PRZEDMIOT NUMERU

K
a
l
e
n
d
a
r
z
Karty wype³nione cyframi
mog¹ s³u¿yæ nie tylko
informowaniu o dacie.
Czêsto s¹ Ÿród³em mi³ych
doznañ estetycznych.
Kalendarz Szpitala
Klinicznego Przemienienia
Pañskiego dodaje do tego
mo¿liwoœæ refleksji
o s³u¿bie choremu
i o zawrotnej szybkoœci
postêpu w medycynie.

To ju¿ trzecia edycja
kalendarza wydawanego
przez stowarzyszenie Bono
Serviamus, dzia³aj¹ce na
rzecz rozwoju 185-letniego
szpitala Przemienienia
Pañskiego. Tym razem ide¹
przewodni¹ kalendarza jest
historia XX-wiecznej
medycyny. Ka¿dy miesi¹c poœwiêcono jednej dziedzinie
nauk medycznych, charakteryzuj¹c j¹ literackim, naukowym
lub filozoficznym cytatem. Prze³omowe odkrycia i dokonania
œwiatowe powi¹zano z donios³ymi wydarzeniami, które mia³y miejsce
w poznañskim szpitalu. Poniewa¿ pracuj¹ tu przedstawiciele trzynastu
specjalnoœci, tegoroczny kalendarz w swej podstawowej funkcji mo¿e
s³u¿yæ a¿ do koñca stycznia 2010.
Prawie wszystkie strony ilustruj¹ piêkne zdjêcia autorstwa Romualda
Królaka (we wrzeœniu – Ma³gorzaty Kalbarczyk). Przedstawiaj¹ sprzêt
medyczny sprzed kilkudziesiêciu, a czasami i stu lat, przechowywany
w Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
(który notabene te¿ pracowa³ w ówczesnym Instytucie Sióstr Mi³osierdzia
przy ul. D³ugiej) i w zbiorach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
GruŸlicy i Chorób P³uc im. St. Staszica w Ludwikowie.
Pomys³odawc¹ kalendarza szpitalnego i spiritus movens ka¿dego wydania
jest lekarz naczelny szpitala Przemienienia Pañskiego, dr Szczepan Cofta,
którego wspieraj¹ Halina Bogusz i Tomasz Magowski. Kalendarz
nie powsta³by jednak bez kilkunastu innych ¿yczliwych osób.
W tym roku szczególny wk³ad wnieœli prof. Roman Meissner
i dr hab. Anita Magowska z Katedry i Zak³adu Historii Nauk
Medycznych oraz pani Anna Poniedzia³ek z Muzeum UMP.
Nak³ad tegorocznego wydania siêga 1200 egzemplarzy, które zostan¹
rozdane jednostkom organizacyjnym szpitala oraz instytucjom i osobom
przyczyniaj¹cym siê do rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pañskiego, najstarszego cywilnego zak³adu leczniczego w Poznaniu
i Wielkopolsce.
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Choæ interesuj¹cych spraw bie¿¹cych
nie brakuje, pierwsze strony
tego numeru „Faktów” poœwiêciliœmy
medycznemu aspektowi wydarzenia
sprzed 90 lat.
Oblicza siê, ¿e w Powstaniu
Wielkopolskim wziê³o udzia³
ok. 240 lekarzy, 26 aptekarzy
i 24 stomatologów, kilkaset pielêgniarek
i sanitariuszek, a tak¿e ok. 1300
podoficerów sanitarnych i sanitariuszy
noszowych. Banalne wydaje siê
stwierdzenie, ¿e bez tych ludzi
powstanie skazane by³oby na pora¿kê.
A jednak pierwsze skojarzenie na has³o
„powstanie” to karabin, okop i mundur,
nie skalpel, szpital polowy i fartuch.
Wielu nastoletnich powstañców,
tych od karabinu i okopu, w wolnej
Polsce rozpoczê³o studia medyczne.
I ci ze starszego pokolenia i ci m³odsi
niejednokrotnie spletli swoje kariery
lekarskie i naukowe z nowopowsta³ym
Uniwersytetem Poznañskim,
jego Wydzia³em Lekarskim
i póŸniejsz¹ Akademi¹ Medyczn¹.
Nasz uniwersytet, choæ na co dzieñ
patrz¹cy raczej w przysz³oœæ
ni¿ w przesz³oœæ, ma prawo szczyciæ siê
wspomnieniem takich pracowników
i wspó³pracowników. Polecam lekturê
ich wci¹¿ niepe³nej listy
i poprzedzaj¹cego j¹ artyku³u
o naczelnym lekarzu Armii
Wielkopolskiej, póŸniejszym generale
i profesorze Ireneuszu Wierzejewskim.
Magdalena
Knapowska-Nizio³ek
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Cz³owiek niespo¿ytej energii i wielkiego zaanga¿owanie we wszystkie
poczynania, których siê podejmowa³: czy by³a to s³u¿ba ojczyŸnie,
nauka czy pomoc ludziom. Otwarty na cudze nieszczêœcia i wierny
swoim przekonaniom. Tak najczêœciej opisywali Ireneusza Wierzejewskiego
jego pacjenci i wspó³pracownicy – cywile i wojskowi.

Archiwum Ma³gorzaty Wierusz-Koz³owskiej

Ireneusz Wierzejewski urodzi³ siê 23 marca 1881 roku
w Koz³owie ko³o Opalenicy, w rodzinie nadleœniczego W³adys³awa i Marii z Mojzykiewiczów. Pierwsze nauki pobiera³
w szkole ludowej w Koz³owie, a póŸniej w Buku. Od 1892 roku
by³ uczniem poznañskiego gimnazjum realnego im. Gotthilfa
Bergera.
W roku 1901 rozpocz¹³ praktykê w zak³adach „H. Cegielski”, zdobywaj¹c umiejêtnoœci w zakresie formierstwa,
lejarstwa (odlewnictwa), stolarstwa, œlusarstwa, tokarstwa i kowalstwa. Biografowie podkreœlaj¹, ¿e w³aœnie praca w fabryce
wp³ynê³a na póŸniejsze zami³owanie Wierzejewskiego do projektowania i konstruowania aparatów ortopedycznych i protez
oraz nauczy³a go umiejêtnoœci kierowania zespo³em wspó³pracowników. Wkrótce zdecydowa³ siê na podjêcie studiów
politechnicznych. W celu zebrania niezbêdnych do nauki œrodków, zatrudni³ siê w „Cegielskim” jako uczeñ œlusarski. Jednoczeœnie rozpocz¹³ prywatne przygotowania do egzaminu
dojrza³oœci, który zda³ na Wielkanoc roku 1903. Ostatecznie
zdecydowa³ siê na studia medyczne. Rozpocz¹³ je tego samego
roku w Gryfii (Greifswaldzie), a póŸniej kontynuowa³ w Berlinie, Würzburgu i Monachium. Tutaj 14 maja roku 1908 zda³
egzamin koñcz¹cy studia i uzyska³ dyplom lekarza. W ramach
bezp³atnej praktyki lekarskiej pracowa³ przez pó³ roku w Kuranstalt Neuwittelsbach w Monachium, nastêpnie w Klinice

Ireneusz Wierzejewski (poœrodku), z podw³adnymi na tle
Sekcji Aptekarstwa S³u¿b Sanitarno-Medycznych.

Chirurgicznej oraz Klinice i Poliklinice Ortopedycznej.
W sierpniu 1909 roku rozpocz¹³ pracê jako pierwszy asystent
w Berliñsko-Brandenburskim Zak³adzie Leczniczo-Wychowawczym dla Kalek. Tutaj napisa³ swoj¹ pierwsz¹ znaczniejsz¹ pracê „O wrodzonym braku koœci ³okciowej”, na podstawie
której otrzyma³ stopieñ doktora na Uniwersytecie w Lipsku
w dniu 3 czerwca 1910 roku.
Pó³ roku wczeœniej, 18 stycznia 1910, w kaplicy œw. Józefa
w Poznaniu Ireneusz Wierzejewski zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z Walentyn¹ Œl¹¿yk, przysz³¹ matk¹ ich trójki dzieci: Izabeli
(ur. 1912), Jêdrzeja (ur. 1914) i Janiny (ur. 1917). We wrzeœniu
1911 osiad³ na sta³e w Poznaniu, obejmuj¹c mieszkanie przy
ul. Berliñskiej (dziœ 27 Grudnia). Zaj¹³ siê budow¹ i organizacj¹ Poznañskiego Zak³adu Ortopedycznego im. Bronis³awa
i Saturnina G¹siorowskich, obejmuj¹c w nim funkcjê dyrektora oraz lekarza naczelnego. Zak³ad, ufundowany przez Helenê
G¹siorowsk¹ i otwarty w 1913 roku, by³ pierwsz¹ na ziemiach
polskich samodzieln¹ placówk¹ ortopedyczno-urazow¹.
Patriota
Ojca ortopedii polskiej ceni siê nie tylko za wybitne
osi¹gniêcia zawodowe. Równie wielkie uznanie nale¿y siê
wielkopolskiemu medykowi za zas³ugi w walkach niepodleg³oœciowych, choæ nie mia³ on specjalnie szerokiego przygotowania militarnego i tylko niekiedy osobiœcie bra³ udzia³
w walce zbrojnej.
Ju¿ jako student zaanga¿owa³ siê w pracê rozmaitych
stowarzyszeñ niepodleg³oœciowych: Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokó³”, tajnej organizacji filareckiej,
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej „Zet”, Zwi¹zku Grup Narodowych oraz Towarzystwa im. Tomasza Zana (TTZ). W Poznaniu
natomiast pe³ni³ rolê szefa s³u¿by sanitarnej skautingu i dru¿yn
strzeleckich.
Funkcje powierzone mu po wybuchu I wojny œwiatowej
przez armiê niemieck¹ (m.in. kierownictwo oddzia³u urazowego niemieckiego XIII szpitala fortecznego) oraz pruskie
ministerstwo wojny (stanowisko doradcy ortopedycznego V
Korpusu Armijnego) umo¿liwi³y mu orientowanie siê w sytuacji wojskowej w Poznaniu oraz organizowanie tajnych akcji, polegaj¹cych na u³atwianiu Polakom uchylania siê od
s³u¿by w armii pruskiej.
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Archiwum Ma³gorzaty Wierusz-Koz³owskiej

Miesi¹c przed wybuchem powstania
wielkopolskiego poznañscy lekarze zaczêli
siê staraæ o utworzenie organizacji, która pozostaj¹c w pe³nej gotowoœci, mog³aby niezw³ocznie przyjœæ z pomoc¹ sanitarn¹ w razie wybuchu walki zbrojnej. Do tworzenia
s³u¿by sanitarno-medycznej przyst¹pili lekarze pracuj¹cy w niemieckich szpitalach oraz
cz³onkowie Wydzia³u Lekarskiego Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Jednym z nich by³ Ireneusz Wierzejewski.
Podjêto wysi³ki zmierzaj¹ce do zorganizowania zaplecza dla s³u¿by sanitarnomedycznej. W tym celu, na podwalinach
istniej¹cej wczeœniej przy dworcu stacji
sanitarno-obyczajowej, powo³ano do ¿ycia
Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzy¿a.
Organizatorami tej instytucji byli dr Wierzejewski, dr Nowakowski oraz dr Cetkowski. Opracowali statut oraz wyznaczyli cele Ojciec polskiej ortopedii w asyúcie doktorów Ramaska, Degi i Raszei.
organizacji. Przede wszystkim nale¿a³o u³a- Rysunek satyryczny Kazimierza Jasnocha, tak¿e powstañca
twiæ powrót z Niemiec jeñcom i internowaJu¿ na pocz¹tku powstania Wierzejewski zosta³, najpierw
nym oraz udzieliæ im po przyjeŸdzie niezbêdnej pomocy. Obok
nieoficjalnie, szefem Inspektoratu Sanitarnego. Wysoko ocedworca urz¹dzono specjalny barak z kuchni¹ i biurem poœredniaj¹c jego wysi³ki w organizowaniu oraz kierowaniu akcj¹
nictwa pracy. Do pracy przyst¹pi³o tam ok. 80 osób. Rozpoczêsanitarn¹ i medyczn¹ Komisariat Naczelnej Rady Ludowej
to tak¿e werbowanie ochotniczek na sanitariuszki, dla których
w styczniu 1919 roku oficjalnie mianowa³ go Naczelnym Lezorganizowano kursy w kilku poznañskich lazaretach (G³ówkarzem
Powstañców Wielkopolskich.
nym Szpitalu Wojskowym, Zak³adzie Sióstr El¿bietanek, ZaWierzejewski
by³ g³ównym organizatorem s³u¿by polok³adzie Ortopedycznym im. G¹siorowskich i Zak³adzie Sióstr
wej,
kierowa³
tworzeniem
szpitalnictwa wojskowego i s³u¿by
Mi³osierdzia przy placu Bernardyñskim).
sanitarnej trzech dywizji. Wszystko urz¹dza³ z energi¹ i rozmachem, budz¹c podziw wspó³pracowników. Dziêki jego niePowstanie
spo¿ytej energii i talentowi organizatorskiemu sanitarna s³u¿ba
Wybuch walk powstañczych w Poznaniu w dniu 27 grudnia
zdrowia w ci¹gu zaledwie trzech miesiêcy przekszta³ci³a siê
1918 roku spowodowa³ natychmiastowe przyst¹pienie do akcji
w œwietnie zorganizowane wojska sanitarne. Za tê dzia³alnoœæ
wszystkich s³u¿b sanitarnych, doskonale przygotowanych do czeoraz za szczególne zas³ugi w chirurgii w maju 1919 roku Komikaj¹cego je zadania. Kierowa³ nimi Wierzejewski. Na ulicach posariat NRL nada³ mu dekretem „na czas posiadania odpowiedjawi³y siê dru¿yny sanitarne i karetki pogotowia z fachow¹ obniego stanowiska wojskowego” stopieñ genera³a podporuczs³ug¹. W zaplanowanych wczeœniej miejscach utworzono punkty
nika (genera³a brygady).
opatrunkowe. Rozpoczê³y pracê polskie placówki sanitarne,
W swoich wysi³kach nie ograniczy³ siê jedynie do dzia³alzorganizowane m.in. w G³ównym Szpitalu Fortecznym (przy
noœci na terenie Wielkopolski. Zaj¹³ siê równie¿ przygotoobecnych ul. Koœciuszki i Libelta), gdzie Wierzejewski zosta³ nawaniem zabezpieczenia sanitarno-medycznego wojsk frontów
czelnym chirurgiem. PTCK rozpoczê³o organizowanie w ca³ym
pomorskiego i wielkopolskiego, których celem by³a obrona
Poznaniu kuchni polowych dla powstañców, a w roku nastêpnym
przed spodziewanym atakiem niemieckim i rewindykacja ziem
za³o¿y³o Ognisko dla ¿o³nierza polskiego, Gospodê i Czytelniê.
polskich by³ego zaboru pruskiego. Organizowa³ ponadto akcje
Wielk¹ zas³ug¹ dr Wierzejewskiego by³o zapobie¿enie
maj¹ce na celu niesienie pomocy dla I i III Powstania Œl¹skiego
wys³aniu przez Niemców do G³ogowa du¿ych iloœci sprzêtu
oraz Lwowa.
i materia³ów sanitarnych, magazynowanych w trzech olbrzyW roku 1920 przeniesiono go na front wschodni – zosta³
mich sk³adnicach sanitarnych, zaopatruj¹cych ca³y ich front
szefem sanitarnym I Armii Wojska Polskiego. Zajmowa³ siê
wschodni. Z chwil¹ wybuchu powstania próby wywiezienia
organizacj¹ i nadzorem pracy szpitali i punktów sanitarnych.
zgromadzonych zapasów uda³o siê udaremniæ. Powstañcy zaW maju 1920 roku kierowa³ akcj¹ ewakuacyjn¹ podczas odtrzymali i zabezpieczyli trzy poci¹gi za³adowane sprzêtem
wrotu I Armii z frontu litewsko-bia³oruskiego. Dwa miesi¹ce
sanitarnym. Przejêto te¿ sk³adnice sanitarne.
póŸniej otrzyma³ urlop zdrowotny. We wrzeœniu 1920 roku zoIreneusz Wierzejewski uczestniczy³ w organizowaniu
sta³ inspektorem sanitarnym Dowództwa Okrêgu Generalnego
s³u¿by medyczno-sanitarnej polskich oddzia³ów walcz¹cych
na Pomorze i Poznañ, a rok póŸniej, ze wzglêdu na pogarszaj¹na terenie Wielkopolski i pomaga³ w tworzeniu dru¿yn sanitarcy siê coraz bardziej stan zdrowia, zosta³ przeniesiony do
nych. W rejony walk wysy³ano wozy sanitarne z lekarzami i pie- rezerwy.
lêgniarzami, dostarczano sprzêt, materia³y opatrunkowe oraz
Za odwagê i zaanga¿owanie, którymi wykaza³ siê w trakleki. Tak wygl¹da³o to m.in. w trakcie zdobywania £awicy,
cie walk niepodleg³oœciowych otrzyma³ m.in. dwukrotnie
kiedy to osobiœcie dowodzi³ dru¿yn¹.
Krzy¿ Walecznych.
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Rezerwista i senator
Powróci³ do pracy w Zak³adzie G¹siorowskich. Rada wydzia³u lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego powierzy³a mu
wyk³ady kliniczne z ortopedii. W kwietniu 1922 Wierzejewski
habilitowa³ siê, a rok póŸniej zosta³ powo³any na stanowisko
profesora nadzwyczajnego i kierownika pierwszej i przez d³ugi
czas jedynej w Polsce uniwersyteckiej katedry i kliniki ortopedii. W roku 1928 zainicjowa³ utworzenie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego oraz czasopisma naukowego „Chirurgia Narz¹dów Ruchu i Ortopedia Polska”.
W sposób szczególny interesowa³ siê kwestiami dotycz¹cymi walki z kalectwem. Stara³ siê o to, by wprowadzono
ustawow¹ opiekê nad u³omnymi i niepe³nosprawnymi. Pisa³
o tym artyku³y, porusza³ ten temat na zjazdach chirurgicznych,
zwraca³ siê do Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej. Problem, o którym nieustannie mówi³, nie by³ podnoszony wówczas na taka skalê przez nikogo innego. Bêd¹c prekursorem
rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w Polsce, Wierzejewski
dzia³a³ te¿ na rzecz rozwoju wychowania fizycznego, wspó³pracuj¹c z istniej¹cym przy UP jedynym wówczas w Polsce
uniwersyteckim Studium Wychowania Fizycznego i prowadz¹c poradniê sportowo-lekarsk¹.
Cieszy³ siê uznaniem œwiata medycznego jako wynalazca
i konstruktor wielu pomys³owych aparatów ortopedycznych,
np. aparatu subluksacyjnego do usuwania nadwichniêæ w stawie kolanowym, czy specjalnych zawiasów do protez. Opracowa³ wiele oryginalnych metod chirurgicznych. Kilka z nich
przydawa³o siê szczególnie w chirurgii wojskowej, np. operacja wytwórcza kikuta po amputacji, operacja plastyki kciuka
oraz operacyjne leczenie uszkodzeñ postrza³owych nerwów
obwodowych. Niezwyk³¹ pomys³owoœæ Wierzejewskiego
docenia³o œrodowisko medyczne – na jego autorytet czêsto
powo³ywano siê w œwiatowej literaturze lekarskiej. On sam
opublikowa³ ponad 30 prac. Wykszta³ci³ wielu uczniów, wœród
których znaleŸli siê m.in. Franciszek Raszeja, Henryk Cetkowski, Micha³ Grobelski oraz Wiktor Dega.
Wierzejewski zajmowa³ siê nie tylko prac¹ dydaktycznonaukow¹. Jako mi³oœnik muzyki i œpiewu za³o¿y³ Towarzystwo

Œpiewacze „Echo” i przez d³ugie lata by³ jego prezesem.
W 1928 roku wybrano go senatorem, nale¿a³ do klubu BBWR.
Bycie pi³sudczykiem w proendeckim Poznaniu by³o rzadkoœci¹, tote¿ w niektórych krêgach profesorowi zarzucano koniunkturalizm.
Gdzie go wspominaæ
Ireneusz Wierzejewski zmar³ 8 marca 1930 roku w Warszawie nie ukoñczywszy 49 lat. Pogrzeb by³ niezwykle uroczysty. Przemówienia ¿a³obne wyg³oszono przed gmachem
zak³adu przy ul. G¹siorowskich. Po oddaniu honorów wojskowych, przy dŸwiêkach marsza generalskiego, asystenci umieœcili trumnê ze zw³okami profesora na lawecie ci¹gniêtej przez
szeœæ koni. Konduktowi ¿a³obnemu towarzyszy³y dwie orkiestry wojskowe oraz chór „Echo”. Uczestnicy uroczystoœci
przeszli ulicami: Marsza³ka Focha (G³ogowsk¹), Mostem
Dworcowym, Towarow¹ i zatrzymali siê przed Collegium
Maius (Zamkiem). Tam mowy ¿a³obne wyg³osili rektor UP
prof. Stanis³aw Kasznica oraz prodziekan wydzia³u lekarskiego dr Stefan Ró¿ycki. Stoj¹cy na balkonie chór opery
poznañskiej wykona³ pieœñ ¿a³obn¹. Orszak uda³ siê na cmentarz Œwiêtomarciñski przy ul. Bukowskiej, gdzie po przemówieniu kapelana Zak³adu Ortopedycznego im. G¹siorowskich,
ks. dr Waleriana Adamskiego, cia³o zmar³ego z³o¿ono do
grobu. Poœmiertnie odznaczono Ireneusza Wierzejewskiego
Krzy¿em Niepodleg³oœci.
Szcz¹tki profesora, przeniesione na cmentarz dêbiecki
w czasie II wojny œwiatowej, w roku 1962 pochowano ostatecznie na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Wzgórzu
Œw. Wojciecha. Powsta³e na bazie zak³adu G¹siorowskich
Wielkopolskie Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej nosi
dziœ imiê swego organizatora, który patronuje tak¿e ma³ej
uliczce w okolicach cmentarza na Junikowie.
dr Katarzyna Surdyk
Magdalena Knapowska-Nizio³ek
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Uczestnicy walk o wolnoœæ Wielkopolski, póŸniej zwi¹zani z Wydzia³em Lekarskim
Uniwersytetu Poznañskiego i Akademi¹ Medyczn¹ w Poznaniu.
Jan ADAMSKI (1887-1966) – bakteriolog, lekarz I Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich.
Jan ALKIEWICZ (1896-1979) – dermatolog, walczy³ w centrum Poznania, póŸniej pracowa³ w szpitalu powstañczym we
Wrzeœni.
Kazimierz BROSS (1894-1939) – anatomopatolog, walczy³
pod Nowym Tomyœlem i Zb¹szyniem, lekarz oddzia³ów
ochotniczych.
Wiktor DEGA (1896-1995) – ortopeda, jeden z „ochroniarzy”
I.J. Paderewskiego, walczy³ w centrum Poznania oraz na £awicy, póŸniej na froncie pó³nocnym.

Pawe³ GANTKOWSKI (1869-1938) – higienista i anestezjolog, jako szef Departamentu Zdrowia Publicznego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej organizowa³ powstañcze zaplecze
medyczno-sanitarne.
Micha³ GROBELSKI (1889-1971) – chirurg-ortopeda, zastêpca szefa sanitarnego wojsk wielkopolskich.
Edward HANKE (1895-1975) – reumatolog, walczy³ pod
Lwówkiem, Nowym Tomyœlem i Chroœnic¹, lekarz w szpitalach powstañczych w Go³añczy, Kcyni i Szubinie.
Józef JASIÑSKI (1854-1933) – farmaceuta, decernent Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej ds. aptekarskich.
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Archiwum S. i M. Micha³kiewiczów

Witold KAPUŒCIÑSKI (1882-1951)
– okulista, jako wyk³adowca na kursach sanitarnych szkoli³ ni¿szy personel medyczny dla potrzeb powstañczych placówek s³u¿by zdrowia.
Adam KARWOWSKI (1873-1933) –
dermatolog, oficer sanitarny i naczelnik Wojskowego Szpitala Wenerycznego w Poznaniu.
Leon LAKNER (1884-1962) – stomatolog, bra³ czynny udzia³ w walkach
powstañczych.
Franciszek £ABENDZIÑSKI (1887-1964) – internista, komendant Wojskowego Szpitala ZakaŸnego. W Zak³adzie Bakteriologii wspó³pracowa³
z prof. E. Wernickem, prowadz¹cym na
potrzeby powstania laboratoria
bakteriologiczne i chemiczne.
W³adys³aw MAGOWSKI (1890- Cz³onkowie Czerwonego Krzy¿a na dworcu kolejowym w Poznaniu, luty 1919 r.
-1961) – okulista, uczestnik walk o PozCelestyn RYDLEWSKI (1875-1940) – przewodnicz¹cy Wynañ i £awicê. Podporucznik-lekarz w XV Szpitalu Wojskodzia³u Wykonawczego Rady Robotniczej i ¯o³nierskiej w Pozwym (ss. El¿bietanek). Lekarz i okresowo komendant poci¹gu
naniu, lekarz Naczelnej Komendy Stra¿y Ludowej.
sanitarnego nr 73.
Aleksander SCHREIBER (1901-1956) – radiolog, pocz¹tkoCzes³aw MEISSNER (1879-1950) – prezes poznañskiej Rady
wo goniec i telegrafista, walczy³ pod Kopanic¹.
Ludowej, w czasie powstania organizowa³ polsk¹ adminiMarian SZENIC (1891-1958) – pediatra, lekarz frontowy pod
stracjê i zaopatrzenie, uczestnik berliñskich rozmów na temat
Zb¹szyniem i Gostyniem.
rozejmu.
Tadeusz SZULC (1881-1957) – internista, komendant G³ówLeon MIECZKOWSKI (1871-1931) – chirurg, naczelny lenego Szpitala Fortecznego.
karz Okrêgowego Szpitala Wojskowego w Poznaniu.
Bronis³aw SZULCZEWSKI (1878-1926) – pediatra, lekarz
Ignacy NOWAK (1887-1966) – chirurg-ginekolog, organikomendy miasta i pu³ku garnizonowego w Poznaniu, decerzator punktu opatrunkowego w Poznaniu, lekarz frontowy
nent Naczelnej Rady Ludowej ds. zak³adników internowaw okolicach ¯nina i Szubina.
nych.
Kazimierz NOWAKOWSKI (1879-1952) – chirurg-ortoIreneusz WIERZEJEWSKI (1881-1930) – ortopeda, inspekpeda, jeden z za³o¿ycieli poznañskiego PCK, organizator stacji
tor sanitarny wojsk wielkopolskich (patrz str. 4).
sanitarnych, g³ównie na dworcach kolejowych. Wyk³adowca
Kazimierz WRÓBLEWSKI (1858-1934) – prezes Rady Lukursów sanitarnych. Naczelny chirurg Okrêgowego Szpitala
dowej w Buku, lekarz frontowy i organizator szpitali wojskoWojskowego w Poznaniu, organizator filii szpitalnych, punkwych.
tów opatrunkowych i tzw. poci¹gów lazaretowych.
Janusz ZEYLAND (1896-1944) – ftyzjatra, jeden z „ochroFranciszek ROST (1890-1940) – lekarz powstañczej komniarzy” I.J. Paderewskiego, walczy³ w centrum Poznania.
panii wielichowskiej, walczy³ pod Szubinem, Rynarzewem,
Kcyni¹, ¯ninem, Rawiczem, Jutrosinem i Miejsk¹ Górk¹.

Rektor UMP
Prof. dr hab. JACEK WYSOCKI
Opublikowana w „Faktach” lista powstañcówmedyków zawiera wiele znanych nazwisk.
W opracowaniach biograficznych tych osób,
choæ nacisk k³adzie siê na dokonania kliniczne
czy naukowe, nigdy nie pomija siê ich uczestnictwa w Powstaniu Wielkopolskim i innych zrywach wolnoœciowych.
Wœród studentów i pracowników UMP pochodz¹cych z Poznania kult
powstania trwa, bo przecie¿ trudno o wielkopolsk¹ rodzinê, w której dziadek czy pradziadek nie bra³ w nim udzia³u. A jednak istnieje niebezpie-

czeñstwo, ¿e ta pamiêæ zaniknie, skoro nie ma ju¿ bezpoœrednich œwiadków tamtych wydarzeñ.
Uniwersytet Medyczny zawsze uczestniczy w obchodach kolejnych
rocznic wybuchu powstania, organizowanych przez miasto
27 grudnia. Byæ mo¿e nale¿y jednak upamiêtniæ lekarzy-powstañców
tak¿e w inny, trwa³y sposób. Myœlê o tablicy, jaka mog³aby zawisn¹æ
w jakimœ nowym uniwersyteckim obiekcie. Mo¿e w bibliotece?
Ostatnio du¿o mówi³o siê o wychowywaniu m³odzie¿y w toku
kszta³cenia, o wskazywaniu wzorców postêpowania. Okazuje siê, ¿e nie
musimy siêgaæ daleko. Takie wzorce postaw prospo³ecznych, patriotycznych, moralnych mamy na wyci¹gniêcie rêki – w historii w³asnej
uczelni.
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Cztery miesi¹ce przed up³ywem terminu obowi¹zywania dotychczasowych
regulacji prawnych, normuj¹cych kontrolê jakoœci badañ laboratoryjnych,
na poznañskim spotkaniu immunologów i patologów rozmawiano
m.in. o akredytacji laboratoriów.

Katedra Immunologii Klinicznej

W dniach 27-29 listopada br. odby³o siê w poznañskim
hotelu „Ikar” II Sympozjum „Standaryzacja w Immunologii”,
po³¹czone z VI Konferencj¹ „Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej”, zorganizowane przez Katedrê Immunologii Klinicznej UMP. W spotkaniu uczestniczy³o ok. 100
osób z ca³ego kraju. Przybyli g³ównie realizatorzy Projektu
Zamawianego PBZ-KBN-119/P05/2005, a tak¿e patolodzy.
Goœciliœmy troje naukowców z zagranicy. Byli to dr Aurelija
Þvirblienë z Wilna, prof. Jacques J.M. van Dongen z Rotterdamu oraz prof. Ulrich Sack z Lipska. Otwarcie obrad uœwietni³ swoj¹ obecnoœci¹ i przemow¹ rektor UMP prof. Jacek
Wysocki.
To po³¹czone spotkanie immunologów i patologów zdominowa³y zagadnienia standaryzacji, akredytacji laboratoriów
i kontroli jakoœci badañ immunodiagnostycznych. Ze strony
polskiej zagadnienia te omówili szczegó³owo wybitni znawcy
przedmiotu: dr Tomasz Anyszek (CM UJ w Krakowie) i dr Henryk Owczarek, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Tematy te kontynuowali tak¿e goœcie zagraniczni.
Prof. Jacques van Dongen przedstawi³ stworzon¹ przez siebie
sieæ czo³owych oœrodków europejskich „Euroflow”, doskonal¹cych standaryzacjê w cytometrii przep³ywowej. Prof. Ulrich
Sack omówi³ kryteria akredytacji laboratoriów obowi¹zuj¹ce

w Niemczech a tak¿e obecne wymogi Unii Europejskiej dotycz¹ce tego zagadnienia. Tak¿e patolodzy mieli swój udzia³
w prezentacji g³ównego tematu spotkania, czego wyrazem by³
wyk³ad prof. Ma³gorzaty W¹growskiej-Danilewicz (£ódŸ) na
temat standaryzacji biopsji nerki. Ciekawe prace przedstawione przez patologów dotyczy³y miêdzy innymi wczesnej
diagnostyki raka prze³yku (dr B. Œlezak, Wroc³aw), immunopatologii p³uc (dr U. Demkow, Warszawa), diagnostyki immunologicznej pêcherzycy (dr hab. M. Dmochowski, Poznañ)
i wiele innych.
To wspólne spotkanie immunologów i patologów zaowocowa³o nawi¹zaniem wielu kontaktów zarówno naukowych
jak i towarzyskich oraz poznaniem niektórych mo¿liwoœci
technicznych obu dziedzin. Niemal wszyscy uczestnicy podkreœlali fakt koniecznoœci uzmys³owienia szerokiej rzeszy
lekarzy, diagnostów laboratoryjnych a przede wszystkim decydentom s³u¿by zdrowia wagi problemu standaryzacji i kontroli jakoœci badañ laboratoryjnych.
Hotel „Ikar” okaza³ siê bardzo dobrym miejscem na takie
niemal kameralne spotkanie. Wszyscy uczestnicy byli zakwaterowani w jednym miejscu, a w klimatyzowanej sali obrad
znajdowa³y siê wszelkie niezbêdne urz¹dzenia audiowizualne.
Ponadto w kuluarach du¿o miejsca przeznaczono dla sponsorów, którymi byli tym razem Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, Olympus, Becton Dickinson i Euroimmun.
Swoje nowoœci zaprezentowa³o te¿ wydawnictwo Elsevier
z Wroc³awia i Wydawnictwo Naukowe naszego uniwersytetu.
Znakomite posi³ki zapewni³a restauracja hotelowa, w której
odby³y siê wieczorne kolacje – czas nie tylko dla spotkañ towarzyskich, lecz tak¿e dla wymiany pogl¹dów i dyskusji zwi¹zanych z diagnostyk¹. Doskona³¹ oprawê muzyczn¹ wieczorów zapewni³ „cz³owiek-orkiestra”, pan Dariusz £akomy, graj¹cy na wielu instrumentach, œpiewaj¹cy solo i w duecie z towarzysz¹c¹ mu solistk¹.
Wielu uczestników uzna³o spotkanie za udane i po¿yteczne. By³o ono wa¿ne nie tylko z powodu koñcz¹cego siê Projektu Badawczego, ale i ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin 31
marca 2009, kiedy zaczn¹ obowi¹zywaæ nowe regulacje prawne Ministerstwa Zdrowia dotycz¹ce kontroli jakoœci badañ
laboratoryjnych.

Uczestnicy i organizatorzy cieszyli siæ z dobrej atmosfery spotkania.
Od lewej: dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, dr hab. Bogumiùa Litwiñska,
dr Aurelija Žvirbliene, prof. Jan Ýeromski
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Ju¿ po raz dziewi¹ty na coroczn¹ konferencjê zjechali do Poznania specjaliœci
zajmuj¹cy siê konsekwencjami zdrowotnymi palenia tytoniu, dotykaj¹cymi palacza
i jego otoczenie. To jedyne w Polsce cykliczne spotkania, poœwiêcone tej tematyce.

Laboratorium Badañ Œrodowiskowych

Zorganizowana przez Laboratorium Badañ Œrodowiskowych Katedry i Zak³adu Toksykologii naszej uczelni oraz Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „TYTOÑ A ZDROWIE – Dym jest trucizn¹” odby³a siê w dniach 19-21 listopada
2008 roku.
Honorowy patronat nad konferencj¹ obj¹³ prezydent
miasta Poznania – Ryszard Grobelny i rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu – prof. Jacek Wysocki. Na uroczyste
otwarcie konferencji przybyli prof. Zenon Kokot – prorektor
ds. nauki, a tak¿e kanclerz naszej uczelni – mgr Bogdan Poniedzia³ek. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas równie¿ wojewoda
wielkopolski – Piotr Florek.

W czasie trwania konferencji – w trzeci czwartek listopada
– na œwiecie po raz 34 obchodzono Dzieñ Rzucania Palenia

Konferencja „TYTOÑ A ZDROWIE” corocznie odbywa siê
w Poznaniu i stanowi jedyne ogólnopolskie forum poœwiêcone
tematyce konsekwencji zdrowotnych palenia tytoniu i biernego
nara¿enia na dym. Równie¿ w tym roku w spotkaniu wziêli
udzia³ goœcie zagraniczni z Norris Cotton Cancer Center, Dartmouth-Hitchcock Medical Center, Lebanon, USA – prof. James
Sargent i z niemieckiego Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung w Kilonii – prof. Reiner Hanewinkel. Miejscem
obrad by³a Sala Bia³a Urzêdu Miasta Poznania przy placu
Kolegiackim.
Tematyka tegorocznej konferencji obejmowa³a zró¿nicowane problemy zdrowotne wynikaj¹ce z u¿ywania tytoniu. Wyk³ad plenarny na temat „Viewing movie smoking undermines
antismoking parenting practices” wyg³osi³ prof. James Sargent. Problematykê szkodliwego wp³ywu dymu tytoniowego
na zdrowie omawiano w czasie sesji plenarnej (19 listopada)
i na piêciu sesjach tematycznych – referatowych (20 i 21 listopada). Odby³y siê równie¿ dwie sesje plakatowe (20 listopada).
W drugim dniu konferencji do Dyskusji Okr¹g³ego Sto³u
zostali zaproszeni eksperci z zakresu uzale¿nieñ od alkoholu,
narkotyków i tytoniu.
Temat trucia siebie i innych dymem tytoniowym ci¹gle
pozostaje aktualny i wzbudza zainteresowanie coraz wiêkszej
grupy specjalistów z ró¿nych dziedzin, szczególnie medycznych. Dowodem na to by³a liczba uczestników listopadowego
spotkania, siêgaj¹ca 150 osób. Do poruszanych tu tematów
bêdzie mo¿na wróciæ, dziêki wydanemu w listopadzie Przegl¹dowi Lekarskiemu (nr 2008/65/10), poœwiêconemu w ca³oœci
pracom prezentowanym na IX Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej „TYTOÑ A ZDROWIE”.
prof. Ewa Florek
Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego
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W Œwiatowym Dniu Oty³oœci, 24 paŸdziernika, w Poznaniu rozpoczê³y siê pierwsze
Ogólnopolskie Dni Oty³oœci, podczas których szeroko dyskutowano problemy chorych
zmagaj¹cych siê z t¹ chorob¹.
Dwudniowa konferencja odby³a siê w centrum Poznania w
hotelu Novotel. Jej organizatorami byli: Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia
Têtniczego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz wydawnictwo Termedia. Zgromadzi³a
ok. 400 lekarzy ró¿nych specjalnoœci, m.in.: diabetologów,

endokrynologów, lekarzy rodzinnych, internistów, kardiologów, hipertensjologów, a tak¿e dietetyków i psychologów. Patronat naukowy nad wydarzeniem objê³a prof. Danuta PupekMusialik – kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego
w Poznaniu. Podczas „I Ogólnopolskich Dni Oty³oœci” rozpa-
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Pierwsze Ogólnopolskie Dni Oty³oœci

trywano nowoczesne podejœcie do problemów chorych z nadmiern¹ mas¹ cia³a. Bogaty program naukowy konferencji wype³ni³y interesuj¹ce wyk³ady, dotycz¹ce m. in. nowoœci w farmakoterapii oty³oœci, chorób i powik³añ uk³adu sercowonaczyniowego u osób oty³ych, aktualnego i praktycznego spojrzenia na dietoterapiê, leczenia bariatrycznego, a tak¿e znaczenia postêpowania psychologicznego u oty³ych chorych. Bardzo du¿ym uznaniem cieszy³y siê warsztaty interaktywne
„Leczenie oty³oœci dla profesjonalistów”, prowadzone przez
dr Lucynê Ostrowsk¹ z Podlaskiego Oœrodka Kardiologii i Leczenia Oty³oœci UM w Bia³ymstoku, dr Monikê B¹k-Sosnowsk¹ z Zak³adu Psychologii ŒAM w Katowicach oraz dr Paw³a
Bogdañskiego z Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych,
Zaburzeñ Metabolicznych i Nadciœnienia Têtniczego UMP.
Obrady „I Ogólnopolskich Dni Oty³oœci” okaza³y siê bardzo owocne. Podczas ich trwania za³o¿ono Stowarzyszenie
Talia, którego celem jest profesjonalne leczenie oty³oœci. Prezesem stowarzyszenia zosta³a prof. Danuta Pupek-Musialik,
która od wielu lat w swojej klinice zajmuje siê leczeniem oty³oœci i towarzysz¹cych jej powik³añ. Nowopowsta³e stowarzyszenie otwarte jest nie tylko dla lekarzy ró¿nych specjalnoœci,
którzy w swej praktyce w jakikolwiek sposób stykaj¹ siê z problematyk¹ nadmiernej masy cia³a, ale tak¿e dla dietetyków,
psychologów oraz fizjoterapeutów.
Jako organizatorzy „I Ogólnopolskich Dni Oty³oœci” mamy nadziejê, i¿ zorganizowana przez nas konferencja spe³ni³a
oczekiwania licznych uczestników, zarówno pod wzglêdem
treœci naukowych, jak równie¿ ze strony organizacyjnej i to-

Wydawnictwo Termedia
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Na Ogólnopolskie Dni Otyùoúci przyjechaùo ok. 400 lekarzy
z caùego kraju

warzyskiej, i ¿e zapisze siê ona w ich pamiêci jako ciep³e i mi³e
wydarzenie.
Ponadto wierzymy, i¿ podjêta przez nas inicjatywa bêdzie
mia³a w przysz³oœci swój ci¹g dalszy i ¿e w przysz³ym roku
bêdziemy mogli spotkaæ siê z Pañstwem na kolejnych Ogólnopolskich Dniach Oty³oœci.
prof. Danuta Pupek-Musialik
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Wyjazd do innej strefy klimatycznej mo¿e byæ wielk¹ przyjemnoœci¹.
Mo¿e staæ siê przekleñstwem, gdy zapomnimy o konsultacji z lekarzem specjalist¹
przed i po podró¿y.
W dniu 29 wrzeœnia 2008 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym naszego uniwersytetu odby³a siê jubileuszowa V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
pt. „Choroby Tropikalne i Paso¿ytnicze”.
Konferencjê zorganizowa³a Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych UMP, przy udziale Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Parazytologicznego, Sekcji Parazytologii
Lekarskiej PTP oraz Oddzia³u Poznañskiego PTP.
Niech ka¿dy lekarz czuwa
Honorowy patronat nad konferencj¹ obj¹³ i zaszczyci³ j¹
swoj¹ obecnoœci¹ rektor UMP prof. Jacek Wysocki. Konferencji patronowali równie¿ marsza³ek województwa wielko-

polskiego Marek WoŸniak oraz prezydent miasta Poznania
Ryszard Grobelny. Goœciem honorowym by³ prof. Zbigniew
Paw³owski, wieloletni kierownik kliniki, ekspert WHO ds.
chorób tropikalnych i paso¿ytniczych, który swój Jubileusz 80lecia uroczyœcie obchodzi³ na poprzedniej konferencji organizowanej przez katedrê w 2006 roku.
Do udzia³u i wyg³oszenia referatów w trzech sesjach plenarnych zaproszono wybitnych wyk³adowców uniwersyteckich, kierowników katedr i klinik oœrodków akademickich
w Polsce, ekspertów w dziedzinie chorób zakaŸnych, medycyny tropikalnej, medycyny podró¿y i zdrowia miêdzynarodowego, specjalistów w zakresie epidemiologii, parazytologii
lekarskiej, wakcynologii, chirurgii, a tak¿e przedstawicieli
G³ównego Inspektoratu Sanitarnego oraz S³u¿by Zdrowia
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Konferencja na temat chorób tropikalnych NAUKA I DYDAKTYKA
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W konferencji wziê³o
udzia³ oko³o 200 osób z ca³ego kraju.
Konferencja by³a adresowana do lekarzy medycyny rodzinnej, osób specjalizuj¹cych siê w chorobach zakaŸnych,
pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, studentów
medycyny i pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych
problemami medycznymi krajów strefy miêdzyzwrotnikowej
i subtropikalnej. Wiod¹ce tematy konferencji obejmowa³y miêdzy innymi zagadnienia chorób tropikalnych importowanych
z odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej, nowe zagro¿enia
zdrowotne w ruchu turystycznym, problem kontroli, zwalczania i zapobiegania malarii, szczepienia ochronne wymagane i zalecane w ruchu miêdzynarodowym, parazytozy przewodu pokarmowego wystêpuj¹ce w krajach strefy tropikalnej,
zabezpieczenie medyczne podró¿uj¹cych pacjentów z grup
ryzyka oraz choroby zakaŸne i paso¿ytnicze stwierdzane wœród
¿o³nierzy misji pokojowych.
Powitania uczestników i otwarcia konferencji dokona³
prof. Jerzy Stefaniak, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych i przewodnicz¹cy komitetu naukowego konferencji. Zwróci³ uwagê na koniecznoœæ uwzglêdniania w diagnostyce ró¿nicowej niemal ka¿dej specjalnoœci
lekarskiej mo¿liwoœci importowania do kraju chorób tropikalnych i zwi¹zanego z tym potencjalnego zagro¿enia epidemiologicznego. Nastêpnie przedstawiciel prezydenta miasta Poznania zapozna³ uczestników konferencji z tematyk¹ 14 Konferencji Klimatycznej ONZ, maj¹cej odbyæ siê w Poznaniu w
dniach 1-12 grudnia 2008 roku i zaprosi³ do wziêcia w niej
udzia³u.
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Stop malaria now!

Zaszczep siê przed wyjazdem

Maciej Stojek

Pierwszej sesji naukowej przewodniczyli prof. Jacek Wysocki, prof. Piotr Zaborowski – kierownik Kliniki Chorób Odzwierzêcych i Tropikalnych a zarazem prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Jerzy Stefaniak
z UMP.
Prof. Paw³owski w swoim wyst¹pieniu „Parazytologia
kliniczna, medycyna tropikalna i zdrowie miêdzynarodowe”
zwróci³ uwagê, i¿ zmiany polityczne, ekonomiczne i socjalne
zachodz¹ce szybko na œwiecie, wymuszaj¹ nowe podejœcie do
ochrony zdrowia, w tym zdrowia miêdzynarodowego. Pod-

W dniu poprzedzaj¹cym konferencjê, 28 wrzeœnia,
odby³o siê zorganizowane przez Fundacjê Pomocy Humanitarnej „Redemptoris missio” oraz Katedrê i Klinikê
Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych UMP satelitarne
sympozjum pt. „Zwalczanie malarii w kraju i na misjach”,
adresowane do misjonarzy i misjonarek pracuj¹cych
w krajach klimatu gor¹cego, pracowników akcji humanitarnych, pielêgniarek, wolontariuszy i sympatyków fundacji, studentów medycyny oraz innych osób zainteresowanych problemami zdrowia na misjach w krajach
tropikalnych. Uroczystego otwarcia sympozjum dokona³
prof. J. Stefaniak, a w tematykê konferencji wprowadzi³
prof. Z. Paw³owski, jeden z za³o¿ycieli fundacji.
Prezes fundacji, lek. med. Piotr Zawieja, w bogato
ilustrowanej prezentacji przedstawi³ za³o¿enia i cele projektu „Stop malaria now” i zaprosi³ do aktywnego udzia³u
w miêdzynarodowym programie zwalczania malarii na
œwiecie. W kolejnym wyst¹pieniu dr Aleksander Waœniowski przedstawi³ malariê jako problem globalny,
dotykaj¹cy corocznie prawie 600 mln ludzi, spoœród których najwy¿sza œmiertelnoœæ dotyczy kobiet ciê¿arnych
i dzieci w Afryce Równikowej. Nastêpnie dr hab. Ma³gorzata Paul z Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych UMP, zaprezentowa³a wybrane choroby paso¿ytnicze importowane z krajów tropikalnych, które rozpoznano i leczono w oœrodku poznañskim. Lek. med.
Karolina Mrówka, moderator sympozjum, przedstawi³a
najczêstsze przyczyny hospitalizacji w poznañskiej klinice misjonarzy wracaj¹cych z krajów strefy tropikalnej.
Sympozjum zakoñczy³a projekcja filmu pt. „Operacja
Bangassou”. Dotyczy³ on akcji przeprowadzonej w Republice Centralnej Afryki przez chirurgów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UMP. Ciekawy komentarz dr Wiktora
Meissnera wzbudzi³ ¿yw¹ dyskusjê kontynuowan¹ w kuluarach.

Dyskusja kuluarowa. Stojà od lewej prof. J. Polañski,
prof. J. Stefaniak. dr hab. J. Gawor i dr W.L. Nahorski.
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lek. med. Karolina Mrówka

kreœli³, ¿e medycyny tropikalnej i problemów zdrowia miêdzynarodowego przez wiele lat nie doceniano w naszym kraju.
Aby wyrównaæ te braki, nale¿a³oby wzmocniæ zajmuj¹ce siê
tymi kwestiami oœrodki akademickie, poszerzyæ ich programy
nauczania na przeddyplomowych studiach medycznych oraz
zwiêkszyæ liczbê kursów podyplomowych, tak¿e dla pracowników laboratoriów medycznych (rozpoznawanie malarii)
i epidemiologów. Prowadzona w oœrodku poznañskim szeroko
zakrojona akcja „Stop Malaria” mo¿e s³u¿yæ za przyk³ad
w³aœciwej i koniecznej edukacji spo³ecznej.
Prof. Wysocki w swoim referacie „Szczepienia wymagane
i zalecane w ruchu miêdzynarodowym” zwróci³ uwagê na
istotn¹ rolê szczepieñ ochronnych w profilaktyce chorób zakaŸnych nabywanych w krajach odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej, w zale¿noœci od rejonu œwiata i warunków podró¿y tropikalnej. Podkreœli³ koniecznoœæ w³aœciwego doboru
szczepieñ profilaktycznych dla osób wyje¿d¿aj¹cych do wybranych obszarów strefy tropikalnej, zgodnie z aktualnymi
wytycznymi Œwiatowej Organizacji Zdrowia.
Z kolei z wyst¹pienia prof. Stefaniaka uczestnicy konferencji dowiedzieli siê, i¿ oko³o 50 mln turystów rocznie
podró¿uje z krajów rozwiniêtych do krajów strefy gor¹cej.
A¿ 20-50% spoœród nich zapada na tzw. biegunkê podró¿nych
ju¿ w ci¹gu dwóch pierwszych tygodni pobytu w tropiku.
Wiêkszoœæ chorób inwazyjnych mo¿e przebiegaæ bezobjawowo lub sk¹poobjawowo. Mo¿e tak¿e manifestowaæ siê klinicznie po up³ywie kilku miesiêcy, a nawet lat po powrocie z tropiku. Profesor podkreœli³ celowoœæ przeprowadzania badañ kontrolnych (lekarskich i laboratoryjnych) w kierunku zaka¿eñ
i zara¿eñ przewodu pokarmowego w oœrodkach posiadaj¹cych
doœwiadczenie diagnostyczne i kliniczne w tym zakresie, ka¿dorazowo po powrocie z krajów strefy miêdzyzwrotnikowej.
Od toksoplazmozy do w³oœnicy
Drugiej sesji naukowej przewodniczyli prof. Zbigniew
Paw³owski, prof. Józef Knap z G³ównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, ordynator Zak³adu Higieny i Parazytologii Œrodowiska Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie oraz
prof. Jerzy Polañski – kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, dziekan II Wydzia³u
Lekarskiego WUM.
W tej sesji prof. Zaborowski w swoim wyst¹pieniu
„Toksoplazmoza. Stara choroba o nowym obliczu” zwróci³
uwagê na kosmopolitycznoœæ wystêpowania tego pierwotniaka, rozprzestrzenienie siê jego rezerwuarów oraz odpornoœci
oocyst na niekorzystne warunki zewnêtrzne, co stanowi istotne
zagro¿enie epidemiologiczne dla populacji. Toksoplazmoza
objawowa, przebiegaj¹ca z zajêciem np. uk³adu nerwowego,
w tym oczu, oraz ryzyko zara¿enia kobiet w ci¹¿y i p³odu
stanowi ci¹gle trudne wyzwanie dla lekarzy wielu specjalnoœci
klinicznych.
Prof. Polañski przedstawi³ nowoczesne metody radykalnego i paliatywnego leczenia chirurgicznego alweokokozy w¹troby w oparciu o materia³ w³asny kliniki, z uwzglêdnieniem
wskazañ do przeszczepów w¹troby w przebiegu tej inwazji
paso¿ytniczej.
Pañstwow¹ Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Poznaniu reprezentowa³a pani inspektor J. Kuczma-Napiera³a, która przedstawi³a dane dotycz¹ce zachorowania

Maciej Stojek
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Prezentacja plakatów

na w³oœnicê w Polsce w latach 2002-2007. Spoœród 10 zarejestrowanych ognisk w³oœnicy, w 8 ogniskach Ÿród³em zara¿enia
by³y surowe, wêdzone wêdliny wyprodukowane w warunkach
domowych z miêsa dzika, a w pozosta³ych dwóch – wyroby
pochodz¹ce ze sklepu.
Z punktu widzenia ¿o³nierza
Trzeciej sesji naukowej, w czasie której wyg³oszono
4 referaty, przewodniczyli prof. Andrzej G³adysz – kierownik
Katedry i Kliniki Chorób ZakaŸnych, Chorób W¹troby i Nabytych Niedoborów Odpornoœciowych Akademii Medycznej
we Wroc³awiu, komandor dr Andrzej Zabielski – Szef Oddzia³u Profilaktyki i Leczenia Zarz¹du S³u¿by Zdrowia Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego z Warszawy oraz dr W. L.
Nahorski – kierownik Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych Miêdzywydzia³owego Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej Akademii Medycznej w Gdañsku.
Sesjê otworzy³ prof. G³adysz, który w swoim wyst¹pieniu
zwróci³ uwagê na nowo pojawiaj¹ce siê oraz dawno ju¿
zapomniane czynniki etiologiczne chorób zakaŸnych. Mog¹
one stanowiæ potencjalne zagro¿enie epidemiologiczne dla
osób podró¿uj¹cych do krajów strefy tropikalnej. Profesor podkreœli³, ¿e istnieje realna groŸba wyst¹pienia ryzyka zwi¹zanego z importowaniem do kraju np. wysoce zakaŸnych wirusowych gor¹czek krwotocznych i st¹d koniecznoœæ utrzymywania w gotowoœci wyznaczonych dla kraju referencyjnych
oœrodków diagnostycznych i klinicznych o najwy¿szym
stopniu zabezpieczenia przeciwepidemicznego.
W kolejnym referacie kmdr Zabielski przedstawi³ najnowsze wyniki badañ dotycz¹ce zachorowalnoœci i urazowoœci
wœród ¿o³nierzy Wielonarodowej Dywizji w Strefie Œrodkowo-Po³udniowej w Iraku, hospitalizowanych w Polskim
Szpitalu Polowym. Analizê epidemiologiczn¹ oparto na dokumentacji medycznej pacjentów ró¿nych narodowoœci, leczonych zachowawczo i operacyjnie w okresie VIII 2005 – X
2006. G³ówn¹ przyczyn¹ leczenia szpitalnego by³y obra¿enia
cia³a powsta³e na skutek urazów bojowych i niebojowych.
Do najczêœciej leczonych jednostek chorobowych u ¿o³nierzy
polskich nale¿a³y ostre nie¿yty ¿o³¹dkowo-jelitowe, rany postrza³owe/od³amkowe i z³amania. Komandor Zabielski zwróci³
uwagê na to, i¿ zagro¿eniem dla zdrowia ¿o³nierzy w czasie
operacji w rejonach tropikalnych jest nie tylko dzia³anie
w „pó³wojennym” stanie zawieszenia broni, ale tak¿e stres
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Wróæcie za dwa lata
Doc. Paul prowadzi³a te¿ dyskusjê na temat prezentacji plakatowych. Z uwagi na zastosowanie nowatorskich metod
w rozpoznawaniu oraz leczeniu rodzimych i egzotycznych chorób paso¿ytniczych, wyró¿ni³a trzy doniesienia zjazdowe:
plakat pt. „Wielooœrodkowa weryfikacja rozpoznania echinokokozy cz³owieka – znaczenie badañ morfologicznych”
(L. Chomicz, A. Szubert, J. Polañski, W.L. Nahorski,
J. Stefaniak, P. Myjak, D. M³ocicki i G. Olêdzka), który
powsta³ na drodze wspó³pracy oœrodków uniwersyteckich
w Warszawie, Gdañsku i Poznaniu, poster pt. „Nowe kierunki
w leczeniu zimnicy w Papui-Nowej Gwinei” autorstwa
N. Rehlisa i J. Stefaniaka z Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych UMP, wspó³pracuj¹cych z regionalnym
oœrodkiem Œwiatowej Organizacji Zdrowia w Port Moresy
w Papui-Nowej Gwinei, a tak¿e plakat pt. „Badania porównawcze nad aktywnoœci¹ przeciw-Pentatrichomonas hominis
nowo-syntetyzowanych pochodnych benzimidazolowych i metronidazolu” autorstwa L. Chomicz i wspó³pracowników
z oœrodka warszawskiego.
W podsumowaniu konferencji, profesor J. Stefaniak podziêkowa³ wszystkim wyk³adowcom za niezwykle interesuj¹ce, ciekawe i bogato ilustrowane referaty, a wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udzia³ i merytoryczn¹ dyskusjê
zarówno w czasie obrad jak i w kuluarach. Dodatkowo zwróci³
siê do uczestnicz¹cych w konferencji lekarzy ró¿nych specjalnoœci z proœb¹ o kontynuowanie wspó³pracy z Katedr¹
i Klinik¹ Chorób Tropikalnych w Poznaniu ka¿dorazowo
w przypadkach trudnych diagnostycznie i klinicznie, i zaprosi³
na kolejn¹ konferencjê w 2010 roku.
prof. Jerzy Stefaniak
dr El¿bieta Kacprzak

Medycyna w górach wysokich
29 wrzeœnia w godzinach popo³udniowych odby³a siê
sesja satelitarna o tematyce wysokogórskiej, podczas
której poruszono problemy medyczne wypraw w góry
wysokie. Swoje doœwiadczenia przedstawiali s³awni
polscy wspinacze, doktorzy nauk chemicznych Piotr Pustelnik i Piotr Morawski, uczestnicy i kierownicy wielu
wypraw himalajskich, oraz lekarze wypraw wysokogórskich dr Tomasz Banasiewicz, pracownik naukowy UMP,
specjalista chirurg, i dr Aleksander Waœniowski z Katedry
i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych. Sesjê
prowadzili Piotr Pustelnik i Aleksander Waœniowski.
Tê czêœæ konferencji kierowano do wszystkich osób interesuj¹cych siê aspektami medycznymi sportów ekstremalnych, w szczególnoœci wspinaczki wysokogórskiej,
tak letniej jak i zimowej. Na wstêpie omawiano problemy
przygotowania do podró¿y w rejony gór wysokich, organizacji wypraw wysokogórskich, a tak¿e najczêstszych
komplikacji zdrowotnych, dotykaj¹cych wspinaczy przekraczaj¹cych granicê „strefy œmierci”. Z wielkim humorem przedstawi³ je z punktu widzenia kierownika wyprawy dr Piotr Pustelnik, zdobywca 13 oœmiotysiêczników.
Kolejny referat, wyg³oszony przez dr Piotra Morawskiego, wiceprezesa Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu, zdobywcê 6 oœmiotysiêczników (w tym Shisha Pangma zim¹), dotyczy³ specyficznych zagro¿eñ wspinaczki w warunkach zimowych, bêd¹cej od lat domen¹ polskich himalaistów. Prezentacje multimedialne, okraszone bogatym,
unikatowym materia³em ikonograficznym spotka³y siê
z entuzjastycznym przyjêciem audytorium, z³o¿onego
z lekarzy, studentów medycyny oraz mi³oœników gór,
które pomimo póŸnej pory doœæ licznie zape³ni³o salê
konferencyjn¹ i aktywnie bra³o udzia³ w dyskusji.
Po krótkiej przerwie, w drugiej czêœci sesji, dr Tomasz
Banasiewicz i dr Aleksander Waœniowski przedstawili
aspekty zdrowotne przebywania na du¿ych wysokoœciach, a w szczególnoœci patogenezê, symptomatologiê
i leczenie choroby wysokogórskiej oraz obra¿eñ spowodowanych zimnem. Dr Tomasz Banasiewicz zaprezentowa³ metodologiê swoich badañ naukowych prowadzonych podczas ekspedycji wysokogórskich. Sesjê zakoñczono interesuj¹c¹ dyskusj¹, dotycz¹c¹ fizjologii,
medycyny sportu i podró¿y.
dr Aleksander Waœniowski

Piotr Pustelnik

psychiczny, wynikaj¹cy z przebywania z dala od kraju i bliskich, kontakt z ludnoœci¹ tubylcz¹ o odmiennym poziomie cywilizacyjnym i kulturowym oraz obci¹¿enie powodowane
wp³ywem wysokiej temperatury.
W referacie „Malaria. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne”, dr Nahorski z oœrodka tropikalnego w Gdyni przedstawi³ trudnoœci w rozpoznawaniu i leczeniu zimnicy w Polsce.
W ostatnich latach powa¿nym zagro¿eniem chorobotwórczym
dla ludzi jest zarodziec malarii P. knowlesi (pochodz¹cy od
ma³p, a morfologicznie zbli¿ony do zarodŸca P. malariae), mog¹cy wywo³ywaæ ciê¿ki przebieg kliniczny tej choroby. Gwa³townie rozwijaj¹ca siê lekoopornoœæ zarodŸców na szeroko stosowane na œwiecie leki przeciwmalaryczne powoduje, i¿ w leczeniu coraz czêœciej nale¿y jednoczeœnie podawaæ kilka preparatów pierwotniakobójczych, aby uzyskaæ skuteczn¹ eradykacjê paso¿ytów z organizmu zara¿onego cz³owieka.
Trzeci¹ sesjê zakoñczy³ referat dr hab. Ma³gorzaty Paul
z UMP na temat wzrastaj¹cej czêstoœci importowania do kraju
zara¿eñ przewodu pokarmowego wywo³ywanych przez pe³zaka czerwonki. Docent Paul przedstawi³a wyniki przygotowanej przez zespó³ katedry pracy dotycz¹cej analizy immunoenzymatycznej adhezyny (pektyny galaktozowej), powierzchniowego bia³ka swoistego dla patogennych szczepów E. histolytica. Zaprezentowane wyniki badañ okaza³y siê cenn¹ metod¹ diagnostyczn¹ dla ró¿nicowania chorobotwórczych form
pierwotniaków jelitowych.
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W dniach 20-21 czerwca 2008 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, odby³a siê Miêdzynarodowa
Konferencja Interdyscyplinarna „Leki biologiczne – nowa era
w terapii”. W komitecie naukowym konferencji zasiadali prof.
Zygmunt Adamski, prof. Krzysztof Linke oraz prof. W³odzimierz Samborski. Sympozjum zorganizowa³y wspólnie Zak³ad
Mikologii Lekarskiej i Dermatologii, Katedra i Klinika Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych oraz
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Konferencja zosta³a zorganizowana dziêki grantowi edukacyjnemu firmy Schering-Plough. Zaproszono na ni¹ wielu znakomitych goœci z kraju i zagranicy, specjalistów w dziedzinach
dermatologii, reumatologii oraz gastroenterologii.

Zakùad Mikologii Lekarskiej i Dermatologii

Od pó³ roku dzia³a pierwszy poznañski gabinet terapii biologicznej. Otwarto go w ramach
miêdzynarodowej konferencji, inaugurujacej ogólnopolski program wspierania terapii biologicznej.

Miædzynarodowa konferencja na temat leków biologicznych
odbyùa siæ w CKD

Program wspierania terapii biologicznej
W ramach konferencji, 20 czerwca 2008 zaingurowano
w Poznaniu Ogólnopolski Program Wspierania Terapii Biologicznej (OPETB). Program zosta³ stworzony z myœl¹ o poprawie komfortu terapii oraz jakoœci ¿ycia pacjentów otrzymuj¹cych leki biologiczne. S¹ to osoby cierpi¹ce z powodu ³uszczycowego zapalenia stawów, ³uszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniaj¹cego zapalenia stawów krêgos³upa, choroby Leœniowskiego-Crohna czy wrzodziej¹cego
zapalenia jelita grubego. Za³o¿eniem programu jest pomoc
chorym w zwiêkszeniu dostêpnoœci leczenia, poprzez akcjê
informacyjn¹ skierowan¹ do lekarzy oraz p³atnika (Narodowy
Fundusz Zdrowia), jak równie¿ do w³adz odpowiedzialnych za
s³u¿bê zdrowia, we wspó³pracy z konsultantami krajowymi
i wojewódzkimi. W ci¹gu najbli¿szego roku program bêdzie
wspiera³ tworzenie kilkudziesiêciu gabinetów terapii
biologicznej na terenie ca³ego kraju. Przewidywane s¹ te¿
dyscyplinarne oraz interdyscyplinarne warsztaty dla lekarzy
i pielêgniarek pracuj¹cych w takich gabinetach.
20 czerwca 2008, w ramach programu, na Oddziale Chorób
Skóry Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Juraszów 7/19 oddano
do u¿ytku pierwszy w Poznaniu gabinet terapii biologicznej.
Tego samego dnia w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
UMP, równie¿ na podstawie grantu edukacyjnego firmy Schering-Plough, odby³o siê posiedzenie Rady Programowej Ogólnopolskiego Programu Wspierania Terapii Biologicznej.
Cz³onkami rady s¹ wybitni specjaliœci z zakresu dermatologii,
gastroenterologii, pediatrii, reumatologii i pielêgniarstwa.
Opiekê merytoryczn¹ nad programem pe³niæ bêd¹: prof. Zygmunt Adamski, prof. Andrzej Kaszuba, prof. Roman Tomecki,
prof. Anna Filipowicz-Sosnowska, prof. Jan £¹cki,
dr Magdalena Pawlik, dr Jaros³aw Kierkuœ i dr n. biol. Gra¿yna
Kruk-Kupiec. Ponadto program uzyska³ merytoryczne wsparcie cenionego psychologa Jacka Santorskiego, który wyg³osi³
bardzo interesuj¹cy wyk³ad.

Wyk³ady, prezentacje, dyskusje
O godzinie 16.00 nast¹pi³o uroczyste otwarcie konferencji
„Leki biologiczne – nowa era w terapii”. Pierwszy wyk³ad
w sesji plenarnej „Leki biologiczne – nowa jakoœæ w terapii”
wyg³osi³ prof. Krzysztof Linke. Nastêpnie immunologiczne
podstawy zastosowania leków biologicznych w dermatologii,
gastroenterologii i reumatologii przedstawili prof. Lidia Rudnicka, prof. Krzysztof Linke i prof. Jan £¹cki. Tego samego
dnia, drugiej sesji plenarnej, referaty dotycz¹ce zastosowania
leków biologicznych w ró¿nych dziedzinach medycyny wyg³osili: prof. Elizabeth Riedl z Austrii, dr Adam Reich oraz
dr hab. Mariusz Puszczewicz.
W drugim dniu konferencji, 21 czerwca, wyg³oszono wiele
wyk³adów dotycz¹cych doœwiadczeñ klinicznych z zastosowaniem leków biologicznych wraz z prezentacj¹ przypadków. Referowali m.in.: prof. Milan Lukas z Czech,
prof. Zygmunt Adamski, prof. Marek Brzosko, prof. W³odzimierz Samborski, dr Edyta Zagórowicz, dr Ma³gorzata
S³adek. Trzeci¹ sesjê plenarn¹ zakoñczy³a „dyskusja okr¹g³ego
sto³u”, która dotyczy³a trudnoœci diagnostycznych, wyboru
opcji terapeutycznych czy b³êdów w postêpowaniu w przypadku stosowania leków biologicznych.
Ostatnia sesja, z udzia³em przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, porusza³a zagadnienia farmakoekonomiczne,
zwi¹zane z terapi¹ biologiczn¹ w ró¿nych krajach europejskich, w tym w Polsce. Konferencja zakoñczy³a siê dyskusj¹.
Z pewnoœci¹ bêdziemy j¹ kontynuowaæ podczas kolejnego
spotkania dotycz¹cego terapii lekami biologicznymi. Jest to
wa¿ne i aktualne zagadnienie we wspó³czesnej medycynie.
Terapia biologiczna staje siê standardem na œwiecie, a w Polsce
nie jest jeszcze szeroko dostêpna.
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Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Palium nawi¹zuj¹
wspó³pracê z Akademi¹ Medycyny Paliatywnej i Klinik¹ Onkologii
i Hematologii Uniwersytetu w Bolonii. Po paŸdziernikowym spotkaniu
w naszym mieœcie, w listopadzie prof. Jacek £uczak goœci³ u prof. Guido Biasco.
6 paŸdziernika 2008 roku w Katedrze i Klinice Medycyny
Paliatywnej Hospicjum Palium odby³o siê spotkanie poœwiêcone nawi¹zaniu wspó³pracy w zakresie edukacji przed- i podyplomowej pomiêdzy najstarsz¹ uczelni¹ akademick¹ na
œwiecie, której pocz¹tki siêgaj¹ X wieku – Uniwersytetem
w Bolonii a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Goœciem
honorowym spotkania by³ profesor Guido Biasco, ordynator
oddzia³u onkologii klinicznej i hematologii w boloñskiej poliklinice uniwersyteckiej Sant` Orsola oraz kierownik naukowy nowatorskiego w skali W³och programu szkolenia podyplomowego w zakresie opieki paliatywnej, realizowanego
przez Academia delle Scienze di Medicina Palliativa oraz
Università di Bologna.
W spotkaniu udzia³ wziêli: prorektor ds. nauki i wspó³pracy
z zagranic¹ prof. Zenon J. Kokot, pe³nomocnik ds. zarz¹dzania
jakoœci¹ dr Halina Bogusz, przedstawiciel dzia³u wspó³pracy
z zagranic¹ i integracji europejskiej mgr Ewa KaniewskaFilipiak oraz pracownicy Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Palium.

w Krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej (Eastern and Central
Europe Palliative Care Task Force ECEPT) i dr Aleksandra
Kotliñska-Lemieszek, p.o. kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, przedstawili historiê poznañskiej Katedry
i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Palium oraz rolê
pe³nion¹ przez stowarzyszenie ECEPT.
Utworzenie w Poznaniu przy wsparciu rektora ówczesnej
AM prof. Antoniego Pruszewicza pierwszej w Europie Kliniki
Opieki Paliatywnej umo¿liwi³o prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej i naukowej w nowej dyscyplinie medycznej – medycynie paliatywnej. Przedmiot „opieka paliatywna” zosta³
wprowadzony do programu obowi¹zkowego nauczania studentów w 1991 roku, pocz¹tkowo w tygodniowym bloku
25-godzinnym dla studentów VI roku Wydzia³u Lekarskiego,
stopniowo poszerzany do 50 godzin (doszed³ blok 25-godzinny
na V roku). Program szkolenia jest realizowany w formie
seminariów i warsztatów oraz zajêæ praktycznych w oparciu
o oddzia³ medycyny paliatywnej i poradnie specjalistyczne,
a tak¿e na trzech godzinach wyk³adów na III roku. Obecnie
w zajêciach uczestnicz¹ studenci Wydzia³u Lekarskiego I i II
(w tym studenci anglojêzyczni) oraz Wydzia³u Nauk o Zdrowiu
(kierunek pielêgniarstwo i fizjoterapia), jak równie¿ w zmniejszonym wymiarze godzin studenci fizyki medycznej, optometrii oraz Katedry Psychologii.
W Katedrze i Klinice Medycyny Paliatywnej na bazie
Hospicjum Palium SK Przemienienia Pañskiego prowadzone
s¹ równie¿ liczne szkolenia podyplomowe (indywidualne i grupowe) dla lekarzy-sta¿ystów specjalizuj¹cych siê w medycynie
rodzinnej oraz pulmonologii, lekarzy przygotowuj¹cych siê do
pracy w jednostkach opieki paliatywnej oraz specjalizuj¹cych
siê w medycynie paliatywnej. Polska wprowadzi³a tê specjalizacjê lekarsk¹ w roku 1999 jako trzeci kraj europejski, po
Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Poznañska Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej jako
jedyny oœrodek w Europie wschodniej uzyska³a wraz z Katedr¹
i Klinik¹ Onkologii zaszczytny certyfikat ESMO (European
Society for Medical Oncology) na lata 2008-2010 Designated
center of integrated Oncology and Palliative Care.

Poznañ pro-paliatywny

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej

Prof. Jacek £uczak, ordynator Hospicjum Palium i przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej

Profesorowie: Biasco, Ùuczak i Kokot w czasie rozmów o wspóùpracy

Czym jest ECEPT
ECEPT utworzony zosta³ w Genewie w 1999 roku jako miêdzynarodowe Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej,
ukierunkowane na pomoc w rozwi¹zywaniu problemów organizacyjnych oraz prowadzenie szkolenia w krajach Europy
Œrodkowo-Wschodniej, wspieranie inicjatyw i prowadzenie
edukacji, uwzglêdniaj¹ce za³o¿enia przedstawione w Poznañskiej Deklaracji. Dokument ten uchwalili przedstawiciele
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w poradniach leczenia bólu, leczenia obrzêku limfatycznego, poradni leczenia ran, oddziale opieki dziennej im. Joanny Dra¿by oraz zapozna³ siê ze skomplikowanymi, trudnymi do leczenia przypadkami
pacjentów Oddzia³u Medycyny Paliatywnej.
Kolejnym krokiem w rozwoju sta³ej wspó³pracy
by³a wizyta prof. £uczaka w Bolonii w dniach 25-29
listopada. Na zaproszenie prof. Biasco na uniwersytecie boloñskim prof. £uczak wyg³osi³ wyk³ad
na temat organizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej
w Polsce, z uwzglêdnieniem poznañskich doœwiadczeñ organizacyjnych i edukacyjnych oraz na temat
dzia³alnoœci ECEPT.
Celem wizyty prof. Jacka £uczaka, wyznaczonego przez prorektora ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹ UMP prof. dr hab. Zenon J. Kokota do nawi¹zania wspó³pracy z uniwersytetem w Bolonii, by³o
zapoznanie siê z dwustopniowym programem szkolenia pielêgniarek i lekarzy, uzyskuj¹cych stopieñ
magistra z zakresu opieki paliatywnej. Realizowany
od 2006 roku dwuletni program teoretycznego i praktycznego
szkolenia nosi nazwê „Master in Organizzazione, Gestione
e Assistenza in Hospice Residenziale e in Hospice Domiciliare”
i sk³ada siê odpowiednio z 440 i 550 godzin zajêæ teoretycznych
i praktycznych. 28 listopada prof. £uczak uczestniczy³ w obronach prac magisterskich i uroczystoœciach wrêczania dyplomów
magistrom I edycji tego programu. W ramach dyplomatorium
profesor £uczak zapozna³ siê z dzia³alnoœci¹ 30-³ó¿kowego
Hospicjum Maria Teresa Chiantore Seràgnoli w Bolonii, wyg³osi³ 60-minutowy wyk³ad zatytu³owany „Polish experiences in
palliative care” dla magistrów i profesorów uniwersytetu oraz
pracowników i fundatorów hospicjum, otrzyma³ te¿ medal ufundowany przez Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa.
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej
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Wnætrze hospicjum Maria Teresa Chiantore Seràgnoli w Bolonii

kilkunastu krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej – uczestnicy
kursu doskonal¹cego zorganizowanego w 1998 roku przez
poznañsk¹ Katedrê i Klinikê Medycyny Paliatywnej AM w Poznaniu wspólnie z oksfordzkim Oœrodkiem Opieki Paliatywnej
wspó³pracuj¹cym z WHO. Deklaracja ocenia³a aktualn¹ sytuacjê w zakresie leczenia bólu i opieki paliatywnej i hospicyjnej, wskazuj¹c na ra¿¹ce zaniedbania w zakresie leczenia
bólu nowotworowego i nie spe³nianie zaleceñ WHO, braki
w zakresie morfiny, szczególnie w postaci doustnej, restrykcyjne przepisy ograniczaj¹ce jej dostêpnoœæ, brak regulacji
prawnych niezbêdnych dla organizowania oœrodków opieki
paliatywnej i hospicyjnej oraz niedostêpnoœæ szkolenia przedi podyplomowego oraz szeroko prowadzonej edukacji spo³eczeñstwa. W deklaracji podkreœlono koniecznoœæ podjêcia
dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój opieki paliatywnej i poprawê
leczenia bólu nowotworowego.
Rozpoczêta w 1994 roku realizacja w szerszym zakresie
programu wspierania i kszta³cenia animatorów opieki paliatywnej i hospicyjnej (g³ównie lekarzy) sta³a siê mo¿liwa od
2001 roku dziêki œrodkom otrzymanym z New York Open
Institute, przeznaczonym na zaopatrzenie Katedry i Kliniki
Medycyny Paliatywnej w wyposa¿enie niezbêdne do prowadzenia edukacji oraz na indywidualne stypendia dla kursantów.
Od tego czasu z indywidualnych dwu- i trzytygodniowych
szkoleñ teoretycznych i praktycznych skorzysta³o ponad 70
osób z 16 krajów. Szkolenia odbywa³y siê w oparciu o oddzia³
stacjonarny, oœrodek opieki dziennej im. Joanny Dra¿by,
Hospicjum Domowe oraz poradnie specjalistyczne Hospicjum
Palium. Kursanci pochodzili g³ównie z Europy ŒrodkowoWschodniej (najwiêcej z Litwy), ale tak¿e z Grecji, Portugalii,
Holandii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tad¿ykistanu oraz z Indii.
Wkrótce przyjedzie pielêgniarka z Chin oraz lekarze z Ukrainy.
Informacje o szkoleniach s¹ zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.oncology.am.poznan.pl/ecept.
Wizyta i rewizyta

Szkolenie w czterech krajach
W rozmowach roboczych, w których uczestniczyli prof. Guido
Biasco reprezentuj¹cy rektora Uniwersytetu w Bolonii, pani Isabella Seràgnoli, fundatorka Hospicjum i Fundacji realizuj¹cej
program edukacji w opiece paliatywnej, oraz prof. Jacek £uczak,
podjêto wstêpne uzgodnienia dotycz¹ce wspó³pracy w zakresie
wspólnej realizacji programu dla lekarzy „International Master
in Palliative Care”. W ramach wspó³pracy czterech uniwersytetów medycznych (Bolonia, Budapeszt, Braszów, Poznañ), studenci odbywaliby na ka¿dym z nich cz¹stkowe szkolenia teoretyczne i praktyczne w opiece paliatywnej w jêzyku angielskim,
odpowiadaj¹ce 25-30 % zawartoœci ca³ego programu. Profesor
Biasco przekaza³ profesorowi £uczakowi projekt wstêpnej umowy o wspó³pracy, który bêdzie przedstawiony Prorektorowi.
Mamy nadziejê, ¿e tak pomyœlnie rozpoczynaj¹ca siê wspó³praca zaowocuje w przysz³oœci popraw¹ edukacji w skali miêdzynarodowej, wymian¹ studentów, wspólnym szkoleniem podyplomowym pielêgniarek i lekarzy oraz pos³u¿y wspólnie prowadzonym badaniom naukowym, w czym istotn¹ rolê bêdzie spe³niaæ
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej UMP, Hospicjum
Palium SK Przemienienia Pañskiego oraz Stowarzyszenie
ECEPT.

Profesor Biasco skorzysta³ z noclegu w hotelu hospicyjnym
i podczas pobytu z du¿ym zainteresowaniem przygl¹da³ siê organizacji opieki paliatywnej w Hospicjum Palium. Z³o¿y³ wizyty
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Pierwsz¹ czêœæ wspomnieñ z pobytu na Bia³orusi z okazji piêædziesiêciolecia
wspó³pracuj¹cego z nasz¹ uczelni¹ Uniwersytetu Medycznego w Grodnie,
prezentuje prof. S£AWÓJ KUCHARSKI.
Wchodzi³em w sk³ad oficjalnej delegacji Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu na uroczystoœci obchodów 50-lecia
Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. Cz³onkami delegacji
byli tak¿e: prof. Zenon Kokot, farmaceuta, prorektor UMP;
prof. Irena Mat³awska, farmaceutka, pe³nomocnik rektora
UMP ds. wspó³pracy z UMG; mgr fil. pol. Gra¿yna Kucharska.
Ogó³em by³o nas z Poznania czworo. Z Polski byli jeszcze
uczeni z Bia³egostoku: rektor UM oraz profesor-kardiolog z tej
uczelni. Mój udzia³ by³ uzasadniony piastowaniem przed emerytur¹ (na któr¹ przeszed³em w roku 2000) funkcji obecnie
pe³nionej przez prof. Mat³awsk¹ oraz posiadaniem tytu³u doktora honoris causa UMG (2000 r.). Udzia³ w delegacji oraz
powy¿sze powody upowa¿niaj¹ mnie do podzielenia siê tytu³owymi refleksjami.
Jak to siê zaczê³o

Eugeniusz Tiszczenko

Wspó³praca miêdzy uczelniami zapocz¹tkowana zosta³a
w roku 1994 we Wroc³awiu na ZjeŸdzie Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, w którym uczestniczy³em
tak samo jak dr Eugeniusz M. Tiszczenko z Instytutu Medycznego (dziœ UM) w Grodnie. We Wroc³awiu poznaliœmy siê i zaprzyjaŸnili. Po osobistym i nieformalnym kontakcie, w 1995 r.
zainaugurowano oficjaln¹ wspó³pracê obu uczelni. Trwa ona
do dziœ i stale twórczo rozwija siê ku po¿ytkowi obopólnemu.
Polega przede wszystkim na wakacyjnej wymianie 10-osobowych grup studenckich (plus opiekun) celem odbycia praktyk
klinicznych oraz poznawania historii i teraŸniejszoœci Grodna
i Poznania, Polski i Bia³orusi. Poniewa¿ UMG nie posiada
Wydzia³u Farmacji, rozszerzono wspó³pracê na Uniwersytet
Medyczny w Witebsku, ten wydzia³ maj¹cy. Tak wiêc od kilku
lat równie¿ bia³oruscy studenci farmacji odbywaj¹ praktyki

Prof. Irena Matùawska i prof. Sùawój Kucharski na tle galerii
doktorów honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie

wakacyjne w aptekach Poznania, a poznañscy s³uchacze farmacji je¿d¿¹ do historycznego Witebska, grodu nad Zachodni¹
DŸwin¹. Niezale¿nie od tego odbywa siê wymiana pracowników naukowych miêdzy tymi trzema uniwersytetami medycznymi. Oto przyk³ad najnowszy: w niedzielê (sic!) 20.X.2008 r.
s³ynny polski laryngolog Henryk Skar¿yñski przeprowadzi³
kilka operacji pokazowych likwidacji g³uchoty u dzieci
w klinice laryngologicznej UM w Grodnie. Kieruje ni¹
prof. Oleg Chorow, który by³ kilkakrotnie na sta¿ach i wymianie doœwiadczeñ w takiej¿ klinice w Poznaniu, nawi¹zuj¹c kontakty z polskimi klinicystami. O wspó³pracy UMG z zagranic¹
mo¿e œwiadczyæ te¿ galeria podobizn doktorów honoris causa
tej uczelni, umiejscowiona w presti¿owym miejscu – naprzeciw rektoratu. Figuruj¹ na niej Polacy: profesorowie
Leszek Paradowski (AM Wroc³aw), Ryszard Gryglewski (CM
UJ Kraków), Kazimierz Imieliñski (CMKP Warszawa),
Zbigniew Puchalski (AM Bia³ystok), S³awój Kucharski (AM
Poznañ), a tak¿e Hubert Heckhausen (Niemcy), W. Koziawkin
(Ukraina). Jest równie¿ kilka osób z Bia³orusi, wœród nich
Metropolita Miñski i S³ucki Filaret – g³owa koœcio³a prawos³awnego.
Jubileusz 50-lecia UMG (Instytut Medyczny w Grodnie
powo³ano decyzj¹ Rady Ministrów Bia³orusi z dnia 9 sierpnia
1958 roku) wplót³ siê w obchody 880-1ecia Grodna (1128-2008). Nie by³em w tym mieœcie od 20 paŸdziernika 2000
roku, czyli od dnia wrêczenia mi doktoratu honorowego UMG.
Nie mog³em, po oœmiu latach, poznaæ grodu nad Niemnem.
Tak bardzo wypiêknia³ i unowoczeœni³ siê. Zabytkowe obiekty,
koœcio³y, cerkwie i synagoga zosta³y odnowione. To w³aœnie
uwypukli³o, uwydatni³o detale architektoniczne, dotychczas
ma³o widoczne w szarzyŸnie barw, zniszczonych tynkach i zabytkowych fragmentach wystroju fasad. Gród nad Niemnem
wzbogaci³ siê o zmodernizowany, w³aœciwie nowy most ³¹cz¹cy sprawnie lewo- i prawobrze¿n¹ czêœæ miasta (dzielnice
te nazywaj¹ siê po staremu – PaŸdziernikowa i Leninowska).
Mimo wielu nowoczesnych arterii, obok ulic i uliczek staromiejskich, miasto jest przepe³nione autami wszystkich mo¿liwych œwiatowych marek i roczników. Tak jak u nas: stare
wozy obok najnowszych, bardzo drogich wozów. Sklepy pe³ne
towarów rodzimego i obcego pochodzenia. Tak samo apteki:
bogate w leki swoje i zagraniczne, niestety nie z Polski. A kiedyœ to polskie leki wodzi³y rej w aptekach bia³oruskich. Apteki
nowoczeœnie umeblowane i usprzêtowione.
Zamki
Grodno szczyci siê dwoma zamkami na wysokiej nadniemeñskiej skarpie: Starym i Nowym. W Starym Kazimierz
Jagielloñczyk przyj¹³ polsk¹ koronê. Tutaj zmar³ w roku 1484
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jego syn Kazimierz, póŸniejszy œwiêty i patron Wilna, a kilka
lat póŸniej i on sam (1492). W Grodnie odby³ siê pierwszy sejm
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (1522). Najwiêkszy rozkwit
miasta datowa³ siê za króla Stefana Batorego, który wzniós³
murowany zamek w stylu renesansowym, projektowany przez
w³oskiego architekta Scotta z Parmy). Batory uwielbia³ Grodno i chêtnie w nim przebywa³ przez d³ugie okresy. Z niego wyprawia³ siê na batalie pod Psków, Po³ock, Wielkie £uki i nie
tylko. W Grodnie zmar³ w 1586 roku. Na Starym Zamku wykonano sekcjê poœmiertn¹ celem ustalenia przyczyny zgonu.
W Grodnie król chcia³ byæ pochowany. Niestety nie uszanowano jego woli i przewieziono go na Wawel. Zamek, zwany
Starym, powsta³ na bazie budowli obronnych wznoszonych od
XI wieku przez ksi¹¿¹t ruskich. W 1270 roku zamek sta³ siê
siedzib¹ litewskiego ksiêcia Trojdena, a potem wielkiego ksiêcia Witolda, który w roku 1398 zbudowa³ zamek murowany.
Obok Starego znajduje siê Nowy Zamek, rokokowy. Wznieœli go w latach 1734-51 architekci Pöpelmann, Jauch i Knöbel
dla króla Augusta III. Kilkadziesi¹t lat póŸniej przebudowa³ go
Giuseppe di Sacco. W tym zamku podpisano w 1793 roku traktat rozbiorowy, a w 1795 król Stanis³aw August Poniatowski
podpisa³ akt abdykacji, co oznacza³o koniec niepodleg³ej Polski. Potem by³y król mieszka³ w zamku jeszcze przez pó³tora
roku.
Wœród zabytków – apteka z muzeum
Cennym zabytkiem Grodna jest cerkiew œwiêtych Borysa
i Gleba, na tzw. Ko³o¿y, wzniesiona w po³owie XII wieku.
W wyniku obsuniêcia siê skarpy nadniemeñskiej czêœciowo
zniszczona (1853) i uzupe³niona konstrukcj¹ drewnian¹.
Wkrótce ma zostaæ odtworzona w pierwotnym murowanym
kszta³cie, z krzy¿ami ze smalty w murze, jako elementem
ozdobnym.
Zespó³ poklasztorny Jezuitów w centrum miasta obejmuje:
koœció³ barokowy œw. Franciszka Ksawerego (dziœ w randze
katedry grodzieñskiej diecezji rzymsko-katolickiej od 1991 r.)
oraz czêœæ dawnego kompleksu klasztornego (teraz siedziba
kurii tej diecezji). Do koœcio³a przylega budynek apteki jezuickiej (1709), w którym nadal dzia³a apteka, a obok niej
niewielkie Muzeum Farmacji.
We wspomnianym koœciele, jednej z najwiêkszych barokowych œwi¹tyñ (60 m d³ugoœci, bogate zdobienia wnêtrza)
na terenach dawnej Rzeczypospolitej, mieœci siê pomnik Antoniego Tyzenhauza (1733-1785). Nie pozwoli³y go wznieœæ
w³adze zaborcze w mieœcie, wiêc ustawiono go w tym koœciele.
Zas³u¿y³ sobie na uwiecznienie, bowiem jego zas³ugi dla Grodna i regionu by³y wybitne. By³ podskarbim nadwornym litewskim i starost¹ grodzieñskim (od 1765), zarz¹dc¹ litewskiej
ekonomii królewskiej (1765-1780). Zorganizowa³ ok. 50 manufaktur w mieœcie i pobliskich Horodnicy i £osoœnie. Rozwija³ budowê dróg l¹dowych i wodnych (oczyszczanie i pog³êbianie rzek, m.in. Niemna). Zabiega³ o rozwój handlu zagranicznego, zak³adaj¹c kantor handlowy w Grodnie. Stara³ siê
zwiêkszyæ dochody króla np. poprzez przywrócenie pañszczyzny. Wywo³a³o to bunty ch³opów. W 1780 roku utraci³ zarz¹d ekonomii, a nastêpnie wytoczono mu procesy jako podskarbiemu (1780) i jako zarz¹dcy ekonomii (1781). W pierwszym zosta³ uniewinniony, a drugi zakoñczy³ siê ju¿ po jego
œmierci (1785) uk³adem z sukcesorami.

Spotkanie delegacji UMP z rektorem UMG.
Od lewej: mgr Graýyna Kucharska, prof. Irena Matùawska,
prof. Sùawój Kucharski,rektor UMG – prof. Piotr W. Garelik
i prorektor UMP - prof. Zenon Kokot. Autor: Eugeniusz Tiszczenko

Antoni Tyzenhauz sprowadzi³ do Grodna z Francji (Lyon)
w 1775 roku Jeana Emmanuela Giliberta, botanika i lekarza,
który zorganizowa³ w Grodnie Królewsk¹ Szko³ê Lekarsk¹, a w
tak¿e ogród botaniczny. Niestety ró¿ne przyczyny, wœród nich
tak¿e wspomniane wy¿ej perypetie Tyzenhauza, sprawi³y, ¿e w
1781 roku GIlibert przeniós³ siê do Szko³y G³ównej
w Wilnie, k³ad¹c kres istnieniu uczelni grodzieñskiej. Tym niemniej, obchodz¹c teraz 50-lecie UMG warto wspomnieæ o pierwocinach studiów lekarskich w XVIII-wiecznym Grodnie.
Przy ul. Orzeszkowej stoi dom tej pisarki, bêd¹cy kopi¹ ju¿
nieistniej¹cego budynku. Na domu wisi tablica pami¹tkowa,
poœwiêcona jej zamieszkiwaniu w Grodnie od 1869, a w tym
domu od 1894 do œmierci. Eliza Orzeszkowa spoczywa na
miejscowym cmentarzu katolickim.
Uroczystoœæ
Na uroczystej akademii z okazji 50-lecia UMG, która odby³a siê w pi¹tek 24 paŸdziernika 2008 po po³udniu w auli tej
uczelni, wystêpowali goœcie sk³adaj¹c ¿yczenia wraz z symbolicznymi darami. Przyjmowa³ je na scenie auli rektor UMG,
prof. Piotr Wasiljewicz Garelik, chirurg. Gdy na scenê zaproszono goœci z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jako
pierwszy wyst¹pi³ prorektor prof. Zenon Kokot. Odczyta³
adres gratulacyjny rektora UMP, prof. Jacka Wysockiego,
w jêzyku rosyjskim. Przekaza³ dar uczelni poznañskiej – grafikê znanego poznañskiego artysty. Nastêpnie, jako doktor honoris causa UMG od roku 2000, wyst¹pi³em w jêzyku rosyjskim ja sam, pokrótce zarysowuj¹c rozwój wspó³pracy uczelni
medycznych Poznania i Grodna, rozszerzonej potem na
Witebsk, maj¹cy Wydzia³ Farmaceutyczny. Wspomnia³em
o swoim wyst¹pieniu sprzed 10 lat, gdy obchodzono 40-lecie
UMG, o przekazaniu wówczas repliki szabli „batorówki”,
symbolizuj¹cej przywi¹zanie króla Stefana Batorego do Grodna. Dar UMP z 1998 roku zajmuje poczesne miejsce wœród
eksponatów Muzeum UMG.
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Katania, s³oneczne miasto le¿¹ce u stóp Etny, na wschodnim wybrze¿u Sycylii,
jest niew¹tpliwie wspania³ym miejscem na wakacyjny odpoczynek.
Niewielu jednak wie, ¿e oprócz piêknego morza i zat³oczonych pla¿,
znajduje siê tam równie¿ renomowana klinika leczenia chorób serca.
To w³aœnie tam, w katañskim szpitalu uniwersyteckim Ferrarotto,
mia³em przyjemnoœæ spêdziæ tegoroczne, wrzeœniowe praktyki wakacyjne.

Angielski nie zawsze wystarczy
Podczas czterech tygodni, spêdzonych w katañskim szpitalu
Ferrarotto na oddziale kardiologicznym, mia³em przyjemnoœæ
poznaæ historie wielu pacjentów oraz uczestniczyæ w licznych
zabiegach endowaskularnych. Niestety istotn¹ barierê w komunikacji stanowi³a s³aba znajomoœæ jêzyka angielskiego
wœród sycylijskich lekarzy i jej kompletny brak wœród pacjentów. Szczêœliwie, na tym samym oddziale odbywa³ praktyki
student V roku z pobliskiej Messyny, który biegle mówi³ po
angielsku i wykaza³ siê du¿¹ cierpliwoœci¹, t³umacz¹c moje
rozmowy z lekarzami i pacjentami.
Ka¿dy dzieñ praktyk rozpoczyna³ siê od wizyty z udzia³em
niezwykle empatycznego i zarazem wyj¹tkowo dobrze mówi¹cego po angielsku profesora Corrado Tamburino. Profesor
Tamburino, znany we W³oszech przede wszystkim z pionierskich zabiegów inwazyjnych oraz niezwykle ciep³ego i ¿yczliwego stosunku do pacjentów, chêtnie goœci³ nas na swoim
oddziale i stara³ siê, byœmy w trakcie miesi¹ca dowiedzieli siê
jak najwiêcej. Po wizycie i obowi¹zkowej przerwie na kawê,
lekarze rozchodzili siê do swoich zajêæ. My, studenci, odwiedzaliœmy wówczas pacjentów, po czym pomagaliœmy przy
zleceniach lub udawaliœmy siê do pracowni diagnostyczno-zabiegowych.
Najciekawsz¹ procedur¹, jak¹ mia³em okazjê zobaczyæ
w pracowni hemodynamiki, by³a wymiana zwê¿onej zastawki

aortalnej metod¹ przezskórn¹. Zabieg ten, wykonany po raz
pierwszy przez Alaina Cribiera (Rouen, Francja) w 2002 roku,
jest sposobem leczenia pacjentów z ciasn¹ stenoz¹ aortaln¹,
którzy z ró¿nych powodów nie kwalifikuj¹ siê do operacji
kardiochirurgicznej. Katania by³a pierwszym oœrodkiem
w³oskim, który podj¹³ siê wprowadzenia tej metody, a ci¹gu
miesi¹ca naszych praktyk, z powodzeniem odby³y siê a¿ trzy
takie zabiegi.
Teoria na studiach, praktyka póŸniej
Pewien niedosyt pozostawi³a jednak czêœæ praktyczna pracy
studenta. Adepci medycyny z w³oskich uczelni nie s¹ dopuszczani do wielu zabiegów przy pacjencie. Nie maj¹ prawa wykonywaæ iniekcji, zak³adaæ dostêpów do¿ylnych czy cewników, nie wspominaj¹c o bardziej skomplikowanych czynnoœciach przy pacjencie. W³oski system kszta³cenia stoi bardzo
wysoko pod wzglêdem teoretycznym, jednak w niewystarczaj¹cym stopniu zapewnia nabycie umiejêtnoœci praktycznych,
co doprowadza do sytuacji, w której dopiero rezydent uczy siê
techniki zak³adania wenflonu czy u¿ywania worka samorozprê¿alnego.
Warty uwagi jest tak¿e system pracy sycylijskich lekarzy.
Nie jestem pewien, czy podobne prawo obowi¹zuje we wszyst-

Bartosz ¯uchowski

Wyjazd na praktyki do W³och, w ramach programu wymiany studenckiej SCOPE (Standard Committee On Professional
Exchange), umo¿liwi³ nam poznañski oddzia³ Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Do odbywania praktyk na Sycylii zakwalifikowa³y siê
tak¿e dwie studentki VI roku Wydzia³u Lekarskiego UMP,
Monika Duœ i Ewa Zieliñska, które wybra³y odpowiednio:
chirurgiê plastyczn¹ oraz pediatriê. W odró¿nieniu od sierpnia,
kiedy w Katanii na praktykach przebywa³o ponad osiemdziesi¹t osób z kilkudziesiêciu krajów, wymiana wrzeœniowa
liczy³a jedynie siedmioro studentów – czworo z Polski (towarzyszy³a nam studentka z Gdañska), student z Pragi oraz dwoje
W³ochów – z Turynu i Messyny. W akademiku poznaliœmy
tak¿e wiele osób z ró¿nych zak¹tków œwiata, które studiowa³y
w Katanii w ramach programu Erasmus-Socrates.

Zabieg przezskórnej wymiany zastawki aortalnej
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kich regionach W³och, ale na Sycylii medyk mo¿e byæ zatrudniony tylko w jednym miejscu. Lekarz pracuj¹cy w szpitalu nie mo¿e mieæ zatem gabinetu prywatnego ani pracowaæ
w prywatnej klinice lub pogotowiu. Ponadto etat szpitalny nie
przekracza 28 godzin tygodniowo i zazwyczaj sk³adaj¹ siê na
niego trzy dni pracy po 6 godzin (rano lub po po³udniu) oraz
jeden nocny dy¿ur 10-godzinny. Zadowalaj¹ce zarobki, które
szczególnie wzros³y po wprowadzeniu we W³oszech euro,
rozs¹dne godziny pracy oraz powszechny szacunek do lekarzy
w spo³eczeñstwie czyni ten zawód niezwykle popularnym we
W³oszech, a studia medyczne s¹ marzeniem niejednego ucznia.
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Wspomnienia w sam raz na zimê...

Kazimierz Fryœ

Weekendy, wolne od praktyk w szpitalu, spêdzaliœmy podró¿uj¹c po piêknych zak¹tkach Sycylii wraz ze studentami
lokalnego oddzia³u SISM (IFMSA). Bogactwo kulturowe
wyspy w postaci antycznych œwi¹tyñ, starogreckich teatrów
i licznych zabytków z innych epok miesza siê tam z malo-

Bartosz ¯uchowski

Thanksgiving jest úwiætem radosnym i... piæknym

W pracowni hemodynamiki z Vito Pippitone, studentem z Messyny

Przypadaj¹ce w czwarty, zwykle ostatni, czwartek
listopada – tym razem 27 XI – amerykañskie Œwiêto
Dziêkczynienia jest co roku okazj¹ do integruj¹cego
spotkania dla wszystkich anglojêzycznych studentów naszego uniwersytetu. Wspomnienie pielgrzymów ze statku
„Mayflower”, którzy 387 lat temu dziêkowali Bogu
i swym indiañskim s¹siadom za przetrwanie poprzedniej
zimy, jak zwykle u nas œwiêtowano na trzech poziomach
Collegium Stomatologicum. Budynek rozbrzmiewa³ fascynuj¹c¹ mieszank¹ jêzykow¹, z przewag¹ angielskiego
i chiñskiego. Zanim elegancko ubrani goœcie œwi¹tecznego wieczoru oddali siê tañcom, pogaduszkom oraz konsumpcji tradycyjnego indyka i innych smako³yków, wyró¿nionym osobom z maksymaln¹ œredni¹ ocen wrêczono
osiemnaœcie stypendiów naukowych imienia dr Wandy
B³eñskiej. Siedmiorgu przyznano stypendia za osi¹gniêcia sportowe i za dzia³alnoœæ na rzecz uczelni i studentów.

wniczymi wybrze¿ami i bujn¹ roœlinnoœci¹. Sycylia daje tak¿e
mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania czasu m.in. nurkowania
pomiêdzy piêknymi rafami skalnymi, windsurfingu, narciarstwa wodnego a zim¹ tak¿e zjazdowego – po oœnie¿onych
zboczach Etny. Do najbardziej wspominanych wycieczek
z pewnoœci¹ zaliczy³bym wyprawê na aktywny krater wulkanu
Etna, a tak¿e zwiedzanie Doliny Œwi¹tyñ w Agrygencie, gdzie
do dzisiejszych czasów w doskona³ym stanie zachowa³y siê
kolumny i sklepienia œwi¹tyñ poœwiêconych bogom Olimpu.
Miesi¹c na Sycylii zaowocowa³ wieloma niezapomnianymi
wra¿eniami oraz nowymi, miêdzynarodowymi znajomoœciami. Praktyki zagraniczne kolejny raz pozwoli³y nam spojrzeæ
z nieco innego punktu widzenia na wiele sytuacji klinicznych,
jednoczeœnie wzbogacaj¹c nas w wiedzê i doœwiadczenie.
Ponadto fakt, i¿ droga ze szpitala na pla¿ê zajmowa³a jedynie
piêtnaœcie minut, uczyni³ z nich tak¿e wspania³e wakacje.
Bartosz ¯uchowski,
Student VI roku Wydzia³u Lekarskiego I

Kazimierz Fryœ

MKN

Za moment wræczenie stypendiów
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Laboratory exercises
in biophysics

Reumatologia kliniczna t.1-2
Ksi¹¿ka poœwiêcona reumatologii
ukazuje siê w „Z³otej Serii Interny Polskiej”, wydawanej w okresie obchodów szeœædziesiêciolecia PZWL i stulecia powstania Towarzystwa Internistów Polskich. Jest skierowana nie
tylko do specjalistów reumatologów,
ale do ka¿dego internisty. Rozwój reumatologii w ostatnich latach wynika
z postêpu badañ nad patogenez¹ przewlek³ych stanów zapalnych i ich pod³o¿em immunologicznym. Powstaj¹ nowe mo¿liwoœci leczenia
chorych, których przybywa wraz z wyd³u¿aj¹c¹ siê œredni¹
¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. W PZWL-owskim kompendium wiedzy o reumatologii znaleŸæ mo¿na zarówno wiedzê
o najnowszych osi¹gniêciach immunologii, jak i szeroko
przedstawiona klinikê i wspó³czesn¹ terapiê chorób reumatycznych.
„Reumatologia kliniczna t.1-2”, pod red. Ireny Zimmermann-Górskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008,
s.1183

Polska mikologia lekarska
i onychologia narodzi³y siê
w Poznaniu
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk (PTPN) w 2007 roku obchodzi³o 150-lecie dzia³alnoœci. Z tej okazji przyst¹pi³o do edycji serii „Klasycy
Nauki Poznañskiej”, przypominaj¹cej
wybitnych uczonych zwi¹zanych
z Poznaniem. Jako pierwszego spoœród zas³u¿onych medyków przedstawiono prof. Jana Alkiewicza. W tomie 18 serii znalaz³o siê
omówienie jego ¿ycia i dorobku naukowego, a tak¿e pierwsze
polskie t³umaczenie jednej z najwa¿niejszych jego prac –
monografii zamieszczonej w podrêczniku Handbuch der Hautund Geschlechtskrankenheiten, wydanej w Berlinie w 1964
roku pod redakcj¹ J. Jadassohna. Opracowanie to dotyczy
morfologii paznokcia oraz etiopatogenezy i diagnostyki ró¿nych chorób paznokci. Autor opisa³ opracowane przez siebie
techniki krojenia i barwienia, które sta³y siê kluczem do dalszych mikroskopowych badañ normalnej i chorobowo zmienionej p³ytki paznokciowej.
Jan Alkiewicz, „Polska mikologia lekarska i onychologia
narodzi³y siê w Poznaniu”, wstêp i dobór tekstów: Zygmunt
Adamski, Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk Redakcja
Wydawnictw, Poznañ 2007, s. 138

Biophysics is an interdisciplinary
branch of science which develops at
the border of physics, chemistry, biology and medical sciences. It employs
scientific techniques to study phenomena taking place in living organisms
at all levels of their organisation, from
the micro to the macro scale, from
single atoms and molecules to whole
organisms and ecosystems. Because of the extremely broad
field of interest, it is natural that textbooks on biophysics
concentrate only on selected topics. This is also the case in our
textbook. The laboratory experiments described in this textbook illustrate and supplement the lecture material presented
during the course of Biophysics for students of all faculties of
the Poznan University of Medical Sciences. [...]
Each laboratory experiment described in the textbook
contains the introductory section which emphasises the medical aspects of the topic discussed.
[from Introduction]
„Laboratory exercises in biophysics”, edited by Marek Tuliszka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s.218
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Przegl¹d Lekarski 2008/65/10
Dym tytoniowy jest czynnikiem
ryzyka szeœciu z oœmiu g³ównych
przyczyn zgonów na œwiecie. Palenie
tytoniu jest przyczyna raka p³uca,
krtani, nerek, pêcherza moczowego,
¿o³¹dka, jelita grubego, jamy ustnej,
prze³yku, jak równie¿ bia³aczki, chronicznego zapalenia oskrzeli, przewlek³ej choroby obturacyjnej p³uc, choroby niedokrwiennej serca, zawa³u poronieñ i przedwczesnych porodów,
wad wrodzonych, niep³odnoœci i innych schorzeñ.
Epidemii tytoniowej na œwiecie i jej skutkom poœwiecono
ca³kowicie ostatni numer „Przegl¹du Lekarskiego”. Do jego
zredagowania zaproszono Laboratorium Badañ Œrodowiskowych Katedry i Zak³adu Toksykologii UMP. Znajdziemy tu
osiemdziesi¹t artyku³ów i prac oryginalnych, dotycz¹cych
szkodliwego wp³ywu palenia tytoniu na ró¿ne aspekty zdrowia
cz³owieka, a przedstawionych na ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Tytoñ a zdrowie” (Poznañ, 19-21 listopada br.).
Przegl¹d Lekarski 2008/65/10, red.naczelny W³adys³aw Su³owicz, red. zaproszeni Ewa Florek i Wojciech Piekoszewski..
Wydawnictwo Przegl¹d Lekarski, Kraków.
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Przy okazji organizowanego ju¿ po raz siódmy Forum
Szpitali Klinicznych wielkopolscy lekarze i inni pracownicy
s³u¿by zdrowia wspominali swego patrona, œw. £ukasza.
Spotkanie, zorganizowane przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pañskiego, Wielkopolsk¹ Izbê Lekarsk¹ i Stowarzyszenie Bono Serviamus, odby³o siê w Auli Novej 23 paŸdziernika 2008 o godz. 19. Podczas uroczystego wieczoru zebrani
wys³uchali wyk³adu profesora prawa, Wojciecha £¹czkowskiego „Etyczno-prawne dylematy wspó³czesnej Europy.
W czym prawnik mo¿e pomóc medykom?” oraz gali wokalnoinstrumentalnej w wykonaniu wyk³adowców i studentów poznañskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Wrêczono wyró¿nienia Bono Serviamus oraz pami¹tkowe medale, wybite z okazji 185-lecia istnienia Szpitala
Przemienienia Pañskiego. Wszystkim obecnym ¿yczenia z³o¿y³ reprezentuj¹cy Naczeln¹ Radê Lekarsk¹ szef Komisji Etyki
NRL dr W³odzimierz Bednorz, a na zakoñczenie spotkania tradycyjnie ju¿ uraczono siê farmaceutyczn¹ œwiêto³ukaszówk¹.
Wczeœniej, w wigiliê przypadaj¹cego 18 paŸdziernika wspomnienia œw. £ukasza, chêtni mogli te¿ uczestniczyæ we mszy œw.
w intencji pracowników s³u¿by zdrowia, któr¹ w koœciele Przemienienia Pañskiego odprawi³ bp Grzegorz Balcerek.
MKN

Medal upamiêtniaj¹cy 185-lecie Szpitala Przemienienia
Pañskiego
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Agnieszka Król-Zgoliñska

W dniu 19 listopada 2008 Kapitu³a
Programu Ambasadorów Kongresów
Polskich, na wniosek
Fundacji Uni wersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wyró¿ni³a Pana
Profesora Jacka Wachowiaka tytu³em
Honorowego Ambasadora Kongresów
Polskich za zas³ugi
w dziedzinie promowania Polski jako
miejsca miêdzynaroProf. Wachowiak z dyplomem Honorowego dowych konferencji
Ambasadora Kongresów Polskich
i kongresów.
Prof. Wachowiak
kieruje II Katedr¹ Pediatrii UMP oraz wchodz¹c¹ w jej sk³ad
Klinik¹ Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pedia-

trycznej. Jest organizatorem odbywaj¹cych siê co roku w stolicy Wielkopolski roboczych spotkañ europejskich
hematologów, onkologów i transplantologów. W czerwcu tego
roku zorganizowa³ w Poznaniu najwa¿niejsz¹ dot¹d w Polsce
konferencjê naukow¹ na temat transplantacji komórek krwiotwórczych – spotkanie EBMT [ wiêcej o konferencji w poprzednim numerze „Faktów”, przyp. red.]
Wrêczenie dyplomu laureatowi odby³o siê w Warszawie, na
uroczystej gali w Hotelu Polonia Palace. Wœród kilkunastu
tegorocznych laureatów znaleŸli siê m.in. dwaj profesorowie
Politechniki Poznañskiej oraz Lech Wa³êsa.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany od lat w kilkunastu krajach na œwiecie. Sta³ siê wspóln¹
inicjatyw¹ œrodowiska naukowego i turystycznego. Polega on
na zachêcaniu osób maj¹cych kontakty zagraniczne – zw³aszcza naukowców, biznesmenów, specjalistów ró¿nych bran¿ –
do skutecznego zapraszania do danego kraju miêdzynarodowych konferencji i kongresów. W poprzednich edycjach ambasadorami zostali m.in. reprezentuj¹cy nasz¹ uczelniê prof.
Anna Latos-Bieleñska i prof. Leon Drobnik.
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Doktoraty

WYDZIA£ LEKARSKI II

WYDZIA£ LEKARSKI I

1. prof. dr hab. Wanda Horst-Sikorska

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:

WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY

1.lek. med. Dominik Majewski
„Objaw Raynauda i zmiany w obrazie kapilaroskopowym
a obecnoœæ wybranych przeciwcia³ i cytokin w przebiegu twardziny uk³adowej”
2. lek. med Grzegorz Grund
„Treosulfan w mieloablacyjnej terapii przed alogeniczn¹
transplantacj¹ komórek krwiotwórczych u dzieci z wysokim
ryzykiem powik³añ konwencjonalnej procedury transplantacyjnej”
3. lek. med. Piotr Suda
„Olech Szczepski (1914-1980) – pediatra, naukowiec, humanista i patriota”
4. lek. med. Barbara Maciejewska
„Wartoœæ s³uchowych potencja³ów wywo³anych w dysleksji
rozwojowej”
5. lek. med. Piotr Czarnecki
„Regeneracja nerwu strza³kowego szczura po zespoleniu
koniec do boku”
6. lek. med. Agnieszka Szafiñska-Dolata
„Zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej do wykrywana
i precyzyjnej lokalizacji œródb³onka neoplazji szyjki macicy”
7. lek. med. Anna Kierzynka
„Przydatnoœæ badañ elektrofizjologicznych drogi s³uchowej
w diagnostyce wczesnych zaburzeñ poznawczych u osób z chorob¹ Parkinsona”
8. lek. med. Adam Szczuciñski
„Wybrane chemokiny z rzutowo-remisyjn¹ postaci¹ stwardnienia rozsianego”

1. prof. dr hab. Irena Mat³awska

Profesury uczelniane
WYDZIA£ LEKARSKI I
1. prof. dr hab. Stanis³aw Nowak
stanowisko profesora zwyczajnego
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. prof. dr hab. Andrzej Tykarski
stanowisko profesora zwyczajnego
2. prof. dr hab. Dorota Zozuliñska-Zió³kiewicz
stanowisko profesora nadzwyczajnego
3. dr hab. Marek Jemielity
stanowisko profesora nadzwyczajnego
4. dr hab. Marcin Gabriel
stanowisko profesora nadzwyczajnego
WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
1. dr hab. Krzysztof Szymanowski
stanowisko profesora nadzwyczajnego

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr fizjoterapii Wioleta Ostiak
„Funkcja koñczyny dolnej a aktywnoœæ codzienna i jakoœæ
¿ycia u chorych leczonych stabilizatorami zewnêtrznymi”

Habilitacje
WYDZIA£ LEKARSKI I

Doktor nauk biologicznych:

Doktorzy habilitowani nauk medycznych:
1. w zakresie medycyny-radiologii klinicznej
dr n. med. Robert Juszkat
„Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa aktualnych technik
leczenia wewn¹trznaczyniowego chorych z krwawi¹cymi
têtniakami naczyñ mózgowych”
WYDZIA£ LEKARSKI II

1. mgr biol. Agnieszka Wojtkowiak-Giera
„Wp³yw Albendazolu na cytoplazmatyczn¹ transferazê S-glutationow¹ (GST) i ekspresjê receptorów Toll-podobnych
(TLR2 i TLR4) w jelitowej fazie w³oœnicy”
WYDZIA£ LEKARSKI II
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:

Doktorzy habilitowani nauk medycznych:
1. w zakresie medycyny-kardiologii
dr n. med. Olga Trojnarska
„Doroœli z wadami wrodzonymi serca – wzrastaj¹ca populacja pacjentów. Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne”
2. w zakresie biologii medycznej
dr n. med. Anna Jankowska
„System transdukcji sygna³u cyklazy guanylowej ROS-GC1 w gonadach mêskich”

1. lek. med. Ma³gorzata Misterska
„Rozwój dermatologii uniwersyteckiej w Poznaniu do koñca
XX wieku”
2. lek. med. Agnieszka Heymann-Szlachciñska
„Ocena stresu oksydacyjnego, funkcji œródb³onka i sztywnoœci
naczyñ u chorych na depresjê”
3. lek. med. Katarzyna Olszewska
„Wystêpowanie zespo³u metabolicznego u pacjentów ze schizofreni¹, choroba afektywn¹ dwubiegunow¹ i zaburzeniami
schizoafektywnymi: wp³yw leczenia psychotropowego”
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4. lek. med. Marta Barañska
„Ocena wystêpowania mutacji onkogenu bcr/abl prowadz¹cych do zniesienia wra¿liwoœci na leczenie inhibitorem
kinazy tyrozyny STI 571”
5. lek. med. Joanna Kowalska-Jasiecka
„Wykorzystanie substratu tlenku azotu, L-argininy w leczeniu
niektórych powik³añ ci¹¿y wraz z ocen¹ wybranych biochemicznych i biofizycznych parametrów stanu ciê¿arnej i noworodka”
6. lek. med. Pawe³ Kapelski
„Badania asocjacyjne genów kandyduj¹cych w schizofrenii”
7. lek. med. Gra¿yna Pachciarek
„Skutecznoœæ dzia³añ profilaktycznych w stosunku do wybranych czynników ryzyka chorób uk³adu sercowo-naczyniowego podejmowanych w praktyce lekarza rodzinnego u chorych na nadciœnienie têtnicze”
8. lek. med. Danuta Zaremba-Drobnik
„Ocena zwi¹zku wybranych czynników wp³ywaj¹cych na metabolizm kostny z gêstoœci¹ mineraln¹ koœci u chorych leczonych hemodializami”
9. lek. med. Anna Kubiak-Wlek³y
„Analiza ekspresji neprylizyny w nerkach chorych na k³êbuszkowe zapalenia nerek”
10. lek. med. Joanna Kreczyñska
„Flora bakteryjna worka spojówkowego noworodków w pierwszych dobach ¿ycia”
11. lek. med. Aleksander Waœniowski
„Ocena przydatnoœci oznaczania laktoferyny oraz ca³kowitego
potencja³u antyoksydacyjnego w diagnostyce ró¿nicowej torbieli b¹blowcowych w¹troby wywo³anych przez Echinococcus granulosus”
12. lek. med. Joanna Szulczyñska-Gabor
„Udzia³ wybranych bia³ek ostrej fazy w rozwoju objawów
pokrzywki ostrej i przewlek³ej”
Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii:
1. lek. stom. Ewa Jundzi³³-Bieniek
„Analiza wybranych czynników psychologicznych i stomatologicznych potrzeb leczniczych u osób po 65 roku ¿ycia”

2. lek. stom. Krzysztof Sidorowicz
„Ocena wybranych materia³ów stosowanych do wype³nienia
kana³u korzeniowego zêbów zakwalifikowanych do resekcji
wierzcho³ka korzenia”
Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:
1. mgr fizjoterapii Honorata Nawrocka-Bogusz
„Wp³yw magnetostymulacji i œwiat³a czerwonego na wytwarzanie aktywnych form tlenu przez granulocyty obojêtnoch³onne”
2. mgr psychologii Maciej Skibiñski
„Wp³yw wczesnej interwencji psychospo³ecznej na jakoœæ ¿ycia leczonych interferonem i rybawiryn¹ chorych z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby typu C”
3. mgr anal. med. Ewa Leporowska
„Wybrane parametry laboratoryjne w monitorowaniu chorych
immunizowanych genetycznie modyfikowan¹ szczepionk¹
przeciwczerniakow¹”
WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
Doktorzy nauk farmaceutycznych:
1. mgr farm. Pawe³ Grobelny
specjalnoœæ: analiza farmaceutyczna
„Trwa³oœæ fotochemiczna wybranych inhibitorów reduktazy
HMG - CoA (statyn)”
2. mgr farm. Rafa³ Brzeziñski
specjalnoœæ: farmacja kliniczna
,,Wp³yw inhibitorów i aktywatorów izoenzymu CYP3A4
na wartoœci testu lidokainowego”
3. mgr farm. Anna Czubak
specjalnoœæ: farmakologia
„Wp³yw leków stosowanych w chorobach psychicznych na
funkcje poznawcze u szczurów w warunkach nara¿enia na
dym tytoniowy”
4. mgr farm. Renata Dawid-Paæ
specjalnoœæ: farmakognozja
„Analiza fitochemiczna Santolina neapolitana Jord
et Fourr. i badania biologiczne wybranych gatunków rodzaju
Santolina L.”
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W dniach 6-7 marca 2009 w Centrum KongresowoDydak-tycznym UMP odbêdzie siê coroczna konferencja
szkoleniowo-naukowa dla lekarzy rodzinnych, internistów
i pulmonologów „VI Ogólnopolskie Repetytorium Pulmonologiczne”, na które zapraszaj¹ jego opiekunowie
naukowi: prof. Halina Batura-Gabryel i prof. Witold M³ynarczyk.
W programie przewidziano piêæ sesji tematycznych,
w tym jednodniow¹ sesjê satelitarn¹ na temat „Mukowiscydoza – wyzwanie medycyny doros³ych” oraz warsztaty
z zakresu spirometrii i aerozoloterapii.

Szczegó³owe informacje s¹ dostêpne na stronie internetowej www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo oraz w sekretariacie
konferencji w Katedrze i Klinice Pulmonologii, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej:
ul. Szamarzewskiego 84,
tel. 061 854 93 95, tel/fax: 061 841 70 61,
e-mail: repetytoriumpoznan@poczta.fm.
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8 paŸdziernika 2008
Senat:
1. wyrazi³ zgodê na zwiêkszenie limitu przyjêæ :
– na I rok studiów niestacjonarnych, kierunek lekarskodentystyczny w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale
Lekarskim II (o 4 osoby)
– na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia w roku
akademickim 2008/2009 na Wydziale Nauk o Zdrowiu
2. w tekœcie uchwa³y nr 69/2006 doda³ § 8a o brzmieniu:
„1. Studentom studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu – pracownikom szpitali klinicznych oraz pracownikom oddzia³ów klinicznych na bazie których dzia³aj¹ jednostki
Uniwersytetu, przys³uguje 30% obni¿ka op³aty, o której mowa
w § 2 i mo¿liwoœæ wnoszenia jej w 10 miesiêcznych, kolejnych,
równych ratach, z których pierwsza winna byæ uiszczona przed
rozpoczêciem roku akademickiego, nie póŸniej ni¿ do 30
wrzeœnia, a ostatnia nie póŸniej ni¿ do 15 czerwca danego roku
akademickiego
2. Warunkiem uzyskania obni¿ki op³aty, o której mowa w ust. 1
jest uzyskanie poparcia dyrektora szpitala klinicznego.”
3. ustali³ obowi¹zuj¹cy w roku akademickim 2008/2009 wymiar pensum dydaktycznego dla pracowników na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz doktorantów Uniwersytetu Medycznego:
– profesorowie
150 godz.
– doktorzy habilitowani na stanowisku
kierowniczym
180 godz.
– adiunkci, asystenci, asystenci do okreœlonych
zadañ
210 godz.
– asystenci w pierwszym roku zatrudnienia
120 godz.
– starsi wyk³adowcy i wyk³adowcy
360 godz.
– starsi wyk³adowcy i wyk³adowcydo okreœlonych zadañ
360 godz.
– lektorzy i instruktorzy, instruktorzy-nauczyciele
zawodu
540 godz.
– s³uchacze studium doktoranckiego I roku
60 godz.
– s³uchacze studium doktoranckiego II, III, IV roku 90 godz.

29 paŸdziernika 2008
Senat:
1. uczci³ chwil¹ milczenia pamiêæ zmar³ego prof. UM dr hab.
Janusza Prokopa z Katedry i Kliniki Dermatologii.
2. uchwali³ zmiany:
– w planie rzeczowo-finansowym na rok 2008
– w statutach szpitali klinicznych
– w Regulaminie Samorz¹du Studenckiego

3. zmieni³ zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia –
niestacjonarne, kierunek fizjoterapia w roku akademickim
2009/2010
4. wyrazi³ zgodê na powo³anie komisji:
– do zatwierdzenia wybranego przez szpitale kliniczne biura
audytorskiego
– do wyboru bieg³ego rewidenta
5. powo³a³ Komisje Senackie na kadencjê 2008-2012
6. uchwali³ zasady przyznawania wynagrodzenia w okresie poprzedzaj¹cym przejœcie na emeryturê
7. wyrazi³ zgodê na przekszta³cenie Pracowni Praktycznej
Nauki Zawodu w Katedrze i Klinice Zdrowia Matki i Dziecka
w Zak³ad Praktycznej Nauki Po³o¿nictwa
8. wyrazi³ zgodê na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego:
– prof. dr hab. Stanis³awa Nowaka, kierownika Katedry i
Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii
– prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego z Katedry i Kliniki
Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnêtrznych
9. wyrazi³ zgodê na mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– prof. dr hab. Doroty Zozuliñskiej-Zió³kiewicz z Kliniki
Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii
– dr hab. Marka Jemielitego, kierownika Kliniki Kardiochirurgii Katedry Kardio-Torakochirurgii
– dr hab. Marcina Gabriela z Kliniki Chirurgii Ogólnej
i Naczyñ II Katedry Chirurgii
– dr hab. Krzysztofa Szymanowskiego z Katedry i Kliniki
Zdrowia Matki i Dziecka
10. wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie o 1 rok mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
– prof. UM dr hab. Jerzego Stefaniaka, kierownika Katedry
i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych
– prof. UM dr hab. Micha³a H. Umbreita z Katedry i Zak³adu
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
– prof. UM dr hab. Stanis³awa Sobiaka, kierownika Katedry
i Zak³adu Technologii Chemicznej Œrodków Leczniczych
11. wyrazi³ zgodê na powo³anie:
– dr hab. Rados³awa KaŸmierskiego na ordynatora – kierownika Kliniki Neurologii i Chorób Naczyniowych Uk³adu Nerwowego Katedry Neurologii
– prof. UM dr hab. Romana Meissnera na kierownika Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych
– prof. UM dr hab. Marii Danuty G³owackiej na kierownika
Podyplomowego Studium Zarz¹dzania w Opiece Zdrowotnej
Rektor przedstawi³ za³o¿enia polityki kadrowej Uczelni.
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Têtni¹cy niegdyœ ¿yciem klub studencki „Wawrzynek” najlepsze lata
ma ju¿ za sob¹. Za to warunki bytowania mieszkañców akademika
znacznie siê polepszy³y. W rankingu wszystkich poznañskich domów
studenckich „Wawrzynek” zaj¹³ drugie miejsce.
Najstarszy poznañski akademik medyczny stoi w sercu Je¿yc, na skrzy¿owaniu ulic, którym patronuj¹ ksiê¿a: Augustyn
Szamarzewski i Piotr Wawrzyniak. Zosta³ zbudowany na
miejscu zniszczonych w czasie II wojny œwiatowej kamienic,
nale¿¹cych do rodziny niemieckiego mistrza rzeŸnickiego,
Ottona Strobla. Znacjonalizowane parcele zosta³y przekazane
w 1951 roku poznañskiej ekspozyturze Zarz¹du Oœrodków
Akademickich w Warszawie, a w marcu 1954 czteropiêtrowy
akademik przyj¹³ pierwsze lokatorki. Przez ponad 20 lat kwaterowano tu tylko dziewczêta.
„Mamusia” motywuje
Nad ich bezpieczeñstwem czuwa³a legendarna ju¿ kierowniczka akademika, pochodz¹ca ze Lwowa Alina Bortnowska,
zwana „przeorysz¹” lub pieszczotliwie „mamusi¹”. Pozostaj¹c
osob¹ samotn¹, wszystkie uczucia przela³a na mieszkaj¹ce tu
studentki, a z czasem i na studentów. £agodzi³a konflikty z lokatorami pobliskich kamienic, którym przeszkadza³ ha³as
dobiegaj¹cy z klubu. W sytuacjach trudnych potrafi³a wstawiaæ siê za studentami u najwy¿szych w³adz uczelni. Studenci
nie pozostawali d³u¿ni. W po³owie lat siedemdziesi¹tych
uœwietnili imieniny kierowniczki emituj¹c w œrodku nocy na
pó³ Je¿yc przebój Bobby`ego Vintona „My melody of love”
z fraz¹ „Moja droga, ja Ciê kooocham”. Gdy pani Bortnowska
wybieg³a ze swego s³u¿bowego mieszkania na wawrzynkowe
podwórko, z okien pokoi studenckich spad³ na ni¹ deszcz
kwiatów. Przybyli na miejsce zdarzenia zaalarmowani przez
s¹siadów milicjanci ulegli urokowi solenizantki i nie wyci¹gnêli konsekwencji za zak³ócanie nocnej ciszy.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ wówczas norm¹, ale i motywowani
przez niezwykle zaanga¿owan¹ w ¿ycie akademika kierowniczkê, studenci prowadzili bogato ilustrowane kroniki akademika,
organizowali wystawy hobbystyczne i gazetki œcienne. Klub
„Wawrzynek” by³ miejscem spotkañ z profesorami ró¿nych
specjalnoœci, nie tylko zreszt¹ medycznych. Organizowano te¿
ró¿norakie koncerty, pokazy filmowe, kursy jêzykowe, wieczornice, spotkania z pisarzami i aktorami. Przebojem by³ coroczny
„Bal Pi¿amowca”. Dzia³a³ radiowêze³, ciemnia fotograficzna,
punkt krawiecki i barek prowadzony przez spó³dzielniê „Akademik”. Trudno siê dziwiæ, ¿e „Wawrzynek” wygrywa³ wiele
ogólnopolskich konkursów dla DS-owych samorz¹dów. Za jeden z takich „wawrzynów” Rada Mieszkañców pojecha³a na
wycieczkê na Wêgry. W tamtych czasach to by³o coœ!
¯egnaj, spartañska ascezo
Na pocz¹tku warunki mieszkaniowe nie by³y najlepsze.
Choæ do dziœ docenian¹ zalet¹ tego modernizuj¹co-soc-

realistycznego budynku jest dobre przeszklenie i ceglana
technika budowlana, to jednak g³ówn¹ wad¹ by³a ciasnota.
W pokojach z piêtrowymi ³ó¿kami cisnê³o siê nawet po
siedem osób. Nie by³o firan i zas³on, a ³ó¿ka przykrywa³o
siê wojskowymi kocami. Kilka toalet usytuowano na korytarzach, jedyna ³aŸnia mieœci³a siê w piwnicy. Dziêki temu
w ca³ym budynku mog³o siê zmieœciæ a¿ 650 osób! A jednak musia³y mieæ urok parkiety w pokojach i na korytarzach, gdzie dziœ króluj¹ wyk³adziny i p³ytki. Modernizacja budynku zaczê³a siê ju¿ w latach siedemdziesi¹tych,
gdy piêtrowe ³ó¿ka zast¹piono tapczanami i ograniczono
liczbê lokatorów do 400. Wtedy te¿ na podwórku wzniesiono piêtrow¹ dobudówkê, gdzie umieszczono ³aŸnie mêsk¹
i ¿eñsk¹ oraz instalacje do podgrzewania wody. Nie oby³o
siê bez instalacyjnych wpadek. Zmieniany w po³owie lat
90-tych nowoczesny kocio³ do podgrzewania wody nie
chcia³ w³aœciwie dzia³aæ, skutkiem czego studenci przez
ponad miesi¹c nie mogli siê k¹paæ. Uczelnia wykupi³a im
wtedy bony na k¹piele w ostatniej istniej¹cej ³aŸni miejskiej,
usytuowanej szczêœliwie tu¿ za rogiem, przy ul. S³owackiego.
Gdzie smok ma swoje le¿e
Dziœ w 123 pokojach mieszka 216 studentek i studentów
z ró¿nych lat. Niektórym akademik odpowiada tak bardzo,
¿e wprowadziwszy siê tutaj na pierwszym roku, wyprowadzaj¹
siê dopiero po dyplomatorium. Bywa, ¿e mieszkaj¹ tu tak¿e
sta¿yœci. Po zakoñczonym w 2007 roku remoncie dwu- i jednoosobowe pokoje zgrupowane s¹ w dwu-, trzy- lub czteroosobowe segmenty. W ka¿dym segmencie jest ³azienka,
a w ka¿dym pokoju lodówka, telefon i dostêp do internetu.
Od dwóch lat dzia³a monitoring. Warunki panuj¹ce w najstarszym akademiku UMP docenili redaktorzy magazynu studenckiego „Dlaczego?”, umieszczaj¹c go na pocz¹tku tego
roku na drugim miejscu w rankingu wszystkich poznañskich
akademików.
W klubie nadal urz¹dza siê czasem studenckie imprezy, choæ
¿acy prowadz¹ dziœ ¿ycie bardziej zatomizowane. Wyj¹tkiem
jest zespó³ muzyczny Dragon`s Lair, regularnie æwicz¹cy w klubie. Jedno z pomieszczeñ zosta³o zaadaptowane na salê seminaryjn¹, a w dawnym barku – dziœ sali im. prof. Edmunda
Chróœcielewskiego – spotyka siê Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Nietkniêty pozosta³ za to piwniczny schron przeciwatomowy,
który jak przed laty gotów jest ocaliæ mieszkañców przed atakiem imperialistów.
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Chùopcy przekradali siæ do dziewczàt przez balkon na pierwszym piætrze

Widok na Jeýyce z okien „Wawrzynka”

Dziú w pokojach nie ma ju¿ ciasnoty

Przestronna klatka schodowa

Portiernia na wprost wejúcia i schodów
fot. Magdalena Knapowska-Nizioùek
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