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Barok w Collegium Stomatologicum
w obiektywie Kazimierza Frysia

Wernisa¿ z muzyk¹ w tle

Wystawa fotograficzna pt. „Wygrywam najcenniejsze...” prezentuje badania nad kultur¹ muzyczn¹ Indian boliwijskich 

ks. prof. UAM Piotra Nawrota, dyrektora Archiwum Indian Moxo w San Ignacio de Moxos oraz Archiwum Indian Guarayo w Urubicha 

w Boliwii. Jej uroczyste otwarcie odby³o siê 10 grudnia 2009 w Centrum Stomatologii.

Podczas wernisa¿u ksi¹dz profesor przedstawi³ historiê misji oraz redukcji (parapañstewek pod opiek¹ zakonów katolickich) 

Indian Guaraní, Moxo i Chiquito. Wyk³adowi towarzyszy³a piêkna muzyka baroku misyjnego w wykonaniu muzyków z tych plemion 

na instrumentach dobrze nam znanych (organy, skrzypce, harfa, obój) oraz na instrumentach autochtonicznych. 

Istnieje oko³o 17 tys. utworów skomponowanych przez Indian. Niektóre z manuskryptów, które zachowa³y siê w skrawkach, 

ks. Nawrot opracowa³ odtwarzaj¹c brakuj¹ce nuty i przywracaj¹c w³aœciwe brzmienie ca³ego utworu. Dziêki temu do dziœ mo¿emy 

s³uchaæ utworów wykonywanych np. przez siedem chórów jednoczeœnie. 

Anna Buszka
studentka III roku

Pielêgniarstwo, WNoZ

Nie wypalaj siê!

Anatomicum piêknieje

Jesteœmy mobilni

Pierwsza pomoc z ASMR
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PRZEDMIOT NUMERU

Plakieta z Marcinkowskim

Dwadzieœcia lat temu, tu¿ przed

      pierwszymi po wojnie obcho-

dami Dnia Niepodleg³oœci, 

9 listopada 1989 roku, 

rektor Akademii 

Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego 

prof. Antoni Pruszewicz, 

uroczyœcie otworzy³ 

Muzeum Uczelni. 

Jedna z obecnych przy tym

  osób krótko potem ofiarowa³a

placówce dzie³o œl¹skiego

 medaliera Jana Wysockiego.

W nocy z 3 na 4 kwietnia 1919 roku m³odzie¿ poznañska zrzuci³a 

z coko³u pomnik znienawidzonego kanclerza Bismarcka, 

który od ponad 15 lat sta³ na dzisiejszym placu Mickiewicza. 

W roku 1930 spi¿ z tego monumentu przeznaczono na odlanie figury 

Chrystusa do Pomnika Wdziêcznoœci. Jednak nie ca³y. Przy okazji 

powsta³o szeœæ egzemplarzy plakiety pami¹tkowej z wizerunkiem 

Karola Marcinkowskiego. Jeden z nich trafi³ jako dar do nowo 

otwartego Muzeum Akademii Medycznej jego imienia pod koniec 

1989 roku. Przysz³y wzór medalu nagrodowego dla wybitnych 

studentów naszej uczelni powiêkszy³ tutejsz¹ bogat¹ kolekcjê pami¹tek 

po naszym patronie i innych „marcinkowscianów”.

Otwarcie muzeum dwadzieœcia lat temu by³o bowiem otwarciem 

ponownym. Historia tej placówki siêga miêdzywojnia, gdy dziekan 

Wydzia³u Lekarskiego UP prof. Adam Wrzosek zorganizowa³ u nas 

drugie w Polsce (po UJ) muzeum historii medycyny. Ofiarowa³ mu 

wówczas w³asne zbiory, m.in. instrumenty nale¿¹ce do 

Marcinkowskiego i Œwiêcickiego. W czasie wojny i po niej wiele 

eksponatów zaginê³o i rozproszy³o siê. W roku 1950 muzeum przesta³o 

istnieæ.

Starania o jego reaktywowanie rozpoczê³y siê w roku 1984, 

gdy ówczesny rektor AM prof. Jerzy Wójtowicz przychyli³ siê do idei 

stworzenia sali historii w ramach Zak³adu Historii Medycyny 

i Farmacji. 

Od 2005 roku Muzeum UMP jako samodzielna jednostka ma 

do dyspozycji ok.150 m2 powierzchni w Collegium Stomatologicum, 

gdzie na dwóch poziomach prezentuje wystawy sta³e i czasowe. 

Placówka ma w swoich zbiorach ok. 2800 obiektów i wci¹¿ siê rozwija 

dziêki darom hojnych ofiarodawców. Wszyscy zainteresowani histori¹ 

nauk medycznych mog¹ zwiedzaæ uczelniane muzeum codziennie 

pomiêdzy godzin¹ 9 a 15.
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NA POCZ¥TEK

W trzeci czwartek listopada obchodzimy 

co roku Œwiatowy Dzieñ Rzucania Palenia.

Po co rzucaæ? By staæ siê znów 

piêknym, m³odym i... ³adnie pachn¹cym. 

O zaoszczêdzonym w ten sposób 

bogactwie nie wspominaj¹c.

Osoby naukowo zajmuj¹ce siê 

problemem wp³ywu tytoniu na zdrowie 

ju¿ od dziesiêciu lat spotykaj¹ siê 

w Poznaniu dziêki Laboratorium Badañ 

Œrodowiskowych Katedry i Zak³adu 

Toksykologii Uniwersytetu Medycznego 

im. Karola Marcinkowskiego

i Wydzia³owi Zdrowia i Spraw 

Spo³ecznych tutejszego Urzêdu Miasta. 

Z radoœci¹ piszemy o tym w „Faktach”. 

Bo przecie¿ tematyka spotkañ mog³aby 

zniechêcaæ – popularyzowanie 

zdrowego trybu ¿ycia bywa g³osem 

wo³aj¹cego na puszczy – a jednak 

zainteresowanie poznañskimi 

konferencjami jest z roku na rok coraz 

wiêksze. G³os z Poznania jest s³yszalny 

w ca³ej Polsce.

Nasza uczelnia nie jest niestety stref¹ 

idealnie woln¹ od papierosowego dymu 

(gdzie w Polsce tak¹ znaleŸæ?...). 

Pal¹ lekarze, profesorowie, asystenci, 

pracownicy administracji. Statystycznie 

nie jest ich pewnie wielu, ale czy takie 

pocieszenie wystarcza?

Ten numer „Faktów” ukazuje siê 

ju¿ w Nowym Roku. To dobry moment, 

by zachêcaj¹c do lektury, zachêciæ te¿ 

do zmiany z³ych nawyków na lepsze. 

Warto, bo nagrod¹ jest zdrowie. 

Bezcenne.

Magdalena 

Knapowska-Nizio³ek
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Ju¿ po raz dziesi¹ty zjechali do Poznania naukowcy i lekarze zajmuj¹cy siê
badaniami nad wp³ywem u¿ywania tytoniu na zdrowie konkretnych ludzi
i ca³ych spo³eczeñstw. Konferencje na ten temat organizuj¹ wspólnie
nasza uczelnia i w³adze miasta.

Spo¿ycie wyrobów tytoniowych to jedna z g³ównych przy-
czyn mo¿liwych do unikniêcia zgonów. Wed³ug szacunków, na 
ca³ym œwiecie przyczynia siê ono do œmierci ponad 5 milionów 
osób rocznie, przy czym wiêkszoœæ z tych zgonów nastêpuje 
w krajach o niskich lub œrednich przychodach. O ile nie po-
dejmie siê natychmiastowych dzia³añ, w kolejnych dekadach 
ró¿nice w liczbie zgonów miêdzy krajami o niskich i œrednich 
przychodach a krajami o wysokich przychodach znacz¹co 
wzrosn¹. W przypadku utrzymania siê bie¿¹cych trendów 
spo¿ycie tytoniu przyczyni siê do œmierci ponad 8 milionów 
osób na ca³ym œwiecie do roku 2030.

W Polsce, wœród m³odzie¿y w wieku 13-15 lat pali tytoñ 
19,5% (21,4% ch³opców i 17,3% dziewcz¹t). W grupie osób 
doros³ych 34% mê¿czyzn i 23% kobiet pali tytoñ codziennie. 
Fakt ten przyczyni siê do przedwczesnej œmierci wielu z nich.

Ci, którzy chcieliby temu zapobiec – naukowcy i lekarze 
praktycy, zajmuj¹cy siê badaniami nad wp³ywem u¿ywania 
tytoniu na zdrowie ró¿nych populacji – po raz kolejny przy-

tytoniu na organizm kobiety, kobiety ciê¿arnej i jej potomstwa. jechali do Poznania. Z ca³ej Polski i nie tylko. Konferencje na 
Poza toksykologami, farmakologami, genetykami, farma-ten temat od dziesiêciu lat organizuje prof. Ewa Florek – kie-
ceutami, biochemikami, epidemiologami uczestniczy³o w nich rownik Laboratorium Badañ Œrodowiskowych Katedry Toksy-
wielu lekarzy – ginekologów, po³o¿ników i neonatologów. kologii naszego uniwersytetu, a od dwóch lat wspó³organiza-
W tamtym okresie 334 uczestników zaprezentowa³o 87 prac, torem jest pani El¿bieta Dybowska – zastêpca dyrektora Wy-
które zosta³y opublikowane w trzech monografiach. Du¿e dzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania. 
zainteresowanie konferencj¹ sprawi³o, ¿e rozszerzono tema-Dziesi¹ta, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja 
tykê o pulmonologiê, onkologiê, kardiologiê, pediatriê, neuro-Naukowa z cyklu „Tytoñ a Zdrowie” – tym razem poœwiêcona 
logiê, laryngologiê, endokrynologiê, immunologiê, sto-„Polsce na tle Europy” – odby³a siê w dniach 18-20 listopada 
matologiê, a „Kobieta i Tytoñ” przerodzi³a siê w konferencje 2009 roku na terenie Urzêdu Miasta Poznania. Honorowymi 
„Tytoñ a Zdrowie” (2003-do chwili obecnej), w których patronami przedsiêwziêcia byli wspólnie rektor UMP prof. 
uczestniczy³o ponad 1000 specjalistów prezentuj¹cych prawie Jacek Wysocki oraz prezydent miasta Poznania, Ryszard 
600 prac. Wœród goœci zapraszanych do wyk³adów plenarnych Grobelny. Sesje odbywa³y siê w najbardziej reprezentacyjnej 
byli m.in. prof. James Sargent z Dartmouth-Hitchcock Medical sali Urzêdu Miasta – Sali Bia³ej.
Center w Stanach Zjednoczonych, prof. Reiner Hanewinkel 
z Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung i Christian-Jest nas coraz wiêcej
Albrechts-Universität w Kilonii, Niemcy, prof. Wojciech Pie-

Otwieraj¹c konferencjê, przewodnicz¹ca komitetu orga- koszewski z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, 
nizacyjnego prof. Ewa Florek przedstawi³a dziesiêcioletni¹ prof. Jan S³omiñski z Uniwersytetu Medycznego w Gdañsku, 
historiê poznañskich spotkañ naukowych poœwiêconych prof. Henryk Koroniak z Uniwersytetu im. Adama Mickie-
szkodliwoœci palenia tytoniu. Pierwsze trzy konferencje (2000- wicza oraz profesorowie naszego Uniwersytetu: prof. Grze-
2002) odbywa³y siê pod has³ami: „Kobieta i Tytoñ”, „Kobieta gorz Brêborowicz, prof. Jan Brêborowicz, prof. Andrzej 
i Tytoñ – P³ód pali razem z matk¹”, „Kobieta i Tytoñ – Naro- Mackiewicz, prof. Wojciech Dyszkiewicz, prof. Krzysztof 
dziny wolne od dymu” i dotyczy³y tematyki wp³ywu u¿ywania Szyfter, prof. Wies³awa Biczysko, prof. Jerzy Moczko, 

Jubileuszowa konferencja „Tytoñ a Zdrowie”WYDARZENIE

Prof. Hanewinkel zajmujàco uúwiadamiaù sùuchaczom, 
jak podstæpnie obraz kinowy wpùywa na nasze pozornie 
wolne wybory
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prof. Andrzej Tykarski, prof. Andrzej Wykrêtowicz, prof. a zerwanie z na³ogiem mo¿e przynieœæ efekt porównywalny 
Andrzej Szyszka, prof. Wojciech Cichy, prof. Stefan Sajdak, z wynikami farmakologicznej prewencji pierwotnej i wtórnej 
prof. Wanda Baer-Dubowska, prof. Jaromir Budzianowski, tych zdarzeñ – tak rozpocz¹³ swój wyk³ad prof. Andrzej 
dr hab. Hanna Billert, prof. UMK Andrzej Marsza³ek. Poza Szyszka – kierownik II Kliniki Kardiologii UMP. Z kolei prof. 
sesj¹ plenarn¹, wyk³adami zapraszanych goœci i prezentacjami Krzysztof Szyfter, który wyst¹pi³ na poznañskich konferen-
ustnymi uczestników, corocznie odbywaj¹ siê sesje plakatowe cjach tytoniowych ju¿ po raz dziesi¹ty, mówi³ o „Mutacjach 
i tzw. „dyskusje okr¹g³ego sto³u”. Tradycj¹ sta³y siê warsztaty, supresorowego genu przeciwnowotworowego TP53 w nowo-
które tematycznie zwi¹zane s¹ z has³em przewodnim kon- tworach tytoniozale¿nych”. Interesuj¹cy okaza³ siê wyk³ad 
ferencji. dr hab. Hanny Billert na temat implikacji anestezjologicznych, 

Od szeœciu lat konferencji towarzyszy paŸdziernikowe dotycz¹cych kobiet w ci¹¿y. Postêpowaniem anestezjolo-
(10) wydanie Przegl¹du Lekarskiego. Prezentowanych w nim gicznym z wyboru zarówno w aspekcie analgezji porodu, jak 
poznañskich wyst¹pieñ jest tak¿e z roku na rok coraz wiêcej – i znieczulenia chirurgicznego, s¹ blokady centralne, a ci¹¿a, 
w tym roku jest to ponad 100 prac. poród i i ewentualny pobyt dziecka na oddziale intensywnej 

terapii noworodkowej stanowi¹ wyj¹tkow¹ okazjê do trwa³ego 
Otwarcie z kinem zaprzestania palenia. To tylko niektóre tematy prezentowane 

w sesji plenarnej tegorocznej konferencji. 
Na otwieraj¹cej konferencjê sesji plenarnej jako pierwszy Piêæ sesji referatowych dotyczy³o chorób odtytoniowych, 

wyst¹pi³ prof. Reiner Hanewinkel z z Institut für Therapie- und biomarkerów nara¿enia na dym, epidemiologii palenia tytoniu, 
Gesundheitsforschung i Christian-Albrechts-Universität w Ki- stanu wiedzy populacji polskiej i jej zachowañ oraz progra-
lonii (Niemcy). Na wstêpie podkreœli³ pierwszeñstwo Polski i mów edukacyjnych i prewencyjnych. 
Poznania w organizowaniu konferencji poœwiêconych paleniu Do tegorocznej sesji posterowej przyjêto 58 plakatów. Ich 
tytoniu – w Niemczech podobne spotkania odbywaj¹ siê dopie- tematyka dotyczy³a nie tylko medycyny sensu stricto, ale 
ro od lat szeœciu. równie¿ kwestii wychowawczych i spo³ecznych.

Wyk³ad dotyczy³ wyników badañ nad potrzeb¹ zapalenia 
papierosa (urge to smoke – UTS), wystêpuj¹c¹ u palaczy pod 
wp³ywem ogl¹dania scen palenia w filmie, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem horrorów. Badania przeprowadzono w ci¹gu 
czterech tygodni w najwiêkszym kiloñskim multipleksie. 
Z pomoc¹ kwestionariuszy pytano widzów-palaczy po wyjœciu 
z sali kinowej, jak du¿a jest ich potrzeba zapalenia papierosa 
w tej chwili. Filmy, które ogl¹dali widzowie, podzielono na 
dwie kategorie: zawieraj¹ce oraz niezawieraj¹ce scen palenia. 
W ka¿dej z tych kategorii by³ jeden horror. Po analizie ankiet 
uzyskano wyniki sugeruj¹ce zale¿noœæ natê¿enia UTS od ro-
dzaju ogl¹danego filmu. Na wzrost UTS mia³ wp³yw i widok 
osoby pal¹cej i stres wywo³any filmowym horrorem – najczêœ-
ciej najwiêkszy g³ód nikotyny deklarowali widzowie horroru 
ze scenami palenia. Co ciekawe, u palaczy nie zmienia tego 
reklama antynikotynowa, pokazywana przez projekcj¹.

Sesja plenarna

Paleniu tytoniu towarzysz¹ czêsto inne substancje uzale-
¿niaj¹ce czy u¿ywki – alkohol, kawa, dopalacze. St¹d od kilku 
lat na poznañskich konferencjach wprowadzane s¹ równie¿ 
tematy dotycz¹ce uzale¿nieñ innymi substancjami obecnymi 
na polskim rynku. Prof. Wojciech Piekoszewski z UJ przed-
stawi³ interesuj¹cy, niezmiernie aktualny wyk³ad na temat do-
palaczy (speed drugs). Do niedawna okreœlenie to nie budzi³o 
wiêkszych emocji spo³ecznych. Kojarzy³o siê g³ównie z Red 
Bullem, pozwalaj¹cym przetrwaæ kierowcy w d³ugiej podró¿y, 
a pracoholikowi zregenerowaæ siê przed kolejnymi zadaniami. 
Obecnie, po nowelizacji ustawy „O przeciwdzia³aniu narko-
manii”, na listê substancji kontrolowanych wprowadzono 
benzylopiperazynê, jej pochodne oraz 17 roœlin i ich prze-
tworów. Zachêcamy do zapoznania siê z artyku³em na temat 
dopalaczy – Przegl¹d Lekarski 2009, 66, 10, 861-865 
(W. Piekoszewski, E. Florek).

Palenie papierosów jest jednym z najwa¿niejszych czynni-
ków ryzyka wyst¹pienia zdarzeñ sercowo-naczyniowych, 

5Jubileuszowa konferencja „Tytoñ a Zdrowie” WYDARZENIE
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Dziêki wystawieniu posterów w miejscu publicznym, szansê na ich
przestudiowanie mieli nie tylko uczestnicy konferencji
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NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA Lepsze warunki pracy i nauki

Nowy sprzę t,
nowe lokum
Nie nabyto ¿adnych budynków. A jednak na prze³omie paŸdziernika i listopada 
nasza uczelnia pokaza³a nowe sale dydaktyczne i naukowe. W Collegium Anatomicum
swoje podwoje otworzy³a zmodernizowana Katedra i Zak³ad Histologii, 
a Zak³ad Psychologii Klinicznej oraz Zak³ad Edukacji Katedry Nauk o Zdrowiu 
wprowadzi³y siê do nowych pomieszczeñ w Collegium Stomatologicum.

Kto dawno nie by³ na terenie Katedry i Zak³adu Histologii gdy osiemdziesi¹t lat temu zosta³ oddany do u¿ytku jako Pa³ac 
i Embriologii, zdziwi siê niepomiernie. Zakoñczone w³aœnie Sztuki na czas Powszechnej Wystawy Krajowej.
dwa pierwsze etapy remontu pozwalaj¹ wyobraziæ sobie, Kieruj¹cy katedr¹ inicjator remontu, prof. Maciej Zabel, 
jak wygl¹da³ budynek Collegium Anatomicum w momencie, pokaza³ odnowione pomieszczenia w³adzom uczelni i licznie 

zgromadzonym goœciom na uroczystym spotkaniu w pi¹tek 30 
paŸdziernika 2009.

Preparat bez szkie³ka

Najwiêksz¹ chlub¹ katedry jest sala æwiczeniowa, która 
zreszt¹ w razie potrzeby mo¿e w ka¿dej chwili zamieniæ siê 
w dwie. Poœrodku 25-metrowego pomieszczenia zamonto-
wano bowiem sk³adan¹, dŸwiêkoszczeln¹ œciankê. Dziêki niej 
od pocz¹tku wrzeœnia w poniedzia³ki i œrody mo¿na prowadziæ 
równolegle æwiczenia dla studentów ró¿nych kierunków.

Gdy sala nie jest przedzielona, przy oœmiu sto³ach mo¿e 
jednoczeœnie uczyæ siê 72 studentów. Ka¿dy z nich ma do 
dyspozycji monitor i klawiaturê, po³¹czon¹ z umieszczonym 
wewn¹trz sto³u terminalem. Za ich pomoc¹ mo¿e korzystaæ 
z ulokowanej na piwnicznym serwerze bazy ok. 150 zeskano-
wanych preparatów.

Komfort nauki jest nieporównywalny z dotychczasow¹ 
prac¹ na tradycyjnych mikroskopach, poniewa¿ ka¿dy preparat 
mo¿na ogl¹daæ tak ca³oœciowo, jak i fragmentarycznie – 
w powiêkszeniu do 400 razy. Student mo¿e pracowaæ na 
wybranych przez siebie preparatach i w wygodnym dla siebie 
tempie. Preparaty nigdy wiêcej siê nie st³uk¹, a kto przy okazji 

Prof. Maciej Zabel zaprosiù do przeciæcia wstægi rektora UMP, 
prof. Jacka Wysockiego
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Zapraszamy! Ju¿ w tej chwili wszystkich zainteresowanych tematyk¹ 
tytoniow¹ zapraszamy na kolejn¹ edycjê konferencji z cyklu 

Konferencje „Tytoñ a Zdrowie” na sta³e zapisa³y siê w ka- „Tytoñ a Zdrowie”, która odbêdzie siê w Poznaniu w dniach 
lendarzu ogólnopolskich wydarzeñ naukowych. S¹ równie¿ 17-19 listopada 2010. Bêdzie ona poœwiêcona skutkom zdro-
forum dyskusyjnym nie tylko w gremiach krajowych, ale wotnym i spo³ecznym u¿ywania tytoniu.
i europejskich, a nawet œwiatowych. Uczestnicy konferencji 
stali siê rozpoznawalni tematycznie dziêki tak szerokiemu Prof. Ewa Florek
zakresowi prowadzonych badañ i dyskusji, co jest wyk³adni- Przewodnicz¹ca 
kiem zaanga¿owania polskich naukowców w tematykê chorób Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji
odtytoniowych i szeroko pojêtego Tobacco Control. Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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chce jednak nauczyæ siê mikroskopowania, ma i tak¹ mo¿li-
woœæ. Na ka¿dym stole stoi jeden mikroskop oraz laptop do 
dyspozycji asystenta. Na oœmiu 42-calowych ekranach LCD 
mo¿na pokazaæ wszystkim uczestnikom zajêæ interesuj¹cy 
obraz z mikroskopu.

Osprzêtowanie sali uzupe³niaj¹ dwa rzutniki multime-
dialne wysokiej rozdzielczoœci oraz kamera, umo¿liwiaj¹ca 
pokazanie dalej siedz¹cym tego, co dzieje siê przy tradycyjnej 
tablicy, która zawsze mo¿e okazaæ siê potrzebna.

Tak nowoczesn¹ sal¹ dydaktyczn¹ tego typu dla tak du¿ej 
liczby studentów nie mo¿e pochwaliæ siê ¿adna inna uczelnia 
medyczna w Polsce. Nic dziwnego, ¿e postarano siê o mo¿li-
wie najlepsze zabezpieczenia zarówno sali, jak i samego 
systemu komputerowego, którego nie mo¿na zaatakowaæ 
z zewn¹trz.

Sk¹d te freski

Oczywiœcie sala æwiczeniowa na parterze to nie wszystko. 
Remont obj¹³ oba piêtra katedry, ³¹cznie z klatk¹ schodow¹, 
która zachwyca nowymi, jasnymi deskami stopni. Doceni¹ ten 
widok wszyscy, pamiêtaj¹cy w tym miejscu smêtn¹, bur¹ ciesz¹ siê tutaj pracownicy zak³adów Psychologii Klinicznej 
olejn¹. Pokoje naukowe wyposa¿ono w nowy sprzêt – mikro- i Edukacji, dotychczas cierpi¹cy na niedobór przestrzeni w bu-
skop konfokalny, sekwenator DNA, aparat do wykonywania dynku przy ul. Smoluchowskiego. Nowe lokum prezentowa³y 
PCR w czasie rzeczywistym oraz automatyczn¹ stacjê dozu- kieruj¹ce zak³adami dr Ewa Mojs i dr Miros³awa Cylkowska-
j¹c¹. Korytarze lœni¹ jasn¹ farb¹. Przyjemnie pracowaæ Nowak. Wœród dziesiêciu pomieszczeñ jest dziesiêcioosobowa 
w takim miejscu. sala seminaryjna oraz sala æwiczeniowa na 30 osób, umiejsco-

Przy okazji remontu dokonano ciekawego odkrycia na wiona na pó³nocno-zachodnim naro¿niku pierwszego piêtra. 
pierwszym piêtrze. Po rozebraniu zamykaj¹cego korytarz ma- Jej wielkoœæ optycznie zwiêkszaj¹ i doœwietlaj¹ j¹ odbitym 
gazynku i zmyciu kredowej farby oczom brygady remontowej œwiat³em dwa wielkie lustra, wykorzystywane na zajêciach 
i zdumionych pracowników katedry przy suficie ukaza³y siê choreoterapii w ramach podyplomowego studium arteterapii. 
fragmenty szlaków malarskich, swoistej bordiury, pamiêta- Tu w³aœnie symboliczn¹ wstêgê przeciêli wspólnie rektor 
j¹cej czasy PWK. Postanowiono nie zamalowywaæ wiêcej tej i kanclerz naszego uniwersytetu. Zebrani goœcie z satysfakcj¹ 
zabytkowej ju¿ falistej wstêgi. Odpowiednio zabezpieczona uznali, ¿e unowoczeœnienie zak³adów Katedry Nauk o Zdro-
i wyeksponowana ozdabiaæ bêdzie miejsce wypoczynku i le- wiu przyczynia siê do rozwoju ca³ego wydzia³u.
ktury, tworzone tutaj z pomoc¹ stylizowanych na art deco 
mebli. Kolejna ods³ona w czerwcu

Psycholodzy z lustrami To nie koniec nowoœci. Trwa trzeci etap modernizacji 
pomieszczeñ nale¿¹cych do Katedry i Zak³adu Histologii 

Druga uroczystoœæ otwarcia odby³a siê 10 listopada i Embriologii. W czerwcu przysz³ego roku maj¹ siê zakoñczyæ 
w Collegium Stomatologicum. Od wrzeœnia now¹ siedzib¹ prace adaptacyjne na niewykorzystywanym dotychczas 

strychu nad zachodnim skrzyd³em Collegium Anatomicum. 
Znajdzie siê tu Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicz-
nych, do którego dostêp zapewni nowoczesna przeszkolona 
winda, umo¿liwiaj¹ca sprawn¹ komunikacjê bez potrzeby 
przechodzenia przez teren Katedry i Zak³adu Anatomii Pra-
wid³owej na II piêtrze. Przy okazji zostanie odtworzona dre-
wniana stolarka okienna i drzwiowa na I piêtrze, zgodnie z za-
leceniami czuwaj¹cej nad remontem miejskiej konserwator 
zabytków. W tej chwili trwaj¹ prace nad ociepleniem poddasza 
i utworzeniem podzia³ów na poszczególne pomieszczenia. Pie-
ni¹dze na potrzeby remontu pochodz¹ z Programu Inno-
wacyjna Gospodarka (dzia³anie 2.3 na infrastrukturê informa-
tyczn¹ w nauce).

Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Dziæki lustrom i czterem naroýnym oknom sala seminaryjna 
zakùadów Katedry Nauk o Zdrowiu wydaje siæ duýo wiæksza
niý jest w rzeczywistoúci

Widzàc tak dobre warunki do nauki, zebrani goúcie mieli peùne
prawo ýaùowaã, ýe nie sà juý studentami
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Jak chronić  dzieci?
Zagro¿enia zdrowotne u dzieci w okresie nauczania pocz¹tkowego by³y tematem
listopadowego spotkania, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych zawodów: 
pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, promotorzy zdrowia, lekarze i pielêgniarki.

W pi¹tek 13 listopada 2009 r. w Hotelu Trawiñski na pienia dr Ewy Gajewskiej z Katedry i Kliniki Fizjoterapii, 
poznañskiej Cytadeli odby³a siê kolejna z cyklu konferencja Reumatologii i Rehabilitacji na temat rozwoju ruchowego 
naukowo-szkoleniowa pod tytu³em „Profilaktyka zagro¿eñ dziecka w wieku szkolnym oraz potrzeby i metod korekcji 
zdrowotnych u dzieci w m³odszym wieku szkolnym”. ewentualnych wad postawy.
Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Urz¹d Marsza³kow- Jak siê porozumieæ
ski Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo 

Wszystkie wyk³ady cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Nauk o Zdrowiu. W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 200 osób, 
Podczas przerwy s³uchacze, raczej ni¿ kaw¹ i kanapkami, za-w tym wielu studentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu UMP.
jêli siê wymian¹ pogl¹dów dotycz¹cych omawianej proble-
matyki oraz dyskusj¹ z wyk³adowcami. A po przerwie rozpo-Karmiæ, ale nie przekarmiaæ 
czê³a siê czêœæ warsztatowa konferencji. 

O godzinie 9 konferencjê uroczyœcie otworzy³a dr hab. Mgr Alicja G³owacka-Rêba³a z Katedry Profilaktyki Zdro-
Maria Danuta G³owacka – kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu. wotnej oraz mgr Maja Stanis³awska-Kubiak z Zak³adu Psycho-
Podczas inauguracji g³os zabra³a równie¿ pani Krystyna Po- logii Klinicznej przeprowadzi³y warsztaty budowania umie-
œlednia – cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego jêtnoœci komunikacyjnych z m³odzie¿¹. Uczestnicy mieli 
oraz pani Zbigniewa Nowodworska – dyrektor Wielkopol- szansê nauczyæ siê rozwi¹zywaæ trudne sytuacje, a tak¿e do-
skiego Oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia. wiedzieæ siê, w jaki sposób komunikowaæ siê z m³odymi 

Czêœæ wyk³adow¹ konferencji rozpocz¹³ wyk³ad dr hab. ludŸmi i pomagaæ im w przezwyciê¿aniu problemów. W tym 
Marii Danuty G³owackiej pt. „Kszta³towanie nawyków celu rozwi¹zali grupowy test dotycz¹cy wskazanej proble-
¿ywieniowych i postaw prozdrowotnych w rodzinie”. matyki, a nastêpnie przy pomocy prowadz¹cych zajêcia zana-
Po pierwszym wyst¹pieniu g³os zabra³a dr Bogna Skowroñska lizowali poszczególne odpowiedzi.
z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Konferencja przebieg³a zgodnie z programem. Z ca³¹ 
prezentuj¹c wyk³ad na temat wystêpowania oty³oœci dzieci pewnoœci¹ mo¿na uznaæ j¹ za udan¹, poniewa¿ przyczyni³a siê 
i m³odzie¿y. Zapozna³a s³uchaczy z problemami diagnostycz- do upowszechnienia wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, co 
nymi u m³odych pacjentów oraz przedstawi³a zjawisko zespo³u potwierdzili sami uczestnicy spotkania.
metabolicznego. 

Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji mogli wys³u- Tomasz Pacyñski
chaæ prelekcji dr Ewy Mojs z Zak³adu Psychologii Klinicznej student III roku
pt. „Przemoc w rodzinie, mechanizm, terapia” oraz wyst¹- Zdrowie publiczne, WNoZ

NAUKA, DYDAKTYKA, PRAKTYKA8 Konferencja naukowo-szkoleniowa

Fakty UMP  6 / 2009

PIS znaczy Sanepid
Konferencja „O zdrowie publiczne – epidemiologiczne w Wielkopolsce. 
Tradycja i Wspó³czesnoœæ 1919-2009”, zorganizowana przez Wojewódzk¹ Stacjê 
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Poznaniu, Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa 
Higienicznego oraz Zak³ad Higieny Katedry Medycyny Spo³ecznej naszego uniwersytetu, 
odby³a siê 5 listopada 2009 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP.

Okazj¹ do zorganizowania konferencji by³ jubileusz jest wyspecjalizowan¹ instytucj¹, sprawuj¹c¹ kontrolê i nadzór 
90-lecia dzia³alnoœci s³u¿b sanitarno-epidemiologicznych nad warunkami higieny w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. PIS gro-
w Wielkopolsce i 55-lecie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej madzi równie¿ dane epidemiologiczne dotycz¹ce niektórych 
w Wielkopolsce. Pañstwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwy- chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych. 
czajowa nazwa: „Sanepid”), w której pracuje w wielu lekarzy, Jej historia datuje siê od stycznia 1919 roku, kiedy to tu¿ po 
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odzyskaniu niepodleg³oœci Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski 
powo³a³ dekretem Ministerstwo Zdrowia Publicznego, do 
dzia³añ którego – zgodnie z zasadnicz¹ ustaw¹ sanitarn¹ z dnia 
19 lipca 1919 roku – nale¿a³o m.in. zwalczanie chorób za-
kaŸnych ostrych i przewlek³ych. W koñcz¹cym siê w³aœnie 
roku mija 90 lat od tego momentu oraz 55 lat od czasu, kiedy to 
dekretem z dnia 14 sierpnia 1954 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160) 
powo³ana zosta³a PIS do wykonywania podstawowych zadañ 
z zakresu szeroko pojêtej profilaktyki.

Odznaczenia i medal

Otwarcia konferencji, w której wziê³o udzia³ oko³o 300 
osób, dokona³ dr Andrzej Trybusz – Pañstwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Poznaniu. Przywita³ licznych goœci, 
wœród których byli: wojewoda wielkopolski Piotr Florek, 
wicewojewoda Przemys³aw Pacia, wicemarsza³ek wojewódz-
twa wielkopolskiego Krystyna Poœlednia, pos³owie i senato-
rowie RP, prezydenci miast: Tomasz Malepszy (Leszno), 
Kazimierz Pa³asz (Konin), Janusz Pêcherz (Kalisz), starosto-
wie wielkopolscy (m.in. starosta poznañski Jan Grabkowski), 
dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego 
dr n. biol. Maria Stachowska, Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Œrodowiska Zdzis³aw Krajewski, dyrektor 
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Dariusz Dymek, zastêpca 
Wydzia³u Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Po-
znania El¿bieta Dybowska, pañstwowi wojewódzcy inspekto-
rzy sanitarni: dr Jolanta Œwiderska-Kopacz (Gorzów Wlkp.), 
mgr in¿. Jerzy Kasprzak (Bydgoszcz), Jacek Klakoèar 
(Wroc³aw), lek. med. Krystian Koœciów (Opole), mgr El¿bieta 
Charytoniuk (Gdañsk), Wielkopolski Wojewódzki Lekarz 
Weterynarii - dr Les³aw Szab³oñski, dyrektor Wielkopolskiego 
Centrum Medycyny Pracy Marek Andrzejewski, dyrektor 
Wielkopolskiego Oddzia³u NFZ Zbigniewa Nowodworska, 
przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej 
Izby Lekarskiej dr Stefan Soczyñski, przewodnicz¹ca Okrê- Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu Wielkopolski odzna-
gowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych mgr Eleonora Kamiñska, czenie „Za zas³ugi dla ochrony zdrowia”. Natomiast dr Andrzej 
rektor Lubuskiej Wy¿szej Szko³y Zdrowia Publicznego Trybusz otrzyma³ pami¹tkowy medal wybity z okazji Jubi-
prof. Alfred Owoc oraz jako gospodarz prof. Jacek Wysocki, leuszu 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego – 
rektor naszego uniwersytetu. Szczególnie ciep³o zosta³ przy- podziêkowanie za wieloletni¹ wspó³pracê z towarzystwem. 
witany by³y wieloletni dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sani- Medal wrêczyli wiceprezes PTH Jerzy T. Marcinkowski 
tarno-Epidemiologicznej w Poznaniu dr Hubert Rokossowski. i cz³onek Prezydium ZG PTH dr n. biol. Aneta Klimberg. 

Po wyst¹pieniach zaproszonych goœci Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek wrêczy³ zas³u¿onym pracownikom Szczepienie odgania widmo œmierci

W czêœci naukowej konferencji jako pierwszy referat pt. 
„Szczepienia jako narzêdzie zdrowia publicznego” wyg³osi³ 
prof. Jacek Wysocki. Pokaza³ obraz, jaki w 1562 roku na-
malowa³ Pieter Bruegel (starszy) – „Tryumf œmierci”, nawi¹-
zuj¹cy do epidemii d¿umy z roku 1347, kiedy to wymarùa 
1  mieszkañców Europy. W tym kontekœcie liczba zgonów 
z powodu panuj¹cej aktualnie pandemii œwiñskiej grypy jest 
naprawdê niska! Nastêpnie omówi³ historiê szczepieñ 
przeciwko ospie prawdziwej a¿ do 9 grudnia 1979 (og³oszenie 
eradykacjê ospy prawdziwej przez WHO), progresjê erady-
kacji poliomyelitis, zmniejszanie siê zapadalnoœci na 
wirusowe zapalenie w¹troby typu B w Polsce i obni¿anie siê 
œmiertelnoœci w chorobach zakaŸnych w USA wskutek wpro-
wadzenia szczepieñ ochronnych.

W odpowiedzi na pytanie „dlaczego œwiat boi siê pneumo-
koków?” prof. Wysocki przedstawi³ choroby wywo³ywane 
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Na konferencji „O zdrowie publiczne” zebraùo siæ w CKD
okoùo 300 osób

Prof. Marcinkowski jako wiceprezes PTH wræczyù wojewódzkiemu 
inspektorowi sanitarnemu, dr Andrzejowi Trybuszowi, 
pamiàtkowy medal towarzystwa
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przez Streptococcus pneumoniae i przypomnia³, ¿e przeby- Kolejne interesuj¹ce fakty to przyczyny globalnego zagro-
wanie dziecka w placówkach opiekuñczych zwiêksza ryzyko ¿enia gruŸlic¹: zewnêtrzne, ogólnoœwiatowe (migracja poli-
inwazyjnej choroby pneumokokowej. Unikniêcie zaka¿enia tyczna i ekonomiczna z krajów ubogich o du¿ym zagruŸli-
umo¿liwia szczepionka 7-walentna (skoniugowana). Kolejna czeniu, szerzenie siê pandemii HIV, rozwój masowej turystyki) 
wa¿na kwestia to zaka¿enia rotawirusami, tak¿e jako zaka- i wewnêtrzne, krajowe (lekcewa¿enie zagro¿enia gruŸlic¹ 
¿enia szpitalne, zapobieganie im poprzez szczepienia ochronne w krajach o niskich wskaŸnikach zapadalnoœci i umieralnoœci, 
i bezpieczeñstwo szczepionek. Na koñcu zosta³y omówione demonta¿ zdrowotnej infrastruktury organizacyjnej w krajach 
szczepienia przeciwko krztuœcowi. po przemianach ustrojowych, brak œrodków finansowych, z³a 

Wyk³ad zosta³ dowcipnie zakoñczony przedstawieniem organizacja oraz brak dostêpu do s³u¿by zdrowia i do leków 
kolorowego drzeworytu Jamesa Westa z 1803 roku, na którym w krajach ubogich). Na zakoñczenie prelegentka przedstawi³a 
lekarze sk³adaj¹ epidemii podziêkowania za dodatkowe zyski. najwa¿niejsze problemy pulmonologii. S¹ to: optymalizacja 

postêpowania w chorobach p³uc, wykorzystanie nowych 
Wielkopolskie dzieje zdobyczy diagnostycznych, doskonalenie metod leczniczych 

oraz powstrzymanie nikotynizmu.
Dr n. hum. Andrzej Zarzycki w referacie „Na zdrowie. 

Od morowego powietrza do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Doktorat o nas
Epidemiologicznej w Poznaniu” przypomnia³, ¿e ju¿ w 1598 
roku Zachariasz Barth wyda³ w Poznaniu ksi¹¿kê pt. Ostatnie dwa referaty dotyczy³y ratownictwa i medycyny 
„O epidemii”. Zobaczyliœmy szereg ciekawych starych katastrof w zagro¿eniach œrodowiskowych (dr Dorota Klima-
ilustracji, m.in. anonimowy drzeworyt niemiecki z XV wieku szyk) oraz profilaktyki jako ci¹gle niedoceniane ogniwo 
ze scen¹ z ³aŸni. Du¿e poruszenie s³uchaczy wywo³a³y fakty w systemie opieki zdrowotnej w Polsce (prof. Jerzy T. Mar-
dotycz¹ce przeciêtnego trwania ¿ycia w okresie 1253-1793. cinkowski). Wspomniano tu o tezach rozprawy doktorskiej 
Przed 30 rokiem ¿ycia umiera³o wówczas a¿ 70% ch³opów, pisanej pod kierunkiem prelegenta przez lek. med. Beatê 
rzemieœlników, biedoty i drobnej szlachty. Wiek 30-50 lat Ziemsk¹, kierownika Przychodni Medycyny Pracy NZOZ 
i ponad osi¹ga³o zaledwie 25% populacji. Próg staroœci (60 lat) naszego uniwersytetu. Praca ta, pt. „Stan zdrowia pracowni-
przekracza³o tylko 6% populacji. W roku 1874 dr Jarnatowski ków Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu ksi¹¿kê pt. „Higiena czyli nauka o zdrowiu”. Przy- w Poznaniu” spotka siê zapewne z du¿ym zainteresowaniem 
pomniana zosta³a historia Królewskiego Instytutu Higieny pracowników UMP.
z czasów zaboru pruskiego, a nastêpnie historia Wojewódzkiej Konferencjê podsumowa³ i zamkn¹³ dr Andrzej Trybusz. 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydanie albumowe 

Dr Andrzej Trybusz w referacie „Pañstwowa Inspekcja ksi¹¿ki pt. „W trosce o zdrowie publiczne. Wojewódzka Stacja 
Sanitarna w województwie wielkopolskim – wspó³czesnoœæ” Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – tradycja i wspó³-
przedstawi³ misjê i zadania PIS, jej strukturê organizacyjn¹ czesnoœæ 1253-2009”, której autorami s¹: Jerzy Tadeusz 
i potencja³ w woj. wielkopolskim wraz z sytuacj¹ epidemio- Marcinkowski, Andrzej Trybusz i Andrzej Zarzycki – g³ówny 
logiczn¹ i stanem sanitarnym na przestrzeni ostatnich lat oraz autor i redaktor naukowy. Partnerami konferencji by³y firmy: 
kierunki dalszych dzia³añ PIS. W referacie podkreœlono bardzo „Aquanet”, GlaxoSmithKline” i „Pudliszki”.
dynamiczny rozwój informatyzacji, uzyskiwanie licznych 
akredytacji przez laboratoria oraz rozwój laboratoryjnej prof. Jerzy T. Marcinkowski
diagnostyki grypy.

Zadbaj o p³uca. Nie pal!

Prof. UM Halina Batura-Gabryel przedstawi³a „Cywiliza-
cyjne choroby uk³adu oddechowego”, rozpoczynaj¹c od 
stwierdzenia, ¿e piêæ najczêstszych chorób p³uc (zapalenie 
p³uc, przewlek³a obturacyjna choroba p³uc [POChP], gruŸlica, 
rak p³uca i astma) jest wg WHO przyczyn¹ a¿ 17,4% zgonów. 
Przy tym najwa¿niejszym czynnikiem ryzyka chorób p³uc jest 
palenie tytoniu, a walka z „epidemi¹” nikotynizmu sta³a siê 
priorytetem WHO. 

Obecnie na ca³ym œwiecie tytoñ pali 1,1 miliarda osób i ta 
liczba siê niestety zwiêksza (wg raportu Banku Œwiatowego do 
roku 2025 wzroœnie do 1,6 miliarda). Poruszenie wœród s³u-
chaczy wzbudzi³a uwaga, ¿e a¿ 90% nowych palaczy zaczyna 
jako nastolatki – i dla wielu z nich bêdzie to przyczyn¹ œmierci. 
Przy tym prawdopodobieñstwo siêgniêcia po alkohol jest 
u pal¹cej m³odzie¿y 3 razy wiêksze ni¿ u m³odzie¿y niepal¹cej; 
po marihuanê – 8 razy wiêksze, a po kokainê – a¿ 22 razy 
wiêksze. Wa¿nym problemem spo³ecznym jest nara¿anie 
dzieci na bierne palenie tytoniu, co znacznie zwiêksza ryzyko 
astmy, zapaleñ p³uc i zapaleñ oskrzeli.

Osoby zasùuýone dla ochrony zdrowia, wieloletni pracownicy 
wielkopolskiego „sanepidu”, zostali odznaczeni przez wojewodæ
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Pierwszy polski parazytolog
Stulecie urodzin twórcy polskiej parazytologii lekarskiej, prof. Czes³awa Gerwela, 
uczczono 9 paŸdziernika 2009 na poœwiêconej mu konferencji naukowej,
która odby³a siê w sali posiedzeñ Polskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.

Konferencjê „Prof. dr Czes³aw Gerwel jako cz³owiek i nau-
kowiec” zorganizowali wspólnie pod przewodnictwem prof. 
Anny C. Majewskiej Katedra i Zak³ad Biologii i Parazytologii 
Lekarskiej UMP, Komisja Medycyny Doœwiadczalnej i Ko-
misja Historii i Filozofii Medycyny PTPN, Komitet Parazy-
tologii PAN oraz Oddzia³ Poznañski Polskiego Towarzystwa 
Parazytologicznego.

Dwie sesje z muzycznym antraktem

W trakcie sesji popo³udniowej wyg³oszono trzy wyk³ady: 
dr Hubert Rokossowski mówi³ o durze wysypkowym na 
terenie Polski w wieku XX; prof. Wanda Kociêcka przedsta-
wi³a wspó³czesne aspekty epidemiologii i patologii klinicznej 
w³oœnicy, natomiast prof. Anna C. Majewska omówi³a przy-
datnoœæ wiedzy parazytologicznej dla nauk humanistycznych 
na przyk³adzie swojej wspó³pracy z archeologami badaj¹cymi 
do³y kloaczne przy ul. Dominikañskiej w Poznaniu.

Jednak pierwsza, przedpo³udniowa sesja by³a ca³kowicie 
poœwiêcona ojcu parazytologii lekarskiej w Polsce. Postaæ 
swego nauczyciela oraz jego zas³ugi naukowo-badawcze 
przedstawi³a prof. Wanda Kociêcka. Wypowiadali siê tak¿e 
inni jego uczniowie i wspó³pracownicy, m.in. prof. Zbigniew 
Paw³owski, który wspomina³ pal¹ce siê d³ugo w noc œwiat³o 
w gabinecie na pierwszym piêtrze wschodniego skrzyd³a 
Collegium Maius. Powiedziano wiele s³ów nie tylko o nauko-
wych pasjach prof. Czes³awa Gerwela, ale równie¿ o jego ¿y-
czliwoœci wzglêdem drugiego cz³owieka. G³os zabra³a równie¿ 
wzruszona córka prof. Gerwela, pani Hanna Matysiak. Nastrój 
zadumy i patriotyzmu, w jaki wprowadzi³y s³uchaczy te 

mieckiej. Przekazywanie szczepionek ludnoœci polskiej by³o wspomnienia, podkreœli³ recital fortepianowy w wykonaniu 
zabronione pod kar¹ œmierci.prof. Andrzeja Tatarskiego.

W 1941 roku jako „Or³oœ” w³¹cza siê w dzia³alnoœæ 
konspiracyjn¹ Armii Krajowej. Przemyca szczepionki przeciw Biolog, ¿o³nierz, lekarz
durowi plamistemu dla najbardziej potrzebuj¹cych – ¯ydów 

Czes³aw Gerwel urodzi³ siê w Baranowiczach na Kresach z getta, oddzia³ów partyzanckich oraz s³u¿by sanitarnej, 
Wschodnich 18 lipca 1909 roku. W roku 1929 przyjecha³ do najbardziej nara¿onej na zaka¿enie Rickettsia provazeki. Sam 
Poznania i rozpocz¹³ studia w zakresie medycyny i biologii na równie¿ ulega zaka¿eniu i przechodzi ciê¿k¹ postaæ duru pla-
tutejszym uniwersytecie. Z powodu z³ego stanu zdrowia mistego. Krótko potem wybucha Powstanie Warszawskie. 
musia³ zrezygnowaæ z medycyny. Powróci³ do niej w czasie „Or³oœ” wraca do stolicy z Warki, gdzie przechodzi³ potyfuso-
wojny, jako student Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w¹ rekonwalescencjê. Bierze udzia³ w zdobywaniu budynku 
(1942-1944), gdy po szczêœliwym powrocie z robót przymuso- PAST-y i w ataku na Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozka-
wych w Rzeszy zamieszka³ z rodzin¹ w Warszawie. Pracowa³ zem dowódcy AK awansuje do stopnia podporucznika.
wówczas w Pañstwowym Zak³adzie Higieny, (przemianowa- Kapitulacja powstania zastaje Czes³awa Gerwela w szpi-
nym na „Das Generalgouverneurs Stattlichen Institut für talu polowym przy ul. Wspólnej, gdzie opiekowa³ siê rannymi. 
Hygiene”), w Dziale Bakteriologii Ogólnej, a potem w Dziale Stamt¹d – sam ranny – zostaje przewieziony do szpitala pol-
Tyfusu Plamistego. Produkowano tam szczepionki przeciw skich jeñców wojennych w Stalagu IV B w Zeithein w Sa-
durowi brzusznemu, a póŸniej plamistemu, oficjalnie przezna- ksonii. Pracuje tam jako lekarz, a po wyzwoleniu kontynuuje 
czone dla ¿o³nierzy Wehrmachtu i cywilnej ludnoœci nie- studia medyczne w Université Libre de Bruxellés.

Bogatà kolekcjæ fotografii Czesùawa Gerwela z okresu powstania 
warszawskiego córka profesora przekazaùa Muzeum 
Powstania Warszawskiego
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Powróciwszy do kraju w 1946 roku, podj¹³ ponownie 
pracê w Zak³adzie Anatomii Porównawczej i Biologii UP. Trzy 
lata póŸniej uzyska³ stopieñ doktora nauk matematyczno-
przyrodniczych. Pocz¹tkowo kierowa³ Pracowni¹ Zoologii 
i Parazytologii na Wydziale Farmaceutycznym nowoutwo-
rzonej Akademii Medycznej, a w 1951 roku – po przy³¹czeniu 
tej pracowni do Zak³adu Biologii Ogólnej Wydzia³u Lekar-
skiego – zosta³ mianowany kierownikiem nowopowsta³ego 
Zak³adu Biologii Ogólnej i Parazytologii Lekarskiej.

Od entomologii do parazytologii

Pocz¹tkowo w Zak³adzie Biologii Ogólnej królowa³a 
entomologia, centrum zainteresowania poprzedniego kie-
rownika, prof. Rudolfa Weigla – twórcy szczepionki przeciw 
durowi plamistemu. Wi¹za³o siê to tak¿e z zainteresowaniami 
Czes³awa Gerwela i jego prac¹ w PZH podczas wojny. Do 1967 
roku w zak³adzie prowadzono hodowlê wszy, choæ g³ównie dla 
celów dydaktycznych.

(pocz¹tkowo w ramach Katedry i Zak³adu Biologii Ogólnej Jako kierownik Zak³adu Czes³aw Gerwel nawi¹za³ kontakt 
i Parazytologii Lekarskiej). Oddzia³em, a potem samodzieln¹ naukowy z autorem „Précis de Parasitologie”, prof. Emilem 
klinik¹ kierowa³ sam Czes³aw Gerwel (a¿ do roku 1970), który Brumptem z Instytutu Parazytologii w Pary¿u, a w roku 1957 
tymczasem habilitowa³ siê, a w 1961 roku zosta³ profesorem. specjalizowa³ siê w zakresie chorób paso¿ytniczych i tropi-
W klinice wprowadzi³ nowoczesne techniki gastroenterolo-kalnych w Bernard-Nocht-Institut für Schiffs und Tropen-
giczne, jednolit¹ diagnostykê laboratoryjn¹ i racjonaln¹ te-krankheiten w Hamburgu. Zdoby³ ogromne doœwiadczenie, 
rapiê. W Katedrze Biologii Ogólnej i Parazytologii Lekarskiej, a jednoczeœnie potrafi³ dokonywaæ trafnych wyborów naukowo-
zachêceni przez profesora, jego uczniowie rozwijaj¹ dzia³y badawczych w trudnym okresie rozwoju nauki w naszym kraju.
specjalistyczne: arachnoentomologiê, protoparazytologiê, Od po³owy lat 50-tych swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i orga-
epidemiologiê i ocenê kliniczn¹ tasiemczyc, badania biologii nizacyjn¹ poœwiêci³ w pe³ni utworzeniu w Polsce nowej ga³êzi 
przywr (Fasciola hepatica) i ich œrodowisk naturalnych nauki – parazytologii lekarskiej. Z jego inicjatywy w roku 1956 
w Polsce, biochemiê parazytologiczn¹ oraz gastroenterologiê powsta³a Komisja Parazytologii Lekarskiej (w ramach Rady 
kliniczn¹ inwazji paso¿ytniczych przewodu pokarmowego.Naukowej przy Ministrze Zdrowia). By³ ministerialnym 

W 1960 roku wybuch³a w Mosinie pod Poznaniem nieno-rzecznikiem problemów parazytologicznych w Polsce. Dzia³a³ 
towana dot¹d w takim rozmiarze epidemia w³oœnicy (1200 za-w PAN, Polskim Towarzystwie Parazytologicznym oraz 
chorowañ). Poznañski oœrodek naukowy pod kierunkiem prof. Miêdzynarodowym Towarzystwie Hidatologicznym. Przez 10 
Czes³awa Gerwela sta³ siê wkrótce autorytetem w problematy-lat by³ ekspertem Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
ce w³oœnicy na skalê nie tylko krajow¹, ale i miêdzynarodow¹. w zakresie parazytologii. Poczynaj¹c od 1956 roku prof. 
Rozpoczêty wówczas program badañ nad epidemiologi¹, pato-Gerwel uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych kongresach 
genez¹, diagnostyk¹ i metodami leczenia w³oœnicy otworzy³ parazytologicznych i hidatologicznych, m.in. w Atenach, 
nowy rozdzia³ w dziejach polskiej parazytologii lekarskiej.Taszkiencie i Rzymie.

Z powodu nasilaj¹cej siê w owym czasie migracji lud-
On samnoœci, prof. Gerwel podj¹³ dzia³ania w celu utworzenia Zespo³u 

do Spraw Chorób Tropikalnych w ramach Rady Naukowej Prof. Kociêcka wspomina³a prof. Gerwela jako osobê 
przy Ministrze Zdrowia. Od 1967 roku kierowa³ szkoleniem powa¿n¹, skupion¹ i wra¿liw¹. Swoich zainteresowañ nie 
Pracowni Parazytologicznych Wojewódzkich Stacji Sanitarno- ogranicza³ do stworzonej przez siebie dziedziny – interesowa³ 
Epidemiologicznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej go teatr, muzyka i sztuka. Dba³ o poprawn¹ polszczyznê. 
inwazji tropikalnych. W programie by³o tak¿e zwalczanie Od swoich studentów i uczniów wymaga³ klarownego for-
rodzimych inwazji paso¿ytniczych tj. zapobieganie, wykrywa- mu³owania myœli. By³ przenikliwy w ocenie ludzi, wy³uskiwa³ 
nie i terapia chorych oraz poznawanie i opracowywanie pato- inteligentnych pasjonatów. Nie tolerowa³ pozorowania dzia³añ 
logii klinicznej. Profesor by³ g³êboko przekonany, i¿ realizo- naukowych. By³ wymagaj¹cym i surowym nauczycielem Jako 
wanie tych zadañ mo¿liwe jest tylko w oœrodkach lekarskich z twórca parazytologii lekarskiej w Polsce nawi¹za³ rozleg³¹ 
baz¹ naukowo-badawcz¹, w oddzia³ach klinicznych. wspó³pracê miêdzynarodow¹ i uzyska³ uznanie dla polskiego 

oœrodka badawczego.
Poradnia, klinika – najpierw u nas Profesor Czes³aw Gerwel zmar³ w wieku 65 lat, 12 wrzeœ-

nia 1974 roku. Jego grób znajduje siê na cmentarzu na poznañ-Dziêki niemu Poznañ sta³ siê centrum rozwoju polskiej 
skim Mi³ostowie.parazytologii – tak¿e instytucjonalnie. W roku 1953 przy 

Magdalena Knapowska-Nizio³ekul. S³owackiego 8 w Poznaniu powsta³a pierwsza w Polsce 
[korzysta³am z tekstu wyst¹pienia prof. Wandy Kociêckiej Wojewódzka Poradnia Chorób Paso¿ytniczych. Osiem lat 

oraz publikacji Dariusza Jaworskiego w Gazecie Wyborczej póŸniej, 7 paŸdziernika 1961 roku w PSK nr 2 przy ul. Przy-
z VII i X 2006]byszewskiego powstaje Oddzia³ Chorób Paso¿ytniczych 

Na konferencji wystàpiùa równieý córka profesora, 
pani Hanna Matysiak. Wzruszona, dziækowaùa za pielægnowanie
pamiæci o ojcu
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Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w samo po³udnie w auli CKD. mickiego wyró¿nienia, przypomnia³a, ¿e pierwszy doktorat 
Sylwetkê urodzonej, wychowanej i wykszta³conej w Poznaniu obroni³a tak¿e w Poznaniu, dok³adnie 50 lat temu.
prof. Danuty Malejki-Giganti przedstawi³a licznie zebranym Na wybór zawodu Danuty Malejki mia³a wp³yw rodzina, 
promotor jej honorowego doktoratu, prof. Wanda Baer- zwi¹zana z farmacj¹ od trzech pokoleñ. Studia, dziêki wybit-
Dubowska. Omówi³a jej zainteresowania zawodowe oraz nym nauczycielom, potwierdzi³y trafnoœæ tej decyzji. Ze szcze-
rozwój kariery naukowej, który m³od¹ doktor AM zaprowadzi³ gólnym szacunkiem prof. Malejka-Giganti wspomina³a 
z Poznania poprzez University of Florida w Gainesville a¿ do prof. Franciszka Adamanisa, kierownika Katedry Chemii 
Minneapolis w Minnesocie. Na tutejszym uniwersytecie stano- Farmaceutycznej, gdzie rozpoczê³a pracê jeszcze przed 
wym oraz w Minneapolis VA Medical Center (podlegaj¹cym uzyskaniem dyplomu. Wspomnia³a te¿ swój udzia³ przy orga-
Departamentowi Spraw Weteranów) kontynuowa³a ona nizowaniu pierwszej w Polsce nieonkologicznej pracowni 
badania nad metabolicznymi i molekularnymi mechanizmami izotopowej.
prowadz¹cymi do kancerogenezy (szczególnie w gruczole W wyk³adzie przedstawi³a pokrótce temat swoich badañ – 
piersiowym). Dziêki odkryciu nowych dróg biotransformacji proces kancerogenezy, a szczególnie pocz¹tkowe stadium tego 
amin aromatycznych sta³a siê znanym na œwiecie, wielokrotnie procesu, metabolizm kancerogenów. Omówi³a równie¿ meta-
nagradzanym toksykologiem. Jak podkreœli³a promotor hono- bolizm tamoxifenu, syntetycznego leku stosowanego w lecze-
rowego doktoratu, prof. Malejkê-Giganti cechowa³y zawsze niu raka sutka, podkreœlaj¹c wielk¹ rolê farmakogenetyki 
wysokie standardy moralne i entuzjazm naukowy. w rozwoju mo¿liwoœci zindywidualizowania terapii.

Wprost nie mam s³ów Brawa na zdrowie

Dyplom doktora honorowego Uniwersytetu Medycznego Na zakoñczenie uroczystoœci wyst¹pi³ Zespó³ Instrumental-
im. Karola Marcinkowskiego wrêczy³ prof. Danucie Malejce- ny Lekarzy i Studentów Medycyny, dzia³aj¹cy przy 
Giganti prowadz¹cy uroczystoœæ prorektor naszej uczelni, Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej. M³odzi muzycy pod batut¹ 
prof. Grzegorz Oszkinis. Gratulacje z tej okazji przes³ali re- Dobrochny Martenki wykonali „Ariê na strunie G” i „Badi-
ktorzy uczelni poznañskich oraz kilku polskich uniwersytetów nerie” Jana Sebastiana Bacha oraz poruszaj¹ce „Oblivion” 
medycznych. Specjalne gratulacje wraz z proœb¹ o przyjêcie Astora Piazzoli. Uroczystoœæ zamkn¹³ prorektor Oszkinis, 
godnoœci honorowego cz³onka Stowarzyszenia Absolwentów ¿ycz¹c prof. Malejce-Giganti zdrowia, które pozwoli nie tylko 
UMP przekazali prof. Zyta P³otkowiak i prof. Marian Kraw- cieszyæ siê udanym ¿yciem rodzinnym, ale i dalej prowadziæ 
czyñski. aktywne ¿ycie zawodowe. Podobne ¿yczenia wyrazili wszyscy 

– Jestem g³êboko wzruszona. Wprost nie mam s³ów – tak zebrani, obfitymi brawami ¿egnaj¹c opuszczaj¹c¹ salê boha-
rozpoczê³a swe wyst¹pienie nowa doktor honorowa naszego terkê dnia.
uniwersytetu. Dziêkuj¹c za nadanie tego najwy¿szego akade- Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Drugi doktorat po 50 latach

13

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu z roku 1955, prof. Danuta Malejka-Giganti 
zosta³a wyró¿niona przez sw¹ macierzyst¹ uczelniê – dzisiejszy Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego – tytu³em doktora honoris causa. Uroczyste wrêczenie dyplomu mia³o
miejsce 22 paŸdziernika 2009 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul. Przybyszewskiego.
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Tuý po wræczeniu dyplomu potwierdzajàcego nadanie honorowego
doktoratu, prof. Malejka-Giganti pokazaùa go zebranym

Po oficjalnej uroczystoúci wiele osób chciaùo prywatnie 
pogratulowaã bohaterce dnia



Nagrody ministerialne

Minister Zdrowia Ewa Kopacz wrêczy³a nagrody mi-
nisterialne. Wœród nagrodzonych znaleŸli siê tak¿e pra-
cownicy UMP
– dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka otrzyma³a indywi-
dualn¹ nagrodê naukow¹ I stopnia za rozprawê habilita-
cyjn¹ „Ocena wybranych czynników morfologicznych 
i immunohistochemicznych w prognozowaniu odpowiedzi 
na leczenie w idiopatycznych zespo³ach nerczycowych”
– dr Marek Murias otrzyma³ indywidualn¹ nagrodê nau-
kow¹ I stopnia za publikacjê „Metabolism of resveratrol in 
breast cancer cell lines: Impact of sulfotransferase 1A1 
expression in cell growth inhibition”
– dr hab. Anna Jankowska otrzyma³a indywidualn¹ na-
grodê naukow¹ I stopnia za rozprawê habilitacyjn¹ „Sy-
stem transdukcji sygna³u cyklazy guanylowej ROS-GC1 
w gonadach mêskich”.

Nagrody zespo³owe naukowe otrzymali
1. za cykl 5 publikacji na temat biologii komórek mezo-
telium otrzewnowego;
– prof. dr hab. Janusz Witowski
– dr hab. Krzysztof Ksi¹¿ek
– mgr Justyna Miku³a-Pietrasik

2. za cykl 8 publikacji na temat aspektów morfologicznych 
i czynnoœciowych w obrêbie przewodu pokarmowego oraz 
ich wp³ywu na przebieg kliniczny wybranych schorzeñ
– dr Tomasz Banasiewicz
– prof. dr hab. Micha³ Drews
– prof. UM dr hab. Ryszard Marciniak
– prof. dr hab. Jaros³aw Walkowiak
– dr Aleksandra Lisowska
– prof. UM dr hab. Piotr Krokowicz
– prof. dr hab. Przemys³aw Majewski
– dr hab. Micha³ B³aszczyñski

3. za cykl 5 publikacji na temat epigenetycznej regulacji eks-
presji wybranych genów w komórkach nowotworowych
– prof. UM dr hab. Pawe³ Jagodziñski
– mgr Micha³ £uczak
– dr n. przyr. Rados³aw Januchowski
– mgr Anna Sowiñska 

Zespo³ow¹ nagrodê dydaktyczn¹ za redakcjê podrêcznika 
„Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w po³o¿nictwie. 
Podstawy oceny serca p³odu” otrzymali
– prof. dr hab. Jacek Br¹zert
– dr hab. Marek Pietryga

Doktoraty honorowe dla Poznaniaków

W uznaniu „wybitnych osi¹gniêæ naukowych, klinicznych 
i organizacyjnych o wymiarze œwiatowym w dziedzinie para-
zytologii i medycyny tropikalnej oraz zas³ug dla rozwoju tych 
dziedzin medycyny w Polsce”
– prof. Zbigniew Paw³owski, kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Paso¿ytniczych i Tropikalnych naszej uczelni w latach 
1970-96
zosta³ doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Uroczystoœæ wrêczenia dyplomu odby³a siê w Warszawie 
27 listopada 2009 roku.

Kilka tygodni póŸniej tytu³ doktora honoris causa przed-
stawicielowi naszego uniwersytetu przyzna³ tak¿e senat 
Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku. W dniu 18 grudnia 
2009 w bia³ostockim Pa³acu Branickich przyj¹³ go
– prof. Maciej Zabel, kierownik Katedry Histologii i Embrio-
logii UMP.

Nagroda za innowacyjnoœæ

Dnia 12 grudnia 2009 Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego rozstrzygniêto konkurs „KuŸnia 
Talentów”, promuj¹cy kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ studen-
tów oraz m³odych pracowników naukowych. Trzecie miejsce 
za prace nad 1-aza-4, 6-dioksabicyklo(3.3.0)oktanem jako 
Ÿród³em leków cytostatycznych, pochodnych iperytu azoto-
wego zaj¹³
– dr Jakub Ró¿añski z Katedry i Zak³adu Technologii 
Chemicznej Œrodków Leczniczych.
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Radoś ć  z sukcesu
We wrzeœniu student Wydzia³u Farmaceutycznego z Poznania zosta³ na drodze
wyborów cz³onkiem w³adz Miêdzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF).
W ramach struktur tej organizacji bêdzie zajmowa³ siê rozwojem zawodowym
m³odych farmaceutów.

W J W jednym z poprzednich nu-   Jak¿e by³o moje zaskoczenie i radoœæ, kiedy 15 wrzeœnia 
merów „Faktów UMP” ukaza³a 2009 otrzyma³em e-maila nastêpuj¹cej treœci:
siê notatka o wizycie w Polsce Szanowny Panie Profesorze! Piszê do Pana, bo to Pan mnie 
prezydenta IPSF, Australijczyka najbardziej wspiera³ na ziemi poznañskiej. W³aœnie kilka minut 
Johna Nguyena. Aby nie sprawiæ temu odby³y siê wybory œwiatowego zarz¹du IPSF, podczas 
k³opotów czytelnikom z jej od- których na drodze konferencji video wybrano mnie Przewo-
szukaniem pozwolê sobie zacyto- dnicz¹cym ds Rozwoju Zawodowego (Chairperson of Profes-
wanie niewielkiego jej fragmentu: sional Development). Serdecznie dziêkujê za dotychczasow¹ 

Wieczorem 4 marca 2009 z kilkudniow¹ wizyt¹ przyjecha³ do pomoc! Marcin R. Radke.
Polski prezydent Miêdzynarodowej Federacji Studentów Far-
macji (IPSF) – John Nguyen z Australii. Przewodzi on orga- Gratulacje
nizacji reprezentuj¹cej ponad 350 tys. studentów farmacji 
i m³odych farmaceutów z ponad 70 krajów ca³ego œwiata. Gratulujemy koledze Marcinowi tego zaszczytnego wyboru 
Na co dzieñ IPSF wspó³pracuje z Miêdzynarodow¹ Federacj¹ i ¿yczymy wielu sukcesów organizacyjnych. Jesteœmy dumni, 
Farmaceutów (FIP), WHO, ONZ, UNESCO. ¿e student farmacji z Poznania jako pierwszy z Polak zosta³ 

Dziêki wsparciu Uniwersytetu Medycznego im. Karola wybrany do tego bez w¹tpienia ekskluzywnego i wa¿nego 
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa gremium miêdzynarodowego. Bêdzie móg³ wp³ywaæ na 
Farmaceutycznego, Prezydent IPSF móg³ w Polsce zwiedziæ kszta³towanie wielu spraw dotycz¹cych programów studiów 
Warszawê, Poznañ (gdzie spêdzi³ dwa dni) i Wroc³aw. farmaceutycznych i kszta³cenia zawodowego a przez swoj¹ 

Podczas wizyty [któr¹ J. Nguyen z³o¿y³ prof. M.H. aktywnoœæ bêdzie rozs³awia³ imiê Uniwersytetu Medycznego 
Umbreitowi, inicjatorowi powstania M³odej Farmacji w Polsce im. Karola Marcinkowskiego, Poznania i Polski.
– przyp. red.] wymieniano pogl¹dy na temat kszta³cenia 
farmaceutów w Polsce i w innych krajach, mówiono te¿ o tym, 

prof. UM Micha³ H.Umbreit
jak wa¿na jest miêdzynarodowa wymiana studentów odby-
waj¹cych praktyki studenckie. By³a te¿ mowa o dzia³alnoœci kó³ 
naukowych, które zachêcaj¹ studentów do rozwoju zainte-
resowañ, a w konsekwencji do tworzenia przysz³ej kadry 
naukowej.

Z M³od¹ Farmacj¹ w œwiat

Animatorem tej wizyty by³ Marcin Radke, odbywaj¹cy 
obecnie 6-miesiêczn¹ praktykê zawodow¹ w aptece po 
studiach farmaceutycznych. Bêd¹c prezesem M³odej Farmacji 
w Poznaniu, utrzymywa³ przez kilka lat œcis³e kontakty z IPSF. 
Pok³osiem tej aktywnej i merytorycznej dzia³alnoœci by³o 
zaproponowanie przez w³adze tej organizacji, aby kandydowa³ 
w nadchodz¹cych wyborach do jej w³adz. 

Po przemyœleniu sprawy i podjêciu decyzji, kolega Radke 
stan¹³ do wyborów, które przeprowadzane by³y poprzez tele-
videokonferencjê i obejmowa³y swym zasiêgiem wszystkie 
kraje cz³onkowskie IPSF. Kandydaci na poszczególne funkcje 
prezentowali swoje programy i dyskutowali ze swoimi 
konkurentami, po czym odpowiadali na pytania na tematy 
zwi¹zane nie tylko z funkcj¹, któr¹ ewentualnie bêd¹ pe³nili. 
Po wyczerpaniu dyskusji i pytañ œwiatowe gremium studentów 
farmacji, za pomoc¹ swoich wy³onionych wczeœniej 
krajowych przedstawicieli, odda³o g³osy na poszczególnych 
kandydatów zg³oszonych na poszczególne funkcje.

Marcin Radke nieca³y rok temu organizowa³ wizytê szefa IPSF
w Poznaniu
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Nie moż na o tym zapomnieć

W dniach 11-18 wrzeœnia tego roku w Oœwiêcimiu odby³o narodowego socjalizmu na przyk³adzie by³ego obozu koncen-
siê polsko-niemieckie studenckie seminarium „Pielêgniarstwo tracyjnego i zag³ady Auschwitz-Birkenau mia³o pomóc przy-
w czasach narodowego socjalizmu i dziœ”. Organizatorami sz³ym pielêgniarzom i pielêgniarkom w wypracowaniu umie-
projektu by³y Katedra Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu jêtnoœci niesienia profesjonalnej opieki i wspierania pacjentów 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Institut für z tragicznymi doœwiadczeniami historii.
Public Health und Pflegeforschung Uniwersytetu w Bremie, W projekcie udzia³ wziê³o 10 polskich studentów i 12 stu-
Fachhochschule we Frankfurcie nad Menem i Miêdzynaro- dentów niemieckich (grupy po 6 studentów z Bremy i Frank-
dowy Dom Spotkañ M³odzie¿y (MDSM) w Oœwiêcimiu. furtu). Pod kierunkiem mgr Katarzyny B. G³odowskiej z Ka-

tedry Nauk Spo³ecznych UMP w seminarium udzia³ wziê³y 
Jak rozszyfrowaæ biografie cz³onkinie Studenckiego Ko³a Etyki i Bioetyki: Anna Je¿ew-

ska, Anna Bednarek, Anna Buszka, Kinga B³oszyk, Angelika 
Celem projektu by³o przekazanie studentom kierunków Gonzalez, Anna Dziubak, Lidia Bachorska, Marta Darcz, 

medycznych z Polski i Niemiec wiedzy o zbrodniach naro- Justyna Ba³azy i Joanna Badurek.
dowego socjalizmu i ich konsekwencjach oraz uwra¿liwienie Nadzór merytoryczny nad naszym przedsiêwziêciem objêli 
na sytuacjê ¿yciow¹ i  cierpienie osób ocala³ych z zag³ady – profesorowie: ze strony polskiej Micha³ Musielak, z niemie-
dotkniêtych fizyczn¹ i psychiczn¹ traum¹. Pielêgniarze i pie- ckiej – Stefan Görres (Bremen) i Eva-Maria Ulmer (Frankfurt 
lêgniarki w obu krajach spotykaj¹ siê na co dzieñ z fizycznymi am Main). Opiekunami projektu byli mgr Katarzyna B. G³o-
urazami, psychicznymi obci¹¿eniami i niezrozumia³ymi nie- dowska i mgr Jan G³odowski z Katedry Nauk Spo³ecznych 
kiedy zachowaniami osób starszych. Biografie tych pacjentów UMP oraz doc. Manuela Schoska, dyplomowana nauczycielka 
dla wspó³czesnych pokoleñ s¹ coraz trudniejsze do rozszyfro- zawodu opiekuna socjalnego z Universität Bremen.
wania i zrozumienia. Zmierzenie siê z problematyk¹ zbrodni 

Studenckie wyk³ady

Pierwszy dzieñ pobytu w Miêdzynarodowym Domu Spo-
tkañ M³odzie¿y (pi¹tek 11 wrzeœnia) przebieg³ na wstêpnym 
zapoznaniu siê przy kolacji. Uczestnicy przybyli oko³o 
godziny 20. Zmêczenie podró¿¹ pozwoli³o tylko na wymianê 
serdecznych uœmiechów.

Nastêpnego dnia po œniadaniu m³odzie¿ w polsko-nie-
mieckich dwójkach zaznajamia³a siê ze sob¹, rozmawia³a 
o rodzinie, wykszta³ceniu, hobby. U¿ywaliœmy angielskiego, 
polskiego lub niemieckiego. Kolejnym punktem by³o przed-
stawienie trzech prezentacji z zakresu tematyki Holokaustu, 
powstawania nazistowskiego planu zag³ady niearyjczyków 
oraz udzia³u pielêgniarek w sterylizacji ludnoœci. W ci¹gu ko-
lejnych dni wys³uchaliœmy kolejnych wyst¹pieñ, przygoto-
wanych przez studentów. Polscy studenci przedstawili nastê-
puj¹ce referaty: (1) Schwester Marie – ¿o³nierz walcz¹cego 
Oœwiêcimia; (2) Opieka pielêgniarska w obozach koncen-
tracyjnych na terenie III Rzeszy a w obozach koncentracyjnych 
w Polsce w czasie okupacji nazistowskiej. Podobieñstwa 
i ró¿nice na podstawie wybranych obozów koncentracyjnych; 
(3) Ró¿nice wystêpuj¹ce w sprawowaniu opieki pielêgniar-
skiej miêdzy personelem wiêŸniarskim a personelem obozo-
wym w KL Auschwitz oraz (4) Stanis³awa Leszczyñska przy-
k³adem profesjonalizmu w opiece nad kobiet¹ ciê¿arn¹ w KL 
Auschwitz.

Referaty niemieckich studentów dotyczy³y: (1) rozwoju 
systemu organizacyjnego w pielêgniarstwie i jego wp³ywu na 
przejêcie odpowiedzialnoœci przez personel pielêgniarski; (2) 
wspó³udzia³u s³u¿b pielêgniarskich w zbrodniach narodowo-

Przez osiem wrzeœniowych dni studenci z Polski i Niemiec poznawali historiê pielêgniarstwa
czasów nazistowskich. Kontakt z miejscem, gdzie dzia³y siê najstraszliwsze zbrodnie XX wieku
i z ludŸmi, którzy ich doœwiadczali, uwra¿liwi³ m³odych ludzi na wartoœæ ludzkiego ¿ycia.

Miædzynarodowy Dom Spotkañ Mùodzieýy jest polem wymiany myúli,
dialogu ponad granicami kulturowymi i spoùecznymi 
oraz porozumienia miædzy narodami
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socjalistycznych jako przyk³adu niebezpieczeñstwa 
bezrefleksyjnego przyjêcia przez personel wy³¹cznie funkcji 
wykonawczej; (3) obrazu cz³owieka w okresie narodowego so-
cjalizmu i jego wp³ywu na zachowanie pielêgnuj¹cej go osoby 
oraz stosunek do pacjenta oraz (4) zeznañ oskar¿onych kobiet 
podczas procesu przeciwko pielêgniarkom i pielêgniarzom 
w Masteritz-Obrawalde.

Prezentacje ka¿dorazowo koñczy³y siê pe³nymi emocji 
dyskusjami pomiêdzy cz³onkami grup polskiej i niemieckiej. 
Wynika³y one z innej perspektywy historycznej, odnosz¹cej siê 
czêstokroæ do doœwiadczeñ rodzinnych. Trudno by³o unikn¹æ 
tematu winy i poczucia winy.

Konkretni ludzie

Zwiedziliœmy z przewodnikiem obóz koncentracyjny 
Auschwitz, a nastêpnie jego drug¹ czêœæ – Birkenau. Dziêki 

ale tak¿e dzia³ania z zakresu opieki psychologicznej. Ta grupa uzyskaniu zgody dyrektora Pañstwowego Muzeum 
pacjentów to czêsto osoby osamotnione, które czasami bez Auschwitz-Birkenau, dr Piotra M.A. Cywiñskiego, studenci 
oporów opowiadaj¹ swoje historie, lub przeciwnie – niechêtnie mieli mo¿liwoœæ poznania zwykle niedostêpnych obiektów 
mówi¹ o przera¿aj¹cych chwilach spêdzonych w obozie.muzeum: Bloku 10 oraz Bloku 28. Przenikaj¹ca pustka 

Mimo poruszania tematyki o niezwyk³ej wadze, w tym pomieszczeñ chowa w sobie wiele cierpieñ istot ludzkich. To tu 
zagadnieñ dotycz¹cych realiów ¿ycia obozowego, znajdowa-lekarze SS przeprowadzali operacje i eksperymenty medyczne, 
liœmy czas na odpoczynek. Pozwala³y na to spotkania integra-czasem tylko dla zaspokojenia ciekawoœci na temat budowy 
cyjne przy ognisku. W Krakowie mieliœmy równie¿ okazjê cia³a cz³owieka oraz w³asnych zachcianek. 
zwiedziæ zabytkow¹ czêœæ miasta – zamieszka³y niegdyœ Organizatorzy zadbali tak¿e o prze¿ywanie historii w kon-
g³ównie przez ̄ ydów Kazimierz.tekœcie jednostki, bo z ni¹ mo¿na siê uto¿samiæ. Podczas 

czterogodzinnego pobytu w archiwum muzeum oraz bibliotece 
Dziedziczymy zobowi¹zanie15 wrzeœnia mogliœmy wyszukaæ w zbiorach i skorzystaæ ze 

zgromadzonych tam relacji oraz wspomnieñ wiêŸniów. Chcielibyœmy serdeczne podziêkowaæ prof. Micha³owi 
Tego samego dnia wys³uchaliœmy œwiadectwa by³ej wiêŸniarki Musielakowi za pomoc merytoryczn¹ i dofinansowanie pro-
KL Auschwitz. Pani Zofia £yœ na nowo odtwarza³a wspom- jektu rozwijaj¹cego historiê pielêgniarstwa. Dziêkujemy w³a-
nienia z czasu „bycia tylko numerem w spisie wiêŸniów dzom naszej uczelni za pomoc w sfinansowaniu seminarium 
zamkniêtych w obozie”. Uwa¿a, i¿ prze¿y³a po to, by móc oraz za materia³y promocyjne o naszej Alma Mater, które 
opowiadaæ o przera¿aj¹cych warunkach panuj¹cych w na- mogliœmy wrêczyæ jako prezenty naszym kole¿ankom i kole-
zistowskich obozach koncentracyjnych. Obietnicê sk³adania gom z Niemiec. W szczególnoœci zaœ dziêkujemy naszym 
œwiadectwa da³a cz³onkom swojej rodziny – ofiarom obozów opiekunom: mgr Katarzynie B. G³odowskiej, mgr Janowi 
koncentracyjnych. Kolejny dzieñ równie¿ up³yn¹³ nam na G³odowskiemu i mgr El¿biecie Pasternak za pomoc w zorga-
rozmowie, tym razem z panem Eugeniuszem Daczyñskim – nizowaniu seminarium w MDSM.
by³ym cywilnym pracownikiem zak³adów chemicznych. Pobyt w Oœwiêcimiu uœwiadomi³ wielu z nas wartoœæ, jak¹ 
Opowiada³ o kator¿niczych robotach wykonywanych przez jest ¿ycie oraz sam cz³owiek. Myœlê, ¿e motywem dla 
wychudzonych, bitych a czêstokroæ zabijanych w czasie pracy kontynuacji podjêtych badañ i dzia³añ powinny staæ siê dla nas 
wiêŸniów Auschwitz-Birkenau, przenosz¹cych rêcznie szyny wszystkich s³owa prof. W³adys³awa Bartoszewskiego: „Moje 
i podk³ady kolejowe. Nasz goœæ powtarza³ wielokrotnie: „To pokolenie, pokolenie ludzi, którzy prze¿yli Auschwitz powoli 
niewyobra¿alne, co tam siê dzia³o! Jestem tu po to, aby odchodzi. Za kilka lat, mo¿e kilkanaœcie, nikt z ¿yj¹cych nie 
uœwiadomiæ wam, ¿e nie mo¿na o tym zapomnieæ”. bêdzie móg³ powiedzieæ – by³em tam, widzia³em, prze¿y³em. 

Pozostan¹ nasze ksi¹¿ki, zdjêcia, filmy i pamiêæ o naszym 
Dla ¿ycia i nadziei ¿yciu – œwiadectwo, które po sobie zostawiliœmy. Pozostan¹ 

nasze dzieci, wnuki, prawnuki i nasza nadzieja, ¿e bêd¹ pa-Kolejnym punktem programu seminarium by³a wizyta 
miêtali, i¿ Auschwitz to zobowi¹zanie, które siê dziedziczy.” w Klinice Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, gdzie wys³u-
Anna Buszkachaliœmy wyk³adu dr Krzysztofa Szwajca na temat syndromu 

III rok pielêgniarstwa, WNoZKZ, nastêpstwa traumy setek tysiêcy osób. Odwiedziliœmy te¿ 
Wiceprzewodnicz¹ca Ko³a Etyki i Bioetykiprzychodniê dla wiêŸniów hitlerowskich obozów koncentra-

cyjnych „Pro vita et spe”. Zatrudnione w oœrodku pielêgniarki 
zwraca³y uwagê na profil pacjentów podlegaj¹cych opiece – 

Wiêcej informacji: osoby w podesz³ym wieku, wymagaj¹ce szczególnego po-
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pldejœcia, wizyt i obecnoœci wolontariuszy. Na rzecz by³ych 

www.mdsm.plwiêŸniów, najczêœciej w³aœnie z obozu Auschwitz-Birkenau, 
www.seminar.bre-fra-po.euœwiadczy siê nie tylko profesjonaln¹ opiekê medyczn¹, 

Spotkanie z panem Eugeniuszem Daczyñskim
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Dziecko jest cudem

G³ównym organizatorem spotkania by³ Oddzia³ Poznañ u¿ywanie alkoholu przez kobiety w ci¹¿y, porzucanie nowo-
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny rodków – to tematy nieznikaj¹ce z serwisów informacyjnych. 
IFMSA-Poland. Patronat honorowy nad konferencj¹ obj¹³ W ramach projektu „Narodowy Dzieñ ̄ ycia” Marzena Kap³on 
rektor UMP prof. Jacek Wysocki, natomiast patronat meryto- i Angelika Kuczmarska, g³ówne organizatorki tegorocznej 
ryczny – prof. Janusz Gadzinowski. Aktywnie w pomoc przy konferencji, zorganizowa³y równie¿ wystawê zdjêæ zatytu³o-
zorganizowaniu tego sympozjum zaanga¿owali siê równie¿ wan¹ „Dziecko od poczêcia do narodzin”, seminarium „Ta-
studenci zrzeszeni w poznañskim oddziale M³odej Farmacji jemnica sztucznego poronienia” oraz licytacjê obrazu stu-
oraz korporacjach akademickich naszego miasta: Masovii dentki UMP Ma³gorzaty Wysockiej. Dochód z licytacji zosta³ 
i niedawno reaktywowanej Romy oraz Wydzia³ Zdrowia przekazany na okno ¿ycia w naszym mieœcie. 
i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznañ. Uroczystego wstêpu inauguruj¹cego konferencjê dokona³ 

prof. Janusz Gadzinowski wyra¿aj¹c zadowolenie, i¿ studentki 
Nie tylko wyk³ady i studenci mimo sobotniego poranka tak licznie odpowiedzieli 

na zaproszenie organizatorów i przybyli na konferencjê, której 
Dzieci, jako najbardziej bezbronne istotny ludzkie, powinny tematyka jest niezwykle istotna. Rozwój medycyny przeduro-

byæ otoczone przez nas szczególn¹ opiek¹ i ochron¹. Niemal dzeniowej czy prenatalnej diagnostyki jest dopiero w powija-
ka¿dego dnia jesteœmy œwiadkami debaty, w której strony kach, a przed ludzkoœci¹ s¹ setki i tysi¹ce lat rozwoju. Równie¿ 
spieraj¹ siê co do kwestii, od kiedy mo¿na mówiæ o dziecku? dr Pawe³ Wosicki z fundacji „G³os dla ¯ycia”, która objê³a 
Czy p³ód jest istot¹ ludzk¹? Czy ustawa aborcyjna powinna byæ mecenat nad konferencj¹, skierowa³ s³owo wstêpne do zgro-
bardziej restrykcyjna czy mo¿e powinna ulec wiêkszej libera- madzonej braci studenckiej, staraj¹c siê zwróciæ uwagê na 
lizacji? To pal¹ce kwestie, które sta³y siê przedmiotem debaty unikaln¹ relacjê, jaka tworzy siê w okresie prenatalnym miêdzy 
publicznej w Polsce w latach 90-tych i trwaj¹ po dziœ dzieñ. lekarzem, a dzieckiem. Du¿e wra¿enie zrobi³o na wielu ucze-
Niezwykle czêsto dowiadujemy siê tak¿e o przeró¿nych wyna- stnikach konferencji zdjêcie dziecka jeszcze nienarodzonego, 
turzeniach i patologiach, których ofiarami padaj¹ dzieci. Nad- które uchwyci³o swoj¹ maleñk¹ d³oni¹ palec lekarza prze-

prowadzaj¹cego zabieg maj¹cy uratowaæ jego ¿ycie. Zdjêcie to 
tylko potwierdza s³owa dr Wosickiego, i¿ wiêŸ lekarz-pacjent 
to coœ unikatowego, o co warto siê staraæ.

USG b³ogos³awieñstwem. Leki nie zawsze

Plan konferencji podzielony by³ na dwie czêœci. W czêœci 
przedpo³udniowej z pierwszym wyk³adem na temat „Rozwoju 
prenatalnego dziecka – od momentu zap³odnienia do porodu” 
wyst¹pi³ prof. Jacek Br¹zert z Kliniki Po³o¿nictwa i Chorób 
Kobiecych. „Uwa¿am, ¿e to bardzo optymistyczny pro-
gnostyk, i¿ mogê przemawiaæ do tak licznie zgromadzonego 
audytorium – powiedzia³ na wstêpie profesor. Obowi¹zkiem le-
karzy jest niesienie pomocy i robienie wszystkiego co mo¿li-
we, jeœli chodzi o dzia³anie lecznicze. Dziœ bez ultrasonografii 
nie istnia³oby ani po³o¿nictwo, ani ginekologia. To dziêki ultra-
sonografii mo¿na uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie o stan dzie-
cka, jego zachowanie, zagro¿enia dla jego ¿ycia. Pocz¹tki 
poznañskiej ultrasonografii siêgaj¹ roku 1977, kiedy pierwszy 
tego typu aparat pojawi³ siê w szpitalu przy ul. Polnej. Mimo 
doskona³ej aparatury w 4 tygodniu trwania ci¹¿y nie widzimy 
jeszcze nic, mo¿na tylko domniemywaæ prawdopodobieñstwo 
ci¹¿y – zarodek ma 1mm. Dopiero kolejne dni i tygodnie ci¹¿y 
pozwalaj¹ z wiêksz¹ pewnoœci¹ odnieœæ siê do badañ przepro-
wadzanych w ten sposób.

24 paŸdziernika 2009 odby³a siê miêdzyuczelniana studencka konferencja 
naukowo-szkoleniowa „Dziecko pacjentem przed i po urodzeniu”. 
Wyk³ady na temat opieki nad dzieckiem przedstawili specjaliœci z naszego uniwersytetu.
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¯YCIE STUDENCKIE Konferencja IFMSA

Konferencjê otworzy³ prof. Janusz Gadzinowski
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W kolejnym wyk³adzie dr hab. Ma³gorzata Dworacka z Ka- wa¿ne, jak i w mojej ocenie niezmiernie trudne” – podkreœla³ 
tedry i Zak³adu Farmakologii przybli¿y³a uczestnikom wp³yw profesor Torliñski. Liczne kampanie spo³eczne maj¹ uœwia-
œrodków farmakologicznych, stosowanych przez ciê¿arn¹, na domiæ matkom spodziewaj¹cym siê potomka, jak tragiczne 
p³ód. Jest to istotne zagadnienie, gdy¿ bardzo czêsto przysz³a w skutkach mo¿e byæ dla dziecka picie przez nie alkoholu ju¿ 
matka nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwoœci œrodków, jakie w najwczeœniejszym stadium ci¹¿y. Nawet najmniejsza iloœæ 
przyjmuje, dla dziecka, które jest w jej ³onie. Mówi¹c alkoholu mo¿e powodowaæ du¿e prawdopodobieñstwo wyst¹-
o œrodkach farmakologicznych, które s¹ stosowane przez pienia u dziecka zespo³u umys³owych i fizycznych zaburzeñ, 
kobiety w ci¹¿y, nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e leki te mog¹ które mog¹ wyra¿aæ siê jako opóŸnienie umys³owe, dysfunkcja 
wywieraæ dzia³ania zarówno mutagenne, karcynogenne oraz mózgu, anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu siê i za-
powodowaæ dysmorfogenezy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e lek stoso- burzenia psychologiczne. FAS jest skutkiem dzia³ania alko-
wany przez ciê¿arn¹ mo¿e spowodowaæ zaburzenia poporo- holu na p³ód w okresie prenatalnym. Efekty mog¹ byæ groŸne 
dowe i oko³oporodowe. Stosowanie leków przez kobietê lub œrednio nasilone i wyra¿aj¹ siê obni¿eniem IQ, zaburze-
w ci¹¿y mo¿e tak¿e wywo³aæ niekorzystne efekty u dziecka niami uwagi i zdolnoœci uczenia siê, a¿ do wad serca, dys-
dopiero w póŸniejszym okresie jego ¿ycia. Typowym tego funkcji mózgu i œmierci w³¹cznie. Wiele dzieci doœwiadcza 
przyk³adem mog¹ byæ problemy z uczeniem siê. Istnieje rów- powa¿nych zaburzeñ zachowania i funkcjonowania spo³eczne-
nie¿ wp³yw leków na predyspozycje do niektórych schorzeñ, go, które trwaj¹ ca³e ¿ycie. Na œwiat przychodzi wiêcej dzieci z 
które wystêpuj¹ dopiero w okresie doros³oœci – g³ównie scho- FAS ni¿ z zespo³em Downa. Wiêkszoœæ przypadków pozostaje 
rzeñ oœrodkowego uk³adu nerwowego, zaburzeñ p³odnoœci, niezdiagnozowana lub zdiagnozowana niew³aœciwie – 
cukrzycy. wyjaœnia³ prof. Torliñski.

Nie zwalczaj stresu alkoholem Mo¿e ³atwiej urodziæ razem?

Najnowsze dane statystyczne donosz¹, ¿e w Polsce ka¿dego Poród to w ¿yciu ka¿dej kobiety sytuacja niezwykle stresu-
roku na 100 urodzeñ 3-4 dzieci rodzi siê z alkoholowym j¹ca. Wywo³uje czêsto lêk i obawê o zdrowie dziecka. Nie-
zespo³em p³odowym FAS (Fetal Alkohol Syndrome). To dane w¹tpliwie pewnym czynnikiem redukuj¹cym stres matki 
szokuj¹ce, ocenia prof. Lech Torliñski z Katedry Chemii spodziewaj¹cej siê dziecka mo¿e byæ poród rodzinny. Dr Ewa 
i Biochemii Klinicznej. „FAS, jego diagnostyka, epidemiolo- Mojs, w wyst¹pieniu „Poród jako sytuacja trudna, porody ro-
gia, leczenie i rehabilitacja, to zagadnienie zarówno niezwykle dzinne jako czynnik ograniczaj¹cy stres” wykaza³a psycho-

logiczne aspekty zwi¹zane z porodami rodzinnymi. Dla wielu 
osób taki poród wydaje siê czymœ ekskluzywnym, czymœ, co 
wiele kosztuje i niesie ze sob¹ wiele ograniczeñ nie tyle dla 
zdrowia, co dla relacji w rodzinie. W chwili obecnej mo¿na 
zaobserwowaæ, i¿ wzrasta rola po³o¿nych, których zadaniem 
jest komunikacja z matk¹ oraz informowanie jej o mo¿liwoœci 
wyboru formy porodu. Stres to stan emocjonalny, który to-
warzyszy cz³owiekowi od narodzin a¿ do œmierci. U kobiety, 
zw³aszcza w zaawansowanym stadium ci¹¿y, mo¿na za-
obserwowaæ du¿y poziom tego stanu emocjonalnego. Stres 
mo¿e byæ czynnikiem maj¹cym charakter zarówno pozytywny 
– mobilizuj¹cy, jak i negatywny. Z psychologicznego punktu 
widzenia istotne jest umiejêtne radzenie sobie ze stresem przez 
matkê spodziewaj¹c¹ siê dziecka. Wa¿ne jest, aby matka po-
zna³a mo¿liwoœci swojego partnera – ojca dziecka – i popra-
wnie z nich korzysta³a, dokona³a przewartoœciowania sytuacji i 
potraktowa³a j¹ jako wyzwanie. Powinna te¿ poznaæ swoje 
zasoby – mo¿liwoœci i cechy, które bêd¹ pomocne w radzeniu 
sobie ze stresem i odreagowywaniu nagromadzonych emocji. 

Szerokie spektrum zagadnieñ poruszanych podczas konfe-
rencji przez wybitnych specjalistów oraz jasnoœæ ich przekazu 
z ca³¹ pewnoœci¹ przyniesie wymierne korzyœci wszystkim 
osobom, które zdecydowa³y siê wzi¹æ udzia³ w szkoleniu. 
Przyczyni siê do poszerzenia wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych 
na studiach. Zwiêkszy œwiadomoœæ i uczuli na problematykê 
ochrony zdrowia oraz ¿ycia dzieci, tych dopiero poczêtych 
i tych nowo narodzonych.

Marcin Krupka
Politologia UAM WNPiD

Konferencja IFMSA ¯YCIE STUDENCKIE

Konferencje IFMSA gromadz¹ zainteresowanych s³uchaczy 
mimo wczesnej pory i sobotniego terminu
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¯YCIE STUDENCKIE Kurs pierwszej pomocy

Uratuj ż ycie!

A co ja bym zrobił ?...

To, ¿e jesteœ studentem uniwersytetu medycznego, niekoniecznie znaczy, ¿e umiesz udzieliæ 
pierwszej pomocy. W takiej chwili nie zajrzysz do ksi¹¿ki, lecz umiejêtnoœci powinieneœ mieæ
we krwi i to tej sztucznej. Dlatego w³aœnie ASMR zorganizowa³o studencki kurs. 
Mo¿na by³o poczuæ siê ratownikiem – a wszystko po to, by umieæ nim byæ, 
gdy zajdzie tego potrzeba.

Studenckie Ko³o Naukowe Etyki i Bioetyki rozpoczê³o cykl spotkañ, poœwiêconych opiece 
medycznej w warunkach obozu koncentracyjnego. Zapraszamy na cztery kolejne referaty.

Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej 2010 z p³yt¹ ASMR
(ASMR) jest organizacjê dzia³aj¹c¹ na naszej uczelni od 1993 

Obecnie odbywa siê szkolenie dla licealistów w poznañskim roku. Zajmuje siê propagowaniem wiedzy z zakresu medycyny 
„Marcinku”. W planach mamy szkolenie dla PTSS i dla sto-ratunkowej i pierwszej pomocy. Medycyna ratunkowa jest wie-
warzyszenia osób niepe³nosprawnych „Ad Astra” UAM oraz dz¹, której nie mo¿na nauczyæ siê z ksi¹¿ki. Dziêki zajêciom na 
szkolenie z zakresu zaawansowanych czynnoœci resuscytacyj-fantomach i pozorowanym scenkom wyrabia siê umiejêtnoœæ 
nych.reakcji i w³aœciwych dzia³añ w sytuacji nag³ego zagro¿enia 

We wspó³pracy ze stowarzyszeniem „Droga i Bezpieczeñ-zdrowia i ¿ycia.
stwo” wydaliœmy kalendarzyki na rok 2010 i plakaty ze sche-
matem podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.Oj, ale siê dzia³o

Jednak najwiêkszym przedsiêwziêciem tego roku by³o 
Bierzemy udzia³ w zabezpieczeniach medycznych i poka- stworzenie p³yty o pierwszej pomocy. W sposób przystêpny 

zach ratowniczych. W tym roku mieliœmy okazjê uczestniczyæ równie¿ dla laików przekazujemy na niej podstawow¹ wiedzê 
w ogólnopolskich otwartych zawodach ZHP w Poznaniu. na ten temat. Dziêki profesjonalnej oprawie graficznej przekaz 
Po czerwcowych zajêciach z zakresu pierwszej pomocy dla jest ciekawy i pozwala na aktywne przyswajanie niezbêdnych 
fundacji „Ma³y piesek Zuzi”, zajmuj¹cej siê dogoterapi¹ umiejêtnoœci.
w oœrodku wypoczynkowym w Stawiskach i póŸniejszym P³yta bêdzie rozdawana bezp³atnie na szkoleniach i spotka-
szkoleniu dla pracowników Collegium Chmiela, pod koniec niach Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunko-
listopada wspólnie z poznañskim oddzia³em IFMSA zorga- wej, zajêciach w Katedrze Medycyny Ratunkowej i przez 
nizowaliœmy kurs „Save Life” dla studentów naszej uczelni. stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeñstwo”.

Zajêcia w 4-5 osobowych grupach z u¿yciem du¿ej iloœci ¯adne jednak materia³y nie zast¹pi¹ profesjonalnych kur-
sprzêtu i sztucznej krwi by³y ciekaw¹ odmian¹ dla uczestni- sów, spotkañ a przede wszystkim æwiczeñ z zakresu medycyny 
ków. Przekazywaliœmy informacje na krótkich wyk³adach, po ratunkowej i pierwszej pomocy. Umiejêtnoœæ udzielania 
których nastêpowa³y æwiczenia praktyczne. Teoria natych- pierwszej pomocy przez przypadkowych œwiadków zdarzenia 
miast stawa³a siê praktyk¹. Brali w nim udzia³ studenci m.in. – tak jak decyzje ratowników – ma czêsto kluczowe znaczenie 
pielêgniarstwa, fizjoterapii czy medycyny, jednak poziom ich dla rokowania poszkodowanych i chorych.
podstawowych umiejêtnoœci by³ porównywalny. Krwawa, nie-
zapowiedziana pozoracja bardzo zaskoczy³a uczestników Anna ¯¹d³o
szkolenia, pozwoli³a poczuæ przez chwilê smak ratownictwa Przewodnicz¹ca ASMR
i zweryfikowaæ wiedzê zdobyt¹ na kursie.

W czwartek 26 listopada 2009 roku w budynku Centrum Jak to by³o
Stomatologii UMP odby³ siê wyk³ad otwarty rozpoczynaj¹cy 

Studentki III roku pielêgniarstwa: Justyna Ba³azy, Joanna cykl spotkañ organizowanych w roku akademickim 2009/2010 
Badurek i Marta Darcz przedstawi³y referat pt. „Opieka me-przez Studenckie Ko³o Naukowe Etyki i Bioetyki. Ca³y cykl 
dyczna w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau”. poœwiêcony bêdzie tematyce opieki medycznej w obozie kon-
Celem wyk³adu by³o przekazanie studentom naszej Alma centracyjnym Auschwitz-Birkenau.
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Mater wiedzy o zbrodniach narodowego socjalizmu i ukazanie do poznania tego co jeszcze nie znane, ale przede wszystkim 
funkcjonowania „opieki medycznej” w obozach koncentra- nale¿y postêpowaæ moralnie, aby nie dopuœciæ do powtórzenia 
cyjnych. podobnie tragicznych wydarzeñ. 

Wykazano ró¿nice miêdzy opiek¹ sprawowan¹ przez perso- Za uczestnictwo w czwartkowym wyk³adzie dziêkujemy 
nel delegowany do prac przez kierownictwo obozu (wiêŸnio- wszystkim obecnym, wœród których by³ prof. Micha³ Mu-
wie ‘polityczni’ i ‘karni’ z brakiem wykszta³cenia medyczne- sielak, zawsze wspomagaj¹cy nas w dzia³aniach naszego ko³a – 
go, niechêtni do podejmowania zleconych dzia³añ) i czynno- nie tylko merytorycznie, ale i finansowo. 
œciami sprawowanymi przez profesjonalistów (wiêŸniów – le- Pamiêtajmy, i¿ jako personel medyczny jesteœmy zobowi¹-
karzy, pielêgniarki i po³o¿ne). Opisano mizerne œrodki, jakimi zani do przestrzegania Przysiêgi Hipokratesa: „(…) w czystoœci 
dysponowa³ zespó³ pielêgniarsko-medyczny. Powszechny i niewinnoœci zachowam ¿ycie swoje i sztukê swoj¹, (…) Do 
i permanentny brak leków, œrodków opatrunkowych. Podjêto jakiegokolwiek wejdê domu, wejdê doñ dla po¿ytku chorych, 
równie¿ próbê zdefiniowania dzia³añ, w jakie zaanga¿owany nie po to, ¿eby œwiadomie wyrz¹dzaæ krzywdê lub szkodziæ 
by³ personel medyczny – zarówno SS, jak i wiêŸniarski – w tym w inny sposób, wolny od po¿¹dañ zmys³owych tak wobec 
wspó³udzia³ w eksperymentach medycznych. niewiast jak i mê¿czyzn, wobec wolnych i niewolników.” 

W referacie wykorzystano œwiadectwa by³ych wiêŸniów, 
którzy prze¿yli obóz KL Auschwitz-Birkenau. Zeznania – ma- Anna Buszka
teria³y Ÿród³owe, dotyczy³y zarówno warunków panuj¹cych Wiceprzewodnicz¹ca Ko³a Etyki i Bioetyki
w rewirze obozowym (relacje m.in. lekarza-wiêŸnia W³adys³a- studentka III roku
wa Fejkela, po³o¿nej-wiêŸniarki Stanis³awy Leszczyñskiej), Pielêgniarstwo, WNoZ
jak i postrzegania interwencji medycznych przez osoby, na 
rzecz których je podejmowano (wspomnienia m.in. wiêŸniarki 
Zofii Posmysz).

Na koniec spotkania cz³onkinie ko³a wyœwietli³y multime-
dialny pokaz przejmuj¹cych zdjêæ. Odpowiednio dobrany 
podk³ad muzyczny przyczyni³ siê do wywo³ania silnych 
emocji u widzów. By³o to celowe. Chodzi³o o to, by jeszcze 
bardziej przybli¿yæ s³uchaczom wydarzenia maj¹ce miejsce 
blisko 70 lat temu. Organizatorom wyk³adu zale¿a³o, by ka¿dy 
z uczestników spotkania choæ na chwilê zatrzyma³ siê, zasta-
nowi³ i spróbowa³ wcieliæ w sytuacjê by³ych wiêŸniów. Odpo-
wiedzia³ na pytanie: Jakie czynnoœci podj¹³bym lub pojê³abym 
na miejscu personelu medycznego, przebywaj¹cego i pra-
cuj¹cego w tak trudnych warunkach?

Pamiêtaj o przysiêdze

Myœlê, ¿e analiza wydarzeñ z przesz³oœci uœwiadamia wielu 
z nas wartoœæ, jak¹ jest ¿ycie ludzkie oraz drugi cz³owiek. Nie 
wystarczy bowiem byæ ekspertem w swojej dziedzinie, d¹¿yæ 

Studenckie Ko³o Naukowe Etyki i Bioetyki serdecznie zaprasza na kolejne spotkania 
w Collegium Stomatologicum (I piêtro, sala wyk³adowa 202):

 
21 stycznia 2010 Zbrodnicza medycyna. Szpitale w obozach koncentracyjnych III Rzeszy. 

18 marca 2010 Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

15 kwietnia 2010 Stanis³awa Leszczyñska przyk³adem profesjonalizmu w opiece nad kobiet¹ ciê¿arn¹ w obozie
koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 

20 maja 2010 Maria Stromberger – ¿o³nierz Oœwiêcimia. 

Wiêcej informacji:
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl (zak³adka Studenckie Ko³o Etyki i Bioetyki)
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Osoby zrzeszone w studenckich koùach naukowych korzystajà 
z doskonaùej okazji do przyzwyczajania siæ do publicznego 
prezentowania swoich poglàdów i wyników pracy naukowej



Ż yciodajna ś mierć
Postaæ znanej szwajcarsko-amerykañskiej badaczki œmierci, dr Elisabeth Kübler-Ross,
jest inspiracj¹ organizowanej od piêciu lat w Bia³ymstoku konferencji naukowo-szkoleniowej. 
Studentki Wydzia³u Nauk o Zdrowiu UMP przywioz³y stamt¹d w tym roku cztery wyró¿nienia.

W ¿yciu – jak mówi¹ – pewnym mo¿na byæ tylko œmierci, Odby³ siê te¿ m.in. pokaz filmu „Pogrzeb Braminki” w re¿y-
która jest naturalnym koñcem ka¿dego ¿ycia. Jednak w ¿yciu serii Barbary Lorynowicz. Re¿yserka ukaza³a zwyczaje zwi¹-
tak siê dzieje, ¿e niezwykle rzadko myœlimy o œmierci, nie zane z pochówkiem, które panuj¹ w Indiach. Niezwykle cie-
zastanawiamy siê jak jest u jej progu i jak ten próg siê prze- kawe jest to, ¿e wschodnie kultury Azji potrafi¹ tak radoœnie 
kracza. Skupiamy siê na niekoñcz¹cym siê maratonie ¿ycia, ¿egnaæ zmar³ych w przeciwieñstwie do obyczajów panuj¹cych 
w którym rywalizujemy, poch³aniamy, walczymy, nie zasta- w Europie. Ale nasze pochodzenie poniek¹d wymusza na nas 
nawiaj¹c siê nad konsekwencjami naszych poczynañ. Mo¿e podporz¹dkowanie siê tradycjom kulturowym. Dlatego, tak 
jednak czasem warto zwolniæ? jak powiedzia³a kierownik sympozjum pani prof. dr hab. 

El¿bieta Krajewska-Ku³ak, konferencja jest organizowana 
Nie tylko smutek i cierpienie w³aœnie po to, by nasze postrzeganie œmierci nie by³o powi¹-

zane tylko z samym smutkiem i cierpieniem. 
„¯yciodajna œmieræ” to tytu³ ksi¹¿ki dr Elizabeth Kübler-

-Ross, która przez ponad 20 lat prowadzi³a badania nad œmier- Dumne, choæ zaskoczone
ci¹, nad stanem tu¿ przed ni¹ i po niej. Potrafi³a rozmawiaæ 
z umieraj¹cymi pacjentami przez wiele godzin, okazuj¹c Na bia³ostockiej konferencji nie zabrak³o te¿ nas – stu-
im ciep³o i troskê, nie bêd¹c osch³ym naukowcem. To w³aœnie denckich przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. 
ku jej pamiêci co roku na Uniwersytecie Medycznym w Bia- Karola Marcinkowskiego, naszej uczelni. Na zjazd wybra³y siê 
³ymstoku odbywa siê konferencja pod tym samym tytu³em. cztery studentki ze Studenckiego Ko³a Naukowego Etyki 
Konferencja, tak jak ksi¹¿ka, pozwala nam zwolniæ tempo i Bioetyki (Anna Buszka, Anna Bednarek, Kinga B³oszyk, 
¿ycia, spojrzeæ na nie z innej perspektywy. Anna Je¿ewska), aby tak¿e zaprezentowaæ swoje prace nau-

W tym roku sympozjum odby³o siê w dniach 10-13 kowe: „Ocalenie przez pielêgnowanie na przyk³adzie obozu 
grudnia. W czasie konferencji prezentowano przeró¿ne formy koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Dachau” (pisan¹ pod 
prac dotycz¹cych œmierci. Jedn¹ z nich, „Dlaczego œmieræ kierunkiem mgr K. G³odowskiej) oraz „Zgoda pacjenta na 
mojego taty by³a piêkna?”, przedstawiono w formie dialogu, œwiadczenia zdrowotne na przyk³adzie osoby z têtniakiem 
pokazuj¹c w jaki sposób prze¿ywaæ œmieræ najbli¿szych. aorty brzusznej. Aspekty medyczne, etyczne i prawne” (pisan¹ 

pod kierunkiem prof. M. Musielaka).
Wyst¹pienie naszych studentek wywar³o na pozosta³ych 

uczestnikach bardzo dobre wra¿enie, co zaowocowa³o czte-
rema wyró¿nieniami – za dwie przedstawione prace, za sesjê 
plakatow¹ i dla ca³ego ko³a naukowego – oraz publikacj¹ prac 
w specjalnie wydanej monografii. Wyjazd na konferencjê by³ 
zatem dla nas wszystkich wielkim osi¹gniêciem, którego siê 
nie zupe³nie nie spodziewa³yœmy. Da³o nam to motywacjê do 
dalszej pracy oraz rozwoju na rzecz nauki. Serdecznie dziê-
kujemy prodziekanowi Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, prof. 
Micha³owi Musielakowi za umo¿liwienie nam wyjazdu, który 
by³ dla nas tak wa¿nym doœwiadczeniem. 

Wszystkich zainteresowanych wspó³prac¹ ze Studenckim 
Ko³em Naukowym Etyki i Bioetyki chcemy zaprosiæ na 
kolejne spotkanie, które odbêdzie siê w dniu 21 stycznia 2010 
w Collegium Stomatologicum w Sali 202. Tematem bêdzie 
„Zbrodnicza medycyna. Szpitale w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz-Birkenau”. Osoby obecne na zebraniu ko³a bêd¹ 
mia³y szansê wzi¹æ udzia³ w kwalifikacji do wyjazdu na 
seminarium polsko-niemieckie do Bremy. 

Anna Je¿ewska
Przewodnicz¹ca Ko³a Etyki i Bioetyki
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¯YCIE STUDENCKIE Studentki UMP w Bia³ymstoku

Reprezentantki UMP zdobyùy cztery wyróýnienia. 
Od lewej: Kinga Bùoszyk, Anna Bednarek, Anna Buszka
i Anna Jeýewska.
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W czwarty czwartek miesi¹ca, 26 listopada 2009, 
po raz kolejny odby³a siê integruj¹ca wszystkich stu-
dentów anglojêzycznych impreza przy tradycyjnym 
indyku. Budynek Collegium Stomatologicum by³ tego 
wieczoru kolorowy, pe³en gwaru, œmiechów i mniej lub 
bardziej egzotycznie brzmi¹cych jêzyków. Konsumpcjê 
i tañce poprzedzi³o wyst¹pienie pe³nomocnika ds. nauk 
podstawowych Centrum Nauczania w Jêzyku Angiel-
skim, dr hab. Grzegorza Dworackiego oraz wrêczenie 
najlepszym studentom stypendiów i listów gratulacyj-
nych. Siedemdziesiêciu szeœciu stypendystom gratulo-
wali wspólnie rektor prof. Jacek Wysocki i prorektor 
prof. Grzegorz Oszkinis. Wœród nagrodzonych by³a 
Katarzyna Siuda z Kanady, w konkursie InterSTUDENT 
uznana w tym roku za najlepsz¹ zagraniczn¹ dokto-
rantkê w Polsce.

MKN

Dr Andrzej Dekert, emerytowany wieloletni szef 
Studium WFiS naszej uczelni serdecznie zaprasza 
wszystkich pracowników (tak¿e emerytowanych) UMP 
oraz ich rodziny do uczestnictwa w obozie narciarskim 
we W³oszech w terminie 26 II – 6 III 2010.

Koszt 1900 z³ obejmuje przejazd autokarem (wyjazd z 
Poznania), opiekê pilota, hotel ***, œniadania i obiado-
kolacje, ubezpieczenia (w tym OC na stoku) oraz ski-pass.
Wyjazd organizuje biuro BOOS, w którym mo¿na uzy-
skaæ szczegó³owe informacje (www.boos.poznan.pl; 
061-833-93-35).

Obchody 90-lecia powstania Wydzia³u Lekarskiego 
na Uniwersytecie Poznañskim rozpocznie 13 lutego 
2010 roku uroczysty Bal Dziekanów pod patronatem JM 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego prof. Jacka Wysockiego.

Impreza odbêdzie siê w pawilonie 11 MTP (iglica) 
i rozpocznie siê polonezem o godzinie 20. PóŸniej œwiê-
tuj¹cym urodziny uczelni towarzyszyæ bêdzie tradycyj-
na muzyka jazzowa w wykonaniu poznañskiego sekste-
tu Dixie Company oraz wystêp goœcia-niespodzianki.

Bilety na bal w cenie 250 z³ za osobê s¹ do nabycia 
w CKD, biurze BOKIZ przy ul. Têczowej 3 oraz poprzez 
stronê internetow¹ www.bokiz.pl.

Wszystkich pracowników naszej uczelni serdecznie 
zapraszaj¹ dziekani Wydzia³ów Lekarskich I i II, Farma-
ceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu: prof. Ryszard Mar-
ciniak, prof. Andrzej Tykarski, prof. Edmund Grzeœko-
wiak i prof. W³odzimierz Samborski
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Ś wię to
Dzię kczynienia

Narty
dla pracowników

Bal Dziekanów

¯YCIE STUDENCKIE Thanksgiving

Seksuologia a etyka seksualna 
i problem przemocy seksualnej 
wobec dzieci

Celem tej publikacji jest ukazanie, 
w œwietle wielowymiarowoœci przestrze-
ni czynników steruj¹cych ludzk¹ seksual-
noœci¹ oraz w œwietle wielowymiaro-
woœci poznania naukowego – tak w me-
dycynie seksuologii jak i w etyce seksu-
alnej – jednoznacznoœci wymienionych 
nauk w ocenie, ¿e przemoc seksualna 

wobec dzieci, uderzaj¹c w godnoœæ niewinnej osoby – istotê 
dzieciêctwa, jest szczególnym rodzajem z³a.
  Podjêcie takiego tematu i charakter pracy wymagaj¹ 
zastosowania z³o¿onej metody. W pierwszym rozdziale, który 
stanowi rys historyczny rozwoju poznania naukowego zasto-
sowano metodê historyczn¹ – odwo³ano siê m.in. do faktów 
z historii medycyny. W pozosta³ych rozdzia³ach natomiast 
pos³u¿ono siê metoda analityczno-syntetyczn¹. Czêsto jest to 
analiza porównawcza, np. dotyczy ona porównania podejœcia do 
spraw p³ci medycyny i podejœcia do spraw p³ci etyki seksualnej. 
Analiza porównawcza dotyczy tez np. uwarunkowañ 
kulturowych kieruj¹cych seksualnoœci¹. Nawi¹zano tez do 
obserwacji i doœwiadczeñ klinicznych autorki – jako seksuologa, 
ginekologa dzieciêcego i po³o¿nika – dotycz¹cych problemu 
pedofilii, kazirodztwa i pornografii dzieciêcej.
[ze Wstêpu]

Gra¿yna Jarz¹bek-Bielecka, „Seksuologia a etyka seksualna 
i problem przemocy seksualnej wobec dzieci”. Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s. 197.

Edukacja zdrowotna. 
Mo¿liwoœci, problemy,
ograniczenia

Ksi¹¿ka Edukacja zdrowotna. Mo-
¿liwoœci, problemy, ograniczenia jest 
prób¹ refleksyjnego ujêcia zasadniczych 
osi¹gniêæ edukacji zdrowotnej, ale 
i przeszkód, które mog¹ znacz¹co 
ograniczyæ wspó³czesnego cz³owieka 
w d¹¿eniu do „zdrowia idealnego”.
  Praca, któr¹ oddajê do r¹k Czytel-

ników, uwzglêdnia z³o¿onoœæ analizowanej problematyki. 
Edukacja zdrowotna jako termin s³u¿y bowiem do okreœlania 
ró¿norodnych zjawisk. Ludzie s¹ zachêcani do rozwijania 
zachowañ zdrowotnych lub modyfikacji dotychczasowych 
praktyk zwi¹zanych ze zdrowiem w ró¿nych sytuacjach – 
wtedy, gdy s¹ zdrowi; podlegaj¹c potencjalnemu ryzyku 
zachorowania na jak¹œ chorobê (niekiedy w odleg³ym czasie); 
podczas istniej¹cej ju¿ choroby, niepe³nosprawnoœci; czy 
wreszcie – w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê kresu ¿ycia.
    Ksi¹¿ka ta jest adresowana do szerokiej grupy odbiorców – 
od pedagogów, socjologów, psychologów, filozofów bada-
j¹cych problemy zwi¹zane z uczeniem siê zdrowych zacho-

Ksią ż ki
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wañ, poprzez praktyków edukacji zdrowotnej, do studentów wspomnieæ o bogatej szacie ikonograficznej ksi¹¿ki – tak 
ró¿nych kierunków studiów – zdrowia publicznego, peda- w czêœci historycznej, jak i wspó³czesnej.
gogiki, socjologii, psychologii, pracy socjalnej, medycyny, 
pielêgniarstwa, po³o¿nictwa lub fizjoterapii. Jerzy Tadeusz Marcinkowski, Andrzej Trybusz, Andrzej Za-
[z Wprowadzenia] rzycki, „W trosce o zdrowie publiczne. Wojewódzka Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – tradycja i wspó³-
„Edukacja zdrowotna. Mo¿liwoœci, problemy, ograniczenia” czesnoœæ 1253-2009”. Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk 
pod red. Miros³awy Cylkowskiej-Nowak. Wydawnictwo Nauko- s.j., Poznañ 2009, s.158.
we Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, Poznañ 2008, s. 278.

Archiwum Historii i Filozofii 
Medycyny 2008 (tom 71)

   Wydany we wrzeœniu 71 pierwszy tom 
„Archiwum” za rok 2008 otwiera interesu-
j¹cy, bardzo osobisty artyku³ redaktora na-
czelnego pisma, podsumowuj¹cy wyda-
rzenia tego¿ roku z perspektywy historycz-
no-medycznej. Zamyka go zaœ zapowiedŸ 
XXII Krajowego Zjazdu Polskiego Towa-
rzystwa Historii Medycyny i Farmacji, 
który odbêdzie siê w po³owie 2010 roku w 
£odzi. A pomiêdzy tymi biegunami znajd¹ 

czytelnicy m.in. prace dotycz¹ce spraw poznañskich, a mia-
nowicie omówienie rozprawy Heliodora Œwiêcickiego 
„O estetyce w medycynie”, podsumowanie zorganizowanej 
w naszym mieœcie konferencji naukowej, poœwiêconej ¿yciu 
i dzie³u Alberta Schweizera, recenzjê ksi¹¿ki Bogus³awa Pa-
wlaczyka „Biblia a medycyna” czy wspomnienie o zwi¹zanym 
przecie¿ z naszym miastem i tutejszym uniwersytetem 
Rudolfie Wieglu.

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 2008 (tom 71), red. 
naczelny Roman K. Meissner. Wydzia³ VI Nauk Medycznych 
PAN, Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji, W trosce o zdrowie publiczne. 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Marcinkowskiego w Poznaniu.

Epidemiologiczna w Poznaniu – 
tradycja i wspó³czesnoœæ 1253-
-2009 Przegl¹d Lekarski 2009/66/10

   Ksi¹¿ka prezentuje dzieje zinstytucjo-   Podobnie jak w poprzednich latach, 
nalizowanej troski o zdrowie mieszkañ- poznañskiej konferencji „Tytoñ a zdro-
ców naszego miasta (i regionu), siêgaj¹c wie” – tym razem dziesi¹tej, jubileu-
a¿ do czasów lokacji Poznania. Zamiast szowej – towarzyszy specjalne wydanie 
wstêpu umieszczono rozdzia³ o morowym Przegl¹du Lekarskiego. Zamieszczono w 

powietrzu (pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ epidemie ró¿- nim ponad 100 prac prezentowanych 
nych chorób zakaŸnych), które przez setki lat by³o jednym przez uczestników listopadowej konfe-
z podstawowych problemów miejskich spo³ecznoœci. W ko- rencji (ponad 80 prac oryginalnych oraz 
lejnych rozdzia³ach przedstawiono coraz nowoczeœniejsze prace pogl¹dowe i streszczenia). Dotycz¹ 
przedsiêwziêcia i instytucje, powo³ywane ku zabezpieczeniu one konsekwencji zdrowotnych u¿ywania tytoniu, w odniesie-
higienicznemu poznaniaków. I tak do WSS-E dochodzimy niu do ró¿nych dziedzin medycyny, m.in. ginekologii, po³o-
poprzez m.in. wyimki z miejskich wilkierzy, budowê wodo- ¿nictwa i neonatologii, pulmonologii, foniatrii, stomatologii 
ci¹gów, rynsztoków i fontann, dzia³alnoœæ Komisji Dobrego czy onkologii, a tak¿e kwestii na pograniczu medycyny oraz 
Porz¹dku, historiê usuwania z miasta œmieci i dzia³alnoœæ promocji zdrowia, socjologii, psychologii a nawet historii.
Królewskiego Instytutu Higienicznego. Sporo miejsca poœwiê-
cono tak¿e s³u¿bom san.-epid. w okresie miêdzywojennym. Przegl¹d Lekarski 2009/66/10, red. nacz. W³adys³aw Su³owicz, 

Wspó³czesnoœæ WSS-E opisano m.in. poprzez wywiady red. zaproszeni Ewa Florek i Wojciech Piekoszewski. 
z czynnymi i emerytowanymi pracownikami stacji. Warto te¿ Wydawnictwo Przegl¹d Lekarski, Kraków.

Medycyna, œwiat, ludzie

  Fascynuj¹ca opowieœæ zas³u¿onego 
polskiego kardiologa, który z wielk¹ swa-
d¹ na kanwie w³asnych prze¿yæ (nie-
jednokrotnie komicznych) przedstawi³ 
dzieje Polski, postrzeganie Polaków na 
œwiecie, rozwój œwiatowej i polskiej kar-
diologii. Bardzo ciekawie odda³ zgrzebne 
i absurdalne realia PRL-u w kontekœcie 
medycznym. Mimo ¿e Poznañ i pozna-
niacy prawie w tej historii nie wystêpuj¹, 

najusilniej polecam Pañstwu tê arcyciekaw¹ lekturê, podpisuj¹c 
siê pod apelem autora: „Wspomnienia ka¿dego cz³owieka s¹ 
bardzo ciekawe – i to niezale¿nie od jego wykszta³cenia, pozycji 
spo³ecznej itd. Ka¿dy zaobserwowa³ coœ interesuj¹cego, prze¿y³ 
jakieœ niezwyk³e zdarzenie – szczêœliwe czy dramatyczne. A jak 
zachowa³ siê w tym swoim szczêœciu – a jak w nieszczêœciu? 
Ka¿dego nawiedzi³y ciekawe myœli lub od innych us³ysza³ coœ, 
co pamiêta. Zatem wo³am – ludzie, zapiszcie to!”

¯ycie zbyt szybko dopisa³o smutny fina³ tej ksi¹¿ki. Profesor 
Ceremu¿yñski zgin¹³ tragicznie 26 listopada 2009 roku. 

Leszek Ceremu¿yñski, „Medycyna, œwiat, ludzie”. Wydawni-
ctwo PERT, Warszawa 2009, s.472.

Czasopisma
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Stawiamy na mobilnoś ć
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W dniu 4 listopada 2009 roku odby³a siê w CKD „Debata 
na temat Mobilnoœci”. Imprezê zorganizowa³a nasza uczelnia 
i Agencja Narodowa Programu LLP ERASMUS. By³a to jedna 
z szeœciu debat planowanych w najwiêkszych polskich oœrod-
kach akademickich. G³ównym przedmiotem debaty by³o omó-
wienie problemów zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ mobil-
noœci¹ oraz czynników, które j¹ wspieraj¹. Temat przewodni 
zosta³ wywo³any przez Komisjê Europejsk¹, która wyznaczy³a 
sobie zadanie wys³ania do roku 2013 trzech milionów studen-
tów na czêœæ studiów i praktyk za granicê. Drugim powodem 
by³o uruchomienie na stronach internetowych programu LLP 
ERASMUS tzw. Zielonej Ksiêgi, która ma pos³u¿yæ do zebra-
nia pomys³ów na jego ulepszenie i rozwój (http://ec.europa.eu/ 
dgs/education_culture/consult/index_en.html)

Trudy na drodze do korzyœci

Do udzia³u w debacie zaproszono uczelnie wy¿sze miasta 
Poznania. Wziêli w niej udzia³ przedstawiciele w³adz poznañ-
skich uczelni, ich studenci, nauczyciele akademiccy, koordy-
natorzy uczelniani, wydzia³owi oraz pracownicy administra-
cyjni zaanga¿owani w realizacjê programu Erasmus. W wy-
niku dyskusji wy³oniono najistotniejsze problemy zwi¹zane 
z mobilnoœci¹: ró¿nice programowe, brak elastycznoœci przy 
ustalaniu programu studiów i zaliczaniu przedmiotów, niechêæ 
ze strony nauczycieli, zbyt niska kwota stypendium, brak 
informacji i zbyt s³aba promocja programu.

Pozytywnych stron wyjazdów jest wiele. Dla uczelni to 
wszystkich wydzia³ów. Najwiêcej studentów wyjecha³o do 

przede wszystkim umiêdzynarodowienie studiów, uporz¹dko-
Niemiec i Francji, w dalszej kolejnoœci by³y to: Finlandia, 

wanie systemu transferu i akumulacji punktów ECTS, wiêksze 
Hiszpania, Portugalia, Holandia, Dania, W³ochy, Turcja, 

otwarcie na obcokrajowców i mo¿liwoœæ wdro¿enia ró¿no-
Szwecja i Norwegia. Wyjazdy trwa³y œrednio 1 semestr. Pro-

rodnych metod kszta³cenia. Ci, którzy wyje¿d¿aj¹ mówi¹ 
gram oferuje tak¿e wyjazdy dla nauczycieli w celu prze-

z kolei o korzyœciach p³yn¹cych z poznania innych metod nau-
prowadzenia 5 godzin zajêæ ze studentami goszcz¹cej uczelni 

czania, poznania nowych kultur, nabycia samodzielnoœci 
zagranicznej oraz wyjazdy szkoleniowe dla wszystkich pra-

i umiejêtnoœci radzenia sobie z problemami. Mobilnoœæ z cza-
cowników. Z oferty wyjazdu skorzysta³o 12 nauczycieli i 3 

sów studiów przygotowuje do mobilnoœci w ¿yciu zawodo-
pracowników administracyjnych.

wym, tak¿e poprzez podniesienie umiejêtnoœci pos³ugiwania 
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e w wyjazdach studentów ra-

siê jêzykami obcymi. 
dzimy sobie dobrze, natomiast martwi nas niezbyt du¿a wy-

Po szerokiej dyskusji na koniec debaty podkreœlono, ¿e 
miana nauczycieli. Zdarza³o siê bowiem, ¿e ze wzglêdu na brak 

mobilnoœæ jest wa¿nym czynnikiem stymuluj¹cym zarówno 
chêtnych musieliœmy zwracaæ pieni¹dze przeznaczone na 

rozwój uczelni, jak i uczestników wymiany. Trudno sobie 
stypendia nauczycielskie. 

wyobraziæ nowoczesn¹ uczelniê bez oferty studiów i praktyk 
Zachêcam wszystkich Pañstwa do zapoznania siê z ofert¹ 

za granic¹. Coraz czêœciej s³ychaæ tak¿e g³osy o koniecznoœci 
stypendiów programu Erasmus na stronach internetowych 

konstruowania programów z obowi¹zkowym wyjazdem poza 
Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji Europej-

macierzyst¹ uczelniê.
skiej: www.bpk.ump.edu.pl. Prosimy te¿ o kontakt z pracowni-
kami dzia³u, którzy chêtnie odpowiedz¹ na pytania i rozwiej¹ 

Troszkê statystyki i przypomnienia
wszelkie w¹tpliwoœci. Wolne miejsca wci¹¿ s¹ w zasiêgu rêki.

Nasza uczelnia uczestniczy w programie wymiany od roku 
mgr Bo¿ena Raducha2000. Najpierw by³ to program Socrates-Erasmus, obecnie 

Dzia³ Wspó³pracy MiêdzynarodowejErasmus. Do chwili obecnej z mo¿liwoœci odbycia czêœci stu-
i Integracji Europejskiejdiów i praktyk za granic¹ skorzysta³o w sumie 283 studentów 

Przedstawiciele poznañskich uczelni – ich w³adz, wyk³adowców, pracowników
i studentów – spotkali siê w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, aby debatowaæ o studiach
i praktykach zagranicznych. Wyjazdy daj¹ wiele korzyœci, wiêc – korzystajmy!
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Program Erasmus, o czym rzadko siæ pamiæta, umoýliwia wyjazdy 
nie tylko studentom, ale i nauczycielom akademickim
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Skontaktuj się  z Unią

Aby wyszli z cienia

Dnia 24 listopada 2009 r. pracownicy Punktu Kontakto- w ramach dziedzin: nauki medyczne, nauki spo³eczne i humani-
wego Programów Badawczych UE przy Dziale Wspó³pracy styczne oraz nauki fizyczne. Wniosek projektowy mo¿e z³o¿yæ 
Miêdzynarodowej UMP poprowadzili spotkanie informacyjne naukowiec ze stopniem doktora lub wy¿szym i z licz¹cym siê 
dla doktorantów pt.: „Oferta stypendialna dla m³odych nau- dorobkiem ostatnich 10 lat, maj¹cy praktykê w kierowaniu 
kowców – rozwiñ skrzyd³a”. Przedstawiliœmy ofertê 7. Progra- zespo³em. Granty wspieraj¹ najlepsze, innowacyjne projekty 
mu Ramowego w zakresie badañ i rozwoju technologicznego, badawcze, wysoko cenione s¹ projekty interdyscyplinarne. 
sta¿e w Kilonii, stypendium co-tutelle, stypendium na The Uni- Za przebieg projektu danego zespo³u badawczego odpo-
versity of Edinburgh, ofertê Biura Uznawalnoœci Wykszta³- wiedzialny jest jego twórca i lider. Zarówno on, jak i cz³onkowie 
cenia i Wymiany Miêdzynarodowej oraz program Erasmus. zespo³u pochodziæ mog¹ z dowolnego kraju œwiata. Projekt 
Planujemy zorganizowanie podobnego przedsiêwziêcia w lu- wykonywany jest w wybranej przez g³ównego badacza instytucji 
tym 2010 roku. Goœciem specjalnym bêdzie dr Maria D³ugo- goszcz¹cej (mo¿e to byæ instytucja macierzysta), która jednak 
³êcka-Graham z Uniwersytetu w Edynburgu. musi znajdowaæ siê w kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej lub 

Tymczasem 15 grudnia br. w Collegium Wrzoska odby³y z ni¹ stowarzyszonym. Projekt mo¿e trwaæ do 5 lat.
siê warsztaty „Przewodnik po serwisie Cordis”. Witryna Bud¿et projektu mo¿e dochodziæ do 2,5 € (wyj¹tkowo do 
CORDIS to brama do europejskich badañ naukowych i rozwo- 3,5 mln €). Mo¿na z niego pokryæ koszty wynagrodzeñ osób 
ju. Celem warsztatów by³o praktyczne przybli¿enie funkcjo- pracuj¹cych w projekcie, zakupu aparatury i us³ug oraz wy-
nowania serwisu CORDIS jako Ÿród³a informacji o zasadach jazdów – podró¿y i pobytu, a tak¿e op³aciæ udzia³ w konfe-
i konkursach 7. Programu Ramowego oraz narzêdzia do rencjach. 
sk³adania wniosku do Komisji Europejskiej. Wiêcej informacji Szczegó³y dotycz¹ce konkursu znajduj¹ siê w bazie 
na temat organizowanych przez PK warsztatów znajdziecie CORDIS pod adresem http://cordis.europa.eu/fp7/home_ 
pañstwo na stronie internetowej www.bpk.ump.edu.pl w za- en.html w zak³adce ‘find a call’ oraz u konsultantów Punktu 
k³adce „konferencje i szkolenia”. Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do 
Idealne granty wspó³pracy. 

W paŸdzierniku 2009 Komisja Europejska og³osi³a nowe 
Ewa Kaniewska-Filipiak

konkursy w programie szczegó³owym IDEAS, 7. PR. Obecna 
Konsultant Punktu Kontaktowego Programów 

edycja dotyczy grantów dla doœwiadczonych naukowców 
Badawczych UE

Piêæ lat temu 29 paŸdziernika ustanowiono Œwiatowym kszta³c¹cej Szko³y Muzycznej II stopnia im. Mieczys³awa 
Dniem £uszczycy. W Polsce zaczêto go obchodziæ w roku Kar³owicza w Poznaniu pod dyrekcj¹ Mariusza Pikulskiego. 
2008. W Poznaniu z tej okazji odby³ siê wówczas koncert Koncert poprowadzi³ Wojciech Lewandowski.
charytatywny. Podobnie w tym roku, w dniu 18 paŸdziernika Zarówno ubieg³oroczny I Koncert jak i II Koncert 
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP, pod hono- Charytatywny cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Wielka 
rowym patronatem rektora prof. Jacka Wysockiego, odby³ siê to radoœæ dla organizatorów, poniewa¿ dziêki œrodkom uzyska-
II Koncert Charytatywny na rzecz chorych na ³uszczycê. nym z uroczystego wieczoru bêdzie mo¿na realizowaæ cele 
Zorganizowa³o go Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na statutowe stowarzyszenia (m.in. dofinansowanie remontu sal 
£uszczycê „WyjdŸ z cienia”. dla chorych na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódz-

kiego w Poznaniu i wydanie informatora dla chorych na 
³uszczycê). Liczy ono ju¿ 100 cz³onków i ci¹gle przybywaj¹ „Bia³y Anio³” z Piwnicy
nowi. Ka¿dy z nich mo¿e liczyæ na konsultacje dermatolo-

Na scenie wyst¹pi³a Anna Sza³apak, która przez 18 lat giczne bez okresu oczekiwania, przyjêcie na Oddzia³ Chorób 
zwi¹zana by³a z krakowsk¹ „Piwnic¹ pod Baranami”. Dla Skóry w stanach zaostrzenia choroby a tak¿e na pomoc psycho-
poznañskiej publicznoœci, która wype³ni³a salê CKD, artystka logiczn¹, tak dla siebie, jak i dla cz³onków rodziny.
wykona³a m.in. piosenki do s³ów Agnieszki Osieckiej, Ewy Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy wszystkich chêtnych na 
Lipskiej i Czes³awa Mi³osza z muzyk¹ Z. Koniecznego, kolejny koncert, który odbêdzie siê w paŸdzierniku 2010 roku.
Z. Preisnera i A. Zaryckiego. Poza Ann¹ Sza³apak wyst¹pi³ Danuta Nowakowska
Chór, Zespó³ Muzyczny oraz Big Band Poznañskiej Ogólno- Prezes WSChn£ „WyjdŸ z cienia”

Dzia³aj¹cy na naszym uniwersytecie Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje 
wiele spotkañ i warsztatów na temat europejskiej oferty stypendiów i grantów naukowych. 
S³u¿y te¿ pomoc¹ przy sk³adaniu wniosków. ¯al nie skorzystaæ.

Ju¿ po raz drugi nasza uczelnia w³¹cza siê w obchody Œwiatowego Dnia £uszczycy, aby propagowaæ
wiedzê na temat choroby, budowaæ akceptacjê spo³eczn¹ dla chorych oraz u³atwiæ dostêp do terapii.
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Nowe tytuł y, stanowiska
i stopnie naukowe
   Profesury tytularne

   Doktoraty

    WYDZIA£ LEKARSKI  I
prof. dr hab. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska
prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
prof. dr hab. Anna Brêborowicz
prof. dr hab. Piotr Jêdrzejczak

Doktorzy nauk biologicznych w zakresie biologii medycznej

1. mgr zdr. publ. Karolina Adamska 
„Analiza zmian hemodynamicznych bezpoœredniej odpowie-
dzi uk³adu kr¹¿enia oraz sztywnoœci naczyniowej po spo¿yciu 
niskoprocentowego napoju alkoholowego”
2. mgr pedag. Piotr Jab³oñski
„Badania nad u¿ywaniem œrodków psychoaktywnych w Pol-
sce ze szczególnym uwzglêdnieniem województw: wielk-
opolskiego i ³ódzkiego”
3. mgr psych. Ewa Misterska
„Charakterystyka wybranych funkcji psychicznych u chorych 
ze skolioz¹ idiopatyczn¹ leczonych zachowawczo lub opera-
cyjnie”
4. mgr fizjoterapii Beata Buraczyñska-Andrzejewska
„Wp³yw fototerapii oraz æwiczeñ korekcyjnych na stan psy-
chiczny, samoocenê oraz wybrane parametry fizjologiczne 
u dzieci i m³odzie¿y niewidomej”

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii:

1. mgr biotechn. Anna Koz³owska 
„Analiza ekspresji genów FYN, CD70 i PRF1 w limfocytach 

   Habilitacje

„Wystepowanie celiakii u chorych na mukowiscydozê”
9. lek. med. Gra¿yna Bem
„Guzy œlinianek przyusznych i pod¿uchwowych w materiale 
Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1995-2005: tren-
dy zapadalnoœci i wyniki leczenia”
10. lek. med. Izabela Sworowska
„Przydatnoœæ i znaczenie przesiewowych badañ laryngolo-
gicznych ukierunkowanych na wykrywanie dysfunkcji tr¹bki 
s³uchowej i przerostu migda³ka gard³owego w populacji dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych”

    WYDZIA£ LEKARSKI  I 11. lek. med. Natalia Majewska
Doktorzy habilitowani nauk medycznych „Ocena nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce pacjentów 

leczonych za pomoc¹ stentgraftów aortalnych”
1. w zakresie neurologii 12. lek. med. Maria Buchwald-Rogalka
dr S³awomir Michalak „Mo¿liwoœci optymalizacji opieki onkologicznej na poziomie 
„Patomechanizmy zwyrodnienia mó¿d¿ku w przebiegu subregionu”
doœwiadczalnej choroby nowotworowej u szczura” 13. lek. med. Barbara Kwinecka-Dmitriew 

“Ocena czêstoœci wystêpowania aberracji chromosomowych 
    WYDZIA£ LEKARSKI  II wœród par z utrat¹ ci¹¿ i w materiale poronieñ”
Doktorzy habilitowani nauk medycznych 14. lek. med. Marcin Rajewski

„Czêstoœæ wystêpowania polimorfizmów genów czynnika V 
1. w zakresie biologii medycznej (G1691A) i protrombiny (G20210A) oraz przeciwcia³ antyfo-
dr n. przyr. Magdalena Sobieska sfolipidowych u kobiet z nieprawid³owym przebiegiem ci¹¿y”
„Ocena przydatnoœci oznaczania bia³ek ostrej fazy w me- 15. lek. med. Micha³ Pawlak
dycynie klinicznej” „Ocena przydatnoœci teorii zbiorów przybli¿onych w diagno-

styce guzów gruczo³u piersiowego”
    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY 16. lek. med. Oleg Tyszkiwski
Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych „Ocena wyników operacyjnego leczenia GERD metod¹ lapa-

roskopow¹ i klasyczn¹ na podstawie pooperacyjnej oceny 
1. dr n. farm. Marek Murias jakoœci ¿ycia przy pomocy GIQLI i ankiety w³asnej”
„Aktywnoœæ biologiczna analogów resweratrolu”

    WYDZIA£ LEKARSKI I
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny

1. lek. med. Jacek Grabowski 
„Ocena stê¿enia leptyny w surowicy krwi chorych na raka 
jajnika a skutecznoœæ cytoredukcji i chemioterapii”
2. lek. med. Tomasz Deja 
„Wp³yw rodnikogenezy oraz aktywnoœci enzymów antyo-
ksydacyjnych na zaburzenia erekcji u pacjentów z chorobami 
cywilizacyjnymi”
5. lek. med. Piotr Gerstenberger
„Ocena zwi¹zku miêdzy subkliniczn¹ mia¿d¿yc¹ a sztyw-
noœci¹ naczyñ w grupie osób zdrowych”
6. lek. med. Ewa Duczmal
„Ocena przebiegu marszu alergologicznego w okresie dzie-
ciñstwa”
7. lek. med. Marlena Malarowska 
„Wieloletnia ewolucja kliniczna wrodzonych i nabytych za-
ka¿eñ wirusem cytomegalii u dzieci”
8. lek. med. Anna Blask-Osipa
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TCD4+ u osób z toczniem rumieniowatym uk³adowym oraz niêtych z przyczyn ortodontycznych w œwietle badañ histo-
w liniach komórkowych limfocytów T” logicznych i immunohistochemicznych”

6. lek. stom. Anna Prymas
    WYDZIA£ LEKARSKI  II „Wp³yw metod opracowania ubytków niepróchnicowego 
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny: pochodzenia na jakoœæ wype³nieñ na podstawie odleg³ych 

badañ klinicznych”
1. lek. med. Alina Bagnosz-Magnuszewska 
„Ocena stê¿enia â2-mikroglobuliny w moczu noworodków po Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
przebytym niedotlenieniu oko³oporodowym jako markera 
uszkodzenia nerek” 7. mgr anal. med. Marta Ciszewicz 
2. lek. med. Anita Rogowicz-Frontczak „Ocena w³aœciwoœci czynnoœciowych otrzewnowych komórek 
„Wyk³adniki subkliniczne mia¿d¿ycy, sztywnoœæ naczyñ oraz mezotelialnych w warunkach przewlek³ej ekspresji na glukozê 
wybrane parametry odczynu zapalnego u osób z typem 1 cu- lub N-acetylglukozaminê”
krzycy” 8. mgr psychologii Ewelina Pietrzykowska 
3. lek. med. Joanna Witkowska „Osobowoœciowe i intelektualne uwarunkowania przebiegu 
„Ocena skutecznoœci chirurgicznej rekonstrukcji zaburzeñ klinicznego cukrzycy typu 1 u doros³ych”
statyki narz¹dów p³ciowych metod¹ podwieszenia górnego 
odcinka pochwy do wiêzad³a krzy¿owo-kolcowego (SSLF) 
w okresie 12-miesiêcznej obserwacji”     WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
4. lek. med. Lidia Kozio³ Doktor nauk farmaceutycznych:
„Stê¿enie prokalcytoniny i bia³ka C-reaktywnego w surowicy 
u chorych z zapaleniem otrzewnej w przebiegu przewlek³ej 1. mgr chem. Matylda Resztak
dializoterapii otrzewnowej” „Farmakokinetyka gliklazydu z tabletek szybko i wolno uwal-
5. lek. med. Joanna Waligórska-Stachura niaj¹cych lek”
„Ekspresja surwiwiny w guzach przysadki” 2. mgr farm. Agnieszka Sobczak 
6. lek. med. Maciej Borejsza-Wysocki „Ocena trwa³oœci N-[2-(4-o-fluorofenylopiperazyn-1-
„Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku ¿o³¹dka ylo)etylo]- 2,5-dimetylo-1-fenylopirolo-3,4-dikarboksy-
zwi¹zanym z Helicobacter pylori” (doktorat wspólny, patrz imidu”
ni¿ej nr 11) 3. mgr farm. Jêdrzej Przystanowicz 
7. lek. med. Urszula Grzywiñska „Kompleksowa ocena przydatnoœci i bezpieczeñstwa stoso-
„Wp³yw czynników œrodowiskowych na rozwój chorób wania etanolu i 4-metylopirazolu w zatruciach ostrych gliko-
górnego odcinka przewodu pokarmowego” lem etylenowym u szczurów”
8. lek. med. Ziad El Ali 4. mgr farm. Przemys³aw Zalewski
„Przydatnoœæ chromograniny A i scyntygrafii receptorowej „Trwa³oœæ N-[(heksahydroazepin-1-ylo)metyleno] daunoru-
w wykrywaniu guzów neuroendokrynnych przewodu po- bicyny w roztworach wodnych”
karmowego i w monitorowaniu chorych z tymi guzami” 5. mgr farm. Urszula Skierska
9. lek. med. Karolina Rabenda-£¹cka „Substytucja nukleofilowa w niektórych arylowych pocho-
„Ocena rozpowszechnienia depresji poporodowej i czynników dnych pirydazyny i skondensowanej pirydazyny”
ryzyka jej wystêpowania”
10. lek. med. Adam Chiche³
„Brachyterapia HDR raka gruczo³u krokowego – analiza zale¿no-     WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
œci miêdzy czynnikami prognostycznymi a parametrami opty- Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
malizacyjnymi w obszarze leczonym i narz¹dach krytycznych”

1. mgr Krystyna Kois-JaŸwiec
Doktorzy nauk medycznych w zakresie stomatologii:  „System ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej w latach 1989-

2006 na terenie Powiatu Ostrowskiego”
1. lek. stom. Justyna Jurga 2. lek. med. Jerzy Nazar
„Wp³yw refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (GERD) na stan „ Skutecznoœæ skojarzonego leczenia miêsaka kostnego”
jamy ustnej i czynnoœæ przyusznych gruczo³ów œlinowych” 3. mgr Urszula Polak
2. lek. stom. Anna Król „Mechanizmy obumierania komórek indukowane 1,2-
„Ocena stanu uzêbienia, zachowañ prozdrowotnych oraz okre- etanodimetanosiarczanem”
œlenie potrzeb profilaktyczno-leczniczych dzieci i m³odzie¿y 4. lek. med. Ewa Wilczyñska
Wielkopolski”  „Wykorzystanie holterowskich zapisów ekg w diagnostyce 
3. lek. stom. Mariusz Glapiñski obturacyjnego bezdechu sennego”
„Powtarzalnoœæ wybranych wymiarów obrze¿a czynnoœcio- 5. lek. med. Maria Buczyñska-Górna
wych wycisków bezzêbnej ¿uchwy wykonanych przy u¿yciu  „Jakoœæ ¿ycia u dzieci i m³odzie¿y z somatotropinow¹ niedo-
mas o przed³u¿onej plastycznoœci” czynnoœci¹ przysadki przed i w trakcie leczenia ludzkim re-
4. lek. stom., mgr biol. Tomasz Karpiñski kombinowanym hormonem wzrostu”
„Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku ¿o³¹dka 6. mgr Dorota Mocarska 
zwi¹zanym z Helicobacter pylori” (doktorat wspólny, patrz „Jakoœæ ¿ycia dzieci po zabiegu wszczepienia implantu œlimakowego”
wy¿ej nr 6) 7. mgr Marta Czarnecka-Iwañczuk 
5. lek. stom. Joanna Maria Tomaszewska „Profil psychologiczny pacjentek z zagro¿eniem porodem 
„Ocena stanu miazgi ludzkich zêbów przedtrzonowych usu- przedwczesnym”
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Na posiedzeniu Senatu 
– przygotowania umów dotycz¹cych przejêcia na rzecz uczelni 30 wrzeœnia 2009
111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu

Senat: 2. wyrazi³ zgodê na:
1. wyrazi³ zgodê na – udzia³ Uczelni w spó³ce z o.o. Wielkopolskie Uniwersyteckie 
– powo³anie Komisji do zatwierdzenia wybranego przez szpi- Centrum Chirurgii
tale kliniczne biura audytorskiego – zabezpieczenie œrodków finansowych zapewniaj¹cych po-
– powo³anie Komisji do wyboru bieg³ego rewidenta krycie kosztów wk³adu w³asnego do tego projektu
– zmianê limitu przyjêæ na I rok studiów w roku akademickim – zawarcie umowy z Uniwersytetem Federalnym Stanu Parana 
2009/2010 (Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil) oraz 
– dodatkowy nabór na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Uniwersytetem Ewangelickim Stanu Parana (Faculdade 
dietetyka w roku akademickim 2009/2010 Evangélica do Paraná, Curitiba, Brasil) 
– zawarcie umowy z biurem rekrutacyjnym w Izraelu. 
– zawarcie umowy z Uniwersytetem w Tarnopolu (Ukraina) 3. zmieni³ uchwa³ê nr 115/09 w sprawie wysokoœci pensum 
– dobudowanie pawilonu przy Hospicjum Palium dydaktycznego oraz uchwa³ê nr 66/2009 w sprawie okreœlenia 
– utworzenie Studium Podyplomowego w zakresie Neurologo- zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku aka-
pedii Klinicznej demickim 2010/2011 
– reorganizacjê Katedry i Zak³adu Patomorfologii Klinicznej 
– prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez rektora i pro- 4. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o powo³anie kierunku 
rektorów unikatowego biotechnologia na Wydziale Lekarskim II 

2. wyrazi³ zgodê na 5. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-
– przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisko pro- wisko profesora zwyczajnego:
fesora nadzwyczajnego prof. UM dr hab. Jerzego Sokalskiego, – prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser, kierownika 
kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Zak³adu Genetyki w Psychiatrii Katedry Psychiatrii 
– udzielenie dr Norbertowi Rehlisowi urlopu naukowego – prof. dr hab. Mariana Grzymis³awskiego, kierownika Kate-
bezp³atnego dry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Metabolicznych i Die-

tetyki 
3. uchwali³ – prof. dr hab. Krzysztofa Linke, kierownika Katedry i Kliniki 
– zmiany wysokoœci pensum dydaktycznego dla poszcze- Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrz-
gólnych stanowisk, warunki jego obni¿ania oraz zasady nych
obliczania godzin dydaktycznych w roku akadem. 2009/2010  
– regulamin nagród rektorskich dla nauczycieli akademickich 6. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano-
za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne wisko profesora nadzwyczajnego

– dr hab. med. Zbigniewa Krasiñskiego z Kliniki Chirurgii 
4. pozytywnie zaopiniowa³ zmiany w Statucie Fundacji Ogólnej i Naczyñ II Katedry Chirurgii 
Uczelni – dr hab. med. Fryderyka Pukackiego z Kliniki Chirurgii 

Ogólnej i Naczyñ II Katedry Chirurgii 
5. rozpatrzy³ odwo³anie od oceny negatywnej wydzia³owej – dr hab. Jana Sikory, kierownika Zak³adu Immunologii 
komisji ds. oceny nauczycieli akademickich Katedry Immunologii Klinicznej 

6. zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora 7. wyrazi³ zgodê na powo³anie:
zwyczajnego prof. dr hab. El¿biety Nowakowskiej, kierownika – prof. dr hab. Wojciecha Dyszkiewicza na ordynatora-kie-
Katedry i Zak³adu Farmakoekonomiki i Farmacji Spo³ecznej rownika Kliniki Torakochirurgii 
 – prof. dr hab. Janusza Gadzinowskiego na ordynatora-kie-
Prof. Andrzej Tykarski przedstawi³ informacjê na temat rownika Kliniki Neonatologii 
reformy kadrowej – prof. dr hab. Grzegorza H. Brêborowicza na ordynatora-

kierownika Kliniki Perinatologii i Ginekologii 
– prof. dr hab. W³odzimierza Samborskiego na ordynatora-
kierownika Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Katedry 

28 paŸdziernika 2009 Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

Senat: 8. wyrazi³ zgodê na rozwi¹zanie stosunku pracy z miano-
1. upowa¿ni³ rektora do: wanym nauczycielem akademickim
– podjêcia dzia³añ w celu uzyskania dzia³ek na budowê kam-
pusów dla Wydzia³u Farmaceutycznego i Wydzia³u Nauk Prof. Jacek Wysocki przedstawi³ informacjê o bie¿¹cych 
o Zdrowiu problemach uczelni
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Collegium œw. Marii MagdalenyUNIWERSYTECKIE PROGI

Neogotycki ceglany budynek na planie litery L powsta³ taktom kierownika – klinika zosta³a doposa¿ona w sprzêt 
w czwartej æwierci XIX wieku jako niemiecki dom opieki dla diagnostyczny i naukowy. Œrodki pozyskano z Komitetu 
zaawansowanych wiekiem kobiet. Nazywano go Domem Funduszu dla Szpitala Dzieciêcego im. Gen. Sikorskiego 
Augusty Wiktorii, dla uczczenia ówczesnej (a przy tym ostat- z Wielkiej Brytanii. Szpital dzieciêcy przy ul. œw. Marii Magda-
niej) cesarzowej Niemiec. Czterdzieúci pomieszczeñ zajmo- leny zosta³ wtedy oficjalnie nazwany (za zgod¹ Ministerstwa 
waùo powierzchniæ 1420m2. Zastosowano najnowsze Zdrowia) imieniem genera³a W³adys³awa Sikorskiego.
technologie: ceg³ê dziurawkê, klinkier i elektryczn¹ windê. Po œmierci profesora i przeniesieniu kliniki do nowo-
Charakterystycznym wyró¿nikiem budynku by³ du¿y, równo- czesnych budynków przy ul. Szpitalnej, dawny Dom Augusty 
ramienny krzy¿ umieszczony na trójk¹tnym naczó³ku na zosta³ przerobiony na internat dla pielêgniarek, który dzia³a³ do 
naro¿niku domu (dokumentuj¹c¹ to pocztówkê z tamtego momentu ponownego przejêcia budynku przez Akademiê 
okresu mo¿na zobaczyæ w Muzeum Historii Miasta Poznania Medyczn¹.
w ratuszu). Po przekazaniu gmachu nowo powsta³emu Uni-
wersytetowi Poznañskiemu w roku 1922, na miejscu krzy¿a Zachwycaj¹ce detale
pojawi³y siê litery UP. Dziœ nie ma ju¿ po nich œladu.

Od 1997 roku w dawnej klinice pediatrycznej mieszcz¹ siê 
dwie jednostki wydzia³u farmaceutycznego: Katedra i Zak³ad Pediatria
Farmacji Klinicznej i Biofarmacji (kier. prof. E. Grzeœkowiak) 

W dwudziestoleciu miêdzywojennym pod adresem œw. oraz Katedra i Zak³ad Botaniki Farmaceutycznej i Biotechno-
Marii Magdaleny 3 (po wojnie 14) mieœci³a siê nale¿¹ca logii Roœlin (kier. prof. J. Budzianowski), Zak³ad Anestezjologii 
do wydzia³u lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego nowo- Doœwiadczalnej Wydzia³u Lekarskiego I (kier. dr hab. 
czesna, trzydziestoszeœcio³ó¿kowa klinika pediatryczna. H. Billert) oraz podyplomowe Studia Medycyny Ratunkowej 
Zorganizowa³ j¹ od podstaw przyby³y z Warszawy m³ody do- oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wydzia³ Lekarski II).
cent Karol Gustaw Jonscher, który wkrótce zostaje profesorem, W budynku cudem ocala³o wiele zabytkowych detali archi-
dziekanem Wydzia³u Lekarskiego i prorektorem Uniwersytetu tektonicznych i wystroju wnêtrz. W holu pierwszego piêtra 
Poznañskiego. W budynku znajdowa³o siê m.in. ambulato- wyeksponowano zwaliste szafy z czêœci¹ zbiorów bibliotecz-
rium, laboratoria diagnostyczne, pracownie naukowe i zwie- nych i karpologiczn¹ kolekcj¹ prof. Tadeusza Kowala sprzed 
rzêtarnia. G³ównym przedmiotem pracy badawczej kierowanej 40 lat. Zachwyca doskonale zachowana stolarka okienna ze 
przez prof. Jonschera nowej kliniki by³o ¿ywienie niemowl¹t staroœwieckimi uchwytami, oryginalna klatka schodowa 
oraz gruŸlica u dzieci. T¹ ostatni¹ kwesti¹ zajmowa³o siê i czêœciowo odrestaurowany niski p³otek wokó³ w¹skiego 
przede wszystkim ma³¿eñstwo Janusza i Eugenii Zeylandów, przedogródka. Ma³o kto wie, ¿e pod budynkiem (wybudo-
prowadz¹ce przykliniczny oœrodek szczepieñ. wanym oryginalnie bez podpiwniczenia) znajduje siê schron 

S³aw¹ ogólnopolsk¹ cieszy³a siê organizowana przez prof. przeciwlotniczy z okresu II wojny œwiatowej, dziœ wykorzy-
Jonschera „szko³a niañ dyplomowanych”, czyli roczne kursy stywany jako magazyn. Z drugiej strony, na nieu¿ytkowanym 
dla wychowawczyñ. Szeroko pojêta opieka nad dzieckiem, strychu znajduje siê ostatni niezamurowany otwór pozwa-
w tym solidne szkolenie pielêgniarek, by³o jednym z filarów laj¹cy zajrzeæ do dawnego szybu windowego (niestety sama 
s³awy poznañskiego oœrodka pediatrycznego. winda zosta³a zniszczona i zez³omowana krótko po wojnie).

Ma³o brakowa³o, a wszystko to strawi³by po¿ar, wzniecony 
Sikorski i pielêgniarki przez wycofuj¹cych siê Niemców w styczniu 1945 roku. 

Podpalony budynek ugasili harcerze mieszkaj¹cy przy ul. 
Zdewastowana w zimie 1945 roku klinika zosta³a szybko Mostowej. Zniszczony wówczas dach ganku wejœciowego 

i sprawnie przywrócona do stanu u¿ywalnoœci, zyskuj¹c jesz- zosta³ obni¿ony, choæ dociekliwi jeszcze dziœ dostrzec mog¹ 
cze dwie sale zabiegowe i powiêkszaj¹c sw¹ pojemnoœæ do œlad jego dawnego, spiczastego kszta³tu na licu frontowej 
piêædziesiêciu ³ó¿ek. Pierwszy polski oœrodek lecz¹cy gruŸlicê œciany.
u ma³ych pacjentów streptomycyn¹ powsta³ w³aœnie tutaj 

Magdalena Knapowska-Nizio³ekw roku 1946. Rok póŸniej – dziêki staraniom i osobistym kon-

Od Augusty Wiktorii 
do Marii Magdaleny
Wiele budynków uniwersyteckich, zw³aszcza tych starszych, ma za sob¹
skomplikowan¹ historiê s³u¿by ró¿nym celom, czêstokroæ bardzo odleg³ym 
od nauk medycznych. Czerwony budynek na rogu ulic Mostowej 
i œw. Marii Magdaleny przez ponad sto lat swego istnienia zawsze 
w jakiœ sposób by³ zwi¹zany z ochron¹ zdrowia.
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Budynek powsta³ jako ¿eñski dom opieki Elewacja po³udniowo-wschodnia

Na klatce schodowej 
zachowa³a siê oryginalna stolarka okienna

WiêŸba dachowa pamiêta czasy 
cesarza Wilhelma

Wbrew pozorom to nie kopia, 
lecz zadbany autentyk

Ekspozycja na  piêtrzeNa rozecie czeka miejsce na litery UMP
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Barok w Collegium Stomatologicum
w obiektywie Kazimierza Frysia

Wernisa¿ z muzyk¹ w tle

Wystawa fotograficzna pt. „Wygrywam najcenniejsze...” prezentuje badania nad kultur¹ muzyczn¹ Indian boliwijskich 

ks. prof. UAM Piotra Nawrota, dyrektora Archiwum Indian Moxo w San Ignacio de Moxos oraz Archiwum Indian Guarayo w Urubicha 

w Boliwii. Jej uroczyste otwarcie odby³o siê 10 grudnia 2009 w Centrum Stomatologii.

Podczas wernisa¿u ksi¹dz profesor przedstawi³ historiê misji oraz redukcji (parapañstewek pod opiek¹ zakonów katolickich) 

Indian Guaraní, Moxo i Chiquito. Wyk³adowi towarzyszy³a piêkna muzyka baroku misyjnego w wykonaniu muzyków z tych plemion 

na instrumentach dobrze nam znanych (organy, skrzypce, harfa, obój) oraz na instrumentach autochtonicznych. 

Istnieje oko³o 17 tys. utworów skomponowanych przez Indian. Niektóre z manuskryptów, które zachowa³y siê w skrawkach, 

ks. Nawrot opracowa³ odtwarzaj¹c brakuj¹ce nuty i przywracaj¹c w³aœciwe brzmienie ca³ego utworu. Dziêki temu do dziœ mo¿emy 

s³uchaæ utworów wykonywanych np. przez siedem chórów jednoczeœnie. 

Anna Buszka
studentka III roku

Pielêgniarstwo, WNoZ

Nie wypalaj siê!

Anatomicum piêknieje

Jesteœmy mobilni

Pierwsza pomoc z ASMR
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