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w obiektywie Kazimierza Frysia

Hall przed blokiem operacyjnym Katedry i Kliniki

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Otolaryngologii UMP w Szpitalu Klinicznym
im. Heliodora Œwiêcickiego przy ul. Przybyszewskiego pe³ni nie tylko rolê komunikacyjn¹,
ale i dokumentacyjn¹. Bogat¹ historiê tej
jednostki mo¿na poznaæ z wisz¹cych tu tablic.
Na honorowym miejscu naprzeciwko wejœcia
19 paŸdziernika 2010 uroczyœcie ods³oniêto
kolejn¹, poœwiêcon¹ dr Krzysztofowi Trzciñskiemu-Komedzie. Œwiatowej s³awy muzyk po
ukoñczeniu studiów medycznych pracowa³ tutaj
przez pó³tora roku, miêdzy innymi samodzielnie
wykonuj¹c 26 operacji. Gospodarz uroczystoœci,
prof. Witold Szyfter zaprosi³ do wspominania
czasów wspólnych studiów kolegê Komedy,
prof. Antoniego Pruszewicza. Goœciem honorowym by³a siostra kompozytora, Irena Or³owska,

Inauguracja 2010/2011

która powiedzia³a: „To jest dok³adnie twarz
Krzysztofa. Taka, jak¹ mia³, kiedy pracowa³ tu,

dr Komeda razy dwa

w klinice”.
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Nie bój siê statystyki!

Lekarskie œwiêtowanie
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Rok temu w Klinice
Endokrynologii, Przemiany
Materii i Chorób
Wewnêtrznych testowano
najnowoczeœniejszy rodzaj
ultrasonografu, umo¿liwiaj¹cy
szczegó³ow¹ diagnostykê guzków tarczycy na
podstawie ich elastycznoœci. Dziœ klinika jako
pierwsza w Polsce ma ju¿ takie urz¹dzenie
na w³asnoœæ. I nie musia³a wydaæ na nie
ani z³otówki.
Dodatkow¹ funkcjê elastografii –
mo¿liwoœæ oceny sztywnoœci zmian
ogniskowych w badanym narz¹dzie –
wprowadzono do aparatury
ultrasonograficznej zaledwie kilka lat
temu. Dopiero wtedy opracowano technologicznie znan¹ klinicystom
od lat zasadê, ¿e im guz twardszy, tym prawdopodobieñstwo zmian
nowotworowych wiêksze. Jednak pierwsze elastografy trudno by³o
nazwaæ doskona³ym narzêdziem diagnostycznym – wynik nie by³
obiektywny, zale¿a³ od indywidualnej dla ka¿dego badaj¹cego si³y
nacisku g³owic¹ aparatu na cia³o pacjenta.
W 2009 roku pojawi³ siê na rynku pierwszy udoskonalony pod tym
k¹tem wielofunkcyjny ultrasonograf firmy Supersonic Imagine.
Umo¿liwia on wykonanie elastografii dynamicznej w czasie
rzeczywistym a tym samym pozwala w sposób obiektywny oceniæ
elastycznoœæ zmiany w narz¹dzie. Po satysfakcjonuj¹cych testach
w Szpitalu im. Heliodora Œwiêcickiego, kieruj¹cy Klinik¹
Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnêtrznych
prof. Jerzy Sowiñski podj¹³ decyzjê o aplikowaniu o grant na zakup
takiego aparatu. W grudniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
przyzna³ klinice potrzebne 790 tys. z³ z Funduszu Nauki i Technologii
Polskiej (wysoko ocenion¹ aplikacjê przygotowa³
prof. Marek Rucha³a). Latem urz¹dzenie pojawi³o siê w szpitalu.
Podobnego USG nie ma jeszcze nikt inny ani w Poznaniu ani w ca³ej
Polsce (dwa oœrodki s¹ w trakcie starañ). W poznañskiej klinice aparat
wykorzystuje siê w codziennej diagnostyce (tym i czterema innymi
klinika diagnozuje 1200 pacjentów miesiêcznie). Szczególnie
przydaje siê, gdy inne badania nie pozwalaj¹ podj¹æ jednoznacznej
decyzji o operacji, a tak¿e przy wyborze kolejnoœci przeprowadzania
biopsji u pacjentów z du¿¹ iloœci¹ guzków. S³u¿y te¿ celom naukowym:
w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób
Wewnêtrznych wdra¿any jest w³aœnie program badaj¹cy korelacjê
obrazu elastograficznego i wyników badañ histopatologicznych.
MKN
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NA POCZ¥TEK

Jest wielu ludzi, których akademickie
inauguracje dra¿ni¹. I maj¹ oni swoje
racje: te podnios³e œpiewy
w zapomnianym jêzyku!
Stroje, które dawno wysz³y nie tylko
z mody, ale w ogóle z u¿ycia!
Nieznoœna czasem celebracja s³ów,
czêstokroæ ocieraj¹cych siê o patos.
Ale jest w tych dwóch godzinach
rocznie coœ takiego, co jednak zape³nia
aule szkó³ wy¿szych. £adnie t³umaczy
to bohater popkultury, Tewje mleczarz,
którego edukacja skoñczy³a siê ledwie
na chederze: „Tradition!
Because of our traditions we`ve kept
our balance for many, many years.
And because of our traditions
every one of us knows who he is”.
To prawda, ¿e mamy wiek XXI
i ¿e wiele tradycji zosta³o zmiecionych
przez wicher nowoczesnoœci.
Medycy rozumiej¹ to doskonale.
A jednak to mi³e poczuæ choæ raz
do roku, ¿e cz³owiek wpisuje siê
w pewn¹ wielopokoleniow¹
powtarzalnoœæ, ¿e coœ ³¹czy go nie tylko
z tymi, którzy 90 lat temu przecierali
szlaki poznañskiej medycynie
akademickiej, ale i z tymi, co znacznie
dawniej na innych uniwersytetach
celebrowali oddanie nauce.
I tak jak my œpiewali „Gaudeamus”.
Nie dajmy umrzeæ tradycji. Cieszmy
siê sukcesami uczelnianego chóru,
ale nie oddawajmy mu symbolu w³asnej
to¿samoœci. Na uczelnianych
jubileuszach i przy innych okazjach
wszyscy œpiewajmy „Gaudeamus”.
Na g³os.
Magdalena
Knapowska-Nizio³ek
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Symboliczne rozpoczêcie kolejnego roku akademickiego na naszej uczelni
odby³o siê 6 paŸdziernika w Auli Uniwersyteckiej przy placu Mickiewicza.
Tradycyjne przemówienie inauguracyjne wyg³osi³ prowadz¹cy uroczystoœæ
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu prof. JACEK WYSOCKI.
Dostojni Goœcie, wysoki Senacie,
drodzy pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego,
inauguracja roku akademickiego to szczególny moment dla
wszystkich cz³onków spo³ecznoœci akademickiej. Ka¿dy z nas
chocia¿ przez chwilê zastanawia siê nad tym, co uda³o siê
zrobiæ w minionym roku, a co pozosta³o tylko niezrealizowanym marzeniem. Ta refleksja prowadzi nas do wyznaczenia
sobie celów na najbli¿sze miesi¹ce. W³adze uczelni, obdarzone
w demokratycznych wyborach zaufaniem spo³ecznoœci akademickiej, czuj¹ siê w obowi¹zku dokonaæ chocia¿ krótkiego
podsumowania tego co za nami i pokazaæ, jakie s¹ plany na
najbli¿sz¹ przysz³oœæ.
Wielka modernizacja*

Kazimierz Fryœ

Nowy rok akademicki 2010/2011 rozpoczynamy jeszcze
silniejsi kadrowo. W gronie ponad 2300 pracowników mamy
1312 nauczycieli akademickich, wœród których jest 151 profesorów tytularnych oraz 172 doktorów habilitowanych. Naszym
bogactwem s¹ tak¿e studenci, których mamy obecnie blisko

Tegoroczna inauguracja ponownie odby³a siê
w Auli Uniwersyteckiej

8000, w tym blisko 1100, którzy studiuj¹ w jêzyku angielskim,
a reprezentuj¹ 24 kraje z ró¿nych kontynentów. Nasz uniwersytet staje siê otwarty na œwiat. Mo¿e warto dodaæ, ¿e mogliœmy
przyj¹æ tylko co trzeciego kandydata z zagranicy, który ubiega³
siê o miejsce na naszej uczelni.
Przed dwoma laty zaprosiliœmy ca³¹ spo³ecznoœæ Uniwersytetu Medycznego do realizacji naszego programu
wyborczego, który nosi³ tytu³ „Nowoczesny i dynamiczny
Uniwersytet Medyczny naszym wspólnym celem”. Dzisiaj
mo¿emy œmia³o potwierdziæ, ¿e nasza wizja zamienia siê
w rzeczywistoœæ. Macie Pañstwo okazjê zobaczyæ na ekranach
jak zmienia³a siê nasza Uczelnia w ci¹gu minionego roku.
[pokaz zdjêæ z remontów pomieszczeñ dydaktycznych i sal
wyk³adowych – przyp. red.]
Od dwóch dni studenci korzystaj¹ ju¿ z nowej Biblioteki
G³ównej przy ul. Przybyszewskiego, której wygl¹d i wyposa¿enie s¹ na miarê nowoczesnego uniwersytetu. Oddaliœmy
te¿ do u¿ytku nowy dom studencki, któremu m³odzie¿ nada³a
na czeœæ patrona uczelni imiê „Karolek”. Gdy dziœ spogl¹damy
na warunki zamieszkania naszych studentów, to mo¿emy bez
cienia przesady powiedzieæ, ¿e s¹ one na najwy¿szym poziomie nie tylko w Poznaniu.
W ostatnich miesi¹cach zrealizowaliœmy ogromny program zatytu³owany „Poprawa jakoœci kszta³cenia poprzez wyposa¿enie biblioteki oraz modernizacjê sal dydaktycznych”.
W ramach tego programu oddaliœmy ju¿ wiosn¹ nowe Studium
Jêzyków Obcych, w którym studenci znaleŸli komfortowe
warunki do nauki. W ramach tych samych œrodków poddaliœmy gruntownej przebudowie dziesiêæ najwiêkszych sal
dydaktycznych w uczelni, mieszcz¹cych ³¹cznie ponad 1600
s³uchaczy. Takiej modernizacji bazy dydaktycznej nie by³o
w naszej uczelni od dziesi¹tków lat. Nie by³oby to mo¿liwe,
gdyby nie ogromna ¿yczliwoœæ Zarz¹du Województwa
Wielkopolskiego i osobiœcie pana marsza³ka Leszka Wojtasiaka, który umo¿liwi³ Uniwersytetowi Medycznemu dostêp
do œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Panie Marsza³ku, pomoc, jak¹ otrzymaliœmy, odbieramy nie
tylko jako ¿yczliwe wsparcie rozwoju naszej uczelni, ale
przede wszystkim jako przejaw troski o rozwój naszego
regionu, do którego zmierza coraz wiêcej studentów nie tylko
z Polski, ale z wielu krajów œwiata, a tak¿e tysi¹ce uczestników
kongresów i konferencji naukowych. Serdecznie dziêkujemy.
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Rozwój i sukces naszej uczelni to nie tylko baza materialna. W bie¿¹cym roku w rankingu „Rzeczypospolitej” zajêliœmy 10 miejsce wœród wszystkich uczelni akademickich
w kraju i drugie wœród uczelni medycznych. Piêæ dni temu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego wyda³o komunikat o ustalonych kategoriach jednostek naukowych i w piêciostopniowej skali oba Wydzia³y Lekarskie naszej uczelni
uzyska³y kategoriê pierwsz¹, a Wydzia³ Farmaceutyczny i Wydzia³ Nauk o Zdrowiu kategoriê drug¹. To wynik wysi³ku
wszystkich pracowników, ale te¿ dowód, ¿e polityka w³adz
uczelni w kolejnych kadencjach, polegaj¹ca na sta³ym podnoszeniu wymagañ wobec nas wszystkich, przynosi rezultaty.
Symbolicznym znakiem postêpu jest tak¿e wdro¿enie do
praktyki klinicznej i wykonanie trzech transplantacji serca
w Szpitalu Przemienienia Pañskiego.
Za te wszystkie osi¹gniêcia nale¿¹ siê s³owa podziêkowañ
dla ka¿dego pracownika Uniwersytetu Medycznego, bo postêp
jest zwykle owocem zbiorowego wysi³ku.
Przed nami nowe cele. Trwa budowa Centrum Biologii
Medycznej, które chcielibyœmy oddaæ do u¿ytku za dwa lata.
Dobiega koñca budowa nowego pawilonu onkologicznego
w Szpitalu Przemienienia Pañskiego przy ul. Szamarzewskiego. Planujemy zorganizowanie w roku bie¿¹cym Centrum
Innowacyjnych Technik Kszta³cenia oraz Centrum Symulacji
Medycznej. Z myœl¹ o przysz³ej komercjalizacji rezultatów
badañ naukowych powo³aliœmy do ¿ycia spó³kê Centrum
Transferu Technologii Medycznych. Z³o¿yliœmy kolejny
wniosek o wpisanie na listê projektów wieloletnich budowy
Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyñ. Pozyskaliœmy
nowe tereny, na których chcielibyœmy wybudowaæ w pierwszej
kolejnoœci now¹ siedzibê Wydzia³u Farmaceutycznego, a w dalszej Wydzia³u Nauk o Zdrowiu. Tê listê mo¿na by kontynuowaæ, ale nie o poszczególne obiekty tu chodzi, ale przede
wszystkim o to, ¿e naprawdê rozwijamy nowoczesny i dynamiczny Uniwersytet Medyczny.
Trudnoœci i straty
Miniony rok akademicki to oczywiœcie nie tylko pasmo
sukcesów, ale tak¿e szereg trudnoœci. Kluczow¹ spraw¹ dla
dalszego rozwoju uczelni wy¿szych staje siê sprawa p³ac.

Kazimierz Fryœ

Nowoczesny i dynamiczny

W uroczystoœci wziê³o udzia³ wielu studentów

Obecny poziom wynagrodzeñ dla pracowników naukowych
nie pozwala zatrzymaæ w uczelni najzdolniejszych absolwentów ani dobrze wykszta³conych fachowców. Odchodz¹ od nas
zarówno do placówek zagranicznych, jak i do lepiej p³atnej
pracy w kraju. Staramy siê korzystaæ ze specjalnych programów, zw³aszcza finansowanych przez Fundacjê Nauki Polskiej, ale to nie rozwi¹zuje problemu w skali globalnej. Racjonalizujemy strukturê zatrudnienia, k³adziemy nacisk na
zwiêkszenie dorobku naukowego, a wiêc staramy siê poprawiæ
efektywnoœæ naszego dzia³ania, ale bez rozwi¹zañ systemowych dotycz¹cych p³ac w nauce, nie dogonimy szybko rozwijaj¹cych siê oœrodków naukowych w Unii Europejskiej.
Wielk¹ strat¹ dla naszej uczelni by³a œmieræ osób wielce
zas³u¿onych dla jej rozwoju. W minionym roku akademickim
odeszli od nas na zawsze: prof. Anna Bernardczyk, prof. Tadeusz Pisarski, prof. Mieczys³aw Górecki, pan Stefan Jaraczewski, prof. Andrzej Soboczyñski, dr Hanna MitkowskaWoŸniak, prof. Czes³aw Wojnerowicz, dr Jan G³adysz, prof.
Tadeusz Wyrzykiewicz i prof. Danuta Konieczna
Proszê Pañstwa o powstanie i uczczenie pamiêci drogich
nam zmar³ych chwil¹ ciszy i zadumy.

Kazimierz Fryœ

Witajcie, debiutanci!

Jak co roku, zaproszenie na inauguracjê przyjêli goœcie honorowi

W radosnym wyœpiewaniu „Gaudeamus igitur” bêd¹ po
raz pierwszy w swym ¿yciu braæ udzia³ nowo przyjêci studenci.
Nasza akademicka rodzina powiêkszy siê dzisiaj o ponad 2700
nowych studentów. Wœród nich jest tak¿e 220 studentów
rozpoczynaj¹cych studia w jêzyku angielskim.
Gor¹co i serdecznie witamy Was w spo³ecznoœci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Gratulujemy, bo okazaliœcie siê najlepsi w rywalizacji o indeks
naszej uczelni. Wybór naszego uniwersytetu to bardzo ambitna
decyzja, bo czekaj¹ Was wysokie wymagania, ale owocem tego
bêdzie bardzo dobre przygotowanie do przysz³ej kariery
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our history and current development but also you will teach us
about your traditions, culture and customs. I wish all of you
a very successful academic year.

Kazimierz Fryœ

Miejmy odwagê œniæ

Aula by³a wype³niona przez pracowników, studentów
i przyjació³ UMP

zawodowej. Uczelnia nasza otworzy Wam drogê ju¿ w czasie
studiów do wymiany z wieloma uniwersytetami w Europie, zaproponuje uczestnictwo w badaniach naukowych oraz mo¿liwoœæ rozwoju Waszych zainteresowañ i pasji, tak¿e sportowych i kulturalnych.
¯yczê Wam, abyœcie dobrze czuli siê w naszym gronie.
Pamiêtajcie, ¿e jesteœcie dla nas bardzo wa¿n¹ cz¹stk¹ naszej
spo³ecznoœci, a Wasze sukcesy s¹ najwiêksz¹ radoœci¹ nauczycieli akademickich. Dobrze wykorzystajcie czas studiów!
Chcia³bym teraz skierowaæ kilka s³ów do naszych nowych
studentów, którzy podejmuj¹ naukê w jêzyku angielskim.
Dear students, ladies and gentlemen,
We are celebrating today the beginning of the new academic
year. It is an opportunity to resume our achievements and to
present our plans. Our university has been developing very
intensively. I can confirm that the authorities of our university
focus their attention on a very high level of teaching and
research.
I would like to welcome cordially all English speaking
students, specially freshmen, who in few minutes will be
officially admitted to our university. We are very happy that
you came from 24 countries all over the world to Poznañ to
complete your education. I am sure that at our university you
will find perfect conditions for your personal development.
You create a very important part of our community.
We hope that you will not only learn something about Poland,

Œwiêto uczelni, jakim jest inauguracja roku akademickiego, to tak¿e okazja, aby podziêkowaæ wszystkim naszym przyjacio³om. W minionym roku, o czym ju¿ wspomina³em, otrzymaliœmy znacz¹c¹ pomoc ze strony samorz¹du województwa.
W chwilach trudnych szukaliœmy pomocy w Radzie i Zarz¹dzie Sto³ecznego Miasta Poznania z panem Prezydentem na
czele i zawsze spotykaliœmy siê ze zrozumieniem, a czêsto
z ¿yczliw¹ pomoc¹. W imieniu ca³ej spo³ecznoœci Uniwersytetu Medycznego chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie przychodzimy
do Pañstwa z pustymi rêkami. Podejmujemy wiele wysi³ków
na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu, sprowadzamy do
Wielkopolski m³odzie¿, kszta³cimy fachowców i budujemy
tutaj miejsce spotkañ ekspertów z ca³ego œwiata. Wszystkim
Pañstwu z ca³ego serca dziêkujemy i prosimy o dalsz¹ pamiêæ
o naszej uczelni. Dziêkujemy tak¿e indywidualnym osobom,
które pomagaj¹ nam w wype³nianiu naszych zadañ, a wœród
nich dyrektorom poznañskich i wielkopolskich placówek
ochrony zdrowia oraz przedstawicielom samorz¹dów zawodowych, z którymi nasza wspó³praca staje siê coraz bardziej
efektywna.
Szanowni Pañstwo, Paulo Coelho napisa³ w „Walkiriach”
te s³owa: „Bramy raju zostan¹ otwarte dla tych, którzy postanowi¹ tam wejœæ. Œwiat nale¿y do tych, którzy maj¹ odwagê
œniæ i prze¿ywaæ na jawie swoje sny”. U progu nowego roku
akademickiego ¿yczê wszystkim pracownikom i studentom,
aby mieli odwagê œniæ i realizowaæ swoje marzenia. Niech
nasze ambicje bêd¹ Ÿród³em sukcesów Uniwersytetu Medycznego.
Panie i Panowie!
Rok akademicki 2010/2011 na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego og³aszam za otwarty.
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.

* œródtytu³y pochodz¹ od redakcji
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Podczas inauguracji roku akademickiego wyk³adowcom naszego uniwersytetu
wrêczono dyplomy nagród ministerialnych i uczelnianych.
Minister Zdrowia Ewa Kopacz przyzna³a indywidualne
nagrody naukowe:
– dr Elizie G³ówce
– dr hab. Magdalenie Sobieskiej
– dr hab. Adamowi Czabañskiemu
– prof. Tomaszowi Siminiakowi

Nagrody UMP im. W³adys³awa Biegañskiego za wybitne
osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze uchwa³¹ senatu
z 8 wrzeœnia br. przyznano w tym roku:
– prof. Franciszkowi G³ówce (nagroda I stopnia)
– dr hab. Krystynie Górnej (nagroda II stopnia)
– dr hab. Hannie Krauss (nagroda II stopnia)
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Na tegorocznej inauguracji trudno by³o znaleŸæ wolne miejsce. Nie tylko dlatego,
¿e jest to wydarzenie szczególne samo w sobie. S³uchaczy przyci¹gn¹³ tak¿e bardzo ciekawy,
interdyscyplinarny wyk³ad inauguracyjny.

Uroczystoœæ otwarcia nowego roku akademickiego na
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu tak¿e tym razem, w roku uczelnianego jubileuszu,
odby³a siê w Auli Uniwersyteckiej przy placu Mickiewicza.
W œrodê 6 paŸdziernika o godzinie 11 bardzo licznie zebrali siê
tu wyk³adowcy, pracownicy i studenci naszej uczelni, rady jej
czterech wydzia³ów oraz senat. Uroczystoœæ prowadzi³ rektor,
prof. Jacek Wysocki, który przywita³ zebranych, m.in goœci
z zaprzyjaŸnionych uczelni, przedstawicieli w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych.

roku, dwanaœciorga polskojêzycznych i dziesiêciorga zagranicznych. Immatrykulowani w ten sposób m³odzi ludzie po
odebraniu indeksów i dotkniêciu rektorskim ber³em stali siê
pe³noprawnymi cz³onkami uniwersyteckiej spo³ecznoœci.
Jako przedstawicielka studentów wy¿szych lat m³odszych
kolegów przywita³a przewodnicz¹ca Rady Uczelnianej Samorz¹du Studenckiego Weronika Pelczar. Chwilê póŸniej tradycyjn¹ nagrodê studenck¹ – tytu³ Amicus Studentium – odebrali
prof. Lech Torliñski, prof. Anna C. Majewska, prof. Janina
Lulek i dr Urszula Kluczyñska.

Nowe dzieci Almae Matris

Uhonorowani

Po tradycyjnym przemówieniu inauguracyjnym rektora,
prorektor do spraw studenckich dr hab. Mariusz Puszczewicz
odebra³ œlubowanie od przedstawicieli studentów pierwszego

Nie tylko „przyjació³ studentów” wyró¿niono na scenie
Auli Uniwersyteckiej. Poza naukowcami i wyk³adowcami
UMP, którzy otrzymali nagrody naukowe i dydaktyczno-wychowawcze [patrz str. 6], uczelnia doceni³a te¿ swoich przyjació³ i dobroczyñców.
Za judymowsk¹ postawê i ofiarn¹ pracê na rzecz pacjentów Hospicjum Palium senat UMP przyzna³ poœmiertnie Medal im. Karola Marcinkowskiego ks. kanonikowi Zbigniewowi
Pawlakowi. Medal za zas³ugi dla uczelni wrêczono wspomagaj¹cemu UMP przy modernizacji wicemarsza³kowi województwa wielkopolskiego Leszkowi Wojtasiakowi, a medal
okolicznoœciowy dyrektorowi generalnemu Przedsiêbirstwa
Instalacji Przemys³owych i Sanitarnych, Aleksandrowi
Siepnewskiemu, który do dyspozycji poznañskich transplantologów przekaza³ prywatny œmig³owiec. Doceniono tak¿e
inne osoby, zaanga¿owane w Program Przeszczepu Serca:
p³k Stefana Kwiatkowskiego, p³k Leszka £ukasiewicza,
p³k Stefana Bachanowicza, kpt Mariusza Mastalerza oraz
Zygmunta £owiñskiego.
Jak co roku w czasie uroczystoœci inauguracyjnej wrêczono równie¿ dyplomy doktora habilitowanego. W poprzednim
roku akademickim ten stopieñ naukowy otrzyma³o dwanaœcioro pracowników UMP z obu Wydzia³ów Lekarskich i Wydzia³u
Farmaceutycznego.

Kazimierz Fryœ

Co ma chemik do malarza

Jednym z najwa¿niejszych momentów podczas inauguracji
jest immatrykulacja studentów pierwszego roku

Do wyg³oszenia wyk³adu inauguracyjnego pod tytu³em
„Nanotechnologia w medycynie i sztuce” poproszono w tym
roku wybitnego Wielkopolanina, który choæ urodzi³ siê w Œremie, Poznañ nazywa swoim rodzinnym miastem. Miêdzynarodowej s³awy specjalista w dziedzinie chemii, farmakologii
i medycyny, prof. Tadeusz Maliñski z Ohio University, odziany
w tradycyjn¹ togê i biret swojego wydzia³u, przybli¿y³ zebranym tajemnice œwiata w skali nano. Pierwsza czêœæ wyk³adu
dotyczy³a roli tlenku azotu w ¿yciu cz³owieka. Mo¿liwoœæ

F
a
k
t
y
U
M
P
5
6
/
2
0
1
0

NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA Oswoiæ statystykê

Kazimierz Fryœ

8

zmierzenia mikroskopijnych iloœci wydzielanego przez endotelium naczyñ krwionoœnych tlenku azotu, zwi¹zku niezbêdnego do prawid³owego funkcjonowania uk³adu krwionoœnego, by³a przez wiele lat trudnym wyzwaniem dla œwiata
naukowego. Zespo³owi kierowanemu przez prof. Maliñskiego
uda³o siê rozwi¹zaæ ten problem.
Nie mniej interesuj¹ca by³a druga czêœæ wyk³adu, podczas
której prof. Maliñski pokaza³, ¿e pozornie odleg³e dziedziny –
zawodow¹ i hobbystyczn¹ – mo¿na z po¿ytkiem po³¹czyæ.
Jako naukowiec hobbystycznie interesuj¹cy siê od lat malarstwem dawnych mistrzów, by³ wielokrotnie proszony o wspó³pracê przy ustalaniu atrybucji obrazów. Nanotechnologia mo¿e
tu oddaæ historii sztuki nieocenione us³ugi, pozwalaj¹c na przyk³ad oceniæ pochodzenie deski, na której obraz namalowano,
w najmniejszym stopniu nie czyni¹c szkody samej warstwie
malarskiej.
Ciekawy i dowcipnie przedstawiony wyk³ad przykuwa³
uwagê s³uchaczy. Weso³oœæ na sali wywo³a³a uwaga, ¿e sygnatura uznanego malarza niekoniecznie œwiadczy o tym,
¿e jest to jego dzie³o. „Podpisywanie siê pod prac¹ ucznia nie
jest bynajmniej wynalazkiem naszych czasów” – podkreœli³
prelegent.

Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ prof. Tadeusz Maliñski

MKN
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Czy wstrêt studentów uczelni medycznej do matematyki wy¿szej i statystyki jest odwracalny?
Czy mo¿na opanowaæ niezbêdny naukowcowi warsztat biostatystyczny, nie ³ami¹c sobie zêbów
na skomplikowanych, odpychaj¹cych wzorach? Kierownik Katedry i Zak³adu Informatyki
i Statystyki UMP prof. JERZY MOCZKO twierdzi, ¿e jak najbardziej.
Panie profesorze, jak i kiedy statystyka wœlizgnê³a siê do
medycyny? Hipokrates siê ni¹ chyba nie zajmowa³?
Có¿, pocz¹tki wspó³czeœnie rozumianej statystyki datuje
siê na drug¹ po³owê XVII wieku, niemniej zarówno Hipokrates, jak i ponad 500 lat póŸniej Galen opierali siê na zasadzie
post hoc, ergo propter hoc, któr¹ mo¿na uznaæ z pewnym
przybli¿eniem za zacz¹tki myœlenia przyczynowego w medycynie. Wspó³czesna biostatystyka powsta³a w drugiej po³owie
XIX wieku, gdy pojawi³y siê prace Galtona, Pearsona czy
Fishera. Przeciêtnemu œmiertelnikowi statystyka wydaje siê
kompletnie oderwan¹ od rzeczywistoœci, szkodliw¹ wrêcz –
b³êdne prognozy! – ga³êzi¹ wiedzy. Jednak¿e ka¿dy z nas, nawet najbardziej niechêtny matematyce, stosuje metody statystyczne w codziennym ¿yciu. Dziêki b³yskawicznym obliczeniom statystycznym w naszym mózgu podejmujemy na przyk³ad decyzjê o tym, czy uda nam siê jeszcze przemkn¹æ przez
ulicê przed nadje¿d¿aj¹cym samochodem czy te¿ lepiej nie
ryzykowaæ.

Jednak jest prawd¹, ¿e nauki œcis³e – fizyka, chemia,
technologia czy bionika – maj¹ od jakichœ 100-150 lat wielki
wp³yw na gwa³towny rozwój medycyny. Jeœliby odj¹æ od
wspó³czesnej medycyny to, co zaczerpnê³a z nauk przyrodniczych – nowoczesne metody diagnostyczne typu USG, NMR
czy PET, analizê sygna³ów EKG, EEG i tak dalej, takie formy
terapii jak chocia¿by laparoskopia, litotrypsja albo bioprotezy… Trudno to sobie w ogóle wyobraziæ! Dobra znajomoœæ nauk œcis³ych jest wiêc dla wspó³czesnego lekarza
warunkiem sine qua non wykonywania swojego zawodu.
Choæ z drugiej strony jako fizyk, przedstawiciel nauk
œcis³ych, nie chcê przeceniaæ naszych mo¿liwoœci. Czêstokroæ
w procesie leczenia kluczowe staje siê dobre s³owo,
prawid³owa komunikacja na linii lekarz – pacjent. Problem tej
dwubiegunowoœci medycyny porusza kontrowersyjna, ale
niezwykle ciekawa ksi¹¿ka Davida Newmana „Cieñ Hipokratesa”, która ukaza³a siê na naszym rynku wydawniczym pó³
roku temu.
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We wstêpie do ksi¹¿ki wydanej przed miesi¹cem przez
Pana wraz z prof. Grzegorzem Brêborowiczem „Nie sam¹
biostatystyk¹…” [patrz str. 21] czytamy, ¿e statystyka jest
ga³êzi¹ wiedzy „nie najlepiej odbieran¹ przez spo³ecznoœæ
akademick¹”. Dlaczego tak siê dzieje?
Na niechêæ do matematyki w ogóle a statystyki w szczególnoœci sk³ada siê kilka czynników. Po pierwsze a¿ do tego roku
nikt nie mia³ wielkiej motywacji do porz¹dnego uczenia siê
matematyki w szkole œredniej. Œrednio rzecz bior¹c w zakresie
wiedzy matematycznej poziom studentów by³ wiêc du¿o ni¿szy
ni¿ w czasach, gdy obowi¹zywa³a matura z tego przedmiotu.
Mo¿e teraz coœ siê zmieni, choæ nie przypuszczam, by sta³o siê to
natychmiastowo. Niestety niewielu nauczycieli – a wœród nich
równie¿ nauczycieli przedmiotów œcis³ych – zosta³o nimi z powo³ania i posiada odpowiednie predyspozycje i kompetencje.
Po drugie niezwykle wa¿ne jest prawid³owe umiejscowienie
przedmiotu w toku studiów. Wydaje siê, ¿e optymalne jest
nauczanie biostatystyki na wydziale lekarskim dopiero na
czwartym roku. Próby wyk³adania tego przedmiotu w ramach
tzw. bloku nauk podstawowych na pierwszych latach studiów nie
by³y najszczêœliwszym rozwi¹zaniem. Student musia³ zaliczyæ
jeszcze jeden „niepotrzebny do niczego” przedmiot, aby dotrzeæ
do upragnionych przedmiotów klinicznych. By³a to jak
najbardziej naturalna reakcja – przecie¿ oni przyszli studiowaæ
medycynê a nie matematykê. Dopiero na wy¿szych latach, gdy
sami zaczynaj¹ pracê badawcz¹, najczêœciej w ramach STN, gdy
przychodzi im czytaæ publikacje naukowe a nie wy³¹cznie
podrêczniki, zaczynaj¹ zauwa¿aæ, i¿ przyda³oby siê jakieœ narzêdzie pozwalaj¹ce opracowaæ zebrane przez nich dane, czy te¿
zrozumieæ i prawid³owo zinterpretowaæ pojawiaj¹ce siê w artyku³ach naukowych terminy. W tym momencie sami chc¹ ju¿
wiedzieæ, co to jest istotnoœæ kliniczna, istotnoœæ statystyczna,
krzywa prze¿ycia czy te¿ regresja.
A po trzecie statystyka od dawna cieszy siê z³¹ s³aw¹ i to
nie tylko w Polsce. Ka¿dy wie, ¿e zgodnie ze s³ynnym powiedzeniem Twaina (czy te¿ wed³ug niektórych Disraeliego)
statystyka to trzeci, najwy¿szy stopieñ k³amstwa. Ten stereotyp
bierze siê z nieumiejêtnoœci prawid³owego zaprojektowania
eksperymentu badawczego, zastosowania metod statystycznych odpowiednich do postawionego problemu. Klasycznym
przyk³adem jest obliczanie œredniej arytmetycznej i odchylenia
standardowego w przypadku danych zebranych w skali porz¹dkowej albo uto¿samianie korelacji zmiennych z istnieniem
zwi¹zku przyczynowego.
Ksi¹¿ka wyros³a na studenckich b³êdach?
Nie tylko studenckich. Prowadzimy te¿ zajêcia dla s³uchaczy studium doktoranckiego. Konsultujemy w aspekcie matematycznym liczne prace badawcze z zakresu medycyny,
prowadzone przez doœwiadczonych badaczy nie tylko z naszej
uczelni. Przez wiele lat obserwowaliœmy, ¿e pewne b³êdy
w rozwi¹zywaniu problemów powtarzaj¹ siê. Chcieliœmy
wiêc, nie ograniczaj¹c siê do napisania banalnego skryptu,
w sposób przystêpny odmitologizowaæ statystykê. Bo ka¿demu lekarzowi jest ona niezbêdna. I to nie tylko do opracowania
wyników w³asnych badañ naukowych, ale chocia¿by do prawid³owego zrozumienia i interpretacji badañ opisanych w literaturze medycznej.
Zamierzaliœmy pokazaæ, ¿e nie jest to w gruncie rzeczy a¿
takie trudne. Jak ognia unikaliœmy w ksi¹¿ce wzorów matema-
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Archiwum Jerzego Moczki

Oswoiæ statystykê

„Dobra znajomoœæ nauk œcis³ych jest dla lekarza warunkiem
sine qua non” – twierdzi prof. Moczko

tycznych, bo wiemy ¿e zniechêcaj¹ one wiêkszoœæ medyków.
Próbuj¹c zachowaæ w sposób maksymalny œcis³oœæ wywodu,
wykorzystujemy wyobraŸniê czytelnika i wiêkszoœæ zagadnieñ
próbujemy opisaæ w sposób intuicyjny, k³ad¹c nacisk na
zrozumienie problemu, umiejêtnoœæ wybrania odpowiedniego
narzêdzia i prawid³ow¹ interpretacjê uzyskanych wyników.
Czasem trzeba postawiæ sobie pytanie, czy do weryfikacji
uzyskanych danych doœwiadczalnych w ogóle wolno u¿yæ
metod statystycznych. Bo one nie zawsze wystarczaj¹ i czasami trzeba uciec siê do innych technik weryfikacji danych
doœwiadczalnych, takich jak data mining czy te¿ sztuczna
inteligencja.
I tego w³aœnie mo¿e nauczyæ siê student na zajêciach
w katedrze?
Miêdzy innymi. I to na ca³kiem dobrym sprzêcie z najnowszym, licencjonowanym oprogramowaniem. W lipcu w naszych piêciu laboratoriach zainstalowaliœmy nowe komputery
z najnowszymi wersjami oprogramowania. Mamy 55 stanowisk studenckich, po³¹czonych w intranet systemem wideospliterów, umo¿liwiaj¹cych transmisjê obrazu z komputera
wyk³adowcy oraz kontrolê nad prac¹ studenta. Wizytuj¹cy katedrê goœcie s¹ najczêœciej pod wra¿eniem naszego autorskiego
sposobu rozwi¹zania systemu dydaktycznego – funkcjonalnego, taniego i ³atwego w obs³udze.
Czyli mo¿na by powiedzieæ, ¿e to spe³nione marzenie
o idealnych zajêciach?
Nie do koñca. Pozostaje jeszcze kwestia liczebnoœci grup.
Przyk³adowo studenci IV roku WL I siedz¹ przy komputerach
parami, a bywa³o – o zgrozo! – ¿e czasami nawet trójkami!
Bylibyœmy bardzo zadowoleni, gdyby w najbli¿szym czasie
uda³o siê to zmieniæ. Ale z drugiej strony ograniczenie mo¿liwoœci otwarcia zajêæ fakultatywnych, gdy grupa chêtnych
studentów jest mniejsza ni¿ dwanaœcie osób, nie jest dobrym
rozwi¹zaniem. Wydaje mi siê, ¿e cenniejsze jest dobre wykszta³cenie nawet niewielkiej liczby studentów ni¿ wypuszczanie kohort ludzi niedouczonych.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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W dniach 15-17 wrzeœnia 2010 roku w Bydgoskiej Szkole
Wy¿szej (BSW) pod honorowym patronatem minister zdrowia
dr Ewy Kopacz odby³a siê XXXVI Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego – Bydgoszcz 2010”. Spotkanie to – w tym roku pod
has³em „Miêdzy profilaktyk¹ a medycyn¹ kliniczn¹” – zosta³o
zorganizowane przez zespó³ BSW, Zak³ad Higieny Katedry
Medycyny Spo³ecznej UMP oraz oddzia³ poznañski i zarz¹d
g³ówny Polskiego Towarzystwa Higienicznego za aprobat¹ ZG
Polskiego Towarzystwa Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia
Publicznego.
S³owo wstêpne na konferencji wyg³osili rektor BSW
prof. S³awomir Tec³aw oraz prezes PTMSiZP prof. Alfred
Owoc, a prezes PTH prof. Jerzy T. Marcinkowski przedstawi³
znacz¹cy wk³ad PTH w organizowanie „Dni Medycyny
Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego” poczynaj¹c od 2003 roku.
Du¿e wra¿enie podczas uroczystoœci otwarcia konferencji
wywar³ wystêp chóru kameralnego „Akolada” przy BSW pod
dyrekcj¹ dr Renaty Szerafin-Wójtowicz.
Z szesnastu punktów widzenia
Tegoroczne Dni by³y pierwszymi po nag³ej œmierci prof.
Leszka Wdowiaka (16 II 2010). Prof. Wdowiak jako wieloletni
prezes zarz¹du g³ównego PTMSiZP (przez cztery kolejne
kadencje) by³ g³ówn¹ osobistoœci¹ organizowanych przez to
towarzystwo corocznych „Miêdzynarodowych Dni Medycyny
Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego”. Zas³ugi prof. Wdowiaka
dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego bardzo emocjonalnie omówi³ w pierwszym dniu konferencji prof. Zygmunt
Stêplewski (Kielce). Nastêpnie w sesji plenarnej wyst¹pi³
G³ówny Inspektor Sanitarny dr Andrzej Wojty³a, który omówi³
najistotniejsze badania naukowe prowadzone aktualnie przez
GIS nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y, dotycz¹cymi
¿ywienia i uzale¿nieñ. Prof. Jerzy Marcinkowski przedstawi³
prowadzone wraz z Ann¹ Edbom-Kolarz (Vrinnevisjukhus,
Ögonkliniken Syncentralen, Norrköping, Szwecja) badania
nad emigracj¹ lekarsk¹ do Szwecji. Wyst¹pienie dr Agnieszki
Dyzmann-Sroki z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu dotyczy³o natomiast powodów ma³ego zainteresowania
polskich kobiet badaniami profilaktycznymi, w szczególnoœci
mammografi¹.
W drugim i trzecim dniu konferencji odby³o siê szesnaœcie
sesji naukowych: polityka zdrowotna, funkcjonowanie opieki
zdrowotnej, etyka, odpowiedzialnoœæ zawodowa, emigracja w
zawodach medycznych, edukacja medyczna, zdrowie studentów, medycyna szkolna, staroœæ, opieka nad seniorami, jakoœæ
¿ycia, orzecznictwo lekarskie i psychologiczne, wypadki

Archiwum BSW

Wspó³organizowana przez Zak³ad Higieny Katedry Medycyny Spo³ecznej UMP
miêdzynarodowa konferencja naukowa zgromadzi³a pó³torej setki specjalistów.

Uczestnicy „Dni Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego –
Bydgoszcz 2010”

drogowe i przy pracy, zmiany œrodowiska, nastêpstwa zdrowotne zagro¿eñ œrodowiskowych, czas pracy, ryzyko zawodowe, choroby zawodowe, nowotwory, choroby zakaŸne, zaka¿enia szpitalne, bioterroryzm, uzale¿nienia, stres psychiczny,
¿ywienie, oty³oœæ, jakoœæ i dostêpnoœæ wody. Tak szeroki
zakres tematyczny jest charakterystyczny dla tej cyklicznej
konferencji, odbywaj¹cej siê corocznie ju¿ od 36 lat (wed³ug
najnowszych danych z G³ównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie; przez wiele lat „Dni...” organizowano bez podawania
numeru) i goszcz¹cej wielu decydentów systemu opieki
zdrowotnej.
Do zobaczenia... w Grodnie
Podczas podsumowania konferencji ze strony obecnego na
niej prof. Eugeniusza Tiszczenki, dziekana Wydzia³u LekarskoDentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, pad³a
propozycja i zaproszenie do wspó³organizowania kolejnych
konferencji naukowych na terenie Bia³orusi. Pierwsza z nich
ma siê odbyæ w Grodnie ju¿ 10 grudnia bie¿¹cego roku.
Streszczenia wszystkich wyst¹pieñ podczas konferencji
zosta³y opublikowane w nr 3/2010 kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii”, rozdanym wœród uczestników. Czêœæ
materia³ów pokonferencyjnych zostanie tak¿e opublikowana
w reaktywowanym kwartalniku Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Hygeia Public Health”, którego pierwszy numer
w³aœnie ukazuje siê drukiem i on-line na stronie: www.h-ph.pl.
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Po raz kolejny przez niemal pó³ roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP prowadzono badania
opinii studentów na temat jakoœci pracy dydaktycznej. Po raz drugi za pomoc¹ elektronicznego
kwestionariusza ankiety.
W okresie od 11 stycznia do 30 czerwca 2010 roku na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu zosta³o przeprowadzone badanie jakoœci kszta³cenia za pomoc¹ elektronicznego kwestionariusza ankiety. To kolejny rok akademicki, w którym zbieranie opinii studentów WNoZ dotycz¹cych jakoœci nauczania
wybranych przedmiotów dokonywane jest za pomoc¹ modu³u
programu „Wirtualna Uczelnia” za poœrednictwem internetu.
Ocenie poddane zosta³y dydaktyczne formy realizacji zajêæ (wyk³ad, seminarium, æwiczenia) w ramach przedmiotów realizowanych na kierunkach: pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, zdrowie
publiczne, fizjoterapia, ratownictwo medyczne i elektroradiologia. W badaniu wziêto pod uwagê przedmioty obowi¹zuj¹ce
na pierwszym i drugim roku studiów stacjonarnych I stopnia
(studiów licencjackich) oraz na pierwszym roku studiów
stacjonarnych II stopnia (studia uzupe³niaj¹ce magisterskie).
Jak zachêciæ do wype³nienia ankiety
Sprawa organizacji badañ nad jakoœci¹ kszta³cenia by³a
kilkakrotnie przedstawiana i omawiana na posiedzeniu Wydzia³owego Zespo³u ds. Zapewnienia Jakoœci Kszta³cenia,
dzia³aj¹cego na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Przed rozpoczêciem badañ na stronach Wirtualnej Uczelni oraz na indywidualnych kontach studentów zamieszczono informacjê o badaniach. Wydrukowano te¿ plakaty propaguj¹ce informacjê
o ankiecie elektronicznej i umieszczono je w miejscach najczêœciej odwiedzanych przez studentów WNoZ (akademiki,
sale wyk³adowe przy szpitalach, budynki naszej uczelni).

Ponadto do rozpropagowania informacji o badaniu przyczynili siê pracownicy laboratoriów informatycznych, którzy
podczas zajêæ przedstawiali studentom instrukcjê wype³niania
ankiety elektronicznej. W maju i czerwcu cz³onkowie Zespo³u
ds. Promocji Elektronicznej Ankiety przedstawiali studentom
WNoZ wszystkich kierunków prezentacjê multimedialn¹
o wynikach badañ z ubieg³ego roku, przy okazji zachêcaj¹c do
wype³nienia kwestionariusza ankiety i w tym roku akademickim.
Wyniki oceny jakoœci kszta³cenia
Jest to drugi rok badañ jakoœci kszta³cenia prowadzonych
na WNoZ z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza
ankiety. Tendencja w wype³nianiu ankiet poprzez internet jest
wyraŸnie wzrostowa w porównaniu z poprzednim rokiem.
W roku akademickim 2009/2010 na 38742 ankiety wys³ane do
studentów, wype³nionych zosta³o 5926, co daje 15,3%. W poprzednim roku akademickim 2008/2009 odsetek wype³nionych ankiet wynosi³ 12,3%, tak wiêc mo¿na odnotowaæ
3-procentowy wzrost – co obrazuje tabela 1.
Tabela 1. Porównanie wype³nienia ankiety elektronicznej przez studentów WNoZ
w roku akademickim 2008/2009 oraz 2009/2010
2008/2009

2009/2010

Liczba wysùanych ankiet

36946

38742

Liczba wypeùnionych ankiet

4533

5926

12,3%

15,3%

Procent wypeùnienia

Elektroniczny kwestionariusz ankiety w roku akademickim 2009/2010 wype³niali studenci wszystkich kierunków
studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Najwiêkszy odsetek
wype³nionych ankiet mo¿na odnotowaæ na kierunku ratownictwo medyczne – jest to 36,7%. Najmniejszy zwrot ankiet,
bo tylko 7,2%, na kierunku fizjoterapia (tab. 2). Na kierunkach
pielêgniarstwo i elektroradiologia uzyskano szesnastoprocentowy zwrot wype³nionych ankiet. W przypadku elektroradiologii jest to zadowalaj¹cy wynik, zwa¿ywszy ¿e jest to
otwarty w³aœnie w tym roku akademickim nowy kierunek
studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP.
Tabela 2. Wype³nienie ankiety elektronicznej na wszystkich kierunkach studiów na
Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2009/2010.
KIERUNEK

Plakat promuj¹cy badanie opinii studentów nt. jakoœci kszta³cenia

Liczba
Liczba uzyskanych Liczba uzyskanych
wysùanych ankiet odpowiedzi
odpowiedzi w %

Poùoýnictwo

6570

1431

Pielægniarstwo

10122

1611

16%

Zdrowie
publiczne

8451

945

11,2%

Fizjoterapia

8525

613

7,2%

Elektroradiologia

2736

438

16%

Ratownictwo
medyczne

2338

858

36,7%
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Ryc 2. Liczba wys³anych kwestionariuszy ankiet oraz liczba uzyskanych odpowiedzi na poszczególnych kierunkach studiów.

Ryc. 3. Liczba wype³nionych ankiet na poszczególnych kierunkach studiów w roku
akademickim 2008/2009 oraz 2009/2010.

Oprócz ratownictwa medycznego stosunkowo licznie
w badaniach jakoœci kszta³cenia wziêli udzia³ studenci po³o¿nictwa – na 8001 wys³anych drog¹ internetow¹ kwestionariuszy ankiet zwrócono 1431 (tj. 21,8%). W przypadku
fizjoterapii na 9138 wys³anych kwestionariuszy ankiet uzyskano zaledwie 613 odpowiedzi zwrotnych (poni¿ej 10%),
co obrazuje ryc. 2. Ten kierunek studiów, jeœli chodzi o liczbê
oddanych przez studentów g³osów, wypad³ najgorzej w tegorocznym badaniu jakoœci kszta³cenia.
Niepokoi fakt, ¿e w roku akademickim 2009/2010 zarówno studenci fizjoterapii, jak i po³o¿nictwa mniej licznie
uczestnicz¹ w badaniu jakoœci kszta³cenia za pomoc¹ elektronicznego arkusza ankiety ni¿ w poprzednim roku. Jednak – co
zosta³o zaznaczone na ryc. 3 – studenci kierunków: pielêgniarstwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne w porównaniu z rokiem poprzednim – w roku akademickim
2009/2010 liczniej wyra¿ali sw¹ opiniê na temat sposobu
i jakoœci realizacji przedmiotów dydaktycznych na ich kierunkach studiów.
Nowatorskie w skali uczelni badania jakoœci kszta³cenia,
przeprowadzane jedynie na Wydziale Nauk o Zdrowiu z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza ankiety, potwierdzaj¹ mo¿liwoœæ szybkiego uzyskania danych oraz ich
szybkiej analizy statystycznej. Analizê utrudniaj¹ jednak
mankamenty zwi¹zane z brakami konstrukcyjnymi oprogramowania.

wcale, a to nie pozwala na wyci¹gniêcie wniosków dotycz¹cych jakoœci ich realizacji. Taki stan rzeczy mo¿e byæ spowodowany np.: brakiem wystarczaj¹cego nawyku do samodzielnego wyra¿enia w³asnej opinii za pomoc¹ elektronicznego
kwestionariusza ankiety; brakiem motywacji do wziêcia
udzia³u w badaniu; brakiem przekonania o sensownoœci wyra¿ania w³asnej opinii co do jakoœci kszta³cenia w kontekœcie
braku realnych, widocznych zmian poczynionych przez
wydzia³ czy uczelniê; s³aba znajomoœæ programu Wirtualna
Uczelnia, wynikaj¹ca z braku potrzeby odwiedzania tej strony.
Aby usun¹æ dotychczasowe trudnoœci, nale¿y zmodernizowaæ oprogramowanie, tak by studentom ³atwiej by³o oceniæ
dany przedmiot. Oprogramowanie powinno byæ bardziej
„przyjazne” studentom, ³atwiejsze w odbiorze, bardziej przejrzyste, dostêpne w ka¿dym miejscu, w którym student ma czas i
ochotê wype³niæ kwestionariusz ankiety poprzez internet.
Studenci podczas spotkañ indywidualnych zaznaczali, ¿e
chcieliby mieæ mo¿liwoœæ oceny danej osoby, a nie tylko przedmiotu. Ta uwaga studentów powinna byæ wziêta pod uwagê
przy unowoczeœnianiu programu.
Studenci byli te¿ zainteresowani tym, jak ich ocena wp³ywa na zmiany zachodz¹ce na naszej uczelni. Promocja takich
informacji w kolejnym roku badañ mog³aby znacz¹co zwiêkszyæ frekwencjê studentów w badaniu. Aby daæ studentom
WNoZ mo¿liwoœæ oceny ka¿dego przedmiotu, który jest realizowany na ich kierunku studiów, w kolejnym roku akademickim nale¿y badaniem obj¹æ wszystkie lata na studiach I i II
stopnia.

Wnioski
Liczba respondentów bior¹cych udzia³ w badaniu z roku na
rok statystycznie roœnie. Dziêki wiêkszej liczbie oddanych
opinii mo¿liwe bêdzie precyzyjna ocena wielu przedmiotów
dydaktycznych, realizowanych na WNoZ w roku akademickim
2009/2010. Niestety, wci¹¿ wiele przedmiotów zosta³o ocenionych przez zbyt ma³¹ liczbê osób, albo nie zosta³o ocenionych

Zak³ad Edukacji Medycznej
Wydzia³owy Zespó³ Zapewnienia Jakoœci Kszta³cenia
WNoZ
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Dwa lata po wprowadzeniu nowego systemu rozliczeñ Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami
w Poznaniu dyskutowano o jego funkcjonowaniu w praktyce.

Zorganizowana przez Wielkopolskie Centrum Onkologii
konferencja naukowa „Kodowanie w systemie JGP – doœwiadczenia dwóch lat” odby³a siê 22 czerwca 2010 w Sali Audytoryjnej WCO. W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 70 osób
z ca³ej Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowa³ Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Wielkopolska Izba Lekarska.
Na czym to polega
Do udzia³u w konferencji zaproszono grono wybitnych
ekspertów i praktyków, którzy poruszyli wiele interesuj¹cych
tematów dotycz¹cych stosowania systemu jednorodnych grup
pacjentów, nie tylko samej procedury kodowania, ale równie¿
organizacji ca³ego procesu. Obrady prowadzi³ prof. Julian
Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Wyk³ad inauguracyjny na temat JGP i programów lekowych w praktyce reumatologicznej wyg³osi³ prof. W³odzimierz Samborski, dziekan Wydzia³u Nauko o Zdrowiu UMP.
Wprowadzenie systemu jednorodnych grup pacjentów
w Polsce mia³o za zadanie zmniejszyæ i zoptymalizowaæ us³ugi
szpitalne, a sam system mia³ byæ narzêdziem poprawiaj¹cym
produktywnoœæ szpitali. NFZ mia³ p³aciæ za wynik leczenia
(wyprowadzenie pacjenta z ostrej fazy choroby wymagaj¹cej
hospitalizacji), a nie za œwiadczenie z katalogu szpitalnego.
Redefinicji ulega³ zatem produkt finansowany przez p³atnika.
Zgodnie z amerykañskim modelem DRG pacjentów przypisano do poszczególnych grup diagnostycznych. Ka¿da grupa diagnostyczna posiada³a okreœlon¹ charakterystykê, obejmowa³a
pacjentów o zbli¿onej kosztoch³onnoœci i wymaga³a stosowania w terapii okreœlonych procedur zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami medycznymi. W³aœnie na temat modelu dzia³ania JPG i obszarów zagro¿eñ mówi³ lek. med. Pawe³ Lisik,
kierownik Sekcji ds. Jednorodnych Grup Pacjentów NFZ
Poznañ.
Prawid³owa diagnoza, prawid³owe kodowanie
Kolejnym prelegentem by³a mgr Anna Kotu³a, wicedyrektor Oddzia³u ds. Organizacji i Zarz¹dzania w gliwickim
oddziale Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Sk³odowskiej-Curie.
W systemie JGP przyjêto zasadê finansowania poprzez
grupê wszystkich kosztów postêpowania w czasie ca³ej hospitalizacji. Identyfikowana jest wiêc jedna grupa generuj¹ca
najwy¿sze koszty. Specyficzne œwiadczenia, których nie
mo¿na zdefiniowaæ poprzez rozpoznania i procedury zosta³y
umieszczone w odrêbnym katalogu œwiadczeñ. Wœród tych
œwiadczeñ znajduje siê miêdzy innymi hospitalizacja (osobo-

dzieñ) do teleradioterapii. Ze wzglêdu jednak na wysokie
koszty niektórych specyficznych elementów postêpowania
dopuszcza siê w poszczególnych przypadkach wskazanych
w zarz¹dzeniach prezesa NFZ ³¹czne rozliczanie œwiadczeñ
z katalogu grup czy katalogu œwiadczeñ odrêbnych ze œwiadczeniami z innych katalogów.
Istotnym elementem rozliczeñ w systemie JGP jest prawid³owe kodowanie zrealizowanych œwiadczeñ zdrowotnych.
Wp³yw na zmienne koszty œwiadczeñ wyra¿one wartoœci¹ grupy definiowane s¹ w du¿ej mierze przez prawid³owo postawione rozpoznanie, a tak¿e przez wykonane procedury, powik³ania
i choroby wspó³istniej¹ce, wiek pacjenta, tryb przyjêcia oraz
czas hospitalizacji. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ dziesi¹t¹ rewizj¹
Miêdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych podczas kodowania hospitalizacji pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ najwa¿niejsze jest ustalenie
rozpoznania zasadniczego i rozpoznañ wspó³istniej¹cych.
Równanie do najlepszych
Z kolei dr Jerzy Chajdas, inicjator i cz³onek zespo³u wdra¿aj¹cego system JGP w Polsce, mówi³ o analizie profilowej
jako metodzie „benchmarkingu” w ocenie realizacji w systemie JPG œwiadczeñ grupy szpitali referencyjnych w 2009 roku.
„Benchmarking” to porównanie siê z najlepszymi w bran¿y
oraz wykorzystanie ich metod zarz¹dzania i organizacji procesów. Wymaga wskazania grupy odniesienia i wskaŸników
dzia³alnoœci. W tym przypadku grupê odniesienia stanowi¹
szpitale o podobnym zakresie dzia³alnoœci, których charakterystykê wyznaczaj¹ kryteria wielkoœci i przedmiotu œwiadczeñ. A wskaŸniki dzia³alnoœci, które s¹ iloœciowymi miarami
jakoœci stosowanymi na poziomie lokalnym i ponadregionalnym, musz¹ mieæ cechy wiarygodnoœci i niezawodnoœci.
System JGP pozwala na sparametryzowanie wskaŸników
oceny aktywnoœci klinicznej pod k¹tem profilu leczonych pacjentów i zastosowanego postêpowania medycznego. Hierarchiczna struktura katalogu grup, homogennoœæ ich charakterystyki umo¿liwia powi¹zanie rozpoznañ i procedur medycznych z odpowiednimi rangami.
Koder – nowy zawód
W dalszej kolejnoœci dr Erwin Strzesak, pe³nomocnik dyrektora WCO ds. rozliczeñ, przedstawi³ wyk³ad dotycz¹cy
wyzwañ edukacyjnych JGP oraz podyplomowego studium
koderów i klasyfikacji medycznych. Stwierdzi³, ¿e choæ zawód
kodera nie istnieje, jest to zajêcie wielu osób ze œrodowiska
medycznego. Na osoby zajmuj¹ce siê rozliczaniem œwiadczeñ
medycznych spada bardzo du¿a odpowiedzialnoœæ, poniewa¿
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jakikolwiek b³¹d systemu mo¿e oznaczaæ du¿e straty dla
szpitala. W placówkach medycznych kodowaniem procedur
zajmuje siê np. administracja, która jednak nie posiada pe³nej
wiedzy na temat procedur medycznych.
Do tej pory osoby zajmuj¹ce siê kodowaniem wiedzê na
temat prowadzenia rozliczeñ wed³ug systemu JGP zdobywa³y
same, dostosowuj¹c j¹ do potrzeb. Wiele osób ze œrodowiska
medycznego uwa¿a, i¿ kodowaniem procedur powinni zajmowaæ siê wy³¹cznie lekarze. Studium Podyplomowe Koderów
i Klasyfikacji Medycznych daje mo¿liwoœæ kszta³cenie nowej
grupy pracowników medycznych, tzw. koderów, i tym samym
pozwala zdj¹æ obowi¹zek kodowania medycznego z lekarzy.
Kszta³ci specjalistów w zakresie szeroko rozumianego procesu
rozliczania œwiadczeñ opieki zdrowotnej oraz przygotowuje do
podjêcia pracy zawodowej w placówkach medycznych b¹dŸ
instytucjach finansuj¹cych œwiadczenia opieki zdrowotnej.
Program studium obejmuje zagadnienia podstawowych nauk
medycznych, odnosz¹ce siê do struktury i funkcji organizmu
ludzkiego, jak równie¿ organizacjê udzielania i rozliczania
œwiadczeñ zdrowotnych. Jednoczeœnie charakteryzuje podstawy funkcjonowania elektronicznych systemów wymiany i kodowania informacji (ICD-9CM, ICD-10, TISS) T³umaczy
szeroko rozumiany rekord medyczny pacjenta, komunikat
XML, oraz podstawy ekonomiczne wyceny czynnoœci me-

dycznych. Absolwent studium umie zorganizowaæ udzielanie
œwiadczeñ medycznych finansowanych ze œrodków publicznych wraz z gromadzeniem danych umo¿liwiaj¹cych ich rozliczenie oraz posiada wiedzê z zakresu klasyfikacji medycznych
stosowanych w wymianie informacji placówki medycznej.
Szybkim tempem ku porz¹dkowi?
Na koniec dr Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala
Klinicznego Przemienia Pañskiego w Poznaniu przedstawi³
temat „Czy powinno byæ miejsce na uprzywilejowanie w kontraktowaniu œwiadczeñ zdrowotnych”. W sumie uczestnicy
wys³uchali szeœciu wyst¹pieñ i wziêli udzia³ w dyskusji
panelowej. Tematyka dyskusji skupia³a siê wokó³ omówieniu
doœwiadczeñ ostatnich dwóch lat pracy w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów. Jedne z uczestników podsumowa³ j¹
w ten sposób: „Pomimo bardzo szybkiego tempa wdro¿enia
systemu – niewspó³miernego do innych krajów, które wdra¿a³y
system case-mix – nale¿y przyznaæ, ¿e niew¹tpliwie porz¹dkuje on sposób rozliczeñ udzielonych œwiadczeñ medycznych.
Choæ wielu jest odmiennego zdania”.
Karolina Bogusz
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W dniach 5-6 listopada br. odby³y siê w Poznaniu II
Ogólnopolskie Dni Oty³oœci. Patronat naukowy nad spotkaniem sprawowa³a prof. Danuta Pupek-Musialik, kierownik
Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem – uczestniczy³o w niej
oko³o 300 osób.
Referaty oraz prezentacje ciekawych przypadków przedstawili wyk³adowcy z Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu, Warszawie, Bia³ymstoku, Katowicach i Bydgoszczy. Poruszono problemy powik³añ kardiologicznych, diabetologicznych, onkologicznych oraz terapii nadciœnienia têtniczego
w oty³oœci. Przedstawiono tak¿e aktualne zalecenia dotycz¹ce
terapii dietetycznej oraz psychologicznej u chorych z nadmiern¹ mas¹ cia³a.
Podczas konferencji istnia³a mo¿liwoœæ zapisania siê do
Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Oty³oœci, którego przewodnicz¹c¹ jest prof. Danuta Pupek-Musialik. Kolejnych 60 osób z³o¿y³o deklaracje cz³onkowskie do PSPTO,
licz¹cego obecnie oko³o 400 cz³onków. Podjêto decyzjê, ¿e w

Archiwum Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych,
Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego

Ju¿ po raz drugi odby³y siê Ogólnopolskie Dni Oty³oœci. Tym razem na „Forum ekspertów”
poruszano problemy powik³añ kardiologicznych, diabetologicznych, nefrologicznych
i onkologicznych oty³oœci.

Patronat naukowy nad spotkaniem sprawowa³a prof. Pupek-Musialik

dniu 26 lutego 2011 r. dla cz³onków stowarzyszenia zostan¹
zorganizowane specjalne warsztaty.
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Piêædziesiêcioro specjalistów zajmuj¹cych siê ciœnieniem têtniczym wieku rozwojowego spotka³o siê
w czerwcu w Poznaniu na siódmej ju¿ konferencji naukowo-szkoleniowej. Tym razem tematem
wiod¹cym by³y metody statystyczne w opracowywaniu badañ.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.
„Metody statystyczne w ocenie ciœnienia têtniczego u dzieci i
m³odzie¿y” odby³a siê 7 czerwca 2010 roku w Collegium Adama
Wrzoska w Poznaniu pod patronatem rektora naszej uczelni,
prof. Jacka Wysockiego. Tradycyjnie ju¿ spotkali siê na niej
specjaliœci ró¿nych dziedzin, zajmuj¹cy siê problematyk¹ badañ
ciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y. Tegoroczne spotkanie
zosta³o poœwiêcone statystyce. Ocena statystyczna zjawisk
zwi¹zanych z nadciœnieniem têtniczym w populacji dzieci i mlodzie¿y wymaga odrêbnego traktowania oraz uwzglêdnienia specyfiki rozwojowej.
A konkretnie?
Wœród badañ ciœnienia têtniczego w populacji dzieci i mlodzie¿y du¿e znaczenie maj¹ badania longitudinalne. Badania
tego typu oraz wyniki swoich wlasnych obserwacji z badañ kohortowych przedstawi³ dr £ukasz Krzych z I Kliniki Kardiochirurgii Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Kolejny referat omawiany podczas konferencji dotyczy³
modelowania rozk³adów ciœnienia w wieku rozwojowym.
£ódzkie doœwiadczenia w tym zakresie przedstawil zespó³ z Zak³adu Biofizyki Katedry Nauk Przedklinicznych i Podstawowych Uniwersytetu Medycznego w £odzi. Uczestników konferencji zainteresowa³a propozycja dr Tadeusza Nawarycza,
dotycz¹ca mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania w³asnego
projektu „kalkulatora” do kwalifikacji dzieci do grupy z nieprawid³owymi wartoœciami ciœnienia.

Zebrani w Collegium Wrzoska specjaliœci mówili m.in. o potrzebie
organizowania kolejnych szkoleñ interdyscyplinarnych
dla hipertensjologów wieku rozwojowego

Trudne zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem modeli
regresji w ocenie czynników ryzyka choroby nadciœnieniowej
przedstawi³ ciekawie i zrozumiale dla lekarzy dr Janusz W¹troba, przedstawiciel badañ StatSoft Polska Sp. z oo.
Zastosowanie testów diagnostycznych w ocenie kszta³towania siê ciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y w bardzo
przystêpny sposób omówi³a pani dr Lucyna Kramer z Katedry
i Zak³adu Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a wykorzystanie
narzêdzi statystycznych w postaci drzew klasyfikacyjnych
przedstawi³a mgr Anna Sowiñska, równie¿ pracownik powy¿szej katedry.
Dylematy epidemiologa, pediatry i specjalisty przy rozpoznawaniu i ocenie czêstoœci wystêpowania nadciœnienia têtniczego u dzieci i m³odzie¿y zosta³y omówione przez prof. Alicjê
Krzy¿aniak.

Tomasz Maksymiuk x 2

Interdyscyplinarnie i praktycznie
Na podkreœlenie zas³uguje bardzo o¿ywiona dyskusja, stanowi¹ca prawdziwe forum wymiany doœwiadczeñ. W opinii
uczestników zagadnienia oceny statystycznej badañ, dla rozwa¿enia których konferencjê zorganizowano, zosta³y jasno
przedstawione poprzez interdyscyplinarne ujecie i po³o¿enie
nacisku na aspekt praktyczny.
Uczestnicy konferencji, którzy otrzymali materia³y szkoleniowe i certyfikaty, zwrócili uwagê na potrzebê kontynuowania interdyscyplinarnych szkoleñ w tym zakresie ze wzglêdu na du¿e znaczenie problematyki wczesnej profilaktyki
nadciœnienia têtniczego oraz potrzebê prowadzenia badañ epidemiologicznych u dzieci zgodnie z zasadami dobrej praktyki
klinicznej.
dr Ma³gorzata Krzywiñska-Wiewiorowska

Dr Lucyna Kramer
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W dniach 13-15 maja 2010 w Poznaniu, odby³ siê
V Kongres Intensywnej Terapii Krajów Europy Œrodkowej
(5th Central European Congress of Intensive Care Medicine
CECICM 2010), pod patronatem Europejskiego Towarzystwa
Intensywnej Terapii (European Society of Intensive Care
Medicine ESICM). Wspó³organizatorami kongresu byli:
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kongres by³ objêty honorowym patronatem wojewody
wielkopolskiego Piotra Florka, marsza³ka województwa
wielkopolskiego Marka WoŸniaka, prezydenta miasta
Poznania Ryszarda Grobelnego oraz rektora Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof.
Jacka Wysockiego.
Bezpieczeñstwo pacjenta w intensywnej terapii
Celem kongresu by³a prezentacja i omówienie najwa¿niejszych problemów wspó³czesnej intensywnej terapii, dotycz¹cych postêpów w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu pacjentów w oddzia³ach intensywnej terapii. Do Poznania przyjecha³o oko³o 300 lekarzy z kraju i zagranicy, którzy uczestniczyli w sesjach prowadzonych przez ponad 30 wybitnych wyk³adowców z wielu krajów europejskich oraz z Izraela, autorytetów naukowych w dziedzinie intensywnej terapii. Obrady
otworzyli Andrzej Kubler jako przewodnicz¹cy Komitetu Naukowego oraz Adam Mikstacki jako przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego
W oficjalnej ceremonii otwarcia udzia³ wziêli wicewojewoda Przemys³aw Pacia, marsza³ek Krystyna Poœlednia,
przewodnicz¹cy Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej
Terapii prof. Janusz Andres, prorektor UMP ds. Klinicznych
i Szkolenia Podyplomowego prof. Grzegorz Oszkinis oraz
prodziekan UMP ds. Studenckich prof. Micha³ Musielak.
Wyk³ad inauguracyjny na temat bezpieczeñstwa pacjenta
w intensywnej terapii wyg³osi³ prof. Charles Sprung z Izraela.
Od diagnostyki do leczenia
Program kongresu obejmowa³ 16 sesji tematycznych.
Obrady toczy³y siê w jêzyku angielskim. W pierwszym dniu
obrad, w sesjach poœwiêconym ciê¿kim zaka¿eniom w intensywnej terapii omówiono m.in. zastosowanie sterydów we
wstrz¹sie septycznym oraz problematykê przygotowania szpitali i oddzia³ów intensywnej terapii dla pacjentów z ciê¿kimi
postaciami œwiñskiej grypy (prof. Charles Sprung).
Prof. Julian Bion (Wielka Brytania) omówi³ projekt dotycz¹cy zmniejszenia liczby zaka¿eñ odcewnikowych u pa-

Archiwum Adama Mikstackiego

Na trzy majowe dni w Poznaniu spotka³o siê trzystu specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii.
Odbywa³ siê tu pi¹ty œrodkowoeuropejski kongres pod auspicjami European Society of Intensive
care Medicine.

Profesorowie Patrick Ferdinande, Paolo Pelosi, Charles Sprung,
Graham Ramsay, Philipp Metnitz i Julian Bion
w przerwie kongresowych obrad

cjentów w oddzia³ach IT w Wielkiej Brytanii. Przedstawiono
tak¿e zagadnienie monitorowania poziomu endotoksyn w
ciê¿kich zaka¿eniach. Prof. Graham Ramsay (Wielka Brytania) przedstawi³ standardy postêpowania w ostrym zapaleniu
trzustki. W sesji poœwiêconej ciê¿kim zaka¿eniom grzybiczym
omówiono standardy diagnostyki i terapii tych zaka¿eñ, udzia³
wziêli Eckhard Müller (Niemcy), prof. Andrzej Kübler oraz
Michael Meisner (Niemcy). Nowe wytyczne dotycz¹ce leczenia ciê¿kich grzybic przedstawi³ prof. Leon Drobnik.
Odrêbna sesja, której przewodniczy³ prof. Piotr Pruszczyk, by³a poœwiêcona diagnostyce i leczeniu zatorowoœci
p³ucnej.
Kluczowe znaczenie standardów
W drugim dniu obrad odby³y siê sesje dotycz¹ce m.in.
organizacji i standardów oddzia³ów intensywnej terapii,
w której udzia³ wziêli Julian Bion (Wielka Brytania), Patrick
Ferdinande (Belgia), Philipp Metnitz (Austria), Rafael Kapš
(S³owenia). Zagadnieniem diagnostyki i leczenia ciê¿kiej
sepsy zajêli siê Herwig Gerlach (Niemcy), Graham Ramsay
(Wielka Brytania) i Phillip Metnitz (Austria), natomiast na
temat ostrej niewydolnoœci nerek mówili Dermot Phelan
(Irlandia), Patrick Honoré (Belgia) oraz Vladimir Gašparoviæ
(Chorwacja). W czasie sesji poœwiêconej ostrej niewydolnoœci
oddechowej g³os zabrali Paolo Pelosi (W³ochy), Graham
Ramsay (Wielka Brytania) i Radovan Radonic (Chorwacja),
a o standardach postêpowania w ciê¿kich zaburzeniach krzepniêcia mówili Peter Svensson (Szwecja), Sybille Kozek-Langenecker (Austria) i Tom Krusius (Finlandia).
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Pytania bez ³atwych odpowiedzi
W trzecim dniu kongresu omówiono zagadnienia etyczne
w tym tak¿e decyzje zaprzestania lub kontynuacji leczenia
pacjentów z ciê¿kimi uszkodzeniami oœrodkowego uk³adu
nerwowego, przewlekle wentylowanych na oddzia³ach intensywnej terapii. Na ten temat wypowiadali siê Dermot Phelan
(Irlandia), Andreas Valentin (Austria) i Jan Wernerman
(Szwecja). Patrick Ferdinande (Francja) przedstawi³ wyniki
opracowania na temat zespo³u wypalenia zawodowego wœród
specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w Belgii.
Kolejna sesja poœwiêcona by³a zaburzeniom hemodynamicznym we wstrz¹sie (ten temat przedstawi³ prof. Gorazd
Voga, S³owenia); zastosowaniu œrodków wazopresyjnych we
wstrz¹sie septycznym (Claude Martin, Francja) oraz wspó³czesnym standardom monitorowania funkcji uk³adu kr¹¿enia
w stanach krytycznych w intensywnej terapii (Jochen Mayer,
Niemcy).
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Kolejna sesja, w której wyst¹pili Michael Hiesmayr
(Austria), Jan Wernermann (Szwecja) oraz prof. Marian Grzymis³awski, poœwiêcona by³a problematyce ¿ywienia w intensywnej terapii. Omówiono tak¿e najnowsze kierunki badañ
naukowych, dotycz¹ce: genetycznych predyspozycji do
zachorowalnoœci na ciê¿k¹ sepsê, molekularnej diagnostyki
w intensywnej terapii oraz zaburzeñ immunologicznych
w ciê¿kich urazach i w ciê¿kiej sepsie. W tej sesji wziêli udzia³
Ryszard S³omski (IGCZ PAN), przewodnicz¹cy komitetu
badañ naukowych ESICM Jean-Daniel Chiche (Francja) oraz
wspó³laureat nagrody Nobla Franz Enzmann (Austria).
Na towarzysz¹cej kongresowi wystawie firm medycznych
uczestnicy mogli zaznajomiæ siê z najnowsz¹ aparatur¹ dotycz¹c¹ diagnostyki, terapii i monitorowania krytycznie chorych, a tak¿e ofert¹ firm farmaceutycznych.
Adam Mikstacki
Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego CECICM 2010
Cz³onek Zarz¹du ESICM
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W maju bie¿¹cego roku zmar³ emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Dzieciêcej UMP, prof. Andrzej Soboczyñski. Sylwetkê swego mistrza kreœli jego nastêpca,
prof. MICHA£ GRZEGOROWSKI.

Archiwum Kliniki Otolaryngologii Dzieciêcej

Prof. zw. dr hab. med. Andrzej Soboczyñski urodzi³ siê 9 lutego 1924 roku
w Bydgoszczy w rodzinie lekarskiej.
By³ synem Edwarda Soboczyñskiego i Stefanii z domu Zborowskiej. Ojciec (laryngolog, a po wojnie twórca Oddzia³u
Laryngologii w Wojewódzkim Szpitalu
Dzieciêcym) by³ inicjatorem budowy
i przez d³ugie lata dyrektorem Szpitala na
Bielawkach w Bydgoszczy. Profesor
Soboczyñski by³ bardzo dumny ze swoich
korzeni, miasta rodzinnego i tradycji rodzinnej.
W wieku 15 lat Andrzej Soboczyñski
zosta³ wywieziony na roboty do Niemiec.
Maturê zda³ w roku 1947, a cztery lata
póŸniej ukoñczy³ studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia. W tym
samym 1951 roku, w sierpniu, wst¹pi³ w zwi¹zek ma³¿eñski
z Barbar¹ Jurg¹. W ma³¿eñstwie tym urodzi³o siê troje dzieci.
Dwoje z nich jest lekarzami, synowie pasjonuj¹ siê tak¿e hobby
ojca – ³owiectwem.
Od doros³ych ku dzieciom
Pan Profesor ju¿ na samym pocz¹tku swojej kariery
naukowej zwi¹za³ siê z laryngologi¹ poznañsk¹. Pocz¹tkowo

pracowa³ w Klinice Chorób Uszu, Nosa,
Gard³a i Krtani przy ul. Przybyszewskiego pod kierownictwem prof. Aleksandra
Zakrzewskiego. Zajmowa³ siê tak¿e
laryngologi¹ wieku ro zwo jowego,
pe³ni¹c funkcjê konsultanta w II Klinice
Dzieciêcej AM w Poznaniu. W 1954 roku
zda³ I° specjalizacji z laryngologii,
a w 1958 roku II° specjalizacji.
W 1960 roku uzyska³ tytu³ doktora
nauk medycznych na podstawie pracy
pt. „Znaczenie antybiotyków w leczeniu
brodawczaków krtani u dzieci”, a na
podstawie pracy pt. „Wystêpowanie przeciwcia³ adenoidalnych w przewlek³ym
zapaleniu migda³ków podniebiennych
u dzieci” w roku 1967 zosta³ doktorem
habilitowanym.
Praca z ma³ymi pacjentami coraz bardziej absorbowa³a profesora. Po otwarciu Instytutu Pediatrii
by³ zastêpc¹ kierownika Kliniki Otolaryngologii Dzieciêcej,
doc. Romana Rafiñskiego. Po jego przejœciu na emeryturê
w 1977 r. zosta³ kierownikiem tej kliniki.
Profesor œciœle wspó³pracowa³ z Klinik¹ Anestezjologii
Dzieciêcej. Ju¿ w 1975 roku wprowadzi³ wykonywanie operacji migda³ków podniebiennych w znieczuleniu ogólnym,
a migda³ka gard³owego siedem lat póŸniej. Od tego czasu
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praktycznie wszystkie operacje wykonywano w znieczuleniu
ogólnym, co w tych latach w kraju by³o jeszcze rzadkoœci¹.
Wspó³pracuj¹c z I Klinik¹ Dzieci opracowywa³ wspó³istnienie chorób górnych i dolnych dróg oddechowych.
W 1986 roku zosta³ przewodnicz¹cym Sekcji Otolaryngologii
Dzieciêcej i przewodnicz¹cym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na II° z otolaryngologii dzieciêcej.

spotkanie z okazji Œwi¹t Wielkanocnych ju¿ do nas nie przyszed³ (spêdzi³ je razem z rodzin¹ poza krajem). Zmar³ 5 maja
2010 roku.
Imponuj¹cy dorobek
Sto piêædziesi¹t prac opublikowanych w ró¿nych czasopismach krajowych i zagranicznych dotyczy w ca³oœci laryngologii wieku rozwojowego. Porusza³ w nich wiele istotnych problemów, np. problemy immunologiczne, histochemiczne, rozwoju somatycznego, epidemiologiczne. W pracach
poœwiêconych brodawczakom krtani przede wszystkim omawia³ problemy leczenia chirurgicznego i oceny mechanizmów
odpornoœciowych. W pracach omawiaj¹cych choroby uszu
zajmowa³ siê metodami leczenia zachowawczego i operacyjnego. W wielu pracach uwypukla³ wp³yw stanów zapalnych
górnych na dolne drogi oddechowe.
Pan Profesor bra³ czynny udzia³ w zjazdach krajowych
i miêdzynarodowych, miêdzy innymi w Sirmione (1977 i 1992),
Egerze (1986), Jerozolimie (1993) i Rotterdamie (1994). W ramach misji profesorskich w Republice Federalnej Niemiec
wyg³asza³ referaty w Uniwersyteckich Klinikach w Getyndze,
Frankfurcie nad Menem i Kolonii.
Prof. Soboczyñski by³ promotorem szeœciu prac doktorskich, opiekunem jednej pracy habilitacyjnej, recenzentem
wielu prac doktorskich, habilitacyjnych, do tytu³u profesora
oraz recenzentem wielu prac do „Otolaryngologii Polskiej”.
W dniu 19 wrzeœnia 1992 roku Walne Zebranie Delegatów
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów G³owy
i Szyi w Bydgoszczy nada³o Profesorowi godnoœæ Cz³onka
Honorowego Towarzystwa.
Profesor Andrzej Soboczyñski by³ kapitanem rezerwy WP.
Odznaczony by³ Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznak¹ za Wzorow¹ Pracê
w S³u¿bie Zdrowia i Honorow¹ odznak¹ m. Poznania i woj.
Poznañskiego oraz Br¹zowym Medalem Zas³ugi £owieckiej.

Inspirowa³ nasz rozwój
Rokrocznie organizowa³ konferencje naukowe poœwiêcone nowym trendom leczenia, nowoœciom technicznym w medycynie – szczególnie w laryngologii dzieciêcej – oraz ciekawym przypadkom. Te spotkania bardzo skonsolidowa³y œrodowisko laryngologów dzieciêcych, powoduj¹c, ¿e ta dziedzina staje siê coraz bardziej atrakcyjna.
Od 1979 roku by³ organizatorem i kierownikiem naukowym corocznego kursu z ramienia CMKP „Endoskopia w otolaryngologii dzieciêcej”, jedynego w kraju o tej tematyce.
Klinika, któr¹ Profesor kierowa³ w latach 1977-1994, by³a
jedn¹ z czterech (od 1993 jedn¹ z piêciu) tego rodzaju klinik
w Polsce. Zajmowa³a siê wszystkimi zagadnieniami dotycz¹cymi otolaryngologii dzieciêcej i zabiegami wchodz¹cymi
w zakres tej specjalnoœci. Jej dzia³alnoœæ us³ugowo-lecznicza
by³a ponadregionalna. Szczególnym ukierunkowaniem by³a
endoskopia w zakresie otolaryngologii dzieciêcej oraz zagadnienia chorób krtani (mikrochirurgia krtani np. brodawczaki
krtani, podg³oœniowe zapalenie krtani, leczenie endoskopowe
wad wrodzonych krtani).
Z inspiracji Profesora zespó³ kliniki zawsze bra³ czynny
udzia³ w zjazdach laryngologów polskich oraz we wszystkich
zjazdach laryngologów dzieciêcych, tak krajowych jak i zagranicznych. W 1987 roku Profesor zorganizowa³ w Poznaniu
bardzo udany pod ka¿dym wzglêdem zjazd polskich laryngologów dzieciêcych.
W 1994 roku Pan Profesor przeszed³ na emeryturê. Jeszcze
przez jakiœ czas pracowa³ w niepe³nym wymiarze, przewodniczy³ Komisji Egzaminacyjnej. Organizowane spotkania
œwi¹teczne, wa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia kliniki nigdy nie
odbywa³y siê bez jego udzia³u. Mimo s³abego zdrowia i nie
najlepszego samopoczucia by³ z nami. Jednak na ostatnie

Ostatnie po¿egnanie

Gabriela Matuszak

Pogrzeb odby³ siê 14 maja 2010 o godz. 13.30 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej w Poznaniu. Przybyli nañ pracownicy
Uniwersytetu Medycznego na czele z JM Rektorem prof.
Jackiem Wysockim oraz kierownikiem Katedry i Kliniki Laryngologii prof. Witoldem Szyfterem.
¯egna³a Profesora licznie przyby³a spo³ecznoœæ laryngologów dzieciêcych z ca³ej Polski, koledzy i przyjaciele, wdziêczni rodzice i byli pacjenci.
Odszed³ od nas wybitny laryngolog, nauczyciel akademicki, gor¹cy patriota, g³êboko wierz¹cy katolik, wychowawca wielu laryngologów dzieciêcych, troskliwy ojciec,
kolega i przyjaciel.

Prof. Andrzej Sobczyñski wœród wspó³pracowników

Czeœæ Jego pamiêci!

Wszystkim bêd¹cym na uroczystoœci pogrzebowej Pana
Profesora sk³adam serdecznie podziêkowania.
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Pierwsza poznañska Miêdzynarodowa Letnia Szko³a Ultrasonografii rozpoczê³a siê 4 lipca 2010 roku uroczyst¹ kolacj¹,
w obecnoœci w³adz naszej uczelni. Organizatorami tygodniowego kursu, w którym wziê³o udzia³ 24 studentów z Estonii, Rumunii, Niemiec, £otwy i Polski, byli cz³onkowie Studenckiego
Towarzystwa Naukowego (Katarzyna O¿egowska, Katarzyna
Stanis³awska, Konrad Grobelny i Jakub Tomaszewski). Pomys³
reaktywowania po krótkiej przerwie corocznych letnich spotkañ
naukowych podsun¹³ studentom STN rektor UMP prof. Jacek
Wysocki, który zosta³ patronem honorowym szko³y. By³a ona
wyj¹tkowa, poniewa¿ nawet najstarsi dzia³acze STN-u nie
pamiêtaj¹, by w szkole letniej kiedykolwiek wczeœniej uczestniczyli goœcie z zagranicy. Dziêki uprzejmoœci uczelni domem
uczestników na ten lipcowy tydzieñ oraz miejscem wieczornych
spotkañ i grillowania sta³ siê dom studencki Medyk.

Archiwum STN

Studenckie Towarzystwo Naukowe reaktywowa³o letnie spotkania naukowe.
W tym roku przez tydzieñ w miêdzynarodowym gronie poznawano tajniki
obrazowania ultradŸwiêkami.

Nie tylko dla radiologa

Pod kierunkiem dr Mañkowskiego poznawaliœmy technikê FAST

Do wspó³pracy uda³o siê zaprosiæ wiele pracowni ultrasonograficznych dzia³aj¹cych przy naszym uniwersytecie.
W dzia³ania komitetu naukowego i prowadzenie zajêæ
zaanga¿owa³o siê a¿ piêtnaœcioro wyk³adowców (prof. Robert
Juszkat, prof. Ewa Wender-O¿egowska, prof. Marek Rucha³a,
dr hab. Andrzej Minczykowski, dr hab. Mariola RopackaLesiak, dr hab. Marek Stajgis, dr Iwona Kraœny, dr Krzysztof
Kozie³ek, dr Bart³omiej Perek, dr Andrzej Dmitriew, dr Bartosz
Mañkowski, dr Agnieszka Zawiejska, lek. med. Ewelina
Szczepanek, lek. med. Anna Zarzecka i lek. med. Rafa³ Iciek).
Zapewni³o to studentom komfortowe warunki nauki oraz
da³o mo¿liwoœæ szerokiego spojrzenia na tê dziedzinê medycyny. Organizatorzy postawili sobie za cel przestawienie tej
metody diagnostycznej jako istotnego narzêdzia pracy nie tylko
w rêkach radiologa. Tym sposobem w planie warsztatów poza
Katedr¹ Radiologii znalaz³y siê zajêcia praktyczne
w Klinice Okulistyki, Ginekologii, Kardiologii oraz w Katedrze
Radiologii Narz¹du Ruchu. Pojawienie siê w programie szko³y
warsztatów oraz wyk³adów obejmuj¹cych ultrasonografiê narz¹du wzroku by³o dla wielu uczestników prawdziwym zaskoczeniem, gdy¿ nie spotkali siê oni wczeœniej z tym zagadnieniem.

Bogaty program imprez towarzysz¹cych, w którym brali
udzia³ uczestnicy, organizatorzy oraz kadra naukowa nie pozwala³
siê nudziæ, u³atwia³ za to integracjê. Wizyta zagranicznych studentów w Poznaniu nie mog³a siê oczywiœcie obyæ bez zwiedzania
miasta. Obejrzeliœmy miêdzy innymi wnêtrza Browaru LECH,
wieczory spêdzaliœmy wspólnie w okolicach Starego Rynku,
smakuj¹c przy tym tradycyjnej kuchni polskiej i wielkopolskiej.
Pod koniec tygodnia nasi goœcie z ¿alem opuszczali Poznañ.

Praktyka, teoria i wspólne wieczory
Program szko³y letniej nie pozostawia³ uczestnikom wiele
wolnego czasu. Ka¿dego dnia po porannych zajêciach praktycznych odbywa³y siê kilkugodzinne wyk³ady tematyczne
poœwiêcone miêdzy innymi: podstawom ultrasonografii, ultrasonografii narz¹du wzroku, podstawom echokardiografii,
obrazowaniu jamy brzusznej, naczyñ, gruczo³u tarczowego
oraz diagnostyce ultrasonograficznej wad p³odu. Kolejnym
zaskoczeniem by³ wyk³ad oraz popo³udniowe warsztaty z metody FAST (Focused Assessment with Sonography for
Trauma) wykorzystywanej g³ównie przez lekarzy Szpitalnych
Oddzia³ów Ratunkowych.

Oj, podoba³o siê
W ankietach przeprowadzonych na zakoñczenie Szko³y
Letniej studenci chwalili przede wszystkim mo¿liwoœæ samodzielnego wykonywania badañ pod okiem specjalistów, na co
zazwyczaj brakuje czasu podczas zajêæ klinicznych. Warto
podkreœliæ ogromny wk³ad i zaanga¿owanie kadry, która poœwiêci³a bardzo du¿o czasu, by z ogromn¹ cierpliwoœci¹ szkoliæ praktyczne umiejêtnoœci studentów. Ciekawie przygotowane i prowadzone wyk³ady popo³udniowe gromadzi³y wszystkich studentów, pomimo piêknej letniej pogody za oknami.
Szczególne uznanie wœród studentów zyska³o popo³udnie spêdzone w Katedrze Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Klinicznym nr 2, które przygotowa³ doc. Marek Stajgis. Po wprowadzeniu dotycz¹cym obrazowania jamy brzusznej poprowadzi³
on interesuj¹cy wyk³ad na temat b³êdów lekarskich. Wykracza³o to nieco poza za³o¿enia szko³y, jednak studenci mimo
zmêczenia po porannych warsztatach bardzo entuzjastycznie
przyjêli te rozwa¿ania i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.
Na koniec wszyscy zostali oprowadzeni po pracowni rezonansu magnetycznego i wprowadzeni w tajniki jej funkcjonowania. Wyj¹tkowe zaanga¿owanie prowadz¹cego zosta³o docenione w póŸniejszych ankietach.
Wœród porannych warsztatów najwiêksz¹ popularnoœci¹
cieszy³y siê te prowadzone przez prof. Marka Rucha³ê, które
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poznañscy studenci znaj¹ z zajêæ klinicznych. Zagraniczni
goœcie po krótkim szkoleniu mogli sami przeprowadzaæ
badania pacjentów pod okiem specjalisty. Bardzo dobrze
oceniono równie¿ warsztaty z ultrasonografii jamy brzusznej
prowadzone przez dr Krzysztofa Kozie³ka oraz te odbywaj¹ce
siê w Klinice Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych nadzorowane
przez dr Agnieszkê Zawiejsk¹ i dr Rafa³a Iæka.
Dobry wyk³adowca + gorliwy student = 100%
Po odbyciu wszystkich zaplanowanych zajêæ i warsztatów
uczestnicy przyst¹pili do testu sprawdzaj¹cego wiedzê zdobyt¹
w trakcie szko³y. Organizatorów poza wynikami testu cieszy³a
równie¿ dyskusja nad pytaniami po sprawdzianie, która udowodni³a idealne dobranie prowadz¹cych zajêcia oraz samych kursantów, którzy jak siê okaza³o potrafili z wiedzy i doœwiadczenia
naszej kardy skorzystaæ w stu procentach. Certyfikaty potwierdzaj¹ce uczestnictwo w kursie zosta³y rozdane podczas uroczystej kolacji po¿egnalnej. Zjedliœmy j¹ w restauracji serwuj¹cej
tradycyjne polskie dania, wiêc nikt nie wyjecha³ ze Poznania nie
spróbowawszy pierogów, ¿urku czy domowej roboty pieczywa.

cz³onków STN, spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem
studentów zagranicznych jak i polskich. Listê uczestników
zamkniêto kilka dni po rozpoczêciu rejestracji. Du¿e zainteresowanie form¹ warsztatow¹ szko³y ujawni³o zapotrzebowanie
– tak¿e wœród studentów naszej uczelni – na poœwiêcenie
wiêkszej uwagi doskonaleniu praktycznych umiejêtnoœci oraz
zwrócenie uwagi na ultrasonografiê jako jedn¹ z podstawowych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych w obecnych
czasach.
Szko³a okaza³a siê doskona³ym sposobem promocji zarówno miasta jak i Uniwersytetu Medycznego, a uczestnicy
wywieŸli z Poznania now¹ wiedzê oraz przyjaŸnie. Studenci
STN zyskali nowe doœwiadczenie i mimo ¿e organizacja szko³y momentami zajmowa³a wiêkszoœæ dnia w czasie letniej sesji
egzaminacyjnej, po przeczytaniu ankiet uczestników zgodnie
twierdz¹, ¿e by³o warto i ¿e ju¿ myœl¹ o nastêpnych projektach.
Przy okazji dziêkuj¹ te¿ Firmie Balton, która ju¿ po raz kolejny
pomog³a w organizacji warsztatów STN.
Katarzyna O¿egowska
Katarzyna Stanis³awska

Prosimy o wiêcej
Mimo ¿e organizacja miêdzynarodowego spotkania naukowego by³a pierwszym tego typu doœwiadczeniem obecnych
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Dwadzieœcioro studentów z Wydzia³u Lekarskiego I oraz Wydzia³u Nauk o Zdrowiu wyjedzie
do Berlina, by w Domu Konferencji w Wannsee poznawaæ medycynê czasów narodowego socjalizmu.
Pierwszy wyjazdowy fakultet miêdzywydzia³owy, którego idea zrodzi³a siê w Katedrze Nauk Spo³ecznych, zorganizowa³y wspólnie Wydzia³ Nauk o Zdrowiu i Wydzia³ Lekarski
I. Bêdzie siê on móg³ odbyæ dziêki dofinansowaniu przez
uczelniê, Fundacjê Polsko-Niemieck¹ na rzecz Nauki oraz
Dom Konferencji w Wannsee. Dziesi¹tka studentów III i IV
roku Wydzia³u Lekarskiego I oraz dziesiêæ cz³onkiñ SKN Etyki
i Bioetyki, studiuj¹cych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, spêdzi
w Niemczech cztery kwietniowe dni (11-14 IV 2011). Program
fakultetu obejmuje seminaria i warsztaty w Domu Konferencji
w Wannsee, wizytê w by³ym obozie koncentracyjnym Ravensbrück oraz zwiedzanie Berlina.
Na co to komu?
Konferencja w Wannsee, podczas której podjêto decyzjê
o „ostatecznym rozwi¹zaniu kwestii ¿ydowskiej” odby³a siê
prawie 70 lat temu. Jednak poznanie z bliska jej konsekwencji,
biografii osób dotkniêtych represjami ma pozwoliæ przysz³ym
lekarzom nauczyæ siê skutecznego pomagania ofiarom dyktatury hitlerowskiej. Ludzie ci, coraz starsi i coraz mniej liczni,
nie mog¹ ju¿ liczyæ na pe³ne zrozumienie ich zachowañ i potrzeb przez lekarza na podstawie wspólnego doœwiadczenia
wojennego, jak mia³o to miejsce kilkadziesi¹t lat temu.
Jednak nie tylko ocalonym z zag³ady bêdzie ³atwiej po-

móc. Uczestnicy fakultetu bêd¹ lepiej przygotowani na kontakt
z ofiarami wspó³czesnych dyktatur. W dobie globalizacji ka¿dy
lekarz mo¿e spotkaæ na swej zawodowej drodze pacjenta
doœwiadczonego przez szaleñstwo historii.
Jednoczeœnie zajêcia uœwiadomi¹ m³odym ludziom, ¿e
s³u¿ba zdrowia w niesprzyjaj¹cych okolicznoœciach politycznych mo¿e staæ siê narzêdziem zbrodni. Rozwa¿anie „co bym
zrobi³?” jest nie tylko pytaniem czysto teoretycznym, ale ni
st¹d ni zow¹d mo¿e staæ siê kwesti¹ osobistego wyboru.
Chêtni?
Tematyka zajêæ (30 godzin) obejmowaæ bêdzie miêdzy innymi nazistowsk¹ politykê rasow¹; aspekt etyczny eksperymentu medycznego i innych dzia³añ personelu medycznego
w kontekœcie specyficznych, politycznych, ideologicznych
uwarunkowañ prawnych; system opieki medycznej w obozach
koncentracyjnych.
Wiêcej informacji na temat warunków uczestnictwa i procesu rekrutacyjnego mo¿na znaleŸæ na stronie wykonawcy
projektu – Katedry Nauk Spo³ecznych:
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl/aktualnosci.
Opiekunami projektu s¹ prof. Micha³ Musielak oraz mgr
Katarzyna G³odowska.
MKN
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Anatomia cz³owieka w Biblii
Przedstawiam Czytelnikowi kolejn¹ ju¿,
trzeci¹ publikacjê dotycz¹c¹ tematyki medycznej w Biblii, tym razem z zakresu anatomii cz³owieka. [...] Cz³owiek wspó³czesny chce poznaæ tak¿e swoje wnêtrze
w oparciu o zdobycze wspó³czesnej medycyny, ale jednoczeœnie chce dowiedzieæ siê
jak to by³o „kiedyœ”. S¹dzê, ¿e to opracowanie anatomii cz³owieka, w oparciu o informacje biblijne,
pozwala spojrzeæ na organy naszego cia³a w³aœnie w ten
sposób. Zawarte w publikacji informacje medyczne pozwalaj¹
Czytelnikowi na porównanie wspó³czesnych pogl¹dów z tymi
ze staro¿ytnoœci. Jednoczeœnie zaprezentowanie omawianej
tematyki anatomicznej w obrazie kulturowym, inspiracji do
tworzenia dzie³ sztuki, poezji i muzyki, uzupe³nia w moim
opracowaniu prezentacjê tych zagadnieñ. Zawarty w publikacji rys historyczny pozwala tak¿e Czytelnikowi szerzej spojrzeæ na czasy biblijne, na naszych praprzodków.
[ze Wstêpu]

W 42 tomie PTPN-owskiej serii „Klasycy
Nauki Poznañskiej” umieszczono czternaœcie z ponad 450 publikacji prof. Aleksandra
Zakrzewskiego, naukowego spadkobiercy
profesorów Laskiewicza i Jurasza seniora,
twórcy „poznañskiej szko³y laryngologicznej”. Ksi¹¿kê otwiera ciekawy wstêp
biograficzny, a spis bibliograficzny poprzedza obszerne wprowadzenie. Pozwalaj¹ one poznaæ nie tylko sylwetkê samego
prof. Zakrzewskiego, ale i przypominaj¹ fakty dotycz¹ce rozwoju œwiatowej laryngologii oraz powstania i skomplikowanych losów Wydzia³u Lekarskiego m³odego Uniwersytetu
Poznañskiego a póŸniej samodzielnej Akademii Medycznej
w Poznaniu. Prace przypomniane w ksi¹¿ce by³y publikowane
na przestrzeni prawie 40 lat (1937-1975) i s¹ odzwierciedleniem ró¿norodnoœci zainteresowañ naukowych profesora
Zakrzewskiego.

Bogus³aw Pawlaczyk „Anatomia cz³owieka w Biblii”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2010, s. 256.

Aleksander Zakrzewski „Narodziny nowoczesnej otolaryngologii poznañskiej”, wstêp i wybór tekstów: Roman K. Meissner
i Jerzy Samson-Zakrzewski. Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk Redakcja Wydawnictw, Poznañ 2009, s. 270.

Pielêgniarstwo
w chorobach skóry

Nie sam¹ biostatystyk¹...
G³ównym adresatem [ksi¹¿ki] jest szerokie grono osób zwi¹zanych, w mniej lub
bardziej œcis³y sposób, z medycyn¹. S¹ to
z jednej strony lekarze i farmaceuci, z drugiej zaœ studenci studiów doktoranckich,
studiów podyplomowych, zarówno dziennych, jak i niestacjonarnych. Omówiona
tematyka zainteresuje równie¿ studentów
kierunku fizyki medycznej. [...] Tam, gdzie by³o to mo¿liwe,
unikaliœmy wzorów matematycznych, zdaj¹c sobie sprawê
z tego, ¿e dla wielu potencjalnych Czytelników bêd¹ one
stanowi³y barierê nie do przebycia albo po prostu zniechêc¹ do
lektury. Jako przedstawiciele nauk œcis³ych robiliœmy to z pewn¹ niechêci¹, gdy¿ zdajemy sobie sprawê z niedoskona³oœci
takiego podejœcia, polegaj¹cego na zast¹pieniu czegoœ œcis³ego
intuicyjn¹ interpretacj¹. Ale oœmiela nas fakt, i¿ nie jesteœmy
pierwsi. Jak¿e¿ wspania³e s¹ dzie³a Stephena Hawkinga, Kitty
Ferguson czy Michio Kaku, w których mechanika kwantowa
i teoria wzglêdnoœci, zakrzywienie czasoprzestrzeni i teoria
strun zamieniaj¹ siê w cudown¹ powieœæ o piêknie struktury
tego œwiata.
[z Przedmowy]
Jerzy A. Moczko, Grzegorz H. Brêborowicz „Nie sam¹ biostatystyk¹...”. Oœrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN,
Poznañ 2010, s. 286.

Niniejsze opracowanie ksi¹¿kowe powsta³o g³ównie z myœl¹ o studentach pielêgniarstwa i po³o¿nictwa, którzy maj¹
w programach swoich studiów zajêcia
z dermatologii. S¹dzimy, ¿e publikacja ta
bêdzie tak¿e stanowiæ istotne Ÿród³o informacji dla pielêgniarek pracuj¹cych na oddzia³ach dermatologicznych ju¿ od wielu lat. Jako redaktorzy
tej ksi¹¿ki zwracamy uwagê na przyjazny dla czytelnika jej
uk³ad graficzny. Ksi¹¿ka sk³ada siê z tekstu g³ównego oraz
z zawartych na marginesach odnoœników, które w przejrzysty
sposób wskazuj¹ czytaj¹cemu szukany tekst. Wa¿ny jest tak¿e
fakt, ¿e niektóre treœci zosta³y w ksi¹¿ce „wypunktowane”, co
jeszcze bardziej u³atwia znalezienie i przyswojenie najbardziej
istotnych wiadomoœci. Po trzecie wreszcie, co wa¿ne jest dla
studentów kierunku pielêgniarstwo i po³o¿nictwo, publikacja
zawiera szczegó³owy opis czterech najczêœciej wystêpuj¹cych
schorzeñ w dermatologii (³uszczycy, owrzodzeñ podudzi, ró¿y
i atopowego zapalenia skóry), po których to pisach klinicznych
przedstawione s¹ problemy pielêgnacyjne wraz z planem
dzia³añ pielêgniarskich.
[ze Wstêpu]
„Pielêgniarstwo w chorobach skóry. Wybrane zagadnienia
z teorii i praktyki pielêgniarstwa dermatologicznego” pod red.
Zygmunta Adamskiego i Wojciecha Kapa³y. Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2010, s.415.
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Podstawy anestezjologii
i intensywnej terapii

Twarz¹ w twarz

Anestezjologia i intensywna terapia nale¿¹ do najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê specjalnoœci medycznych. Postêpy na polu farmakologii, patofizjologii
oraz techniki medycznej, a tak¿e zmiany
standardów postêpowania w wielu stanach
zagro¿enia ¿ycia wymusi³y potrzebê
napisania nowego podrêcznika dla studentów. Mam nadziejê,
¿e oka¿e siê on pomocny w nauczaniu równie¿ innych, nie
tylko zabiegowych specjalnoœci. [...] Chcia³bym podkreœliæ, ¿e
chocia¿ wspó³autorami s¹ wybitni anestezjolodzy-praktycy,
ksi¹¿ka nie jest podrêcznikiem anestezjologii klinicznej, poniewa¿ przy ograniczonej objêtoœci byæ nim nie mo¿e! Jestem
jednak nieskromnie przekonany, ¿e w wielu rozdzia³ach nawet
koledzy specjaliœci znajd¹ najnowsz¹, klinicznie u¿yteczn¹
wiedzê.
[z tekstu Od Redaktora]
„Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii” pod red.
Zdzis³awa Kruszyñskiego, wydanie III, poprawione i uzupe³nione. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2010, s.319.

Niewielka ksi¹¿ka, bêd¹ca œwiadectwem
drogi prof. Marii Siemionow – poznanianki, absolwentki i wyk³adowcy naszej
uczelni – ku mistrzostwu w mikrochirurgii
i ku miêdzynarodowemu sukcesowi, gdy
w grudniu 2008 roku jako pierwsza na
œwiecie pokierowa³a pierwszym pe³nym
przeszczepem ludzkiej twarzy. Choæ tekst
pisany by³ oryginalnie nie dla polskiego
czytelnika i trudno o tym zapomnieæ w czasie lektury, opowieœæ prof. Siemionow naprawdê wci¹ga. Nie jest dzie³em
naukowym, ale nie ogranicza siê tak¿e do sentymentalnego
wspomnienia. Pokazuje ¿yw¹ medycynê w sposób interesuj¹cy dla lekarzy i przystêpny dla laików. Dopisuje te wszystkie istotne elementy ekscytuj¹cej historii, które nie mieszcz¹
siê na pierwszych stronach gazet. Autorka ods³ania te¿ kawa³ek
siebie, swoich w¹tpliwoœci, emocji, skojarzeñ i wczeœniejszych doœwiadczeñ.
Maria Siemionow „Twarz¹ w twarz. Moja droga do pierwszego pe³nego przeszczepu twarzy”, t³um. Bo¿ena Markiewicz.
Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, s. 196.
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27 sierpnia 2010 roku zmar³a emerytowana kierownik II Kliniki Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM

prof. dr hab. Danuta Konieczna
Pogrzeb odby³ siê 2 wrzeœnia na cmentarzu junikowskim.

28 sierpnia 2010 roku zmar³ wieloletni nauczyciel akademicki
Katedry Nauk o Zdrowiu, dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu w latach 1996-1999

prof. AM dr hab. Tadeusz Wyrzykiewicz
Pogrzeb odby³ siê 3 wrzeœnia na cmentarzu je¿yckim przy ul. Nowina.

30 sierpnia 2010 roku zmar³ wieloletni asystent Kliniki Otolaryngologii UMP

dr Tadeusz Drobiñski
Pogrzeb odby³ siê 3 wrzeœnia na cmentarzu junikowskim.

10 listopada 2010 roku zmar³ emerytowany kierownik Kliniki Ginekologii UMP

prof. dr hab. Eugeniusz Grys
Pogrzeb odby³ siê 17 listopada na cmentarzu je¿yckim przy ul. Nowina.
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Chór Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zosta³ laureatem III nagrody w kategorii A oraz III nagrody w kategorii F Krakowskiego Miêdzynarodowego Festiwalu Chóralnego, który odbywa³ siê
w Krakowie w dniach 10-13 czerwca 2010.

22 paŸdziernika 2010 prorektor UMP prof. Zenon Kokot oraz
prof. Stefan Görres podpisali dokument o wspó³pracy miêdzy
UMP a Uniwersytetem Bremeñskim (Universität Bremen).
Wspólne projekty obejmowaæ maj¹ wymianê studentów i nauczycieli akademickich oraz dzia³alnoœæ badawcz¹. Umowê
podpisano po udanych doœwiadczeniach dwuletniej wspó³pracy
dydaktycznej miêdzy bremeñskim Institut für Public Health und
Pflegeforschung a poznañsk¹ Katedr¹ Nauk Spo³ecznych.

W Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera otwarto 17
wrzeœnia Pracowniê Wideochirurgii Dzieciêcej, wyposa¿on¹
m.in. w dwie kolumny laparoskopowe, nó¿ harmoniczny i
laparoskopowy ultrasonograf. Jest to jedna z pierwszych
Polsce odrêbnych jednostek zajmuj¹cych siê laparoskopi¹.
Jednym z organizatorów IX Dnia Solidarnoœci z Choruj¹cymi na Schizofreniê, który odby³ siê 19 wrzeœnia 2010 w
CK Zamek, by³a Katedra Psychiatrii UMP, a rektor Wysocki
by³ jednym z dwóch honorowych patronów tej imprezy.
Obchody obejmowa³y m.in. dy¿ury informacyjno-edukacyjne,
wyk³ady, warsztaty psychologiczne oraz program poetycki,
wystawê i projekcjê filmu.
Dziêki Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
UMP oraz Poznañskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN ju¿ po raz
czwarty mo¿na by³o wzi¹æ wirtualny udzia³ w operacji otolaryngologicznej „na ¿ywo”. 14 paŸdziernika 2010 chêtni do
uczestnictwa w internetowym szkoleniu, prowadzonym przez
prof. Witolda Szyftera, mogli obserwowaæ operacjê rekonstrukcji krtani u 56-letniego pacjenta. Podczas dwugodzinnej operacji
zanotowano 2 tysi¹ce wejœæ na stronê transmituj¹c¹ jej przebieg.

Kazimierz Fryœ

8 wrzeœnia 2010 zespó³ specjalistów z I Kliniki Kardiologii SK
Przemienienia Pañskiego pod kierunkiem dr hab. Macieja Lesiaka po raz pierwszy w Polsce pó³nocno-zachodniej wykona³
dwa zabiegi wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej serca bez otwierania klatki piersiowej. Nowoczesna procedura
umo¿liwia leczenie osób w wieku starszym i maj¹cych
dodatkowe schorzenia, u których nie mo¿na przeprowadziæ
klasycznej, rozleg³ej operacji kardiochirurgicznej.

Umowê o wspó³pracy poznañsko-bremeñskiej podpisali
profesorowie Görres i Kokot

W³aœciwoœciom przeciwdrobnoustrojowym miedzi poœwiêcono konferencjê „Profilaktyka zaka¿eñ szpitalnych”, która
odby³a siê 26 paŸdziernika 2010 w CKD. Goœæmi specjalnymi
imprezy (zorganizowanej przez Zak³ad Higieny Katedry
Medycyny Spo³ecznej UMP, PTH, Wojewódzk¹ Stacjê SanEpid w Poznaniu oraz Europejski Instytut Miedzi w Brukseli)
byli prof. Tom Elliott ze szpitala Sally Oak w Birmingham oraz
prof. Bill Keevil z uniwersytetu w Southhampton.
Organizowana przez trzy poznañskie uniwersytety – Medyczny, Artystyczny oraz Adama Mickiewicza – Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa „Podmiot. Sztuka – terapia –
edukacja” odby³a siê w dniach 4-5 listopada 2010 na terenie
kampusu UMP (CKD, Col. Stomatologicum, Eskulap,
SWFiS). Wziêli w niej
udzia³ teoretycy i praktycy arteterapii, m.in. pedagodzy, artyœci, kulturoznawcy i socjologowie.
We wspó³pracy ze Studenckim Towarzystwem
Naukowym Studenckie
Ko³o Naukowe Ortopedii i Traumatologii
Dzieciêcej zorganizowa³o na naszej uczelni
„Ogólnopolsk¹ Akademiê Ortopedii”, która odby³a siê w dniach 56 listopada 2010.
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Z przeprowadzonych w uczelnianej Przychodni Medycyny Pracy badañ profilaktycznych
pracowników wynika, ¿e wzrasta zachorowalnoœæ na alergiê, choroby autoimmunologiczne,
cukrzycê i choroby uk³adu kr¹¿enia. Dodatkowo coraz czêœciej mo¿na zauwa¿yæ zaburzenia
sfery psychicznej. Zdecydowanie przyczynia siê do tego przeci¹¿enie prac¹.

Za du¿o na g³owie
Pracownicy nie potrafi¹ zarz¹dzaæ w³asnym czasem. Czêsto
winny jest tak¿e Ÿle u³o¿ony harmonogram zajêæ: bardzo czêsto
wyk³adowcy nie maj¹ przerw w zajêciach i musz¹ prowadziæ je w
wielogodzinnych blokach, co d³ugofalowo powoduje przewlek³e
zmêczenie a po latach wypalenie zawodowe z pogorszeniem
stanu zdrowia. Coraz czêœciej pracujemy w soboty i niedziele.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e praca nauczyciela akademickiego
obarczona jest du¿¹ odpowiedzialnoœci¹. Od nas zale¿y stan
wiedzy studentów, ale tak¿e innych kolegów, którzy musz¹
czerpaæ wiedzê z zasobów uniwersyteckich. Pracownicy
czêsto dokszta³caj¹ siê kosztem ¿ycia prywatnego i w³asnego
odpoczynku. Nie bez znaczenia jest prowadzenie zajêæ w jêzyku angielskim dla studentów zró¿nicowanych pod wzglêdem kultury, stawianych wyk³adowcy wymagañ, jak i zakresu
wiedzy. Prace naukowe poch³aniaj¹ du¿o czasu i nie pozostaje
nam zbyt wiele chwil na odpowiedni relaks i niwelowanie
skutków przemêczenia i stresu.
Zmêcz siê w nowym Studium WFiS
Dlatego ka¿dy z nas powinien nauczyæ siê rozró¿niaæ priorytety i odpowiednio zarz¹dzaæ czasem, tak aby przed³u¿yæ
okres aktywnoœci zawodowej. Musimy zatem zadbaæ o kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹. Przypomnê, ¿e jedn¹ z najlepszych form relaksu jest wysi³ek fizyczny, zw³aszcza dla osób
intensywnie pracuj¹cych umys³owo. Poprawia kr¹¿enie a zatem i utlenowanie wszystkich komórek naszego organizmu,
tak¿e mózgowych. Wzmacnia uk³ad ruchu, zapobiegaj¹c zespo³om bólowym. Systematyczne wykonywanie æwiczeñ powoduje, ¿e stajemy siê bardziej radoœni, kreatywni i ¿yczliwiej
patrzymy na otoczenie. Lepiej pracuje nasz uk³ad odpornoœciowy i przez to rzadziej chorujemy.
Jak zwykle z pomoc¹ przychodzi nam Studium Wychowania
Fizycznego UMP, oferuj¹c æwiczenia indywidualne i grupowe.
Roztropne marzenia
Zachêcam nasze w³adze uniwersyteckie do poszerzenia
oferty w zakresie profilaktyki zdrowotnej, która coraz bardziej
jest nam potrzebna, np. przez dofinansowanie karnetów na
basen, a w przysz³oœci mo¿e nawet zainwestowania we w³asne
centrum odnowy, z basenem, saun¹, si³owni¹, masa¿ami manualnymi i wodnymi. P³ywanie i æwiczenia w wodzie s¹ idealn¹ form¹ rozluŸnienia napiêtych miêœni. Zapewnia wzmocnienie miêœni bez nadmiernego ich przeci¹¿ania. Systematyczne
p³ywanie kszta³tuje nasz¹ sylwetkê, przyspiesza przemianê
materii i pomaga w walce z oty³oœci¹. Poprawia kr¹¿enie,

obni¿a ciœnienie krwi i doskonale odprê¿a. Z takich form walki
ze stresem i przemêczeniem korzystaliby tak¿e studenci.
W koñcu to kto ma bardziej dbaæ o swoj¹ kadrê, jak nie Uniwersytet Medyczny. Powinniœmy byæ przyk³adem dla innych.
Musimy pamiêtaæ, ¿e tañsza jest profilaktyka ni¿ leczenie,
a zainwestowanie w zdrowie fachowej kadry i przed³u¿enie
aktywnoœci zawodowej wyedukowanych pracowników jest
bardziej op³acalne ni¿ sta³e kszta³cenie nowych.
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Podczas czerwcowego zjazdu naukowego, kardiodiabetolodzy zrzeszeni w PTKD wybrali
nowy zarz¹d towarzystwa. W jedenastoosobowym gremium jest troje specjalistów z Poznania.
W dniach 10-12 czerwca 2010 w Warszawie odby³ siê III
Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego (PTKD), w którym uczestniczy³o ponad 400 lekarzy
specjalistów z ca³ego kraju. Tematyka Zjazdu dotyczy³a problemów kardiologicznych u pacjentów z cukrzyc¹. Do wyg³oszenia wyk³adów zaproszono wybitnych wyk³adowców z
Polski oraz goœci z zagranicy. Ogromnym zainteresowaniem
cieszy³y siê nie tylko sesje plenarne, ale tak¿e sesje plakatowe,
które wywo³ywa³y szerokie dyskusje uczestników zjazdu.
W drugim dniu zjazdu odby³o siê walne zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, podczas
którego wybrano nowy Zarz¹d G³ówny PTKD. Prezesem

zosta³a nim prof. Danuta Pupek-Musialik, kierownik Katedry i
Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i
Nadciœnienia Têtniczego Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do Zarz¹du G³ównego
wybrani zostali tak¿e dr Maciej Cymerys jako sekretarz oraz dr
Pawe³ Bogdañski jako skarbnik.
Nowy zarz¹d planuje o¿ywienie dzia³alnoœci PTKD poprzez organizacjê konferencji o tematyce kardiodiabetologicznej, a tak¿e warsztatów szkoleniowych na terenie ca³ego
kraju.
Oprac. Maciej Cymerys
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W dniu 21 maja 2010 roku odby³a siê mi³a uroczystoœæ odnowienia dyplomu magistra farmacji
absolwentom Wydzia³u Farmaceutycznego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego)
w Poznaniu z 1960 roku. W uroczystoœci uczestniczy³o 38 osób spoœród 89 absolwentów.
Uroczystoœæ rozpoczêliœmy o godzinie 9.30 udzia³em we
mszy œwiêtej w koœciele p.w. Wszystkich Œwiêtych w Poznaniu, któr¹ sprawowa³ ksi¹dz pra³at dr Janusz Grzeœkowiak.
W czasie mszy œwiêtej modliliœmy siê za obecnych i zmar³ych
profesorów i absolwentów.
Profesor Tadeusz Hermann wspomnia³ naszych zmar³ych
profesorów: Wiktora Degê rektora AM, Franciszka Adamanisa – prorektora AM, Rufinê Ludwiczak – dziekana Wydzia³u
Farmaceutycznego AM, Witolda Manikowskiego – prodziekana Wydzia³u Farmaceutycznego AM, Mariê Szmytównê,
Aleksandrê Smoczkiewiczow¹, Rafa³a Adamskiego, Bogu-

s³awa Borkowskiego, Józefa Dadleza, Jana Dobrowolskiego,
Witolda Mizgalskiego, Józefa Osipiaka, Ewarysta Pawe³czyka, Jerzego Tu³eckiego i Józefa Wizê. Kolega dr Leszek
Ró¿añski wymieni³ zmar³ych absolwentów: Irenê Alber,
Halinê Bernakiewicz-Markowsk¹, dr. Józefa Bitnera, Janusza
Czainskiego, dr. Stefana Domerackiego, Krystynê Downarowicz, prof. dr. hab. Mieczys³awa Góreckiego, Tadeusza
Grabania, Mariê Kineck¹-Grabus, Annê Kula-Biedkê, Halinê
Melê, Stefana Niteckiego, Gra¿ynê O³tuszewsk¹, Adama
Ograbka, dr. Alfreda Paw³owskiego, Honoratê Pe³szyñsk¹,
Alinê Pielasê, El¿bietê Pop³awsk¹, Irenê Ratajczak-Figas,
Krystynê Rost-Borowiak, Stefaniê Ruciñsk¹-Ró¿yck¹,
El¿bietê Sikorsk¹-Padrak, Romana Smukowskiego, Irenê Woln¹, Danutê Woszczewsk¹-Bubiak.
Dyplom w pa³acu

Odnowione dyplomy magistra farmacji wrêczono 38 absolwentom

Druga czêœæ uroczystoœci odby³a siê o godzinie 11 w Sali
Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich. Uroczystoœæ uœwietnili prorektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Zenon Kokot,
dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego dr hab. prof. UM
Edmund Grzeœkowiak, prodziekan Wydzia³u Farmaceutycznego i prezes Oddzia³u Poznañskiego PTFarm. prof. dr hab.
Barbara Zieliñska-Psuja, wiceprzewodnicz¹ca Stowarzyszenia Absolwentów UMP prof. dr hab. Zyta P³otkowiak i inni
profesorowie.
Prorektor prof. dr hab. Zenon Kokot przedstawi³ zmiany,
jakie zasz³y na uczelni w ci¹gu piêciu dekad. Podkreœli³ w nich
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udzia³ naszych absolwentów – kole¿anki prof. dr hab. Marianny Zaj¹c, kierownika Katedry i Zak³adu Chemii Farmaceutycznej w latach 19872007, kolegów: profesora dr. hab.
Tadeusza Hermanna – kierownika Katedry i Zak³adu Chemii
Fizycznej w latach 19802007, prorektora AM w latach
19871993 i dziekana Wydzia³u Farmaceutycznego AM w latach 19931999, prof. dr. hab. Romana Dobruckiego – kierownika Katedry i Zak³adu Technologii Postaci Leków w latach
19922007 oraz prodziekana Wydzia³u Farmaceutycznego AM
w latach 19931996 oraz prof. dr. hab. Mieczys³awa Góreckiego
– nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zak³adzie Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej i kierownika Studium Kszta³cenia Podyplomowego.
Dziekan profesor dr hab. Edmund Grzeœkowiak podkreœli³
wk³ad naszych kolegów nauczycieli akademickich w opracowanie podrêczników dla studentów Wydzia³u Farmaceutycznego, wykorzystywanych przez Uczelnie w ca³ej Polsce.
Prof. dr hab. Barbara Zieliñska-Psuja podziêkowa³a prof.
dr hab. Mariannie Zaj¹c za 20-letni¹ aktywn¹ wspó³pracê
z Oddzia³em Poznañskim PTFarm.
O nas i naszym dorobku
Nastêpnie prorektor prof. dr hab. Zenon Kokot, dziekan
dr hab. prof. UM Edmund Grzeœkowiak i prof. dr hab. Zyta
P³otkowiak wrêczyli 38 absolwentom obecnym na Uroczystoœci odnowione dyplomy magistra farmacji i karty gratulacyjne.
W imieniu Jubilatów mgr Alicja Jankiewicz przedstawi³a
nasze dzieje: dziesiêcioro absolwentów podjê³o pracê na

uczelni, uzyskuj¹c stopieñ naukowy doktora nauk farmaceutycznych lub chemicznych. Cztery osoby uzyska³y stopieñ
naukowy doktora habilitowanego i tytu³ profesora.
Wiêkszoœæ absolwentów pracowa³a w aptekach otwartych
podleg³ych przedsiêbiorstwom CEFARM lub PKP, aptekach
szpitalnych, Sanepidzie, przemyœle farmaceutycznym, laboratoriach galenowych, administracji i hurtowniach CEFARM,
przewa¿nie na stanowiskach kierowniczych. Dwudziestu
absolwentów po 1990 r. otworzy³o w³asne apteki i prowadz¹ je
rodzinnie.
Wszyscy absolwenci dokszta³cali siê uzyskuj¹c pierwszy
i drugi stopieñ specjalizacji z farmacji aptecznej, klinicznej,
technologii postaci leków, analityki farmaceutycznej lub
analizy leków. Niektórzy absolwenci podjêli dalsze studia: mgr
Lucyna Werdyn ukoñczy³a Wydzia³ Teologiczny, p³k. Jan
Grabowski studia ekonomiczne. Praca zawodowa, a tak¿e spo³eczna w samorz¹dach lokalnych zaowocowa³a otrzymaniem
medali, odznaczeñ honorowych, resortowych i pañstwowych.
Nastêpnie w imieniu przewodnicz¹cego Stowarzyszenia
Absolwentów UMP g³os zabra³a prof. dr hab. Zyta P³otkowiak,
która zwróci³a siê do wielu absolwentów imiennie, wspominaj¹c wspólne dzia³ania na uczelni i poza ni¹.
Spotkanie zakoñczy³o siê odœpiewaniem „Gaudeamus
igitur”.
W godzinach popo³udniowych odby³o siê spotkanie towarzyskie w restauracji Estella w hotelu Instytutu Ochrony Roœlin
przy ul. Wêgorka 20.
Alicja Jankiewicz
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WYDZIA£ LEKARSKI II

Profesury tytularne

Doktor habilitowany nauk medycznych:
1. w zakresie biologii medycznej
dr n. przyr. Maria Koz³owska-Skrzypczak
„Ocena sprawnoœci odnowy krwiotworzenia u chorych po wysokodawkowej chemioterapii w zale¿noœci od liczby transplantowanych hematopoetycznych komórek szpiku oraz innych czynników dodatkowych”

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
1. prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek
2. prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko
3. prof. dr hab. Przemys³aw M. Mrozikiewicz

Habilitacje
Doktoraty

WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktor habilitowany nauk medycznych:
1. w zakresie medycyny – chirurgii ogólnej
dr Tomasz Banasiewicz
„Procesy zapalne i adaptacyjne b³ony œluzowej jelita cienkiego
po odcinkowych resekcjach przewodu pokarmowego” (na podstawie cyklu publikacji)

WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. lek. med. Joanna Stanis³awiak
„Ocena zachowania D-dimerów w trakcie pierwszorzutowego
leczenia raka jajnika”

F
a
k
t
y
U
M
P
5
6
/
2
0
1
0

INFORMACJE
2. lek. med. Marek Malewski
„Œwiadomoœæ seksualna m³odzie¿y wybranych krajów europejskich”
3. lek. med. Tomasz Nowak
„Wysoka aktywnoœæ i ekspresja telomerazy a amplifikacja
genów TERT i TERC w ostrych bia³aczkach u dzieci”
4. lek. med. Agata Milewska
„Zmiany elektrokardiograficzne u pacjentów z ciasnot¹ wewn¹trzczaszkow¹”
5. lek. med. Rafa³ Iciek
„Polimorfizm genu leptyny i jej receptora w ci¹¿y powik³anej
cukrzyc¹ typu 1”
6. lek. med. Joanna Foremska-Iciek
„Ocena stê¿enia wybranych adipocytokin u chorych z zespo³em metabolicznym i nadciœnieniem têtniczym”

WYDZIA£ LEKARSKI II
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. lek. med. Pawe³ Golusiñski
„Analiza wystêpowania wirusów HPV 16 i 18 oraz mutacji
w genie p53 w rakach p³askonab³onkowych g³owy i szyi”
2. lek. med. Aniela Ratajewska
„Ocena echokardiograficznych parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej miêœnia sercowego lewej komory u chorych leczonych hemodializ¹”
3. lek. med. Leszek Niepolski
„Wisfatyna i endogenny sekrecyjny receptor dla zaawansowanych koñcowych produktów glikacji w osoczu chorych
leczonych powtarzan¹ hemodializ¹”
4. lek. med. Ewelina Gowin
„Analiza wp³ywu wieloczynnikowej interwencji opartej na
szkoleniach, na œwiadczenie dzia³añ profilaktycznych w praktykach lekarzy rodzinnych”
5. lek. med. Sebastian Stoszek
„Ocena nasilenia zmian otêpiennych i strukturalnych oœrodkowego uk³adu nerwowego u chorych na schizofreniê przewlek³¹”
6. lek. med. Monika Czarnecka
„Przydatnoœæ ultrasonograficznej oceny przep³ywów w têtnicach trzewnych w rozpoznawaniu martwiczego zapalenia jelit
u noworodków”
7. lek. med. Alicja Kornacka
„Wp³yw ró¿nych metod wspomagania oddychania u noworodków przedwczeœnie urodzonych na przep³ywy krwi w têtnicach mózgowych”
8. lek. med. £ukasz G¹siorowski
„Ocena czynników ryzyka wystêpowania migotania przedsionków po zabiegach resekcji anatomicznych mi¹¿szu p³ucnego”
9. lek. med. Agnieszka Skiba
„Nowy schemat steroidoterapii u pacjentów z orbitopati¹ tarczycow¹ w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa – ocena
skutecznoœci leczenia i dzia³añ niepo¿¹danych”
10. lek. med. Maciej Walkowiak
„Zmiany w trzustkowym wydzielaniu wapnia, cynku i miedzi
u chorych z przewlek³ym zapaleniem trzustki”
11. lek. med. Anna Olasiñska-Wiœniewska
„Wp³yw przebudowy lewego przedsionka na wyniki œródope-
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racyjnej ablacji migotania przedsionków u chorych operowanych z powodu wady mitralnej”
Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii:
1. lek. dent. Maria Gawrio³ek
„Trwa³oœæ barwy i luminescencji wybranych materia³ów protetycznych w warunkach in vitro”
2. lek. dent. Zuzanna Œlebioda
„Stan jamy ustnej i zakres stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób doros³ych z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr fizyki Marlena Gauza
„Ocena stabilnoœci termicznej cienkich warstw z kolagenu ze
skór rybich na podstawie badañ przewodnictwa elektrycznego
i ró¿nicowej kalorymetrii skaningowej”
2. mgr biologii Aneta Konwerska
„Ocena komórek œródb³onka naczyñ krwionoœnych w zwojaku
zarodkowym w œwietle badañ immunohistochemicznych i morfometrycznych”
3. mgr fizjoterapii Adrianna Maria Borowicz
„Wp³yw rehabilitacji na sprawnoœæ funkcjonaln¹ osób starszych”
4. mgr chemii Joanna Raczkowska
„Wp³yw polifenoli z czerwonego wina na w³aœciwoœci antyoksydacyjne i przeciwzakrzepowe u pacjentów z rakiem p³uc”
5. mgr in¿. Anna Teresiak-Mañczak
„Opracowanie metody produkcji rekombinowanego bia³ka sztucznej
cytokiny Hyper-IL-11 oraz analiza jego aktywnoœci biologicznej”
6. mgr zdrowia publ. Ma³gorzata Grzymis³awska
„Rozwój krêgos³upa u zarodków i wczesnych p³odów ludzkich
(5-12 tydzieñ )”

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
Doktor nauk farmaceutycznych:
1. mgr anal. med. Michalina Pazgrat-Patan
„Analiza wybranych w³aœciwoœci pa³eczek z rodzaju Lactobacillus izolowanych z zaka¿eñ”
2. mgr in¿. biotechn. Anna Bogacz
„Ocena wp³ywu wybranych roœlin leczniczych na poziom
transkrypcji genów CYP3A1 i CYP2D2 w badaniach in vivo”
– rozprawa doktorska przyjêta z wyró¿nieniem

WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
1. mgr Edyta Kurzêpa-Hasan
„Brytyjska polityka w zakresie promocji zdrowia po II Wojnie
Œwiatowej”
2. mgr Dorota Mocarska
„Jakoœæ ¿ycia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu œlimakowego”
3. mgr Barbara Grabowska-Fudala
„Obci¹¿enie osób sprawuj¹cych opiekê nad chorymi po udarze
mózgu”
4. lek. med. Piotr ¯urawski
„Przenikanie impulsowego pola elektromagnetycznego przez
tkanki ludzkie”
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5. lek. med. Maria Buczyñska-Górna
„Jakoœæ ¿ycia u dzieci i m³odzie¿y z somatotropinow¹ niedoczynnoœci¹ przysadki przed i w trakcie leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu”
6. lek. med. Andrzej Wiatrak
„Zasadnoœæ wykonywania wysokiej osteotomii koœci piszczelowej u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu
kolanowego”
7. mgr Izabela Kaczmarek
„Analiza funkcji poznawczych u dzieci i m³odzie¿y w wybranych neurologicznych zespo³ach chorobowych”
8. lek. med. Adam Sulewski
„Skutecznoœæ wertebroplastyki w leczeniu osteoporotycznych
z³amañ krêgów”

Doktorzy nauk o zdrowiu:
1. mgr Jolanta Lenartowicz
„Rola mediów w kszta³towaniu spo³ecznego wizerunku
zdrowia u osób w wieku podesz³ym”
2. mgr El¿bieta Szwa³kiewicz
„Kompleksowy model pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej”
Sprostowanie:
W poprzednim numerze „Faktów” (4/2010) doktoraty Wydzia³u Lekarskiego II przypisaliœmy omy³kowo Wydzia³owi
Lekarskiemu I. Za pomy³kê przepraszamy wszystkich
zainteresowanych.
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29 wrzeœnia 2010

Senat:

Senat:

1. nada³ tytu³ doktora honoris causa prof. W³odzimierzowi
Januszewiczowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1. zatwierdzi³ zmiany w Statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego

2. zmieni³ rozdzia³ miejsc w ramach przyznanego limitu przyjêæ na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 na
Wydziale Nauk o Zdrowiu

2. wyrazi³ zgodê na:
– zaci¹gniêcie po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizacjê budynku rehabilitacji Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi
– rozpoczêcie procedury zwi¹zanej z zaci¹gniêciem po¿yczki
bankowej przez Ginekologiczno-Po³o¿niczy Szpital Kliniczny
– zmianê rozdzia³u miejsc w ramach przyznanego limitu przyjêæ
na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 na niestacjonarne studia na kierunku stomatologia i techniki dentystyczne
– zawarcie umowy z Uniwersytetem w Bremie (Niemcy)

3. uchwali³
– zmiany w „Regulaminie stypendiów za wyniki naukowe dla
uczestników studiów doktoranckich”
– jednolity tekst Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Œwiêcickiego
4. wyrazi³ zgodê na:
- zawarcie umowy o wspó³pracy naukowej z Instytutem Badañ
Naukowych w Okulistyce w Tybindze
– utworzenie Centrum Innowacyjnych Technik Kszta³cenia
jako jednostki ogólnouczelnianej
– utworzenie Centrum Symulacji Medycznej
5. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o przyznanie
– Nagrody im. W³adys³awa Biegañskiego
– prof. UM dr hab. Franciszkowi G³ówce (nagroda I stopnia)
– dr hab. Krystynie Górnej (nagroda II stopnia)
– dr hab. Hannie Krauss (nagroda II stopnia)
– Medalu im. Karola Marcinkowskiego
– ksiêdzu kanonikowi Zbigniewowi Pawlakowi
Prof. Jacek Wysocki poinformowa³, ¿e podczas uroczystej
inauguracji roku akademickiego 2010/2011, wyk³ad inauguracyjny pt. „Nanotechnologia w medycynie i sztuce” wyg³osi profesor Tadeusz Maliñski, polski naukowiec pracuj¹cy
w USA.

3. powo³a³ komisjê do:
– wyboru bieg³ego rewidenta
– zatwierdzenia wybranego przez szpitale kliniczne biura audytorskiego
4. rozpatrzy³ odwo³anie od negatywnej oceny Wydzia³owej
Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
5. uchwali³, po zapoznaniu siê ze stanowiskiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów w sprawie zaznaczania zatrudnienia
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, ¿e osoby zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego a nie posiadaj¹ce
tytu³u profesora nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zaznaczaj¹ ten fakt za lub pod nazwiskiem.
6. wy³¹czy³ z Katedry i Zak³adu Patofizjologii Wydzia³u
Lekarskiego II Zak³ad Geriatrii i Gerontologii i w³¹czy³ go w
strukturê Wydzia³u Nauk o Zdrowiu
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To, kiedy w³aœciwie obchodziæ „urodziny” naszej uczelni, nie jest wcale takie oczywiste. Za pocz¹tek
jej dziejów, pe³nych podzia³ów, fuzji i zmian nazw, mo¿na uznaæ kilka momentów z lat 1919-1921.
Z góry odrzucaj¹c ironiczne supozycje, ¿e na naszym
torcie powinny byæ tylko trzy œwieczki (dzisiejsz¹ nazwê
uniwersytet przyj¹³ wszak w 2007 roku), nadal mo¿emy siê
zastanawiaæ. Pewne jest w tej kwestii tylko to, ¿e – cytuj¹c
rektora Olecha Szczepskiego – „nie ma daty bezspornej”.
Kwiecieñ 1919
5 kwietnia 1919 tzw. Komisja Uniwersytecka, organizuj¹ca
polsk¹ uczelniê wy¿sz¹ w Poznaniu, mianowa³a Heliodora
Œwiêcickiego profesorem zwyczajnym jednoosobowego Wydzia³u Lekarskiego. Gdyby nim nie zosta³, nie móg³by te¿ byæ
wybranym na pierwszego rektora nowopowstaj¹cej
Wszechnicy Piastowskiej. Oficjalne potwierdzenie tej nominacji przez Ministerstwo by³ej Dzielnicy Pruskiej nast¹pi³o
dopiero 11 grudnia tego roku.
PaŸdziernik 1919
Choæ w pierwszym drukowanym „Sk³adzie Uniwersytetu”
umieszczono „Wydzia³ Lekarski”, dodano znamienny dopisek:
„w okresie tworzenia”. Chêtni do studiowania medycyny musieli na razie uczêszczaæ na zajêcia w zakresie nauk pomocniczych na Wydziale Filozoficznym. Brakowa³o wyk³adowców przedmiotów medycznych, m³ody uniwersytet cierpia³
równie¿ na niedobory sprzêtowe i lokalowe, nie istnia³y
jeszcze kliniki akademickie.
Listopad 1919
W listopadzie utworzono Studium Farmaceutyczne, wkrótce
przemianowane na Oddzia³ Farmaceutyczny (pocz¹tkowo
w ramach Wydzia³u Filozoficznego, póŸniej MatematycznoPrzyrodniczego).
Styczeñ 1920
Od stycznia 1920 oko³o 60 zainteresowanych mog³o s³uchaæ
wyk³adów rektora Œwiêcickiego na temat propedeutyki medycyny. Dla przysz³ych medyków zorganizowano równie¿ wyk³ady z fizyki, zoologii szczegó³owej, chemii nieorganicznej,
farmakognozji, fizjologii roœlin oraz logiki i biologii.

Kwiecieñ 1920
Decyzj¹ senatu UP z 25 kwietnia 1920 na organizatora i pierwszego dziekana Wydzia³u Lekarskiego zostaje powo³any Adam
Wrzosek, zwi¹zany wczeœniej z UJ i UW, a w tym momencie
dyrektor Departamentu Nauki i Szkó³ Akademickich w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. Trzy
miesi¹ce póŸniej nominacje tê potwierdzi³o Ministerstwo by³ej
Dzielnicy Pruskiej.
Uniwersytetowi Poznañskiemu przekazano gmach by³ej
Komisji Kolonizacyjnej przy ul. Fredry. Jako Collegium
Medicum mia³ byæ odt¹d siedzib¹ Wydzia³u Lekarskiego UP,
choæ dziekan urzêdowa³ w Collegium Maius, czyli dawnym
zamku cesarskim.
Listopad 1920
To by³ pi¹tek. Na pierwszym posiedzeniu Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego 19 listopada 1920 roku
obecne by³y tylko trzy osoby: rektor uniwersytetu prof.
Heliodor Œwiêcicki, dziekan wydzia³u prof. Adam Wrzosek
oraz prof. Wincenty Jezierski, szefuj¹cy Katedrze Patologii
i Terapii Szczegó³owej. Czworo mianowanych dwa miesi¹ce
wczeœniej profesorów nie zdo³a³o dojechaæ na posiedzenie
rady: prof. Helena Gajewska z Krakowa, prof. Antoni Jurasz
z Frankfurtu nad Menem oraz prof. Stefan T. D¹browski,
chwilowo podsekretarz stanu w MSZ. Jednak wedle staro¿ytnej zasady tres faciunt collegium posiedzenie legalnie siê
odby³o. Zajmowano siê na nim dwoma pal¹cymi problemami:
kadrowym i lokalowym.
Styczeñ 1921
Rozpoczêto regularne æwiczenia i wyk³ady dla 133 adeptów
medycyny pierwszego poznañskiego rocznika. Zajêcia dla
piêciu lat studiów (tyle przewidywa³ wówczas program)
rozpoczêto dopiero w kolejnym roku akademickim 1921/22.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Pierwsza rada Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego – spotkanie trzech profesorów
w pi¹tek 19 listopada 1920 roku w gmachu by³ego cesarskiego Zamku – to moment,
od którego nasza uczelnia odmierza symbolicznie kolejne lata swego istnienia.
Rok dziewiêædziesi¹ty, równie¿ w pi¹tek 19 listopada, œwiêtowaliœmy przez ca³y dzieñ: naukowo,
artystycznie, muzycznie, ale tak¿e wspominaj¹c, dziêkuj¹c, nagradzaj¹c i patrz¹c w przysz³oœæ.
Najbardziej poruszaj¹ce tym dniu by³y momenty, gdy do
g³osu dochodzi³a nie pamiêæ oficjalna, ale pamiêæ ¿ywa, przywo³uj¹ca z przesz³oœci obrazy i ludzi dawno minionych. Takie

by³o m.in. wyst¹pienie prof. Zygmunta Szmei, do roku 2000
kierownika Kliniki Otolaryngologii naszej uczelni, który
uhonorowany zosta³ nowym wyró¿nieniem, „Z³otym Laurem
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Akademickim”. Odbieraj¹c go wieczorem w Auli Uniwersyteckiej profesor wspomina³ chwile ze swojego uniwersyteckiego ¿ycia, jakie prze¿y³ w tej sali.
To by³o bajkowe
– G³os mi siê ³amie. W 1946 roku, przed 64 laty, w tej auli
rektor Uniwersytetu Poznañskiego wrêczy³ mi legitymacjê
i indeks studenta Wydzia³u Lekarskiego – mówi³ prof. Szmeja.
– Wejœcie na tê salê by³o dla mnie szokiem. Nie by³a a¿ takim
szokiem wojna, wyrzucenie nas z maj¹tku, ³apanki uliczne czy
publiczne egzekucje. Tu prze¿y³em szok radosny: wszed³em na
salê i po tamtych okropnoœciach zobaczy³em rektora i dziekanów w togach, kwiaty, graj¹c¹ orkiestrê i chór, wraz z którym
ca³a sala œpiewa³a to, za co jeszcze nie tak dawno traci³o siê
g³owê: „Mazurka D¹browskiego”.
– To by³o bajkowe – wspomina³. – Mia³em wtedy 17 lat,
by³em najm³odszym studentem. Mimo ¿e zaczyna³ siê PRL, na
sali nie by³o jeszcze ¿adnych czerwonych krawatów czy propagandowych hase³. Widzê jak dziœ studentów w mundurach
LWP, z orze³kami bez korony. Z boku stali ¿o³nierze z Zachodu,
lotnicy, cichociemni, ale znalaz³ siê te¿ jakiœ by³y spadochroniarz wojenny ze Wschodu. Wyró¿niali siê byli partyzanci,
którzy ubierali siê wed³ug swojej mody: bryczesy, wysokie
buty, kurtka i czapka lub kapelusz. Zupe³nie inn¹ grupê studentów stanowili koledzy ze Œl¹ska, byli ¿o³nierze Wehrmachtu.
Nie mieli siê w co ubraæ, wiêc chodzili ci¹gle w swoich sp³owia³ych mundurach, na których pozosta³y œlady po odprutych
hitlerowskich glapach. Ta grupa studentów ciê¿ko zap³aci³a za
wojnê – opowiada³ prof. Szmeja. – A w pierwszym rzêdzie, pamiêtam, siedzia³a Janka, kole¿anka, która prze¿y³a Oœwiêcim.
Janka po obozie chorowa³a na nerki i wczeœnie umar³a.
Na koniec poprosi³, byœmy pamiêtaj¹c o tych ludziach, nie
œpiewali hymnu pod nosem, jak to dziœ czêsto siê dzieje. –
Œpiewajmy go tak, jak nale¿y, jak dusza ka¿e –apelowa³.

Przybyli na nie m.in. przedstawiciele MZ, w³adz lokalnych,
przedstawiciele w³adz poznañskich uczelni wywodz¹cych siê,
jak UMP, z dawnego Uniwersytetu Poznañskiego oraz reprezentanci pozosta³ych polskich uczelni medycznych.
Spotkanie odby³o siê pod has³em „Ludzie, czas, miejsca”
jako uroczyste posiedzenie rad wszystkich czterech wydzia³ów
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Na scenie, za obecnymi w³adzami UMP zasiedli tak¿e byli
rektorzy i dziekani. Historiê 90 lat uczelni, zw³aszcza powstawania w 1920 roku Wydzia³u Lekarskiego w ramach UP,
przedstawi³ goœciom dziekan Wydzia³u Lekarskiego I prof.
Ryszard Marciniak. – Nowoczesna koncepcja nauk medycznych wyznaczy³a kierunek nauki studentów na wiele dziesi¹tków lat – mówi³ profesor i przywo³ywa³ nazwiska ludzi,
którzy tworzyli lub rozwijali wydzia³. Równie¿ rektor UMP
prof. Jacek Wysocki wspomina³ twórców tamtego wydzia³u,
z którego rozwinê³a siê potem suwerenna uczelnia medyczna. –
Szczególnie wa¿nym momentem by³o wybranie w latach 80.
na naszego patrona dr. Karola Marcinkowskiego. Jego wielkim
admiratorem by³ za³o¿yciel Uniwersytetu Poznañskiego
Heliodor Œwiêcicki – przypomnia³. Nastêpnie prof. Andrzej
Tykarski, dziekan WL II, przedstawi³ szybki rozwój tego
za³o¿onego w 1992 r. wydzia³u kszta³c¹cego stomatologów
i studentów anglojêzycznych.
Uhonorowawszy tych, którzy uniwersytet przez lata tworzyli – uhonorowano tak¿e tych, którzy na uczelni dzia³aj¹ dziœ
lub z ni¹ wspó³pracuj¹. Medale 90–lecia UMP otrzymali
dr Maria D³ugo³êcka-Graham, koordynatorka programu stypendialnego Fundacji Polskiego Wydzia³u Lekarskiego przy
Uniwersytecie w Edynburgu, prof. Roman Lesyk z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego, prof. Wojciech Cichy, kierownik I Katedry Pediatrii UMP, prof. RolfEdgar Silber, kardiolog z Uniwersytetu im. Marcina Lutra
w Halle, prof. Patrick Bourguet z Uniwersytetu w Rennes oraz
El¿bieta Marciniak, wieloletnia kierownik dziekanatu WL I.
G³os za federacj¹ poznañskich uczelni

Komeda przed Stomatologicum
Wspominano tak¿e wczeœniej. O godz. 13 na placu przed
budynkiem Collegium Stomatologicum ods³oniêto powsta³y
z inicjatywy lekarzy – pracowników uniwersytetu, pomnik
Krzysztofa Komedy Trzciñskiego, otoczonego legend¹ wybitnego polskiego muzyka jazzowego, który skoñczy³
poznañsk¹ Akademiê Medyczn¹ i przez pó³tora roku w szpitalu
przy ul. Przybyszewskiego pracowa³ jako laryngolog. Ods³aniaj¹ca pomnik zapatrzonego w taœmê filmow¹ muzyka jego
siostra, dr Irena Or³owska, wzruszona powiedzia³a: – Tak,
podobny do niego.
W rocznicê 90-lecia wpisa³a siê tak¿e zorganizowana
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym konferencja poœwiêcona reformie studiów medycznych pt. „Studia uniwersyteckie
czy zawodowe: wyzwania XXI wieku”. Wziêli w niej udzia³
dziekani wydzia³ów lekarskich i lekarsko-dentystycznych
z innych uczelni medycznych w Polsce oraz przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia.
Jacy byliœmy, jacy jesteœmy

90. rocznicê uniwersytetu uczczono tak¿e wrêczeniem
doktoratów honorowych – prof. dr hab. Antoniemu Pruszewiczowi, wybitnemu otolaryngologowi, foniatrze i audiologowi, by³emu rektorowi poznañskiej uczelni oraz prof. dr. hab.
W³odzimierzowi Januszewiczowi z Akademii Medycznej
w Warszawie, interniœcie i specjaliœcie od nadciœnienia têtniczego, autorowi m.in. pierwszego polskiego podrêcznika
poœwiêconego tej chorobie.
Prof. Pruszewicz w swoim wyk³adzie podkreœli³, ¿e wielk¹
wagê w nauczaniu akademickim powinny mieæ relacje mistrz –
uczeñ. – Mam œwiadomoœæ, z jakiego pnia wyros³a poznañska
uczelnia medyczna – jest nim Uniwersytet Poznañski, dziœ
UAM – mówi³ tak¿e. I opowiedzia³ siê za federacj¹ poznañskich uczelni maj¹cych te same korzenie. Nie powinna ona
ograniczaæ ich suwerennoœci, ale stwarzaæ podstawy do silnej
jednoœci, o któr¹ chodzi³o przed laty twórcom poznañskiego
uniwersytetu.
Obchody 90-lecia medycyny akademickiej w Poznaniu
zakoñczy³ koncert Orkiestry Kameralnej Amadeus pod dyrekcj¹ Agnieszki Duczmal.

G³ówne uroczystoœci rocznicowe rozpoczê³y siê o godz.
15 w Auli Uniwersyteckiej i trwa³y do póŸnego wieczora.
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Dr Trzciñski w „Hallu Pamiêci”
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w obiektywie Kazimierza Frysia

Hall przed blokiem operacyjnym Katedry i Kliniki

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Otolaryngologii UMP w Szpitalu Klinicznym
im. Heliodora Œwiêcickiego przy ul. Przybyszewskiego pe³ni nie tylko rolê komunikacyjn¹,
ale i dokumentacyjn¹. Bogat¹ historiê tej
jednostki mo¿na poznaæ z wisz¹cych tu tablic.
Na honorowym miejscu naprzeciwko wejœcia
19 paŸdziernika 2010 uroczyœcie ods³oniêto
kolejn¹, poœwiêcon¹ dr Krzysztofowi Trzciñskiemu-Komedzie. Œwiatowej s³awy muzyk po
ukoñczeniu studiów medycznych pracowa³ tutaj
przez pó³tora roku, miêdzy innymi samodzielnie
wykonuj¹c 26 operacji. Gospodarz uroczystoœci,
prof. Witold Szyfter zaprosi³ do wspominania
czasów wspólnych studiów kolegê Komedy,
prof. Antoniego Pruszewicza. Goœciem honorowym by³a siostra kompozytora, Irena Or³owska,

Inauguracja 2010/2011

która powiedzia³a: „To jest dok³adnie twarz
Krzysztofa. Taka, jak¹ mia³, kiedy pracowa³ tu,

dr Komeda razy dwa

w klinice”.
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