50-lecie magisterium
w obiektywie Kazimierza Frysia

U
M
P
F
a
k
t
y
Nr 4-5
(88-89)
lipiec
paŸdziernik
2009

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Odnowienie dyplomów
magistra farmacji
Uroczystoœæ dla ponad trzydzieœciorga absolwentów
rocznika 1959 odby³a siê 27 czerwca 2009 w Sali
Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich. W obecnoœci prorektora prof. Zenona Kokota, dziekana wydzia³u
farmaceutycznego prof. Edmunda Grzeœkowiaka oraz
pañ profesor Zyty P³otkowiak i Barbary Zieliñskiej-Psui, reprezentuj¹cych Stowarzyszenie Absolwentów UMP oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,
dostojni jubilaci zostali uhonorowani pami¹tkowymi
dyplomami odnowienia tytu³u magistra farmacji.
W ich imieniu dowcipnie, choæ z nut¹ nostalgii, przemówi³ mgr Jerzy Siwek. Podkreœli³, ¿e jego rocznik
mia³ szczêœcie studiowaæ w towarzystwie m¹drych
i dobrych ludzi.
Na zakoñczenie, gdy okaza³o siê, ¿e znik³o gdzieœ nagranie Gaudeamus, powtórni magistrzy gromko odœpiewali a capella tê m³odzieñcz¹ pieœñ studenck¹.
Pod wra¿eniem tego wykonania i w dowód swego
uznania dziekan wyrazi³ w¹tpliwoœæ, czy dzisiejsi
absolwenci byliby zdolni do takiego wystêpu.

10 lat PTMR
Obóz ratowników medycznych
7 Program Ramowy UE
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Zaszczytnym tytu³em, który Polskie Towarzystwo Pediatryczne
przyznawa³o dotychczas g³ównie lekarzom dzieciêcym,
mo¿e siê dziœ pos³ugiwaæ tak¿e ca³y Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego, jako instytucja szczególnie zas³u¿ona
w pracy na rzecz dzieci.
W czasie uroczystoœci otwarcia XXX Jubileuszowego Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego na terenie
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 25 czerwca 2009
wrêczono presti¿owe nagrody towarzystwa, Oskary Polskiej Pediatrii.
Jedn¹ z dziesiêciu osób, które odebra³y statuetkê i dyplom z r¹k prezesa
PTP, prof. Alicji Chybickiej, by³ prof. Jacek Wysocki – tym razem
nie jako pediatra, lecz jako rektor naszej uczelni.
Dwukilogramow¹ szklan¹ statuetkê w kszta³cie zbli¿onym
do odwróconego œciêtego ostros³upa zaprojektowano w roku 2008.
Zarz¹d G³ówny PTP zgodzi³ siê wówczas z wnioskiem pani prezes,
¿e osoby spoza towarzystwa, zas³u¿one dla opieki
nad zdrowiem dzieci, zas³uguj¹ na coœ wiêcej ni¿ tylko list gratulacyjny.
Od momentu ustanowienia oskarów przyznano 25 takich nagród
za wk³ad w rozwój polskiej pediatrii i opieki nad dzieckiem.
Nasza uczelnia jest drug¹ wyró¿nion¹ ni¹ instytucj¹,
po Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozê MATIO.
Nagroda oraz towarzysz¹cy jej dyplom s¹ teraz wystawione
na widok publiczny na honorowym miejscu. Mo¿na je ogl¹daæ
w gablocie na terenie rektoratu UMP w Collegium Maius.
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NA POCZ¥TEK

Uroczyst¹ gal¹ w Auli Uniwersytetu
Adama Mickiewicza
6 paŸdziernika 2009 rozpocz¹³ siê
nowy rok akademicki.
Naukê na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego
rozpoczyna lub kontynuuje w tym roku
osiem tysiêcy studentów.
Co bêdzie z nimi za kilka, kilkadziesi¹t
lat? Najprawdopodobniej czêœæ z nich
do³¹czy do ponad tysiêcznej dziœ rzeszy
tutejszych nauczycieli akademickich
i bêdzie pracowaæ na macierzystej
uczelni. Byæ mo¿e bêd¹ wybitnymi
praktykami, naukowcami
i dydaktykami. Czy kolejne pokolenia
bêd¹ o nich pamiêtaæ?
Czy bêd¹ pamiêtaæ tak¿e o nas?
Jesieñ sprzyja takim rozmyœlaniom.
Nied³ugo wszak listopad i tradycyjne
odwiedzanie cmentarzy. Redakcja
„Faktów” wraz ze Stowarzyszeniem
Absolwentów Uniwersytetu
Medycznego chc¹ stworzyæ listê miejsc
pochówku zas³u¿onych profesorów
naszej uczelni, a tak¿e Wydzia³u
Lekarskiego i Oddzia³u
Farmaceutycznego Uniwersytetu
Poznañskiego. Zwracamy siê
do Pañstwa z gor¹c¹ proœb¹ o pomoc
przy tworzeniu takiej listy.
W tym roku akademickim bêdziemy
obchodziæ 90-lecie istnienia
poznañskiego Wydzia³u Lekarskiego.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki informacjom
od Pañstwa obchody tej rocznicy
nabior¹ te¿ praktycznego
i spersonalizowanego charakteru,
bo umo¿liwi¹ wspomnienie i uczczenie
konkretnych osób, dziêki którym –
miêdzy innymi – nasza uczelnia
zas³u¿enie cieszy siê dobr¹ s³aw¹.
Magdalena
Knapowska-Nizio³ek
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Tegoroczn¹ inauguracjê nowego roku akademickiego,
która w rocznicowym roku powstania Uniwersytetu Poznañskiego
odby³a siê w Auli Uniwersyteckiej, poprowadzi³ JM Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego,
prof. JACEK WYSOCKI.
Wysoki Senacie, dostojni Goœcie, Panie, Panowie,
drodzy Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego,
inauguracja roku akademickiego to najwa¿niejsze œwiêto
w ¿yciu ka¿dej uczelni. Spo³ecznoœæ uniwersytecka cieszy siê
ze swoich sukcesów – tych indywidualnych i zbiorowych,
œwiêtuje przyjêcie do swojego grona nowych studentów
i z entuzjazmem rozpoczyna nowy rok pracy, który ka¿dego
z nas – po obu stronach katedry w sali wyk³adowej – zbli¿a do
realizacji ¿yciowych planów. W tych radosnych i wa¿nych
chwilach cieszymy siê z obecnoœci tak licznych goœci i przyjació³ Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Ludzie najwiêkszym bogactwem*

Kazimierz Fryœ

Inauguracja roku akademickiego to okazja do zbiorowej
refleksji nad przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹ naszego uniwersytetu,
nad tym, czego dokonaliœmy w minionym roku akademickim
i co powinniœmy zrobiæ w nowym.

Dla podkreúlenia zwiàzku z macierzystym
Uniwersytetem Poznañskim, tegoroczna inauguracja
odbyùa siæ w Auli UAM

W maju tego roku œwiêtowaliœmy wspólnie z bratnimi
uczelniami Poznania 90-lecie powstania Wszechnicy Piastowskiej, której nadano rok póŸniej nazwê Uniwersytet Poznañski.
Tym samym obchodziliœmy jubileusz nauczania akademickiego w naszym mieœcie. Dla nas by³a to tak¿e okazja do
przypomnienia historii naszej uczelni. Dlatego te¿ dzisiaj, po
dwóch latach przerwy, ponownie spotykamy siê na inauguracji
roku akademickiego w tym symbolicznym miejscu, w Auli
UAM, aby podkreœliæ, ¿e st¹d siê wywodzimy, ¿e wspania³a
przesz³oœæ jest jednym ze Ÿróde³ naszych obecnych osi¹gniêæ.
Dokonuj¹c krótkiego podsumowania minionego roku akademickiego mo¿emy z dum¹ stwierdziæ, ¿e Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego odniós³ szereg sukcesów,
chocia¿ nie brak by³o powa¿nych zagro¿eñ. Naszym najwa¿niejszym bogactwem s¹ ludzie – kadra naukowa i studenci.
Dzisiaj nasza uczelnia zatrudnia blisko 1300 nauczycieli akademickich, wœród których mamy 201 profesorów i 116 doktorów habilitowanych. W minionym roku siedem kolejnych
osób odebra³o tytu³ profesora, a szeœæ uzyska³o stanowisko
profesora zwyczajnego.
O rozwoju kadry naukowej œwiadczy tak¿e 107 przewodów doktorskich i 14 habilitacyjnych, które pomyœlnie zakoñczy³y siê w roku 2008/2009. Dwa przewody habilitacyjne
ukoñczono po raz pierwszy w naszym kraju na Wydziale Nauk
o Zdrowiu. Wa¿n¹ inwestycj¹ w przysz³oœæ jest 191 s³uchaczy
Studium Doktoranckiego, z których czêœæ zasili w przysz³oœci
nasz¹ kadrê naukow¹. Warto te¿ wspomnieæ, ¿e 65 osób
niezwi¹zanych bezpoœrednio z nasz¹ uczelni¹ przygotowuje
swoje rozprawy doktorskie w ramach Studium Metodologii
Badañ Naukowych. Przed kilkoma dniami uzyskaliœmy dziewi¹te uprawnienie do nadawania stopnia doktora – tym razem
w zakresie nauk o zdrowiu – a trzeba przypomnieæ, ¿e warunkiem zmiany nazwy naszej uczelni z Akademii na Uniwersytet by³o posiadanie szeœciu uprawnieñ.
Jednym z najwa¿niejszych owoców naszej pracy s¹ absolwenci uczelni. Dlatego z radoœci¹ chcia³bym Pañstwa poinformowaæ, ¿e w minionym roku akademickim dyplomy
naszej uczelni otrzyma³o 1794 licencjatów, magistrów i lekarzy.

*œródtytu³y pochodz¹ od redakcji
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Przybywa nam studentów. W nowym roku akademickim
studiowaæ bêdzie w naszej uczelni blisko 8000 studentów,
wœród których 1054 uczyæ siê bêdzie w jêzyku angielskim,
co sta³o siê ju¿ pewn¹ specjalnoœci¹ naszego uniwersytetu.
W tej grupie dominuje m³odzie¿ ze Stanów Zjednoczonych,
Norwegii, Tajwanu, Kanady i 20 innych krajów œwiata. W³adze
uczelni zdaj¹ sobie w pe³ni sprawê z tego, ¿e w oparciu
o obecn¹ bazê nie mo¿emy ju¿ dalej zwiêkszaæ liczby studentów, jeœli chcemy zachowaæ wysok¹ jakoœæ nauczania.
Sukcesy, trudnoœci i straty

Kazimierz Fryœ

Cieszymy siê zdobyciem w minionym roku tytu³u najlepszej uczelni medycznej w kraju, ale nie mo¿emy spocz¹æ na
laurach. Analiza zapowiadanych zmian w ustawach dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego i nauki wskazuje, ¿e w przysz³oœci
œrodki na rozwój badañ naukowych bêd¹ koncentrowane
w wybranej grupie najlepszych uczelni. Dlatego sta³y nacisk na
zwiêkszenie iloœci i jakoœci dorobku naukowego jest niezbêdny, jeœli chcemy zachowaæ pozycjê naszego uniwersytetu.
Wa¿nym kierunkiem rozwoju uczelni jest umiêdzynarodowienie studiów. To nie tylko kszta³cenie w jêzyku angielskim,
ale tak¿e wymiana miêdzynarodowa. W minionym roku w ramach programu ERASMUS 59 naszych studentów kszta³ci³o
siê z zagranic¹, a nowym roku wyjedzie ponad 70.
Z dum¹ obserwujemy osi¹gniêcia studenckiego ruchu
naukowego i innych organizacji, które tworz¹ oblicze uniwersytetu i daj¹ studentom mo¿liwoœci osobistego rozwoju
i aktywnoœci spo³ecznej. Nasi studenci nie tylko bardo dobrze
siê ucz¹, ale tak¿e odnosz¹ sukcesy w sporcie, m.in. w koszykówce, tenisie ziemnym i pi³ce siatkowej pla¿owej kobiet,
a tak¿e w pi³ce no¿nej, tenisie ziemnym, biegach prze³ajowych
i koszykówce mê¿czyzn. Wiele nagród zbiera chór naszego
uniwersytetu, który uœwietnia nasze uroczystoœci, ale tak¿e
uczestniczy w licznych festiwalach; miêdzy innymi zdoby³ II
nagrodê w Warszawie na Miêdzynarodowym Festiwalu Chóralnym. Koncertuje tak¿e w wielu miejscach w kraju i na
œwiecie.
Rozwój uczelni to tak¿e jej rozbudowa. Zakoñczono prace
budowlane w nowej bibliotece, któr¹ po zainstalowaniu niezbêdnego wyposa¿enia oddamy do u¿ytku w trakcie roku akademickiego. Wykonaliœmy szereg remontów w jednostkach
dydaktyczno naukowych na kwotê ponad 7,5 miliona z³otych,

Jak kaýe tradycja, studenci I roku zùoýyli uroczyste úlubowanie

bardzo intensywnie modernizujemy domy studenckie. Na terenie naszego kampusu widaæ ju¿ prace przy dwóch nowych
obiektach – Centrum Biologii Medycznej, które powstaje
dziêki œrodkom Unii Europejskiej oraz przy budowie nowego
domu studenckiego, który jest niezbêdny, jeœli chcemy zachowaæ wysok¹ pozycjê naszej uczelni w wymianie miêdzynarodowej. Szereg inwestycji realizuj¹ szpitale kliniczne.
Miêdzy innymi kontynuujemy w Szpitalu Przemienienia Pañskiego przy ul. Szamarzewskiego budowê nowego pawilonu
onkologicznego, do którego przenios¹ siê oddzia³y z ul. £¹kowej. W³adze uczelni czyni¹ wiele starañ, aby znaleŸæ optymalne rozwi¹zanie trudnej sytuacji lokalowej Wydzia³u Farmaceutycznego. Pamiêtaj¹c o wygasaj¹cych umowach najmu,
rozpoczêliœmy starania o budowê Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyñ.
Niestety w minionym roku borykaliœmy siê tak¿e z wieloma trudnoœciami. Najwa¿niejsze z nich to nieotrzymanie przyznanej ju¿ dotacji na poprawê stanu bazy dydaktycznej,
znaczne zmniejszenie zaplanowanej dotacji na dokoñczenie
budowy biblioteki oraz bulwersuj¹cy naszych pracowników
problem braku podwy¿ki p³ac, któr¹ otrzyma³y wszystkie
uczelnie publiczne z wyj¹tkiem medycznych. Wysi³ki
wszystkich rektorów zmierzaj¹ce do rozwi¹zania tego ostatniego problemu trwaj¹ i mam nadziejê, ¿e zakoñcz¹ siê sukcesem.
Wielk¹ strat¹ dla naszej uczelni by³a œmieræ osób wielce
zas³u¿onych dla Jej rozwoju. W minionym roku akademickim
odeszli od nas na zawsze prof. UM Janusz Prokop, prof.
Ewaryst Pawe³czyk, dr Jan Rakowski, dr Regina Kabza-Klatt,
prof. Józef Krawczak, dr Barbara Janus, prof. Irena Westfal,
prof. Bohdan Dro¿d¿, dr Dariusz Kmieciak i prof. Janusz
Gr¹dzki. Proszê o powstanie i uczczenie pamiêci zmar³ych
chwil¹ milczenia i zadumy.

Kazimierz Fryœ

Zdobywaj wiedzê i rozwijaj siê

Nowym doktorom habilitowanym rektor wræczyù dyplomy

Rozpoczynamy nowy rok akademicki w wiêkszym gronie
– naukê w naszej uczelni rozpocznie 2379 nowych studentów
kszta³c¹cych siê w jêzyku polskim oraz 225 w jêzyku angielskim, w tym po raz pierwszy realizuj¹cych w tym jêzyku
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Dear students, ladies and gentelmen,
We are celebrating today the beginning of the new academic
year. On this occasion I would like to welcome all of you to our
university, particularly those who are just beginning their
studies. We are very happy that you came from more than 25
countries all over the world to Poznañ to complete your
education. I am sure you will find at our university a very high
level of teaching but also a lot of opportunities for your
personal development.
You create a very important part of our community and you
can influence our university life on many ways also presenting
us your traditions, culture and customs. I hope you will take the
opportunity to learn something about Poland, about our history
and current development. Try to find time to visit the most
interesting places in our country.
Your colleagues who got the diploma of Poznañ University
of Medical Sciences in the past have organized an alumni
association. I hope they will share with you their experience
and will offer you some support in your future career.
I wish all of you a very successful academic year.

Kazimierz Fryœ

Pracujmy z Schopenhauerem

Jedno ze studenckich wyróýnieñ wraz z tytuùem Amicus
Studentium otrzymaù prof. Krzysztof Wiktorowicz

program PharmD oraz fizjoterapii. Chcia³bym w tej chwili
szczególnie gor¹co powitaæ wœród nas kole¿anki i kolegów,
którzy dziœ otrzymaj¹ indeks studenta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Gratulujemy Wam
sukcesu, gdy¿ aby zostaæ studentem naszej uczelni musieliœcie
swoimi wynikami egzaminu maturalnego pokonaæ kilku lub
kilkunastu kandydatów ubiegaj¹cych siê o to samo miejsce.
Wybór wiod¹cej uczelni medycznej w kraju to dobra inwestycja w swoj¹ przysz³oœæ. Coraz wiêcej pracodawców zwraca
uwagê na to, sk¹d pochodzi dyplom kandydata do pracy.
¯yczê Wam, abyœcie od pierwszych dni swoich studiów
czuli siê dobrze wœród nas, abyœcie jak najlepiej wykorzystali
czas pobytu na uczelni. Zdobywajcie szerok¹ wiedzê, ale dbajcie tak¿e o rozwój w³asnych zainteresowañ, doskonalenie swojej osobowoœci i znalezienie przyjació³ na ca³e ¿ycie. Korzystajcie z mo¿liwoœci uprawiania sportu, a tak¿e pamiêtajcie
o wielu interesuj¹cych wydarzeniach kulturalnych, które maj¹
miejsce w naszym mieœcie.
Chcia³bym teraz skierowaæ kilka s³ów do naszych nowych
studentów, którzy podejmuj¹ naukê w jêzyku angielskim.

Inauguracja roku akademickiego to tak¿e okazja, aby
podziêkowaæ wszystkim naszym przyjacio³om. W minionym
roku akademickim staraliœmy siê zacieœniæ wspó³pracê
z miastem i regionem. W wielu obszarach uzyskaliœmy wsparcie i pomoc, przede wszystkim samorz¹du województwa
wielkopolskiego, ale tak¿e Rady i Zarz¹du Miasta Sto³ecznego
Poznania oraz Starostwa Powiatu Poznañskiego. Wszystkim
Pañstwu z ca³ego serca dziêkujemy i prosimy o dalsz¹ ¿yczliwoœæ. Dziêkujemy tak¿e indywidualnym osobom, które
pomagaj¹ nam w wype³nianiu naszych zadañ, a wœród nich
dyrektorom poznañskich i wielkopolskich placówek ochrony
zdrowia oraz przedstawicielom samorz¹du zawodowego,
którzy w ró¿nym zakresie pomagaj¹ nam w kszta³ceniu studentów – swoich przysz³ych pracowników i cz³onków. Bêdzie
okazja w czasie dzisiejszej uroczystoœci, aby kilku osobom z tej
grupy wrêczyæ Medale Uczelni.
Wybitny filozof niemiecki Arthur Schopenhauer napisa³
w jednym ze swoich dzie³: „Aby ¿ycie by³o m¹dre, najwa¿niejsza jest dobrze pojêta troska, po czêœci o nasz¹ teraŸniejszoœæ, po czêœci o nasz¹ przysz³oœæ, tak aby jedno nie by³o
przeszkod¹ dla drugiego.”
U progu nowego roku akademickiego ¿yczê wszystkim
pracownikom i studentom dobrze pojêtej troski o teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Niech Pañstwa osobiste osi¹gniêcia i sukcesy s³u¿¹ pomyœlnoœci uczelni.

Panie, Panowie!
Rok akademicki 2009/2010 og³aszam za otwarty.
Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit.
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Do wyg³oszenia tegorocznego wyk³adu inauguracyjnego zosta³ zaproszony
prof. STANIS£AW CZEKALSKI, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UMP.
Poni¿ej przedstawiamy streszczenie jego wyst¹pienia.
Cywilizacja – pani
na przyrodzie

Kazimierz Fryœ

Medycyna realizuje siê
czy spe³nia swoje cele utylitarne w okreœlonej cywilizacji. Cywilizacjê okreœla
siê jako stan rozwoju
spo³eczeñstwa w danym
okresie historycznym, uwarunkowany stopniem
opanowania przyrody
przez cz³owieka. Stopieñ
opa nowania przyrody
przez cz³owieka wyra¿a siê
przez ogó³ dóbr materialnych, œrodków i umiejêtnoœci produkcyjnych
oraz instytucji spo³ecznych.
Wspó³czesna cywilizacja w Europie charakteryzuje siê wysokim stopniem opanowania – ale
jednoczeœnie zniszczenia
– przyrody przez cz³owieka. Istnieje rozbudowana
infrastruktura materialna,
nadprodukcja dóbr konsumpcyjnych, w tym przemys³owo
przetworzonej ¿ywnoœci, dzia³aj¹ rozwiniête œrodki i
umiejêtnoœci produkcyjne, wzbogacane przez postêp
techniczny, automatyzacjê, wdra¿anie zdobyczy nauki.
Rozbudowane zosta³y wielorakie instytucje spo³eczne. Postêp
cywilizacyjny stworzy³ dobre warunki rozwoju medycyny,
zapewniaj¹c wykorzystanie mo¿liwoœci inwestycyjnych oraz
zdobyczy nauki i techniki. Nast¹pi³a rozbudowa opieki
medycznej i jej struktur, poszerzenie mo¿liwoœci diagnostycznych, wprowadzono nowe leki i metody terapii. Czêsto
cytuje siê wskaŸniki postêpu medycyny: przed³u¿enie œredniego czasu ¿ycia ludzi, zmniejszenie œmiertelnoœci noworodków czy zwalczenie lub ograniczenie wielu chorób
zakaŸnych.

Wykùad prof. Czekalskiego wzbudziù duýe zainteresowanie sùuchaczy,
którzy w pewnym momencie brawami przerwali prelegentowi

Encyklopedyczna definicja medycyny brzmi: „nauka
o zdrowiu i chorobie cz³owieka oraz sztuka (umiejêtnoœæ)
zapobiegania chorobom i leczenia chorych”. W tak ujêtej
definicji wystêpuje pewna hierarchia zakresów tej nauki:
zdrowie przed chorob¹ i zapobieganie chorobom przed leczeniem chorych. Tymczasem problematyka zachowania zdrowia
i profilaktyki chorób zosta³a zdominowana przez rozwój
wiedzy o chorobach i postêpy w leczeniu chorych.
Klasyfikuj¹c medycynê do podstawowych dziedzin nauki,
zalicza siê j¹ do nauk przyrodniczych, gdy¿ wykorzystuje ona
zdobycze biologii, chemii, fizyki. Równoczeœnie medycynê
kwalifikuje siê jako naukê humanistyczn¹, gdy¿ tematem jej
zainteresowañ i wszelkich dzia³añ jest cz³owiek, a uœciœlaj¹c
dobro, jakim jest zdrowie cz³owieka.
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Prze³amanie bariery œmierci
Prze³omowym, choæ obecnie spowszednia³ym wydarzeniem w postêpie terapii by³o przeprowadzenie
w po³owie XX wieku zabiegu hemodializy, czyli w popularnym ujêciu zastosowanie pierwszego na œwiecie sztucznego
narz¹du, tzw. sztucznej nerki, który umo¿liwia³ prze¿ycie
pacjenta mimo zniszczenia nerek, narz¹du niezbêdnego dla
¿ycia. Przy pomocy tego urz¹dzenia prze³amano barierê
biologicznej, naturalnej œmierci.
Warto przypomnieæ, ¿e pierwszy zabieg hemodializy
w Polsce zosta³ przeprowadzony w 1958 r. w II Klinice Chorób
Wewnêtrznych naszej Alma Mater, kierowanej przez prof. Jana
Roguskiego. By³em wówczas studentem medycyny, zafascynowa³a mnie idea szerokiego zastosowania sztucznych
narz¹dów i dlatego zosta³em nefrologiem.
Wybór okaza³ siê s³uszny. W opinii czo³owego polskiego
internisty prof. Franciszka Kokota, nefrologia – nauka o nerkach – sta³a siê „ko³em zamachowym” rozwoju medycyny XX
wieku. Nie tylko dziêki upowszechnieniu hemodializoterapii,
ale równie¿ wprowadzeniu innych metod leczenia zastêpuj¹cych czynnoœæ zniszczonych przez chorobê nerek, czyli
terapii nerkozastêpczej: dializoterapii otrzewnowej w latach
60-tych ubieg³ego wieku i przeszczepieñ nerki. W 1954 r. przeprowadzono pierwszy na œwiecie przeszczep narz¹du unaczynionego – w³aœnie nerki pobranej od bliŸniaka jednojajowego.
Poszukiwanie metod zapobiegania odrzucaniu narz¹dów przeszczepionych przyczyni³o siê do rozwoju immunologii, typowania tkankowego, wprowadzania leków immunosupresyjnych. Dziêki postêpom w tych dziedzinach w 1961 r. przeprowadzono udane przeszczepy nerek od zmar³ego, niespokrewnionego dawcy w USA, a w 1966 r. w Warszawie. Sukcesy
te utorowa³y drogê rozwoju transplantacji innych narz¹dów
i szerokiego zastosowania leczenia immunosupresyjnego.
Kopiemy pod sob¹ do³ki kosztów
Upowszechnienie terapii nerkozastêpczej spowodowa³o
gwa³towny wzrost kosztów leczenia. Rok leczenia jednego
pacjenta hemodializami kosztuje 66 000 USD, dializ¹ otrzewnow¹ – 41 000 USD a przeszczepieniem nerki – 40 000 USD
w pierwszym roku po zabiegu, choæ póŸniej nieco maleje.
Chorzy leczeni nerkozastêpczo ¿yj¹ coraz d³u¿ej, np.
w klinice, któr¹ kierujê leczymy niektórych pacjentów ju¿
ponad 27 lat. W 2002 r. w USA koszt terapii nerkozastêpczej
oceniono na 25,2 miliardów USD, a¿ o 11,5% wiêcej ni¿
w roku poprzedzaj¹cym. Ten postêpuj¹cy wzrost kosztów
leczenia zaniepokoi³ jedn¹ z komisji Kongresu USA. Wezwanym nefrologom zadano pytanie: „Sk¹d siê pojawili ci kosztowni pacjenci?”. Pad³a lapidarna odpowiedŸ: „Z cmentarza”. Ta odpowiedŸ uzmys³owi³a decydentom, ¿e leczenie
nerkozastêpcze jest metod¹ kosztown¹, ale chroni¹c¹
pacjentów przed nieuchronn¹ œmierci¹. Jednoczeœnie problem
terapii nerkozastêpczej odzwierciedla dobitnie konflikt miêdzy
sta³ym postêpem medycyny w wielu dziedzinach a mo¿liwoœciami finansowania coraz dro¿szych metod leczenia.
Konflikt ten wstrz¹sa ostatnio USA, a od lat istnieje w Polsce.
Dokonana w USA analiza przyczyn kwalifikowania chorych do leczenia nerkozastêpczego ujawni³a, ¿e najczêœciej –
bo w ponad 40% przypadków – jest to zniszczenie nerek spo-

wodowane cukrzyc¹, a w ponad 30% przypadków niewydolnoœæ nerek ma zwi¹zek z nadciœnieniem têtniczym.
Równie¿ w Polsce od wielu lat cukrzyca jest najczêstsz¹
przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoœci nerek, a liczba chorych z
niewydolnoœci¹ nerek spowodowan¹ nadciœnieniem
systematycznie wzrasta.
Jeden z czo³owych nefrologów, prof. Eberhard Ritz ju¿
w 1999 r. stwierdzi³, ¿e „cukrzycowa choroba nerek jest
katastrof¹ medyczn¹ o wymiarze œwiatowym”, zarówno ze
wzglêdu na koszty leczenia, jak i zwiêkszon¹ œmiertelnoœæ
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Co gorsza prognozy WHO
przewiduj¹ prawie dwukrotny wzrost czêstoœci wystêpowania
cukrzycy na œwiecie do roku 2025, g³ównie cukrzycy typu 2
zwi¹zanej w 90% z oty³oœci¹. Ocenia siê, ¿e obecnie w USA
oty³oœæ wystêpuje u 25%, a nadwaga u ponad 50% populacji.
W Polsce – odpowiednio 19% i > 40%. Nadciœnienie têtnicze,
w 50% zwi¹zane z oty³oœci¹ stwierdza siê u 29% Polaków.
Oty³oœæ, cukrzyca typu 2, nadciœnienie têtnicze s¹ œciœle
zwi¹zane z „nieodpowiednim stylem ¿ycia”. W nowszych
encyklopediach pojawi³o siê has³o: „Choroby cywilizacyjne
(choroby XXI wieku)”. Okreœlono je jako choroby zwi¹zane z
ujemnymi skutkami ¿ycia w warunkach wysoko rozwiniêtej
cywilizacji, powoduj¹cymi ma³¹ aktywnoœæ fizyczn¹, nieracjonalne od¿ywianie siê, stosowanie u¿ywek, nara¿enie na
wp³ywy toksyczne. Bezkrytyczne korzystanie z postêpów
cywilizacji sta³o siê przyczyn¹ wielu chorób.
Jaskiniowcy na autostradzie
W 2000 r. opublikowano wstêpny opis genomu cz³owieka.
Z tej okazji prezydent Clinton i premier Blair wydali wspólne
oœwiadczenie: „Bez w¹tpienia jest to najwa¿niejsza, najbardziej cudowna mapa, któr¹ rodzajowi ludzkiemu uda³o siê
stworzyæ. Uczymy siê jêzyka, poprzez który Bóg stworzy³
œwiat. Zostajemy przenikniêci g³êbszym ni¿ kiedykolwiek podziwem wobec z³o¿onoœci, piêkna i niezwyk³oœci najœwiêtszego daru Bo¿ego”.
Genomem tym zosta³ obdarzony cz³owiek – œciœlej gatunek Homo sapiens sapiens, wed³ug systematyki zoologicznej.

Dobrobyt cywilizacyjny – siedz¹cy tryb ¿ycia,
wysokokaloryczna dieta – nie jest skrojony
na miarê naszych genów
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Gatunek ten pojawi³ siê na ziemi ok. 80-50 tysiêcy lat temu
i przez nastêpnych kilkadziesi¹t tysiêcy lat trudzi³ siê ³owiectwem i zbieractwem, prze¿ywaj¹c czêœciej okresy g³odu
ni¿ ucztowania. Odkryci w Amazonii w po³owie XX w.
Indianie Yamomano prowadz¹ styl ¿ycia i ¿ywi¹ siê tak jak
ludzie paleolitu. S¹ szczupli, ich ciœnienie krwi jest „optymalne” a choroby cywilizacyjne s¹ im obce.
Tymczasem w Europie wzrost dobrobytu cywilizacyjnego
przyspieszy³ gwa³townie w ostatnich stuleciach, powoduj¹c
konflikt z genami odziedziczonymi po przodkach. S.B. Eaton
w 1988 r. nazwa³ wspó³czesnych ludzi jaskiniowcami na
autostradzie, wskazuj¹c na szkodliwy wp³yw siedz¹cego trybu
¿ycia, którego symbolem mo¿e byæ nadu¿ywanie samochodu
w skojarzeniu z diet¹ dostarczaj¹c¹ nadmiaru energii, ³atwo
przyswajalnych wêglowodanów, t³uszczów, sodu przy
niedoborze innych wa¿nych dla zdrowia sk³adników.
Niew³aœciwy styl ¿ycia wspó³czesnych ludzi jest g³ówn¹
przyczyn¹ „epidemii” chorób cywilizacyjnych, pobudzaj¹cych
rozwój nowych, kosztownych metod diagnostyki i leczenia
oraz wskazañ do coraz powszechniejszego ich stosowania.
To b³êdne ko³o staje siê zagro¿eniem dla bud¿etów pañstwowych. Racjonaln¹ drog¹ postêpowania jest zwalczenie
epidemii chorób cywilizacyjnych, gdy¿ nieunikniony jest
rozwój nowych, kosztownych metod leczenia dziêki
postêpowi wiedzy.
Czy œwiadczeniodawca jest humanist¹?
Reakcja instytucji spo³ecznych i struktur pañstwowych na
zagro¿enie epidemi¹ chorób cywilizacyjnych jest zró¿nicowana. WHO bije na alarm, towarzystwa naukowe prowadz¹
edukacjê lekarzy i akcentuj¹ znaczenie profilaktyki. Na
uczelniach medycznych problem profilaktyki powinien staæ siê
wyzwaniem dla wydzia³ów nauk o zdrowiu. Nauki o zdrowiu
zosta³y ostatnio uznane za odrêbn¹ dziedzinê nauk medycznych, co akcentuje ich znaczenie.
Ministerstwo Zdrowia utknê³o w zmieniaj¹cych siê projektach reform i w biurokracji, nie wprowadzaj¹c skutecznych
programów profilaktycznych. Instytucja nosz¹ca eufemiczn¹
nazwê Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje siê w istocie
dystrybucj¹, kontraktowaniem i rozliczaniem œwiadczeñ medycznych w postaci procedur, które maj¹ byæ udzielane przez
œwiadczeniodawców œwiadczeniobiorcom. Okreœlenie
„œwiadczeniodawca” zast¹pi³o pojêcie szpital lub lekarz,
a „œwiadczeniobiorca” to chory albo pacjent. Lekarze brytyjscy
zwrócili siê do odpowiednich instytucji z zapytaniem,
„dlaczego nie mo¿na u¿ywaæ pojêæ „chory” lub „pacjent”?”.
Otrzymali odpowiedŸ, ¿e pojêcia te mog¹ „stygmatyzowaæ”
osoby wymagaj¹ce œwiadczeñ medycznych, co mog³oby
naruszaæ ich dobra osobiste. Na szczêœcie jêzykoznawcy
brytyjscy uznali, ¿e nie jest to prawda.
W Polsce nadal jako œwiadczeniodawcy realizujemy procedury u œwiadczeniobiorców. To w¹tpliwe osi¹gniêcie „cywilizacyjne” ogranicza wype³nianie takiej roli lekarza, jak¹ wskazywa³ pierwszy rektor Uniwersytetu Poznañskiego, Heliodor
Œwiêcicki: „Lekarz nie powinien byæ tylko profesjonalist¹,
ale i humanist¹, widz¹cym w pacjencie nie przypadek a cz³owieka”. Coraz trudniej byæ dobrym lekarzem w XXI wieku, nie
pozwalaj¹c siê sprowadziæ tylko do roli œwiadczeniodawcy

Liczba chorych poddawanych dializom lub ¿yj¹cych z przeszczepion¹
nerk¹ wzros³a w latach 1984-2003 z 50 do ponad 500 na milion

procedur medycznych. Dodatkowo œrodki masowego przekazu
czêœciej reklamuj¹ konsumpcyjny ni¿ prozdrowotny styl ¿ycia,
propaguj¹ z³e wzorce ¿ywieniowe, dzia³ania „uzdrowicieli”,
stosowanie leków dostêpnych bez recepty. Tymczasem, aby
sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnej medycyny konieczna jest
wszechstronna, masowa edukacja prozdrowotna, promowanie
profilaktyki chorób i wczesnych interwencji leczniczych,
wdra¿anie zdobyczy nauki nie tylko w terapii stanów krytycznych, ale g³ównie w profilaktyce oraz merytoryczna
przemiana instytucji ochrony zdrowia i racjonalne wsparcie ze
strony œrodków masowego przekazu.

Spójrzmy na siebie
Rozpoczynaj¹c nowy rok akademicki wypada jeszcze
wspomnieæ, ¿e medycyna jest nauk¹, która w aspekcie
aksjologicznym powinna d¹¿yæ do prawdy – o ¿yciu i jego
œwiêtoœci, o zdrowiu i jego ochronie, o chorobach, ich przyczynach i wczesnym, skutecznym leczeniu, w odniesieniu do
cz³owieka – czyli równie¿ do ka¿dego z nas. Warto siê
zastanowiæ, czy poddani presji konsumpcyjnej cywilizacji
XXI wieku nie nara¿amy w wielu aspektach naszych dzia³añ –
w tym ucz¹c siê czy pracuj¹c – tego wspania³ego daru Boga,
jak to okreœlili Clinton i Blair, który sprawi³, ¿e mogliœmy siê
staæ istotami „podwójnie rozumnymi” – Homo sapiens
sapiens. Czy bêdziemy potrafili udowodniæ, ¿e tego miana
jesteœmy godni?
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Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe „Wp³yw alkoholu na rozwój dziecka – obraz
kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespo³em p³odowym (FAS)”
odby³o siê 7 wrzeœnia 2009 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

Zbigniew Szmidt

Organizatorami konferencji byli: Pañstwowa Agencja
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych (dyrektor:
Krzysztof Brzóska), Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
Urzêdu Miasta Poznania (zastêpca dyrektora El¿bieta
Dybowska oraz Karolina Tonder-Kryœ i Magdalena
Ko³powska) i Zak³ad Higieny Katedry Medycyny Spo³ecznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Aneta Klimberg, Jerzy T. Marcinkowski).
Sympozjum na temat p³odowego zespo³u alkoholowego
(FAS) wpisa³o siê w zainicjowan¹ przez Pañstwow¹ Agencj¹
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Zak³ad Higieny
UMP ogólnopolsk¹ kampaniê edukacyjn¹ pod has³em „Ci¹¿a
bez alkoholu”. Patronat honorowy nad przedsiêwziêciem
objê³a minister zdrowia Ewa Kopacz oraz prezydent miasta
Poznania Ryszard Grobelny, a patronat naukowy rektor Uni-

wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Jacek Wysocki oraz prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej prof. Jan Wilczyñski.
Celem sympozjum by³o przekonanie œrodowiska lekarzy,
po³o¿nych i pielêgniarek do informowania kobiet spodziewaj¹cych siê dziecka o zagro¿eniach wynikaj¹cych z picia alkoholu w ci¹¿y – w szczególnoœci o zaburzeniach rozwojowych
p³odu wywo³anych alkoholem oraz zachêcania kobiet do
zachowania ca³kowitej abstynencji w tym okresie.
Wyk³adowcami byli pionierscy i czo³owi badacze tej problematyki, o ustalonej œwiatowej renomie: ze Stanów Zjednoczonych dr Kenneth R. Warren z National Institute on Alcohol
Abuse and Alcoholism (NIAAA), dr Edward P. Riley z Katedry
Psychologii kalifornijskiego San Diego State University,
dr Robert A. Zucker z University of Michigan Addiction
Research Center, dr Kenneth L. Jones z Katedry Pediatrii na
University of California w San Diego oraz z Polski prof.
Andrzej Urbanik z Katedry Radiologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie i mgr Teresa Jadczak-Szumi³o, psycholog, pedagog i terapeuta neurorozwoju,
ekspert PARPA.
Problem FAS narasta, szczególnie w pañstwach wysokorozwiniêtych oraz – co zapewne zaskoczy wielu – u dzieci
kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem. Sympozjum spotka³o siê
z du¿ym zainteresowaniem œrodków masowego przekazu,
w tym telewizji (TVP Poznañ – „Teleskop”, Telewizja WTK);
w trakcie sympozjum odby³a siê konferencja prasowa. Cieszy
fakt, ¿e w prasie ukaza³y siê artyku³y dobrze odzwierciedlaj¹ce
g³ówne przes³anie sympozjum: „Ci¹¿a wyklucza picie” („G³os
Wielkopolski”), „Lampka wina [w ci¹¿y] szkodzi” („Gazeta
Wyborcza”).

Goœæmi sympozjum byli czo³owi badacze problematyki FAS
ze Stanów Zjednoczonych i Polski

prof. Jerzy T. Marcinkowski
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Pod has³em „Miêdzy profilaktyk¹ a medycyn¹ kliniczn¹” w dniach 9-11 wrzeœnia 2009
odby³a siê w Poznaniu kolejna edycja miêdzynarodowej konferencji naukowej
„Dni Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego”.
Konferencja pod honorowym patronatem minister zdrowia dr Ewy Kopacz i rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Jacka Wysockiego
zosta³a zorganizowana przez Zak³ad Higieny Katedry Medy-

cyny Spo³ecznej UMP, Polskie Towarzystwo Higieniczne
(oddzia³ poznañski i Zarz¹d G³ówny w Warszawie) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego (Zarz¹d G³ówny w Lublinie). Przewodnicz¹c¹ komi-
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tetu organizacyjnego by³a dr Aneta Klimberg, maj¹ca bardzo
du¿e doœwiadczenie w organizowaniu konferencji naukowych.
Ponadto w komitecie organizacyjnym dzia³ali: dr Ewa
Ulatowska-Szostak, dr Anna Ciesielska, p. Edyta Kaminiarz
i p. Lidia Pawlaczyk. W komitecie naukowym wspó³przewodniczyli: prof. UM Jerzy T. Marcinkowski (Poznañ) i prof.
Leszek Wdowiak (Lublin).
S³owo wstêpne wyg³osili: wicemarsza³ek województwa
wielkopolskiego Krystyna Poœlednia, wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia, dyrektor Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Publicznego dr Maria Stachowska oraz prof. Zygmunt
Przybylski – rektor Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu, na terenie której (w dawnym kinie
„Olimpia” u zbiegu ulic Matejki i Grunwaldzkiej) odbywa³y
siê obrady.
W sesji plenarnej referaty wyg³osili m.in. dr Leszek Sikorski – dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia („Systemy informacyjne w ochronie zdrowia”)
i prof. Jacek Wysocki („Szczepienia przeciwko rotawirusom”).

Kazimierz Fryœ

Spotkanie z ludem Cree
Pierwszy dzieñ koñczy³o ponad dwugodzinne, bardzo ciekawe wyst¹pienie Alice Reid – szefowej the Bigstone Health
Commission kanadyjskiego narodu Bigstone Cree i dr Stana
Mlynczaka z Kanady, którzy przedstawili „Skutki zdrowotne
kolonizacji wœród rdzennej ludnoœci Ameryki Pó³nocnej”.
Rdzenna ludnoœæ Ameryki Pó³nocnej, jak wiele innych
spo³eczeñstw i kultur w historii ludzkoœci, by³a wystawiona na
brutaln¹ kolonizacjê. Jej kultura zosta³a prawie ca³kowicie
zniszczona. NajeŸdŸcy z Europy zaludniali Amerykê Pó³nocn¹
od po³owy ubieg³ego tysi¹clecia. Inwazja ta silnie wp³ynê³a na
¿ycie tubylców i poza innymi problemami powa¿nie pogorszy³a ich stan zdrowia. Przybysze przywlekli ró¿ne drobnoustroje, które rozpowszechni³y siê w naturze i spowodowa³y
zag³adê sporej czêœci rdzennej ludnoœci. Si³owe niszczenie
oryginalnej kultury skutkowa³o destrukcyjnymi zmianami w
ogólnym stanie zdrowia, zdrowiu psychicznym, a tak¿e ¿yciu
spo³ecznym i rodzinnym. W konsekwencji tradycyjne
wierzenia, jêzyki, to¿samoœæ i historia lokalnych ludów (które
– wbrew naszym przyzwyczajeniom – w wiêkszoœci nie chc¹
byæ nazywane Indianami czy Eskimosami) zosta³y powa¿nie
zniszczone. Szacuje siê, ¿e od czasu przybycia Europejczyków

Alice Reid przedstawia zasady nauczania medycyny nawi¹zuj¹ce
do tradycji rdzennej ludnoœci Ameryki Pó³nocnej

do Nowego Œwiata ich dzia³ania doprowadzi³y do œmierci 90%
tubylczej populacji kontynentalnej. Wydaje siê, ¿e dzia³ania
kolonizatorów by³y œciœle zaplanowane w celu eliminacji tubylców z ¿ycia spo³ecznego, poprzez zamkniêcie ich w rezerwatach. Dodatkowo do niedawna ludzie ci nie mieli równych
praw z populacj¹ najeŸdŸców. Konsekwencje w zdrowiu psychicznym obejmowa³y i nadal obejmuj¹ problemy i symptomy
zwi¹zane z urazami psychicznymi a czêsto te¿ utrat¹ to¿samoœci i oryginalnej duchowoœci. Do problemów tych nale¿¹
zaburzenia afektywne, uzale¿nienia, dramatyczny wzrost liczby samobójstw, przemoc w rodzinie i inne. Ostatnio rdzenna
ludnoœæ zaczê³a powracaæ do swego dziedzictwa i duchowoœci
w celu zaleczenia tragicznych ran przesz³oœci.

Kazimierz Fryœ

Czytajcie PHiE

Uczestnicy „Dni Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego
– Poznañ 2009”

„Dni Medycyny Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego”,
odbywaj¹ce siê co roku w innym regionie Polski (w Poznaniu
dotychczas w 2003 i 2006 roku), charakteryzuj¹ siê zawsze
bardzo szerokim zakresem tematycznym. Obrazuje to fakt, ¿e
w drugim dniu konferencji odby³o siê a¿ 19 sesji tematycznych:
Zdrowie, zachowania zdrowotne, nierównoœci w zdrowiu;
Problemy alkoholizmu; Styl ¿ycia; ¯ywnoœæ, ¿ywienie, oty³oœæ; Programy profilaktyczne; Jakoœæ ¿ycia; Jakoœæ snu;
Wypadki komunikacyjne u osób w wieku podesz³ym; Zagro¿enia œrodowiskowe; Zagro¿enia zawodowe; Niepe³nosprawnoœæ, niezdolnoœæ do pracy, orzecznictwo rentowe; Onkologia:
profilaktyka, leczenie, opieka onkologiczna; Narz¹dy zmys³ów: profilaktyka, leczenie; Pediatria spo³eczna; Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej; Problemy opieki w chorobach przewlek³ych; Jakoœæ us³ug, satysfakcja pacjenta; Studia
na uniwersytetach medycznych, personel medyczny, specjalizacje oraz Bioetyka i zagadnienia pokrewne.
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W ramach sesji na temat narz¹dów zmys³ów przedstawiono referat szwedzkiego synpedagoga (rehabilitanta narz¹du
wzroku) Anny Edbom-Kolarz pt. „Szwedzki model rehabilitacji osób starszych z niedowidzeniem spowodowanym
zwyrodnieniem plamki ¿ó³tej”, interesuj¹cy szczególnie dla
okulistów.
W trzecim, ostatnim dniu konferencji odby³y siê kolejno
trzy rundy obrad okr¹g³ego sto³u: „Zaka¿enia szpitalne”
(moderatorzy: lek. med. Mariusz Stawiñski i mgr Anna
£yczyñska), „P³odowy zespó³ alkoholowy – FAS” (moderator:
dr Teresa Kobrzyñska) i „Terapia manualna” (moderator:
dr Andrzej Rakowski).
Streszczenia wszystkich referatów ukaza³y siê w suplemencie kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii” –
organie Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Kwartalnik
ten jest dostêpny tak¿e bezp³atnie w wersji on line pod adresem
www.phie.pl i dlatego zachêcamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia tej strony internetowej. Pe³ne teksty wyst¹pieñ na konferencji bêd¹ zamieszczane sukcesywnie w tym¿e
kwartalniku.

Alice Reid wrêcza upominek Anecie Klimberg;
z ty³u Jerzy T. Marcinkowski

prof. Jerzy T. Marcinkowski
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W dniach 3-5 wrzeœnia 2009 odby³ siê w Poznaniu VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny
Rodzinnej (za³. 1999), w którym uczestniczy³o ponad 2000 lekarzy pracuj¹cych w podstawowej
opiece zdrowotnej w ró¿nych regionach Polski.

Sebastian D¹browski

P Patronat naukowy nad zjazdem obj¹³ rektor Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
prof. Jacek Wysocki. Organizacj¹ zjazdu zaj¹³ siê zespó³ pracowników Katedry i Zak³adu
Medycyny Rodzinnej UMP, kierowany przez prof. Wandê
Horst-Sikorsk¹. W sk³ad zespo³u organizacyjnego wesz³y nastêpuj¹ce osoby: mgr psychologii Nadia Bryl, lek. med.
Lilianna Celczyñska-Bajew,
Zjazd otworzy³a
mgr psychologii Sebastian D¹prof. Wanda Horst-Sikorska
browski, dr Joanna Dytfeld,
lek. med. Karolina GazdeckaSzpecht, mgr Anna Glinka, lek. med. Ewelina Gowin, dr Magdalena Ignaszak-Szczepaniak, dr Michalina Marcinkowska,
mgr Anna Marsza³ek, Ewa Nawrat, lek. med. Wojciech Nosowicz, dr Anna Wawrzyniak.
Sale by³y pe³ne
Obrady odby³y siê na terenie Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich. Podczas trzech dni zjazdu przedstawiono ponad 80
wyk³adów i 140 doniesieñ plakatowych. Udzia³ w obradach
wziê³o m.in. 4 konsultantów krajowych oraz 22 konsultantów

wojewódzkich. Ciekawy i ambitny program naukowy – wzbogacony w sesje warsztatowe, umo¿liwiaj¹ce lekarzom bezpoœredni kontakt z ekspertem – spotka³ siê z du¿ym uznaniem ze
strony uczestników zjazdu. Potwierdzi³a to wysoka frekwencja.
Wyk³adowcy – wybitni specjaliœci ró¿nych dziedzin medycyny,
zaprezentowali wyst¹pienia dotycz¹ce najaktualniejszych zagadnieñ z zakresu diagnostyki i terapii wielu jednostek chorobowych, spotykanych w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Inn¹ form¹ zajêæ edukacyjnych by³y sesje warsztatowe, poœwiêcone czêstym problemom codziennej praktyki: interpretacji
zapisu ekg, opiece nad pacjentem po udarze, modyfikacji leczenia w cukrzycy, analizie wyników spirometrii i bólom krêgos³upa, w tym leczeniu osteoporozy. Podjêto tak¿e wa¿ny temat
profilaktyki wypalenia zawodowego oraz zagadnienia zwi¹zane
z zarz¹dzaniem praktyk¹ lekarza rodzinnego. Wype³nione sale
wyk³adowe i warsztatowe oraz ¿ywe dyskusje wskazywa³y na
du¿e zainteresowanie tematyk¹ i pozytywny odbiór zjazdu.
Poprawa us³ug, goœcie i atrakcje
Wœród licznych stoisk firm farmaceutycznych znalaz³o siê
stoisko projektu PIUPOZ (Poprawa jakoœci us³ug w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce – www.piupoz.ump.
edu.pl), realizowanego przez zespó³ Katedry i Zak³adu Medycyny Rodzinnej UMP. Uczestnicy zjazdu mieli okazjê zapoznaæ
siê z za³o¿eniami projektu, przyjrzeæ dokumentacji fotograficznej wczeœniejszych edycji szkoleñ prowadzonych w jego
ramach oraz zarezerwowaæ termin w ostatniej, trzeciej edycji.
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Doktorat co-tutelle NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA
Z niezmiern¹ radoœci¹ przywitano pani¹ prof. Teresê Pawlikowsk¹, kierownika Studiów Przeddyplomowych z University of Warwick (UK) oraz prezesa Europejskiego
Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych (WONCA) Chrisa van
Weela, którzy wzbogacili program naukowy zjazdu o dwa
interesuj¹ce wyk³ady.
Wielu niezapomnianych wra¿eñ artystycznych dostarczy³
uczestnikom wystêp grupy wokalnej Audiofeels, który brawurowo wykona³ przeboje œwiatowej muzyki rozrywkowej we
w³asnej aran¿acji, wzbudzaj¹c zachwyt widowni. Bankiet z

13

show muzycznym „Zaczarowany œwiat musicali”, który
organizatorzy zaproponowali w ramach op³aty zjazdowej,
zgromadzi³ liczn¹ grupê uczestników. Wszyscy do póŸnych
godzin nocnych bawili siê przy dŸwiêkach muzyki.
Uczestnicy zwrócili uwagê na aspekt praktyczny
wyk³adów i dobr¹ organizacjê zjazdu. Organizatorzy wyra¿aj¹
nadziejê, ¿e udzia³ w kongresie przyczyni³ siê do podniesienia
kwalifikacji specjalistów medycyny rodzinnej.
prof. Wanda Horst-Sikorska
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W pi¹tek 10 lipca 2009 w godzinach popo³udniowych, kiedy wiêkszoœæ spo³ecznoœci akademickiej
korzysta³a z uroków gor¹cego lata, w Collegium prof. Chmiela mia³a miejsce niecodzienna obrona
rozprawy doktorskiej.
B Bohaterk¹ tego wydarzenia by³a mgr Eliza G³ówka, która
jako pierwsza w historii Wydzia³u Farmaceutycznego, w lipcu
2005 roku rozpoczê³a Studia Doktoranckie w systemie cotutelle na naszej uczelni oraz na Uniwersytecie Henri Poincaré
w Nancy (Francja).

Podstaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ rozpoczêcie studiów by³a umowa pomiêdzy obu uczelniami, zawieraj¹ca zobowi¹zanie stron
do realizacji jednego doktoratu co-tutelle, zakoñczonego
przyznaniem podwójnego dyplomu (polskiego i francuskiego).
Œrodki na finansowanie niezwykle interesuj¹cego programu
badawczego z zakresu nanotechnologii farmaceutycznej pochodzi³y zarówno z funduszy unijnych (Marie Curie
Fellowship) jak i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
(grant promotorski i badania w³asne uczelni).
Wykonywanie doktoratu na dwóch uczelniach pod kierunkiem dwóch promotorów (prof. Philippe Maincent, kierownik
Laboratoire de Pharmacie Galenique na Uniwersytecie
w Nancy oraz prof. Janina Lulek, kierownik Katedry i Zak³adu
Technologii Postaci Leku UMP) wymaga³o nie tylko dog³êbnego i precyzyjnego zaplanowania zakresu i terminarza
badañ, ale równie¿ umiejêtnoœci pracy w ró¿nych zespo³ach, w
tym miêdzynarodowych.
Owocem – stopnie i wyró¿nienie
Ukoronowaniem ponad trzyletniego okresu studiów by³a
publiczna obrona rozprawy pt. „Encapsulation of fluorogenic
probes and pharmacologically active molecules into nanopartciles for enhancing cellular uptake”. Wybór wakacyjnego
terminu obrony wynika³ z niezwykle napiêtego kalendarza
recenzentów rozprawy tj. prof. Ma³gorzaty Sznitowskiej, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie technologii postaci
leku, obecnie Prorektor ds. Nauki Gdañskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz prof. Eliasa Fattala z Uniwersytetu Paris XI,
œwiatowej klasy specjalisty z zakresu nanotechnologii farma-

Hanna Bartylak

Podstawa – umówiæ siê

Szczêœliwa dr G³ówka ze swoj¹ polsk¹ promotork¹

ceutycznej, cz³onka redakcji wielu presti¿owych czasopism
(m.in. Journal of Pharmaceutical Science, European Journal of
Pharmaceutical Sciences i International Journal of Nanomedicine).
G³êbok¹ wiedzê i potencja³ naukowy doktorantki potwierdzi³y zarówno prezentacja wyników badañ jak i rzeczowe
odpowiedzi na dociekliwe pytania cz³onków miêdzynarodowej komisji doktorskiej w sk³adzie: prof. UM Edmund
Grzeœkowiak (przewodnicz¹cy), recenzenci i promotorzy oraz
dr Anne Sapin-Minet z Uniwersytetu w Nancy. Wyrazem
uznania dla jakoœci rozprawy by³o jej jednog³oœne wyró¿nienie
oraz nadanie stopnia doktora nauk farmaceutycznych i doktora
Uniwersytetu w Nancy. Decyzjê komisji o nadaniu stopnia
doktora nauk farmaceutycznych w specjalnoœci technologia
postaci leku oraz wyró¿nieniu rozprawy zatwierdzi³a 15 lipca
2009 Rada Wydzia³u Farmaceutycznego.
Dr Eliza G³ówka od 1 lipca br. zasili³a zespó³ Katedry i Zak³adu Technologii Postaci Leku, pe³na wiary w mo¿liwoœæ
wykorzystania zdobytego doœwiadczenia na gruncie macierzystego wydzia³u.
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prof. Janina Lulek
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Pierwsi absolwenci Studiów Podyplomowych z zakresu Analityki Medycznej przy UMP
odebrali dyplomy. Dwuletnie studia ukoñczy³o osiemnaœcie osób.
Wprowadzona w 2001 roku ustawa o zawodzie diagnosty
laboratoryjnego rezerwuje uprawnienia do jego wykonywania
tylko dla absolwentów piêcioletnich studiów magisterskich,
realizowanych przez Oddzia³y Analityki Medycznej uczelni
medycznych, zwykle afiliowanych przy Wydzia³ach Farmacji.
Zgodnie z nowelizacj¹ tej¿e ustawy z roku 2006, jeœli
absolwenci innych kierunków studiów (biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny i weterynarii) zamierzaj¹ wykonywaæ ten zawód, s¹ zobowi¹zani do ukoñczenia dwuletnich
niestacjonarnych studiów podyplomowych z zakresu analityki
medycznej. W roku 2007 senat Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podj¹³ decyzjê o uruchomieniu tego typu studiów na naszej uczelni. W realizacjê programu zostali zaanga¿owani nauczyciele akademiccy, kszta³c¹cy studentów z tego zakresu na studiach stacjonarnych.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ realizacji w trybie niestacjonarnym obszernego programu (1135 godzin dydaktycznych
oraz 180 godzin przeznaczonych na praktyczn¹ naukê zawodu), organizacja zajêæ nie by³a ³atwa. Tylko dziêki niezwyk³ej
zrêcznoœci pani mgr Kamili Stiller, odpowiedzialnej za obs³ugê
administracyjn¹ studiów, by³o mo¿liwe zorganizowanie
wszystkich zajêæ tylko w soboty i niedziele. Wysi³ek s³uchaczy
i wyk³adowców zosta³ nagrodzony. W niedzielê 28 czerwca
2009, po wyczerpuj¹cym egzaminie praktycznym i teoretycznym, osiemnastu szczêœliwym absolwentom pierwszej edycji
SPAM zosta³y wrêczone dyplomy.
prof. Wanda Baer-Dubowska
Kierownik Studiów Podyplomowych
z zakresu Analityki Medycznej
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Pod koniec maja konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób wewnêtrznych
spotka³a siê z ordynatorami oddzia³ów internistycznych z terenu Wielkopolski.
Po zebraniu odby³o siê inauguracyjne posiedzenie nowopowsta³ego
Oddzia³u Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego.

Pawe³ Bogdañski

O Oba wydarzenia mia³y miejsce w dniu 29 maja 2009
w urokliwych, stylowych wnêtrzach pa³acu w Krzeœlicach,
który jest jednym z najpiêkniejszych zabytków romantycznej
architektury neogotyckiej w Polsce. Niecodzienna oprawa
z pewnoœci¹ wp³ynê³a na frekwencjê, która by³a imponuj¹ca –
na spotkanie z konsultantem wojewódzkim, pani¹ prof. Danut¹
Pupek-Musialik, przyjecha³o piêædziesiêciu ordynatorów i ich

zastêpców. Podczas zebrania omówiono wa¿ne problemy
organizacyjne w zakresie oddzia³ów internistycznych na terenie Wielkopolski, m.in. niedostateczn¹ obsadê kadrow¹ na
oddzia³ach. Poruszono tak¿e problematykê tworzenia oddzia³ów dla przewlekle chorych.
Po spotkaniu z ordynatorami odby³o siê pierwsze zebranie
nowopowsta³ego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego w województwie wielkopolskim. Uczestniczy³o w nim oko³o 80 osób. Interesuj¹ce wyk³ady wyg³osili:
prof. Stefan Grajek, prof. Danuta Pupek-Musialik oraz dr Dorota Pisarczyk-Wiza. Poruszono tematykê leczenia kardiologicznego, terapii nadciœnienia têtniczego i cukrzycy u pacjentów diabetologicznych jako populacji o wysokim ryzyku powik³añ sercowo-naczyniowych.
Zebranie zakoñczy³a uroczysta kolacja, któr¹ umili³ koncert muzyki powa¿nej w wykonaniu orkiestry smyczkowej.
Zarówno zebranie ordynatorów, jak i Oddzia³u Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem, co dla organizatora –
zespo³u Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ
Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego UMP, by³o potwierdzeniem zasadnoœci ich zorganizowania i powodem do
zadowolenia.
Kolejne spotkania odbêd¹ siê w czwartym kwartale bie¿¹cego roku.

Konferencje w pieczo³owicie odrestaurowanych
wnêtrzach pa³acowych nabieraj¹ szczególnego charakteru
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mgr Marlena Budych

Konferencja nt. nadciœnienia NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA
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18 maja 2009 roku, jak co roku w Collegium Adama
Wrzoska w Poznaniu, odby³a siê Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa pt. „Ciœnienie têtnicze dzieci i m³odzie¿y” - „Czynniki ryzyka nadciœnienia têtniczego u dzieci
i m³odzie¿y”. Tradycyjnie organizatorami byli: Zak³ad
Epidemiologii Katedry Medycyny Spo³ecznej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Pediatryczne i Polskie Towarzystwo Nadciœnienia Têtniczego. Konferencja mia³a charakter interdyscyplinarnego, cyklicznego spotkania ekspertów oraz specjalistów zajmuj¹cych siê problematyk¹ ciœnienia têtniczego
u dzieci i m³odzie¿y.
Seria ciekawych wyst¹pieñ
Obrady otworzy³ rektor naszej uczelni prof. Jacek Wysocki, który podkreœli³ znaczenie oceny czynników ryzyka
chorób uk³adu kr¹¿enia w populacji uczniów.
Cechy zespo³u metabolicznego w populacji dzieci i m³odzie¿y omówi³a prof. dr hab. Danuta Pupek Musialik z Katedry
i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych
i Nadciœnienia Têtniczego UMP. Badania regionu krakowskiego, dotycz¹ce œrodowiskowych uwarunkowañ ciœnienia
têtniczego, przedstawi³a dr med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek
z I Kliniki Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Wyniki
badañ czynników ryzyka chorób uk³adu kr¹¿enia wœród dzieci
i m³odzie¿y miasta £odzi omówi³a dr med. Lidia OstrowskaNawarycz z Zak³adu Biofizyki Katedry Nauk Podstawowych
i Przedklinicznych Uniwersytetu Medycznego w £odzi. W bardzo interesuj¹cym referacie pogl¹dowym dr hab. Jadwiga
Joœko z Zabrzañskiej Katedry i Zak³adu Medycyny i Epidemio-

Tomasz Maksymiuk

Ju¿ po raz szósty na jednodniowej konferencji spotkali siê krajowi specjaliœci, zajmuj¹cy siê
ciœnieniem têtniczym dzieci i m³odzie¿y. Tym razem dyskutowali o czynnikach ryzyka nadciœnienia.

W konferencji wziê³o udzia³ piêædziesiêcioro specjalistów,
zajmuj¹cych siê ciœnieniem têtniczym dzieci i m³odzie¿y

logii Œrodowiskowej Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach podkreœli³a znaczenie oceny stresu jako czynnika ryzyka nadciœnienia têtniczego. Wielooœrodkowe wyniki
badañ przeprowadzonych w województwie mazowieckim,
wielkopolskim, œl¹skim i mieœcie £odzi, które dotyczy³y oceny
udzia³u czynników paragenetycznych w kszta³towaniu siê
wielkoœci ciœnienia têtniczego wœród m³odzie¿y szkolnej,
prezentowa³ dr med. £ukasz Krzych z I Kliniki Kardiochirurgii
ŒUM w Katowicach. Problemy kontynuacji leczenia oraz
dalszej obserwacji dzieci z czynnikami ryzyka chorób uk³adu
kr¹¿enia w Poradni Nadciœnienia Têtniczego dla doros³ych
podsumowa³ dr hab. Wies³aw Bryl z Katedry i Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia
Têtniczego UMP.

Tomasz Maksymiuk

Doceniæ ocenê ryzyka
Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e wymienione wyst¹pienia sta³y siê podstaw¹ dla bardzo o¿ywionej dyskusji. By³a ona
prawdziwym forum wymiany doœwiadczeñ piêædziesiêciu
uczestników konferencji. Podsumowuj¹c dyskusjê nale¿y
stwierdziæ, ¿e czynniki ryzyka trzeba rozpoznawaæ, modyfikowaæ i eliminowaæ. Niedocenianie znaczenia takich dzia³añ
jest doœæ powszechne. Chorzy czêsto nie wierz¹ w ich skutecznoœæ, a lekarze bywaj¹ ma³o konsekwentni w ich egzekwowaniu.
Na kolejn¹ edycjê konferencji poœwiêconej problematyce
nadciœnienia u dzieci i m³odzie¿y wszystkich zainteresowanych zapraszamy za rok.

Jeden z referatów przedstawi³a dr hab. Jadwiga Jaœko z ŒUM
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Dr n. med. Gabriel Mor i dr psychologii Naomi Mor, twórca opieki hospicyjnej w Izraelu
wraz z ma³¿onk¹, zostali zaproszeni do Poznania przez Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego i Urz¹d Miasta na wniosek prof. Jacka £uczaka,
kierownika Hospicjum Palium SK Przemienienia Pañskiego.
Psychogeriatra dr Gabriel Mor, dyrektor Hospital at Home
Project of End of Life Cancer Patients i sekretarz Israel Medical
Association for Palliative Care jest twórc¹ i dyrektorem medycznym hospicjum Sheba Campus. W 1983 roku za³o¿y³
pierwsze izraelskie hospicjum domowe, oparte o personel
szpitala uniwersyteckiego w Tel Avivie. Dr Naomi Mor jest
psychoterapeutk¹ w Institute for Medical Psychology w Tel
Avivie i superwizorem zespo³u opieki paliatywnej, prowadz¹cego badania naukowe na temat radzenia sobie chorych
z zaawansowan¹, zagra¿aj¹c¹ ¿yciu chorob¹.
Przed przyjazdem do Poznania pañstwo Mor czynnie uczestniczyli w Toruñskich Spotkaniach Opieki Paliatywnej i Onkologii (22-23 V), a nastêpnie podczas pobytu w Krakowie
spotkali siê z zespo³em Hospicjum im. Œw. £azarza, gdzie
wyg³osili wyk³ady.
Archiwum Hospicjum Palium

Ipse consumor
Przebywaj¹c w Poznaniu w dniach od 27 do 30 maja, Naomi
i Gabriel Mor uczestniczyli w kilku spotkaniach, wyg³aszaj¹c
wyk³ady i prowadz¹c dyskusje zwi¹zane z organizacj¹ opieki
paliatywnej i hospicyjnej, rozwi¹zywaniem trudnych problemów psychologicznych oraz zapewnieniem wsparcia duchowego u chorych doros³ych i dzieci objêtych t¹ opiek¹.
Goœcie korzystali z noclegów w Hotelu przy Hospicjum
Palium, co umo¿liwi³o im równie¿ dok³adne zapoznanie siê
z organizacj¹ pracy i dzia³alnoœci¹ wielu form opieki œwiadczonych tutejszym chorym i ich bliskim.
W dniu 28 maja w Hospicjum Palium mia³o miejsce spotkanie z udzia³em rektora UMP prof. Jacka Wysokiego, dyrekcji
SK Przemienienia Pañskiego w osobach dr Szczepana Cofty –
lekarza naczelnego, lek med. Haliny Bogusz – kierownika ds.
administracji i organizacji œwiadczeñ oraz pielêgniarki naczelnej mgr Doroty Liczbañskiej, zespo³u Hospicjum, kiero-

Dr Naomi Mor prezentuje medal autorstwa Ewy Olszewskiej-Borys
z sentencj¹ „Aliis inserviendo ipse consumor”

wnika Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej dr Aleksandry
Kotliñskiej-Lemieszek oraz lekarzy sta¿ystów. Goœcie z Tel
Avivu podzielili siê swoimi doœwiadczeniami w organizacji
opieki hospicyjnej w Izraelu. Przedstawili te¿ ideê prowadzenia dzienników – rolê narracji w komunikowaniu siê i przekazywaniu swoich emocji przez chorych z zaawansowan¹
chorob¹ nowotworow¹. Goœcie zostali uhonorowani przez rektora Wysockiego pami¹tkowymi medalami im. Karola Marcinkowskiego.

Archiwum Hospicjum Palium

Jak komunikowaæ siê z dzieæmi

W Hospicjum Palium pañstwo Mor spotkali siê z w³adzami uniwersytetu,
szpitala Przemienienia Pañskiego oraz samego hospicjum
i dzia³aj¹cej tu Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej.

Tego samego dnia w godzinach popo³udniowych pañstwo
Mor uczestniczyli tak¿e w spotkaniu z zespo³em hospicyjnym
w nowej siedzibie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Hospicjum, prowadzonego przez dr Annê Jakrzewsk¹Sawiñsk¹. Przedmiotem wyk³adów by³a organizacja
geriatrycznej opieki paliatywnej w Tel Avivie (dr Gabriel Mor)
oraz problemy w komunikowaniu siê z ciê¿ko chorymi, cierpi¹cymi dzieæmi z zaawansowan¹ chorob¹ nowotworow¹
w schy³kowym okresie ¿ycia (dr Naomi Mor). Prezentacja
pt.„O czym wiedz¹ umieraj¹ce dzieci” spotka³a siê z ¿ywym
zainteresowaniem.
Nazajutrz w Hospicjum Palium odby³o siê otwarte spotkania wspó³organizowane przez przedstawicieli Gminy ¯y-
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To Prof. Lukas Radbruch
President, European Association Palliative Care

I have just completed a study tour focused on the Hospices in the main cities
in Poland. The tour was organized and closely monitored by our friend
Prof J. LUCZAK who for the past decades has been the driving force
and the conceptual promoter of the Palliative Care doctrine in Poland,
in Central and East Europe. The well organized tour exposed me – and my wife,
a PhD in Psychology of terminal care – to remarkably efficient functioning modern
and well equipped Hospices in the towns of Krakow, Poznan, Tomaszow as well as
to extensive teaching facilities in the “Oxford-like atmosphere“ of the town of Torun.
I was profoundly impressed by the high quality and the up-to-date level
of medical and nursing care as well as the close interactive activity
of the professional caregivers and the spiritual support provided by the clergy.
We truly admired the great efforts involved in the training of physicians, nurses
and other caregivers in the attempt to prepare the future cadres of professionals.
We were impressed by the genuine ecumenic message professed
by all the caregivers we met in the Hospices, and believe that this message
as formulated by Prof LUCZAK should be propagated and, maybe,
discussed within the framework of a European Seminary organized by the EAPC.
The demographic changes in the structure of the European Society calls – now more
than ever – for an interfaith, interactive dialog that will no doubt impact on our activity
in the field of Palliative Care. I believe that Prof LUCZAK is the most prominent
and qualified person to organize and preside over such an international get together
I wish to thank you for your attention
Gabriel Mor MD

dowskiej miasta Poznania, z aktywnym udzia³em jej przewodnicz¹cej Alicji Kobus i fundacji Synagoga Nowa oraz zastêpcy dyrektora Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
Urzêdu Miasta dr El¿biety Dybowskiej. Dr Gabriel Mor mówi³
o w³asnych doœwiadczeniach w opiece paliatywnej, a dr Naomi
Mor o problemach psychologicznych u chorych objêtych opiek¹ paliatywn¹, zwracaj¹c uwagê na rolê zapisków i narracji
w przekazywaniu emocji u chorych.
W zwi¹zku ze œwiêtem ¿ydowskim Szawuot (w tym roku
29-30 V) pani doktor przedstawi³a tak¿e biblijn¹ historiê
Naomi (czyli Noemi z Ksiêgi Rut).
W hospicjum w¹growieckim
W sobotê pañstwo Mor byli goœæmi ks. kanonika Andrzeja
Rygielskiego, proboszcza w¹growieckiej parafii œw. Wojciecha, inicjatora wielu akcji charytatywnych i wspó³za³o¿yciela tamtejszego hospicjum. W spotkaniu uczestniczy³a pani
Alicja Kobus, przewodnicz¹ca poznañskiej Gminy ¯ydow-

Archiwum Hospicjum Palium

June 05 2009

Cz³onkowie kapitu³y orderu Ecce Homo, jego dawni i tegoroczni
kawalerowie oraz damy (siedz¹ od lewej): Jan Krenz, Zofia ¯ukowska,
Gabriel Mor z ¿on¹, ks. Andrzej Rygielski, poni¿ej o. Leon Knabit.
Tomaszów Mazowiecki 31 maja 2009

skiej oraz prof. Jacek £uczak. Poza spotkaniem z personelem
Hospicjum Mi³osiernego Samarytanina w W¹growcu nasi
goœcie mieli równie¿ sposobnoœæ odwiedzenia pacjentów
hospicjum. Goœcie z Izraela bardzo wysoko ocenili poziom
œwiadczonej opieki i leczenia oraz zaanga¿owanie personelu
sprawuj¹cego opiekê, jak równie¿ piêkny budynek hospicyjny
i jego wyposa¿enie, zapewniaj¹ce wysoki komfort leczonym tu
chorym.
Oto ludzie
W dniu 31 maja dr Gabriel Mor oraz ks. kanonik Andrzej
Rygielski zostali odznaczeni w Tomaszowie Mazowieckim
orderami ECCE HOMO jako kandydaci zg³oszeni przez
kawalera tego odznaczenia, prof. Jacka £uczaka. Dr Morowi
kapitu³a przyzna³a order „za szlachetnoœæ charakteru i obronê
ludzkiej godnoœci umierania, za niesienie nadziei oraz ulgi w
bólu i cierpieniu”, a ks. Rygielskiemu za „pe³ne poœwiêcenia
¿ycie i pracê dla osób najs³abszych i najbardziej potrzebuj¹cych, wbrew wszelkim przeciwnoœciom losu”.
Pod wra¿eniem hospicjów polskich
Pobyt oraz spotkania i wyk³ady pañstwa Morów by³y finansowane przez miasto w ramach Projektu „Akademicki
Poznañ” oraz przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Po powrocie do kraju pañstwo Mor wyrazili podziêkowanie
dla UMP oraz Urzêdu Miasta Poznania jako organizatorów ich
pobytu i spotkañ w Polsce.
W wystosowanym przez dr Gabriela Mora liœcie do przewodnicz¹cego EAPC (European Association for Palliative
Care) prof. Lukasa Radbrucha goœcie z Izraela wyrazili swoje
najwy¿sze uznanie dla rozwoju opieki paliatywnej w Polsce,
podkreœlaj¹c osi¹gniêcia Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum Palium SK Przemienienia Pañskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wizyta w w¹growieckim Hospicjum Mi³osiernego Samarytanina
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prof. Jacek £uczak
dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek
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Zainicjowana trzydzieœci cztery lata temu wspó³praca miêdzy nasz¹ uczelni¹ a Matrin-Luther Universität w Halle
nie tylko trwa w dotychczasowych formach, ale i przyjmuje nowe. W tym roku zamiast jednego sympozjum
odby³y siê dwa: lekarskie i farmaceutyczne.

W majowy weekend (15-17) 2009 roku Poznañ goœci³
niemieckich lekarzy i farmaceutów oraz studentów uczestnicz¹cych w tradycyjnym sympozjum Poznañ-Halle, kolejnym
spotkaniu w ramach d³ugoletniej wspó³pracy miêdzy uniwersytetami w Halle i Poznaniu. Dziêki inicjatywie i ogromnemu
zaanga¿owaniu prof. Zenona Kokota, prorektora ds. Nauki
i Wspó³pracy z Zagranic¹ UMP, to miêdzynarodowe sympozjum zyska³o nowy wymiar.

Odby³y siê równolegle dwa spotkania: dla lekarzy – XXIII
Bilateralne Sympozjum Poznañ-Halle „Aging and regeneration” oraz dla farmaceutów – V Niemiecko-Polskie
Sympozjum „New Challenges for Pharmaceutical Sciences”.
Dotychczasowe sympozja farmaceutyczne, które – podobnie
jak spotkania lekarzy – odbywa³y siê naprzemiennie w Poznaniu i w Halle (w latach 1985, 1998, 1999 i 2007), ogranicza³y
siê jednak do obrad w gronie naukowców z tych dwóch oœrodków. W tym roku formu³ê sympozjum poszerzono, by umo¿liwiæ wymianê doœwiadczeñ przedstawicielom tak¿e innych
wiod¹cych szkó³ farmaceutycznych Polski i Niemiec.
Uroczysta inauguracja obu spotkañ z udzia³em patrona
honorowego – rektora UMP prof. Jacka Wysockiego i licznych
zaproszonych goœci, integruj¹ca œrodowiska naukowe lekarzy
i farmaceutów z zaproszonych uniwersytetów, mia³a miejsce
w pi¹tek 15 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym.
Spotkanie lekarzy

Marek Bernard

Owocne obrady w ramach XXIII Bilateralnego Sympozjum Poznañ-Halle „Aging and regeneration” odbywa³y siê
w sobotê 16 maja 2009 roku w nowoczesnym kompleksie

W spotkaniu wziê³o udzia³ 150 farmaceutów, nie tylko z Poznania
i Halle, ale i z innych oœrodków naukowych Polski i Niemiec

Marek Bernard

Nie tylko z dwóch miast

Na inauguracji obu sympozjów wyst¹pi³ wieloletni pe³nomocnik
rektora ds. wspó³pracy z Uniwersytetem w Halle, prof. Wojciech Cichy

Collegium Stomatologicum i prowadzone by³y w jêzyku
angielskim.
Wziê³o w nich udzia³ 26 uczestników ze strony niemieckiej (w tym inicjator wspó³pracy z nasz¹ uczelni¹, trwaj¹cej
nieprzerwanie od 1975 roku prof. Konrad Seige oraz dziekan
Wydzia³u Lekarskiego w Halle, prof. Stephan Zierz) i 30
z polskiej. W programie sympozjum znalaz³y siê cztery sesje
naukowe, podczas których wyg³oszono 17 wyk³adów i doniesieñ, a w sesjach posterowych zaprezentowano 15 plakatów.
Wszystkie przedstawione prace by³y œciœle zwi¹zane z tematem przewodnim sympozjum (starzenie siê i regeneracja).
Omawia³y wiele jego aspektów, pocz¹wszy od dyscyplin
podstawowych, na zagadnieniach klinicznych koñcz¹c.
Wa¿ny jest student
Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ aktywnymi
uczestnikami obrad byli tak¿e studenci – zarówno polscy, jak
i niemieccy – stawiaj¹cy swoje pierwsze kroki w œwiecie nauki.
Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿ dziêki inicjatywie prof.
Rolfa-Edgara Silbera z Uniwersytetu w Halle jedn¹ z form
polsko-niemieckiej wspó³pracy jest równie¿ program
wymiany studentów. W tym roku piêciu polskich studentów
odby³o w Halle praktyki wakacyjne. Ich opiekunem by³
wieloletni pe³nomocnik do spraw wspó³pracy tamtejszego
uniwersytetu z uczelni¹ poznañsk¹, prof. Albrecht Krause.
Podczas poprzedniego sympozjum, które odby³o siê
w Halle w 2007 roku, uczczono inicjatorów wspó³pracy
miêdzy uniwersytetami w Poznaniu i Halle, prof. Jana Hasika
i prof. Konrada Seige. Ustanowiono nagrodê „Hasik-Seige
Award” dla autorów najlepszych prezentowanych prac. W tym
roku nagrodê (ka¿da w wysokoœci 500 Euro), wrêczan¹ po raz

F
a
k
t
y
U
M
P
4
5
/
2
0
0
9

Marek Bernard

Polsko-niemieckie sympozja lekarzy i farmaceutów WSPÓ£PRACA

Prof. Rolf-Edgar Silber w towarzystwie dziekana Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu w Halle prof. Stephana Zierza wrêczy³ rektorowi UMP
pami¹tkowy talerz

pierwszy w Poznaniu, otrzymali: dr Maxymilian von Laffert z Halle oraz dr Anna
Barciszewska z naszego uniwersytetu.
Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê
podczas spotkania towarzyskiego, które
mia³o miejsce w sobotni wieczór w restauracji „Oaza” nad Jeziorem Strzeszyñskim.
Wyzwania farmaceutyczne

19

Hartwig Steckel z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii, prof. Peter Kleinebudde z Uniwersytetu Heinricha
Heinego w Düsseldorfie oraz prof. Reiner Müller i dr hab.
Cornelia Keck z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.
Poza licznym uczestnictwem pracowników naszego Wydzia³u Farmaceutycznego w obradach sympozjum aktywny
udzia³ wziêli tak¿e przedstawiciele Wydzia³u Farmaceutycznego z Gdañskiej Akademii Medycznej z prof. Romanem
Kaliszanem i prof. Mari¹ Sznitowsk¹ oraz z Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego z prof. Renat¹
Jachowicz oraz dr Sebastianem Polakiem. Liczba uczestników
bior¹cych udzia³ w sympozjum, szczególnie ze strony polskiej,
znacz¹co przeros³a oczekiwania organizatorów. Jest to na
pewno powód do dumy, który jednoczeœnie dobrze rokuje na
przysz³oœæ.
Lubimy plakaty

Tematem przewodnim tegorocznego sympozjum by³y
nowe wyzwania w naukach farmaceutycznych. Dziesiêæ wyk³adów plenarnych w trzech sesjach oraz
111
prac przedstawionych w postaci poUniwersytet Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze powsta³ w roku 1817 po po³¹czeniu sterów, w pe³ni odzwierciedla³o to has³o.
wittenberskiego uniwersytetu Leucorea Prezentowane prace, stoj¹ce na wysokim
(za³. 1502) i uniwersytetu Fridericiana w Halle poziomie, ukazywa³y dynamiczny postêp
(za³. 1694). W tej chwili na 10 wydzia³ach uczy w rozwoju nauk farmaceutycznych. Tesiê tutaj ok. 18 tysiêcy studentów.
matyka obrad obejmowa³a m.in.
Wspó³praca z poznañsk¹ uczelni¹ siêga roku zagadnienia dotycz¹ce formu³owania
1975. Jej inicjatorami byli profesorowie Jan i charakterystyki nowoczesnych postaci
Hasik i Konrad Seige. Pocz¹tkowo co roku, farmaceutycznych, molekularnych i gea od 1986 roku co dwa lata naprzemiennie
netycznych podstaw wch³aniania leków,
w obu oœrodkach organizowane s¹ bilateralne
modelowania molekularnego leków czy
kongresy naukowe. Ka¿de z tych sympozjów
stereo selektywnej farmakokinetyki
poœwiêcone by³o innej dziedzinie medycyny.
leków.
Atmosfera spotkania by³a bardzo
Wspó³praca uczelni obejmuje równie¿
wymianê i wspó³pracê naukow¹ pracowników przyjazna, o czym œwiadczy³y ¿ywe
naukowych, wyk³adowców i studentów, przed dyskusje w przerwach obrad. Bardzo dui podyplomowe szkolenia specjalistyczne, stu- ¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê sesja
denckie szkolenia jêzykowe, ustalanie kom- posterowa.
patybilnych programów nauczania oraz mo¿liWspó³praca farmaceutów poznañskich
woœæ doktoryzowania siê i habilitowania na z kolegami z Halle i Kilonii przek³ada siê
partnerskiej uczelni.
na intensywna wymianê naukow¹ pomiêdzy naszymi uniwersytetami. W ostatnich

Obrady V Niemiecko-Polskiego
Sympozjum „New Challenges for
Pharmaceutical Sciences” odbywa³y siê
w sobotê 16 maja 2009 roku w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym naszej
uczelni i by³y prowadzone równie¿
w jêzyku angielskim. Dziêki temu w pe³nej przez ca³y czas sali wyk³adowej,
obok swych polskich kolegów, obecni
byli tak¿e studenci anglojêzycznego programu farmacji.
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas czwartego Polsko-Niemieckiego Sympozjum
pt.: „The Pharmacy in the New Century”, które odby³o siê 6
czerwca 2007 roku w Halle, do udzia³u w tegorocznym sympozjum farmaceutów oprócz naukowców z Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz
Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle zaproszono tak¿e naukowców farmaceutów z innych wiod¹cych szkó³ farmaceutycznych z Niemiec i Polski.

W sympozjum wziê³o udzia³ 150 naukowców z obu
krajów. Niemiecka delegacja farmaceutów sk³ada³a siê z 35
osób. Do Poznania przyjecha³o m.in. dwóch doktorów honoris
causa naszej uczelni: prof. Reinhard Neubert (Halle) oraz prof.
Bernd W. Müller (Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii).
Ponadto z Niemiec przyjechali: prof. Wolfgang Sippl oraz prof.
Thomas Groth z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle, prof.

Marek Bernard

Imponuj¹ca frekwencja

Obrady sympozjum farmaceutycznego odbywa³y siê
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP
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WYRÓ¯NIENIA I NAGRODY

latach coraz wiêcej studentów pi¹tego roku farmacji wyje¿d¿a
do Halle pisaæ swoje prace magisterskie, niektórzy nawet
zostaj¹ na d³u¿ej i tam kontynuuj¹ pracê naukow¹.
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W dniu 20 maja 2009 w Warszawie Minister Edukacji
Narodowej Katarzyna Hall przyzna³a Medal Komisji Edukacji Narodowej, najwy¿sze wyró¿nienie przyznawane za
szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania. Otrzyma³a je

Do zobaczenia w 2011!
Ustalono, ¿e nastêpne sympozjum niemiecko-polskie farmaceutów odbêdzie siê na Uniwersytecie Heinricha Heinego
w Düsseldorfie. Tymczasem lekarze zadecydowali, ¿e
tematami przewodnimi przysz³ego XXIV Tradycyjnego Sympozjum Poznañ-Halle (tym razem w Halle) bêd¹ zagadnienia
metaboliczne, endokrynologiczne i gastroenterologiczne. Oba
spotkania odbêd¹ siê w roku 2011.
O¿ywiona dyskusja podczas obu sympozjów i zaanga¿owanie uczestników po raz kolejny utwierdzi³o wszystkich
w przekonaniu, ¿e takie miêdzynarodowe formy wymiany
wiedzy i doœwiadczenia mo¿na i trzeba kontynuowaæ.
¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e kolejne spotkania bêd¹ równie owocne jak sympozja tegoroczne, zarówno w sferze
naukowej, jak i towarzyskiej.

– prof. Danuta Pupek-Musialik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych
i Nadciœnienia Têtniczego UMP.
Nagrody UMP im. W³adys³awa Biegañskiego za wybitne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze podczas inauguracji roku akademickiego 6 paŸdziernika 2009 otrzymali
– prof. Jacek £uczak (nagroda I stopnia)
– prof. Micha³ Musielak (nagroda I stopnia)
– prof. Jerzy G³uszek (nagroda II stopnia)
Podczas ceremonii otwarcia organizowanego raz na
piêæ lat Kongresu Stomatologów Polskich, 25 czerwca 2009
roku prezydent PTS prof. Marek Ziêtek wrêczy³ we wroc³awskiej operze najwy¿sze wyró¿nienie PTS, przyznawane
przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa – godnoœæ Bene Meritus

prof. Wojciech Cichy
dr Natalia Kobelska-Dubiel
dr Bartosz Urbaniak

– prof Ryszardowi Koczorowskiemu (za rok 2008), kierownikowi Kliniki Gerostomatologii UMP
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Adam Zadrzywilski dla PTS

Ponad dwieœcie osób uczestniczy³o
w VIII Konferencji z cyklu
„Akustyka w audiologii i foniatrii”.
Odby³a siê ona w campusie uniwersyteckim
na Morasku.

prof. Andrzej Obrêbowski

– prof. Wies³awowi Hêdzelkowi (za rok 2009), kierownikowi
Katedry Protetyki Stomatologicznej i Kliniki Protetyki UMP.

Adam Zadrzywilski dla PTS

W dniach 5 i 6 czerwca 2009 roku w Aula Maxima Wydzia³u Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odby³a siê
kolejna konferencja zorganizowana przez Instytut Akustyki
UAM oraz Katedrê i Klinikê Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, przy wspó³udziale zarz¹du Polskiego Towarzystwa Protetyków S³uchu.
Obradom, w których uczestniczy³o ponad 200 osób,
przewodniczyli prof. Edward Hojan (UAM) i prof. Andrzej
Obrêbowski (UMP). Wyg³oszono osiemnaœcie referatów.
Nastêpna, dziewi¹ta konferencja odbêdzie siê w dniach
28-29 maja 2010. Uwa¿amy, ze konferencje z cyklu „Akustyka
w audiologii i foniatrii” s¹ realnym wyk³adnikiem wspó³pracy
obu poznañskich uniwersytetów.
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W siedmiogrodzkiej krainie Drakuli studenci z Polski i Rumunii, w ramach siódmej edycji
Szko³y Letniej, dyskutowali o zdrowiu psychicznym. A przy okazji poznawali Rumuniê
i zawi¹zywali nowe przyjaŸnie.

Archiwum Jana Domaradzkiego

Od 10 do 15 czerwca 2009 odbywa³a siê siódma ju¿ edycja
Summer School, organizowanej przez Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Tym razem naszym g³ównym partnerem by³
Uniwersytet Transylwañski w Braszowie, gdzie tym razem
spotkali siê uczestnicy Szko³y Letniej. W projekcie udzia³
wziêli tak¿e goœcie z Niemiec, Portugalii, Turcji i Finlandii.
Obecne spotkanie by³o kontynuacj¹ poprzednich edycji
Summer School, która do tej pory odbywa³a siê co dwa lata
w Poznaniu i w Jyväskylä w Finlandii.
Zdrowie psychiczne okiem przyrodnika i humanisty
Jak co roku has³em przewodnim spotkania by³a promocja
zdrowia w rodzinie. Tym razem nacisk po³o¿ono na kwestie
zdrowia psychicznego, a temat obrad brzmia³: Family Health
Promotion: Mental Health. Zasadnicz¹ rolê w podejœciu do
kszta³towania modeli prozdrowotnych zachowañ wœród studentów odegra³a formu³a wyk³adów prowadzonych w jêzyku
angielskim przez wyk³adowców z Polski, Rumunii, Niemiec,
Turcji i Portugalii. Wyk³ady mia³y charakter interdyscyplinarny, co sprzyja³o wieloaspektowemu ujêciu zjawiska.
Do uczestnictwa w Summer School zaproszeni zostali specjaliœci z zakresu pielêgniarstwa, fizjoterapii, promocji zdrowia, socjologii, psychologii, edukacji i pracy socjalnej. Pozwoli³o to na szerokie ujêcie omawianej tematyki i poszerzenie
spektrum zainteresowañ studentów.
Równie ciekawy i pozytywnie oceniony przez studentów
by³ program towarzyski, który pozwoli³ zacieœniæ wiêzy
miêdzy studentami i wyk³adowcami. Odwiedziliœmy m.in.
zamek Drakuli w Bran i zwiedzaliœmy Braszów, piêkne miasto
partnerskie Poznania. W drodze powrotnej uda³o nam siê tak¿e
spêdziæ kilka godzin w Bukareszcie.

Wyk³ady odbywa³y siê w Aula Magna
na terenie Miêdzynarodowego Centrum Konferencyjnego

Aktualny i potrzebny z perspektywy spo³ecznej temat,
jakim okaza³a siê problematyka zdrowia psychicznego wzbudzi³ zainteresowanie i dyskusje, co zdaje siê potwierdzaæ
kolejny trafny i ciekawy wybór tematyki Summer School. Tym
bardziej, ¿e omawiana tematyka zosta³a poszerzona o aspekty
spo³eczne, co pozwoli³o prze³amaæ dominuj¹cy w medycynie
paradygmat nauk przyrodniczych i spojrzeæ na zjawiska
zdrowia tak¿e okiem nauk humanistycznych i spo³ecznych.

Archiwum Jana Domaradzkiego

Nasze wyk³ady

Nasza ekipa przed sal¹ obrad

W trakcie tegorocznego kursu studenci mogli wys³uchaæ
wielu ciekawych wyk³adów, przedstawionych przez wyk³adowców z „Transilvania” University Brasov (Rumunia),
Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, Esslingen
(Niemcy), Escola Superior de Enfermagem do Porto
(Portugalia) i Dokuz Eylul University School of Nursing Izmir
(Turcja). Nasz uniwersytet reprezentowa³ koordynator
Summer School dr Jan Domaradzki z Katedry Nauk
Spo³ecznych, który wyg³osi³ wyk³ad na temat: Does Mental
Illness Exist? Nasz¹ Alma Mater reprezentowa³o tak¿e liczne
grono (13) studentek WNoZ, które wyg³osi³y cztery ciekawe
referaty:
1. Aleksandra Chojnacka, Justyna Filipowicz i Tatiana Walerych (I rok Studiów Uzupe³niaj¹cych Magisterskich, zdrowie
publiczne): Alzheimer's Disease – the Most Common Form of
Dementia Among the Elderly in Poland.
2. Dominika Cyborowska (II rok SUM, po³o¿nictwo): Postpartum Depression.
3. Eliza Miko³ajczak, Joanna Marcysiak i Emilia Wietrzyñska
(I rok SUM, zdrowie publiczne): Mental Healthcare System in
Poland.
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4. Justyna Wieja, Natalia Wenc³awek, Agnieszka Rymkiewicz,
Aleksandra Skorek, ¯aneta Szarzyñska, Aleksandra Szumigaj
(I rok SUM, fizjoterapia): The Level of Physical Fitness
Among Patients Living in Residential Homes.
W obradach licznie uczestniczyli tak¿e studenci z Braszowa. W sumie w tegorocznej Summer School wziê³o udzia³
oko³o 35 studentów. Jak co roku liczba uczestników jest bowiem ograniczona, by zapewniæ studentom mo¿liwoœæ integracji, co od pocz¹tku by³o jedn¹ z idei przewodnich w organizacji
miêdzynarodowego kursu.

Podsumowuj¹c przebieg tegorocznego kursu, koordynatorzy Summer School wytyczyli plan dzia³añ na kolejne lata.
Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotycz¹ce
organizacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich
sta³e wpisanie w akademickie kalendarium.
Ustalono przy tym, ¿e przysz³oroczna Summer School
odbêdzie siê w Poznaniu na prze³omie maja i czerwca 2010
roku. Jej temat roboczy brzmi: Inequalities in Health. Narasta
znaczenie statusów osi¹gniêtych dla spo³ecznej pozycji jednostki. Zdrowie jawi siê ju¿ nie tylko jako szczególna wartoœæ
i norma spo³eczna, lecz tak¿e jako forma kapita³u (zasobu),
który warunkuje status spo³eczny i wp³ywa na nierównoœci
spo³eczne. Ma to miejsce zw³aszcza w krajach, które ca³y czas
borykaj¹ siê ze skutkami transformacji ustrojowej i wejœcia
w nowe struktury jednocz¹cej siê Europy. W tym kontekœcie
wybór tematyki na przysz³oroczn¹ Szko³ê Letni¹ wydaje siê
nader zasadny i trafny.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udzia³u
w kolejnych edycjach Summer School.
dr Jan Domaradzki
Koordynator Summer School

Archiwum Jana Domaradzkiego

Za rok o nierównoœciach

Choæ Bram Stoker opisa³ branski zamek jako siedzibê Drakuli,
warto pamiêtaæ, ¿e pierwowzór wampira – wo³oski okrutnik
Vlad Þepeº – przebywa³ tu zaledwie przez dzieñ lub dwa
i to jako wiêzieñ
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Pi¹ty dwutygodniowy kurs onkologiczny dla studentów pod auspicjami European CanCer
Organization (ECCO, dawniej FECS) odby³ siê po raz trzeci z rzêdu na naszym uniwersytecie.
Najprawdopodobniej kolejny te¿ bêdzie u nas.
Europejska Organizacja Nowotworowa ECCO powsta³a
we wrzeœniu 2007 na bazie istniej¹cej od pocz¹tku lat 80-tych
Federacji Europejskich Towarzystw Onkologicznych.
Reprezentuje poprzez swych cz³onków ponad 50 tysiêcy onkologów naszego kontynentu. Jej ide¹ przewodni¹ jest zacieœnianie wspó³pracy interdyscyplinarnej na polu onkologii, a
tak¿e promowanie interesów pacjentów, opiekuj¹cych siê nimi
lekarzy praktyków oraz naukowców zajmuj¹cych siê t¹
dziedzin¹. ECCO stara siê tak¿e zainteresowaæ m³odych lekarzy i studentów medycyny mo¿liwoœci¹ specjalizacji w dyscyplinach zwi¹zanych z onkologi¹. Maj¹ temu s³u¿yæ miêdzy
innymi coroczne dwutygodniowe kursy letnie.

Nie ma jak w Poznaniu
„Letnie szko³y onkologii” wymyœlili wspólnie prof. Jan
Vermorken z Uniwersytetu Antwerpijskiego i prof. Janina
Markowska z Kliniki Onkologii UMP. Na taki kurs nie
wystarczy po prostu siê zapisaæ. Zg³oszenia studentów
ostatnich lat studiów medycznych, zawieraj¹ce miêdzy innymi
referencje od profesorów ich macierzystych uczelni i spisy
studenckich publikacji, s¹ szczegó³owo rozpatrywane. Student
„bez dorobku” nie ma dziœ szans. W pierwszych edycjach
kursu, organizowanych w Antwerpii i Berlinie, trudno by³o
znaleŸæ wystarczaj¹c¹ iloœæ chêtnych, by zape³niæ 24-osobow¹
listê. Jednak po pierwszej poznañskiej letniej szkole w 2007
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Joanna Stanis³awiak

roku, liczba entuzjastycznych recenzji uczestników i zg³oszeñ
do kolejnej edycji gwa³townie wzros³a.
– W tym roku musieliœmy wybieraæ spoœród 70 aplikacji – mówi
prof. Markowska, lokalny kierownik kursu. – Przyjmujemy
tylko najlepszych z najlepszych. A oni chc¹ do nas przyje¿d¿aæ,
bo zapewniamy im wyczerpuj¹c¹ tematykê w ró¿norodnej
formie. Tylko u nas s¹ i wyk³ady, i pobyt w klinikach, prezentacje
przypadków, a do tego podzia³ na ma³e, czteroosobowe grupy,
które g³êbiej zapoznaj¹ siê z jednym zagadnieniem i na jego
temat przygotowuj¹ pó³godzinn¹ prezentacjê. Przedstawi¹ j¹
wszystkim uczestnikom na koniec kursu.
ECCO chcia³oby, aby przysz³oroczna europejska onkologiczna szko³a letnia równie¿ odby³a siê w Poznaniu. Kiedy decyzja w tej sprawie zostanie podjêta, informacje na temat kursu
zostan¹ umieszczone na stronie internetowej www.eccoorg.eu.

23

Uczestnicy kursu przyjechali z szesnastu pañstw

i w Wielkopolskim Centrum Onkologii). Po obiedzie kolejny
wyk³ad, praca w grupach nad prezentacj¹ a na zakoñczenie
dnia – prezentacja przypadku.
Zajêcia prowadzili pracownicy UMP i WCO (profesorowie W. Golusiñski, M. Komarnicki, J. Markowska, J. Moczko,
P. Murawa, J. Nowak i J. Wachowiak; dr hab. D. I¿ycki;
doktorzy A. Karczewska-Dzionk, R. M¹dry – bêd¹cy jednoczeœnie lokalnym organizatorem i koordynatorem projektu,
P. Milecki, K. Ro¿nowski i P. Tomczak) oraz goœcie z zagranicy, profesorowie Hans Lagendijk z Holandii, Marjut Leidenius z Finlandii oraz Dirk Schrijvers i Jan Vermorken z Belgii.
Dodatkowo profesorowie Beate Rau i Henning Flechtner
z Niemiec oraz Peter Naredi ze Szwecji przedstawili swoje
wyk³ady poprzez internet.
Od tego intensywnego porz¹dku zajêæ by³ w zasadzie tylko
jeden wyj¹tek, gdy 12 sierpnia po obiedzie studenci zwiedzali
miasto. Ostatni dzieñ kursu te¿ wygl¹da³ inaczej: po porannych
wyk³adach studenci przedstawiali efekty swojej pracy w grupach, po czym stali siê szczêœliwymi posiadaczami certyfikatów ukoñczenia kursu.
Niewykluczone, ¿e po studiach zdecyduj¹ siê zwi¹zaæ na
sta³e z onkologi¹. Spoœród kilkunastu studentów naszej uczelni
uczestnicz¹cych w poprzednich edycjach szko³y letniej, wielu
tak¹ decyzjê podjê³o. Pracuj¹ na poznañskich oddzia³ach
onkologicznych na UMP lub w WCO.

Elective course 2009
Tegoroczny kurs rozpocz¹³ siê 10 sierpnia, choæ uczestnicy stawili siê w „Eskulapie” ju¿ poprzedniego popo³udnia –
mogli poznaæ siê jeszcze przed zajêciami na imprezie
integracyjnej w Collegium Stomatologicum. Przyjecha³o ich
24 z 16 europejskich pañstw. Najliczniej Brytyjczycy, którzy
przybyli w pi¹tkê. Troje Niemców, po dwie studentki z Litwy
i Estonii. Pojedyncze osoby reprezentowa³y uniwersytety
z Belgii, Grecji, Holandii, Irlandii, Macedonii, Polski,
Portugalii, Rosji, Rumunii, Turcji i Ukrainy. Przez dziesiêæ dni
spotykali siê rano na wyk³adach w szpitalu przy ul. £¹kowej,
a po krótkiej przerwie rozje¿d¿ali siê w ma³ych grupach na
poznañskie oddzia³y onkologiczne (na naszym uniwersytecie

Kazimierz Fryœ

Z punktu widzenia studenta

Uczestnicy letnich szkó³ ECCO oceniaj¹ poznañskie kursy
bardzo wysoko

Studenci, dawni i tegoroczni, wypowiadaj¹ siê o kursie
w samych superlatywach, zapewniaj¹c, ¿e bêd¹ propagowaæ
poznañsk¹ szko³ê onkologii na swoich macierzystych
uniwersytetach i polecaæ j¹ kolegom.
W rozmowie z „Faktami” Ho Joon Wee z Wielkiej Brytanii, który wie ju¿, ¿e chce zostaæ w przysz³oœci onkologiem,
podkreœla³ doskona³¹ organizacjê i wszechstronnoœæ kursu.
Chwali³ nie tylko kompetencje, ale i ¿yczliwoœæ wyk³adowców. Dla Szwajcarki Audrey Feldmann godnym naœladowania
pomys³em jest koñczenie kursu przygotowywan¹ od pocz¹tku
jego trwania prezentacj¹.
– To lepsze ni¿ robienie codziennych testów, jak ma to miejsce
na podobnych kursach, na przyk³ad w greckiej Ioanninie.
Œwietne jest te¿ to, ¿e w Poznaniu mo¿emy siê spotkaæ z pacjentem na oddziale. Inne kursy nie daj¹ mo¿liwoœci takiego
kontaktu – mówi Audrey.
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Jagodowy czas 2009

Studiuj¹cy w Rosji Nigeryjczyk Charles Ero, którego na
polu onkologii poci¹gaj¹ na równi ginekologia i hematologia,
przyznaje:
– Tak, uczestnictwo w tym kursie to ciekawe doœwiadczenie.
Kurs jest bardzo dobrze przygotowany i wyczerpuj¹cy. Wyczerpuje wszystkie aspekty onkologii i... nas te¿. Przyda³oby
siê trochê wiêcej wydarzeñ towarzyskich.

– Przecie¿ spotykamy siê poza zajêciami! Nawet wyk³adowcy
zapraszaj¹ nas na miasto. Szkoda, ¿e zwiedzaj¹c Poznañ
spóŸniliœmy siê na kozio³ki. Czy one nie mog¹ siê trykaæ
czêœciej ni¿ jeden raz dziennie? My w po³udnie mamy inne
sprawy na g³owie – œmieje siê Audrey.
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Min¹³ kolejny rok akademicki, ruszy³ kolejny proces rekrutacyjny na naszym uniwersytecie.
Og³oszono listy przyjêtych i tych, którzy w tym roku mieli trochê mniej szczêœcia.
A¿ wreszcie nadszed³ tak d³ugo wyczekiwany 20 sierpnia, czyli pierwszy dzieñ
Obozu Integracyjnego „JAGODA 2009”.
Jagoda to samotnie stoj¹ca chata na œrodku leœnej polany,
nad jeziorem Szczuczarz w otulinie Drawieñskiego Parku
Narodowego. W tym roku pierwszego dnia zobaczyliœmy
trochê inn¹, bo odnowion¹ Jagodê. W prawej czêœci domu le¿y
wymieniona pod³oga, pompa przed chat¹ te¿ jest nowa – ju¿ nie
trzeba siedem razy pompowaæ, aby pojawi³y siê pierwsze
krople wody. Wyremontowano te¿ ma³y pokoik i mo¿na
korzystaæ z piwnicy pod spi¿arni¹.
O studiach na pomoœcie
Dawid Brudnicki

W tym wyj¹tkowym miejscu, którego strze¿e Jagodowa
Baba, jest prawie wszystko. Fantastyczna atmosfera, zawsze
wyj¹tkowi ludzie, wszechobecna przyroda, ca³onocne ogniska.
W Jagodzie brakuje tylko wody, gazu, pr¹du, w wielu miejscach zasiêgu, ale to w³aœnie tworzy jedyny w swoim rodzaju
klimat tego ma³ego raju na ziemi. Chocia¿ dla mnie by³ to ju¿
czwarty obóz, to jak zawsze czeka³am na niego z niecierpliwoœci¹, od dawna zadaj¹c sobie pytania: jacy bêd¹ tegoroczni
uczestnicy? co zaskoczy mnie w tym roku? co bêdê najlepiej
wspominaæ z tego miejsca? Dzisiaj, gdy wróci³am ju¿ do
cywilizowanego œwiata, znam odpowiedzi na wszystkie te
pytania.

W trakcie obozu odwiedzi³ Jagodê prorektor ds. studenckich

Uczestnikami Jagody 2009 by³o czternaœcie dziewczyn
i piêciu ch³opaków z ró¿nych kierunków, z ró¿nych wydzia³ów.
Jeszcze zagubieni w tym naszym uczelnianym œwiecie. Codziennie zadawali nam – cz³onkom kadry – pytania dotycz¹ce
studiów, zajêæ, struktury uczelni, Rady Uczelnianej Samorz¹du Studenckiego i innych organizacji studenckich. Starali
siê jak najlepiej wykorzystaæ dni spêdzone na obozie. Pogoda
w tym roku by³a wyj¹tkowo ³adna, deszcz pokropi³ tylko
ostatniej nocy. Prawie ka¿dego dnia by³o ok. 30°C, a to spowodowa³o, ¿e wiêkszoœæ czasu up³ywa³a nam nad jeziorem, na
pomoœcie.

Dawid Brudnicki

Integracja szeptem i prac¹

Nowa pompa dobrze nam s³u¿y³a

Mimo ¿e obóz zawsze odbywa siê w tym samym miejscu,
ka¿dy charakteryzuje siê czymœ innym. Co zapamiêtam z tegorocznego pobytu w Jagodzie? Przede wszystkim wycieczkê po
Drawieñskim Parku. Dwóch cz³onków kadry, którzy od jakiegoœ czasu poznaj¹ jagodowe okolice na rowerach, przygotowa³o dla uczestników 17-kilometrow¹ piesz¹ wycieczkê.
W ci¹gu czterogodzinnej wêdrówki zobaczyliœmy ruiny
koœcio³a, stary cmentarz w osadzie Ostrowiec i ruiny m³yna.
Dotarliœmy tak¿e do jeziora Czarnego, które przy 19 hektarach
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powierzchni ma a¿ 29 metrów g³êbokoœci, a jego wody s¹
przejrzyste do 7 metrów. Jest to jedno z trzech w Polsce jezior
meromiktycznych, czyli takich, w których dochodzi tylko do
czêœciowego mieszania siê wód. Wszystko, co nas otacza³o,
komentowaliœmy tylko szeptem, ¿eby nie zburzyæ ciszy i uroku
tego miejsca.
Oprócz wycieczki, g³ównym sposobem na integracjê –
tak¿e z cz³onkami kadry – by³a w tym roku wspólna praca.
Przez osiem dni obozu pomalowaliœmy okiennice i wejœcie do
Jagody, umyliœmy wszystkie okna, na nowo wykopaliœmy
miejsce na ognisko i przede wszystkim stworzyliœmy z drewnianych desek cztery ³awki, taboret, stó³ i ma³y stoliczek, ¿eby
nie spêdzaæ kolejnych nocy przy ognisku na karimatach.
W sobotê przyjecha³ do nas prorektor ds studenckich,
dr hab. Mariusz Puszczewicz z ¿on¹. Na pocz¹tku przy kawie,
herbacie i ciastkach rozmawialiœmy w du¿ej kuchni. Potem
nasz jagodowo-samorz¹dowy kucharz, oczywiœcie z pomocnikami, przygotowa³ kie³baski z grilla i sa³atki, które zjedliœmy
na dworze. Na koniec jak zwykle krótki spacer na jagodowy
pomost i tak w mi³ej atmosferze minê³o kilka godzin.

Dawid Brudnicki

Wracajcie tu nie od œwiêta
Tak d³ugo czekam zawsze na obóz w Jagodzie, a tak
szybko biegnie czas, kiedy ju¿ siê tam jest, w tym raju. Dzieñ
naszego wyjazdu – 27 sierpnia – pojawi³ siê na kartkach
kalendarza jeszcze zanim zaczêliœmy têskniæ do cywilizowanego œwiata. Teraz pozostaje mi tylko odliczaæ czas do
nastêpnego obozu i liczyæ na to, ¿e tegoroczni uczestnicy, tak
jak ja zafascynowani tym miejscem, bêd¹ tam powracaæ nie
tylko 11 listopada, podczas corocznego integracyjnego wyjazdu w³adz i studentów uczelni. ¯e choæ na chwilê ze znajomymi czy przyjació³mi odwiedz¹ Jagodow¹ Babê, pokazuj¹c
kolejnym osobom ten ca³kiem inny œwiat.
Anna Zaj¹czkowska

Kto tu dawno nie by³, zdziwi siê widz¹c odnowion¹ chatê

RUSS
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Las, jezioro, cisza i spokój... Brzmi niezwykle uroczo, ale to, o czym bêdzie ta opowieœæ absolutnie
do sielanki nie nale¿y. Las jak to las, jezioro wiecznie kwitnie, a ciszê zak³ócaj¹ studenci
ratownictwa medycznego. Tak, ten opis zdecydowanie bardziej przypomina obóz w Rudnie.
O Rudnie wiadomo nam by³o tylko tyle, ¿e po³o¿one jest
gdzieœ za Wolsztynem. Podobno trudno je znaleŸæ, na szczêœcie
uda³o siê. Pierwsze spojrzenie na oœrodek i... przera¿enie
w oczach. Czy to znowu PRL? Pokój dok³adnie obejrzeliœmy,
chocia¿ do ³azienki strach wejœæ. No nic, jakoœ prze¿yjemy.
W koñcu to ratownictwo medyczne, my mo¿emy wiele.
Rozpakowani, poszliœmy na obiad. Przed sto³ówk¹ pierwsze
starcie studentów stacjonarnych z niestacjonarnymi. Obiad nie
wygl¹da³ specjalnie zachêcaj¹co, ale kolejne dni ju¿ by³y
ca³kiem ok. PóŸniej przerwa poobiednia i pierwsze zajêcia
o doœæ abstrakcyjnej nazwie – biegi terenowe. Oj, po tych
biegach wiêkszoœæ z nas myœla³a, ¿e wyzionie ducha, ale co
tam, musimy byæ twardzi. No i zaczê³a siê trudna walka o nasz¹
kondycjê.

Czy damy radê?
Na pocz¹tku za ró¿owo nie by³o. Przynajmniej z mojego
punktu widzenia. Niby æwiczy³o siê, chodzi³o na basen, ale
obóz sprawnoœciowy?! Ju¿ po pierwszych zajêciach czu³am
ogromne zmêczenie. Zastanawia³am siê, czy podo³am, ale ku
mojej uciesze z dnia na dzieñ by³o coraz lepiej. Zajêcia by³y
prowadzone w tak atrakcyjny sposób, ¿e wiêkszoœæ zaczê³a siê
interesowaæ sportem. Nawet tymi dyscyplinami, które do tej
pory omijaliœmy szerokim ³ukiem. Program mieliœmy urozmaicony: lekkoatletyka (w wydaniu terenowym), ratownictwo
wodne, ¿eglarstwo, kajaki, narty wodne i loty na spadochronie.
Jak zapewne mo¿na siê domyœliæ, sen z powiek spêdza³a
nam „lekka”. Tak naprawdê sprowadza³a siê do biegów,
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26 ¯YCIE STUDENCKIE Obóz sprawnoœciowy ratowników medycznych
æwiczeñ wzmacniaj¹cych i strechingu (który jak wiadomo jest
niezwykle potrzebny, aby zapobiec kontuzjom). Biegi w systemie 3/3: trzy minuty biegu, trzy minuty marszu. I tak przez
pó³ godziny. Co siê okaza³o? Wszyscy dali radê!

Ratownictwo wodne mo¿na opisaæ w trzech s³owach:
„pamelki”, holowanie i szaleñstwo. Dlaczego szaleñstwo?
A jak nazwaæ wdrapywanie siê na kajak a póŸniej bujanie go
tak, ¿eby wpaœæ do wody? Natomiast pamelki, czyli bojki ratownicze, niew¹tpliwie mocno dzia³a³y na twórcze umys³y
naszych ratowników. Wystarczy³ zwyk³y aparat fotograficzny
z funkcj¹ nagrywania filmów, jeden cz³owiek do zmontowania
ca³oœci i powsta³a obozowa wersja „S³onecznego patrolu”.
Zatrzymajmy siê na chwilkê przy lotach spadochronowych. To niew¹tpliwie najfajniejsza forma aktywnoœci na
obozie. Przez wszystkich (no, prawie wszystkich!) wspominana z zachwytem. Spadochron by³ umocowany do motorówki
na cienkiej, stumetrowej lince. Niekoniecznie przekonywa³o
nas to o bezpieczeñstwie tego sposobu spêdzania wolnego
czasu, ale raz kozie œmieræ. Trzeba spróbowaæ! Motorówka
startuje, lina robi siê coraz krótsza, biegniemy, no i lecimy...
albo i nie. Jedna z kole¿anek uderzy³a z impetem o brzeg, bo
czasza spadochronu by³a odwrócona. Na szczêœcie nic siê nie
sta³o, ale bez w¹tpienia zapamiêta ten „lot” na d³ugo. Ktoœ inny
wlecia³ na pomost i o ma³o nie pozabija³ kadry. Czasami bywa³y te¿ problemy z l¹dowaniem, bo wia³ za silny wiatr i nasz
kawa³ek materia³u nie chcia³ opaœæ do wody.

Ewa Pó³rolniczak

Bojka, kajak i spadochron

Spadochron ma nie tylko czaszê, ale i mnóstwo linek!

Ja chcê jeszcze raz!
do indeksu i podziêkowania, ogl¹danie zdjêæ. Oj, chcia³oby siê
pojechaæ jeszcze raz. A to wszystko dziêki kadrze, której
dziêkujemy za naprawdê ciekawy program i wspó³pracê z nami. Dobry klimat to tak¿e zas³uga studentów, którzy na obozie
siê znaleŸli. Dzisiaj ju¿ czêœæ z nas deklaruje, ¿e w przysz³ym
roku pojedzie na obóz do Sierakowa, ¿eby znowu poczuæ to
wspania³e zmêczenie.

Na niedobór atrakcji nie mogliœmy narzekaæ. Jak na razie
opisa³am tylko „oficjaln¹” czêœæ obozu, a przecie¿ wiadomo,
¿e na tym siê nie koñczy. Wieczorami kwit³a integracja
stacjonarno-niestacjonarna. Wspólne grille, ogniska z gitar¹,
„wiejskie potañcówki”, a w miêdzyczasie gry zespo³owe.
Doba by³a zdecydowanie za krótka, a trzeba by³o pamiêtaæ, by
nastêpnego dnia móc wstaæ gotowym do pracy i zajêæ.
I tak minê³o dziesiêæ dni w Rudnie, ale to nie wszystko.
Jeszcze cztery dni obozu w Studium WF i Sportu, ostatnie
zgrzytanie zêbów z powodu przemêczenia i koniec. By³y wpisy

Katarzyna W³odarczak

Ewa Pó³rolniczak x 2

studentka II roku
Ratownictwo medyczne, WNoZ

Zajêcia by³y tak atrakcyjne,
¿e wiêkszoœæ z nas zaczê³a interesowaæ siê sportem

Choæ na niedobór atrakcji nie mogliœmy narzekaæ,
zdarza³y siê momenty, gdy mogliœmy przez chwilê odsapn¹æ

F
a
k
t
y
U
M
P
4
5
/
2
0
0
9

Wspomnienie o prof. B³oszyk PO¯EGNANIE

27

D
e
k
a
d
a
b
e
z
E
l
ż b
i
e
t
y
15 czerwca 2009 r. minê³o 10 lat od œmierci prof. dr hab. El¿biety B³oszyk,
która w latach 1996-1999 kierowa³a Katedr¹ i Zak³adem Roœlin Leczniczych
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Archiwum Katedry Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych

Prof. El¿bieta B³oszyk uruchomi³a w Katedrze Roœlin
Leczniczych istniej¹c¹ i funkcjonuj¹c¹ do dziœ pracowniê,
w której kontrolowano wp³yw substancji roœlinnych na procesy
¿yciowe owadów, np. wo³ka zbo¿owego i innych szkodników
magazynowych. Prowadzone przez ni¹ badania, polegaj¹ce na
sprawdzaniu aktywnoœci deterentnej (tzn. odstraszaj¹cej owady od ¿erowania), zmierza³y do opracowania bezpiecznych dla
œrodowiska, naturalnych œrodków ochrony zasobów magazynowych. Publikacje prof. B³oszyk na ten temat w czasopismach o œwiatowym zasiêgu spowodowa³y, ¿e wiele oœrodków fitochemicznych zabiega³o o wspó³pracê i pracownia
poszerzy³a zakres badañ deterentnych o naturalne zwi¹zki
z ró¿nych grup chemicznych, substancje izolowane miêdzy
innymi w Karagandzie, Krakowie, Ludwigshafen, Pradze czy
Warszawie.
Na problem – ¿yczliwa rozmowa

Swoj¹ pracê naukow¹ rozpoczê³a pod kierunkiem
prof. dr hab. Bohdana Dro¿d¿a. W roku 1976 uzyska³a stopieñ
doktora nauk farmaceutycznych, w 1991 stopieñ doktora
habilitowanego, a w 1997 tytu³ profesora zwyczajnego. Od pocz¹tku zajmowa³a siê poszukiwaniem laktonów seskwiterpenowych w wybranych jednostkach systematycznych rodziny Asteraceae. Izolowa³a jednorodne zwi¹zki naturalne i udowadnia³a ich strukturê.
Cel nadrzêdny – jeszcze dalej
Swoje kwalifikacje fitochemiczne podnosi³a w utworzonym przez prof. Dro¿d¿a miêdzynarodowym zespole badawczym powo³anym przez Instytut Chemii Organicznej i Biochemii w Pradze i Akademiê Medyczn¹ w Poznaniu. Zadaniem
tego zespo³u by³o odkrywanie nowych seskwiterpenoidów
w roœlinach wystêpuj¹cych w ró¿nych strefach klimatycznych.
Nadrzêdnym celem zawodowym prof. B³oszyk by³o pójœcie
jeszcze dalej – zamierza³a poznaæ w³aœciwoœci biologiczne
izolowanych i identyfikowanych zwi¹zków. Cel ten realizowa³a, ugruntowuj¹c wspó³pracê z trzema oœrodkami: z Katedr¹
Farmakologii AM w Poznaniu, aby sprawdzaæ aktywnoœæ
cytotoksyczn¹ izolowanych zwi¹zków; z Instytutem Biologii
i Chemii Uniwersytetu w Ottawie, celem sprawdzania aktywnoœci przeciwmigrenowej seskwiterpenów; oraz z niemieck¹
firm¹ BASF, gdzie testowano izolowane w naszej katedrze
zwi¹zki i ekstrakty roœlinne na aktywnoœæ przeciwgrzybicz¹.

Prof. El¿bieta B³oszyk jest autork¹ i wspó³autork¹ ponad
40 prac doœwiadczalnych, ponad 30 doniesieñ zjazdowych,
patentu oraz kilkunastu opracowañ monograficznych i popularyzatorskich. Sprawowa³a kierownictwo i opiekê nad 70
pracami magisterskimi, z których kilka wyró¿niono na konkursach wydzia³owych i ogólnopolskich.
W ramach zajêæ dydaktycznych prowadzi³a wyk³ady
z „Podstaw kosmetologii” i æwiczenia z „Przetworów surowców roœlinnych” dla studentów farmacji specjalnoœci
zielarskiej oraz fakultety z zio³olecznictwa dla studentów VI
roku medycyny.
Wyk³ady na temat podstaw kosmetologii zwiastowa³y
wprowadzenie kierunku kosmetologii na Wydziale Farmaceutycznym. To by³o przedmiotem usilnych starañ El¿biety
i dziêki w³adzom Wydzia³u i Uniwersytetu sta³o siê faktem
w 2005 r. Dwa pozosta³e przedmioty z ró¿nych wzglêdów
zosta³y skreœlone z programu katedry przy ul. Mazowieckiej.
Prof. El¿bieta B³oszyk mia³a niezwyk³e talenty: organizatorski, dydaktyczny, mened¿erski i dyplomatyczny. El¿bieta
rozwi¹zywa³a wiele problemów rozmow¹, korespondencj¹,
negocjacj¹. Jej talent i kompetencja decydowa³y o wielu sukcesach katedry: miêdzy innymi w zdobyciu funduszy na zakup
aparatury, a co najwa¿niejsze dziêki niej katedrê postrzegano
jako wa¿ny oœrodek badawczy œwiatowej rangi.
Prof. B³oszyk z ogromnym zapa³em mówi³a o perspektywach naukowych katedry, o interesuj¹cych gatunkach roœlin
leczniczych, przeznaczonych do badañ fitochemicznych i farmakologicznych. Plany te przerwa³a i unicestwi³a ciê¿ka choroba. Prof. El¿bieta B³oszyk pozostawi³a wspania³e wspomnienia i znakomity dorobek naukowy.
Bêdziemy zawsze pamiêtaæ Jej pogodê ducha i ¿yczliwoœæ.
prof. Gerard Nowak
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Lekarskie mistrzostwa w tenisie ziemnym
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Tenisowe mistrzostwa Polski lekarzy Med-Cup 2009 odby³y siê w dniach 11-14 czerwca 2009
na poznañskim Kotowie. Reprezentanci UMP zdobyli a¿ osiem medali.

W d³ugi czerwcowy weekend w Centrum Tenisowym
Kortowo odby³y siê – po raz pierwszy w Poznaniu – letnie XIX
Mistrzostwa Polski Lekarzy w tenisie ziemnym pod patronatem rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Jacka Wysockiego. Blisko 130
lekarzy, w wiêkszoœci cz³onków Polskiego Stowarzyszenia
Tenisowego Lekarzy, konkurowa³o w kategoriach wiekowych
zarówno w grach singlowych, deblowych, jak i w mikstach.
Mo¿na by³o podpatrywaæ indywidualnych i deblowych
mistrzów œwiata lekarzy na korcie oraz ciekawie pogawêdziæ w
trakcie turnieju lub na trzech imprezach towarzysz¹cych.
Rekordowi Poznaniacy

Gratulacje nie tylko dla mistrzów
Obok wy¿ej ju¿ wymienionych szczególn¹ sprawnoœæ
tenisow¹ wœród pracowników naszej uczelni wykazywali: Ewa
Wender-O¿egowska, Andrzej Oko, Marek Pietryga, Zygmunt
Przybylski, Krzysztof Szymanowski, Grzegorz Manyœ,
Andrzej Pyda, Marian T. Nowaczyk, Wojciech Buæko i Krzysztof Ruszkowski. Zesz³oroczny zdobywca pucharu Fair Play
Andrzej Pucher uleg³ w walce o medal mistrzowi Polski w tej
kategorii Ryszardowi Urbanowiczowi z Gdañska (singel +65).
Podsumowuj¹c te sportowe konfrontacje mo¿na z ca³¹
stanowczoœci¹ stwierdziæ, ¿e ¿adna inna medyczna uczelnia
w Polsce nie posiada tylu dobrych tenisistów-lekarzy, a przecie¿ nie wszyscy nasi specjaliœci od „operowania rakietami”
uczestniczyli w tym wydarzeniu.
RWK

Archiwum Ryszarda Koczorowskiego

Czternastoosobowa reprezentacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu godnie walczy³a o piêkne puchary i liczne
nagrody rzeczowe. Nasi koledzy zdobyli w sumie osiem medali, co jest osi¹gniêciem rekordowym w uniwersyteckim
œrodowisku medycznym.
Rewelacj¹ turnieju byli Dariusz I¿ycki i Stefan O¿egowski
(deble +45), którzy pokonuj¹c kilka utytu³owanych par zdobyli
srebrny medal i tytu³ wicemistrzów Polski. Niespodziankê
sprawi³ tak¿e Maciej Biczysko (singel +35), który w mocno
obsadzonej kategorii zdoby³ medal br¹zowy. Br¹z wywalczyli
tak¿e Andrzej Pyda (singel open), Marcin Misterski i Doni
Allecou (deble open) oraz Ryszard Koczorowski ze Sta-

nis³awem Chruszczykiem z Opola (deble +55). Srebro w deblu
open wywalczyli Maciej Koczorowski oraz Jêdrzej Molicki z
Leszna, co wydaje siê niespodziank¹ „in minus”, gdy¿
wydawali siê zdecydowanymi faworytami.
Mistrzami Polski w swoich kategoriach zostali po raz
wtóry Ryszard Koczorowski (singel +60) po wygraniu fina³u
z Januszem Malarskim (£ódŸ) oraz Maciej Koczorowski
(singel open) po pokonaniu aktualnego mistrza œwiata lekarzy
Marcina Krywiaka (Wroc³aw).

Nie wszyscy zd¹¿yli do zdjêcia, rozgrywaj¹c swoje mecze
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Jêzyk polski w pigu³ce
Badania profilaktyczne pracowników Uniwersytetu Medycznego wykaza³y, ¿e ponad po³owa pracuj¹cych ma nadmiern¹ masê cia³a a wœród nich jedna trzecia cierpi na oty³oœæ.
Okaza³o siê, ¿e prawie po³owa ma rozpoznane nadciœnienie
têtnicze a jedna trzecia ankietowanych podawa³a, ¿e ma bóle
miêœni i krêgos³upa. Z³y styl ¿ycia wp³ywa negatywnie na
rozwój tak¿e innych schorzeñ: wœród pracowników UMP
roœnie miêdzy innymi odsetek chorych na cukrzycê.
Dlatego najwy¿szy czas zadbaæ o w³asne zdrowie i zmieniæ
styl ¿ycia, w czym chêtnie nam pomo¿e Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu, dbaj¹c o nasz¹ kondycjê. Pamiêtajmy, ¿e
ruch pomaga nam walczyæ ze stresem, poprawia nasz¹ wydolnoœæ, wp³ywa korzystnie na uk³ad kr¹¿enia i zwiêksza odpornoœæ organizmu. Dlatego zachêcam do udzia³u w formach
aktywnoœci ruchowej organizowanych przez nasz¹ uczelniê.
lek. med. Beata Ziemska
Kierownik Przychodni Medycyny Pracy

Harmonogram zajêæ
dla pracowników UMP
DLA KOBIET
Œredniej intensywnoœci æwiczenia
wzmacniaj¹co-kszta³tuj¹ce
w ramach „szko³y pleców”,
stretching, elementy jogi,
æwiczenia z easy pi³kami, hantle,
taœmy, æwiczenia przy muzyce
mgr E. Borowczyk
wtorek godz. 16.30 – 17.30
czwartek godz. 16.15 – 17.15
Æwiczenia
rehabilitacyjne
mgr E. Borowczyk
wtorek godz. 15.45 – 16.30
Aerobik
mgr M. Kubiak
pi¹tek godz. 16.00 – 17.00

Pi³ka siatkowa
mgr Ewa Borowczyk
pi¹tek godz. 17.00 – 18.30
Æwiczenia
wzmacniaj¹co-kszta³tuj¹ce
w ramach „szko³y pleców”, stretching
mgr R. £ukaszewski
poniedzia³ek godz. 17.45 – 18.45
pi¹tek godz. 17.00 – 18.00

DLA MÊ¯CZYZN
Æwiczenia
wzmacniaj¹co-kszta³tuj¹ce
w ramach „szko³y pleców”, stretching
mgr R. £ukaszewski
poniedzia³ek godz. 19.00 – 20.00
poniedzia³ek godz. 20.15 – 21.15
pi¹tek godz. 18.15 – 19.15
pi¹tek 19.30 – 20.30

Wszystkie zajêcia dla pracowników odbywaæ siê bêd¹ w salce Nr 4
w hali sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Odp³atnoœæ za zajêcia
90 z³ za semestr (15 zajêæ)
Dodatkowe informacje w Sekretariacie Studium WFiS
tel. 0-61-854-70-99

Podrêcznik i zeszyt æwiczeñ w jednym, przygotowany specjalnie dla
anglojêzycznych studentów naszego
uniwersytetu. Bez nadmiaru wiedzy
gramatycznej pozwala on obcokrajowcom nauczyæ siê podstawowych
zwrotów i s³ownictwa (ok. 1300 s³ów
i wyra¿eñ), które umo¿liwi¹ kursantom odnalezienie siê w codziennych
sytuacjach, takich jak m.in. zakupy,
nawi¹zywanie nowych znajomoœci czy wizyta u lekarza.
Orientacjê w przestrzeni student naszego uniwersytetu pozna
na przyk³adzie znanych sobie budynków – poznañskich kolegiów, akademików czy sklepów. Kolorowe, zabawne rysunki
oraz kola¿e z prasowych tytu³ów uprzyjemni¹ naukê naszego
trudnego jêzyka. Podsumowaniem poznanych zjawisk gramatycznych s¹ czytelne tabele znajduj¹ce siê na koñcu ksi¹¿ki
obok dwustronnego s³owniczka (polsko-angielskiego i angielsko-polskiego). A dla studentów szczególnie chêtnych do dalszego zg³êbiania tajników polszczyzny, przygotowano dodatkowy 13 rozdzia³.
Karolina So³towska, Tadeusz Jurek, Katarzyna Labuda-Di
Marino, Barbara Tuczyñska-Nowak „Jêzyk polski w pigu³ce”.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, Poznañ 2009, s.257.

Ojciec polskiej medycyny
perinatalnej
W kolejnym tomie serii „Klasycy
Nauki Polskiej”, wydawanej przez
PTPN, znalaz³y siê cztery prace prof.
Henryka Brêborowicza, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku.
Artyku³y z lat 1949-1969 dotycz¹
m.in. ciêcia cesarskiego i konfliktu
serologicznego. Jeden z nich, napisany
wraz ze wspó³pracownikami, traktuj¹cy o hormonalnej aktywnoœci ³o¿yska, zosta³ napisany i opublikowany w jêzyku angielskim w 91 tomie presti¿owego
„American Journal of Obstetrics and Gynecology”.
Analizê dorobku naukowego i dzia³alnoœci dydaktycznej profesora przedstawi³ jego syn a zarazem kontynuator badañ na polu
perinatologii, prof. Grzegorz Henryk Brêborowicz. Na zainteresowanie zas³uguje równie¿ obszerna nota biograficzna autorstwa dr
Ewy Baum. Publikacjê uzupe³niaj¹ liczne zdjêcia z ¿ycia prywatnego i zawodowego „ojca polskiej medycyny perinatalnej”.
Henryk Brêborowicz, „Ojciec polskiej medycyny perinatalnej”, wstêp i wybór tekstów: Ewa Baum i Grzegorz H. Brêborowicz. Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk Redakcja Wydawnictw, Poznañ 2009, s.117.
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¯ywienie dzieci w zdrowiu
i chorobie
Obszerna ksi¹¿ka o ¿ywieniu dzieci
(a tak¿e ich ciê¿arnych matek) podzielona jest na trzy dzia³y. W pierwszym
zawarto wiadomoœci ogólne na temat
¿ywienia, sk³adników od¿ywczych,
wch³aniania i trawienia, a tak¿e przygotowywania jad³ospisu, ¿ywienia
zbiorowego i b³êdów ¿ywieniowych.
¯ywienie dzieci zdrowych omówiono
chronologicznie, uwzglêdniaj¹c ró¿ne potrzeby dzieci w poszczególnych przedzia³ach wiekowych. Specjaln¹ uwagê poœwiêcono negatywnych nawykom ¿ywieniowym wieku dzieciêcego, mog¹cym rzutowaæ na zdrowie w doros³oœci, a tak¿e
aspektom psychologicznym od¿ywiania. ¯ywieniu podczas
choroby, w tym podczas ró¿nego rodzaju chorób przewlek³ych,
poœwiêcono czêœæ trzeci¹ ksi¹¿ki. Poruszono tu tak¿e problematykê zaburzeñ od¿ywiania (bulimia, anoreksja, a tak¿e niedo¿ywienie, nadwaga i oty³oœæ).
„¯ywienie dzieci w zdrowiu i chorobie” pod red. Mariana
Krawczyñskiego. Wydawnictwo HELPMED, Kraków 2008,
s.300.

Podstawy praktycznej
ultrasonografii
w ginekologii i po³o¿nictwie
„Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i po³o¿nictwie”
zawieraj¹ zarówno wiadomoœci, jak
i zbiór praktycznych porad z zakresu
ultrasonografii. Ksi¹¿ka ta skierowana
jest do studentów i lekarzy znajduj¹cych siê na ró¿nych etapach zawodowego zaawansowania. Powsta³a ona na podstawie naszej
wczeœniejszej publikacji pt. „Ultrasonografia dopplerowska
w po³o¿nictwie. Podstawy oceny serca p³odu”, która spotka³a
siê z ¿yczliwym przyjêciem Czytelników, a tak¿e zosta³a
wyró¿niona nagrod¹ Ministra Zdrowia.
W „Podstawach praktycznej ultrasonografii w ginekologii
i po³o¿nictwie” staraliœmy siê utrzymaæ praktyczny charakter
podrêcznika, wprowadzaj¹c zarazem nowe zagadnienia dotycz¹ce ultrasonografii w ginekologii oraz prezentacjê przypadków klinicznych. Mamy nadziejê, ¿e zamieszczone zdjêcia
(³¹cznie 1805, w tym 1524 wykonane przez nas osobiœcie) bêd¹
pomocne w codziennej diagnostyce ultrasonograficznej.
[Z Przedmowy]
Marek Pietryga, Jacek Br¹zert „Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i po³o¿nictwie”. Exemplum, Poznañ
2009, s. 767.

Wyzwania
ochrony zdrowia

Farmakoterapia
dzieci i m³odzie¿y

Autorzy publikacji – pracownicy
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu – przedstawili w ksi¹¿ce najbardziej interesuj¹ce zagadnienia, poruszane podczas
projektu szkoleniowego dla kadr medycznych i administracyjnych zak³adów opieki zdrowotnej. Teksty zgrupowane w piêciu rozdzia³ach dotycz¹
wspó³finansowania przez Uniê Europejsk¹ projektów w sektorze ochrony zdrowia; organizacji opieki zdrowotnej; opieki
nad osobami starszymi; kwestii etycznych w pracy kadr medycznych; starzenia siê spo³eczeñstw oraz transplantacji jako
wyzwañ spo³ecznych i kulturowych wspó³czesnej medycyny.
Ksi¹¿ka jest adresowana do personelu medycznego i administracyjnego œredniego i ni¿szego szczebla, zatrudnionego w zak³adach opieki zdrowotnej, g³ównie do kadr pielêgniarskich,
opiekunów osób starszych oraz osób prowadz¹cych sekretariat
medyczny.
„Wyzwania ochrony zdrowia. Pielêgniarstwo, geriatria,
sekretariat medyczny w aspekcie etyki, opieki medycznej i zarz¹dzania” pod red. Ewy Baum i Rafa³a Staszewskiego.
Agrainvest, Poznañ 2009, s.284.

Publikacja niezbêdna w pracy
ka¿dego pediatry, lekarza rodzinnego
oraz specjalistów innych dziedzin,
maj¹cych kontakt z ma³ymi pacjentami.
Mo¿e byæ równie¿ przystêpnym Ÿród³em wiedzy dla studentów wkraczaj¹cych w skomplikowany œwiat leków,
interakcji i dzia³añ niepo¿¹danych.
Bêdzie te¿ z pewnoœci¹ przydatna dla
m³odych lekarzy przygotowuj¹cych siê do Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego czy egzaminu specjalizacyjnego.
Ksi¹¿ka zawiera informacje zarówno o podstawach farmakokinetyki i farmakogenetyki u dzieci, jak i zagadnienia kliniczne dotycz¹ce leczenia chorób ze wszystkich dziedzin pediatrii. Indeksy nazw handlowych i miêdzynarodowych u³atwiaj¹ szybkie znalezienie konkretnej substancji.
Uwaga. Prezentowany egzemplarz pochodzi z nak³adu sygnalnego.
Zapowiadany przez wydawcê nak³ad g³ówny bêdzie mia³ inn¹
ok³adkê.

„Farmakoterapia dzieci i m³odzie¿y” pod red. naukow¹
Mariana I. Krawczyñskiego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2009, s. 380.
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7. Program Ramowy w zakresie badañ i rozwoju technologicznego (7PR) jest najwiêkszym
mechanizmem finansowania i kszta³towania badañ naukowych na poziomie europejskim.
Jego bud¿et wynosi prawie 54 miliardy euro.
Ten siedmioletni program trwa od roku 2007. Jego g³ówne
za³o¿enie to przekszta³cenie Unii Europejskiej w najbardziej
konkurencyjn¹ i dynamiczn¹, opart¹ na wiedzy gospodarkê na
œwiecie.
Szkoda, ¿e tylko dwa. Mo¿e trzy
Niestety udzia³ w projektach finansowanych z tego Ÿród³a
nie idzie nam tak dobrze, jak byœmy sobie tego ¿yczyli. W 5 i 6
PR realizowano na terenie jednostek naszej uczelni 7 projektów badawczych, natomiast obecnie w 7 PR realizowane s¹
tylko dwa projekty. Pierwszy, prowadzony w Katedrze i Zak³adzie Genetyki Medycznej pod kierownictwem prof. Anny
Latos-Bieleñskiej, pt. „Improving Diagnoses of Mental
Retardation in Children in Central Eastern Europe and Central
Asia through Genetic Characterisation and Bioinformatics/Statistics – CHERISH”. Drugi, prowadzony w Klinice Psychiatrii Doros³ych pod kierownictwem prof. Janusza Rybakowskiego, pt: „Optimization and Treatment and Management of
Schizophrenia – OPTIMISE”. Na decyzjê Komisji Europejskiej czeka równie¿ Klinika Po³o¿nictwa i Chorób Kobiecych.
Nasuwaj¹ siê zatem pytania dotycz¹ce przyczyn tak mizernego udzia³u w 7 PR. Czy wynika to z niewiedzy i braku informacji o mo¿liwoœciach pozyskania funduszy, czy te¿ samo
sk³adanie wniosku jest na tyle trudne, ¿e brak chêtnych?
A mo¿e obawa, ¿e pomys³y badawcze nie s¹ na tyle odkrywcze,
¿eby przebiæ siê przez g¹szcz innych pomys³ów z krajów ca³ej
Unii Europejskiej? Na dwa ostatnie pytania nie udzielimy
sobie odpowiedzi, póki nie spróbujemy przejœæ przez procedury pisania wniosku i jego póŸniejszej oceny. W myœl zasady:
kto nie spróbuje, ten siê nigdy nie dowie.
Natomiast chc¹c znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie pierwsze,
pozwalam sobie przypomnieæ najistotniejsze elementy 7 PR.

najlepszych pomys³ów, zatrzymanie w Europie najzdolniejszych naukowców (poprzez zaoferowanie im nale¿nego statusu) oraz przyci¹gniêcie utalentowanych badaczy z zagranicy.
– PEOPLE (Ludzie), czyli dzia³ania nosz¹ce nazwê „Marie
Curie”. Program s³u¿¹cy rozwojowi kariery naukowej. Dzia³ania Marie Curie to odpowiedŸ na potrzeby europejskich
naukowców w zakresie podnoszenia kwalifikacji naukowych,
mobilnoœci oraz konsolidacji i poszerzenia perspektyw zawodowych badaczy. Skierowane s¹ do naukowców pracuj¹cych
w sektorze publicznym i prywatnym, bêd¹cych na ró¿nych
szczeblach kariery zawodowej. Program szczegó³owy „Ludzie” realizowany jest za poœrednictwem szkoleñ dla m³odych
naukowców, wyjazdów badawczych do krajów europejskich,
stowarzyszonych i trzecich, partnerstwa i œcie¿ek rozwoju
pomiêdzy przemys³em a œrodowiskiem akademickim.
– CAPACITIES (Mo¿liwoœci) – wspieranie kluczowych
aspektów europejskiego potencja³u w zakresie badañ, rozwoju
technologicznego i innowacji, takich jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pe³nego potencja³u
badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji
i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, problemy budowy spo³eczeñstwa
opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz
horyzontalne dzia³ania w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej.
Pytaj, odpowiemy
Szczegó³owych informacji na temat programów badawczych Unii Europejskiej udziela Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, dzia³aj¹cy przy Dziale Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP. Kontakt:
braducha@ump.edu.pl; ekaniewska@ump.edu.pl.

Programy szczegó³owe 7PR

mgr Bo¿ena Raducha

– COOPERATION (Wspó³praca) – wspieranie miêdzynarodowej wspó³pracy naukowo-badawczej, projektów
badawczych w wybranych obszarach tematycznych (Zdrowie,
¯ywnoœæ, Rolnictwo i Rybo³ówstwo oraz Biotechnologia, Nauki spo³eczno-ekonomiczne i humanistyczne)
– IDEAS (Pomys³y) – wspieranie badañ inicjowanych przez
naukowców we wszystkich dziedzinach wiedzy i realizowanych przez pojedyncze zespo³y krajowe lub ponadnarodowe.
Granty przyznawane s¹ na zasadach otwartej konkurencji dla
projektów prowadzonych tak przez m³odych, jak i maj¹cych
ju¿ ugruntowan¹ pozycjê naukowców, którzy pracuj¹ w Europie (bez wzglêdu na ich pochodzenie) – jedynym kryterium
wyboru jest tu doskona³oœæ. Za cel przyjêto rozpoznanie
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WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU

Profesury tytularne

Doktorzy nauk medycznych

WYDZIA£ LEKARSKI II
1. prof. dr hab. Ryszard Koczorowski

1. mgr Agata Tarka
„Perinatalna transmisja zaka¿eñ ludzkim wirusem brodawczaka”

Doktoraty

2. lek. med. Ma³gorzata Mazur
„Wp³yw reaktywnych form tlenowych oraz wolnozmiennych
pól magnetycznych na przebieg ³uszczycy”

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
Doktorzy nauk farmaceutycznych

3. mgr Joanna Mydlarska
„Wypadki drogowe z udzia³em dzieci. Ocena jakoœci wczesnej
interwencji kryzysowej”

1. mgr farm. Leszek Dobrowolski
specjalnoœæ: chemia leków
„Trwa³oœæ chlorowodorku cefetametu piwoksylu w fazie sta³ej
i w roztworach wodnych”

4. lek.med. Piotr Zió³kiewicz
„Ocena zachowania siê czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa po
wszczepieniu endoprotezy kr¹¿ka miêdzykrêgowego”

2. mgr biol. Maria Urbañska
specjalnoœæ: fitochemia
„Laktony seskwiterpenowe w Helenium hoopesii A.Gray”

5. mgr Magdalena Jendraszak
„Wp³yw wolnych rodników na w³aœciwoœci biologiczne plemnika”
Komisja przyjê³a rozprawê z wyró¿nieniem

3. mgr farm. Karolina Zamiara
specjalnoœæ: historia farmacji
„Geneza i dzia³alnoœæ Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego”

6. mgr Monika Kaczmarek
„Analiza ograniczeñ funkcji rêki u dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym”
Komisja przyjê³a rozprawê z wyró¿nieniem

4. mgr farm. Eliza G³ówka
specjalnoœæ: technologia postaci leku
„Wprowadzanie sond fluorogennych i cz¹steczek farmakologicznie aktywnych w nanocz¹stki celem zwiêkszenia ich
penetracji w komórkach”

7. lek. med. Alina Kanikowska
„Ocena jakoœci ¿ycia uwarunkowanej zdrowiem u chorych na
³uszczycê”

Komisja przyjê³a rozprawê z wyró¿nieniem (patrz. str. 13)

8. mgr Piotr Wilkosz
„Izokinetyczna ocena prostowników i zginaczy stawów kolanowych u zawodników graj¹cych wyczynowo w pi³kê siatkow¹”

Hanna Bartylak

9. lek. med. Stanis³aw Pi³aciñski
„Ocena czynników warunkuj¹cych wyst¹pienie i d³ugoœæ remisji klinicznej u osób z cukrzyc¹ typu 1”

Cz³onkowie miêdzynarodowej komisji doktorskiej:
prof. Elias Fattal, prof. Philippe Maincent,
prof. Ma³gorzata Sznitowska, prof. Edmund Grzeœkowiak,
prof. Janina Lulek, dr Anna Sapin-Minet

10. mgr Marta Mumot
„Opracowanie uproszczonej metody obliczeñ i pomiarów
dawek w radioterapii protonowej 70-250 MeV oraz porównanie otrzymanych rozk³adów dawek z rozk³adami dla promieniowania fotonowego/ elektronowego (4-25 MeV/3-25 MeV),
w wybranych przypadkach klinicznych”
11. mgr Joanna Stanis³awska
„Wp³yw rozszerzonych zasad kontroli na wystêpowanie zaka¿eñ szpitalnych na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej”
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24 czerwca 2009
Senat
1. uczci³ chwil¹ milczenia pamiêæ zmar³ego dr nauk biol.
Dariusza Kmieciaka
2. nada³ tytu³ doktora honoris causa prof. Danucie Malejce-Giganti z University of Minnesota (USA)
3. zatwierdzi³:
– plan rzeczowo-finansowy na rok 2009
– sprawozdania finansowe za rok 2008 jednostek organizacyjnych, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest organem za³o¿ycielskim
4. uchwali³:
– zmiany w uchwale w sprawie okreœlenia zasad i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2009/2010 oraz
2010/2011
– zmianê uchwa³y nr 35/2009, dotycz¹cej zasad pobierania
op³at za œwiadczone us³ugi edukacyjne
– zmiany w regulaminie studiów doktoranckich
– limit przyjêæ na stacjonarne studia doktoranckie
– zmiany w regulaminie przyjêæ na studia doktoranckie obywateli Republiki Bia³orusi
– regulamin Podyplomowego Studium Koderów i Klasyfikacji
Medycznych
– zmiany w statucie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego
– limit przyjêæ na kierunek biotechnologia (licencjat i studia
magisterskie) na I rok studiów w roku akademickim 2009/2010
5. wyrazi³ zgodê na:
– og³oszenie przez Wydzia³ Nauk o Zdrowiu drugiego naboru
na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki fizjoterapia i zdrowie publiczne
– utworzenie Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa ¯ywieniowego
– zawarcie umowy z firm¹ „Medigreif” z Niemiec, dotycz¹cej
przeprowadzenia praktyk dla polskich studentów medycyny
– wy³¹czenie Zak³adu Medycyny Ratunkowej ze struktur
Katedry Ratownictwa Medycznego
– powo³anie dr hab. B³a¿eja Mêczekalskiego na kierownika
Katedry Endokrynologii Ginekologicznej

– udzielenie bezp³atnego urlopu naukowego lek. med. Miros³awowi Szczepañskiemu z Zak³adu Immunologii Katedry Immunologii Klinicznej
– przekazanie œrodków finansowych na realizacjê Programu
Operacyjnego „Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej”
z przychodów w³asnych uczelni
6. zatwierdzi³ uchwa³ê Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie
przekazania œrodków finansowych na rozwój bazy naukowej
z funduszy na badania w³asne

9 wrzeœnia 2009
Senat
1. uczci³ pamiêæ zmar³ego 18 sierpnia br. prof. dr hab. Janusza
Gr¹dzkiego
2. wyrazi³ zgodê na zwiêkszenie limitu przyjêæ na I rok studiów
w roku akademickim 2009/2010 dla:
– Wydzia³u Lekarskiego II, studia stacjonarne pierwszego
stopnia, kierunek techniki dentystyczne o 2 osoby,
– Wydzia³u Lekarskiego II, studia stacjonarne pierwszego
stopnia, kierunek zdrowie publiczne, specjalnoœæ higiena dentystyczna o 1 osobê,
– Wydzia³u Farmaceutycznego, studia niestacjonarne drugiego
stopnia, kierunek kosmetologia o 2 osoby,
– Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, studia niestacjonarne drugiego
stopnia, kierunek fizjoterapia o 15 osób.
3. wyrazi³ zgodê na og³oszenie drugiego naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne
4. wyrazi³ zgodê na zakup chromatografu cieczowego z podwójnym detektorem masowym – LC/MS/M dla Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej.
5. wyrazi³ zgodê na zmianê planu rzeczowo-finansowego
uczelni na rok 2009. Pozycja inwestycje zwiêksza siê o kwotê
845.779,69 z³ z przeznaczeniem na zakup chromatografu
cieczowego z podwójnym detektorem masowym – LC/MS/M
dla Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej.
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Dwie nowe inwestycje na terenie medycznego campusu: wiosn¹ rozpoczê³a siê
budowa akademika i nowej siedziby studium wychowania fizycznego,
latem przyst¹piono do realizacji projektu Centrum Biologii Medycznej.
A nied³ugo przeprowadzka Biblioteki G³ównej.
Rok temu ulica Rokietnicka wygl¹da³a zupe³nie inaczej.
Nic nie zapowiada³o jej przepe³nienia, które rozpoczê³o siê
z chwil¹ wprowadzenia op³at parkingowych pod Collegium
Stomatologicum. Teraz jednak skoñczy³o siê te¿ parkowanie
na bezimiennej uliczce dojazdowej prowadz¹cej do siedziby
stomatologów. Tak jak parking pod „Aspirynk¹” zniknê³a bowiem za blaszanym p³otem, postawionym przez budowlañców.
Tymczasowo bezimienny akademik
Wiosn¹ podobny p³ot przegrodzi³ popularne przejœcie przez
teren Studium Wychowania Fizycznego, Dzia³u Inwestycji
oraz Katedr Biologii Komórki, Optometrii i Immunologii Klinicznej. Po wyburzeniu starych sal sportowych rozpoczê³a siê
przygotowywana od dawna budowa nowego, oœmiokondygnacyjnego akademika, tymczasowo bezimiennego. Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego przygotowuje konkurs, który
ma rozstrzygn¹æ, jak¹ nazwê bêdzie nosi³ ten najnowszy
poznañski dom studencki.
W jego podziemiach znajdzie siê rowerownia, pralnia i suszarnia. Na piêtrach I-VI ma byæ 155 jednoosobowych pokoi
z przedpokojem i wêz³em sanitarnym. Ka¿dy z nich bêdzie
mia³ ³¹czn¹ powierzchniê ok. 21 m2, telefon i ùàcze internetowe. Dodatkowo dwa apartamenty na pierwszym piêtrze bêd¹
pe³ni³y rolê pokoi goœcinnych dla osób zaproszonych przez
uczelniê. Na ka¿dym piêtrze znajdzie siê du¿a kuchnia,
a oprócz tego na pierwszym dwa pokoje do nauki. Parter
budynku zajmie bar na 50 osób oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które tymczasem, pozbawione wiêkszoœci
swoich sal do æwiczeñ i innych pomieszczeñ, musia³o œcisn¹æ
siê w hali sportowej im. prof. Bernarda Kobielskiego. To przymusowe ograniczenie ma potrwaæ nie d³u¿ej ni¿ rok, poniewa¿
zakoñczenie budowy akademika i nowej siedziby SWFiS
przewidywane jest najpóŸniej na wrzesieñ 2010. Wówczas
oddane zostanà do uýytku nowe sale: gimnastyczna, kardio,
fitness, seminaryjno-rehabilitacyjna oraz siùownia o ùàcznej
powierzchni ponad 600 m2, gdzie jednoczeúnie bædzie mogùo
ãwiczyã 175 osób.
Projekt budynku powsta³ w poznañskiej pracowni architektonicznej Front Architects, znanej szerszej publicznoœci
z projektu „Single Hauz”, uniwersalnego domu dla singla.
Budowê nowego akademika prowadzi poznañski oddzia³
SKANSKA SA.
Zaniepokojonych losem urokliwej brzeziny (sadzonej swego czasu przez samych studentów) uspokajamy, ¿e wraz z czterema innymi drzewami wyciêto tylko jedn¹ brzozê. Trzy jod³y
zostan¹ przesadzone, a oprócz tego planuje siê zasadzenie
w pobli¿u nowego budynku 26 nowych drzew ozdobnych.

Centrum Biologii Medycznej
Prace pomiêdzy CKD i Collegium Stomatologicum a Aspirynk¹ rozpoczê³y siê w po³owie sierpnia, ich zakoñczenie
przewiduje siê na schy³ek roku 2012. Wówczas bêdziemy
tu mogli podziwiaæ be¿owo-czarn¹, dobrze przeszklon¹, trzysegmentow¹ bry³ê o kszta³cie zbli¿onym do czworoboku ze
œciêtym naro¿nikiem i wewnêtrznym dziedziñcem. Zaprojektowano j¹ w pracowni Panta Rhei Micha³a Lewiñskiego.
Projekt realizuje firma Budimex Dromex.
Dostêpny ca³kowicie dla niepe³nosprawnych budynek
Centrum Biologii Medycznej bêdzie mia³ cztery (w segmentach A i B) lub piêæ (segment C) kondygnacji naziemnych. Pod
ziemi¹, na jednopoziomowym parkingu, znajdzie siê miejsce
dla 102 samochodów. Powierzchnia budynku wyniesie niecaùe
16 tys. m2, w tym prawie 10 tys. m2 powierzchni uýytkowej.
Z wysokiego na trzy piêtra holu studenci bêd¹ przechodziæ
najczêœciej do skrzyd³a A, które pomieœci piêæ sal wyk³adowych na 100 i 200 osób oraz szeœæ sal seminaryjnych dla
mniejszych i wiêkszych grup (25 lub 50 osób). W skrzyd³ach B
i C bêd¹ mia³y swoje siedziby przeniesione tu m.in. z Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Przemienienia Pañskiego i Collegium Anatomicum katedry i zak³ady: Biotechnologii Medycznej, Biologii i Ochrony Œrodowiska, Patofizjologii, Genetyki Medycznej oraz Psychiatrii. Rozk³ad i wielkoœæ
pomieszczeñ bêd¹ zale¿a³y od potrzeb poszczególnych jednostek naukowych. Poza tym w CBM znajdzie siê laboratorium
miêdzywydzia³owe, zwierzêtarnia, a na parterze segmentu B
bar na 70 osób.
Koszt ca³ej inwestycji ma wynieœæ 71,58 mln z³. Ponad trzy
czwarte tej kwoty pokryje dofinansowanie ze œrodków Unii
Europejskiej.
Biblioteka w CKD
Równolegle do bardziej widocznych prac ziemnych, firma
FORBUD prowadzi prace wykoñczeniowe w CKD. Ju¿
nied³ugo Biblioteka G³ówna UMP bêdzie mog³a opuœciæ historyczny budynek przy ul. Parkowej i osi¹œæ w gmachu dostosowanym do potrzeb wspó³czesnego bibliotekarstwa.
W pierwszej po³owie 2010 roku bêdzie mo¿na korzystaæ ze
znajduj¹cych siê tu katalogów, czytelni (w tym jednej multimedialnej), dwóch sal dydaktycznych (z mo¿liwoœci¹ prowadzenia telekonferencji) oraz sal do pracy indywidualnej i grupowej. W tym samym momencie biblioteka bêdzie w stanie
obs³u¿yæ ok. 300 osób.
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Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Nowe inwestycje UNIWERSYTECKIE PROGI

Kazimierz Fryœ

Budynek tego ksztaùtu stanie miædzy CKD a Aspirynkà

Poczàtek robót przy Centrum Biologii Medycznej
w sierpniu 2009

Kazimierz Fryœ

Kazimierz Fryœ

Tak bædzie wyglàdaù nowy akademik i Studium WFiS

Wykopy pod fundamenty nowego akademika
zaczæùy powstawaã we wrzeúniu

Juý niedùugo bibliotekæ wypeùnià ksiàýki, czasopisma
i czytelnicy

Archiwum Biblioteki G³ównej UMP

Archiwum Biblioteki G³ównej UMP

Widok po wyburzeniu budynku SWFiS

Trwajà ostatnie prace wykoñczeniowe
w czæúci bibliotecznej CKD
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Odnowienie dyplomów
magistra farmacji
Uroczystoœæ dla ponad trzydzieœciorga absolwentów
rocznika 1959 odby³a siê 27 czerwca 2009 w Sali
Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich. W obecnoœci prorektora prof. Zenona Kokota, dziekana wydzia³u
farmaceutycznego prof. Edmunda Grzeœkowiaka oraz
pañ profesor Zyty P³otkowiak i Barbary Zieliñskiej-Psui, reprezentuj¹cych Stowarzyszenie Absolwentów UMP oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne,
dostojni jubilaci zostali uhonorowani pami¹tkowymi
dyplomami odnowienia tytu³u magistra farmacji.
W ich imieniu dowcipnie, choæ z nut¹ nostalgii, przemówi³ mgr Jerzy Siwek. Podkreœli³, ¿e jego rocznik
mia³ szczêœcie studiowaæ w towarzystwie m¹drych
i dobrych ludzi.
Na zakoñczenie, gdy okaza³o siê, ¿e znik³o gdzieœ nagranie Gaudeamus, powtórni magistrzy gromko odœpiewali a capella tê m³odzieñcz¹ pieœñ studenck¹.
Pod wra¿eniem tego wykonania i w dowód swego
uznania dziekan wyrazi³ w¹tpliwoœæ, czy dzisiejsi
absolwenci byliby zdolni do takiego wystêpu.

10 lat PTMR
Obóz ratowników medycznych
7 Program Ramowy UE

Inauguracja

