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SPRAWOZDANIE  Z  DZIA£ALNOŒCI  AKADEMII  MEDYCZNEJ
IM.  KAROLA  MARCINKOWSKIEGO  W  POZNANIU  W  ROKU  AKADEMICKIM  2004/2005

Miniony rok akademicki, to rok, który koñczy kadencjê w³adz
Uczelni wybranych na okres 2002-2005. By³ to kolejny wa¿ny okres
dla Uczelni. 

Zakoñczy³a siê budowa Collegium Stomatologicum, gdzie obok
klinik stomatologicznych, rozpocz¹³ funkcjonowanie Dziekanat Wy-
dzia³u Lekarskiego II, swoje miejsce znalaz³o tu Muzeum Akademii
Medycznej, Zak³ad Historii Nauk Medycznych oraz Wydawnictwo
Naukowe AM.

Rozpoczê³y siê przygotowania do budowy Centrum Bibliote-
czno-Kongresowego zosta³a powo³ana Fundacja Wspierania Budo-
wy i Rozwoju Centrum Kongresowo-Bibliotecznego.

W czerwcu 2005 roku obchodzono jubileusz 85-lecia Wydzia³u
Farmaceutycznego, 25-lecia Oddzia³u Analityki Medycznej oraz 30-
lecia Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.

Uchwa³¹ ze stycznia 2005 roku Rada Miasta Poznania nada³a
naszej Uczelni tytu³ „Zas³u¿ony dla Miasta Poznania” w uznaniu
zas³ug dla spo³ecznego rozwoju miasta. 

Po raz kolejny Uczelnia zosta³a uznana za najlepsz¹ uczelniê
medyczn¹ w kraju, co jest wynikiem pracy ca³ej spo³ecznoœci akade-
mickiej. 

W roku 2004 na Wydziale Nauk o Zdrowiu akredytacjê Pañstwo-
wej Komisji Akredytacyjnej otrzyma³y dwa kierunki: pielêgniarstwo
i zdrowie publiczne.

Wiosn¹ tego roku odby³y siê wybory do organów jednoosobo-
wych i kolegialnych Uczelni na kadencjê 2005-2008. 

Wyra¿am nadziejê, ¿e w kolejnej kadencji w³adz uda siê dokonaæ
licznych przedsiêwziêæ, które trwale wpisz¹ siê w historiê naszej
Uczelni.

Sprawozdanie zawiera g³ówne elementy dzia³alnoœci dydaktycz-
nej, szkoleniowej, naukowej, finansowej, wydawniczej i inwestycyj-
nej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
w roku akademickim 2004/2005.

KSZTA£CENIE
W roku akademickim 2004/2005 na czterech wydzia³ach i oœmiu

kierunkach studiów dziennych oraz trzech kierunkach studiów zaocz- 
nych kszta³ci³o siê ³¹cznie 6 143 studentów:

= 4 516 na studiach dziennych
w tym:
< 449 obcokrajowców (w tym 412 odbywaj¹cych studia w jêzy-

ku angielskim)
< 311 wolnych s³uchaczy

= 1 627 na studiach zaocznych

W roku akademickim 2004/2005 studia ukoñczy³o:
= 248 lekarzy,

w tym: 
< 56 osób studia w jêzyku angielskim: 

– w programie 4-letnim 28 osób
– w programie 6-letnim 28 osób

< 1 obcokrajowiec
= 94 lekarzy stomatologów,

< 2 obcokrajowców,
= 122 magistrów farmacji,
= 21 magistrów analityki medycznej,
= 61 osób z tytu³em licencjata – pielêgniarstwo,
= 39 osób z tytu³em licencjata – fizjoterapia,
= 33 magistrów fizjoterapii,
= 37 osób z tytu³em licencjata – zdrowie publiczne,
= 33 osoby z tytu³em licencjata – pielêgniarstwo (studia zaoczne),
= 92 magistrów pielêgniarstwa (studia zaoczne),
= 65 osób z tytu³em licencjata – fizjoterapia (studia zaoczne),
= 11 magistrów fizjoterapii (studia zaoczne),
= 57 osób z tytu³em licencjata – zdrowie publiczne (studia zaoczne),
= 37 magistrów zdrowia publicznego (studia zaoczne),
= 152 osób z tytu³em licencjata – po³o¿nictwo(studia zaoczne).

£¹cznie absolwentów 1 102

Rekrutacja na rok 2004/2005
Nabór na wszystkie kierunki studiów, zgodnie z ustalonymi przez 

Senat Uczelni zasadami przyjêæ na I rok studiów, nastêpowa³
w drodze egzaminu wstêpnego, który odby³ siê na pocz¹tku lipca
2004 roku. Wczeœniej kandydaci mogli wzi¹æ udzia³ w spotkaniach
informacyjnych, tzw. „drzwiach otwartych”, organizowanych przez
poszczególne Wydzia³y.

W wyniku rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim
2004/2005 przyjêto: 1 779 osób, w tym 701 na studia zaoczne. 

Na I rok studiów przyjêto 120 obcokrajowców: 
= na Wydzia³ Lekarski II – Oddzia³ Anglojêzyczny 110 osób,

w tym na stomatologiê 34 osoby,
= 8 obcokrajowców rozpoczê³o kszta³cenie w jêzyku polskim

(3 osoby WL I; 2 osoby WL II-stomatologia, 3 osoby-WF),
= 2 osoby rozpoczê³y kszta³cenie w jêzyku angielskim na Wydziale 

Farmaceutycznym.

Do studiowania w charakterze wolnego s³uchacza dopuszczono 102
osoby.

Pomoc stypendialna
W roku akademickim 2004/2005 stypendia otrzymywa³o 1 777 studentów:
= stypendia socjalne 579
= stypendia naukowe 961
= stypendia Ministra Zdrowia 4
= stypendia socjalne i naukowe 208
= stypendia Rz¹du RP dla cudzoziemców 14
= stypendia dla osoby niepe³nosprawnej 11

ORGANIZACJE STUDENCKIE
W Uczelni dzia³aj¹ nastêpuj¹ce organizacje studenckie:
= Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego,
= Studenckie Towarzystwo Naukowe,
= Akademicki Zwi¹zek Sportowy,

Kierunek studiów
Studia dzienne

(Polacy i
obcokrajowcy)

Studia
zaoczne

Wolni
s³uchacze

Lekarski
Kszta³. w j. angielskim
Inni obcokrajowcy

1 175
355
18

– 145

Stomatologia
Kszta³. w j. angielskim
Inni obcokrajowcy

382
55
13

– 77

Farmacja
Kszta³. w j. angielskim
Inni obcokrajowcy

845
2
5

– 89

Analityka Medycyna 173 – –

Pielêgniarstwo
– studia magisterskie
– studia licencjackie
– SUM

347
27

372
391

–

Zdrowie publiczne
– studia licencjackie
– studia uzup. magister.

276
45

289
108

–

Po³o¿nictwo
– studia licencjackie

212 179 –

Fizjoterapia
– studia magisterskie
– studia licencjackie
– obcokrajowiec
– SUM

37
206

1
31

25
151

40

–

Razem 4 205 1 627 311

Tabela 1. Liczba studiuj¹cych na poszczególnych kierunkach.
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= Chór Akademicki,
= Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej,
= Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

IFMSA-Poland,
= Komitet Studentów Zagranicznych,
= Samorz¹d Studentów Amerykañskich,
= Redakcja Gazetki „Puls AM”,
= Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii,
= M³oda Farmacja.

Wszystkie organizacje studenckie otrzymuj¹ przydzielon¹ przez
Prorektora ds. Studenckich pomoc finansow¹ na podstawie algo-
rytmu umo¿liwiaj¹cego gospodarowanie œrodkami pieniê¿nymi
przez studentów.

Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego bierze udzia³ w pra-
cach wszystkich cia³ kolegialnych Uczelni, jej cz³onkowie repre-
zentuj¹ studentów w komisjach Uczelni powo³ywanych przez Senat
i Rektora, uczestnicz¹ w posiedzeniach Rad Wydzia³ów i Kolegium
Dziekañskim oraz w Kolegium Rektorskim i w posiedzeniach
Senatu.

KSZTA£CENIE PODYPLOMOWE
W roku akademickim 2004/2005 Oddzia³ Kszta³cenia Podyplo-

mowego Wydzia³u Lekarskiego II kontynuowa³ obowi¹zkowe kursy
dla lekarzy i lekarzy stomatologów specjalizuj¹cych siê wed³ug no-
wego jednostopniowego systemu. Kursy te, zgodne z wytycznymi
Ministerstwa Zdrowia, s¹ bezp³atne dla uczestników. 

W roku akademickim przeprowadzono ³¹cznie 200 kursów,
w których wziê³o udzia³ ponad 4 500 osób. Spoœród zorganizowanych 
200 kursów specjalizacyjnych odby³o siê 189 kursów obowi¹zko-
wych, a pozosta³ych 11 to kursy doskonal¹ce. Uczestnikami kursów
byli lekarze z ca³ej Polski. Po zakoñczeniu szkolenia ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu.

Oddzia³ Kszta³cenia Podyplomowego patronuje kursom z ho-
meopatii. Od paŸdziernika 1997 roku odbywaj¹ siê na terenie naszej
Uczelni kursy organizowane przez Centrum Kszta³cenia i Rozwoju
Homeopatii (CEDH) z siedzib¹ we Francji. W omawianym okresie
odby³y siê dwa kursy homeopatyczne (kurs II stopnia i kurs III
stopnia), w których ogó³em udzia³ wziê³o oko³o 38 osób. Wzorem lat
poprzednich, w ubieg³ym roku akademickim odbywa³y siê równie¿
kursy z zakresu homeopatii klasycznej w Oœrodku Praktycznego
Szkolenia Homeopatii Klasycznej i Praktyk Lekarskich im. Anto-
niego Kaczkowskiego w Poznaniu.

W ramach dzia³alnoœci Podyplomowego Studium Medycyny
Ratunkowej w roku akademickim 2004/2005 odby³a siê 6 edycja
podyplomowych studiów z medycyny ratunkowej. 3-semestralne
studia podyplomowe ukoñczy³o 16 osób.
Studium przeprowadzi³o równie¿: 
= kurs dla sta¿ystów lekarzy medycyny (203 osoby) i stomatologii

(80 osób),
= 2 kursy w ramach specjalizacji dla lekarzy stomatologii (28

osób),
= 2 kursy specjalistyczne dla pielêgniarek (55 osób),
= dwudniowe seminarium dla absolwentów PSMR (19 osób),
= 20-godzinny kurs dla lekarzy (13 osób).

£¹cznie w Studium Medycyny Ratunkowej szkolenie odby³o 398 
osób. 

W ramach dzia³alnoœci Studium Podyplomowego Optometrii
otwarto i nadal prowadzona jest IV edycja kszta³cenia dla 20 s³ucha-
czy, natomiast V edycjê kszta³cenia planowo Studium rozpocznie
w lutym 2006 roku. 

Wydzia³ Farmaceutyczny uzyska³ od Ministra Zdrowia certyfi-
katy akredytacyjne na okres 5 lat na prowadzenie specjalizacji z:
= mikrobiologii i biologii farmaceutycznej,
= analityki farmaceutycznej,
= farmakologii,
= farmacji klinicznej,
= farmacji szpitalnej,
= leku roœlinnego.

W 22 kursach, organizowanych przez Studium Kszta³cenia Po-
dyplomowego Wydzia³u Farmaceutycznego, uczestniczy³y 633
osoby. Program dydaktyczny dla poszczególnych kursów opubliko-
wano w „Informatorze o szkoleniu podyplomowym”.

DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWO-BADAWCZA
Nale¿y podkreœliæ, ¿e podobnie jak w latach ubieg³ych wzrasta

zainteresowanie pracowników Uczelni sk³adaniem wniosków o gran- 
ty do KBN. Niestety, nie wszystkie wnioski s¹ rozpatrywane pozy-
tywnie z uwagi na ograniczon¹ wysokoœæ œrodków finansowych.

Œrodki finansowe na dzia³alnoœæ statutow¹ (naukow¹) by³y
przydzielane na podstawie decyzji KBN na poszczególne wydzia³y,
a w ramach wydzia³u na jednostki organizacyjne. Podstaw¹ przyz-
nania œrodków finansowych by³o sprawozdanie z dzia³alnoœci nauko- 
wej jednostki i liczba uzyskanych punktów. Natomiast fundusze na
badania w³asne, przyznane decyzj¹ KBN, (znacznie ni¿sze ni¿
w 2004 r.) rozdzielane by³y na podstawie wewnêtrznego konkursu
projektów. Konkurs rozstrzyga Senacka Komisja ds. Nauki, a za-
twierdza Rektor.

W ramach dotacji na dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ badania, otrzymano
za poœrednictwem Ministerstwa Zdrowia:
= 2004 r. – 115 000 z³, 
= 2005 r. – 118 900 z³.

W 2004 roku zrealizowano jedn¹ ekspertyzê, a w 2005 roku dwie
ekspertyzy. Z dotacji tej dofinansowana by³a tak¿e dzia³alnoœæ wyda- 
wnicza, dzia³alnoœæ biblioteki oraz organizacja konferencji. Wyso-
koœæ tej dotacji, jak co roku, jest znikoma w porównaniu z potrze-
bami.

Zainteresowanie wspó³prac¹ naukow¹ z UAM, podobnie jak
w latach ubieg³ych, jest du¿e. Na kolejn¹ edycjê konkursu z³o¿ono 41 
wspólnych projektów. Wzglêdy finansowe pozwoli³y na realizacjê
31 z nich. W 2005 roku przystêpujemy do realizacji nastêpnej edycji
konkursu.

Tabela 2. Prace badawcze realizowane w Uczelni w roku 2004/2005
finansowane przez KBN

Uczelnia co roku wystêpuje z wnioskami do KBN o dofinanso-
wanie inwestycji budowlanych lub zakupu aparatury badawczej.
W 2004 r. wyst¹piono z 10 wnioskami, po 3 z Wydzia³u Lekarskiego
I, Lekarskiego II i Farmaceutycznego oraz 1 z Wydzia³u Nauk
o Zdrowiu – dotacjê otrzyma³o 6 jednostek.

Minister Zdrowia za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne
przyzna³ nauczycielom akademickim w roku 2004 – 2 nagrody indy-
widualne i 1 zespo³ow¹, a 2005 roku – 1 indywidualn¹ i 2 zespo³owe. 

Nagrody rektorskie za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne
2003/2004 otrzyma³o 89 osób. Nale¿y nadmieniæ, ¿e nagrody rektor-
skie by³y w roku 2004 rozpatrywane wed³ug nowo opracowanych,
zatwierdzonych przez Senat AM, regulaminów, dotycz¹cych
osi¹gniêæ naukowych i dydaktycznych nauczycieli akademickich.
Wnioski o nagrody rektorskie za rok akademicki 2004/2005 s¹
w trakcie rozpatrywania.

Trzem nauczycielom akademickim naszej Uczelni przyznano
stypendia naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Rodzaj tematów  badawczych
Liczba

(stan na 30.09.2005 r.)

Granty KBN 80

Badania Statutowe 140

Badania W³asne 417

UAM-AM 31

Studenckie 54

Inne (prace i us³ugi badawcze) 46

Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania
 – ekspertyzy

2
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W roku akademickim 2004/2005 nadano 2 tytu³y doktora honoris
causa naszej Uczelni:
= prof. dr Reinhard Neubert,
= prof. dr Alexander Bernhard.

We wrzeœniu 2004 roku przeprowadzono rekrutacjê na studia
doktoranckie. Do egzaminów przyst¹pi³o 67 kandydatów. Przyjê-
tych zosta³o 49 osób. Równie¿ w czerwcu 2005 r. przeprowadzono
rekrutacjê na studia doktoranckie; w tym terminie do egzaminu przy-
st¹pi³o 60 osób, a przyjêto 43 osoby. Na studia doktoranckie przyjêto
równie¿ 2 obywateli Bia³orusi pochodzenia polskiego.

Obecnie w Uczelni studia doktoranckie odbywa 230 osób,
w tym 47 bez œwiadczeñ stypendialnych. Na p³atnych studiach
doktoranckich studiuj¹ 4 osoby. W minionym roku akademickim 39
osób pobiera³o stypendium doktorskie, natomiast stypendia habili-
tacyjne pobiera³o 18 pracowników.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
W roku akademickim 2004/2005 Uczelnia systematycznie rozwi- 

ja³a i pog³êbia³a wspó³pracê zagraniczn¹ z instytucjami, z którymi
kontakty utrzymujemy od wielu lat. 

W ramach tej wspó³pracy odby³o siê m.in. wspólne z Uniwer-
sytetem w Halle sympozjum naukowe Cor et Vasa II (Poznañ, 20-22
maja 2005), na miesiêczn¹ praktykê studenck¹ do szpitala
uniwersyteckiego w Halle wyjecha³o 5 naszych studentów Wydzia³u
Lekarskiego I.

W ramach wspó³pracy z Uniwersytetem Chrystiana Albrechta
w Kilonii w minionym roku akademickim na tzw. sta¿e naukowe
wyjecha³o 18 m³odych pracowników naszej Uczelni, na miesiêczne
praktyki studenckie przyjêliœmy 3 studentów z Wydzia³u Medy-
cznego Uniwersytetu w Kilonii.

W ramach wspó³pracy z Uniwersytetem w Edynburgu 1 praco-
wnik poznañskiej Akademii Medycznej otrzyma³ stypendium nauk-
owe w ramach Polish School of Medicine Memorial Fund. W roku
2005 delegacja naszej Uczelni bra³a udzia³ w uroczystym otwarciu
wystawy historycznej poœwiêconej dzia³alnoœci Polskiego Wydzia³u
Lekarskiego w Edynburgu.

W minionym roku akademickim podpisano nowe umowy o wspó³-
pracy z nastêpuj¹cymi uczelniami:
= Baltimore College of Dental School, University of Maryland,

USA,
= Illinois College of Optometry, USA,
= University of Pensylwania School of Medicine, USA.

Wspó³praca z t¹ ostatni¹ uczelni¹ otworzy³a nam dostêp do progra-
mów edukacyjno-stypendialnych w ramach Global Health Pro-
grams.

Ponad 800 razy pracownicy naszej Uczelni wyje¿d¿ali za granicê
w celach naukowych. Goœciliœmy natomiast prawie 50 przedsta-
wicieli zagranicznych instytucji, którzy przyjechali do nas na zapro-
szenie w³adz i poszczególnych jednostek Akademii Medycznej.

Zintensyfikowano dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie naszego
udzia³u w projektach badawczych wspó³finansowanych przez UE (6
Program Ramowy). Liczba projektów, w których uczestnicz¹ nasze
jednostki wzros³a w ostatnim roku z 4 do 8. 

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Socrates-
Erasmus na czêœæ studiów za granicê wyjecha³o 34 studentów
wszystkich wydzia³ów, natomiast w naszej Uczelni studiowa³o
6 studentów z Francji, Szwecji, Niemiec i Finlandii. W ramach
powy¿szego programu goœciliœmy tak¿e 2 wyk³adowców z Francji
i Finlandii.

DZIA£ALNOŒÆ PROMOCYJNA
W roku akademickim 2004/2005 dzia³alnoœæ promocyjna

Uczelni w szczególnoœci by³a realizowana poprzez dzia³ania wysta-
wiennicze, jak i przygotowanie studentów i absolwentów do poszuki- 
wania pracy.

Uczelnia bra³a udzia³ w nastêpuj¹cych imprezach:
= Miêdzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2005, Poznañ, 

17-19.03.2005,

= Targi Edukacyjne – Poznañ 2005, 25-27.02.2005,
= III Lubuskie Targi Edukacyjne Absolwent 2005, Gorzów Wlkp.,

3-4.03.2005 r.,
= III Medyczne Forum Kariery, 5-6.11.2004 r.,
= IV Medyczne Forum Kariery 11-12.03.2005 r.

ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ, ZATRUDNIENIE
W roku akademickim 2004/2005 rozwój kadry naukowej Wydzia³ów 
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

Wydzia³ Lekarski I 
= 1 osobie nadano tytu³ naukowy profesora,
= 4 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego,
= 5 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
= 9 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
= 35 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycznych,
= 12 osobom nadano stopieñ doktora nauk biologicznych,
= 71 osobom wszczêto przewody doktorskie.

Wydzia³ Lekarski II
= 3 osobom nadano tytu³ naukowy profesora,
= 5 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego,
= 5 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
= 8 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
= 37 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycznych,
= 75 osobom wszczêto przewody doktorskie.

Wydzia³ Farmaceutyczny
= 1 osobê mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego,
= 1 osobê mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
= 1 osobie nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
= 7 osobom nadano stopieñ naukowy doktora,
= 11 osobom wszczêto przewody doktorskie.

Wydzia³ Nauk o Zdrowiu 
= 2 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego,
= 2 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
= 3 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
= 11 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycznych,
= 24 osobom wszczêto przewody doktorskie.

W sumie w roku akademickim 2004/2005
= 4 osobom nadano tytu³ naukowy profesora,
= 12 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego,
= 13 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
= 21 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego,
= 102 osobom nadano stopieñ naukowy doktora medycznych,
= 181 osobom wszczêto przewody doktorskie.

Zatrudnienie
Z porównania stanów zatrudnienia na dzieñ 1 paŸdziernika 2004

roku oraz 1 paŸdziernika 2005 roku wynika, i¿ nast¹pi³ wzrost zatru-
dnienia ogó³em o 2,6%. Wzrost ten nast¹pi³ w grupach: nauczycieli
akademickich, administracji oraz pracowników naukowo-technicz-
nych. Jest on wynikiem zmian organizacyjnych w Uczelni.

Zmiany organizacyjne
5 paŸdziernika 2004 roku odby³o siê uroczyste otwarcie

Collegium Stomatologicum z udzia³em wielu zaproszonych goœci.
W tym nowoczesnym budynku swoje miejsce znalaz³y g³ównie
kliniki stomatologiczne Uczelni. Tu, obok kszta³cenia studentów
stomatologii, prowadzone s¹ badania naukowe oraz szkolenia po-
dyplomowe dla lekarzy dentystów. Jest to równie¿ siedziba Centrum
Klinik Stomatologicznych, które œwiadczy us³ugi wysokospe-
cjalistyczne dla mieszkañców Poznania, Wielkopolski, a tak¿e dla
pacjentów z innych regionów kraju. 

Do Collegium Stomatologicum przeniesiono Zak³ad Historii
Medycyny, Muzeum Uczelni, Wydawnictwo Naukowe AM oraz
Dziekanat Wydzia³u Lekarskiego II. 

Do Collegium Kopernckiego (ob. nazwa to „Collegium prof.
Józefa Chmiela”) przeniesiono trzy jednostki Wydzia³u Farma-
ceutycznego: Katedrê i Zak³ad Bakteriologii Farmaceutycznej,
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Katedrê i Zak³ad Farmakognozji oraz Katedrê i Zak³ad Biochemii
Farmaceutycznej, natomiast do budynku przy ul. Rokietnickiej
przeniesiono Katedrê Immunologii Klinicznej. Obok Collegium
Stomatologicum rozpoczêto budowê Centrum Biblioteczno- Kongre-
sowego.

W ci¹gu roku akademickiego na Wydzia³ach dokonano kolejnych
zmian organizacyjnych: Wydzia³ Lekarski I – utworzono 6 pracowni; 
Wydzia³ Lekarskim II – utworzono 4 pracownie, zmie- niono nazwê
dwóm jednostkom; Wydzia³ Farmaceutyczny – utwo- rzono 1 praco-
wniê, zmieniono nazwê dwóm jednostkom; Wydzia³ Nauk o Zdrowiu 
– utworzono 2 kliniki, przekszta³cono dwie jednostki.

DZIA£ALNOŒÆ BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ
Dostêp do zbiorów i informacji
W roku akademickim 2004/2005 ksiêgozbiór Biblioteki powiêk-

szy³ siê o 4 891 woluminów, w tym 1 309 pozyskanych w drodze
zakupu, 1 831 w formie darów i wymiany oraz 447 skryptów
z Wydawnictwa Naukowego Akademii Medycznej i 304 w formie
egzemplarza obowi¹zkowego z Biblioteki Uniwersyteckiej.

W drodze prenumeraty Biblioteka otrzymywa³a 259 czasopism
polskich i 210 zagranicznych w formie drukowanej, z darów i wy-
miany 80 tytu³ów polskich i 44 tytu³y zagraniczne.

Za poœrednictwem witryny internetowej Biblioteka udostêpnia³a
w sieci akademickiej 3 548 pe³notekstowych czasopism zagranicz-
nych i polskich, w tym 347 z prenumeraty i darów od wydawców,
3 201 dziêki uczestnictwu w konsorcjach bibliotecznych: Science
Direct, Springer Link, Blackwell/Synergy oraz w ramach projektu
EIFL/EBSCO. Lista udostêpnianych w sieci akademickiej œwiato-
wych baz komputerowych wzbogacona zosta³a o bazê Science

Citation Index-Expanded (ISI Philadelphia), zawieraj¹c¹ oprócz da-
nych bibliograficznych równie¿ informacje o cytowaniach publi-
kacji.

Statystyka udostêpniania
Z czytelni Biblioteki G³ównej w roku akademickim 2004/2005

korzysta³o 25 552 czytelników, którym udostêpniono 16 202 ksi¹¿ek
i 37 200 czasopism. Wypo¿yczalnia miejscowa obs³u¿y³a 7 120
czytelników, dokonuj¹c 54 556 wypo¿yczeñ i przyjmuj¹c 51 134
zwrotów wypo¿yczonych materia³ów. 

Z elektronicznego systemu informacji Biblioteki G³ównej korzy-
sta³o 155 384 u¿ytkowników: 2 286 za poœrednictwem terminali
w czytelniach i 153 098 za poœrednictwem witryny internetowej.

Szkolenia dla studentów
Biblioteka przeprowadzi³a szkolenia wstêpne z zakresu „Przy-

sposobienia bibliotecznego” dla studentów I roku wszystkich Wy-
dzia³ów. Zajêcia w wymiarze 1,5 godz. objê³y 1 108 studentów,
w tym 100 anglojêzycznych. 

Szkolenia z „Podstaw informacji naukowej” realizowane by³y na
Wydziale Farmaceutycznym (fakultet) oraz na Wydziale Nauk
o Zdrowiu (obligatoryjnie). W minionym roku akademickim
przeprowadzono 211 godzin szkoleñ z informacji naukowej dla 41
grup studentów.

W ramach kursu dla lekarzy rozpoczynaj¹cych specjalizacjê
z chorób wewnêtrznych prowadzony jest wyk³ad na temat naukowej
informacji medycznej po³¹czony z prezentacj¹ biblioteki elektro-
nicznej.

Grupy pracownicze

Lata

% 2005/20042004 2005

Etaty Osoby Etaty Osoby

Nauczyciele akademiccy 1 081,86 1 107 1 102,15 1 137 102

Pracownicy naukowo-techniczni 361,74 372 380,59 390 105

Administracja 238,72 245 251,28 260 105

Pracownicy biblioteki 32,50 34 32 35 98

Obs³uga 209,26 217 208,17 216 99

Lekarze zak³adowi 5,25 6 5 5 95

Razem:
w tym nauczyciele MON

1 929,33
2

1 981
2

1 979,19
2

2 043
2

–

Tabela 3. Liczb zatrudnionych pracowników ogó³em, stan w dniu 01.10.2004 r. i stan w dniu 01.10.2005 r.

Stanowiska

Lata

% 2005/20042004 2005

Etaty Osoby Etaty Osoby

Profesorowie
= zwyczajni
= nadzwyczajni
= nadzwyczajni AM

178,08
71,58
65,5
41

186
79
66
41

181,08
74,58

59
47,5

191
82
60
49

102
104
90

116

Docenci – – – – –

Adiunkci ze stopniem dr. hab. 94 95 100 101 106

Razem samodz. pracownicy nauki 272,08 281 281,08 292 103

Adiunkci 179 181 185 186 103

Asystenci 423,03 432 421,82 435 99

Starsi wyk³adowcy ze stopniem dr. 123,75 125 120,75 122 98

Starsi wyk³adowcy 35 35 34,5 35 99

Wyk³adowcy 26,5 27 26 27 98

Pozostali:
lektorzy, instruktorzy, instruktor – nauczyciel zawodu 20,5 23 31 38 151

Nauczyciele MON 2 2 2 2 100

Razem nauczycieli: 1 081,86 1 107 1 102,15 1 137 –

Tabela 4. Liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty, stan na 1 paŸdziernika 2005 r.
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Udzia³ w konferencjach, szkoleniach i imprezach naukowych
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w konferencjach bibliotek

akademickich w Warszawie (3-4 XI 2004) oraz w Poznaniu (15-17 VI 
2005), bibliotek medycznych w Bia³ymstoku (7-9 IX 2005) oraz
w konferencjach miêdzynarodowych INFORUM 2005 w Pradze
(23-26 V 2005) i 7th European Meeting International Coalition of
Library Consortia w Poznaniu (28 IX-1 X 2005). Brali ponadto
udzia³ w szkoleniach i prezentacjach organizowanych przez
Poznañsk¹ Fundacjê Bibliotek Naukowych, uczestniczyli w semi-
nariach i warsztatach poœwiêconych tworzeniu, gromadzeniu i zarz¹-
dzaniu Ÿród³ami informacji naukowej: III Krakowskie Warsztaty
Kartoteki MeSH (25-27 XI 2004), seminarium WILEY/IPS w War-
szawie (25 XI 2004), seminaria organizowane przez wydawców pod-
czas Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki w Warszawie (18-20
V 2005) oraz organizacji wspó³pracy miêdzynarodowej – I Polsko-
Niemieckie Warsztaty Bibliotekarskie w Poznaniu (8-9 VI 2005). 

Biblioteka by³a wielokrotnie wizytowana przez przedstawicieli
firm zagranicznych specjalizuj¹cych siê w dostarczaniu literatury
i Ÿróde³ informacji, z którymi prowadzone by³y konsultacje w imie-
niu œrodowiska bibliotecznego, goœci z uczelni zagranicznych oraz
bibliotekarzy z ró¿nych krajowych uczelni.

DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA
W roku akademickim 2004/2005, wydawano pozycje z Planu

Wydawniczego, zatwierdzonego przez Senat oraz wydawnictwa dla
jednostek Uczelni, zlecone przez Dyrektora AM.

Wydawnictwa z planu wydawniczego Uczelni
= Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne: 11 pozycji, w tym 3 ksi¹¿ki i 8 

skryptów,
= Czasopisma: „Nowiny Lekarskie”, „Pielêgniarstwo Polskie”,

„Polski Przegl¹d Nauk o Zdrowiu” i „Dental Forum” 
= Wydawnictwa ci¹g³e:

< Informator Biblioteki G³ównej AM nr 1, 
< Bibliografia prac Akademii Medycznej im. Karola Marcin-

kowskiego w Poznaniu opublikowana w roku 2001, 
< Biuletyn Informacyjny AM, pod red. prof. dr hab. Wies³awy

Biczysko (kontynuacja). 

Wydawnictwa zlecone przez Dyrektora Uczelni
= Wydawnictwa oprawione blokowo (ksi¹¿ki):

< Rozprawy habilitacyjne (13 pozycji),
< Wydawnictwa konferencyjne, wspomnieniowe, informatory

(13 pozycji).
= Wydawnictwa broszurowe:

< Gazeta Studentów AM – PULS AM.
< Broszury konferencyjne, programy, materia³y dydaktyczne.

= Wydawnictwa akcydensowe (listowniki, wizytówki, zaprosze-
nia, druki) nieoprawione.

FINANSE UCZELNI
Dzia³alnoœæ finansowa Uczelni za 2004 rok prowadzona by³a

w oparciu o plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Senat,
w którym uwzglêdniono przyznane dotacje z Ministerstwa Zdrowia
oraz z Komitetu Badañ Naukowych. W roku 2004 Uczelnia otrzyma-
³a dotacje na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w wysokoœci 88 807 371 z³.

Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia nie pokry³a bie-
¿¹cych potrzeb dydaktycznych Uczelni i nie zawiera³a wyodrêb-
nionych funduszy na remonty, dydaktykê kliniczn¹ i stomatolo-
giczn¹, kszta³cenie podyplomowe, wynagrodzenia.

W 2004 roku przychody ogó³em z dzia³alnoœci dydaktycznej wy-
nios³y 112 218 263, 51 z³.
Do najistotniejszych przychodów w³asnych nale¿y zaliczyæ:
= kszta³cenie studentów anglojêzycznych 11 585 449,52 z³
= studia zaoczne   1 695 116,14 z³
= studia zaoczne (pomostowe)      802 645,00 z³
= wolni s³uchacze   3 843 101,44 z³
= pozosta³e (dyplomy, II fakultet, itp)   1 613 627,70 z³
= najem i dzier¿awa   1 423 184,63 z³

Przychody dzia³alnoœci badawczej wynios³y 
= badania statutowe   6 819 167,26 z³       
= badania w³asne   2 118 213,36 z³       
= projekty badawcze   4 430 712,96 z³       
= inne (SPUB, proj. celowe itp.)       183 497,00 z³       
= pozosta³e przychody z us³ug badawczych      5 618 130,41 z³      

Zysk w dzia³alnoœci badawczej osi¹gany jest tylko w pozosta³ych 
pracach i us³ugach badawczych, poniewa¿ przychody z badañ
statutowych, w³asnych i projektów badawczych rozliczane s¹ do
wysokoœci poniesionych kosztów, a wiêc nie wp³ywaj¹ w sposób
bezpoœredni na wynik finansowy Uczelni.

Koszty dzia³alnoœci Uczelni:

= Koszty dzia³alnoœci operacyjnej 139 866 163,45 z³ 
< amortyzacja     8 671 221,15 z³
< zu¿ycie materia³ów i energii   11 577 016,41 z³
< us³ugi obce     9 518 860,48 z³
< podatki i op³aty        139 073,77 z³
< wynagrodzenia   82 742 212,32 z³
< œwiadczenia na rzecz pracowników   22 588 565,97 z³
< pozosta³e koszty     4 629 213,35 z³

= Pozosta³e koszty operacyjne     3 326 045,61 z³
= Koszty finansowe   711 116,67 z³

W 2004 roku na skutek zalania w Katedrze i Zak³adzie Chemii
Nieorganicznej i w Katedrze i Zak³adzie Biochemii Farmaceutycznej, 
wyst¹pi³a strata nadzwyczajna na kwotê 10 892,57 z³.

Akademia Medyczna w roku 2004, ³¹cznie z jednostkami powi¹za-
nymi, tj. Aptek¹ i Zarz¹dem Inwestycji, osi¹gnê³a ujemny wynik
finansowy w wysokoœci 6 267 185,36 z³: 
= AM strata 6 330 154,44 z³
= Apteka zysk      62 802,97 z³
= Zarz¹d Inwestycji zysk     166,11 z³

Dzia³alnoœæ finansowa Uczelni w 2005 roku prowadzona jest
w oparciu o plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzony przez Senat,
w którym uwzglêdniono przyznane dotacje z Ministerstwa Zdrowia
oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
W 2005 roku Uczelnia otrzyma³a dotacjê na dzia³alnoœæ dydak-
tyczn¹ z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 104 301 118 z³, z tego na
wynagrodzenia – kwotê 72 322 866 z³.

Na dzia³alnoœæ badawcz¹ otrzymano:
= badania statutowe 6 029 700 z³
= badania w³asne 2 510 100 z³
 
Przychody z dydaktyki podstawowej w I pó³roczu 2005 roku wy-
nosi³y 56 261 609 z³.

Do najistotniejszych przychodów dzia³alnoœci dydaktycznej
w I pó³roczu 2004 zaliczamy:
= kszta³cenie studentów anglojêzycznych   3 936 801,18 z³
= studia zaoczne   1 547 124,77 z³
= kszta³cenie podyplomowe      531 428,10 z³
= op³aty rekrutacyjne       608 688,00 z³
= op³aty za powtarzanie roku        94 927,83 z³
= op³aty za przewody doktorskie i habilitacyjne 134 625,00 z³
= kszta³cenie studentów zagranicznych      123 814,45 z³
= op³aty za II fakultet    7 761,15 z³
= kszta³cenie eksternistyczne      275 186,00 z³
= wolni s³uchacze   1 941 034,79 z³

DZIA£ALNOŒÆ SOCJALNA
W roku akademickim 2004/2005 udzielono pomocy finansowej:
= w formie zapomóg bezzwrotnych (wysokoœæ zapomogi wynosi³a

od 120 – 2 100 z³):
< 108 pracownikom, 
< 74 emerytom i rencistom.
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= w formie indywidualnych kont osobistych, stanowi¹cych indy-
widualn¹ refundacjê wypoczynku, z której skorzysta³o:
< 2 119 pracowników (wysokoœæ kont osobistych: 1 230 z³, 1 540 

z³, 1 690 z³),
< 570 emerytów   i   rencistów   (wysokoœæ   kont osobistych: 660

z³, 600 z³, 480 z³).

W roku akademickim 2004/2005 roku udzielono po¿yczek mieszka-
niowych:
= 45 pracownikom na budowê domu, zakup mieszkania lub domu,

sp³atê kredytu, uzupe³nienie wk³adu mieszkaniowego w wyso-
koœci od 5 000 do 25 000 z³

= 266 pracownikom na remont mieszkania lub domu od 2 000 do
3 500 z³.

INWESTYCJE
Wykaz prowadzonych inwestycji zakoñczonych w okresie od
09.2004 do 09.2005 r.:

Instytut Stomatologii AM w Poznaniu, ul. Bukowska 70.
= Segment „B” i „C” – wykonano roboty budowlane i bran¿owe

w zakresie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, sprê-
¿onego powietrza, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej,
ssania dla unitów, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
Czêœciowo wyposa¿ono obiekt w sprzêt i meble,

= Segment „A” i „E” wraz z gara¿ami. Wykonano roboty budo-
wlane i bran¿owe w zakresie instalacji wod.-kan., centralnego
ogrzewania, sprê¿onego powietrza, wentylacji mechanicznej, ga- 
zowej, ssania dla unitów, instalacje elektryczne i teletechniczne,
czêœciowo wyposa¿ono w sprzêt i meble,

= Wykonano ukszta³towanie terenu wokó³ budynku wraz z dro-
gami dojazdowymi i zieleni¹,

= Segment „D” wraz z murem oporowym po. 1 do 5 – wykonano
roboty budowlane i bran¿owe w zakresie instalacji wod.-kan.,
centralnego ogrzewania, sprê¿onego powietrza, wentylacji
mechanicznej, gazów medycznych, ssania dla unitów, instalacji
elektrycznej i teletechnicznej.

Wartoœæ ca³ej inwestycji wynosi 87 358 700 z³. 

Modernizacja SPSK nr 5 AM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33
obejmuj¹ca modernizacjê infrastruktury szpitala. 
= Modernizacja Oddzia³u Radiologii Pediatrycznej SPSK nr 5 –

wykonano roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne
(wartoœæ ca³ej inwestycji 1 522 200 z³),

= Remont Oddzia³u XII Endokrynologiczno-Reumatologiczno-
Pediatrycznego – wykonano roboty budowlane, sanitarne i elek-
tryczne (wartoœæ ca³ej inwestycji 1 421 000 z³),

= Remont Oddzia³u X Endokrynologii Dzieciêcej – wykonano
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne (wartoœæ ca³ej inwes-
tycji 492 500 z³).

Powstanie Oddzia³u Transplantacji Szpiku Kostnego w SPSK nr
1 w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84.
= Wykonano prace budowlane i instalacyjne obejmuj¹ce nad-

budowê piêtra dla Kliniki Hematologii wraz z modernizacj¹
pomieszczeñ przyziemia na potrzeby laboratorium Szpitala.
Wyposa¿ono w sprzêt medyczny i meble

Wartoœæ inwestycji wynosi 16 819 000 z³.

SPSK nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.
= Modernizacja Kliniki Otolaryngologii Oddzia³ F-IV – wykonano

prace budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne i teletech-
niczne. Czêœciowo wyposa¿ono w sprzêt i meble (wartoœæ inwes-
tycji wynosi 2 803 000 z³).

= Modernizacja pomieszczeñ Sterylizatorni – wykonano prace
budowlane i instalacyjne wraz z monta¿em podstawowym
urz¹dzeñ (myjki i sterylizatory). Wyposa¿ono w meble (wartoœæ
inwestycji wynosi 5 193 000 z³).

Rozbudowa Hospicjum PALIUM w SPSK nr 1 w Poznaniu,
os. Rusa 25 A.
= Wykonano prace budowlane obejmuj¹ce wykonanie zewnêtrznej 

klatki schodowej, zewnêtrznej windy dla niepe³nosprawnych,
balkonu wewnêtrznego, adaptacji czêœci pomieszczeñ oraz prze-
budowê œmietnika, instalacje sanitarne, elektryczne i teletech-
niczne.

Wartoœæ inwestycji wynosi 1 315 000 z³.

Modernizacja Bloku Operacyjnego w O-RSK nr 4 w Poznaniu,
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147.
= Wykonano II etap prac modernizacyjnych obejmuj¹cych: sale

operacyjne nr 1-3 wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.
Wykonano instalacje wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazów
medycznych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych
i teletechnicznych. Czêœciowo wyposa¿ono w meble i sprzêt
medyczny.

Wartoœæ inwestycji wynosi 7 100 000 z³.

Nadbudowa o jedn¹ kondygnacjê  budynku Izby Przyjêæ SPSK
nr 5 w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.
= Wykonano prace budowlane, instalacje wod.-kan., centralnego

ogrzewania, gazów medycznych, wentylacji, zasilanie c.o. i c.t.,
instalacje elektryczne. Czêœciowo wyposa¿ono w meble i sprzêt
medyczny.

Wartoœæ inwestycji wynosi 4 921 000 z³.

REMONTY
W okresie od 1.09.2004 do 30.09.2005. wykonano remonty za ³¹czn¹
kwotê 9 371 800, z³.

Wyremontowano miedzy innymi nastêpuj¹ce obiekty:
= SPSK nr 2 Katedra i Zak³ad Neurologii Klinicznej – moder-

nizacja zwierzêtarni 150 800 z³
= Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej

i Endokrynologicznej – remont biblioteki 112 000 z³.
= SPSK nr 2 Budynek Patomorfologii – remont dachu I etap

260 000 z³.
= Collegium Kopernickiego ul. Œwiêcickiego 4 – adaptacja obiektu

dla potrzeb Wydzia³u Farmaceutycznego 6 771 000 z³.
= DS. Eskulap – remont ³azienek IV i V piêtro 67 500 z³.
= Katedra i Zak³ad Toksykologii – modernizacja wentylacji

w zwierzêtarni 363 200 z³.
= DS. Hipokrates – remont segmentów I etap 155 200 z³.
= Katedra i Zak³ad Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosme-

tycznych – adaptacja pomieszczeñ gospodarczych na pomie-
szczenia dydaktyczne 200 400 z³.

= DS. Wawrzynek – remont segmentów VI etap 225 800 z³.
= Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii– remont sanitariatów

9 000 z³.
= Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Zaburzeñ Metabo-

licznych i Nadciœnienia Têtniczego – remont Sali dydaktycznej
52 000 z³.

= SPSK nr 2 Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej – remont
sanitariatów 105 400 z³

Ponadto za kwotê 562 700 z³ wykonano prace zwi¹zane  z rozbudow¹
systemu teleinformatycznego Uczelni.

Rektor Akademii Medycznej

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PROF. DR HAB. GRZEGORZ H. BRÊBOROWICZ
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KOMISJE  SENACKIE

KOMISJE  SENACKIE

Senat Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 r., Uchwa³¹ nr
618/2005 oraz Uchwa³¹ nr 631/2006, powo³a³ sta³e komisje senackie na kadencjê 2005-2008 w nastêpuj¹cym sk³adzie:

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .  O R G A N I Z A C J I   I   R O Z W O J U

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr hab.  Tomasz Opala

Cz³onkowie
Prof. dr hab. Zygmunt Adamski
Dr hab. Ryszard Marciniak
Prof. dr hab. El¿bieta Nowakowska
Prof. dr hab. Romuald Ochotny
Prof. AM dr hab. W³odzimierz Samborski

Prof. AM dr hab. Jerzy Sokalski
Prof. dr hab. Marek Spaczyñski
Prof. dr hab. Marianna Zaj¹c
Pawe³ Uruski

Obs³uga administracyjna: Dzia³ Organizacji

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   N A U K I

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr  hab.  Wojciech Dyszkiewicz

Cz³onkowie
Prof. dr hab. Andrzej Brêborowicz
Prof. dr hab. Maria Borysiewicz-Lewicka
Dr hab. Franciszek G³ówka
Prof. dr hab. T. Hermann
Dr hab. Krystyna Jaracz
Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleñska
Prof. dr hab. Wac³aw Majewski
Prof. AM. dr hab. Jadwiga Mielcarek
Prof. AM dr hab. Micha³ Musielak

Mgr Aniela Piotrowicz
Prof. dr hab. Aldona Siwiñska
Prof. dr hab. Jana Skrzypczak
Prof. AM dr hab. Stanis³aw Sobiak
Prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz
Prof. dr hab. H. Wysocki
Prof. dr hab. Maciej Zabel
Kinga Krzysztoñ
Joanna Dudziak 

Obs³uga administracyjna: Dzia³ Badañ Naukowych

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   W S P Ó £ P R A C Y   Z   Z A G R A N I C ¥

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr hab.  Wojciech Cichy

Cz³onkowie
Prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
Prof. AM dr hab. Krzysztof Drews
Dr hab. Danuta Dyk
Prof. AM dr hab. Ewa Florek
Prof. AM dr hab. Janina Lulek
Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz

Prof. AM dr hab. Andrzej Oko
Dr Magdalena Sobieska
Prof. dr hab. Micha³ Wojtalik
Dr hab. Dorota Zozuliñska
Prof. dr hab. Jan ¯eromski
Anna Kaczmarek

Obs³uga administracyjna: Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   F I N A N S Ó W   I   Z A O P A T R Z E N I A

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr hab.  Andrzej Tykarski

Cz³onkowie
Prof. dr hab. Zygmunt Adamski
Lek. med. Andrzej Balcerzak
Prof. dr hab. Jerzy Moczko
Dr Ryszard Orliñski
Prof. dr hab. Jerzy Or³owski
Prof. dr hab. Janusz Paluszak

Prof. AM dr hab. Juliusz Przys³awski
Prof. dr hab. Stefan Sajdak
Dr hab. Barbara Steiborn
Prof. dr hab. Witold Szyfter
Prof. AM dr hab. Micha³ Umbreit
Marta Kruszyñska

FAKTY AM Nr 1 (2006)
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KOMISJE SENACKIE

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   D Y D A K T Y K I

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr  hab.  Zenon Kokot

Cz³onkowie

Prof. dr hab. Jacek Br¹zert 

Prof. dr hab. Ma³gorzata Bruska 

Dr Miros³awa Cylkowska-Nowak 

Prof. dr hab. Roman Dobrucki

Prof. dr hab. Przemys³aw Majewski 

Prof. AM Micha³ Musielak

Prof. AM dr hab. Grzegorz Oszkinis

Prof. dr hab. Bogdan Pawlak

Prof. dr hab. Maria Rybczyñska 

Prof. AM dr hab. Ryszard Waœko 

Dr hab. Maciej Wilczak

Prof. dr hab. Barbara Zieliñska-Psuja  

Maciej Czerwiñski

Katarzyna Gryko

Monika Señczuk

Pawe³ ¯ebryk

Obs³uga administracyjna:

Dziekanat Wydzia³u Lekarskiego I

Dziekanat Wydzia³u Lekarskiego II

Dziekanat Wydzia³u Farmaceutycznego

Dziekanat Wydzia³u Nauk o Zdrowiu

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   R O Z W O J U   K A D R   N A U K O W Y C H

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr hab.  Andrzej Obrêbowski

Cz³onkowie

Dr hab. Zbigniew Friebe

Prof. AM dr hab. Maria D. G³owacka

Prof. dr hab. Wies³aw Hêdzelek

Prof. dr hab. Leszek Pawelczyk

Prof. dr hab. Bogdan Pawlak

Dr Dorota Talarska

Prof. dr hab. Jacek Wachowiak

Prof. dr hab. Barbara Zieliñska-Psuja

Obs³uga administracyjna: Dzia³ Spraw Pracowniczych

S E N A C K A   K O M I S J A   D S .   W Y D A W N I C T W

Przewodnicz¹cy:  Prof.  AM dr hab.  Jacek Wysocki

Cz³onkowie

Dr Stanis³aw Antczak 

Mgr Tomasz Brañka 

Prof. dr hab. Marian Grzymis³awski 

Prof. AM dr hab. El¿bieta Karczmarek 

Prof. dr hab. Zygmunt Muszyñski 

Mgr Aniela Piotrowicz 

Prof. dr hab. Teresa Torliñska 

Emilia £adziak

Jan G³odowski

Magdalena Szweczuk

Obs³uga administracyjna: Wydawnictwo Naukowe

FAKTY AM Nr 1 (2006)
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KOMISJE  SENACKIE

Senat Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 r., Uchwa³¹ nr

618/2005, powo³a³ Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Nauczycieli Akademickich oraz Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów na kadencjê

2005-2008 w nastêpuj¹cym sk³adzie:

K O M I S J A   D Y S C Y P L I N A R N A   D L A   N A U C Z Y C I E L I   A K A D E M I C K I C H

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr  hab.  Jerzy Sowiñski

Z-ca Przewodnicz¹cego: Prof.  dr  hab.  Zygmunt Przybylski

Cz³onkowie

Dr Bartosz Bilski

Dr Gra¿yna B¹czyk

Prof. dr hab. Jerzy G³uszek

Dr hab. Marek Jemielity

Dr Jolanta Kaczmarek

Dr hab. Wies³aw Markwitz

Prof. dr hab. Zygmunt Muszyñski

Prof. AM dr hab. Juliusz Przys³awski

Obs³uga administracyjna: Dzia³ Spraw Pracowniczych

K O M I S J A   D Y S C Y P L I N A R N A   D L A   S T U D E N T Ó W

Przewodnicz¹cy: Prof.  dr  hab.  Danuta Pupek-Musialik

Z-ca Przewodnicz¹cego: Prof.  dr hab.  Teresa Gierlach-H³adoñ

Cz³onkowie

Dr Maciej Lesiak

Dr Ma³gorzata Pos³uszna

Dr Zbigniew Szajkowski

Dr Robert Spaczyñski

Magdalena Andrejczuk

Aleksandra Larek

Tomasz NiedŸwiedzki

Anna Walerczyk

Senat Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2005 r., Uchwa³¹ nr

618/2005, powo³a³ Odwo³awcz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ dla Studentów na kadencjê 2005-2008 w nastêpuj¹cym sk³adzie:

O D W O £ A W C Z A   K O M I S J A   D Y S C Y P L I N A R N A   D L A   S T U D E N T Ó W

Przewodnicz¹cy:  Prof.  dr  hab.  Anna Latos-Bieleñska

Z-ca Przewodnicz¹cego: Dr hab.  Franciszek G³ówka

Cz³onkowie

Dr Maciej KaŸmierczak

Dr Ewa Melzer

Dr Ma³gorzata Sobieska

Agnieszka Krawczyk

Ma³gorzata Lemisz

Ewelina Stefañska

Na kadencjê 2005-2008 powo³uje siê rzeczników dyscyplinarnych:

D l a   n a u c z y c i e l i   a k a d e m i c k i c h :

= prof. dr hab. Andrzej Cieœliñski

= prof. dr hab. Ludwik K. Malendowicz

= prof. dr hab. Jan ¯eromski

D l a   s t u d e n t ó w :

= prof. dr hab. Aldona Siwiñska

= dr hab. Andrzej Szyszka

= prof. AM dr hab. Micha³ Gaca

FAKTY AM Nr 1 (2006)
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SENAT

SPRAWOZDANIE  Z  OBRAD  SENATU

Z posiedzenia Senatu z 28 grudnia 2005 roku

Jerzy B£OSZYK, Wicewojewoda Wielkopolski wrêczy³ w imieniu
Prezydenta RP odznaczenia pañstwowe pracownikom naszej Uczelni

Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
= prof. dr. hab. Stanis³awowi CZEKALSKIEMU

Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
= prof. dr hab. Teresie TORLIÑSKIEJ
= prof. dr. hab. Janowi BRÊBOROWICZOWI

Senat:
= powo³a³ sta³e komisje senackie na kadencjê 2005-2008
= ustali³ terminy egzaminów wstêpnych oraz terminy i miejsca

sk³adania dokumentów na I rok studiów w roku akademickim
2006/2007

= wyrazi³ zgodê na:
< prowadzenie kszta³cenia w jêzyku angielskim na kierunku

farmacja i potwierdzi³ zasadnoœæ prowadzenia tego kszta³cenia 
od roku akademickiego 2004/2005

< przyjêcie, bez egzaminu wstêpnego, na studia stacjonarne dru-
giego stopnia na kierunku zdrowie publiczne, studentów naszej 
Uczelni koñcz¹cych licencjat ze specjalnoœci pedagogika zdro- 
wia

< utworzenie na WNoZ Podyplomowego Studium „Bezpieczeñ-
stwo i higiena pracy w zak³adach opieki zdrowotnej”

< powo³anie w naszej Uczelni Konwentu

Senat:
= zatwierdzi³ roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Uczelni za rok

akademicki 2004/2005
= udzieli³ absolutorium Rektorowi za rok akademicki 2004/2005
= wyrazi³ zgodê na:

< zmianê nazwy budynku znajduj¹cego siê przy ul. Œwiêcic-
kiego 4; dotychczasowa nazwa budynku „Collegium Koper-
nickiego” zosta³a zast¹piona nazw¹ „Collegium prof. Józefa
Chmiela”

< powo³anie prof. dr. hab. Mieczys³awa Góreckiego na kierow-
nika Studium Kszta³cenia Podyplomowego.

Z posiedzenia Senatu z 25 stycznia 2006 roku

Senat:
= wyrazi³ zgodê na:

< przekszta³cenie Akademii Medycznej im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu w Uniwersytet Medyczny im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu 

= wprowadzi³ zmianê w Statucie AM zwi¹zan¹ z powo³aniem
Konwentu

= wprowadzi³ nastêpuj¹c¹ zmianê w Uchwale nr 372/2004
z 29 wrzeœnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów, jakie
powinien spe³niaæ kandydat na stanowisko profesora zwyczaj-
nego:
§ 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) znacz¹cy dorobek w zakresie kszta³cenia kadry naukowej,
wypromowanie samodzielnego pracownika nauki lub promo-
torstwo ukoñczonych co najmniej 2 przewodów doktorskich, po
uzyskaniu tytu³u naukowego profesora”.

= dokona³ wyboru przewodnicz¹cych senackich komisji:
< ds. Organizacji i Rozwoju – prof. dr. hab. Tomasza Opalê
< ds. Wspó³pracy z Zagranic¹ – prof. dr. hab. Wojciecha Cichego
< ds. Finansów i Zaopatrzenia – prof. dr. hab. Andrzeja Tykar-

skiego

= wyrazi³ zgodê na:
< przekszta³cenie Zak³adu Medycyny Rodzinnej w Katedrê

i Zak³ad Medycyny Rodzinnej 
< przeniesienie Katedry Biotechnologii Medycznej z Zak³adem

Immunologii Nowotworów z Wydzia³u Lekarskiego I na Wy-
dzia³ Lekarski II 

< powo³anie dr. hab. Paw³a Hrycaja na kierownika Zak³adu
Reumatologii i Immunologii Klinicznej 

< wyst¹pienie Rektora do Ministra Zdrowia o mianowanie na
stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Krzysztofa
S³owiñskiego, kierownika Kliniki Chirurgii Urazowej,
Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej II Katedry Chirurgii

= pozytywnie zaopiniowa³:
< wniosek dziekana WL II o mianowanie na stanowisko profe-

sora nadzwyczajnego dr hab. Magdaleny Czarneckiej-Ope-
racz z Katedry i Kliniki Dermatologii 

< wniosek dziekana WF o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego dr hab. Anny Jeliñskiej z Katedry i Zak³adu
Chemii Farmaceutycznej

Prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz poinformowa³ o:
= planowanej zmianie nazwy Dzia³u Wspó³pracy Miêdzynarodo-

wej na Dzia³ Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Integracji Euro-
pejskiej

= rozmowach z w³adzami UAM dotycz¹cych przekazania Uczelni
Collegium Chemicum

= postêpowaniu konkursowym w sprawie wybrania kandydata do
prowadzenia Klubu Studenckiego „ESKULAP”

= pozytywnej ocenie przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹
jakoœci kszta³cenia na kierunku lekarskim

= zaawansowaniu prac nad now¹ stron¹ internetow¹ naszej Uczelni
= powo³aniu przez Ministra Zdrowia Rady ds. Zwalczania Chorób

Nowotworowych, której zosta³ cz³onkiem

Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz 
= poinformowa³ o nowych zasadach dzia³alnoœci Studium Dokto-

ranckiego, wynikaj¹cych z wejœcia w ¿ycie nowej ustawy
o szkolnictwie wy¿szym

Mgr Bogdan Poniedzia³ek poinformowa³ o:
= wyp³acie 13-tej pensji
= wyp³acie waloryzacji wynagrodzeñ
= braku mo¿liwoœci wykupienia legitymacji uprawniaj¹cych do

50% zni¿ki na przejazdy PKP.

N O W I  D O K T O R Z Y  H A B I L I T O W A N I

S t o p i e ñ  n a u k o w y  d o k t o r a  h a b i l i t o w a n e g o

w  m i e s i ¹ c a c h  g r u d z i e ñ  2 0 0 5  r .  –  l u t y  2 0 0 6  r .  o t r z y m a l i

WYDZIA£  LEKARSKI  I

1. Dr n. med. Andrzej MARSZA£EK w zakresie medycyna – patomorfologia kliniczna, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Odwracalne

i nieodwracalne skutki podania egzogennego surfaktantu.

FAKTY AM Nr 1 (2006)
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AKTUALNOŒCI

WYDZIA£  LEKARSKI  II

1. Dr n. med. Jacek KAROÑ w zakresie medycyna – chirurgia, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Epidemiologiczne badania niedro¿noœci

zrostowej przewodu pokarmowego oraz eksperymentalna ocena przydatnoœci wybranych substancji w zapobieganiu pooperacyjnym zrostom.

N O W I  D O K T O R Z Y
S t o p i e ñ  n a u k o w y  d o k t o r a  w  m i e s i ¹ c a c h  g r u d z i e ñ  2 0 0 5  r .  –  l u t y  2 0 0 6  r .  o t r z y m a l i

WYDZIA£  LEKARSKI  I

W zakresie medycyny

1. Lek. med. Bogna GRYGIEL-GÓRNIAK na podstawie pracy doktorskiej pt.: ¯ywieniowe, hormonalne i behawioralne uwarunkowania

oty³oœci u kobiet przed menopauz¹ i po menopauzie.

2. Lek. med. Agnieszka ZAWIEJSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wybrane wskaŸniki dysfunkcji œródb³onka w ci¹¿y powik³anej

cukrzyc¹.

3. Lek. med. Ma³gorzata SPORNA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wystêpowanie zaburzeñ gospodarki wêglanowej oraz ocena czynników 

ryzyka ich rozwoju u kobiet po przebytej cukrzycy ci¹¿owej.

4. Lek. med. Marta OCIEPA-ZAWAL na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw estrogenów œrodowiskowych na ekspresjê genów dla

cytochromów uczestnicz¹cych w metabolizmie estronu w komórkach raka piersi.

5. Lek. med. Mateusz MIKO£AJCZYK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena stê¿enia czynnika hamuj¹cego bia³aczkê LIF w p³ynie

z jamy macicy i surowicy oraz ekspresja jego mRNA u kobiet z zaburzonym rozrodem.

6. Lek. med. Krzysztof ZARÊBA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Metoda iniekcyjna w endoskopowym leczeniu ostrych krwawieñ

z owrzodzeñ trawiennych w warunkach szpitala rejonowego.

7. Lek. med. Ziemowit KOWALSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wyników leczenia przepuklin pachwinowych metodami

Bassiniego i Shouldice’a w materiale Oddzia³u Chirurgicznego Szpitala Miejskiego w GnieŸnie.

8. Lek. med. Piotr KA£MUCKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wp³yw zastosowania triofibanu u pacjentów z ostrym zespo³em

wieñcowym na osoczow¹ aktywacjê granulocytów obojêtnoch³onnych oraz systemowe stê¿enie nadtlenku wodoru i tlenku azotu.

W zakresie biologia medyczna

1. Mgr biotechn. B³a¿ej RUBIŒ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Udzia³ œcie¿ek sygna³owych w regulacji ekspresji genu dehydrogenazy

11beta-hydroksysteroidowej typu 2 /HSD11B2/ w komórkach nab³onkowych nerki.

2. Mgr biol. Katarzyna £ACNY na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ technik biologii molekularnej oraz immunohistochemicznych 

w diagnostyce i prognozowaniu przebiegu pooperacyjnego raka ¿o³¹dka.

WYDZIA£  LEKARSKI  II

1. Mgr Grzegorz ZWIERZCHOWSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Optymalizacja obliczeñ dawek i po³o¿eñ Ÿród³a w brachyterapii

promieniowaniem jonizuj¹cym Ir-192 restenoz naczyñ obwodowych.

2. Lek. med. Piotr £ASKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów do p³uc nowotworów pochodzenia

nab³onkowego.

3. Lek. med. Beata OR£OWSKA-W£ODARCZYK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ i ograniczenia pilota¿owego Rejestru

Us³ug Medycznych do analizy leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego na przyk³adzie chorób uk³adu kr¹¿enia.

4. Lek. med. Krystyna M¥KA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena zwi¹zku miêdzy wskaŸnikami uszkodzenia œródb³onka naczyniowego

a nadciœnieniem têtniczym, nasileniem przerostu oraz czynnoœci¹ miêœnia sercowego u chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek

leczonych hemodializami.

5. Lek. stom. Tamara PAWLACZYK-KAMIEÑSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wybrane cechy œrodowiska jamy ustnej u dzieci ze

sk³onnoœci¹ do mineralizacji bakteryjnej p³ytki nazêbnej. 

6. Lek. med. Roman CIESIELSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zaburzenia treœci myœlenia a obraz cia³a w jad³owstrêcie psychicznym.

Lek. med. Monika SIERZPUTOWSKA-PIECZARA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Tlenek azotu w leczeniu nadciœnienia p³ucnego

u noworodków.

WYDZIA£  FARMACEUTYCZNY

1. Mgr farm. Olga SZAMBURSKA, na podstawie pracy doktorskiej pt.: Fotostabilizatory w procesie fotodegradacji antagonistów kana³u

wapniowego. 

WYDZIA£  NAUK  O  ZDROWIU

1. Mgr Anna SZCZERBA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ekspresja genu DAZ w prawid³owej i zaburzonej spermatogenezie.

2. Lek. med. Dominika KANIKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badanie wp³ywu natê¿enia œwiat³a na surowicze stê¿enie bia³ek

ostrej fazy.

3 Mgr Kinga RAUER na podstawie pracy doktorskiej pt.: Transformacja wizerunku apteki a realizacja zadañ w ochronie zdrowia.
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JEDNYM  ZDANIEM

WYDARZENIA INFORMACJE KOMUNIKATY
OTWARCIE „NOWEJ” GASTROENTEROLOGII 
2 stycznia br. po generalnym remoncie oddano do u¿ytku Oddzia³
Kliniczny Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wew-
nêtrznych SPSK nr 2 im. Heliodora Œwiêcickiego Akademii Me-
dycznej w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 49. 

DYPLOM DLA AKADEMII
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
otrzyma³a dyplom Fundacji M³odzie¿owej Przedsiêbiorczoœci za
aktywny udzia³ w realizacji Programu „Dzieñ Przedsiêbiorczoœci”
2005 pod honorowym patronatem Aleksandra Kwaœniewskiego,
b. Prezydenta RP. G³ównym za³o¿eniem programu by³o przygo-
towanie m³odzie¿y do œwiadomego wyboru drogi zawodowej
i œcie¿ki edukacyjnej.

„NOWA” KATEDRA NAUK SPO£ECZNYCH
18 stycznia br. nast¹pi³o otwarcie nowej siedziby Katedry Nauk Spo-
³ecznych w Collegium im. Adama Wrzoska przy ul. D¹browskiego 79.

OTOLARYNGOLOGIA I ONKOLOGIA LARYNGOLOGI-
CZNA PO REMONCIE
Uroczyste otwarcie Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologi-
cznej, po jej ca³kowitej modernizacji, mia³o miejsce 24 stycznia br.

„TRUD ROZWOJU I DOJRZEWANIE OSOBY” 
„Trud rozwoju i dojrzewanie osoby” – taki tytu³ nosi³ wyk³ad Ks.
prof. dr. hab. Czes³awa Cekiery, wyg³oszony w sali wyk³adowej
Katedry Psychiatrii AM, 23 stycznia br. Inicjatorem zebrania
naukowo-szkoleniowego by³ Oddzia³ Wielkopolski Polskiego
Towarzystwa Higieny Psychicznej. Ksi¹dz Profesor Cz. Cekiera
jest wyk³adowc¹ Katedry Psychoprofilaktyki Spo³ecznej Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wy¿szej Szko³y Filozoficzno-
Pedagogicznej Ojców Jezuitów – Igencjanów w Warszawie. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE KLUBU SENIORA
23 stycznia br. w Hotelu Polonez odby³o siê walne zebranie Ko³a
Seniora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu, po³¹czone ze spotkaniem noworocznym. Uczelniê reprezen-
towali: prof. dr hab. Jacek Wysocki – Prorektor ds. Integracji
i Promocji Uczelni, mgr Bogdan Poniedzia³ek – Kanclerz wraz
z Zastêpcami – mgr Krystyn¹ Kaziród oraz in¿. Andrzejem
Sauerem, mgr Adam Macia³owicz – Kierownik Dzia³u Zaopatrze-
nia, mgr Hanna Grabarczyk – Kierownik Dzia³u Spraw Socjalnych
oraz dr Andrzej Balcerzak – Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ, prof. dr hab. Jerzy Or³owski – Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Akademii Medycznej
i Bogdan Owczarzak – Kierownik Administracji Collegium im.
Adama Wrzoska. Spotkanie prowadzi³a Przewodnicz¹ca Ko³a
Seniora AM, Regina Tobolewska. 
Podczas spotkania du¿ymi brawami nagrodzono Honorow¹ Prze-
wodnicz¹c¹ Ko³a Seniora – dr Reginê Kabzê-Klatt, która podczas
Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 z r¹k JM Rektora AM
w Poznaniu odebra³a Medal im. Karola Marcinkowskiego za judy-
mowsk¹ postawê moraln¹ i spo³eczn¹ w wieloletniej dzia³alnoœci
leczniczej i opiekuñczej. Mi³o przyjêto równie¿ krótkie, ale ciep³e
wyst¹pienie prof. Jacka Wysockiego, który wœród obecnych na Sali
profesorów wypatrzy³ swoich dawnych wyk³adowców i nauczy-
cieli, a tak¿e inne osoby, które swoj¹ dzia³alnoœci¹ trwale zapisa³y
siê w historii naszej Uczelni. 
Obecnie Ko³o Seniora Akademii Medycznej w Poznaniu liczy 593
cz³onków, w tym 448 pañ i 145 panów. W 2005 r. Ko³o opuœci³o 17
cz³onków: œp. Bronis³awa Adamska, Maria Berkowska, Henryk
Broda, Alfons Chodera, Irena Jaciw, W³adys³aw Koczorowski,
Bogus³awa Krokowska, Maria Krystkowiak, Urszula Lasik-Boro-
wiak, Janusz Maciejewski, Czes³awa Nawotna, Jadwiga Rogulska,
Stefania Szczyg³owska, Mieczys³aw Walczak, Maria Leokadia
Malcherek, Helena Karpiñska, Jan Czekalski. 

OTWARCIE NOWEJ CZÊŒCI HOSPICJUM PALIUM
9 lutego br. nast¹pi³o uroczyste otwarcie nowej czêœci budynku
Hospicjum Palium, w której mieszcz¹ siê: Pododdzia³ Leczenia
Ran, Pododdzia³ Leczenia Bólu Przewlek³ego, Poradnia Leczenia
Ran oraz Centrum Rehabilitacji. Oddanie do u¿ytku nowoczesnych

gabinetów by³o mo¿liwe nie tylko dziêki wsparciu tej inicjatywy
przez Ministerstwo Zdrowia, ale tak¿e dziêki ofiarnoœci osób
prywatnych i kilku instytucji.

AKADEMIA MEDYCZNA NA TARGACH EDUKACYJNYCH
Decyzj¹ W³adz Rektorskich, nasza Uczelnia uczestniczy³a w dwóch 
licz¹cych siê imprezach targowych: X Targach Edukacyjnych
w Poznaniu (3-5 marca br.) oraz w Salonie Wy¿szych Uczelni na
V Miêdzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY
2006 (2-4 marca br.). Poznañskie targi odbywa³y siê pod has³em
„Edukacja dla ka¿dego”. W imprezie udzia³ wziê³o 111 wystaw-
ców, 46 z nich – to szko³y wy¿sze. Swoje oferty zaprezentowa³y
równie¿ szko³y i uczelnie wy¿sze m.in. z Austrii, Danii Grecji,
Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Szwajcarii, USA i Wielkiej
Brytanii.

10- LECIE STOWARZYSZENIA „POMOC DLA ¯YCIA”
Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych G³owy i Szyi
„POMOC DLA ¯YCIA” istnieje ju¿ 10 lat. Powsta³o w 1996 roku
przy Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem Stowarzyszenia od pocz¹tku
by³o podejmowanie wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do wspierania 
osób po operacjach onkologicznych g³owy i szyi, poprzez udzie-
lanie pe³nej informacji o leczeniu i rehabilitacji, organizowanie
turnusów rehabilitacyjnych, tworzenie warunków dla sta³ej dzia³al-
noœci cz³onków Stowarzyszenia i ich rodzin, gromadzenie funduszy 
pozwalaj¹cych na funkcjonowanie Stowarzyszenia. W tym roku,
z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia – Katedra
i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM
w Poznaniu zorganizowa³a Koncert Charytatywny, który odby³ siê
11 marca br. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dziêki 
uprzejmoœci JM Rektora UAM, prof. dr. hab. Stanis³awa Lorenca,
obiekt ten zosta³ udostêpniony bezp³atnie. W koncercie udzia³
wziêli m.in. Justyna Szafran wraz z zespo³em, Chór Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego pod dyr. Przemys³awa
Pa³ki, Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod
dyr. K. Szydzisza, Orkiestra Kameralna Pañstwowej Ogólno-
kszta³c¹cej Szko³y Muzycznej im. M. Kar³owicza w Poznaniu pod
dyr. P. Pa³ki. Artyœci nie pobrali honorariów za wystêp. Patronat
medialny nad imprez¹ przyjêli: Radio Merkury, „G³os Wielko-
polski” i TVP3. 

SALMED 2006
Od 15 do 17 marca br. na terenie Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich odby³ siê Miêdzynarodowy Salon Medyczny
SALMED 2006. W tym roku targi zmieni³y swoj¹ formu³ê ³¹cz¹c
wystêpuj¹ce dotychczas oddzielnie targi SALMED Technika
Medyczna oraz targi Salus Forum Profilaktyki i Lecznictwa w jedn¹ 
ca³oœæ. Dodatkowym ulepszeniem targów by³a reorganizacja
wystawy. Stoiska wystawców zosta³y umieszczone w bezpoœred-
nim s¹siedztwie sal konferencyjnych, w których odbywa³y siê kon-
ferencje, seminaria i warsztaty. 
Na targach SALMED 2006 zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce
bloki konferencyjne: Zarz¹dzanie, Medycyna Ratunkowa, Farm-
acja, Laboratorium, Interherba, Rehabilitacja, Certyfikacja oraz
Pielêgniarstwo.

DNI EDUKACJI MEDYCZNEJ
M³oda Farmacja, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farma- 
ceutycznego przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu oraz poznañski Oddzia³ Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland zorganizo-
wali kolejn¹ edycjê Dni Edukacji Medycznej, od 30 marca do 1
kwietnia br. W programie znalaz³y siê prezentacje m.in.: wydaw-
nictw medycznych, bran¿owych portali internetowych, poznañ-
skich instytucji organizuj¹cych kursy jêzykowe i szkolenia z zakre-
su technik szybkiego uczenia siê oraz warsztaty i szkolenia doty-
cz¹ce sztuki autoprezentacji, umiejêtnoœci pisania CV, kontaktu
farmaceuta – pacjent i relacji lekarz – lekarz.
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 „NIEPO¯¥DANE DZIA£ANIA LEKÓW W GERIATRII”
21 kwietnia br. w Poznaniu odbêdzie siê III Ogólnopolskie
Sympozjum Naukowe „Niepo¿¹dane dzia³ania leków w geriatrii”.
Organizatorami Sympozjum s¹: Zak³ad Farmakologii Klinicznej
Katedry Kardiologii; Katedra i Zak³ad Farmacji Klinicznej i Bio-
farmacji oraz Katedra i Zak³ad Patofizjologii, Pracownia Geronto-
logii i Geriatrii poznañskiej Akademii Medycznej.

Tematyka Sympozjum:
= Zmiany procesów farmakokinetycznych i farmakodynamicz-

nych w starzej¹cym siê organizmie;
= Interakcje leków u starszych pacjentów;
= Wp³yw leków na sprawnoœæ funkcjonaln¹ osób starszych;
= Niepo¿¹dane dzia³ania leków u pacjentów geriatrycznych

w codziennej praktyce klinicznej;
= Rola lekarza i farmaceuty w prewencji polekowych dzia³añ

niepo¿¹danych leków u starszych pacjentów.
Sekretariat Sympozjum:
Katedra i Zak³ad Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. œw. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznañ
Tel./fax: 061 8-529-057 wew. 37, fax wew. 55
E-mail: farmklin@amp.edu.pl
Po ukoñczeniu Sympozjum ka¿dy uczestnik otrzyma certyfikat
potwierdzaj¹cy uzyskanie 8 punktów edukacyjnych szkolenia po-
dyplomowego.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Wokó³ tematyki dobrowolnych ubezpieczeñ zdrowotnych, które na
œwiecie s¹ powszechn¹ form¹ wspó³finansowania opieki zdro-
wotnej, istnieje wiele obaw i w¹tpliwoœci. Dlatego, aby przybli¿yæ
i w sposób naukowy omówiæ zagadnienia obecnoœci tego typu
ubezpieczeñ w polskim systemie ochrony zdrowia Wydzia³ Nauk
o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie organizuje Miêdzy-
narodow¹ Konferencjê pt. „Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
DUZ 2006”, któr¹ zaplanowano na 23 maja br. Przedsiêwziêcie to
zosta³o objête Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia – prof. dr.
hab. Zbigniewa Religii oraz Rektora Akademii Medycznej w War-
szawie – prof. dr. hab. Leszka P¹czka. Wiêcej informacji na temat
konferencji mo¿na znaleŸæ na stronie www.ekonferencje.pl/duz.

SYMPOZJUM „OPARZENIA 2006”
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plastycz- 
nej Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Oddzia³ Wielkopolski
Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeñ zapraszaj¹ na 13 Sym-
pozjum „Oparzenia 2006”, które odbêdzie siê w Poznaniu 8-10
czerwca 2006 r.
Ramowy program Sympozjum przewiduje nastêpuj¹ce tematy:
= chirurgiczne leczenie oparzeñ
= anestezjologia w oparzeniach
= zachowawcze leczenie rany oparzeniowej
= zaka¿enia w oparzeniach
= choroby skóry i tkanki podskórnej leczone w oddziale oparzeñ
= chirurgia rekonstrukcyjna w oparzeniach
= odrêbnoœci leczenia oparzeñ u dzieci
Zaprezentowane prace, po ocenie Komitetu Naukowego, bêd¹ opu-
blikowane w „Rocznikach Oparzeñ” oraz czasopiœmie „Leczenie
Ran”.
Sekretariat Sympozjum:
Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plas-
tycznej Akademii Medycznej w Poznaniu
ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznañ
Tel. 061 873 92 63; tel./fax 061 873 92 18
www.oparzenia2006pn.pl
Termin nadsy³ania zg³oszeñ, streszczeñ referatów: 30 IV 2006 r.

AUKSOLOGIA A PROMOCJA ZDROWIA
Zak³ad Auksologii Instytutu Edukacji Szkolnej Akademii Œwiêto-
krzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Oddzia³ Œwiêto-
krzyski Polskiego Towarzystwa Antropologicznego zapraszaj¹ do
udzia³u w IV Konferencji Naukowej pt.: „Auksologia a promocja
zdrowia”. Spotkanie to odbêdzie siê w dniach 22-24 czerwca br.
w Wólce Milanowskiej k/Kielc. Celem konferencji jest stworzenie

interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych
osi¹gniêæ naukowych w zakresie auksologii oraz wytyczenie
nowych kierunków badañ. Proponowane s¹ nastêpuj¹ce tematy
obrad: rozwój i zdrowie dziecka w oczach pediatry i antropologa,
znaczenie aktywnoœci ruchowej w rozwoju fizycznym cz³owieka,
biologiczne i psychospo³eczne aspekty starzenia siê. Wiêcej infor-
macji na ten temat mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu:
0-41 349-67-63, 64 lub elektronicznie: auksologia@pu.kielce.pl.

II KONGRES ONKOLOGII POLSKIEJ
Rada Polskich Towarzystw Onkologicznych planuje w dniach od 25 
do 28 paŸdziernika br. II Kongres Onkologii Polskiej pod has³em:
„Jakoœæ leczenia onkologicznego wyzwaniem XXI wieku”.
Wszelkie informacje dotycz¹ce kongresu dostêpne s¹ na stronie
www.kongresonkologii.pl.

1% DLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYW-
NEJ
Jednym z priorytetowych celów poznañskiego oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej (PTOP) jest wspieranie
Hospicjum Palium, które mieœci siê na Os. Rusa w Poznaniu. 
Dzia³aj¹ce od 17 lat Towarzystwo Opieki Paliatywnej stara siê
przede wszystkim pozyskiwaæ œrodki finansowe na dzia³alnoœæ
Hospicjum, a tak¿e propagowaæ ró¿ne formy pomocy cierpi¹cym,
ciê¿ko chorym pacjentom oraz ich bliskim. Prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej, prof. dr hab. Jacek £uczak
zwraca siê z proœb¹ o przekazanie przez darczyñców 1% podatku od
dochodów osobistych na rzecz PTOP. Taki dar stanowiæ mo¿e
bardzo wa¿n¹ pomoc finansow¹, niezbêdn¹ dla zapewnienia
stosownej do potrzeb opieki i leczenia objawowego przez
interdyscyplinarny zespó³ lekarzy i pielêgniarek, ³¹cznie z rehabi-
litacj¹ oraz wsparciem socjalnym, psychicznym i duchowym.
Osobom, które zechc¹ wesprzeæ Hospicjum Palium w Poznaniu,
podajemy numer konta: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
Oddzia³ w Poznaniu 79 1020 4027 0000 1702 0031 0326.
Oryginalne druki przelewu znajduj¹ siê tak¿e w Dziale Promocji
Akademii Medycznej w Poznaniu.

GRANTY ZA WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE 
Zakoñczono postêpowanie kwalifikacyjne dotycz¹ce grantów
naukowych przyznawanych za wspólne projekty badawcze pracow- 
ników naukowych Akademii Medycznej im. Karola Marcinko-
wskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W tegorocznej, VI-tej ju¿ edycji konkursowej, przyz-
nano po raz pierwszy tzw. du¿e granty, których, wartoœæ siêga
40 000 z³ oraz granty mniejsze, nie przekraczaj¹ce 20 000 z³
(œrednio ok. 12 000 z³). Nowoœci¹ by³o tak¿e dokonanie wyboru
prac w oparciu o zamawiane recenzje. W przysz³oœci planowane jest 
rozszerzenie krêgu wspó³pracy miêdzyuczelnianej o Politechnikê
Poznañsk¹ oraz Akademiê Rolnicz¹.

WIELKOPOLSKA PLATFORMA INNOWACYJNA 
Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny, poinformowa³
w³adze Uczelni o realizacji projektu pt.: „Utworzenie Wielko-
polskiej Platformy Innowacyjnej”. Przedsiêwziêcie to zostanie
dofinansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
G³ównym celem projektu bêdzie utworzenie bazy danych,
zawieraj¹cej ofertê wielkopolskiego œrodowiska naukowego w za-
kresie innowacyjnych rozwi¹zañ produktowych i technologicznych
oraz us³ug badawczych. Oferty, kierowane w szczególnoœci do
przedsiêbiorców, bêd¹ udostêpniane w Internecie na ³amach portalu 
„Wielkopolska Platforma Innowacyjna” (www.wpi.poznan.pl).
Stworzona w ten sposób kompleksowa informacja na temat poten-
cja³u innowacyjnego jednostek naukowo-badawczych naszego
regionu s³u¿yæ bêdzie zarówno œrodowisku akademickiemu, jak
i przedsiêbiorcom. W zwi¹zku z powy¿szym, w³adze Akademii
Medycznej w Poznaniu zachêcaj¹ pracowników naukowych do
korzystania z baz danych portalu oraz zamieszczania tam swoich
ofert.

Ewa Madziar, PR
Oprac. Fakty AM

JEDNYM  ZDANIEM
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W Y R E M O N T O W A N A   G A S T R O E N T E R O L O G I A

2 stycznia br. dokonano uroczystego otwarcia Kliniki Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych po

generalnym remoncie. W uroczystoœci otwarcia uczestniczyli m.in. JM Rektor AM, prof. Grzegorz H. Brêborowicz, Pro-

rektorzy: prof. Andrzej Obrêbowski, prof. Jacek Wysocki, Arcybiskup Metropolita Poznania, dr Stanis³aw G¹decki, Kanclerz

Uczelni, mgr Bogdan Poniedzia³ek, Dyrektor SPSK nr 2 dr med. Krystyna Mackiewicz, Dyrektor Zarz¹du Inwestycji AM, mgr

in¿. Ryszard Dembiñski oraz Kierownicy Klinik i pracownicy szpitala.

Ju¿ od ponad pó³ wieku

Klinika Gastroenterologii, ¯ywienia

Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych wy-

wodzi siê z powo³anej w 1948 r. II Katedry

i Kliniki Chorób Wewnêtrznych. W roku

1970 w ramach Instytutu Chorób

Wewnêtrznych zosta³a utworzona Klinika

Gastroenterologii, od 1998 roku funkcjo-

nuj¹ca jako Katedra i Klinika Gastro-

enterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób

Wewnêtrznych. Na jej bazie w Szpitalu

Klinicznym nr 2 dzia³a Oddzia³ Kliniczny

Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych.

Pierwszym kierownikiem Kliniki by³ prof. Jan Hasik, a obecnie

funkcjê t¹ pe³ni prof. Krzysztof Linke.

Nowoczesny Oddzia³

Remont Oddzia³u trwa³ 3 miesi¹ce i kosztowa³ ok. 2 miliony

z³otych. Oddzia³ zosta³ dostosowany pod wzglêdem funkcjonalnym

i sanitarnym do postanowieñ najnowszego rozporz¹dzenia Ministra

Zdrowia w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ pod

wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia

zak³adu opieki zdrowotnej. Dokonano gruntownej wymiany posa-

dzek, instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego

ogrzewania, a tak¿e po³o¿ono nowe tynki œcienne. Dokonano zakupu

nowego wyposa¿enia sal chorych, dy¿urek pielêgniarskich oraz

pokojów lekarzy. Wprowadzono tak¿e monitoring telewizyjny od-

dzia³u. 

Dziêki instalacji nowoczesnego systemu przywo³awczego w ka¿- 

dej sali, w przypadku koniecznoœci wezwania personelu pacjenci

maj¹ mo¿liwoœæ wyboru miêdzy lekarzem a pielêgniark¹. Zamon-

towano tak¿e specjalistyczn¹ instalacjê przeciwpo¿arow¹. 

Jedyni w Wielkopolsce

Na powierzchni 760 m2 znajduj¹ siê 34 ³ó¿ka. Rocznie Klinika

udziela pomocy ponad 1000 pacjentów z najciê¿szymi chorobami

przewodu pokarmowego. Klinika Gastroenterologii, ¯ywienia Cz³o-

wieka i Chorób Wewnêtrznych jest jedyn¹ jednostk¹ o profilu

gastroenterologicznym w regionie Wielkopolski, a wiêc na prawie

3 miliony mieszkañców. Klinika jest jedynym oœrodkiem w tym

województwie maj¹cym uprawnienia do szkolenia w ramach specja-

lizacji w zakresie gastroenterologii. 

Klinika diagnozuje, leczy i konsultuje chorych ze schorzeniami

przewodu pokarmowego (prze³yku, ¿o³¹dka, jelita cienkiego, jelita

grubego), chorobami pêcherzyka ¿ó³ciowego i dróg ¿ó³ciowych, nie

zakaŸnymi schorzeniami w¹troby, trzustki oraz prowadzi leczenie

dietetyczne, w tym leczenie dojelitowe oraz ca³kowite ¿ywienie

pozajelitowe. 

Badania naukowe realizowane w Klinice obejmuj¹ zagadnienia

nieswoistych schorzeñ jelit ze szczególnym uwzglêdnieniem badañ

genetycznych, badañ zale¿noœci miêdzy schorzeniami ¿o³¹dka a in-

fekcj¹ Helicobacter pylori, badaniami przewlek³ych zapaleñ ¿o³¹dka, 

zespo³ami zaburzeñ wch³aniania. Osobnym, szerokim zakresem

badañ s¹ badania populacyjne nad sposobem ¿ywienia i od¿ywiania,

a tak¿e badania nad oty³oœci¹. Klinika utrzymuje  kontakty z oœrod-

kami zagranicznymi, m.in. w Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii

i USA. Klinika uczestniczy równie¿ w miêdzynarodowych badaniach 

wp³ywu leków na mo¿liwoœci leczenia nieswoistych zapaleñ jelit, jak 

i zaburzeñ czynnoœciowych przewodu pokarmowego.

Prof. dr hab. Krzysztof Linke
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NOWA LOKALIZACJA KATEDRY IMMUNOLOGII KLINICZNEJ

9 listopada 2005 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Katedry Immunologii
Klinicznej na I piêtrze budynku przy ul. Rokietnickiej 5D. Pomieszczenia zajmowane uprzednio
przez dwa Zak³ady Stomatologii (przeniesione do Collegium Stomatologicum) zosta³y gruntownie
wyremontowane, a przede wszystkim zaadaptowane do potrzeb i wymogów wspó³czesnych labo-
ratoriów immunologicznych. By³oby to niemo¿liwe bez dotacji Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
a tak¿e udzia³u w³asnego Uczelni. Ca³kowity koszt wyniós³ oko³o 300 000,00 z³otych i obj¹³ nie tylko 
remont, ale tak¿e wyposa¿enie w meble laboratoryjne i biurowe.

W otwarciu uczestniczy³y w³adze Uczelni z JM Rektorem, prof. dr. hab. Grzegorzem
H. Brêborowiczem oraz liczne grono zaproszonych goœci. Fundacjê na Rzecz Nauki Polskiej repre-
zentowa³ jej prezes, prof. dr hab. Maciej ¯ylicz. Obecni byli tak¿e przedstawiciele wszystkich
rodzajów mediów publicznych stolicy Wielkopolski. 

Goœci powita³ kierownik Katedry, prof. dr hab. Jan ̄ eromski, który wyrazi³ s³owa podziêkowania 
wszystkim, którzy przyczynili siê do realizacji tej inwestycji. W czêœci oficjalnej wielu uczestników
podkreœli³o znaczenie utworzenia nowoczesnego oœrodka immunologii klinicznej w Uczelni
i ogromn¹ ró¿nicê jakoœciow¹ w porównaniu z poprzedni¹ lokalizacj¹ Katedry przy ulicy Przyby-
szewskiego 49. W czasie zwiedzania obiektu goœcie mogli zapoznaæ siê z nowymi nabytkami
aparatury, jak: cytofluorymetr przep³ywowy „Canto” firmy Becton Dickinson o 6 kolorach fluore-
scencji, posiadaj¹cy certyfikat do badañ klinicznych na terenie Unii Europejskiej, a tak¿e badawczy
mikroskop fluorescencyjny z kamer¹ cyfrow¹ firmy Olympus, umo¿liwiaj¹cy iloœciow¹ analizê
obrazów fluorescencyjnych. Oba urz¹dzenia zosta³y zakupione ze œrodków Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji. Uroczystoœæ zakoñczy³ wspólny poczêstunek, w czasie którego dosz³o do wielu
interesuj¹cych spotkañ, rozmów, a nawet propozycji wspó³pracy naukowej. 

Prof. dr hab. med. Jan ¯eromski, Kierownik Katedry Immunologii Klinicznej

P O M N I K  P O L S K I E G O  P A Ñ S T W A  P O D Z I E M N E G O

Z inicjatywy Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Okrêgu Wielkopolskiego w Poznaniu ma powstaæ pomnik Polskiego Pañstwa
Podziemnego. Apel o poparcie tej inicjatywy wystosowa³y znane osobistoœci naszego Województwa. Na ten cel mo¿na przeznaczyæ 1% od
swojego podatku „na rzecz organizacji po¿ytku publicznego”. Wp³aty mo¿na dokonywaæ na konto Zarz¹du G³ównego Œ.Z.¯.A.K.,
posiadaj¹cego odpowiednie uprawnienia. Jako tytu³ wp³aty nale¿y wpisaæ „Na Pomnik AK w Poznaniu”. Nr konta: 74 1020 1097 0000 7802
0001 7761.

Osoby, które zachc¹ przekazaæ jak¹œ sumê na ten cel, niezale¿nie od podatku, mog¹ to uczyniæ bezpoœrednio na konta Œ.Z.¯.A.K. Okrêg Poznañ 
nr 05 1020 4027 0000 1902 0300 2243, z dopiskiem „Budowa Pomnika”. Wzory poœwiadczenia wp³aty mo¿na pobraæ w Rektoracie Uczelni.

Drodzy Wielkopolanie!

Apelujemy o powszechne poparcie inicjatywy uczczenia pamiêci Polskiego Pañstwa Podziemnego na Ziemi Wielkopolskiej,
która by³a kolebk¹ pañstwa polskiego i której synowie nigdy nie szczêdzili trudu i krwi dla Ojczyzny.

Polskie Pañstwo Podziemne trwa³o przez wojenne lata niez³omne i nieulêk³e. Jego dzia³alnoœæ i wp³yw na kszta³towanie
to¿samoœci narodowej zas³uguj¹ na najwy¿sze s³owa uznania. Czterystutysiêczna Armia Krajowa by³a niespotykanym dotych-
czas fenomenem. Polscy dowiedli, ¿e nawet w skrajnie trudnych okupacyjnych warunkach potrafi¹ siê zorganizowaæ, potrafi¹
dzia³aæ razem i dla wspólnego dobra.

Takiej determinacji i woli wspó³dzia³ania potrzeba nam tak¿e w obecnych nie³atwych czasach. Wykazaliœmy j¹ przed 25 laty, gdy
pierwsi w Europie œrodkowo-wschodniej upomnieliœmy siê o wolnoœæ i stworzyliœmy masowy ruch spo³eczny Solidarnoœæ, który
doprowadzi³ do obalenia ¿elaznej kurtyny i zjednoczenia narodów europejskich.

Wzorem tych dzia³añ odmieniaj¹cych losy kontynentu i kraju byli bohaterowie Polskiego Pañstwa Podziemnego. Ich legendarne
czyny by³y natchnieniem dla Polaków. Dzisiaj w obliczu ró¿nych zagro¿eñ kontynuujmy ich dzie³o, uczmy siê od nich jak s³u¿yæ
OjczyŸnie.

Wznieœmy w Poznaniu pomnik, który bêdzie trwa³ym symbolem jednoœci narodu polskiego.

Wanda B³eñska, ¯o³nierz AK – lekarz
Stanis³aw G¹decki, Arcybiskup Metropolita Poznañski

Profesor Stanis³aw Lorenc, Przewodnicz¹cy Kolegium Rektorów Uczelni 
Pañstwowych Miasta Poznania

Tadeusz Dziuba, Wojewoda Wielkopolski
Przemys³aw Alexandrowicz, Senator RP

Profesor Stefan Stuligrosz
Piotr Frydryszek, Prezes Stowarzyszenia Radia Publicznego

Profesor Bohdan Gruchman
Marek WoŸniak, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego

Profesor Marek Zió³kowski, Wicemarsza³ek Senatu
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KONFERENCJA

O  L I C I E  W  P O Z N A N I U
19. Konferencja Miêdzynarodowej Grupy Badañ nad Litem (IGSLI), 23-25 wrzeœnia 2005, Poznañ

Dziewiêtnasta konferencja Miêdzynarodowej Grupy Badañ nad
Litem (International Group for the Study of Lithium Treated Patients
— IGSLI) odby³a siê w Poznaniu, pod Honorowym Patronatem JM
Rektora Akademii Medycznej, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêbo-
rowicza, 23-25 wrzeœnia 2005 r. Organizatorami konferencji IGSLI
byli: prof. Janusz Rybakowski i dr Aleksandra Suwalska z Kliniki
Psychiatrii Doros³ych AM. W spotkaniu udzia³ wziêli cz³onkowie
IGSLI z Berlina, Drezna, Freiburga, Wiednia, Neunkirchen, Halifax,
Ottawy, Aarhus, Pragi i Los Angeles. Do Poznania przyjecha³ hono-
rowy prezydent IGSLI, profesor Mogens Schou, prekursor badañ nad
litem, jeden z za³o¿ycieli IGSLI. Sesje naukowe IGSLI odbywa³y siê
w Centrum Naukowym Glaxo, natomiast konferencja „Nowe
perspektywy leczenia litem” w Collegium Stomatologicum poznañ-
skiej Akademii Medycznej.

Miêdzynarodowa Grupa Badañ nad Litem zosta³a utworzona
w 1988 roku, liczy obecnie 31 cz³onków, w tym dwóch przed-
stawicieli z Polski – prof. Janusz Rybakowski i dr Aleksandra Suwal-
ska.

W trakcie konferencji IGSLI w Poznaniu wiele uwagi poœwiêco-
no badaniu wieloœrodkowemu nad neuroprotekcyjnym dzia³aniem
litu w chorobie afektywnej dwubiegunowej (CHAD), które ma
oceniæ, czy lit wykazuje wp³yw hamuj¹cy na proces narastania za-
burzeñ poznawczych oraz powstawania zmian objêtoœci struktur
mózgu u pacjentów z CHAD. W badaniu dokonywana jest m.in.
ocena funkcji poznawczych oraz neuroobrazowa ocena wolume-
tryczna hipokampa i kory przedczo³owej. W badaniu udzia³ bior¹
oœrodki z Niemiec, Kanady, Toronto, Polski, Czech i Austrii.

W sesji poœwiêconej badaniom genetycznym Martin Alda
zaprezentowa³ wyniki skanowania genomu w CHAD obejmuj¹ce 36
rodzin, 292 osoby i 800 markerów. Mazda Adli przedstawi³ wyniki
badania farmakogenetycznego nad potencjalizacj¹ litem — wynik
potencjalizacji wykazuje zwi¹zek polimorfizmem pojedynczego
nukleotydu 50 T/C kinazy syntetazy glikogenu (GSK) 3b.

Omówiono równie¿ dotychczasowe wyniki badania wielo-
œrodkowego IGSLI na temat przebiegu choroby afektywnej dwu-
biegunowej w trakcie terapii profilaktycznej litem. W badanej grupie

wspó³czynnik chorobowoœci pozostawa³ niezmieniony w ci¹gu 20 lat 
leczenia. Janusz Rybakowski przedstawi³ wyniki badania prowa-
dzonego w Klinice Psychiatrii Doros³ych na temat wyników poten-
cjalizacji lamotrygin¹ lub litem dzia³ania leków przeciw-
depresyjnych u pacjentów z depresj¹ lekooporn¹. Tasha Glenn
omówi³a aktualne dane odnoœnie badañ przy zastosowaniu programu
Chrono Rekord; w chwili obecnej oko³o 1000 pacjentów (w tej
liczbie równie¿ w Polsce) stosuje ChronoRecord celem monitoro-
wania zmian nastroju.

W sobotê, 24 wrzeœnia ub.r., mia³a miejsce konferencja zorga-
nizowana przez Sekcjê Psychofarmakologii i Sekcjê Genetyki
Psychiatrycznej PTP „Nowe perspektywy leczenia litem”, na której
cz³onkowie IGSLI wyg³osili wyk³ady publiczne. Berndt Ahrens
z Uniwersytetu w Lubece omówi³ wp³yw litu przeciwdzia³aj¹cy
samobójstwom, Michael Bauer, prezydent IGSLI z Charite w Ber-
linie, wyg³osi³ wyk³ad na temat potencjalizacji litem w depresji
opornej na leczenie. Dwa kolejne wyk³ady poœwiêcone by³y zaga-
dnieniu grupy pacjentów z bardzo dobrym wynikiem leczenia litem
(tzw. excellent lithium responders). Paul Grof mówi³ o klinicznych
aspektach, natomiast Martin Alda o badaniach molekularnych,
w których odpowiedŸ na lit traktowana jest jako endofenotyp chorby
afektywnej dwubiegunowej. W konferencji wziêli równie¿ udzia³
psychiatrzy z Warszawy i Krakowa.

Omówiono te¿ plany wydania ksi¹¿ki „Lithium in Neuro-
psychiatry – The Comprehensive Guide” autorstwa cz³onków IGSLI
i wybitnych badaczy choroby afektywnej dwubiegunowej z ca³ego
œwiata. Ksi¹¿ka bêdzie dostêpna na rynku w czerwcu 2006 r. Prof.
Janusz Rybakowski i Aleksandra Suwalska s¹ autorami rozdzia³u pt.
„Zmiany w uk³adzie pokarmowym, metaboliczne i w zakresie wagi
cia³a spowodowane stosowaniem wêglanu litu.” 

Dwudziesta konferencja IGSLI odbêdzie siê w Toronto 24-26
maja br. w powi¹zaniu z kongresem American Psychiatric
Association.

dr Aleksandra Suwalska, prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Doros³ych AM

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W I Z Y T A  P R O F E S O R Ó W  F A R M A C J I  Z  B R A T Y S £ A W Y

W dniach 13-16 grudnia 2005 r. na zaproszenie w³adz Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przebywali
w naszej Uczelni prof. RNDr. Jozef Èižmárik CSc. – kierownik
Katedry Chemii Farmaceutycznej i prof. RNDr. Ružena Èižmáriková 
CSc. –  prodziekan Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu im.
Jana Amosa Komeñskiego w Bratys³awie.

13 grudnia ub.r. goœcie z³o¿yli wizytê w Katedrze Chemii Nie-
organicznej i Analitycznej, z któr¹ od 2001r. wspó³pracuje prof.
J. Èižmárik. Zapocz¹tkowaniem tej wspó³pracy by³o przekazanie
prof.  AM dr. hab. Micha³owi H. Umbreitowi do badañ termicznych
oko³o 200 zsyntetyzowanych przez zespó³ prof. J. Èižmárika zwi¹z-
ków z grupy anestetyków – pochodnych estrów kwasu karbami-
nowego. Na podstawie przeprowadzonych w Poznaniu badañ i po-
wi¹zania uzyskanych wyników z wynikami badañ aktywnoœci farma- 
kologicznej i struktur¹ chemiczn¹ tych zwi¹zków, w oparciu o za-
awansowane metody statystyczne oraz chemii kwantowej, mog³y
zostaæ przedstawione Radzie Wydzia³u Farmaceutycznego w Pozna-
niu w 2005 roku tezy dwóch prac doktorskich (mgr. farm. Piotra
Nowickiego i mgr farm. Jolanty K³os), których promotorem by³ prof.
M. H. Umbreit. W³aœnie w zwi¹zku z obron¹ doktoratu mgr J. K³os do 
Poznania przyby³a delegacja Wydzia³u Farmaceutycznego z Braty-
s³awy.

Wizytuj¹c Katedrê Chemii Nieorganicznej i Analitycznej goœcie
zostali przyjêci przez kierownika Katedry, prof. dr. hab. Zenona
J. Kokota, który przedstawi³ rozwijan¹ tematykê naukow¹ oraz zada-
nia dydaktyczna Katedry. W tym samym dniu prof., prof.
Èižmárikowie uczestniczyli we wspania³ym spektaklu re¿ysero-

wanym przez Barbarê Wachowicz pt.: Wieczór Wigilijny w Teatrze
Wielkim.

Drugi dzieñ wizyty obfitowa³ w wydarzenia naukowe. Jak ju¿
wspomniano 14 grudnia ub.r. odby³a siê Rada Wydzia³u Farma-
ceutycznego, gdzie obok spraw naukowych i dydaktycznych, w dru-
giej jej czêœci, odby³y siê publiczne obrony prac doktorskich:
= mgr farm. Jolanty K³os: Modelowanie iloœciowe zale¿noœci po-

miêdzy struktur¹ a parametrami termoanalitycznymi wybranych
estrów pochodnych kwasu N – fenylolarbaminowego, promotor
pracy: prof. AM dr hab. Micha³ H. Umbreit; recenzenci: prof. dr
hab. Ryszard Glinka (£ódŸ), prof. AM dr hab. Stanis³aw Sobiak
(Poznañ);

= mgr. hist. Bartosza Wachuleca: Dzieje aptekarstwa w Byd-
goszczy (od czasów najdawniejszych do roku 1951), promotor
pracy: dr hab. farm. Aleksander Drygas, recenzenci: prof. dr hab. 
Stanis³aw Salmonowicz (Toruñ), prof. AM dr hab. Micha³
H. Umbreit (Poznañ).

Ta czêœæ obrad Rady Wydzia³u zosta³a poprzedzona mi³¹ uro-
czystoœci¹ wrêczenia prof. J. Èižmárikowi medalu Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Za zas³ugi dla
Uczelni”. Wrêczenia medalu  w imieniu Rektora prof. dr. hab.
Grzegorza Brêborowicza dokona³ prorektor, prof. Zenon J. Kokot, po 
czym prof. J. Èižmárik w serdecznych s³owach podziêkowa³
w³adzom uczelni  za przyznanie tego wa¿nego i edytorsko piêknego
medalu oraz prof. M.H. Umbreitowi za d³ugoletni¹ i efektywn¹
wspó³pracê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e prof., prof. Èižmárikowie
uczestniczyli nastêpnie z zainteresowaniem w obu obronach prac
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doktorskich, gdy¿ prof. J. Èižmárik obok prac eksperymentalnych
z dziedziny syntezy i analizy substancji leczniczych (w dorobku ma
ok. 360 publikacji), jest równie¿ wielkim pasjonatem historii
farmacji, a tak¿e wyk³adowc¹ tego przedmiotu na Wydziale Farma-
ceutycznym w Bratys³awie, a w dorobku naukowym, poza ju¿
wymienionymi, poszczyciæ siê mo¿e tak¿e 1200 (!) publikacjami – s¹ 
to prace pogl¹dowe i dotycz¹ce historii zawodu farmaceutycznego. 

Drugi dzieñ wizyty zakoñczony zosta³ spotkaniem towarzysko-
kulinarnym z nowo kreowanymi doktorami farmacji i ich rodzinami,
a nastêpnie uczestnictwem w przedstawieniu „Zemsta Nietoperza”
w Teatrze Muzycznym.

Kolejny dzieñ pobytu delegacji s³owackiej wype³niony zosta³
bardzo intensywnym programem, który rozpocz¹³ siê w bibliotece
Wydzia³u Farmaceutycznego (w Collegium Chemicum) wyk³adem
prof. J. Èižmárika pt.: „New potential drugs from group derivatives
phenylcarbamid acid”. W wyk³adzie tym uczestniczyli: Dziekan
Wydzia³u Farmaceutycznego, prof. dr hab. E. Grzeœkowiak, prezes
Zarz¹du Oddzia³u Poznañskiego PTFarm, prof. dr hab. Barbara
Zieliñska-Psuja, a tak¿e pracownicy i studenci Wydzia³u. Reszta dnia 
przebiega³a pod has³em „Leszno – miasto Jana Amosa Komeñ-
skiego” – uczonego, pedagoga o œwiatowej s³awie, który przebywa³
(z przerwami na podró¿e po Europie) w Lesznie w latach 1628 –1656
i ws³awi³ siê opracowaniem podrêczników z metodologii i nauki
jêzyków obcych, a w obecnej dobie od wielu lat jest patronem
Uniwersytetu w Bratys³awie, w sk³ad którego wchodzi Wydzia³
Farmaceutyczny. 

Zwiedzanie Leszna rozpoczê³a wizyta w piêknej aptece, której
w³aœcicielem i kierownikiem jest mgr farm. Maria Adamczak.
Nastêpnie goœcie zwiedzili Muzeum Miasta Leszna, w którym znaj-

duje siê wiele oryginalnych starodruków autorstwa J. A. Komeñ-
skiego oraz piêkne zbiory dzie³ sztuki z tej epoki. Dalej droga zwie-
dzania Leszna prowadzi³a przez miejsca historyczne, w których prze- 
bywa³ J. A. Komeñski, a po których prof., prof. Èižmárików oprowa-
dzali: Zbigniew Haupt – starosta leszczyñski, Zbigniew Adamczak –
wiceprezydent m. Leszna, dr Alojzy Konior – prezes Leszczyñskiego
Towarzystwa Kulturalnego, mgr  Alicja Mielczarek i mgr farm.
Maria Adamczak wraz z mê¿em – lek. Jackiem Adamczakiem oraz
pisz¹cy te s³owa. Po¿egnanie goœci z historyczn¹ ziemi¹ leszczyñska
odby³o siê w piêknym oœrodku konferencyjnym, po³o¿onym nad
jeziorem w Boszkowie.

Ostatni dzieñ pobytu w Poznaniu pañstwa prof., prof.
Èižmárików rozpoczê³a wizyta w Rektoracie Akademii Medycznej,
gdzie byli przyjêci przez prorektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego.
W spotkaniu udzia³ tak¿e wziêli: Dziekan Wydzia³u Farma-
ceutycznego – prof. E. Grzeœkowiak i prof. M. H. Umbreit. Tak
w Rektoracie, jak i nastêpnie w Dziekanacie Wydzia³u Farma-
ceutycznego, rozmowy dotyczy³y podsumowania dotychczasowej
wspó³pracy i jej perspektyw naukowych pomiêdzy zaprzyjaŸnionymi 
Katedrami, a tak¿e obu Wydzia³ami. Nastêpnie goœcie zwiedzili
Muzeum miasta Poznania znajduj¹ce siê w Ratuszu na Starym
Rynku, gdzie zapoznali siê z wystaw¹ poœwiêcon¹ jubileuszowi 100-
lecia ulicy œw. Marcin, oraz zwiedzili Muzeum Farmacji w Poznaniu,
gdzie zbiory prezentowa³ jego kustosz, dr farm. Stanis³aw Pic.

Wizyta tak znakomitych goœci pokaza³a, ¿e miêdzynarodowa
wspó³praca naukowa mo¿e rozwijaæ siê owocnie i ¿e ma ona perspek- 
tywicznie wytyczone cele.

Prof. AM dr hab. Micha³ H. Umbreit

„AKTUALNE PROBLEMY W STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO”
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

XII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
 

Od 2 do 3 grudnia 2005 roku w Poznaniu odby³a siê Miêdzy-
narodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XII Zjazdu
Sekcji Stomatologii Dzieciêcej PTS pt.: „Aktualne problemy
w stomatologii wieku rozwojowego”. Organizatorami tego spotkania
byli: Sekcja Stomatologii Dzieciêcej PTS, Wydzia³ Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania oraz Klinika Stomatologii
Dzieciêcej Katedry Stomatologii Dzieciêcej Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Honorowy patronat nad
Zjazdem objêli: Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny,
JM Rektor Akademii Medycznej, prof. dr hab. Grzegorz H. Brêboro-
wicz oraz Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,
prof. dr hab. Marek Ziêtek. 

Odznaczenia przy dŸwiêkach skrzypiec
Uroczyste otwarcie Zjazdu, na które przybyli liczni przedstawi-

ciele w³adz miasta oraz Uczelni, mia³o miejsce w Centrum Kongre-
sowym Instytutu Ochrony Roœlin. Uœwietni³ je wystêp skrzypaczki
Katarzyny Klebba wraz z towarzysz¹c¹ jej dwójk¹ m³odych
artystów. Ceremonia ta by³a równie¿ okazj¹ do wrêczenia nadanych
przez Plenum Zarz¹du G³ównego PTS godnoœci i odznaczeñ honoro-
wych PTS. Pod nieobecnoœæ Prezydenta Towarzystwa, prof. Marka
Ziêtka uroczystego przekazania tych wyró¿nieñ dokonali: dr n. med.
Ma³gorzata Radwan-Oczko – sekretarz generalny PTS oraz prof. dr
hab. Zdzis³aw Krysiñski – przewodnicz¹cy Komisji Godnoœci i Od-
znaczeñ. Godnoœæ cz³onka zas³u¿onego „Bene Meritus” otrzyma³y:
prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska oraz prof. dr hab. Teresa
Bachanek; Z³ote Odznaki Honorowe PTS: prof. dr hab. Maria
Mielnik-B³aszczak i dr hab. Joanna Szczepañska, a Srebrne Odznaki
Honorowe: prof. dr hab. Krystyna Lisiecka i dr n. med. Joanna
Ch³apowska.

Sesje, wyk³ady, plakaty
Obrady rozpoczêto Sesj¹ Miejsk¹, w której dwa wyk³ady wpro-

wadzaj¹ce wyg³osi³y: El¿bieta Dybowska, Wicedyrektor Wydzia³u
Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania oraz Prezes

Sekcji Stomatologii Dzieciêcej PTS, prof. dr hab. Maria Borysewicz-
Lewicka. Tematyka tych wyk³adów dotyczy³a wieloletnich doœwiad-
czeñ w opiece stomatologicznej nad dzieæmi i m³odzie¿¹ w Poznaniu, 
a tak¿e wspó³pracy w tej dziedzinie Wydzia³u Zdrowia z Klinik¹
Stomatologii Dzieciêcej AM. Omówione zosta³o równie¿ zagad-
nienie próchnicy zêbów, jako problemu spo³ecznego, wœród
pacjentów w wieku rozwojowym oraz perspektywy na przysz³oœæ
w tym zakresie. Wyst¹pienie podkreœla³o mo¿liwoœci wielorakiego
udzia³u w³adz samorz¹dowych w kszta³towaniu polityki zdrowotnej
w odniesieniu do stomatologii oraz form jej realizacji.

W drugiej sesji wyk³ad pt.: „Genetyka w praktyce stomato-
logicznej” wyg³osi³a prof. dr hab. Anna Latos-Bieleñska z Wydzia³u
Lekarskiego I poznañskiej Uczelni. Wyst¹pienie spotka³o siê
z bardzo du¿ym zainteresowaniem s³uchaczy, dziêki przybli¿eniu
zagadnienia wystêpowania i rozpoznawania wad rozwojowych
w obrêbie twarzoczaszki w aspekcie nowych mo¿liwoœci badañ gene- 
tycznych u dzieci i m³odzie¿y. 

Pierwszy dzieñ obrad zamknê³a prezentacja 88 plakatów,
autorów z kraju i zagranicy, przedstawionych w piêciu sesjach.
Tematyka prac by³a zró¿nicowana i obejmowa³a m.in.: zagadnienia
objawów chorób systemowych i zaburzeñ rozwojowych w obrêbie
jamy ustnej, zachowañ prozdrowotnych i profilaktyki stomato-
logicznej, epidemiologii i diagnostyki próchnicy, postêpowania
terapeutycznego w stomatologii dzieciêcej oraz badañ doœwiadczal-
nych.

Prowadz¹cy sesje w podsumowaniu wysoko ocenili zarówno
formê przedstawienia prezentowanych prac, jak i ich wartoœæ meryto- 
ryczn¹, zachêcaj¹c autorów do prowadzenia dalszych badañ.

Spotkanie naukowo-szkoleniowe drugiego dnia Konferencji
mia³o miejsce w Collegium Stomatologicum AM. W ramach obrad
zaprezentowane zosta³y cztery referaty programowe: prof. dr hab.
Urszuli Kaczmarek z AM we Wroc³awiu pt.: „Materia³y stosowane
w leczeniu zêbów mlecznych – tradycja i wspó³czesnoœæ”, dr
Alexandra Huwiga – przedstawiciela firmy Ivoclar Vivadent AG.
Schann z Lichtensteinu pt.: „Zale¿noœæ stomatologicznego
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postêpowania profilaktyczno-leczniczego od ryzyka próchnicy
zêbów” (t³umaczony z jêzyka angielskiego przez dr n. med. Justynê
Opydo-Szymaczek), dr Sollen Hourdin z Faculté Dentaire de Rennes
we Francji pt.: „Periodontopatie u dzieci: aspekt kliniczny, znaczenie
wczesnego wykrywania, leczenie” (t³umaczony z jêzyka francus-
kiego przez dr n. med. Annê Serafinowsk¹-Kie³czewsk¹) oraz dr
n. med. T. Kulczyka pt.: „Podejmowanie decyzji leczniczych
w oparciu o badania radiologiczne w stomatologii wieku rozwojo-
wego”.

Wszystkie przedstawione referaty zosta³y wys³uchane przez
uczestników konferencji w skupieniu i z du¿ym zaciekawieniem.
W czasie dyskusji podkreœlali oni trafnoœæ wyboru tematyki
prezentowanych zagadnieñ oraz co uwa¿ali za szczególnie dla nich
cenne, mo¿liwoœci wykorzystania uzyskanej wiedzy w praktyce.
 W Konferencji wziê³o udzia³ ponad 200 uczestników, przedsta-
wicieli wszystkich uczelni medycznych oraz lekarzy praktyków
z kraju. W sesji plakatowej prezentowane by³y równie¿ 3 postery
naukowców z Bia³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu w Miñsku.

Z okazji Konferencji zosta³o wydane przez Wydawnictwo
Miejskie, okolicznoœciowe opracowanie pt.: „Problemy opieki
stomatologicznej nad populacj¹ wieku rozwojowego w Poznaniu
w latach 1996-2005”. Zawiera ono szereg artyku³ów omawiaj¹cych
stomatologiczne programy profilaktyczno-lecznicze dla populacji
wieku rozwojowego realizowane w naszym mieœcie, wystêpowanie
próchnicy zêbów u dzieci i m³odzie¿y Poznania, opiekê stomato-
logiczn¹ nad dzieæmi niepe³nosprawnymi, monitorowanie fluorków
w œrodowisku i zwi¹zanych z tym zaleceñ odnoœnie fluorkowej

profilaktyki próchnicy zêbów oraz zagadnieñ promocji zdrowia jamy
ustnej. W publikacji zamieszczono równie¿ historiê 32-letniej
dzia³alnoœci oraz dorobek i osi¹gniêcia jednostki odpowiedzialnej za
nauczanie stomatologii dzieciêcej w Akademii Medycznej w Pozna-
niu. Ostatni rozdzia³ poœwiêcony Konferencji Naukowo-Szkole-
niowej zawiera streszczenia wyst¹pieñ referatowych oraz prac przed- 
stawionych w formie plakatów.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.:
„Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego” mog³a
odbyæ siê nie tylko dziêki zaanga¿owaniu osób odpowiedzialnych za
jej organizacjê, ale tak¿e dziêki wsparciu i pomocy sponsorów tj.:
Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o, Wrigley Poland, Colgate
Palmolive Poland, Dentsply, Farmica, Herbapol Wroc³aw SA, „GC”,
KaVo oraz Nivea Polska SA, od których uczestnicy Zjazdu otrzymali
ulotki, broszury oraz próbki materia³ów promuj¹ce produkty tych
firm.

Nale¿y tak¿e wspomnieæ o uroczystej kolacji, która odby³a siê
pierwszego dnia Konferencji w piêknych wnêtrzach Muzeum
Archeologicznego przy poznañskim Starym Rynku. Œwi¹teczny wy-
strój sali oraz kolêdy, w znakomitych aran¿acjach chóru „Dysonans”, 
wprowadzi³y uczestników wieczoru w magiczny nastrój. To spot-
kanie towarzyskie by³o okazj¹ do podjêcia wymiany myœli i pogl¹d-
ów, nie tylko na tematy naukowe.
 

Dr n. med. Joanna Ch³apowska
Sekretarz Sekcji Stomatologii Dzieciêcej PTS

W Ê D K A R S K I  M E D A L

Walne Zgromadzenie jest chwil¹ szczególn¹
w ¿yciu Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkar-
skiego. Jest to nie tylko statutowo najwy¿sza
w³adza w Kole, ale równie¿ mo¿liwoœæ
spotkania dla wszystkich cz³onków tej orga-
nizacji. Ko³o nasze powsta³o w 1983 roku dziêki 
grupie za³o¿ycielskiej, której cz³onkowie pe³ni¹ 
funkcje w zarz¹dzie Ko³a do dnia dzisiejszego.
Wiemy wszyscy, ile trudu w³o¿yliœmy na
pocz¹tku naszej dzia³alnoœci, ile musieliœmy
pokonaæ przeciwnoœci losu i barier admini-

stracyjnych oraz tzw. trudnoœci obiektywnych.  
W czerwcu 1983 r. uchwa³¹ Zarz¹du Okrêgu ko³o nasze zosta³o

zarejestrowane pod numerem 42, z nazw¹ Ko³o PZW nr 42 przy
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Uzyskaliœmy akceptacjê W³adz Uczelni po pozytywnym
zaopiniowaniu przez dyr. Gabriela Swata oraz jego z-cê Bogdana
Poniedzia³ka. Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Jerzy
Wójtowicz wyda³ zgodê na powstanie ko³a i u¿ywanie nazwy
Uczelni. Ko³o zosta³o wpisane w schemat organizacyjny Uczelni
i przypisane do Dzia³u Socjalnego AM, kierowanego przez mgr.
Jacka Zgoliñskiego. Zarówno mgr Bogdan Poniedzia³ek jak i mgr
Jacek Zgoliñski nigdy nie wêdkowali, jednak nale¿eli zawsze do
grona wiernych sympatyków wêdkarstwa i jak tylko mogli pomagali
nam w dzia³alnoœci. 

Ko³o nasze przetrwa³o przemiany polityczne i gospodarcze
w naszym kraju. Po czêœci jest to i nasza zas³uga, ale przede
wszystkim Akademii Medycznej, w³adz, a w szczególnoœci Dyrek-
tora, dzisiaj Kanclerza, mgr. Bogdana Poniedzia³ka. Bez wsparcia
finansowego i organizacyjnego nasze ma³e ko³o nie mia³o szans na
przetrwanie. 

W tym czasie wiele kó³ z przyczyn ekonomicznych zlikwidowa³o 
sw¹ dzia³alnoœæ. Wsparcie Uczelni to nie tylko pieni¹dze: to pomoc

organizacyjna, udostêpnianie Oœrodków Wypoczynkowych w Siera-
kowie i £azach oraz stanicy studenckiej w Cz³opie. To tak¿e u¿ycze-
nie marki Uczelni na organizacjê Mistrzostw Polski Szkó³ Wy¿szych, 
gdzie Rektor obj¹³ patronat nad t¹ imprezê i ufundowa³ okaza³y
puchar. 

Nasze ko³o, jako pierwsze w Okrêgu Poznañskim, zorganizowa³o 
grupowy wyjazd na po³owy dorsza z kutra. W jednej z naszych
wypraw udzia³ wziê³a ekipa TVP Oddzia³ w Poznaniu i nakrêci³a film 
o metodach i sposobach po³owu dorsza, który przybli¿y³ tê dyscy-
plinê wêdkowania w œrodowisku poznañskim. Sponsorem tego
wyjazdu by³a Akademia Medyczna. Ponadto zorganizowaliœmy trój-
mecz wêdkarski, w którym udzia³ wziê³y ATR-Bydgoszcz, Politech-
nika Gdañska i poznañska Akademia Medyczna. Takich przyk³adów
mo¿na wymieniæ wiele. Zarz¹d Ko³a doceniaj¹c du¿y wk³ad w popu-
laryzacjê wêdkarstwa oraz jego promowanie w Wielkopolsce i ca³ym
kraju wyst¹pi³ o uhonorowanie Uczelni medalem „Za zas³ugi
w rozwoju wêdkarstwa”. Jest to najwy¿sze Odznaczenie naszego
zwi¹zku nadawane organizacjom i osobom fizycznym, które nie s¹
cz³onkami Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Dziêki poparciu
wniosku przez Zarz¹d Okrêgu w Poznaniu, Zarz¹d G³ówny, Uchwa³¹ 
z dnia 27 stycznia 2006 r. uhonorowa³ Akademiê Medyczn¹ w Pozna- 
niu tym zaszczytnym medalem, który zosta³ wrêczony 29 stycznia br. 
na rêce zastêpcy Kanclerza in¿. Andrzeja Sauera.

Aleksander Andrejczuk
Vice Prezes ds. Sportowych

Ko³o Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego nr 42
przy Akademii Medycznej 

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Marceliñska 42, 60-354 Poznañ

Tel. do sekretariatu Ko³a (pon. 1700 - 1900) 061 658 43 67
http://www.pzw.am.poznan.pl

E-mail: pzw.am.poznan@poczta.fm

Logo Polskiego

Zwi¹zku
Wêdkarskiego
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Jerzy Musia³,

Prezes Okrêgu
PZW w Poznaniu

wrêczy³ Medal in¿. 

Andrzejowi
Sauerowi

Na spotkaniu
odznakami „Wzorowy

M³ody Wêdkarz”

uhonorowano
kadetów

Medal „Za zas³ugi w rozwoju

wêdkarstwa”
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PROFESOR  DR  MED.  ANTONI  JURASZ
(1882-1961)

Wspomnienia pisane w jêzyku angielskim w latach 1950-1960

CZÊŒÆ XIII (Ostatnia)

POS£OWIE
Gdy by³em m³ody, przez wiele lat, pasj¹ mojego ¿ycia by³ sport.

Do dziœ interesujê siê meczami, które z uwag¹ i entuzjazmem œledzê
na ekranie telewizyjnym. Ale w ci¹gu nastêpnych d³ugich lat ¿y³em
moim zawodem i tym, co naprawdê lubi³em – polowaniem. Jako
chirurg mia³em z ka¿dej operacji kolosaln¹ satysfakcjê, jako myœliwy 
cieszy³em siê ka¿dym zaproszeniem na ³owy. Obie te rzeczy maj¹ ze
sob¹ coœ wspólnego. Jako profesor chirurgii bra³em udzia³ w zjazdach 
i naukowych konferencjach na ca³ym szerokim œwiecie, by wspom-
nieæ tylko Egipt i Brazyliê. Nota bene, w Egipcie dano mi order pi¹tej
klasy – odmówi³em. Jako polski profesor wymaga³em znacznie
wiêcej. Dali mi komandoriê. Jako myœliwy te¿ zwiedza³em szeroki
œwiat, inny œwiat, ale jak¿e czaruj¹cy.

Z dawnych lat wspomnê polowanie, gdy by³em lekarzem okrêto-
wym na linii Afryka-Bombaj. W czasie jednej z tych podró¿y zatrzy-
maliœmy siê na jakiejœ ma³ej, podzwrotnikowej wyspie o wspania³ej
d¿ungli. Poszed³em ze sztucerem w g¹szcz, mia³em nadziejê spotkaæ
(o naiwnoœci!) lwy. Tymczasem zobaczy³em stado ca³kiem du¿ych
ma³p. Przechodzi³y jakby mnie nie zauwa¿aj¹c. Chwyci³a mnie
gor¹czka myœliwska, wzi¹³em na muszkê wielkiego samca, który tê
gromadê prowadzi³. Pad³ œmiertelnie raniony i przez jakiœ czas
jeszcze krzycza³ i narzeka³ jak dziecko. Zrobi³o mi siê wprost nie-

dobrze, mia³em wra¿enie, ¿e pope³ni³am morderstwo. Nigdy tego
odczucia nie zapomnia³em.

W Ameryce nale¿a³em do klubu myœliwskiego o nazwie
Explorers Club. Przemierzaliœmy nie raz Albertê, Yukon i Alaskê.
Z Nowego Yorku na Alaskê do pó³nocno-zachodniej Kanady jest
doœæ daleko. Pierwszy raz jecha³em przez Montreal wspania³ym
transkontynentalnym kanadyjskim poci¹giem a¿ do Edmonton, sto-
licy Alberty. Jazda trwa³a trzy dni, ale wagony sypialne i restaura-
cyjne by³y tak wygodne, ¿e czas mija³ szybko. W Edmonton nocuje
siê tam w jednym z hoteli, a rano lokalnym poci¹giem jedzie siê do
Jaspar, miasta u stop gór Skalistych, na wysokoœci oko³o 1500 m. To
Jaspar jest punktem wypadowym wiêkszoœci wypraw myœliwskich.
Kierownikiem wyprawy by³ major Fred Brewster, wielki znawca gór, 
terenów myœliwskich i doskona³y kompan. Dostarcza³ przewodni-
ków i kucharza, stosowny górski ekwipunek, zaopatrzenie i konie itd. 
Mieliœmy spaæ w namiotach i w workach. Ka¿da taka wyprawa jest
wielkim prze¿yciem, bo w ci¹gu dni oddala siê cz³owiek od cywi-
lizacji, obcuje siê z przyrod¹, poznaje wprost cudowne góry. Przekra- 
czaliœmy prze³êcze, doliny, strumienie. Widzieliœmy ³osie, niedŸwie-
dzie, kozy górskie i mniejsz¹ zwierzynê. W takich dniach ³adowa³em
moje akumulatory energi¹ potrzebn¹ do ¿ycia i zmagañ w mieœcie.

Koniec

Z wielkim szacunkiem i oddaniem dla wuja Antka, brulion jego
wspomnieñ opracowa³ i w 1995 roku na jêzyk polski prze³o¿y³
Wojciech Rostafiñski.

ROMAN K. MEISSNER

PROFESOR  ANTONI  TOMASZ  JURASZ  (1882-1961)
W   ŒWIETLE  SWOICH   WSPOMNIEÑ

Na pocz¹tku nale¿y wyraziæ du¿¹ wdziêcznoœæ „Faktom AM”
w Poznaniu za pomys³ wydrukowania cennych i interesuj¹cych
wspomnieñ profesora chirurgii, dwukrotnego – z wyboru – dziekana
Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego i równie¿ z wy-
boru prorektora tej¿e Uczelni.

Autor swoje pisanie zakoñczy³ przypuszczalnie na kilka miesiêcy 
przed niespodziewana œmierci¹.1

Jak ju¿ zwraca³em uwagê2 przytoczone Wspomnienia powsta³y
w bardzo trudnym i smutnym okresie ¿ycia naszego chirurga – na
emigracji, kiedy to nie mia³ ju¿ nadziei na powrót do zniewolonego
a upragnionego Kraju, do którego gor¹c¹ mi³oœæ wszczepi³ mu
Ojciec, wielki patriota, urodzony w Krzesinach pod Poznaniem,
wspó³twórca œwiatowej laryngologii, profesor Antoni Stanis³aw
Jurasz (1847-1923). Autor wspominaj¹c dobiegaj¹ce koñca ¿ycie
zapewne rozmyœlnie traktuje bardzo marginalnie te fragmenty nie-
zwyk³ej swojej aktywnoœci, które ³¹czy³y siê nie tylko z olbrzymim
trudem i wielkimi zaszczytami, lecz równie¿ z niespodziewanymi
i niezas³u¿onymi przykroœciami, upokorzeniami godnoœci osobistej
oraz doœæ czêsto doznawan¹ „zwyk³¹” ludzk¹ pod³oœci¹. Je¿eli
przeanalizujemy opublikowany w „Faktach AM” tekst Wspomnieñ,
to oka¿e siê, ¿e najwiêcej miejsca zajmuje dzieciñstwo, wczesna
m³odoœci i studia (ponad 44% tekstu), na drugim miejscu praca

lekarza okrêtowego (ponad 27%), praktyka chirurga i to przed
przybyciem do Poznania w 1920 roku (ponad 16%), doœwiadczenia
ze znachorami w Poznaniu (nieco ponad 8%), a tylko nieca³e 5% (!)
tekstu dotycz¹ spraw tak istotnych jak prowadzenie poznañskiej
Kliniki Chirurgicznej, organizacja Polskiego Wydzia³u Lekarskiego
przy Uniwersytecie w Edynburgu oraz Szpitala im. Ignacego
Paderewskiego w Szkocji i próba przeniesienia tych instytucji do
Polski po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. Wydaje siê, ¿e autor
w przysz³oœci zamierza³ te Wspomnienia uzupe³niaæ b¹dŸ poszerzaæ.
Mo¿e o tym œwiadczyæ fakt, ¿e w fragmencie poœwiêconym okresowi 
I wojny œwiatowej napisa³, i¿ zosta³ „wezwany pod sztandary
niemieckiej armii gen. Von Klucka, która o ma³o nie zdoby³a Pary¿a”, 
dodaj¹c: „bra³em udzia³ w bitwie nad Marn¹. Po przegranej bitwie
zosta³em przeniesiony na wschodni front i tam o ma³o nie zmar³em na
cholerê (…). O przejœciach wojennych napiszê osobne wspomnienie.”

Oczywiœcie zarówno pisz¹cy te s³owa, jak i inni zainteresowani
wspomnieniami Antoniego Tomasza Jurasza, staraliœmy siê odnaleŸæ 
zapowiedziany opis. Mimo d³ugotrwa³ych i ¿mudnych wysi³ków nie
uda³o siê dotrzeæ do chocia¿by szcz¹tkowych pamiêtników czy
zapisków Jurasza na wzmiankowane tematy. Przypuszczalnie autor
nie zdo³a³ zrealizowaæ zapowiedzianych planów pisarskich. Zmar³
bowiem niespodziewanie dla nas wszystkich, pozostawiaj¹c
olbrzymi¹ lukê w swoich bezcennych wspomnieniach. Wypada za-
tem poœwiêciæ kilka s³ów pominiêtym w¹tkom. 

Proponujemy zacz¹æ od wa¿nej luki, dotycz¹cej poznañskiej
biografii. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Antoni Tomasz Jurasz by³ twórc¹ 
znacz¹cej poznañskiej szko³y klinicznej. Kariera jego by³a niezwykle 
b³yskotliwa. Maj¹c zaledwie trzydzieœci parê lat, zosta³ zauwa¿ony
i wysuniêty na Katedrê Chirurgii w Poznaniu przez organizatora
i pierwszego dziekana Wydzia³u Lekarskiego, prof. Adama Wrzoska, 
i przez niego bezpoœrednio zaprezentowany na posiedzeniu Senatu

1 Prof. Antoni Tomasz Jurasz zmar³ 20 wrzeœnia 1961 w Nowym Jorku. Trudno
o precyzyjne datowanie ostatniej zapiski autora Wspomnieñ, która nosi tytu³
Pos³owie. Nasze przypuszczenie opiera siê na fragmencie maj¹cym charakter
pamiêtnikarski, zaczynaj¹cy siê: „Wczoraj mia³em mi³¹ wizytê profesora ortopedii
Uniwersytetu Poznañskiego, Dr. Wiktora Degi (…)” z wyraŸnym zaznaczeniem:
„Pisane dnia 4 grudnia 1960 roku”. Potem nastêpujê bardzo obszerny rozdzia³
poœwiêcony wspomnieniom A.T. Jurasza z czasów jego  pracy (od listopada 1907 
do paŸdziernika 1908) jako lekarza okrêtowego.
2 R.K. Meissner, Pamiêtnik prof. Antoniego Tomasza Jurasza – dokument epoki.
„Fakty AM” 2003 (marzec – kwiecieñ).

FAKTY AM Nr 1 (2006)



21

WSPOMNIENIE

Uniwersytetu Poznañ-
skiego, a nastêpnie po
akceptacji tego¿,
w dniu 22 wrzeœnia
1920 roku – zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ proce-
dur¹ – mianowany
przez Naczelnika Pañ-
stwa profesorem zwy-
czajnym chirurgii
szczegó³owej oraz dy-
rektorem Kliniki Chi-
rurgicznej (z wa¿noœ-
ci¹ od 1 paŸdziernika
1920 roku).

Od tego momentu,
po przeprowadzeniu siê
z Niemiec do Pozna-
nia, a¿ do wybuchu II
wojny œwiatowej A.T.
Jurasz rozwin¹³ w na-
szym mieœcie wybit-
n¹ dzia³alnoœæ dydak-
tyczn¹, kliniczn¹, nau-
kow¹ i organizacyjn¹.

Wpierw, ze wzglêdu na dotychczasow¹ ciasnotê lokalow¹,
z pocz¹tkiem lipca 1923 roku, przeniós³ Klinikê Chirurgiczn¹ ze
Szpitala Miejskiego przy ul. Szkolnej (gdzie by³ równoczeœnie
naczelnym lekarzem oddzia³u chirurgicznego) do Szpitala Przemie-
nienia Pañskiego przy placu Bernardyñskim – tworz¹c tu w latach
miêdzywojennych jeden z czo³owych chirurgicznych oœrodków
akademickich w Polsce. Rozbudowuj¹c w nowym obiekcie bazê
kliniczn¹ do ponad 100 ³ó¿ek, uzupe³ni³ j¹ poliklinik¹ (dostarczaj¹c¹
niezbêdnego „materia³u” dydaktycznego), a tak¿e zespo³em labora-
toriów klinicznych, obejmuj¹cych pracownie: chemiczn¹, histo-
patologiczn¹, bakteriologiczn¹, metaboliczn¹, rentgenowsk¹, ciem-
niê fotograficzn¹, salê operacyjn¹ dla zwierz¹t (do chirurgii doœwiad- 
czalnej), zwierzêtarniê i muzeum (!). Wybudowa³ na potrzeby
dydaktyczne piêkn¹, amfiteatraln¹ salê wyk³adow¹ „pod kopu³¹” na
120 miejsc siedz¹cych (któr¹ uroczyœcie poœwiêcono 11 stycznia
1927). Nastêpnie, w roku akademickim 1929/30 uruchomi³ oddzia³
rehabilitacji ruchowej wyposa¿ony w elektryczne aparaty medyko-
mechaniczne do æwiczeñ czynnych i biernych, z pracowniami do
masa¿y oraz termoterapii. Kolejn¹ inicjatyw¹, planowan¹ od dawna,
a zwi¹zan¹ z osob¹ ucznia, œwiatowej s³awy chirurga, Ferdinanda
Sauerbrucha, dra Jana Schlingmanna (którego przywióz³ ze sob¹
z Frankfurtu nad Niemnem do Poznania) i który po œmierci doc.
Leona Mieczkowskiego (1931) obj¹³ ordynaturê w Szpitalu ss.
El¿bietanek, by³o znakomite rozwiniêcie chirurgii uk³adu moczo-
wego, z zamiarem uruchomienia klinicznego oddzia³u urologicz-
nego; od pocz¹tku roku 1930 rozpocz¹³ przy Klinice organizacjê
Instytutu Radowego – bêd¹c równoczeœnie inicjatorem stworzenia
funduszu na walkê z rakiem (z zebranych pieniêdzy w czerwcu 1931
roku zakupiono dla wspomnianej placówki 144 mg Radu w 75 ig³ach
platynowych); w roku akademickim 1932/33 w jego Klinice
urz¹dzono pracowniê hodowli tkanek nowotworowych, maj¹c na
celu prowadzenie badañ z zakresu onkologii eksperymentalnej, itd.
Mo¿na tu poœwiadczyæ twierdzenie historyków medycyny, ¿e ¿adna
z przedwojennych klinik chirurgicznych w Polsce miêdzywojennej
nie mog³a poszczyciæ siê tak szerokim wachlarzem zainteresowañ
i osi¹gniêæ jak placówka kierowana przez Antoniego Tomasza
Jurasza: od neurochirurgii, przez chirurgiê endokrynologiczn¹,
urologiê, gastroenterologiê, chirurgiczne leczenie gruŸlicy kostno-
stawowej, do nowoczesnej anestezjologii w chirurgii i onkologii3.
Jego s³awa i uznanie przekracza³y granice Polski. W czasach II
Rzeczypospolitej by³ uczestnikiem wszystkich krajowych i miêdzy-
narodowych zjazdów chirurgicznych odbywaj¹cych siê na terenie

Polski. Reprezentowa³ chirurgiê polsk¹ na Kongresach Miêdzy-
narodowego Towarzystwa Chirurgicznego w Brukseli, Rzymie,
Londynie, Kairze oraz na zjazdach lekarzy jugos³owiañskich
w Dubrowniku, Raguzie, Belgradzie; wystêpowa³ jako delegat Rz¹du 
Polskiego w czasie uroczystoœci po³o¿enia kamienia wêgielnego pod
nowy Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu w Kairze; prowadzi³ wyk³ady
na miêdzynarodowych kursach dokszta³caj¹cych w Karlsbadzkie;
wykonywa³ operacje pokazowe w Bukareszcie (na zaproszenie
chirurgów z Ma³ej Ententy i krajów s¹siaduj¹cych, 1935); natomiast
na proœbê Brazylijskiej Akademii Medycyny i towarzystw lekarskich 
(m.in. z Parany) w 1936 roku prowadzi³ wyk³ady z chirurgii na
uniwersytetach w Rio de Janeiro, Sao Paulo i w Kurytybie. Razem
z prof. Maksymilianem Rutkowskim za³o¿y³ i redagowa³ czasopismo
„Chirurgia Kliniczna” („Chirurgia Clinica Polonica”) wychodz¹ce
w Krakowie; by³ twórc¹ i prezesem Towarzystwa Chirurgów i Orto-
pedów Polski Zachodniej, zorganizowa³ i przewodniczy³ Sekcji
Chirurgicznej i Ortopedycznej XIV Zjazdu lekarzy i przyrodników
polskich (1933), by³ prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich
(1933).

Antoni Tomasz Jurasz by³ twórc¹ znakomitej szko³y klinicznej,
do której nale¿eli tej miary chirurdzy jak (w uk³adzie chrono-
logicznym): Rudolf Strutyñski, Ludwik B³a¿ek, W³adys³aw Kowal-
ski, Stanis³aw Winter, Zygmunt Górka, Lucjan Mierzejewski, Feliks
Skubiszewski, Jan Krotoski, Czes³aw Maciejewski, Stanis³aw
Bylina, Tadeusz Suwalski, Ludwik Niczyperowicz, Alfred Barlik,
Józef Granatowicz, Jerzy Jasieñski, Maria Grabska, Roman Drews;
dokoñczy³ habilitacjê dwóch uczniów przedwczeœnie zmar³ego prof.
Ireneusza Wierzejewskiego, Franciszka Raszei (1931) oraz Wiktora
Degi (1933), a ze swoich uczniów: Jana Krotoskiego (1931) i Feliksa
Skubiszewskiego (1931); wydoktoryzowa³ w Poznaniu Stanis³awa
Dziedziuchowicza, Feliksa Koñczala, Danutê Latinek-Ci¹¿yñsk¹,
Feliksa S. Ratajskiego, Willego Rudolfa Sarrazina, Zbigniewa
T. Smukalskiego, Alfonsa C. W³odarczyka.

Znakomity wyk³adowca i wychowawca, w Poznaniu i Edynbur-
gu cieszy³ siê wielkim uznaniem i szacunkiem braci studenckiej.
W naszej dawnej Uczelni Uniwersyteckiej Jurasz aktywnie dzia³a³
w stowarzyszeniach akademickich, ju¿ to jako kurator Ko³a
Medyków (w latach trzydziestych), ju¿ to jako przewodnicz¹cy
Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, b¹dŸ kurator korporacji
studenckiej „Selenia”. 

Na tym mo¿na by by³o zakoñczyæ nasze refleksje, ale pozostaj¹
przecie¿ sprawy jeszcze wa¿niejsze. Dzia³alnoœæ Antoniego Tomasza 
Jurasza w czasach II wojny œwiatowej, a szczególnie na Polskim
Wydziale Lekarskim w Edynburgu – i zupe³nie wyj¹tkowa

aktywnoœæ zwi¹zana ze Szpitalem im. Ignacego Paderewskiego -
stworzonego w istocie g³ównie dziêki naszemu chirurgowi.

Na temat pierwszego opublikowaliœmy w 2001 roku bardzo
zwiêz³e wyniki Ÿród³owych badañ i w zwi¹zku z tym pominê po-
wy¿szy problem, odsy³aj¹c zainteresowanych do wspomnianej
pracy4.

Natomiast warto poœwiêciæ kilka s³ów komentarza drugiej spra-
wie – jako ¿e naszym historykom medycyny jest ona ma³o znana,
b¹dŸ wiadomoœci na jej temat s¹ czêsto fa³szywe i budz¹ kontrower-
sje – co zapewne mo¿e byæ spowodowane rozproszeniem i sk¹poœci¹
materia³ów Ÿród³owych. Poniewa¿ jedna z moich prac dotyczy
Polskiego Szpitala im. Ignacego Paderewskiego w Edynburgu, po-
staram siê bardzo zwiêŸle przedstawiæ ca³¹ sprawê w formie krótkich
wniosków, które brzmi¹:
1. G³ównym inspiratorem i twórc¹ wspomnianej placówki w Wiel-

kiej Brytanii by³ Antoni Tomasz Jurasz;

3 Zob.: Wydzia³ Lekarski i Oddzia³ Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznañskiego
1919-1939. Bibliografia publikacji. Materia³y biograficz- ne. Praca zbior. pod red.
K. Karwowskiej i A. Piotrowicz. Poznañ, Wyd. AM, 1997 s. 337-362.
4 Zob.: Ksiêga pami¹tkowa. W 80-lecie Uniwersyteckiego Wydzia³u Lekarskiego
w Poznaniu. Studia i materia³y. Pod red. R.K. Meissnera, Poznañ 2001, s.
340-363
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2. Koncepcja utworzenia polskiego szpitala dla ludnoœci cywilnej
(luty 1940 r.) jako placówki us³ugowo-dydaktyczno-naukowej

w Zjednoczonym Królestwie - nazwanego w 1941 r. imieniem

Paderewskiego - by³a pierwotna w stosunku do idei powo³ania
w Edynburgu Polskiego Wydzia³u Lekarskiego; 

3. Szpital im. Paderewskiego by³ wy³¹czn¹ fundacj¹ filantropijn¹
instytucji amerykañskiej „Paderewski Testimonial Fund, Inc.” –

jako „American Memorial to Ignace Jan Paderewski” - maj¹cej
sw¹ agencjê w Londynie (Anglo-American Committee for War
Refugees In Great Britain) przy symbolicznej pomocy finanso-
wej Polskiego Rz¹du na emigracji; 

4. Polski Szpital w Edynburgu reprezentowa³ wspó³czesny poziom
medycyny oraz by³ najlepiej zaopatrzon¹ w wielospecjalistyczn¹
aparaturê medyczn¹ polsk¹ placówk¹ lekarsk¹ koñca lat czter-
dziestych, zdoln¹ (przy planowanej wspó³pracy amerykañskiej)
do rozwiniêcia w powojennej Polsce instytutu medycyny o œwia-

towym standardzie - wg planów jej inicjatora A. T. Jurasza – na
wzór klinicznego centrum Mayo w Rochesterze; 

5. Czêœæ sk³adaj¹ca siê na tzw. szpital ruchomy („polowy”) plano-
wanego Instytutu Paderewskiego, przywieziona ze Szkocji do
kraju w 1946 roku, umo¿liwi³a (za poœrednictwem polskiej
Caritas) utworzenie nowego 120-³ó¿kowego szpitala w Oœwiêci-
miu (zorganizowanego pod patronatem kardyna³a A. Sapiehy),
wyposa¿enie Szpitala œw. Adalberta w Opolu (fundacji prywat-
nej, kierowanej przez miejscowego biskupa) oraz Szpitala œw.
Józefa dla Dzieci w Poznaniu (prowadzonego przez ss. Szarytki);
uzupe³nienie placówek medycznych w Gorzowskiem, a tak¿e
podniesienie arsena³u przeciwgruŸliczego w centralnej Polsce
(m.in. przez przydzielenie ambulansu rentgenowskiego o wyso-
kiej wydajnoœci diagnostycznej do wykonywania zdjêæ ma³o-
obrazkowych).

Tragiczny epilog losów Instytutu Paderewskiego po roku 1946
by³ konsekwencj¹ serwilistycznej postawy polskich w³adz komuni-
stycznych w stosunku do Zwi¹zku Sowieckiego (w ramach nasila-
j¹cej siê tzw. zimnej wojny) zrzucaj¹cych odpowiedzialnoœæ za
zaistnia³y stan rzeczy na dyrektora edynburskiej placówki i zarz¹d
amerykañskiej fundacji (wysuwaj¹c pod ich adresem k³amliwe
oskar¿enia). 

Historia Szpitala Paderewskiego w dziejach œwiatowej me-
dycyny jest przyk³adem wspania³ej miêdzynarodowej pomocy
humanitarnej, w imiê najwy¿szych idea³ów, w której wziê³y udzia³
dziesi¹tki tysiêcy ludzi dobrej woli, zniweczonej w du¿ej czêœci
bezwzglêdn¹ gr¹ polityczn¹ ówczesnych w³adz w Polsce.

Niew¹tpliwie, bez historii Szpitala im. Paderewskiego niezwykle
trudno by³oby ogarn¹æ dramat, jaki z t¹ spraw¹ prze¿ywa³ g³ówny
bohater publikowanych na ³amach „Faktów AM” Wspomnieñ. 

Koñcz¹c ju¿ nasze uwagi na chwilê siêgnijmy do zupe³nie
nieznanego historykom Ÿród³a – prywatnego listu pisanego w 1949
roku z Nowego Jorku przez Antoniego Tomasza Jurasza do doktora
Aleksandra Janty5. List ten jest tutaj bardzo wa¿ny, bowiem autor
porusza sprawy istotne, które zosta³y wyraŸnie stonowane w druko-
wanych Wspomnieniach. 

S³owa utrwalone w 1949 roku na papierze s¹ pe³ne goryczy
i emocji. Przytoczymy zatem kilka wybranych zdañ, które brzmi¹:
„Dochodzê do przekonania, ¿e mimo i¿ uratowaliœmy wprawdzie
¿ycie z tego kataklizmu, staliœmy siê w konsekwencji wojny dzisiaj
równie¿ jej ofiarami. Jak tyle innych po utracie dobytku ca³ego ¿ycia,
warsztatu pracy i domu, musieliœmy pójœæ, jak nam siê zdawa³o, na
tymczasow¹ tu³aczkê, ale z nadziej¹ w sercu, ¿e wrócimy do kraju
i rozpoczniemy na zgliszczach odbudowê Ojczyzny i w³asnego domu.
To nas trzyma³o mimo ciê¿kich warunków egzystencji i walki o byt.
Nadzieja zawiod³a czyni³em wprawdzie wysi³ki przez podró¿e do

kraju, aby w nowej sytuacji, chocia¿by marnej, ale u swoich (…),
niestety analiza sytuacji w kraju z uwzglêdnieniem mojego usposo-
bienia da³a mi wniosek negatywny. Musia³em szukaæ mo¿liwoœci
znalezienia pracy i œrodków do ¿ycia w innej czêœci œwiata. Nie
wyobra¿a³em sobie jednak, ¿e to bêdzie zadaniem tak rozpaczliwie
trudnym (…), nieznana mi dotychczas w takim stopniu jak tu, nie-
nawiœæ tutejszego œwiata lekarskiego do obcych lekarzy, polegaj¹ca
zreszt¹, jak wszêdzie, na obawie przed konkurencj¹ (…) Dalej, grunt
amerykañski i ludzie, dla wiêkszoœci z których jedynym bo¿yszczem
jest dollar, o którego toczy siê brutalna walka, jest dla wielu
Europejczyków nie do strawienia, wytwarza siê w nich uczucie od-
razy i uniemo¿liwia im na skutek tego asymilacjê i nawi¹zanie bli¿-
szych stosunków. Z drugiej strony zaœ patrzy siê na nas Europejczy-
ków, a szczególnie Polaków, nieraz jak na ludzi gorszego gatunku
(…), najwiêkszym handikapem dla nas stanowi¹ sami Polacy, którzy
na ka¿de powodzenie patrz¹ siê z zazdroœci¹ i zarazem obaw¹, ¿e
dalsze sukcesy mog¹ nast¹piæ, dystansuj¹c ich tym samym, i dlatego
sta³em siê ofiar¹, i dziœ jeszcze jestem [obiektem], nies³ychanych
napaœci w celu zniszczenia mnie do wykonania wysokich celów, które
sobie postawi³em (…)”.

Szeroko zacytowany list, jak siê wydaje, jest znakomitym uzu-
pe³nieniem i zarazem jakby podsumowaniem Wspomnieñ Antoniego
Tomasza Jurasza.

Zgodnie z ostatni¹ wola, szcz¹tki Profesora powróci³y do uko-
chanego Poznania i w dniu 4 maja 1977 roku zosta³y pochowane
w grobowcu rodzinnym na stoku miejscowej Cytadeli. W 100-lecie
urodzin Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Polskie Towarzy-
stwo Historii Medycyny i Farmacji zorganizowa³o w Pa³acu Dzia³yñ- 
skich przy Starym Rynku w Poznaniu sympozjum naukowe poœwiê-
cone w ca³oœci profesorowi A.T. Juraszowi i dziedzictwie Polskiego
Wydzia³u Lekarskiego, podczas którego przemawiali, b¹dŸ wyg³a-
szali referaty naukowe (w kolejnoœci): Rektor AM prof. Jerzy Wójto-
wicz, doc. Wiktor Tomaszewski (z PWL), dr Roman Meissner, prof.
Roman Góral, prof. Wiktor Dega, prof. Jan Fibak, prof. Józef Japa
(z PWL), prof. Lech Dzia³oszyñski (z PWL), dr W³adys³aw Olesiñski 
(z PWL), dr Wiktor Markiewicz (z PWL), doc. Zygmunt Bartkowiak, 
dr Albin Bandurski. W przeddzieñ sympozjum, 20 maja 1983 roku,
z inicjatywy Oddzia³u Poznañskiego Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny i Farmacji odby³o siê ods³oniêcie tablicy informacyjnej
o nadaniu – jednej z ulic Poznania, przylegaj¹cej do nowoczesnego
szpitala wojewódzkiego – nazwy Juraszów. Nastêpnie z³o¿ono kwia-
ty na grobie prof. Antoniego Tomasza Jurasza. 

Uczelnia nasza, która ma szczególny powód do dumy ze swego
wybitnego profesora, przechowuje z pietyzmem pami¹tki po tym
znakomitym nauczycielu akademickim, nieprzeciêtnym operatorze,
gor¹cym patriocie i wielkim przyjacielu m³odzie¿y studenckiej.
Wœród zachowanych bardzo cennych dowodów jego szerokiego
uznania w œwiecie medycznym znajduj¹ siê dyplomy cz³onkostwa
miêdzynarodowych towarzystw naukowych. Przyk³ady niektórych
pozwoliliœmy sobie do³¹czyæ do niniejszego artyku³u. Chyba naj-
bardziej niezwyk³ym jest dyplom cz³onka honorowego w ramach
Sekcji Urologicznej, który uzyska³ jako pierwszy polski lekarz
(dotychczas mo¿e jedyny?), nadany podczas Miêdzynarodowego
Kongresu Urologów w Londynie 28 czerwca 1928 roku przez The
Royal Society of Medicine.6

Prof. dr hab. Roman K. Meissner 
Zak³ad Historii Nauk Medycznych 

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

5 List A.T. Jurasza do Aleksandra Janty, Nowy Jork, 28 czerwca 1949 r. –
orygina³ w posiadaniu rodziny w  Poznaniu.

6 Wspomniane dyplomy znajduj¹ siê w Muzeum Akademii Medycznej w Pozna-
niu, gdzie zosta³y przekazane doñ przez „wnuka chirurgicznego” prof. Antoniego
Tomasza Jurasza – prof. Micha³a Drewsa, a udostêpnione nam do reprodukcji
przez kierownika Muzeum mgr Annê Poniedzia³ek – za co sk³adam serdeczne
podziêkowania, RM.
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MIKOLOGIA  LEKARSKA  DLA  LEKARZY  I  STUDENTÓW

(...) Publikacja zosta³a podzielona na 17 rozdzia³ów, które stopniowo wprowadzaj¹ czytelnika w problematykê zaka¿eñ
grzybiczych, zaczynaj¹c od historii tej specjalnoœci medycznej a koñcz¹c na lecznictwie i krótkim przewodniku do
æwiczeñ.
W toku studiów medycznych o mikologii lekarskiej mo¿na obecnie us³yszeæ i zobaczyæ coraz wiêcej. Zosta³o to
wymuszone potrzebami dnia codziennego, czyli wzrostem iloœci zaka¿eñ grzybiczych skóry i narz¹dów wewnêtrznych.
Przyczyny tej sytuacji epidemiologicznej s¹ powszechnie znane. Natomiast materia³ów dydaktycznych do nauczania
przedmiotu mikologia lekarska jest zbyt ma³o. Wydanych zosta³o kilka podrêczników, ale nak³ad ich zosta³ ju¿
wyczerpany lub s¹ one obecnie trudno dostêpne. Oprócz tego poziom niektórych z nich nie jest dostosowany dla studenta
czy lekarza praktyka. Prezentuj¹ one zwykle zagadnienia mikologiczne bardziej szczegó³owo i s¹ adresowane dla lekarzy 
specjalizuj¹cych siê w ró¿nych dziedzinach medycyny, gdy¿ jak wspomnia³em infekcje grzybicze s¹ spotykane
w ka¿dym organie cz³owieka. Dlatego te¿ uwa¿am przygotowanie tego skryptu za celowe. Wype³nia on pewn¹ lukê
w podstawowych podrêcznikach medycznych.

Z Recenzji prof. dr. hab. Eugeniusza Barana

Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów, pod red. Zygmunta Adamskiego i Haliny Batura-Gabryel,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005

POSTÊPY  FARMAKOTERAPII  –  NOWE  LEKI  PRZECIWDEPRESYJNE

Czêœæ druga ksi¹¿ki „Postêpy farmakoterapii – nowe leki przeciwdepresyjne” obejmuje tak wa¿ne zagadnienia, jak
perspektywy badañ nad lekami przeciwdepresyjnymi i aktualne problemy metodologii zwi¹zane z badaniami klinicz-
nymi leków przeciwdepresyjnych.
Wiele uwagi poœwiecono równie¿ farmakologii i farmakokinetyce nowych leków stosowanych w psychiatrii, a szczegól-
nie leków normotymicznych, czyli normalizuj¹cych zaburzenia nastroju. Stosowanie nowej nomenklatury dotycz¹cej
leków przeciwdepresyjnych (leki normotymiczne) wskazuje na znaczny rozwój farmakologicznych metod leczenia
w profilaktyce nawrotów chorób afektywnych, a w szczególnoœci choroby afektywnej dwubiegunowej. Osobny rozdzia³
poœwiêcono farmakogenetyce leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych; jest to bardzo wa¿ne zagadnienie
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pozwalaj¹ce zrozumieæ ró¿nice w reakcji na lek (fenotyp), z ró¿nicami w strukturze genu (genotyp), które maj¹ istotne znaczenie dla okreœlenia
genetycznych czynników prognostycznych, dotycz¹cych klinicznego efektu dzia³ania leków i prawdopodobieñstwa wyst¹pienia objawów
ubocznych.

Postêpy farmakoterapii – nowe leki przeciwdepresyjne, pod red. El¿biety Nowakowskiej, 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005

WALIDACJA  METOD  ANALIZY  CHEMICZNEJ.  PRZYK£ADY  WALIDACJI  METOD

Pierwsze (1999) i drugie (2001) wydanie monografii zosta³o ¿yczliwie przyjête przez zainteresowanych ocen¹ jakoœci
substancji leczniczych i pomocniczych oraz gotowych postaci leków. Zapewnienie jakoœci produktów farmaceutycznych 
oraz kontrola tej jakoœci s¹ przedmiotem zainteresowañ producentów i agencji rz¹dowych odpowiedzialnych za bez-
pieczeñstwo farmakoterapii. Z tego powodu, zarówno w kszta³ceniu studentów farmacji jak i w szkoleniu podyplo-
mowym, poœwiêca siê du¿o uwagi tej problematyce. Niezbêdne jest bowiem wykszta³cenie wysoko wykwalifikowanych
kadr, w pe³ni przygotowanych do oceny jakoœci produktów farmaceutycznych, zgodnie z miêdzynarodowymi
wymaganiami. W trzecim wydaniu niniejszego opracowania uwzglêdniliœmy zarówno przemyœlenia w³asne, jak równie¿
uwagi czytelników, w celu dostosowania tekstu do aktualnych wymagañ w tym zakresie.

Wstêp do wydania trzeciego
Prof. dr hab. Jan Pawlaczyk, Prof. dr hab. Marianna Zaj¹c

Walidacja metod analizy chemicznej. Przyk³ady walidacji metod, pod red. Jana Pawlaczyka i Marianny Zaj¹c, 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2005

ORGANIZMY  TRANSGENICZNE  W  FARMACJI  I  MEDYCYNIE

W ci¹gu ostatnich lat, od kiedy zosta³ wprowadzony do programu studiów farmaceutycznych przedmiot biologia
molekularna, wyniki systematycznie przeprowadzanych wœród studentów ankiet wskazywa³y, ¿e najwiêkszym zaintere-
sowaniem ciesz¹ siê tematy zwi¹zane z bezpoœrednim zastosowaniem technik molekularnych w farmacji i medycynie.
Nale¿¹ do nich zagadnienia transgenezy.
Postanowiliœmy wyjœæ naprzeciw tym zainteresowaniom i opracowaæ niniejsz¹ monografiê, w której omówiono definicje
i podstawowe zagadnienia dotycz¹ce transgenezy, obecnie stosowane metody otrzymywania organizmów modyfiko-
wanych genetycznie, z uwzglêdnieniem i podkreœleniem ró¿nic w podejœciu metodycznym transgenezy organizmów
nale¿¹cych do ró¿nych grup systematycznych (roœliny, owady, ssaki), jak równie¿ ró¿nic miêdzygatunkowych.
Omówiono te¿ najwa¿niejsze trendy i kierunki zastosowañ organizmów modyfikowanych genetycznie, poparte licznymi

przyk³adami – od zastosowañ czysto „gospodarczych”, poprzez zastosowania w profilaktyce i terapii chorób, a¿ wreszcie zastosowanie
wykorzystywane najwczeœniej, czyli otrzymywanie transgenicznych modeli badawczych.

M. Cichocki, W. Baer-Dubowska, Organizmy transgeniczne w farmacji i medycynie. •ród³o œrodków terapeutycznych i model badawczy,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2006

MEDICAL  MICROBIOLOGY  IN  PRACTICE.  A  GUIDE  FOR  EXERCISES

Medical microbiology is a branch of science related to microorganisms which arc pathogenic for man. Progress in
microbiology as well as the introduction of molecular biological methods have resulted not only in the detection of new
bacteria and viruses but has also lead to more effective techniques of combating microorganisms. However, pathogenic
microorganisms which have already been recognised in detail cause 1/3 of deaths of humans in the world. 
Knowledge of microbiology proved valuable across the whole spectrum of medicine. Microbiology is a practical science
and, therefore, the laboratory classes will constitute the foundation for instruction. Recognition of pathogenic micro-
organisms during the exercises will lead to understanding of the etiopathogenesis of diseases as well as of laboratory
diagnostics, therapy and prophylaxis. The practical teaching of medical microbiology requires specific preparation of
laboratory exercises and efficient organisation of time to secure maximum effects. This guide will supply a summary of

basis information about each of the classes and includes a detailed program of all the exercises as well as review questions, thus optimising the
didactic process. The guide was prepared after analysing relevant material in the United States Medical Licensing Examination (USMLE) for
the years 2000-2005, taking into account our ten years experience of teaching Medical Microbiology to our English language students. 

A. Szkaradkiewicz, Medical microbiology in practice. A guide for exercises,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2006
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M O B I L I Z U J ¥ C Y  P R Z Y M I O T N I K
Rozmowa z Magdalen¹ £abêdzk¹, Przewodnicz¹c¹ Zarz¹du Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Moja przygoda z STN zaczê³a siê…

Magdalena £abêdzka: …w bardzo prosty sposób. To by³o w 2002 r. 
na pierwszym roku studiów. By³am wtedy ju¿ zapisana do ko³a
genetycznego i wybra³am siê na spotkanie organizacyjne, a raczej
informacyjne, STN w Sali Czarnej. Przewodnicz¹c¹ by³a wówczas
Monika Pawlun, która opowiada³a o tym, czym siê zajmuje STN, jak
wygl¹da praca w ko³ach, jak¹ funkcjê pe³ni Zarz¹d i poszczególne
Komisje. Po spotkaniu podesz³am do Moniki i zapyta³am czy mog³a-
bym byæ jakoœ pomocna w pracach STN. Zastanawia³am siê czy nie
jestem za m³oda – przecie¿ dopiero co rozpoczê³am studia. Monika
jednak siê zgodzi³a i tak trafi³am na pierwsze zebranie Zarz¹du STN.
Jedn¹ z pierwszych osób, które wprowadza³y mnie w tajniki
Towarzystwa by³ Filip B³aszczyk. Pamiêtam, ¿e kiedy spyta³am go,
co mog³abym zrobiæ dla STN, na samym pocz¹tku powiedzia³: „ale
pamiêtaj, ¿e to jest bardzo ciê¿ka praca, nic gotowego na tacy tutaj nie 
dostaniesz”.
I tak przez pierwszy rok pomaga³am na przyk³ad w organizacji
warsztatów Metodologii Badañ Naukowych, a na Kongresie
Studentów i M³odych Lekarzy prowadzi³am sesjê nauk podstawo-
wych. Na drugim roku studiów zaproponowano mi kandydowanie do
Zarz¹du STN. Pamiêtam, ¿e papiery z³o¿y³am w ostatnim mo¿liwym
dniu. Moja kandydatura zosta³a zaakceptowana na Walnym
Zgromadzeniu, a w wewnêtrznych wyborach w ramach STN objê³am
funkcjê Sekretarza. Po kolejnych dwóch latach pracy w Towarzy-
stwie zosta³em wybrana na Przewodnicz¹c¹, co t³umaczê sobie tym,
¿e mia³am wtedy najd³u¿szy sta¿ w STN!

To znaczy, ¿e nie by³aœ pewna czy zostaæ Przewodnicz¹c¹
Zarz¹du STN?

� Czy chcia³am? Uwa¿a³am, ¿e skoro powiedzia³am A wchodz¹c do
Zarz¹du, to powinnam te¿ powiedzieæ B. Na pewno wiedzia³am, ¿e
chcê zostaæ w STN. A mam doœæ trudny charakter i chyba bym nie
wytrzyma³a, gdyby ktoœ mniej ode mnie doœwiadczony sta³ na czele
Towarzystwa. Ja czu³am siê do tej funkcji dobrze przygotowana.
Poprzedni przewodnicz¹cy, Krzysztof Kozie³ek, szczególnie przez
ostatni rok swojej kadencji, uczy³ i t³umaczy³ mi, na czym polega
praca Przewodnicz¹cego. Zreszt¹ wsparcie od niego mam do teraz.
To miêdzy innymi takie osoby jak Monika Pawlun, Agnieszka
Kozio³ek, Marta Szajnik i Krzysztof Kozie³ek w jakiejœ mierze mnie
ukszta³towa³y. 

Przed Tob¹ dwa lata kadencji. To bêdzie czas kontynuacji czy
zmian?

� Na pewno bêdê chcia³a kontynuowaæ chlubn¹ tradycjê
Studenckiego Towarzystwa Naukowego w naszej Uczelni i poza ni¹.
Oczywiœcie wszystkie nasze sztandarowe projekty – Kongres, sesje
edukacyjne, warsztaty – bêd¹ kontynuowane i ulepszane. Nie chodzi
przecie¿ o to ¿eby ograniczaæ siê tylko do tego, co ju¿ by³o, ale ci¹gle
siê rozwijaæ.
Mam te¿ pewne pomys³y na zmiany – przede wszystkim w organi-
zacji pracy w samym STN. Chcia³abym, ¿eby lepiej by³a sko-
ordynowana dzia³alnoœæ poszczególnych kó³ naukowych w naszej
Uczelni. ¯eby ka¿dy opiekun ko³a naukowego i przewodnicz¹cy
wiedzia³, ¿e je¿eli ma jakiœ problem zwi¹zany z pracami ko³a, to
zawsze mo¿e siê do nas zwróciæ, bo przecie¿ od tego jesteœmy. 
W planach mam przygotowanie, zapewne na przysz³y rok akademi-
cki, informatora, który pe³ni³by rolê przewodnika o tym jak organi-
zowaæ pracê ko³a naukowego: kto mo¿e byæ przewodnicz¹cym, a kto
cz³onkiem ko³a naukowego, jakie s¹ obowi¹zki takich osób. W infor-
matorze znajd¹ siê równie¿ praktyczne informacje dotycz¹ce sk³ada-
nia wniosków o dofinansowanie do studenckich badañ naukowych
czy do wyjazdów na konferencje. Dochodzi³y do nas g³osy, ¿e
czasami cz³onkowie kó³ nie wiedzieli o mo¿liwoœciach, jakie przed
nimi otwiera dzia³alnoœæ w kole. 

Pierwszym krokiem do zmiany
takiej sytuacji jest nasza nowa
strona internetowa
(http://www.stn.amp.edu.pl),
zawieraj¹ca wszelkie aktualne
informacje: poczynaj¹c od bie-
¿¹cej dzia³alnoœci STN, poprzez
plany, a¿ po sprawy czysto tech- 
niczne. Znalaz³y siê tam rów-
nie¿ dane kontaktowe odnoœnie
prowadzonych przez nas pro-
jektów. Widaæ, ¿e by³ to krok we 
w³aœciw¹ stronê – w porównaniu 
do poprzednich lat obecnie ma-
my trzykrotnie wy¿sz¹ frekwen- 
cjê odwiedzin.
Co do samej organizacji pracy
w ramach STN, to chcia³abym
¿eby ka¿dy z cz³onków Zarz¹du
by³ na tyle dobrze zorientowany
w prowadzonych przez nas pro-
jektach, aby zainteresowanym
móg³ udzieliæ przynajmniej pod- 
stawowych informacji.

Czy Studenckie Towarzystwa Naukowe wspó³pracuj¹ ze sob¹ na
poziomie ogólnopolskim?

� Raz w roku Zarz¹dy poszczególnych Studenckich Towarzystw
Naukowych spotykaj¹ siê na wspólnym zebraniu; za ka¿dym razem
w innym mieœcie. Pierwszy taki zjazd odby³ siê w Krakowie, a drugi
w Poznaniu. W zesz³ym roku spotkaliœmy siê w Warszawie, a w tym
roku goœci³ nas Sopot, gdzie gospodarzem by³a Akademia Medyczna
w Gdañsku. Takie spotkanie to przede wszystkim doskona³a okazja
do wymiany doœwiadczeñ, pomys³ów. Ponadto, zobowi¹zujemy siê
do promocji dzia³alnoœci poszczególnych STN-ów: wzajemnie infor-
mujemy siê o organizowanych konferencjach, warsztatach, wiesza-
my plakaty, podajemy informacje na stronie internetowej. Nie braku-
je te¿ wspólnych przedsiêwziêæ – obecnie, z inicjatywny poznañ-
skiego STN, pracujemy nad projektem Studenckich Badañ Wielo-
oœrodkowych, w którym braliby udzia³ studenci ró¿nych uczelni,
w tym nie tylko medycznych, a docelowo tak¿e spoza kraju.
Takie coroczne zjazdy to wreszcie wspania³e imprezy towarzyskie –
spotykaj¹ siê ludzie, których coœ ³¹czy, którzy maj¹ wspólne cele,
czasami podobne problemy. W takim gronie ³atwo nawi¹zaæ przyjaŸ-
nie, a mo¿emy siê nawet pochwaliæ STN-owym poznañsko-
lubelskim ma³¿eñstwem! 

Jak widzisz rolê Przewodnicz¹cej Zarz¹du STN?

� Kiedyœ dwaj moi bardziej doœwiadczeni koledzy – Miko³aj Krzy¿a- 
nowski (by³y Przewodnicz¹cy IFMSA-Poland Oddzia³ Poznañ –
przyp. red.) i Krzysztof Kozie³ek (by³y Przewodnicz¹cy Zarz¹du STN
– przyp. red.) powiedzieli mi, ¿e Przewodnicz¹cy nie jest od robienia,
ale od zarz¹dzania. I chyba coœ w tym jest; ¿e Przewodnicz¹cy nie
tyle powinien zajmowaæ siê szczegó³ami, ale ogarniaæ ca³oœæ,
panowaæ nad ogó³em dzia³añ. Tyle teoria, a w praktyce jak zostaje
kilka dni do Kongresu wszelkie funkcje po prostu znikaj¹! 
Myœlê jednak, ¿e przede wszystkim Przewodnicz¹cy powinien umieæ 
zarz¹dzaæ ludŸmi, wydobyæ z nich to, w czym s¹ najlepsi. Musi byæ
otwarty na ludzi, bo przecie¿ na wspó³dzia³aniu z nimi polega jego
praca. Na pewno powinien byæ bardziej opanowany ni¿ ja (œmiech).
Ja mam tendencjê do wybuchów, za ³atwo siê denerwujê – ale staram
siê nad tym pracowaæ. Uwa¿am te¿, ¿e stawiam moim wspó³-
pracownikom wysokie wymagania, ale to dlatego, ¿e wiem na co ich
staæ.

Magdalena £abêdzka

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Studen-
ckiego Towarzystwa Naukowego

poznañskiej Akademii Medycznej
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STN ma swojego Kuratora.
Jaka jest jego rola?

� Powinien nas wspieraæ we
wszystkich dzia³aniach, ale i nie
szczêdziæ konstruktywnej kry-
tyki. My potrzebujemy takiej
osoby, która choæ nie bêdzie
zbyt mocno ingerowaæ w co-
dzienne „¿ycie” STN-u, to jed-
nak bêdzie potrafi³a nas zachê-
ciæ do tego, co mo¿liwe i pow-
strzymaæ przed anga¿owaniem
siê w sprawy, których zrobiæ siê
nie da. Nam takiej ogólnej per-
spektywy czasami wci¹¿ brakuje.

STN jest organizacj¹ herme-
tyczn¹?

� Na pewno nie, chocia¿ czasa-
mi taki zarzut mo¿na us³yszeæ. Zawsze powtarzam, ¿e drzwi STN s¹
dla studentów otwarte. Mo¿e nie jesteœmy tam codziennie o œciœle
okreœlonych porach, ale w ka¿dy wtorek, o 19:00, spotykamy siê na

zebraniach – nikogo nie wyprasza- 
my, wtedy mo¿na wyjaœniæ wszel-
kie w¹tpliwoœci. Mo¿na siê z nami
skontaktowaæ telefonicznie czy
e-mailowo. Chyba najlepszym do- 
wodem na to, ¿e nie tworzymy
¿adnego zamkniêtego œrodowiska
jest fakt, ¿e 80% studentów two-
rz¹cych obecny Zarz¹d Towa-
rzystwa i Komisje to osoby nowe.

Trudno jest po³¹czyæ obowi¹zki
Przewodnicz¹cej ze studiami?

� To po prostu trzeba pogodziæ!
Nie ma innego wyjœcia. Wiêcej, to
nawet ma w sobie jakiœ ³adunek
mobilizuj¹cy, ¿eby staraæ siê wiê-
cej. Jestem Przewodnicz¹c¹ orga-
nizacji, która w nazwie ma przy-
miotnik „naukowe”, wiêc w³aœnie

na tym polu naukowym, w codziennym studiowaniu, równie¿ muszê
siê sprawdziæ.

  Rozmawia³ T. Brañka

NAUKOWE  WOJA¯E  PO  STUDENCKU
European Students’ Conference, 19-23 paŸdziernika 2005 r.

„Tyle wiemy o sobie na ile nas sprawdzono.” (Wis³awa Szymborska)

Polska, z³ota jesieñ 2005 r. Dla niektórych rozpocz¹³ siê nowy rok akademicki, a dla innych sta¿ podyplomowy – kolejne wyzwanie.
¯egnaj¹c wakacyjne woja¿e zaczê³yœmy siê przygotowywaæ do ca³kiem innej podró¿y. Dziêki pomocy wielu dobrych ludzi uda³o nam
siê po³¹czyæ ¿ycie studenckie z prac¹ naukow¹, a rezultaty tej ostatniej dane nam by³o zaprezentowaæ na najwiêkszej na œwiecie,
studenckiej, miêdzynarodowej konferencji naukowej – European Students’ Conference (ESC).

19-23 paŸdziernika 2005 r. ju¿ po raz szesnasty odby³a siê ona
w medycznym kampusie berliñskiego Uniwersytetu – Charité.
Spoœród oko³o 1000 nades³anych abstraktów (z ponad 40 krajów)
przez w¹skie sito oceny komitetu naukowego Charité uda³o siê
przebrn¹æ oko³o 300. Prace podzielono na 37 sesji naukowych.
Wœród nich nie zabrak³o równie¿ Polaków, którzy stanowili 46-
osobow¹ grupê, w tym z Poznania wystawionych by³o 7 prac,
z Gdañska – 14, z Warszawy – 9, z Krakowa – 7, z Katowic – 5,
z Wroc³awia – 3 i ze Szczecina – 1.

Na konferencji dominowali m³odzi badacze z Europy Wschod-
niej, ale nie brak³o równie¿ prac z innych kontynentów. Wœród
studentów z Zachodu przewa¿a³y badania na polu immunologii,
biologii molekularnej oraz genetyki. Zdecydowanie wybija³y siê pra-
ce prospektywne i badawcze. Projekty by³y bardzo dobrze przygoto-
wane zarówno pod wzglêdem metodologicznym, epidemiologicz-
nym jak i statystycznym, na co najwiêksz¹ uwagê zwraca³a komisja
oceniaj¹ca.

W ka¿dej sesji bra³o udzia³ 4-10 prac, które by³y omawiane przez
œwietnie przygotowane z zakresu prezentowanych badañ dwu-, trzy
osobowe jury, sk³adaj¹ce siê z miêdzynarodowego grona profesorów
oraz studentów. Dyskusje by³y bardzo ¿ywe i konstruktywne
o charakterze przyjacielskiej rozmowy z cennymi wskazówkami na
przysz³oœæ. 

Organizatorzy ESC – zgrana ekipa 9 studentów, zmieniaj¹ca siê
co rok, zadba³a zarówno o merytoryczny charakter konferencji jak
i atrakcje pozanaukowe. Dostarczyli spor¹ dawkê emocji, cennych
wra¿eñ oraz mo¿liwoœæ zetkniêcia siê z nauk¹ na œwiatowym pozio-
mie – mo¿e na ma³¹ skalê, ale od czegoœ trzeba zacz¹æ. 

Obok sesji naukowych, w ci¹gu tych 5 dni mo¿na by³o wzi¹æ
udzia³ w ciekawych wyk³adach profesorów z ca³ego œwiata, warszta-
tach naukowych oraz zapoznaæ siê z kultur¹ naszych zachodnich
s¹siadów, jak równie¿ pozwiedzaæ to ciekawe miasto, jakim jest
Berlin. 

Na polu „cukrzycy”, która by³a jednym z tegorocznych tematów
przewodnich konferencji, z naszej Uczelni wystawione zosta³y
2 prace. W sesji „Endocrinology and Diabetes” przedstawiona zosta³a 

praca Studenckiego Ko³a Diabeto-
logicznego pt.: Relationship
between selected inflammatory
markers and development of
microangiopathic complications of
diabetes. Badania, na podstawie
których zredagowano powy¿sze
wyniki, zosta³y przeprowadzone,
pod czujnym okiem opiekuna ko³a
dr hab. med. Doroty Zozuliñskiej, w 
Klinice Chorób Wewnêtrznych
i Diabetologii.

Natomiast druga praca, której
tytu³ brzmi: Maternal serum levels
of e-selectin and V-CAM in
pregnancy complicated by hyper-
tension – preliminary data,
autorstwa Joanny Niepsuj, Rafa³a Iæka i Agnieszki Zawiejskiej,
przedstawiona zosta³a w ramach sesji „Gyneacology and Obstetrics”. 
Badania dotycz¹ce powy¿szego projektu zrealizowano pod opiek¹
Pani dr hab. med. Ewy Wender-O¿egowskiej, w Klinice Po³o¿nictwa
i Chorób Kobiecych.
 Konferencja da³a nam mo¿liwoœæ sprawdzenia siebie i wy-
ci¹gniêcia wielu wniosków na temat pisania prac naukowych. Mimo,
i¿ wróci³yœmy bez laurów, jesteœmy bardzo zadowolone oraz pe³ne
energii i pomys³ów na nowe prace i projekty – bogatsze o te b³êdy,
które pope³ni³yœmy lub widzia³yœmy u innych oraz o wskazówki
profesorów i kolegów. 

Obie zgodnie pragniemy podziêkowaæ Wielkopolskiemu
Oddzia³owi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) za
pomoc w realizacji wyjazdu. Dziêki wstawiennictwu, dobremu
s³owu, wsparciu naukowemu i pomocy finansowej PTD na berliñ-
skim kongresie mog³yœmy zaprezentowaæ wyniki równie¿ naszych
badañ.

Joanna Niepsuj
Aleksandra Pelczar

Poprzedni i aktualny Zarz¹d STN. Trzecia z prawej strony: Magda £abêdzka
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AKCJA  KRWIODAWSTWA  –  „MISJA  KRWINKA  2006”

Ju¿ po raz czwarty w naszej Uczelni mia³a miejsce akcja honorowego krwiodawstwa, przeprowadzona pod has³em „Misja Krwinka”.
Kolejny raz studenci Akademii Medycznej stanêli na wysokoœci zadania i t³umnie przybyli do sali telewizyjnej Domu Studenckiego
„Eskulap”, aby swoim szlachetnym czynem byæ mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie.

Akcja zosta³a zorganizowana przez Oddzia³ Poznañ Miêdzy-
narodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland
we wspó³pracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa (RCKiK) w Poznaniu. W przeprowadzenie akcji w³¹czy³o 
siê wielu cz³onków naszej organizacji, a jej koordynatorami byli
Anna Furmaniuk, Adam Malinger i ni¿ej podpisana. Honorowy
patronat nad projektem obj¹³ JM Rektor Akademii Medycznej
w Poznaniu, prof. Grzegorz H. Brêborowicz.

„Misja Krwinka” przeprowadzona by³a w bardzo profesjonalny
sposób, co niew¹tpliwie jest ogromn¹ zas³ug¹ pracowników RCKiK.
Dawcom udzielono fachowych porad lekarskich, wykonano testy na
grupê krwi oraz badania laboratoryjne krwi. Dla wielu osób by³ to
pierwszy kontakt z honorowym krwiodawstwem, inni regularnie nio-
s¹ w ten sposób pomoc potrzebuj¹cym. 

Najczêœciej wymienianymi motywami zdobycia siê na tak szla-
chetny gest by³y: chêæ niesienia pomocy innym oraz fakt, ¿e ka¿dy
z nas mo¿e znaleŸæ siê kiedyœ w sytuacji, w której przetoczona krew
mo¿e uratowaæ nasze ¿ycie. Te powody œwiadcz¹ o s³usznoœci tego
typu przedsiêwziêæ, zachêcaj¹ do ich kontynuowania i rozwijania. 

Przeprowadzona w tym roku akcja dowodzi wielkiej szlachet-
noœci, odwagi i wra¿liwoœci wszystkich dawców, którzy w niej
uczestniczyli. Wielu pyta³o, czy „Misja Krwinka” nie mog³aby od-
bywaæ siê dwa razy w roku, tak by jeszcze wiêcej osób mog³o
przy³¹czyæ siê do wspólnej pomocy innym, co œwiadczy o za-
anga¿owaniu studentów w ideê ratowania zdrowia i ¿ycia potrzebuj¹- 
cych oraz potwierdza fakt, ¿e takie projekty maj¹ sens i powinny na
sta³e zostaæ wpisane w inicjatywy spo³eczne naszej Uczelni.

Pragnê serdecznie podziêkowaæ tym, którzy pomogli nam
w zorganizowaniu tego projektu, a przede wszystkim tym, którzy
zdobyli siê na szlachetny gest oddania krwi podczas tegorocznej
akcji. Mam nadziejê, ¿e w przysz³ym roku chêtnych dawców bêdzie
jeszcze wiêcej.

Ma³gorzata Cyran
Koordynator Projektu „Misja Krwinka”,

Oddzia³ Poznañ IFMSA-Poland

METODOLOGIA BADAÑ NAUKOWYCH

Konferencja szkoleniowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego

3 lutego br. w Collegium Stomatologicum
odby³a siê konferencja z metodologii badañ
naukowych zorganizowana przez Komisjê ds. 
Studenckich Badañ Naukowych oraz Zarz¹d
Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskie- 
go w Poznaniu. Opiekunem merytorycznym
spotkania by³ prof. dr hab. Andrzej Brêboro-

wicz, Przewodnicz¹cy Komisji ds. SBN. Patronat nad konferencj¹
objê³a równie¿ Wielkopolska Izba Lekarska. Cykl wyk³adów by³
przeznaczony g³ownie dla studentów naszej Uczelni, którzy dopiero
rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ poprzez pracê w Studenckich
Ko³ach Naukowych, ale uczestniczyli w nich tak¿e m³odzi naukowcy 
z innych poznañskich szkó³ wy¿szych.

Po wstêpie prof. dr. hab. Andrzeja Brêborowicza dotycz¹cego
grantów naukowych, wywi¹za³a siê gor¹ca dyskusja, po której
w demokratycznym g³osowaniu wiêkszoœæ uczestników zgodzi³a siê
na bardziej restrykcyjne rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie
studenckich prac naukowych przez komisjê ds. SBN. Oznacza to, ¿e
w tym roku wiêcej projektów zostanie odrzuconych, ale te najlepsze
bêd¹ mog³y liczyæ na maksymalne dofinansowanie.

Gdy emocje opad³y, prof. dr hab. Jerzy Moczko – Kierownik
Katedry i Zak³adu Informatyki i Statystyki Akademii Medycznej
w Poznaniu, w krótkim czasie zdo³a³ zarysowaæ s³uchaczom problem

statystyki w pracach naukowych. Dr hab. Katarzyna Wieczorowska-
Tobis z Katedry i Zak³adu Patofizjologii naszej Uczelni podzieli³a siê 
swoim doœwiadczeniem i da³a cenne wskazówki na temat przygoto-
wania prezentacji wyników badañ na konferencjê naukow¹. O pro-
blemie badañ nad zwierzêtami w celach naukowych opowiedzia³a
prof. dr hab. Ewa Florek, Przewodnicz¹ca Lokalnej Komisji Etycznej 
ds. Doœwiadczeñ na Zwierzêtach. Po przerwie, prof. dr hab. Zygmunt
Przybylski, Przewodnicz¹cy Komisji Bioetycznej przy Akademii
Medycznej w Poznaniu przedstawi³ historiê Komisji od jej powsta-
nia. Odpowiedzia³ równie¿ na wszystkie w¹tpliwoœci studentów
w dyskusji. Mgr Aniela Piotrowicz, Dyrektor Biblioteki Akademii
Medycznej pokaza³a jak szukaæ piœmiennictwa w internetowych
bazach danych, czyli po prostu jak w wielkim œmietniku, jakim jest
Internet znaleŸæ potrzebne nam informacje. Podstawy planowania,
realizacji i publikacji badañ naukowych omówi³ prof. dr hab. Janusz
Witowski z Katedry i Zak³adu Patofizjologii. Ostatni wyk³ad o sku-
tecznej prezentacji badañ naukowych na forum publicznym przed-
stawi³a mgr Marta Czarnecka z Zak³adu Psychologii Klinicznej na-
szej Uczelni.

Myœlê, ¿e uczestnicy wykorzystaj¹ cenne wskazówki do tworze-
nia jak najlepszych prezentacji na majowy VI Miêdzynarodowy
Kongres Naukowy Studentów Medycyny i M³odych Lekarzy, co-
rocznie organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe przy 
ogromnym wsparciu W³adz Uczelni. Cieszy nas fakt, ¿e tak utytu³o-
wani wyk³adowcy chc¹ dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
z nowym pokoleniem badaczy. 

Wojciech Cieœlikowski Jr. Cz³onek komisji ds. SBN
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„POSTÊPY  W  DIAGNOSTYCE  I  REHABILITACJI  ZABURZEÑ  PROCESU  KOMUNIKATYWNEGO”
IV Ogólnopolska Sesja Edukacyjna Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 20-21 stycznia 2006 r.

Równie¿ s³owo wymaga od cz³owieka 
s³uchu nie gorszego ni¿ nuty…

20-21 stycznia 2006 r. odby³a siê ju¿ po raz
czwarty Ogólnopolska Sesja Edukacyjna STN.
W tym roku cykl wyk³adów poœwiêcony by³ po-
stêpom w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeñ
procesu komunikatywnego. Z tego wzglêdu
wspó³organizatorem konferencji by³a Katedra
i Klinika Foniatrii i Audiologii Akademii
Medycznej w Poznaniu. Opiekunem meryto-

rycznym Sesji by³ kierownik tej Katedry, prof. dr hab. Andrzej
Obrêbowski, bêd¹cy Krajowym Konsultantem ds. Foniatrii i Audio-
logii. Patronat nad ca³¹ konferencj¹ sprawowa³ JM Rektor, prof. dr
hab. Grzegorz H. Brêborowicz, jednoczeœnie Kurator Studenckiego
Towarzystwa Naukowego. Swojego patronatu udzieli³a te¿ Wielko-
polska Izba Lekarska.

Us³yszeæ…
Pod szerokim pojêciem procesu komunikatywnego rozumiemy

wymianê informacji, kontakt miêdzyludzki, komunikacjê werbaln¹,
która dla prawid³owego pe³nienia swojej funkcji wymaga sprawnoœci 
narz¹du s³uchu oraz wymowy. W ostatnim czasie dokona³ siê znacz-
ny postêp w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia zaburzeñ 
procesu komunikatywnego. Celem tegorocznej Sesji Edukacyjnej
by³o przedstawienie uczestnikom najnowszych osi¹gniêæ techniki
i wiedzy z tego szerokiego tematu, dlatego zaproszono grupê specja-
listów z wielu dziedzin medycyny i nauki. Wœród wyk³adowców
znaleŸli siê audiolodzy, foniatrzy, otolaryngolodzy, logopedzi, aku-
stycy, psychiatrzy, neurolodzy, genetycy.

Tematycznie konferencjê podzielono na dwie czêœci. W pier-
wszym dniu skupiono siê g³ównie na problemach zwi¹zanych ze
s³uchem. Po ciekawym wstêpie prof. A. Obrêbowskiego odnoœnie
rozwoju i dojrzewania uk³adu s³uchowego rozpocz¹³ siê cykl
wyk³adów na temat implantów œlimakowych. O 3-poziomowym pro-
gramie badañ przesiewowych zaburzeñ s³uchu u noworodków mó-
wi³a dr hab. Alicja Sekula. Badanie to jest niezwykle wa¿ne wœród
populacji nowonarodzonych, poniewa¿ wszelkie opóŸnienie diagno-
styczne sprawia, ¿e mo¿liwoœæ zrehabilitowania mowy werbalnej
w przysz³oœci jest nieefektywne.

Bardzo g³êbokie obustronne upoœledzenie s³uchu lub obustronn¹
g³uchotê, mo¿na wyleczyæ poprzez wszczep œlimakowy, zastêpuj¹cy
czynnoœæ zniszczonego ucha wewnêtrznego. O strukturze i dzia³aniu
tego niezwyk³ego urz¹dzenia, a tak¿e o samym wszczepianiu
implantu pacjentowi opowiedzia³ lek. med. Micha³ Karlik. Niestety,
nie samo wszczepienie przynosi jednak efekt. Po operacji ka¿dego
pacjenta czeka d³uga rehabilitacja, polegaj¹ca na „nauczeniu” OUN*
pacjenta interpretacji sygna³ów odbieranych przez implant œlima-
kowy. Ca³¹ œcie¿kê rehabilitacyjn¹ przedstawi³a mgr Anna ¯ebryk-
Stopa. Uczestnicy Sesji Edukacyjnej mogli naocznie przekonaæ siê
o skutecznoœci implantów s³uchowych, poprzez mo¿liwoœæ porozma- 
wiania z pacjentem, który dziêki tej technice odzyska³ s³uch po
kilkuletniej ca³kowitej g³uchocie. Same implanty œlimakowe mo¿na
by³o obejrzeæ, a tak¿e zapoznaæ siê ze szczegó³ami technicznymi,
dziêki uprzejmoœci firmy Medicus, g³ównego sponsora Sesji Eduka-
cyjnej, bêd¹cej przedstawicielem na Polskê najwiêkszego na œwiecie
producenta implantów œlimakowych firmy Cochlear.

Ciekawy wyk³ad zaprezentowa³ prof. dr hab. Edward Hojan –
kierownik Zak³adu Elektroakustyki i Akustyki Wydzia³u Fizyki
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor wyjaœni³
ró¿nice w percepcji s³uchowej dzieci i doros³ych w ujêciu psycho-
akustycznym. Uwzglêdnienie tych ró¿nic ma du¿e znaczenie w dia-
gnostyce zaburzeñ s³uchu. Pierwszy dzieñ zakoñczy³ siê prelekcj¹ a¿
trzech wyk³adowców na temat nowych mo¿liwoœci badania narz¹du
s³uchu. Dr hab. Bo¿ena Wiskirska-WoŸnica, dr hab. in¿. Piotr
Œwidziñski oraz dr Waldemar Wojnowski zaprezentowali najnowsze
metody diagnostyczne oparte o rejestracjê potencja³ów pnia mózgu
(ASRR) oraz kognitywnych (MMN, P300) a tak¿e testy jêzykowe,
pomocne w ocenie audytywno-werbalnych zdolnoœci komunika-
tywnych chorych z oœrodkowymi zaburzeniami s³uchu.

…powiedzieæ
Drugi dzieñ Sesji Edukacyjnej poœwiêcony by³ przede wszystkim 

problemom zwi¹zanym z wymow¹, prawid³ow¹ werbalizacj¹, a tak¿e 
schorzeniom zwi¹zanym z krtani¹. O nowoczesnej kompleksowej
ocenie czynnoœci fonacyjnej krtani opowiedzia³a wspomniana dr hab. 
Bo¿ena Wiskirska-WoŸnica. Przedstawiony zestaw badañ diagno-
stycznych umo¿liwia ró¿nicowanie zmian organicznych i czyn-
noœciowych krtani, a tak¿e pozwala na obiektywn¹ i ca³oœciow¹
ocenê postêpów leczenia i rehabilitacji zaburzeñ g³osu. Doœæ nie-
typowy w formie, a zarazem ciekawy wyk³ad przedstawi³ dr Jacek
Kraœny, a to za spraw¹ zaproszonych goœci. By³a to prelekcja o prawi- 
d³owej emisji g³osu, a tak¿e o kryteriach kwalifikacji foniatrycznej,
jakie musz¹ spe³niaæ studenci na wydziale wokalno-aktorskim
Akademii Muzycznej. Dwoje z nich uzupe³ni³o wyk³ad o prezentacje
swoich mo¿liwoœci g³osu, a tak¿e opowiedzieli o sekretach swojego
rozœpiewywania przed koncertami.

Kolejny wyk³ad wyg³osi³ goœæ specjalny prosto z Warszawy,
prof. dr hab. Tomasz Zaleski, który w bardzo przystêpny sposób
opowiedzia³ o opóŸnionym rozwoju mowy. Wyk³ad by³ tak zajmuj¹-
cy, ¿e profesor zebra³ najwiêksz¹ iloœæ pytañ od uczestników. Dr¹¿¹c
dalej temat zaburzeñ mowy, a konkretnie zaburzeñ p³ynnoœci mowy,
czyli j¹kania, w aspekcie foniatrycznym, logopedycznym oraz
psychologicznym przedstawi³y dwie panie: lek. med. Anna Wojcie-
chowska oraz Prezes Stowarzyszenia Wyleczonych z J¹kania, mgr
Bernardeta Dziekan-Standowicz. Jak siê okaza³o j¹kanie jest ca³ko-
wicie wyleczalne przy zastosowaniu odpowiednich technik wymowy 
oraz æwiczeñ. Dowiedli tego licznie przybyli wyleczeni z j¹kania
pacjenci.

Kolejnym prelegentem by³ prof. dr hab. Wojciech Kozubski
z Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu,
który omówi³ pokrótce oœrodkowe zaburzenia równowagi.
Kontynuacj¹ tego tematu by³o przedstawienie zawrotów g³owy
z punktu widzenia audiologa i foniatry przez lek. med. Barbarê
Maciejewsk¹. Zaburzenia równowagi, zawroty g³owy to tak szerokie
pojêcia, ¿e prelegenci zwracali uwagê na konieczn¹ dba³oœæ
o uœciœlenie odczuwanych przez pacjenta dolegliwoœci, a tak¿e
odpowiedni¹ œcie¿kê diagnostyczn¹. Inne spojrzenie na zaburzenia
komunikacji, tym razem od strony psychiatrycznej, omówi³a dr
Kamila Pers z Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu.
Ogrom chorób psychicznych manifestuj¹cych siê m.in. w zabu-
rzeniach myœlenia, jêzyka, wymaga uwzglêdnienia i tej natury zabu-
rzeñ procesu komunikatywnego.

Wiele chorób omawianych na konferencji jest determinowanych
przez genom ludzki, tote¿ nie mog³o zabrakn¹æ omówienia tematu
przewodniego Sesji Edukacyjnej i w tym œwietle. Genetyczne aspek-
ty zaburzeñ s³uchu i wymowy przedstawi³ prof. dr hab. Krzysztof
Szyfter z Instytutu Genetyki Cz³owieka Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu. Natomiast ostatnim wyk³adem, zamykaj¹cym konferen-
cjê by³a prelekcja prof. dr. hab. Antoniego Pruszewicza, który na
podstawie stanu obecnej wiedzy oraz tendencji rozwojowych audio-
logii i foniatrii przedstawi³ perspektywy, jakie rysuj¹ siê przed t¹
specjalizacj¹ medyczn¹.

W IV Ogólnopolskiej Sesji Edukacyjnej STN-u uczestniczy³o
oko³o 200 osób. Wœród uczestników znaleŸli siê nie tylko studenci
AM, ale tak¿e lekarze, pedagodzy i logopedzi. Jak co roku, organiza-
torzy staraj¹ siê wyjœæ naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych
i utrzymaæ poziom konferencji na wysokim poziomie. Ka¿dy
z uczestników dosta³ certyfikat wart 8 punktów edukacyjnych.

Sesja Edukacyjna sta³a siê ju¿ coroczn¹ tradycj¹ Studenckiego
Towarzystwa Naukowego, dlatego ju¿ teraz informujê i zapraszam na 
podobn¹ konferencjê za rok, gdzie tematem przewodnim bêd¹
postêpy w geriatrii i gerontologii.

Piotr Joachimiak

Specjalne podziêkowania organizatorzy kieruj¹ do:

JM prof. Grzegorza H. Brêborowicza, prof. Andrzeja Obrêbowskiego,

mgr. Bogdana Poniedzia³ka oraz firmy Medicus – Aparatura i Instru-
menty Medyczne Maciej Mazur, Marek Mazur, sp.j., sponsora g³ówne-

go Sesji Edukacyjnej.
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P A N  D O K T O R  Z  D £ U G O P I S E M ,  C O  D I N O Z A U R Y  L E C Z Y £
czyli o Szpitalu Pluszowego Misia w rozmowie 

z Rom¹ Lewick¹, Monik¹ Duœ i Bartoszem ¯uchowskim z IFMSA-Poland Oddzia³ w Poznaniu

Czym jest Szpital Pluszowego Misa?

Bartosz ¯uchowski: Dzieci, jak wiadomo, bardzo ró¿nie reaguj¹ na
wizyty u lekarza. Czêsto p³aczem, krzykiem, a nierzadko nie pozwa-
laj¹ siê zbadaæ. Idea akcji polega na tym, ¿eby dzieci przynios³y do
przedszkola, które na ten jeden dzieñ zamienia siê w „szpital”, swoje
maskotki, zabawki. I to te zabawki staj¹ siê pacjentami, a dzieci
wcielaj¹ siê rolê opiekunów, s¹ niejako ich rodzicami. Poprzez nasz¹
akcjê staramy siê, by dzieci wiedzia³y, z czym u lekarza mog¹ siê
spotkaæ. Nie bêdzie ju¿ dla nich nowoœci¹, ¿e ktoœ jest ubrany w bia³y
fartuch, ma s³uchawki, ¿e bêdzie bada³, mo¿e nawet zrobi zastrzyk. A 
sposób, w jaki akcja jest prowadzona, ma wywo³aæ u dzieci pozytyw-
ne wra¿enia. 

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na akcjê?

Roma Lewicka: Tak naprawdê to korzenie Szpitala nie s¹ do koñca
znane. Po raz pierwszy akcja mia³a miejsce poza strukturami IFMSA, 
a zorganizowali j¹ studenci medycyny z Norwegii w 1997 r. Ten
pomys³ podchwycili z kolei studenci ze Szwecji, dzia³aj¹cy
w IFMSA. Schemat, którym my siê pos³ugujemy wywodzi siê nato-
miast z Niemiec. 
W 2001 r., we Freiburgu, odbywa³ siê Sub-regional Training, czyli
spotkanie studentów IFMSA z pobliskich krajów. Tam uczestni-
czy³am w warsztatach pokazuj¹cych jak zorganizowaæ Szpital
Pluszowego Misia. Osobiœcie bardzo mi siê spodoba³a idea tego
projektu. O jego atrakcyjnoœci niech œwiadczy to, ¿e obecnie jest on
realizowany we wszystkich polskich uczelniach medycznych, w nie-
których miastach nawet kilkanaœcie razy w roku! Procedura akcji, jej
schemat, a nawet karty rejestracji zosta³y opracowane przez mnie.
Oczywiœcie na poszczególnych uczelniach nie brakuje swoistych
modyfikacji, wynikaj¹cych z inwencji studentów, ale generalne wy-
tyczne pozosta³y takie same. 

Dzwonicie wiêc do wybranego przedszkola i…

Monika Duœ: Teraz akcja sta³a siê ju¿ tak popularna, ¿e to przed-
szkola kontaktuj¹ siê z nami i pytaj¹ czy tak¹ akcjê moglibyœmy
przeprowadziæ w³aœnie u nich. W takich przedszkolach dyrekcja jest
zazwyczaj doskonale poinformowana o celu i przebiegu Szpitala
Pluszowego Misa. 
Jednak, na samym pocz¹tku faktycznie to my szliœmy do przedszkola
ze wstêpn¹ prezentacj¹ projektu. Tam zawarte by³y wszelki infor-
macje dotycz¹ce samej akcji oraz przybli¿aj¹ce nasz¹ organizacjê –
Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny. W zdecy-
dowanej wiêkszoœci Dyrektorze przedszkoli byli bardzo otwarci.
Staramy siê równie¿ o to, by wczeœniej odpowiednia informacja
dotar³a do rodziców, tak by mogli wyraziæ zgodê. Tak¿e dzieci
wiedz¹ wczeœniej, ¿e do ich przedszkola zawita „szpital”. Zazwyczaj
panie przedszkolanki opowiadaj¹ im, co bêd¹ robi³y w poszczególne
dni. W jednym z przedszkoli specjalnie przed nasz¹ akcj¹ dzieci
mia³y nawet zajêcia z programu medycznego.
Ca³a akcja planowano powinna trwaæ dwa-trzy dni. W pierwszym
dniu studenci przychodz¹ ubrani „normalnie”. Siadamy zazwyczaj na 
malusieñkich krzese³kach i najczêœciej spotkanie rozpoczynamy

bajk¹, a nieoceniony jest tutaj wiersz Stanis³awa Jachowicza „Pan
Kotek by³ chory”. Oczywiœcie, mo¿e to byæ zupe³nie inna opowieœæ,
chodzi o to, by znaleŸæ jakiœ punkt zaczepienia i wprowadziæ dzieci
w tê lekarsko-medyczn¹ tematykê. 

O czym rozmawiacie z dzieæmi?

B¯: Z dzieæmi mo¿na rozmawiaæ o wszystkim! My staramy siê
dyskretnie dowiedzieæ, jakie maj¹ wyobra¿enie na temat samego
lekarza, wizyty u lekarza, co wiedz¹ o chorobach, higienie. Pytamy
o zdrowe od¿ywianie siê, uprawianie jakiegoœ sportu, chocia¿by
gimnastyki. 

MD: Zasada numer jeden mówi, ¿e nie pytamy o ¿adne konkretne
wydarzenie z ¿ycia dzieci. Ta rozmowa nie tego ma dotyczyæ – nie
chcemy wywo³aæ jakiœ z³ych wspomnieñ czy nawet traumatycznych
prze¿yæ. W takim momencie dziecko mog³yby bardzo ³atwo siê
zablokowaæ. Poza tym rozmawiamy w grupie i nie chcemy, ¿eby
pewne osobiste fakty by³y tam przedstawiane niejako publicznie.
Zazwyczaj rozmowa jest ogólna. Pytamy na przyk³ad o to, czy
dziecko wie, jak jest zbudowane: ¿e ma g³ówkê, r¹czki, nó¿ki. Czy
wie, ¿e ma serce, co serce robi? 

B¯: Z jednej strony chcemy siê dowiedzieæ, jaki jest poziom wiedzy
dzieci, a jednoczeœnie ten poziom nieco podnieœæ. Zazwyczaj dzieci
wynosz¹ z tej rozmowy troszeczkê wiedzy o budowie w³asnego cia³a
oraz o zdrowym trybie ¿ycia.

RL: W trakcie jednej z kolejnych edycji Szpitala Pluszowego Misia,
pojawi³o siê pytanie, czy ta akcja jest w ogóle skuteczna. St¹d
w Poznaniu narodzi³ siê pomys³, aby dzieci robi³y rysunek przed i po
akcji. Wydawa³o nam siê to stosunkowo prostym sposobem zbadania
nastawienia dziecka do tego tematu. Pocz¹tkowo prosiliœmy dzieci
o narysowanie scenki wizyty u lekarza tu¿ po naszej rozmowie. Ale
potem nieco to zmodyfikowaliœmy, bo okaza³o siê, ¿e je¿eli w trakcie
pierwszej czêœci rozmawialiœmy o sercu, to na zdecydowanej
wiêkszoœci rysunków pojawia³o siê ogromne czerwone serduszko.
Teraz o rysunek prosimy na samym pocz¹tku akcji, a te ma³e dzie³a s¹ 
doskona³ym punktem wyjœcia do dalszej rozmowy. Zwracamy uwagê 
np. na barwy, jakich dzieci u¿ywaj¹. Zreszt¹ z samych rysunków i my 
mo¿emy siê dowiedzieæ wielu ciekawych rzeczy. Okaza³o siê, ¿e
najwa¿niejszym atrybutem ka¿dego lekarza jest d³ugopis w kie-
szonce! 

Po rozmowie dzieci rysuj¹ raz jeszcze.

B¯: I wtedy okazuje siê, ¿e te rysunki s¹ przede wszystkim znacznie
bogatsze w szczegó³y. Do dzisiaj pamiêtamy rysunek, na którym
znalaz³y siê nerki! I do tego jedna by³a niebieska, a druga czerwona,
poniewa¿ – jak wyt³umaczy³o dziecko – w jednej by³a krew z tlenem,
a w drugiej – bez tlenu.
Na tym rysunku koñczy siê w³aœciwie pierwszy dzieñ akcji dla dzieci, 
ale nie dla nas. My bowiem przystêpujemy do budowy szpitala.
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ROZMOWA

MD, B¯: I tutaj tak naprawdê wszystko zale¿y od pomys³owoœci studentów. Z roku na rok
powstaje coraz wiêcej „sprzêtu” szpitalnego. Tym razem studenci z du¿ego wózka, takiego,
jakie s¹ w supermarketach, zbudowali karetkê pogotowia. Mieliœmy równie¿ tomograf,
USG, EKG – wszystko oczywiœcie z monitorami, nierzadko ze œwiec¹cymi diodami, z ca³ym 
mnóstwem regulatorów. Je¿eli pluszak by³ badany w tomografie, to dziecko mia³o mikrofon, 
przez który mog³o porozmawiaæ z ma³ym pacjentem. Nie zabrak³o nawet rentgena
z rysunkami, które zastêpowa³y zdjêcia rentgenowskie, a dla ciê¿ej chorych pacjentów
przygotowaliœmy nosze, aby bezpiecznie przetransportowaæ ich na salê operacyjn¹.
Nowoœci¹ w tym roku by³o laboratorium, w którym znalaz³ siê mikroskop. 
Poszczególne pomieszczenia w „Szpitalu” oddzielaj¹ œciany zrobione z przeœcierade³.
W tym miejscu ogromny uk³on dla Redemptoris Missio, które 30 takich przeœcierade³ nam
po¿yczy³o. W szpitalu mieliœmy zatem rejestracjê, gabinety zabiegowe, gabinety diagno-
styczne i s³ynn¹ ju¿ salê operacyjn¹.

B¯: W tym roku zg³osi³o siê do nas ponad 50 studentów, którzy chcieli wzi¹æ udzia³ w tej
akcji. Dlatego musieliœmy ich podzieliæ na grupy. Oczywiœcie idealn¹ sytuacj¹ jest – i do
tego bêdziemy d¹¿yæ – ¿eby te same osoby pojawia³y siê w przedszkolu w pierwszym
i drugim dniu akcji. Powód jest bardzo prosty – ci studenci znaj¹ ju¿ troszeczkê dzieci, a one
nabieraj¹ do nich zaufania.

Dzieci przychodz¹, a ich znajome przedszkole przeistoczy³o siê w szpital.

MD: Jak w prawdziwym szpitalu wizyta rozpoczyna siê od rejestracji. Dzieñ wczeœniej
prosimy dzieci, by przynios³y zabawki i faktycznie ju¿ kilka razy byliœmy zrozumiani zbyt
dos³ownie, a dzieci nie przynosi³y jednej zabawki, ale ca³e rodziny pluszaków. Chocia¿by
w tym roku leczyliœmy cztery dinozaury. 
W rejestracji wype³nia siê specjalny formularz, przygotowany równie¿ przez Romê, gdzie
zapisujemy podstawowe informacje. Padaj¹ pytania o imiê pacjenta i jego opiekuna,
sprawdzamy wzrost i wagê, a je¿eli trzeba to s³u¿ymy odpowiednimi urz¹dzeniami, a tak
by³o, gdy na przyk³ad leczyliœmy ¿yrafê. Dzieci czasami siê myl¹, kto jest pacjentem, a kto
opiekunem, ale wszystko przebiega nader sprawnie. Jest zasad¹, ¿e dziecko nigdy nie zostaje 
samo na terenie naszego szpitala. Zawsze ma swojego opiekuna-studenta, który ca³y czas
towarzyszy dziecku: od poczekalni, przez rejestracjê i poszczególne gabinety, a¿ – gdy jest
to konieczne – po salê operacyjn¹. Taka osoba nie jest ubrana w lekarski fartuch, jest niejako
przewodnikiem dla dziecka.

Na co najczêœciej choruj¹ pluszaki?

B¯: Zdecydowanie najczêstszym objawem jest ból brzuszka, ró¿nego rodzaju z³amania
i bóle gard³a. Pojawi³a siê tak¿e ¿ó³taczka, a zim¹ zamarza³y ogony. Ale s¹ równie¿ takie
sytuacje, kiedy dzieci mówi¹, ¿e ich pacjenci s¹ chorzy na jak¹œ nieuleczaln¹ chorobê np.
nowotwory. Nigdy nie dr¹¿ymy, dlaczego akurat taka choroba przytrafi³a siê zabawce,
najczêœciej kolejne diagnozy – ju¿ nasze – s¹ zdecydowanie pomyœlniejsze. Niemniej, trzeba 
jednak w rozmowie z dzieckiem bardzo uwa¿aæ. Jedn¹ z podstawowych umiejêtnoœci, jakie
musz¹ nabyæ osoby chc¹ce wzi¹æ udzia³ w akcji jest zdolnoœæ wyjœcia ze zbyt trudnego dla
dziecka tematu. I miêdzy innymi temu poœwiêcone s¹ spotkania dla studentów jeszcze przed
rozpoczêciem akcji; nie pozwalamy na uczestnictwo osobom, które nie s¹ do tego
przygotowane. Nigdy te¿ nie pytamy dziecka, czy na przyk³ad jakiœ zabieg by³ bolesny,
je¿eli ju¿ musimy poruszyæ taki temat, to raczej zapytamy czy miœ podczas badania by³
dzielny. 

RL: Ca³a historia choroby zabawki znajduje siê w karcie pacjenta. Je¿eli problemem jest ból
brzucha, to dziecko dostaje skierowanie np. na USG. Po badaniu kolejny lekarz-student
wpisuje swoje obserwacje i przepisuje lekarstwa albo kieruje pacjenta do innego gabinetu
lub nawet na operacjê. Staramy siê, ¿eby wizyta w naszym szpital by³a jak najbardziej
podobna do tego, z czym dziecko mo¿e siê spotkaæ naprawdê; aby ma³y Wojtuœ czy Kasia
zobaczyli, ¿e s¹ ró¿ne dodatkowe badania, tak¿e takie, jakie w przysz³oœci ono samo mo¿e
mieæ wykonywane. Kiedy miœ dostaje zastrzyk, to nie mówimy, ¿e nie bêdzie zupe³nie
bola³o, a raczej, ¿e teraz misia troszeczkê uk³uje, ale potem maskotce bêdzie du¿o lepiej. Po
skoñczonej akcji dzieci zawsze dostaj¹ coœ na pami¹tkê, w tym roku mieliœmy np. naklejki
„Dzielny pacjent”, w ich rêce trafia tak¿e karta choroby pacjenta.

Dzieciêca wyobraŸnia nie zna granic…

MD, B¯: Rok temu mieliœmy przypadek ci¹¿y u niemowlaka; musieliœmy te¿ os³uchaæ
wê¿owi p³uca. Zdarzaj¹ siê pluszaki, które naprawdê trzeba „leczyæ” – na przyk³ad
przyszywaj¹c im naderwan¹ ³apkê. Pojawi³a siê równie¿ proœba o odsysanie t³uszczu
zabawce, a zaraz potem by³ miœ, który nie mieœci³ siê w tomografie. W tym roku naszym
pacjentem by³ delfin, który mia³ po³amane p³etwy i lew ze z³amanym ogonem. Musieliœmy
te¿ zmierzyæ siê z dinozaurem, którego wszystko bola³o, bo by³ na wymarciu.

         Rozmawia³ T. Brañka

Najczêstrzym objawem by³ ból brzuszka...

...ale zdarza³y siê i trudniejsze przypadki.

Krecik na sali operacyjnej
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W oczekiwaniu na rejestracjê z prof.

Wojciechem Cichym
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AKADEMIA  MEDYCZNA  NA  TARGACH  EDUKACYJNYCH

Nasza Uczelnia uczestniczy³a w dwóch licz¹cych siê imprezach targowych: w X Targach

Edukacyjnych w Poznaniu (3-5 marca br.) oraz w Salonie Wy¿szych Uczelni na

V Miêdzynarodowym Salonie Edukacyjnym PERSPEKTYWY 2006 (2-4 marca br.). 

Poznañskie targi odbywa³y siê pod has³em “Edukacja dla ka¿dego”. W imprezie udzia³

wziê³o 111 wystawców, 46 z nich – to szko³y wy¿sze. Swoje oferty zaprezentowa³y równie¿

szko³y i uczelnie wy¿sze m.in. z Austrii, Danii Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Niemiec,

Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

 1. W tym roku na Targach obecni byli przedstawiciele wszystkich Wydzia³ów naszej Uczelni

2. Dzia³ Promocji przygotowa³ na Targi Edukacyjne specjalne foldery i informatory o naszej Uczelni

3. Ofertê Wydzia³u Lekarskiego I przedstawi³ dr Andrzej Marsza³ek
4. Chêtnych do studiowania w najlepszej uczelni medycznej w kraju nie brakowa³o
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ŒWIATOWY  DZIEÑ  ZDROWIA

P R A C U J ¥ C  D L A  Z D R O W I A
Œwiatowy Dzieñ Zdrowia 2006, 7 kwietnia 2006 r.

Nie ma w¹tpliwoœci, co do faktu, ¿e w wielu czêœciach œwiata narasta kryzys personelu

medycznego. Liczba ludnoœci œwiata stale wzrasta, a liczba pracowników ochrony zdrowia

utrzymuje siê na sta³ym poziomie lub maleje – ostrzegaj¹ autorzy tegorocznego Raportu

o stanie zdrowia na œwiecie 2006.

Œwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, ¿e obecnie personel medyczny na œwiecie liczy oko³o

59 milionów osób: w tym 39,5 miliona to wy¿szy i œredni personel medyczny, a ponad 19,5 miliona to

personel mened¿erski i pomocniczy.

Ogólnoœwiatowe braki kadrowe wynosz¹ ponad 4 miliony lekarzy, po³o¿nych, pielêgniarek, farma-

ceutów, stomatologów i pracowników personelu pomocniczego.

Autorzy Raportu podkreœlaj¹, ¿e dziesiêciolecia oszczêdnoœci i niedoinwestowania ochrony zdrowia

spowodowa³y, ¿e du¿a czêœæ personelu medycznego pracuje w bardzo z³ych warunkach. Dodatkowo znacznie spada morale i jakoœæ pracy

przeci¹¿onych i Ÿle op³acanych pracowników ochrony zdrowia.

W swoim przes³aniu na Œwiatowy Dzieñ Zdrowia Dyrektor Generalny WHO, Lee Jong-wook wskaza³, ¿e wszystkie istniej¹ce na œwiecie

systemu zdrowia borykaj¹ siê z trudnoœciami zwi¹zanymi ze szkoleniem zawodowym, utrzymywaniem i zatrzymywaniem swoich pracow-

ników na stanowiskach pracy. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e istniej¹ gotowe rozwi¹zania tych problemów, a aktywnie poszukiwane s¹ nowe.

Wezwa³ do uczczenia nadzwyczajnego wk³adu pracowników ochrony zdrowia w podnoszenie poziomu zdrowia i rozwój ludzkoœci.

Œwiatowy Dzieñ Zdrowia obchodzony jest ka¿dego roku 7 kwietnia. Tym razem zosta³ poœwiêcony kryzysowi zasobów ludzkich w s³u¿bie

zdrowia, a jego has³em jest: “Pracuj¹c dla zdrowia”. W tym samym dniu opublikowany zosta³ równie¿ Raport o stanie zdrowia na œwiecie 2006

– Pracuj¹c dla zdrowia.

 Logo Œwiatowego
Dnia Zdrowia 2006

(•ród³o: WHO) 




