanie poprowadzi³a przewodnicz¹ca Ko³a Seniora,
Regina Tobolewska, która po przedstawieniu obecnych na
spotkaniu przedstawicieli w³adz uczelni, omówi³a dzia³alnoœæ
ko³a w roku 2009. Zrzesza³o ono na koniec roku kalenda-

rzowego 688 osób (w tym 526 pañ i 162 panów). Trzynaœcioro
emerytowanych pracowników uniwersytetu zmar³o w ubieg³ym roku. Ich pamiêæ zebrani uczcili minut¹ ciszy.
Zesz³oroczny bud¿et ko³a w wysokoœci 516 710,60 z³ zosta³
jak zwykle podzielony na wyp³aty z funduszu socjalnego
(na dofinansowanie wypoczynku; wnioski nale¿y sk³adaæ do
koñca roku kalendarzowego), zapomogi bezzwrotne (dla osób
w trudnej sytuacji ¿yciowej; wnioski nale¿y sk³adaæ do 25
lutego, 25 maja, 25 wrzeœnia i 25 listopada) i fundusz na utrzymanie ko³a, z którego finansuje siê tak¿e coroczne spotkanie
przy noworocznym stole.
Jak co roku Ko³o Seniora umo¿liwia³o swoim cz³onkom poznawanie ziemi ojczystej. W trzech jednodniowych wycieczkach po Wielkopolsce i dwudniowej do Czêstochowy, organizowanych wspólnie z poznañskim oddzia³em PTTK, wziê³o

F
a
k
t
y
U
M
P
1
/
2
0
1
0

22 INFORMACJE

Odnowienie dyplomów

udzia³ 138 cz³onków ko³a. Podobne wyjazdy planuje siê na rok
bie¿¹cy. Propozycje miejsc wartych zwiedzenia nale¿y zg³aszaæ
prowadz¹cym ko³o w godzinach jego urzêdowania (wtorki
i pi¹tki 10-12.30, Col. Wrzoska, pok. 102; tel. 061-854-68-07)
do koñca marca. Przypominamy, ¿e w wycieczkach ko³a seniora
mog¹ braæ udzia³ tak¿e aktualni pracownicy naszej uczelni.
O uczelni i nie tylko

Kazimierz Fryœ

Sprawozdanie finansowe i turystyczne zebrani przyjêli
przez aklamacjê. Nastêpnie aktualn¹ sytuacjê Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
przedstawi³ pokrótce jej dawnym pracownikom rektor, prof.
Jacek Wysocki. Przyzna³, ¿e jest to dla niego moment szczególnego wzruszenia, bowiem widzi wœród s³uchaczy swoich
dawnych nauczycieli akademickich i osoby, które pamiêta
z czasów, gdy nie myœla³ nawet o tym, ¿e bêdzie kierowa³
uczelni¹. Wszystkim obecnym rektor UMP z³o¿y³ ¿yczenia
noworoczne.
Seniorzy tak¿e chêtnie korzystali z okazji prze³amania siê
op³atkiem. W nieformalnej czêœci spotkania oddali siê towarzyskim rozmowom, nie tylko wspomnieniowym. Jednym
z popularnych tematów aktualnych by³a kwestia zasygnalizo-

Obecny na spotkaniu rektor UMP przedstawi³ zebranym najnowsze
informacje z ¿ycia uczelni

wanego przez rektora przejêcia Szpitala Wojskowego przez
Uniwersytet Medyczny.
MKN
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W piêædziesi¹t lat po ukoñczeniu studiów na Wydziale Lekarskim i Oddziale Stomatologii AM
w Poznaniu 26 wrzeœnia 2009 roku absolwenci z roku 1958 spotkali siê na uroczystoœci
odnowienia dyplomu lekarza i lekarza dentysty.

Marian Krawczyñski

Oficjalna czêœæ uroczystoœci, przygotowana przez uczelniê,
odby³a siê w nowym Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Humory dopisywa³y wszystkim.
Na zdjêciu dr Henryka Sapiñska, pediatra i pulmonolog
z Ostrowa Wlkp., oraz Aleksandra Granatowicz-M³yniec,
laryngolog z Warszawy.

w Poznaniu, przy al. Przybyszewskiego 37. Wczeœniej wiêkszoœæ Jubilatów uczestniczy³a w dziêkczynnej mszy œw. w koœciele oo. pallotynów.
Na uroczystoœæ jubileuszow¹ przyby³o z kraju i z zagranicy
(m.in. z Niemiec, Francji i USA) 175 osób. To uroczyste
spotkanie zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ JM Prorektor UMP –
prof. Grzegorz Oszkinis, Dziekan Wydzia³u Lekarskiego I –
prof. Ryszard Marciniak, Prodziekan Wydzia³u Lekarskiego I –
prof. Jaros³aw Walkowiak oraz Prodziekan Wydzia³u
Lekarskiego II ds. Oddzia³u Stomatologii – prof. Jerzy
Sokalski. Obecny by³ równie¿ Kanclerz UMP – mgr Bogdan
Poniedzia³ek. To dziêki jego decyzjom przygotowanie tej
uroczystoœci by³o znacznie ³atwiejsze. Nad sprawn¹ realizacj¹
programu i przebiegiem uroczystoœci czuwa³a zawsze
bezb³êdna pani El¿bieta Marciniak – wieloletni kierownik
Dziekanatu WL I.
Niebanalne przemowy i nostalgiczne wspominki
Uroczystoœæ otworzy³ i prowadzi³ starosta roku – ni¿ej
podpisany Marian Krawczyñski. Pan rektor i panowie dziekani
w swoich niebanalnych przemówieniach i ciep³ych s³owach
przekazali zebranym jubilatom, jako swoim nauczycielom,
wyrazy wysokiego uznania za 50 lat realizacji powo³ania
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Podczas uroczystego obiadu.
Od lewej: dr Andrzej Topi³ko, by³y adiunkt Zak³adu
Patomorfologii AM, póŸniej pracownik naukowy
Instytutu Pasteura w Pary¿u;
prof. Bogdan WoŸniewicz, kierownik Zak³adu Patologii IP
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;
Antoni Dmochowski, by³y dyrektor Wielkopolskiego Centrum
Medycyny Pracy z ma³¿onk¹ dr Hank¹ Dmochowsk¹
(Instytut Zachodni)

choroby wewnêtrzne (38), pediatria (26), chirurgia (17), po³o¿nictwo i ginekologia (10), okulistyka (8), medycyna przemys³owa (8), anestezjologia (6), anatomia patologiczna (6), otolaryngologia (5). Zwykle jako druga specjalizacja, znalaz³y siê
tak¿e: organizacja ochrony zdrowia (8), medycyna spo³eczna
(6), medycyna kolejowa (6), medycyna pracy (5). Czterokrotnie reprezentowane by³y medycyna ogólna, dermatologia,
pulmonologia, analityka i diagnostyka laboratoryjna oraz radiodiagnostyka. W naszym gronie doszukano siê trojga psychiatrów i specjalistów medycyny szkolnej oraz po dwóch
kardiologów, urologów, radiologów, balneologów, patologów,
transfuzjologów i specjalistów chorób zakaŸnych. Zaledwie
pojedynczo podano: endokrynologiê, hematologiê, kardiochirurgiê, neonatologiê, neurologiê, reumatologiê, foniatriê,
ftyzjatriê, seksuologiê, epidemiologiê, medycynê paliatywn¹
i medycynê sportow¹.
Wœród 34 stomatologów najczêœciej reprezentowane by³y:
stomatologia ogólna (14), zachowawcza (8) i dzieciêca (8).
W dalszej kolejnoœci podano: protetykê (3) oraz ortodoncjê
i chirurgiê szczêkowo-twarzow¹ (2).
Oczywiœcie, liczby te nie mog¹ oddaæ udzia³u absolwentów
jednego rocznika Alma Mater Posnaniensis w rozwój polskiej
medycyny czy ratowanie zdrowia i ¿ycia pacjentów. Nieco
wiêcej informacji i refleksji na temat losów ¿yciowych
i 50-letniej drogi zawodowej medyków mog¹ dostarczyæ zainteresowanym opublikowane wspomnienia.

lekarskiego w ró¿nych warunkach i na ró¿nych stanowiskach.
Poza piêknym okolicznoœciowym dyplomem UMP, zredagowanym w jêzyku ³aciñskim, oraz dyplomem Stowarzyszenia
Absolwentów UMP, ka¿dy jubilat otrzyma³ piêkn¹ ró¿ê oraz
okolicznoœciowy tom z notkami biograficznymi i wspomnieniami absolwentów, zatytu³owany „50 lat w s³u¿bie Eskulapa”.
Stowarzyszenie Absolwentów UMP w Poznaniu reprezentowa³ jego wiceprezes – dr med. Maciej Stolzmann. Wspomnia³
on swojego ojca, prof. Zdzis³awa Stolzmanna, jako naszego
dziekana i wyk³adowcê. W imieniu jubilatów s³owa podziêkowania do w³adz uczelni skierowa³ kol. Antoni Dmochowski.
Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci zakoñczono odœpiewaniem
„Gaudeamus”. Jubilaci pod¹¿yli na spotkanie towarzyskie
i uroczysty obiad w restauracji „Brovaria” na Starym Rynku,
gdzie kontynuowano wzajemne rozpoznawanie siê i przy
lampce wina wspominano m³odzieñcze lata studiów, naszych
wyk³adowców, a tak¿e wymieniano wra¿enia i refleksje z jak¿e
ró¿nych dróg ¿yciowych i profesjonalnych. Zadowoleni ze
wspólnego spotkania, niekiedy z lekk¹ nut¹ nostalgii, ¿egnaliœmy siê ju¿ w godzinach wieczornych na piêknie iluminowanym Starym Rynku.

Po 50 latach, spoœród absolwentów rocznika 1958 w liczbie
320 lekarzy i 84 stomatologów, na apel ankietowy odpowiedzia³o 175 osób (61% zawiadomionych absolwentów),
w tym 34 stomatologów (57%). Z naszego grona zmar³o 73
lekarzy i 8 stomatologów. Na naszym roku studiów zawarto 16
ma³¿eñstw, a 12 z nas uzyska³o tytu³ profesora (ka¿dy w innej
specjalnoœci, poza dwoma pediatrami).
Wiêkszoœæ ankietowanych absolwentów Wydzia³u Lekarskiego uzyska³a specjalizacjê w nastêpuj¹cych dziedzinach:

prof. Marian Krawczyñski

Archiwum Mariana Krawczyñskiego

A teraz trochê statystyki
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Czêœæ oficjalna uroczystoœci odby³a siê
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP
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Nowe tytu³y, stanowiska i stopnie naukowe
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2. w zakresie medycyny - reumatologii
dr Piotr Leszczyñski
„Ocena ryzyka z³amañ u kobiet chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów”

Profesury tytularne
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis
2. prof. dr hab. Julian Malicki
3. prof. dr hab. Witold M³ynarczyk

WYDZIA£ LEKARSKI II
Doktorzy habilitowani nauk medycznych
1. w zakresie biologii medycznej
dr n. chem. Andrzej P³awski
„Molekularne uwarunkowania rodzinnej polipowatoœci
gruczolakowatej jelita grubego (FAP) w populacji polskiej”

Profesury uczelniane
WYDZIA£ LEKARSKI I
1. dr hab. Robert Juszkat
stanowisko profesora nadzwyczajnego
2. dr hab. Magdalena Figlerowicz
stanowisko profesora nadzwyczajnego

Doktoraty
WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny

WYDZIA£ LEKARSKI II

1. lek. med. Dorota Jezierska
„Wybrane czynniki prognostyczne w wewn¹trzczaszkowych
przerzutach raka p³uca leczonych radiochirurgicznie”

1. prof. dr hab. Joanna Twarowska-Hauser
stanowisko profesora zwyczajnego
2. prof. dr hab. Krzysztof Linke
stanowisko profesora zwyczajnego
3. prof. dr hab. Marian Grzymis³awski
stanowisko profesora zwyczajnego
4. dr hab. Fryderyk Pukacki
stanowisko profesora nadzwyczajnego
5. dr hab. Zbigniew Krasiñski
stanowisko profesora nadzwyczajnego
6. prof. dr hab. Bogdan Rydzewski
stanowisko profesora zwyczajnego
7. dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
stanowisko profesora nadzwyczajnego
8. dr hab. Anna Jab³ecka
stanowisko profesora nadzwyczajnego

Doktorzy nauk biologicznych w zakresie biologii medycznej
1. mgr psych. Natalia Guglas-Jankowiak
„Jad³owstrêt psychiczny jako czynnik wp³ywaj¹cy na jakoœæ
¿ycia m³odych kobiet w wieku od 17 do 25 roku ¿ycia”
2. mgr fizjoterapii Marcin Wytr¹¿ek
„Badania elektromiograficzne dla uzupe³nienia diagnostyki
i oceny postêpów leczenia rehabilitacyjnego u chorych z objawami bólowymi miêœni”
Doktor nauk medycznych w zakresie biologii:
1. mgr biotech. Magdalena Depa-Martynów
„Wp³yw obecnoœci wybranych transkryptów w gametach
mêskich na ich potencja³ rozrodczy”

Habilitacje
WYDZIA£ LEKARSKI I

WYDZIA£ LEKARSKI II
Doktorzy habilitowani nauk medycznych
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. w zakresie medycyny – kardiologii
dr Przemys³aw Guzik
„Asymetria rytmu serca, krótko- i d³ugotrwa³e sk³adowe
zmiennoœci rytmu serca u zdrowych osób”

1. lek. med. Ewelina Anna Szczepanek
„Hemiagenezja tarczycy – profil kliniczny oraz analiza molekularno-genetyczna”
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2. lek. med. Tomasz Szczapa
„Ocena przydatnoœci mieszaniny tlenu i helu w leczeniu
ciê¿kiej niewydolnoœci oddechowej u noworodka”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:
1. lek. stom. Anna Biczysko-Murawa
„Ocena wp³ywu dymu tytoniowego na strukturê nab³onka
wielowarstwowego p³askiego jamy gêbowej i migawkowego
tchawicy u szczurów, badania doœwiadczalne”
2. lek. stom. Ma³gorzata Kuc-Michalska
„D³ugoœæ trwania skoku wzrostowego u pacjentów z I i III klas¹
szkieletow¹ w oparciu o analizê krêgów szyjnych metod¹ CVM”
3. lek. stom. Anna Sójka
„Ocena przydatnoœci ultradŸwiêkowej techniki instrumentalnej w diagnostyce dysfunkcji narz¹du ¿ucia”
4. lek. stom. Edyta Ciê¿ka
„Ocena obrony antyoksydacyjnej œliny kobiet w ci¹¿y powik³anej cukrzyc¹”
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Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr anal. med. Joanna £upicka
„Rozwój nerwów rdzeniowych u zarodków ludzkich od pi¹tego do ósmego tygodnia”

WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. mgr Adam Pogorza³a
„Funkcje ¿yciowe osób po totalnej endoprotezoplastyce stawu
biodrowego”
2. mgr Ewa Kempka-Dobra
„Ocena dysbalansu miêœniowego u dzieci w wieku przedszkolnym”
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Senat:
1. uchwali³ zmiany w
– statucie Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
– „Regulaminie studiów podyplomowych w zakresie analityki
medycznej”
– „Regulaminie w sprawie trybu i warunków kierowania i
odbywania podró¿y w celach naukowo-szkoleniowych poza
granice kraju przez pracowników i doktorantów uczelni”
– „Regulaminie wyjazdów w ramach programu LLP
ERASMUS”

Wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia wrêczy³
odznaczenia pañstwowe oraz dyplomy nagród Minister Zdrowia pracownikom naszej uczelni a studentom – dyplomy
stypandiów Minister Zdrowia [patrz str. 15]

2. nada³ budynkowi przy ul. Smoluchowskiego nazwê Collegium im. Doc. Marcina Sarnowskiego
3. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– dr hab. Roberta Juszkata z Zak³adu Radiologii Klinicznej
Katedry Radiologii
– dr hab. Agnieszki Dobrowolskiej-Zachwiei z Katedry i Kliniki Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych
4. zmieni³ uchwa³y w sprawie wysokoœci pensum dydaktycznego
5. wyrazi³ zgodê na utworzenie w ramach Centrum Nauczania
w Jêzyku Angielskim Sekcji E-learning i Sekcji Symulacji
Medycznej

Senat:
1. uchwali³ zmiany w zasadach rekrutacji na I rok studiów w
roku akademickim 2010/2011
2. zaakceptowa³:
– terminy egzaminów wstêpnych i terminy sk³adania dokumentów na studia w roku akademickim 2010/2011
– przelicznik matury zdawanej na poziomie rozszerzonym na
poziom podstawowy
3. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– dr hab. Magdaleny Figlerowicz z Kliniki Chorób ZakaŸnych
i Neurologii Dzieciêcej III Katedry Pediatrii
– dr hab. Anny Jab³eckiej, kierownika Zak³adu Farmakologii
Klinicznej
4. wyrazi³ zgodê na powo³anie prof. dr hab. El¿biety Kaczmarek na kierownika Zak³adu Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej Katedry Patomorfologii Klinicznej
5. uchwali³ zmiany w Statucie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi.

6. pozytywnie zaopiniowa³ propozycjê Rady Uczelnianej
Samorz¹du Studenckiego o nadanie nazwy „Karolek” Domowi
Studenckiemu przy ul. Rokietnickiej
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Ginekologiczno-Po³o¿niczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej to nowoczesna,
najwiêksza tego typu jednostka medyczna w Polsce, o ponad stuletniej historii
i skomplikowanej topografii w zlepku obiektów z ró¿nych epok.
Jednak dla wiêkszoœci Poznaniaków je¿ycki szpital jest interesuj¹cy
z innego powodu: to przede wszystkim miejsce ich w³asnego urodzenia.
Zapomnianym inicjatorem powstania tej placówki by³ pochodz¹cy z Krotoszyna dr Alfons Toporski, niemiecki dyrektor
dzia³aj¹cego od 1800 roku przy ul. Grobla Instytutu Kszta³cenia Po³o¿nych. Gdy w 1897 roku samorz¹d prowincjonalny
podj¹³ decyzjê o zakupie dzia³ki i wybudowaniu nowoczesnego szpitala dla po³o¿nic ze szko³¹ dla akuszerek, Je¿yce by³y
jeszcze podmiejsk¹ wsi¹, co do dziœ potwierdza nazwa ulicy
Polnej. Na zachód od niej rozci¹ga³y siê wówczas rozleg³e pola
uprawne i ³¹ki. Gdy cztery lata póŸniej w nowym budynku
przyjmowano pierwsze pacjentki, ich dzieci rodzi³y siê ju¿
w Poznaniu, powiêkszonym o trzy wielkie, szybko rozwijaj¹ce
siê dzielnice (Je¿yce, Wildê i Grunwald).
Kobiecy kwarta³
Podobnie jak miasto, szpital rozwija³ siê skokowo, powiêkszaj¹c swoje gabaryty, a czasem i terytorium. Pierwszym i do
dziœ najbardziej wyró¿niaj¹cym siê budynkiem jest zaprojektowany przez Heinricha Grüdera (ówczesnego architekta
miejskiego) ceglany, trójdzielny i trzykondygnacyjny gmach
wzd³u¿ ul. Polnej ze skrzyd³em dyrekcyjnym od strony
ul. Jackowskiego (wówczas Koszarowej – Kasernenstrasse).
Pozosta³y teren dzia³ki, pomijaj¹c kilka ma³ych obiektów
(kaplica, pralnia, lodownia), przeznaczono na zieleñ, z której
mia³y korzystaæ pacjentki – sale chorych by³y zwrócone w
stronê parku, podczas gdy okna gabinetów lekarskich wychodzi³y na ulicê.
W latach 1912-1913 obiekt powiêkszy³ siê o czêœæ umieszczon¹ na rogu Polnej i Bukowskiej (proj. Fritz Teubner), która
– choæ ró¿ni¹ca siê stylem – tak wtopi³a siê w starszy budynek,
¿e do dziœ obie czêœci ma³o kto rozró¿nia (tak¿e oficjalnie jest
to jeden budynek A). W ten sposób pojemnoœæ szpitala
powiêkszy³a siê do 200 ³ó¿ek.
Miêdzywojnie
W ³ó¿kach tych w czasie I wojny œwiatowej le¿eli g³ównie
ranni ¿o³nierze, jednak wkrótce wróci³y tu pacjentki. Pierwszym polskim dyrektorem placówki zosta³ dr Stanis³aw £azarewicz. Krótko potem Krajowa Klinika dla Kobiet sta³a siê
siedzib¹ Katedry Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych, której
szefowa³ dotychczasowy prymariusz szpitala, a wkrótce profesor, Boles³aw Kowalski. Dziêki jego staraniom powiêkszono
oddzia³ ginekologiczny, zbudowano nowoczesn¹ salê operacyjn¹ oraz otworzono dwa nowe oddzia³y: wodoleczniczy
i rentgenologiczny. Plany rozbudowy by³y jeszcze ambitniejsze, realizacjê okrojono jednak ze wzglêdu na œwiatowy kryzys
finansowy.

W roku 1928, po zakupieniu 50 mg radu, klinika na Polnej
sta³a siê pierwszym polskim oœrodkiem, w którym leczono
nowotwory ginekologiczne promieniowaniem. Innowacj¹ na
skalê kraju by³o tak¿e zorganizowanie „pogotowia po³o¿niczego” (polikliniki wyjazdowej). Dzia³aj¹ca nadal Szko³a
Po³o¿nych poszerzy³a zakres nauczania, przed³u¿aj¹c naukê
z 9 miesiêcy do dwóch lat. Warto w tym miejscu przypomnieæ
„praw¹ rêkê” prof. Kowalskiego, pierwsz¹ polsk¹ po³o¿n¹ na
Polnej, prze³o¿on¹ Jadwigê Kluczównê.
Po II wojnie œwiatowej
Wycofuj¹c siê z miasta, Niemcy spalili i zburzyli 1 budynków kliniki, zniszczyli te¿ jej wyposa¿enie. Odbudowa
zaczê³a siê bardzo szybko, bo jeszcze w trakcie trwania walk
o Cytadelê. W latach 50-tych placówka powiêkszy³a siê o now¹
izbê przyjêæ i obszern¹ salê wyk³adow¹ z 300-osobowym
audytorium. Krótko po wojnie szpital posiada³ ju¿ 220 ³ó¿ek,
ale wci¹¿ ani jednego pediatry!
W dawnym skrzydle dyrekcyjnym (od strony ul. Jackowskiego) przez 10 lat funkcjowa³a Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa. Na pocz¹tku lat 60-tych wprowadza siê na jej miejsce
II Klinika Pediatryczna, kierowana przez prof. Olecha Szczepskiego. Po jej przenosinach do nowego szpitala na Ogrodach
pozostaj¹ tu neonatolodzy z doc. Kazimier¹ Jerzykowsk¹
i prof. Iren¹ Twarowsk¹.
Dziœ
Od 1991 roku do szpitala przy³¹czono powojskow¹ dzia³kê
od strony ul. Wawrzyniaka. Umieszczono tam zespó³ przyszpitalnych poradni oraz zaplecze techniczne szpitala (m.in. pralnia, magazyny, archiwum). Ostatnim etapem zmian lokalowych szpitala by³a rozci¹gniêta na kilkanaœcie lat budowa
budynku diagnostyczno-zabiegowego (B) z charakterystycznym szeœcianem nad wejœciem od ul. Jackowskiego.
Obecnie na terenie placówki funkcjonuje 6 katedr i 13 klinik
UMP, a w ich ramach 20 oddzia³ów szpitalnych (plus izba
przyjêæ) z 410 ³ó¿kami. Szpital posiada najwy¿szy (III) stopieñ
referencji w zakresie ginekologii, po³o¿nictwa i neonatologii.
W ci¹gu stu lat istnienia szpitala hospitalizowano tu ok.
1 200 000 osób, wykonano grubo ponad 100 tysiêcy operacji
i obs³u¿ono 400 tysiêcy porodów. W minionym roku przysz³o
tu na œwiat 6 400 dzieci.
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Magdalena Knapowska-Nizio³ek
urodzona i rodz¹ca na Polnej
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Kto podchodzi do szpitala od strony ulicy Polnej, nie domyœli siê prawdziwych rozmiarów kliniki.
Dopiero z lotu ptaka widaæ wielkoœæ za³o¿enia

Nowy budynek diagnostyczno-zabiegowy
nawi¹zuje kszta³tem i kolorystyk¹ do najstarszych czêœci szpitala

Przeszklony ³¹cznik miêdzy budynkami
gmachu A: najstarszym i dobudowanym
w latach 1912-1913

Za budynkiem projektu Teubnera
zachowano skrawek szpitalnego parku z piêknym platanem

Jedna z ozdobnych ankier
na dawnym skrzydle dyrekcyjnym
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Do przyszpitalnych przychodni
mo¿na dojœæ od ul.Wawrzyniaka
lub Jackowskiego
Fot. Kazimierz Fryœ
Magdalena Knapowska-Nizioùek
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iloœciowa analiza morfologiczna wypustek œnie¿ynkowych...
W ostatni¹ sobotê karnawa³u pracownicy Katedry i Zak³adu Histologii i Embriologii UMP wybrali siê do Ameryki. Nie Pó³nocnej,
Po³udniowej ani Œrodkowej, tylko do naszej, wielkopolskiej.
Korzystaj¹c z wyj¹tkowej w tym roku, prawdziwie zimowej aury, w gospodarstwie agrotyrystycznym „Ameryka” na skraju Puszczy
Noteckiej urz¹dzili kulig i bitwê na œnie¿ki, a tak¿e – jak przysta³o na pracowników wy¿szej uczelni – test z piêædziesiêciu pytañ na
temat katedry i uniwersytetu (wszyscy zdali, choæ pytania by³y podchwytliwe i trudne!) oraz badania naukowe, co potwierdzaj¹
specjalne certyfikaty, rozdane uczestnikom pod koniec imprezy.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla ducha by³a wizyta w pa³acu Twardowskich w Kobylnikach, natomiast zmêczone cia³a posilono gor¹c¹ zup¹
wêgiersk¹, kie³baskami i karkówk¹ z rusztu, przepysznym bigosem i nieodzownym na kuligach grzañcem.
Dwadzieœcia piêæ osób, z prof. Zablem na czele, bawi³o siê znakomicie. Jeœli pogoda dopisze, za rok wybieraj¹ siê znowu!
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