


PRZEDMIOT NUMERU

Tablica korporantów

Na mapie Poznania 

pojawi³o siê kolejne 

miejsce, przypominaj¹ce

o zas³ugach osób 

zwi¹zanych z Wydzia³em 

Lekarskim Uniwersytetu 

Poznañskiego. Tablica na 

placu Wolnoœci wymienia 

dwóch ortopedów.

W wigiliê 90 rocznicy 

z³o¿enia przysiêgi przez 

wojska wielkopolskie 

na pl. Wolnoœci, 25 stycznia 

2009, na budynku Ksiêgarni 

œw. Wojciecha ods³oniêto 

tablicê upamiêtniaj¹c¹ 

powstañców-korporantów. 

Dziesiêciu z nich wymieniono z nazwiska jako najbardziej zas³u¿onych 

– nie tylko w Powstaniu Wielkopolskim, ale i poprzez swoj¹ póŸniejsz¹ 

dzia³alnoœæ. Wœród nich znaleŸli siê profesorowie Wydzia³u 

Lekarskiego Uniwersytetu Poznañskiego, Ireneusz Wierzejewski

i Wiktor Dega.

Ruch korporacyjny pojawi³ siê na polskich uniwersytetach

po I wojnie œwiatowej. Stowarzyszenia te ró¿ni³ od innych brak 

koedukacji (pojawia³y siê ¿eñskie efemerydy, ale ruch generalnie 

obejmowa³ tylko mê¿czyzn), stopnie w hierarchii cz³onkostwa, 

specyficzny strój (specjalny zestaw kolorów dla ka¿dej korporacji)

oraz doktryna, rytua³y i kodeksy honorowe.

Wiktor Dega w latach 30-tych zosta³ honorowym filistrem 

korporacji „Icaria”, natomiast Ireneusz Wierzejewski by³ jednym

z za³o¿ycieli „Chrobrii”. Tê ostatni¹ nazywano korporacj¹ oficersk¹, 

poniewa¿ jej powstanie zainicjowali w 1921 roku zdemobilizowani 

¿o³nierze Wojska Polskiego. Cz³onkami „Chrobrii” byli najczêœciej 

studenci medycyny, farmacji 

i prawa. Korporacje, oficjalnie apolityczne, by³y powszechnie kojarzone 

z endecj¹, choæ wiadomo, ¿e Wierzejewski „od Narodowej Demokracji 

z jakichœ powodów od czasów ju¿ uniwersyteckich stroni³”, a niektóre 

korporacje w swojej nazwie informowa³y o innych preferencjach 

politycznych („K! Pi³sudia Posnaniensis”).

Ruch korporacyjny w Polsce powoli siê odradza. W roku 2002 

zosta³a odtworzona „Chrobria”, która pielêgnuje pamiêæ o prof. 

Wierzejewskim jako swoim ojcu-za³o¿ycielu. Tablica ku czci 

powstañców-korporantów powsta³a z inicjatywy Poznañskiego 

Ko³a Miêdzykorporacyjnego, a zaprojektowa³ j¹ absolwent poznañskiej 

ASP W³adys³aw Saletis.
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NA POCZ¥TEK

Ten numer „Faktów” bêdziecie Pañstwo 
czytaæ ju¿ w marcu. Mo¿e ósmego?
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tym numerze du¿o 
piszemy o kobietach.
Po raz pierwszy kobiecie poœwiêcono 
dzia³ historyczny. O ¿yciu studenckim 
pisz¹ g³ównie studentki, w Kole Seniora 
dominuj¹ panie, a Szpital Przemienienia 
Pañskiego – opisany w „Uniwersyteckich 
progach” – zorganizowa³y i przez lata 
prowadzi³y kobiety, Siostry Mi³osierdzia 
œw. Wincentego a Paulo.
Mo¿e to nagromadzenie kobiecych 
w¹tków jest skutkiem... wejœcia w nowy 
chiñski rok, podporz¹dkowany ¿eñskiej 
energii yin? A mo¿e po prostu wynika
z nie zauwa¿anego na co dzieñ faktu, 
¿e ponad 64% pracowników naszej 
uczelni to kobiety? Wœród studentów 
niektórych kierunków procent ten jest 
jeszcze wy¿szy i na niektórych latach 
potrafi siêgn¹æ 100! Dlaczego wiêc 
wœród profesorów odsetek ten wynosi 
27%, a we w³adzach uczelni jest jeszcze 
ni¿szy? Mo¿na by debatowaæ 
godzinami.

Tymczasem wspomnijmy o lutowym 
Dniu Chorego. W³aœnie przeczyta³am 
ksi¹¿kê, któr¹ szczerze Pañstwu 
polecam: „Sentymentalny portret 
Ryszarda Kapuœciñskiego”. 
Jaros³aw Miko³ajewski zamieœci³ 
w niej tak¿e ostatnie szpitalne zapiski 
swego przyjaciela. A wœród nich taki 
passus: „Siostra pod³¹cza kroplówkê: 
powoli wracam do ¿ycia, do si³. […] 
Z ka¿d¹ minut¹ jest lepiej – z radoœci 
chce mi siê p³akaæ. Jestem krañcowo 
wymêczony, ale ci¹gle, dopóki starczy 
si³ – chcê walczyæ –  ”

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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W po³owie grudnia w szpitalach klinicznych UMP przy ul. Szpitalnej
i ul. D³ugiej goœci³ znany kardiochirurg prof. Afksendiyos Kalangos.
Na prowadzony przez niego kurs leczenia wad zastawek
przedsionkowo-komorowych przyjecha³o do nas
osiemnastu kardiochirurgów z ca³ej Polski.

Prof. Afksendiyos Kalangos jest kierownikiem Kliniki Pierœcieñ wzmacniaj pierœcieniem
Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Naczyñ Szpitala Klinicz-

Wœród licznych pól zainteresowañ prof. Kalangosa znaj-nego Uniwersytetu w Genewie. Od czterech lat wspó³pracuje 
duj¹ siê badania nad sposobami leczenia wad zastawek przed-z Klinik¹ Kardiochirurgii Dzieciêcej Uniwersytetu 
sionkowo-komorowych. Dwanaœcie lat temu zaproponowa³ Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, co 
now¹ koncepcjê wzmacniania pierœcienia zastawkowego, po-w czerwcu 2008 zaowocowa³o podpisaniem umowy o wspó³-
legaj¹c¹ na u¿yciu œródtkankowego pierœcienia biodegrado-pracy miêdzyuczelnianej pomiêdzy Uniwersytetem w Gene-

®walnego Kalangos BIORING  w wersji odmiennej dla za-wie a Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.
stawki dwudzielnej i trójdzielnej. Wszczepienie pierœcienia Na zaproszenie naszej uczelni i Urzêdu Miasta Poznania 
polega na jego wci¹gniêciu w tkankê oko³opierœcieniow¹ przy w czwartek 11 grudnia 2008 prof. Kalangos przyjecha³ z ko-
pomocy umocowanego na jego koñcu szwu chirurgicznego lejn¹ wizyt¹ do Klinki Kardiochirurgii Dzieciêcej UMP. Celem 
i zakotwiczeniu do trójk¹tów w³óknistych (w przypadku za-przyjazdu by³o przeprowadzenie szkolenia kardiochirurgów ze 
stawki dwudzielnej) lub tkanki oko³opierœcieniowej w punk-wszystkich polskich oœrodków kardiochirurgii dzieciêcej i do-
tach skrajnych (zastawka trójdzielna). Pierœcienie s¹ wykonane ros³ych w chirurgicznym leczeniu wad zastawek przedsion-
z polidioksanonu – materia³u stosowanego do produkcji nici kowo-komorowych z zastosowaniem pierœcienia biodegrado-

® chirurgicznych PDS. Cech¹ szczególn¹ polimeru stosowanego walnego Kalangos BIORING .
w produkcji pierœcieni Bioring jest jego masa cz¹steczkowa, 
powoduj¹ca, ¿e hydroliza pierœcienia trwa oko³o szeœciu 
miesiêcy. W procesie hydrolizy polidioksanonu powstaje alko-
hol i kwas, które przez miejscowe dra¿nienie powoduj¹ wy-
tworzenie blizny wzmacniaj¹cej w³asny pierœcieñ zastawki 
przedsionkowo-komorowej. Dziêki takiemu wzmocnieniu 
zastawka zachowuje potencja³ wzrostowy, który jest szcze-
gólnie wa¿ny u dzieci. Ze wzglêdu na powy¿ej opisane cechy, 
a tak¿e prostotê i ma³¹ czasoch³onnoœæ wszczepiania, Ka-

®langos BIORING  jest jedynym pierœcieniem do zastosowania 
u chorych w okresie wzrostowym, a szczególnie u ma³ych 
dzieci. Jest równie¿ niezmiernie interesuj¹c¹ alternatyw¹ dla 
tradycyjnych pierœcieni stosowanych dotychczas w kardio-
chirurgii doros³ych.

Kolejna szóstka zdrowieje

12 i 13 grudnia 2008 w Klinice Kardiochirurgii Dzieciêcej 
UMP przeprowadzono cztery operacje najbardziej z³o¿onych 
i rzadkich wad wrodzonych zastawek przedsionkowo-ko-
morowych u dzieci, a w Klinice Kardiochirurgii, kierowanej 

Wizyty specjalistów œwiatowej rangiWYDARZENIE

Profesor Kalangos na sali operacyjnej
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przez prof. Marka Jemielitego, dwie operacje wad zastawek Nastêpnego dnia w Klinice Kardiochirurgii Dzieciêcej 
przedsionkowo-komorowych u doros³ych. Operacje rejestro- przeprowadzono tzw. „wet lab”, czyli æwiczenia na sercach 
wano, a obraz z pola operacyjnego mo¿na by³o ogl¹daæ na œwiñskich pobranych w rzeŸni i dostarczonych przez wspó³-
monitorze w czasie rzeczywistym. U³atwia³o to wgl¹d uczest- pracuj¹cy z Klinik¹ Kardiochirurgii Dzieciêcej zespó³ Katedry 
ników kursu w pole operacyjne i poznanie przez nich szcze- Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
gó³ów technik operacyjnych. £¹cznie zoperowano w czasie Wszyscy uczestnicy kursu mieli mo¿liwoœæ przeæwiczenia 
kursu czworo dzieci i dwóch doros³ych, u których uzyskano wszczepiania pierœcienia Bioring w zastawkê dwudzieln¹ 
wyleczenie lub znaczn¹ poprawê funkcji zastawki przed- i trójdzieln¹. Æwiczenia te zosta³y przeprowadzone pod nad-
sionkowo-komorowej. Po typowym okresie leczenia poopera- zorem i z instrukta¿em osobistym prof. Kalangosa.
cyjnego chorzy zostali zwolnieni do domu i s¹ pod obserwacj¹ Ustalono ju¿ termin nastêpnego ogólnopolskiego szko-
w ramach programu badañ odleg³ych skutków stosowania lenia, które odbêdzie siê w Poznaniu w dniach 21-24 maja 
opisywanej metody. W chwili obecnej program ten obejmuje 2009.
ponad czterdzieœcioro dzieci, a czas obserwacji przekroczy³ 
cztery lata. W pierwszych dwóch latach wszystkie operacje prof. Micha³ Wojtalik
naprawcze zastawek przedsionkowo-komorowych wykony- Organizator kursu
waliœmy z udzia³em prof. Afksendiyosa Kalangosa. Obecnie 
przy jego wspó³udziale leczymy najrzadsze i najtrudniejsze 
wady jak np. wadê Ebsteina zastawki trójdzielnej, niedomy-
kalnoœæ zastawki trójdzielnej w pozycji systemowej (wro-
dzone skorygowane prze³o¿enie wielkich pni têtniczych, czyli 
LTGA), czy niedokrwienn¹ niedomykalnoœæ zastawki mitral-
nej u dziecka.

Wyk³ad i œwiñskie æwiczenia

W pi¹tek wieczorem wszyscy uczestnicy kursu spotkali siê 
w Hotelu Mercure, by wys³uchaæ wyk³adu prof. Kalangosa. 
Wyk³ad dotyczy³ technik stosowanych w leczeniu wad za-
stawek przedsionkowo-komorowych oraz wyników leczenia 
chirurgicznego z zastosowaniem pierœcienia biodegradowal-
nego. Po wyk³adzie wywi¹za³a siê ¿ywa dyskusja na temat 
wykonanych tego dnia operacji i sposobów rozwi¹zywania 
problemów œródoperacyjnych, a tak¿e zasad postêpowania 
w innych przypadkach, na przyk³ad stosowania pierœcieni 
w reoperacjach po korekcji kana³u przedsionkowo-komoro-
wego czy odmiennoœci postêpowania u chorych z niedomy-
kalnoœci¹ niedokrwienn¹ zastawki dwudzielnej. 
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Warunkiem dobrej wspóùpracy jest wzajemna sympatia:
profesorowie Kalangos i Wojtalik

Tu¿ po nowym roku przyjecha³ do nas profesor Vittorio u nas pokazow¹ operacjê usuniêcia takiego nowotworu, de-

Colletti – kierownik Kliniki Otolaryngologii Wydzia³u Medy- monstruj¹c uczestnicz¹cym w operacji, jak mo¿na w tej nie-

cyny i Chirurgii na Università degli Studi w Weronie, a jedno- zwykle trudnej okolicy naszego cia³a usun¹æ guz bez objawów 

czeœnie wybitny ekspert œwiatowy w zakresie chirurgii implan- ubytkowych. Nale¿y dodaæ, ¿e to ju¿ trzecia wizyta prof. 

tów pniowych i guzów k¹ta mostowo-mó¿d¿kowego. Wykona³ Collettiego w Poznaniu mimo niezwykle wype³nionego kalen-

Pracowity począ tek roku
Pocz¹tek nowego roku by³ dla pracowników Kliniki Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej UMP bardzo pracowity. W styczniu odwiedzi³o nas dwóch œwiatowej
s³awy profesorów chirurgii podstawy czaszki, a w lutym zorganizowaliœmy spotkanie
specjalistów otolaryngologów, anestezjologów i torakochirurgów, zainteresowanych
leczeniem zwê¿eñ krtaniowo-tchawiczych.
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wi¹ dla nas ogromne znaczenie szkoleniowe. Na te unikalne 

operacje zaproszeni byli równie¿ specjaliœci otolaryngolodzy 

i neurochirurdzy spoza Poznania.

Po wizytach – konferencja

W dniach 6 i 7 lutego 2009 zorganizowaliœmy I Interdys-

cyplinarn¹ Konferencjê Naukow¹ pt. „Zwê¿enia krtaniowo-

tchawicze – postêpy w leczeniu”. By³a ona skierowana do 

specjalistów anestezjologów, torakochirurgów i otolaryngo-

logów. W zjeŸdzie uczestniczy³o 270 lekarzy z ca³ej Polski 

i by³o to rzeczywiœcie pierwsze spotkanie przedstawicieli tych 

trzech specjalnoœci. Przedstawiono 12 referatów na zamówie-

nie, 29 wolnych doniesieñ oraz zorganizowano sesjê okr¹g³ego 

sto³u w formie interaktywnej. Te dwa dni pozwoli³y na bardzo 

szczegó³owe omówienie doœwiadczeñ ró¿nych oœrodków w le-

czeniu chirurgicznym tego niezwykle trudnego problemu. Na-

le¿y dodaæ, ¿e patologia ta powstaje g³ównie w nastêpstwie 

walki o ¿ycie chorych na oddzia³ach intensywnej terapii. Za 

uratowanie ¿ycia chorego czêsto p³aci siê cenê w postaci 

ró¿nych zwê¿eñ w obrêbie tchawicy i krtani.
Konferencja odbywa³a siê w uczelnianym Centrum Kon-

gresowo-Dydaktycznym, które pokaza³o swoj¹ funkcjonal-

noœæ i przydatnoœæ do takich spotkañ. Poznañska inicjatywa 

zosta³a z entuzjazmem przyjêta przez wszystkich obecnych, 

a œrodowisko torakochirurgów wstêpnie zapowiedzia³o chêæ 

zorganizowania kolejnego takiego interdyscyplinarnego spot-

kania.

prof. Witold Szyfter

darza operacji pokazowych przeprowadzanych przez niego na 

ca³ym œwiecie. Poprzednia wizyta prof. Collettiego mia³a 

miejsce w 2007 roku. Wówczas prof. Colletti przeprowadzi³ 

dwie operacje leczenia g³uchoty metod¹ wszczepów pnio-

wych, w tym jedn¹ unikaln¹ operacjê usuniêcia guza k¹ta 

mostowo-mó¿d¿kowego z jednoczesn¹ implantacj¹ wszcze-

pem pniowym. 
Dwa tygodnie póŸniej, 16 stycznia, przyby³ na dwa dni do 

naszej kliniki prof. Jacques Magnan – kierownik Kliniki Oto-

laryngologii Wydzia³u Medycyny na Université Méditerrannée 

w Marsylii. Jest on chirurgiem o niezwyk³ej reputacji œwia-

towej, specjalizuj¹cym siê w operacjach endoskopowo-mikro-

skopowych, równie¿ w okolicy k¹ta mostowo-mó¿d¿kowego. 

Wykona³ w Poznaniu trzy operacje konfliktów naczyniowo-

nerwowych pomiêdzy nerwem twarzowym a naczyniami 

mó¿d¿kowymi. Tego typu zabiegi charakteryzuj¹ siê wyj¹tko-

wo du¿¹ trudnoœci¹, wymagaj¹ niebywa³ej sprawnoœci mikro-

chirurgicznej i znajomoœci anatomii topograficznej. U wszyst-

kich trojga chorych, tj. dwóch kobiet i jednego mê¿czyzny 

w wieku 28-53 lat, konflikty naczyniowo-nerwowe dawa³y 

objawy uci¹¿liwych skurczów miêœni po³owy twarzy, tzw. 

tików.
Wszystkie przeprowadzone operacje zakoñczy³y siê wyle-

czeniem chorych, a wizyty tych wybitnych profesorów stano-

6 Wizyty specjalistów œwiatowej rangiWYDARZENIE

W konferencji „Zwæýenia krtaniowo-tchawicze”
wziæùo udziaù 270 lekarzy z caùej Polski

Profesorowie Vittorio Colletti i Witold Szyfter
w Klinice Otolaryngologii UMP
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Przeł omowa integracja
Terapi¹ manualn¹ zajmuje siê dziœ wielu lekarzy,
d¹¿¹c przy tym do zaakceptowania tego sposobu leczenia
przez klasyczn¹ medycynê. Obie strony mog³y lepiej poznaæ
swoje stanowiska na dwudniowej konferencji naukowej w Sieros³awiu.

Konferencja, zorganizowana wspólnie dotycz¹ praktycznie ca³ej fizycznoœci cz³owieka i – jak nie-
przez Polskie Towarzystwo Terapii Ma- którzy obliczaj¹ – stanowiæ mog¹ przyczynê nawet 80% wizyt 
nualnej w Modelu Holistycznym i Uniwer- u lekarza z powodu dolegliwoœci w obrêbie narz¹du ruchu. 
sytet Medyczny im. Karola Marcinkow- Przyczyny objawów chorobowych, maj¹cych tutaj swoje 
skiego w Poznaniu, odby³a siê w dniach Ÿród³o, medycyna klasyczna uznaje czêsto za nieznane b¹dŸ 
28-29 listopada 2008 w Sieros³awiu ko³o nie do koñca poznane i leczy objawowo, a wiêc z ograniczon¹ 
Poznania. Patronowali jej minister zdrowia skutecznoœci¹. Ponadto zaburzenia czynnoœci towarzysz¹ rów-

Ewa Kopacz i rektor UMP prof. Jacek Wysocki. Konferencja nie¿ chorobom organicznym. Szeroko rozumianym pojêciem 
spe³ni³a ambitne zamierzenie, jakim by³a integracja pomiêdzy „zaburzenia czynnoœci” zajmuj¹ siê terapeuci manualni. Wolê 
ortopedi¹, neurologi¹, neurochirurgi¹, rehabilitacj¹, psychia- wzajemnego, uwa¿nego wys³uchania mo¿na by³o zauwa¿yæ 
tri¹ i innymi specjalnoœciami medycznymi a œrodowiskami te- ju¿ w s³owach wstêpnych, które wyg³osili kolejno profeso-
rapii manualnej, w których dzia³a wielu lekarzy. G³ównymi rowie: Jerzy T. Marcinkowski, Wanda Stry³a, Leszek Roma-
organizatorami konferencji byli dr n. wf Andrzej Rakowski nowski oraz Zygmunt Przybylski.
(PTTMMH) i dr n. biol. Aneta Klimberg (Zak³ad Higieny 
UMP). Referatów w bród

Zainteresowanie tym zagadnieniem dokumentowa³y ko-Dialog wzbogaca
lejno wyg³aszane referaty. Z jednej strony przedstawiali je pra-

Ju¿ wczeœniej odbywa³y siê konferencje naukowe, pod- cownicy naszego uniwersytetu: prof. Jerzy T. Marcinkowski 
czas których – obok ortopedów, specjalistów z dziedziny reha- („Problemy ró¿nicowania – z punktu widzenia orzecznictwa 
bilitacji, neurologii, neurochirurgii, interny i innych dziedzin lekarskiego – pomiêdzy organiczn¹ a czynnoœciow¹ chorob¹ 
medycyny – wystêpowali terapeuci manualni. Nie dochodzi³o narz¹dów ruchu. Konsekwencje psychologiczne i ekono-
jednak do szeroko rozumianego porozumienia. Tym razem miczne chorób czynnoœciowych”), prof. Wanda Stry³a i 
wola uwa¿nego wys³uchania siê nawzajem i przedyskutowania lek. A. M. Pogorza³a („Niespecyficzne bóle krzy¿a pochodze-
spornych kwestii ze strony wszystkich zajmuj¹cych siê tym nia miêœniowo-wiêzad³owego”), prof. Juliusz Huber i wspó³-
wspólnym przecie¿ obszarem badawczym by³a wyraŸnie pracownicy („Badania EMG w ocenie czynnoœci miêœni za-
wiêksza. Problem jest powa¿ny, poniewa¿ dotyczy skutków anga¿owanych w utrzymanie postawy cia³a”), dr hab. n. med. 
zaburzeñ czynnoœci narz¹du ruchu oraz innych narz¹dów Tomasz Kotwicki („Mechanizm dzia³ania gorsetu korek-
organizmu. U Ÿróde³ tych zaburzeñ le¿y przeci¹¿enie sta- cyjnego na skoliozê idiopatyczn¹ u dzieci”) oraz prof. Marek 
tyczne, w tym g³ównie stres psychiczny. Skutki s¹ ogromne, bo JóŸwiak („Wspó³czesne aspekty diagnostyczno-terapeutyczne 
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w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym”). Z drugiej strony ny w procesie terapii dolegliwoœci narz¹du ruchu – doœwiad-
wystêpowali lekarze praktycy z ró¿nych placówek medycz- czenia w³asne”), dr n. med. Ma³gorzata Rakowska-Muskat 
nych w kraju, stosuj¹cy terapiê manualn¹ w praktyce, a wiêc („Jatrogennoœæ i jej skutki w procesie leczenia dysfunkcji 
œrodowisko alternatywne wzglêdem tych, którzy stosuj¹ tylko narz¹du ruchu”) oraz dr n. wf Andrzej Rakowski („Podró¿e 
metody terapii medycyny klasycznej. Byli to dr n. med. stresu w narz¹dzie ruchu: co zrobiono, co jest do zrobienia?”).
Grzegorz Jastalski (neurochirurg): „Wykorzystanie procedur Wyg³oszone zosta³y tak¿e referaty, które ilustrowa³y dobr¹ 
terapii manualnej holistycznej w praktyce neurochirurgicznej. wspó³pracê pomiêdzy obydwoma grupami specjalistów – z me-
Doœwiadczenia w³asne”; dr n. med. Andrzej Sadowski: „Te- dycyny klasycznej i terapii manualnej. Dr n. kf S³awomir 
rapia manualna w aspekcie chirurgii – problemy praktyczne”. Marsza³ek przedstawi³ rolê osteopaty i terapeuty manualnego 
Bardzo ciekawe wyst¹pienie zaprezentowa³ dr n. med. in¿. w leczeniu pacjentów onkologicznych. Mgr Anna Lipiñska 
Jerzy Sienkiewicz: „Badania naukowe w medycynie manual- mówi³a o wp³ywie aplikacji kinesiology taping na obrzêk 
nej. Trudnoœci w zastosowaniu wymagañ statystycznych”. limfatyczny koñczyny górnej u kobiet po mastektomii. 

Wspóln¹ cech¹ tych trzech wyst¹pieñ by³o zwrócenie W kolejnej sesji liderzy wiod¹cych szkó³ terapii manualnej 
uwagi na trudnoœci diagnostyczne oraz lecznicze, napotykane w Polsce prezentowali szeœæ koncepcji leczenia dysfunkcji 
przez lekarzy-specjalistów. Zaburzenia czynnoœci generuj¹ narz¹du ruchu. Dr n. med. Andrzej Sadowski przedstawi³ 
objawy chorobowe podobne b¹dŸ identyczne z tymi, jakie koncepcjê praskiej szko³y medycyny manualnej, dr n. kf 
wywo³uj¹ choroby organiczne. W badaniach dodatkowych – Zbigniew Szczygie³ ideê Briana Mulligana. Mgr Grzegorz 
jak wiadomo – nie zawsze widaæ obiektywn¹ przyczynê dole- Ga³uszka scharakteryzowa³ metodê Cyriaxa. Dr n. med. 
gliwoœci chorobowych. Wyniki badañ obiektywnych mog¹ byæ Tomasz Stengert przedstawi³ procedury w systemie 
wiêc negatywne, a dolegliwoœci chorobowe mog¹ trwaæ. Drugi McKenziego, mgr Dariusz Skrzypek scharakteryzowa³ 
problem diagnostyczny polega na tym, ¿e chorobie organicznej podstawowe za³o¿enia osteopatii, natomiast dr n. med. Janina 
mog¹ towarzyszyæ zaburzenia czynnoœci. Skutkuje to tym, ¿e S³obodzian zaprezentowa³a g³ówne za³o¿enia manualnej 
jeœli te zaburzenia czynnoœci trwaj¹, to mog¹ siê nadal utrzy- terapii holistycznej A. Rakowskiego.
mywaæ dolegliwoœci chorobowe. 

Na podobne trudnoœci, a jest to drugi biegun tego samego Powtórka w listopadzie
problemu, napotykaj¹ specjaliœci zajmuj¹cy siê leczeniem 

Kulminacyjn¹ sesj¹ by³a „konferencja okr¹g³ego sto³u”. zaburzeñ czynnoœci i ich skutków – terapeuci manualni. Tutaj 
Przedstawiciele wszystkich œrodowisk medycznych przedys-prezentowali swoje wyst¹pienia prof. Zbigniew Œliwiñski 
kutowali jej g³ówne tematy. Po pierwsze, misjê terapii manual-(„Teoria ‘Baloon’ a nawigacja w kinesiology taping. Mo¿li-
nej w medycynie. Po drugie, czy jest mo¿liwe i po¿yteczne woœæ wykorzystania aplikacji kinesiology taping w medycynie 
stworzenie systemu integruj¹cego zaprezentowane wczeœniej manualnej”), prof. Tadeusz Kasperczyk („Niekonwencjonalne 
koncepcje na poziomie merytorycznym i organizacyjnym. metody leczenia – moda czy potrzeba?”), dr n. med. Marianna 
Wreszcie poruszono problem s³ownika medycyny manualnej Bia³ek i mgr Andrzej M`hango („Diagnostyka i terapia skolioz 
jako dzie³a integruj¹cego j¹ z medycyn¹ klasyczn¹.wg koncepcji „FITS” [Funkcjonalna Indywidualna Terapia 

Na zakoñczenie stwierdzono, ¿e konferencja mia³a cha-Skolioz]”) oraz mgr Roman Koz³owski („Neuralgia prawego 
rakter prze³omowy, bowiem specjaliœci zajmuj¹cy siê lecze-nerwu trójdzielnego, czy dysfunkcja narz¹du ruchu przyczyn¹ 
niem chorób organicznych oraz specjaliœci zajmuj¹cy siê jedenastoletniego bólu twarzy. Studium przypadku”).
leczeniem chorób czynnoœciowych po raz pierwszy zasiedli do 
wspólnych obrad. Obszerna wymiana pogl¹dów o charakterze Wspó³praca bywa udana
merytorycznym œwiadczy³a o koniecznoœci integracji obu œro-

Bardzo wa¿na i ciekawa okaza³a siê sesja poœwiêcona dowisk. Wyra¿ono tak¿e wolê zorganizowania kolejnej kon-
nastêpstwom stresu psychicznego, obserwowanym w obrêbie ferencji integruj¹cej w dniach 20-21 listopada 2009 roku. 
narz¹du ruchu. Tu referaty wyg³osili: mgr Bartosz Chmie- Ustalono tak¿e jej temat wiod¹cy: problemy w leczeniu stawu 
lewski („Zmiana jakoœci ¿ycia zwi¹zanej ze stanem zdrowia barkowego.
jako metoda pomiarowa skutecznoœci terapii manualnej”), 
neurolog lek. med. Andrzej Chmielecki („Symptomy zwi¹zku prof. Jerzy T. Marcinkowski
umys³u z cia³em”), mgr Roman Koz³owski („Pozabiegowe dr n. wf Andrzej Rakowski
reakcje emocjonalne pacjentów jako reakcja na bodziec fizycz-

polsce) kontynuuj¹ce tradycje tej szko³y VII Liceum Ogólno-Uwaga, absolwenci D¹brówki!
kszta³c¹ce im. D¹brówki apeluje do wszystkich absolwentek 
oraz absolwentów o pomoc w zbieraniu danych i materia³ów W 2010 roku przypada 180 rocznica powstania naj-
dotycz¹cych historii szko³y oraz biografii jej uczennic i ucz-starszej w Poznaniu wy¿szej miejskiej szko³y dla dziewcz¹t – 
niów.Szko³y Ludwiki (Luisenschule), przemianowanej w roku 
Kontakt:1919 na Pañstwow¹ Uczelniê ̄ eñsk¹ im. D¹brówki.
 p. Maria Dolata, tel. 510-435-000; W zwi¹zku z planowanymi z tej okazji przedsiêwziê-
 mariadolata56@poczta.onet.plciami (publikacje, wystawa w Bibliotece Raczyñskich, kon-
lub sekretariat@dabrowka.poznan.plferencja naukowa na temat szkolnictwa ¿eñskiego w Wielko-
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Szczę ś liwa trzynastka
optometrystów

Trwaj¹cy cztery semestry program kszta³cenia w zakresie Program ten, wysoko oceniony zarówno przez Œwiatow¹ 
optometrii ukoñczy³o 14 stycznia 2009 trzynaœcioro s³uchaczy Radê Optometrii, jak i Ministerstwo Zdrowia oraz Polskie To-
Studium Podyplomowego Optometrii (SPO). warzystwo Optometrii i Optyki, obejmowa³ ponad 600 godzin 

dydaktycznych. Realizowali go wyk³adowcy z naszej uczelni, 
a tak¿e specjaliœci zaproszeni z innych oœrodków akademi-
ckich. By³a to ju¿ pi¹ta edycja kszta³cenia podyplomowego 
w oparciu o ten program.

Ta forma kszta³cenia zyska³a poparcie zarówno w³adz dzie-
kañskich, jak i rektorskich naszej uczelni i jest realizowana od 
1995 roku. Dotychczas studia podyplomowe ukoñczy³o oko³o 
90 s³uchaczy, uzyskuj¹c uprawnienia do wykonywania zawo-
du optometrysty.

Z absolwentami zakoñczonej w tym roku edycji kszta³cenia 
podyplomowego spotka³ siê dziekan Wydzia³u Lekarskiego II 
prof. dr hab. Andrzej Tykarski. Z jego r¹k otrzymali oni œwia-
dectwa ukoñczenia SPO. Warto podkreœliæ, ¿e s³uchacze Stu-
dium pochodzili z ca³ego kraju, bowiem tego typu kszta³cenie 
realizuje w Polsce tylko Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

prof. Bogdan Miœkowiak
Kierownik Studium Podyplomowego Optometrii
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Œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych wrêczy³ dziekan
Wydzia³u Lekarskiego II prof. dr hab. Andrzej Tykarski
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Grodzień skie refleksje (czę ś ć  II)
Drug¹ czêœæ wspomnieñ z pobytu delegacji naszej uczelni
na obchodach 50-lecia istnienia Uniwersytetu Medycznego w Grodnie,
przedstawia prof. S£AWÓJ KUCHARSKI.

Na uroczystoœci z okazji 50-lecia UMG poza reprezentan- Wieczorem w restauracji ,,Grodno” odby³ siê bankiet dla 
tami naszego uniwersytetu wystêpowa³o wielu innych pracowników UMG i jubileuszowych goœci. Bankiet wzbo-
mówców z uczelni grodzieñskich (Uniwersytet Janki Kupa³y, gaci³y wystêpy artystów estradowych, w tym zespo³u ta-
Akademia Rolnicza), bia³oruskich (uniwersytety medyczne necznego Romów, a tak¿e tañce uczestników bankietu.
w Miñsku, Witebsku i Homlu), a tak¿e zagranicznych (Sankt Kilkudniowe (23-26 paŸdziernika 2008) obchody jubileu-
Petersburg, Bia³ystok). Wystêpowali przedstawiciele w³adz: szowe (w tym sesja naukowa – plenarne obrady, praca w se-
wiceminister zdrowia Bia³orusi, gubernator obwodu grodzieñ- kcjach tematycznych) by³y precyzyjnie i racjonalnie przygo-
skiego, mer Grodna. Akademia posiada³a bogat¹ oprawê towane, a potem perfekcyjnie zrealizowane. Przy tym nie by³y 
artystyczn¹, zrealizowan¹ wy³¹cznie przez studentów i pra- to imprezy kameralne, lecz bardzo liczne, bo te¿ i liczni s¹ 
cowników UMG: tañce ludowe i klasyczne, kabaret satyrycz- absolwenci UMG i liczni byli goœcie – w³adze ró¿nych szcze-
ny, wystêpy wokalne i chóralne. Wszystkie pozycje programu bli, przedstawiciele wy¿szych uczelni, organizacji i zwi¹zków.
cechowa³a perfekcja i ¿ywio³owoœæ. Widaæ by³o, ¿e studenci s¹ 
bardzo zintegrowani. Mo¿e to byæ wynikiem dobrej pracy Kana³em do Niemna
wychowawczej, a tak¿e wynikaæ z faktu, ¿e na uczelniê przy-

W dniu poprzedzaj¹cym g³ówne uroczystoœci, w czwartek chodz¹ ludzie 17-letni, gdy¿ w tym w³aœnie wieku s¹ matu-
23 paŸdziernika 2008, dziêki uczynnoœci prof. Eugeniusza rzyœci bia³oruscy.
Tiszczenki odbyliœmy z ¿on¹ interesuj¹c¹ wycieczkê na czêœæ 
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Úluza i most zwodzony na Kanale Augustowskim (czæúã biaùoruska)
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bia³orusk¹ Kana³u Augustowskiego – od granicy miêdzy 
pañstwami do Niemna.

Kana³ zosta³ zbudowany w latach 1824-29 i 1837-39 z ini-
cjatywy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, we-
d³ug projektu technicznego i pod nadzorem gen. Ignacego 
Pr¹dzyñskiego. Drucki-Lubecki by³ wówczas ministrem skar-
bu Królestwa Polskiego. Chodzi³o przede wszystkim o unie-
zale¿nienie kraju od pruskich portów nad Ba³tykiem i skie-
rowanie eksportu zbo¿a przez Lipawæ (Liepâja). Kana³ zosta³ 
uruchomiony w 1839 roku. By³ przystosowany do ¿eglugi 
dziennej i trakcji konnej. Maksymalna wypornoœæ statków 
wynosi³a 100 ton, a planowania przepustowoœæ – 3 tysi¹ce 
jednostek rocznie. Od 1968 roku kana³ objêty jest ochron¹ 
prawn¹ jako zabytkowy obiekt budownictwa wodnego i sztuki 
in¿ynierskiej. Jego d³ugoœæ wynosi 101,2 km, w tym w grani-
cach Polski 80 km. G³êbokoœæ kana³u wynosi 1,5-3,0 m. Dziœ 
Kana³ Augustowski w Polsce nie jest dostêpny dla ¿eglugi na 
ca³ej swej d³ugoœci. Po stronie bia³oruskiej jest ¿eglowny. 
Widzieliœmy kursuj¹cy tam stateczek wycieczkowy „Niemen” 
pod bander¹ bia³orusk¹. Po polskiej stronie odbudowa kana³u 
nie zosta³a zakoñczona. Po powrocie z Grodna przeczyta³em, 
¿e ,,po polskiej stronie wci¹¿ trwaj¹ prace renowacyjne, a trze-
ba jeszcze pog³êbiæ 20 km kana³u, by mog³y nim p³ywaæ statki 
pasa¿erskie. A na ten cel potrzeba 4 mln z³, których Generalna 
Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie nie ma. Ponoæ ma-
j¹ znaleŸæ siê w przysz³orocznym bud¿ecie pañstwa” (Try-
buna, nr 253-5674, 28.10.2008, str. 6, wyd. II). Pobyt nad 
piêknie odnowionym – z zachowaniem stylu epoki – Kana³em 
Augustowskim, kilkanaœcie kilometrów na pó³noc od Grodna, 
dostarczy³ nam wielu wra¿eñ. Oby jak najszybciej mo¿na by³o 
¿eglowaæ z Narwi do Niemna, z Augustowa na Bia³oruœ i Li-
twê, odwiedzaæ Grodno, Kowno i K³ajpedê, a nawet p³yn¹æ do 
Prypeci i Dniepru!

Wzbogaæmy muzeum

Przed po³udniem g³ównego dnia obchodów jubileuszu 
UMG, to znaczy w pi¹tek 24 paŸdziernika, ca³a nasza grupka 
zwiedza³a najznamienitsze zabytki Grodna: Zamki Stary i No-
wy, cerkiew œw. Borysa i Gleba („Borysoglebsk¹”) na Ko³o¿y 
(to malowniczy zak¹tek miasta na urwistym brzegu Niemna), 
otwarte przed kilkoma dniami Muzeum Po¿arnictwa, koœció³ 
pojezuicki œw. Franciszka Ksawerego oraz Muzeum Farmacji

Prof. dr hab. farm. S³awój Kucharski, urodzony 10 mar-

ca 1929 roku w Brzeœciu nad Bugiem, absolwent i emery-

towany pracownik naszej uczelni koñczy w³aœnie 80 lat. 

Z tej okazji przedstawiamy krótko sylwetkê jubilata:
Jako dziesiêciolatek zosta³ zmuszony do opuszczenia 

rodzinnych stron, do których na sta³e nigdy ju¿ nie po-

wróci³. Szeœæ lat spêdzi³ na Syberii. Od czasów stu-

denckich – a w pewnym sensie nawet wczeœniej, jako syn 

absolwenta Wydzia³u Leœnego UP – zwi¹zany z Pozna-

niem. Studia farmaceutyczne rozpocz¹³ jeszcze na Wy-

dziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Poznañskiego, 

ukoñczy³ je w roku 1953 ju¿ na Akademii Medycznej. 

Pracowa³ w Katedrze Chemii Farmaceutycznej, Za-

k³adzie Mikologii Lekarskiej, Zak³adzie Mikrobiologii 

Farmaceutycznej i w zorganizowanych przez siebie za-

k³adach Farmacji Stosowanej i Farmacji Aptecznej. Od 

1985 do emerytury (2000) kierowa³ dzisiejszym 

Zak³adem Nauki o Leku na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Autor kilkuset publikacji, w tym popularno-

naukowych i historycznych. Laureat wielu nagród i od-

znaczeñ, z których najbardziej ceni doktorat honorowy 

Uniwersytetu Medycznego w Grodnie, Krzy¿ Oficerski 

Orderu Odrodzenia Polski oraz Odznakê Honorow¹ 

Sybiraka. M³odzie¿ wyró¿ni³a go tytu³em „Przyjaciela 

Studentów”.
Nadal aktywny, dzia³a w Sekcji Historii Farmacji Pol-

skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskim Towa-

rzystwie Historii Medycyny i Farmacji, Zwi¹zku Sybira-

ków, Towarzystwie Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-

dniowo-Wschodnich, Towarzystwie Mi³oœników Wilna 

i Ziemi Wileñskiej i innych organizacjach. Jest mi³oœni-

kiem historii, poezji, turystyki górskiej i ...postaci Józefa 

Pi³sudskiego.



w przylegaj¹cym do katedry budynku w obrêbie dawnego Towarzystwa Farmaceutycznego (Bydgoszcz, Toruñ, Ciecho-
kompleksu klasztoru jezuitów. cinek) w czerwcu 2009, bêd¹ pamiêtali o zaproszeniu naszego 

Poprzednio by³em z ¿on¹ Gra¿yn¹ w Grodnie w paŸdzier- Przyjaciela z Grodna.
niku 2000 roku, a wiêc przed z gór¹ oœmioma laty. Od tego Zarówno moja nastêpczyni w UMP, odpowiedzialna za 
czasu miasto bardzo siê zmieni³o: po prostu wypiêknia³o dziêki wspó³pracê z Grodnem i Witebskiem prof. Irena Mat³awska, 
wyremontowanym zabytkom, wytynkowanym domom (nie jak i ja, urodziliœmy siê na terenach znajduj¹cych siê teraz na 
bezczeszczonych mazanin¹ i napisami), zmodernizowanym Bia³orusi (ja w Brzeœciu nad Bugiem, ona we wsi Niehniewicze
ulicom i takiemu doborowi pastelowych barw tynków, który ko³o miasteczka Lubcz nad Niemnem). Oboje dzieciñstwo 
jeszcze bardziej uwydatnia piêkno dawnej architektury. Mi³a spêdziliœmy na GrodzieñszczyŸnie – ja w Zadworzu, gmina 
jest œwiadomoœæ, ¿e tu¿ za nasz¹ granic¹ znajduje siê urocze Koz³owszczyzna, powiat S³onim, potem w Wi¹zowcu, gmina 
miasto, w którym splataj¹ siê dzieje Polaków i Bia³orusinów, Zdziêcio³, powiat Nowogródek. Z Wi¹zowca zosta³em wraz 
Polski i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, rozbiorów i Drugiej z rodzicami i m³odszym bratem w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. 
Rzeczypospolitej. Urocze miasto, nad malowniczym Niem- wywieziony w g³¹b Rosji Pó³nocnej i nigdy ju¿ w strony 
nem. W Grodnie ¿yje wielu Polaków, którzy tu w³aœnie maj¹ dzieciñstwa nie powróci³em. Teraz dopiero mam mo¿liwoœæ 
siedzibê Zarz¹du Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi, tu wydaj¹ kontaktu z tym regionem, odwiedzaj¹c Grodno i Grodzieñ-
swoje czasopismo. Siedziba zwi¹zku mieœci siê w ³adnym szczyznê.
budynku, przed którym stoi postument z popiersiem syna Pe³niona przeze mnie przed emerytur¹ misja, przejêta teraz 
Ziemi Grodzieñskiej, jej regionu Nowogródczyzny – Adama wraz z funkcj¹ na uczelni przez kole¿ankê Mat³awsk¹, jest tym 
Mickiewicza. milsza sercu, ¿e nawi¹zuje do sentymentalnej wêdrówki 

Muzeum Farmacji, stanowi¹ce integraln¹ ca³oœæ z dwustu- w przesz³oœæ, by tym skuteczniej budowaæ rzeczywistoœæ 
letni¹ a nadal czynn¹ aptek¹, na razie zajmuje jedn¹ salê. Jest w aktualnych realiach. Ludzie bowiem s¹, dzia³aj¹ i odchodz¹, 
skromne, ale mo¿e poszczyciæ siê paroma eksponatami ale ma³e ojczyzny pozostaj¹ i trwaj¹ ze swoj¹ histori¹, teraŸ-
godnymi uwagi, jak np. kompozycje kwietne z zió³ leczniczych niejszoœci¹ i dniem jutrzejszym, niezale¿nie od geopolityki i jej 
uzbieranych, ususzonych i opisanych przez wielk¹ ich mi- meandrów.
³oœniczkê Elizê Orzeszkow¹. Godne wspomnienia s¹ instru-
menty chirurgiczne sprzed kilkuset lat, dokumenty aptekarzy Dziêkujemy
Polaków z okresu zaborów i dwudziestolecia miêdzywojen-

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje niezwyk³a serdecz-nego. Jedna z rycin przedstawia króla Stefana Batorego, tak 
noœæ i goœcinnoœæ gospodarzy. Przyjechaliœmy w œrodê, 22 paŸ-bardzo z Grodnem zwi¹zanego. Wspomnieæ tutaj trzeba, ¿e 
dziernika, póŸnym wieczorem. Mimo to rektor, prof. Piotr szereg eksponatów przekazali przed laty dr farm. Jan Ma-
Wasiljewicz Garelik z ma³¿onk¹, Tamar¹ Adamown¹ (nota-jewski, aptekarz i historyk farmacji z Poznania i dr farm. 
bene lekarzem-po³o¿nikiem), czekali na delegacjê i podjêli j¹ Stanis³aw Pic, kustosz Muzeum Farmacji w Poznaniu. W tym 
kolacj¹. Mieszkaliœmy w luksusowym prywatnym hotelu „Sie-miejscu apelujê do polskich mi³oœników historii farmacji, by 
maszko”, przy czym od razu na wstêpie rektor oznajmi³, ¿e pamiêtali o rozwijaj¹cym siê muzeum w Grodnie, przekazuj¹c 
jesteœmy (wraz z dwoma kierowcami) goœæmi UMG i korzy-mu pozycje z zasobów w³asnych. Bêd¹ mile i z wdziêcznoœci¹ 
stamy z hotelu na koszt grodzieñskiej uczelni. By nas przyjête.
po¿egnaæ, w sobotê rano, 25 paŸdziernika, rektor z ma³¿onk¹ 
przybyli do hotelu. Do granicy towarzyszy³ nam prof. Tisz-Powrót do dzieciñstwa
czenko, który przez ca³y czas pobytu w Grodnie troskliwie 

Szkoda, ¿e na UMG nie ma Wydzia³u Farmaceutycznego, opiekowa³ siê delegacj¹, powitan¹ przez niego na granicy 
ale na Bia³orusi jest tak, ¿e ka¿dy z czterech uniwersytetów w chwili przyjazdu.
medycznych oprócz lekarskiego posiada jakiœ inny wydzia³ Serdecznie Wam, bia³oruscy Przyjaciele, dziêkujemy za ser-
czy wydzia³y (np. Witebsk farmacjê, Miñsk stomatologiê, decznoœæ nieustannie nam okazywan¹!
Grodno pielêgniarstwo, Homel pediatriê; zreszt¹ pediatria, 
medyczna psychologia i inne kierunki istniej¹ i w Grodnie
i w innych powy¿szych uczelniach jako wydzia³y).

Mam poczucie jakiegoœ spe³nienia, gdy wspomnê, ¿e wraz 
z prof. Eugeniuszem M. Tiszczenk¹ wnios³em swój wk³ad 
w dzie³o kszta³towania wspó³pracy uczelni poznañskiej i gro-
dzieñskiej, a tak¿e w rozpoczêt¹ przeze mnie i rozwiniêt¹ przez 
prof. Irenê Mat³awsk¹ wspó³pracê z Witebskiem. Tam jest 
Wydzia³ Farmaceutyczny, jedyny na Bia³orusi. To miasto, bo-
gate w zabytki, jest malowniczo po³o¿one nad DŸwin¹ 
Zachodni¹.

Wracaj¹c do osoby prof. Tiszczenki, to cieszê siê, ¿e spot-
ka³em go na swej drodze ¿yciowej. Wniós³ i wnosi do wspó³-
pracy Grodna i Poznania wiele serca i energii. Polscy historycy 
farmacji dobrze go znaj¹, bowiem czêsto uczestniczy w sym-
pozjach historii farmacji. ̄ ywiê nadziejê, ¿e organizatorzy naj-
bli¿szego, XVIII Sympozjum Historii Farmacji Polskiego 
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W grodzieñskim Muzeum Farmacji. Stojà od lewej: Sùawój i Graýyna 
Kucharscy, prof. Irena Matùawska, kustoszka muzeum, prorektor UMP
prof. Zenon Kokot, prof. Ewgienij M. Tiszczenko (UMG)
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„Œwiatowy dzieñ walki z cukrzyc¹” obchodziliœmy po raz 
kolejny 14 listopada 2008 roku. Œwiêto to ustalone zosta³o 
w 1991 roku przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Diabetolo-
giczn¹ (IDF). Od tego czasu co roku w po³owie listopada na 
ca³ym œwiecie zwraca siê uwagê na cukrzycê jako problem do-
tykaj¹cy coraz wiêkszej czêœci spo³eczeñstwa oraz informuje 
siê o mo¿liwoœci profilaktyki i walki z t¹ chorob¹.

Na co to komu?

Poznañski oddzia³ IFMSA w ramach obchodów 14 listopada 
wprowadzi³ w tym roku nowe projekty. Pieczê nad nimi 
sprawowa³a studentka V roku kierunku lekarskiego Angelika 
Kuczmarska (koordynatorka ds. zdrowia publicznego z ramie-
nia organizacji), pe³ni¹ca od tego roku funkcjê pe³nomocnika 
IFMSA ds. Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹. Projekty maj¹ 
na celu przede wszystkim zwiêkszenie œwiadomoœci spo³e-
czeñstwa na temat zagro¿eñ zwi¹zanych z cukrzyc¹ oraz mo-
¿liwoœci zapobiegania tej groŸnej chorobie cywilizacyjnej. 

Poprzez edukacjê zachêca siê ludzi do profilaktyki – czêstych 
pomiarów poziomu cukru we krwi, prowadzenia aktywnego 
trybu ¿ycia czy stosowania odpowiedniej diety. Zwraca siê te¿ 
uwagê na korzyœci wynikaj¹ce z wczesnego wykrycia choroby: 
dziêki zastosowaniu odpowiedniego leczenia we wczesnym 
stadium cukrzycy mo¿na unikn¹æ powik³añ z ni¹ zwi¹zanych. 
Poprzez nag³oœnienie problemu i ró¿ne warsztaty edukacyjne 
mo¿na oswoiæ ludzi myœl¹ o istnieniu tej choroby. To powinno 
przyczyniæ siê do polepszenia opieki nad chorymi na cukrzycê 
dzieæmi w szko³ach i przedszkolach oraz do poprawy stosunku 

Onkologii. Badaliœmy ciœnienie têtnicze, glikemiê, BMI nauczycieli i dyrektorów tych placówek do ma³ych diabetyków. 
i WHR (waist-hip ratio – stosunek obwodu pasa do obwodu Akcja umo¿liwia równie¿ poszerzenie wiedzy studentów na 
talii, jako ¿e oty³oœæ „bardziej w pasie” wi¹¿e siê z wiêkszym temat przyczyn, objawów, sposobów leczenia i powik³añ 
ryzykiem wyst¹pienia chorób wieñcowych) oraz poziom zwi¹zanych z cukrzyc¹, a tak¿e najnowszego spojrzenia na 
tkanki t³uszczowej. Dodatkowo przeprowadzaliœmy badania patogenezê cukrzycy.
spirometryczne i propagowaliœmy wiedzê na temat chorób no-
wotworowych gruczo³u sutkowego oraz szkodliwoœci palenia Cztery kroki ku œwiadomoœci
tytoniu. Towarzysz¹cy nam pracownicy WCO uczyli na fanto-

W tym roku w Poznaniu obchody œwiatowego dnia walki mach prawid³owego samobadania piersi. Nie zabrak³o konkur-
z cukrzyc¹ zosta³y podzielone na cztery etapy. Akcja plaka- sów dotycz¹cych zdrowego stylu ¿ycia, a zw³aszcza konkur-
towo-ulotkowa (rozplanowana cyklicznie na ca³y rok) rozpo- sów dla dzieci, których rodzice mogli w tym czasie siê przeba-
czê³a siê w listopadzie. Ulotki rozdawaliœmy na terenie uczelni, daæ. Osoby z grup podwy¿szonego ryzyka mog³y uzyskaæ 
szpitali, aptek, liceów i niektórych sklepów. W weekendowym porady od studentów, udzielaj¹cych ich pod kontrol¹ diagnosty 
szczycie zakupów, 14-16 listopada 2008, w supermarkecie laboratoryjnego i lekarza. 
King Cross Marcelin oferowaliœmy tak¿e badania profilak- Kulminacj¹ dwumiesiêcznych obchodów œwiatowego dnia 
tyczne, realizowane we wspó³pracy z Wielkopolskim Centrum walki z cukrzyc¹ by³a diabetologiczna konferencja naukowo-

W obliczu
diabetycznej epidemii
Dziêki studentom UMP obchody œwiatowego dnia walki z cukrzyc¹
trwa³y w naszym mieœcie ponad dwa miesi¹ce! Imprezy, które zorganizowali,
by³y bardzo ró¿norodne, aby ka¿dy móg³ dowiedzieæ siê jak najwiêcej o tej chorobie.
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Koordynatorka IFMSA ds. zdrowia publicznego
Angelika Kuczmarska
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-szkoleniowa „Postêpy w diagnostyce i terapii cukrzycy”. Dla 
studentów kierunku lekarskiego zorganizowano tak¿e 
prowadzone w ma³ych grupach warsztaty diabetologiczne, na 
których mo¿na by³o poszerzyæ swoj¹ wiedzê na temat obu 
typów cukrzycy. Warto wspomnieæ, ¿e dwa pierwsze etapy, 
czyli akcja plakatowo-ulotkowa i badania profilaktyczne, zo-
sta³y przeprowadzone w dziewiêciu oddzia³ach IFMSA w ró¿-
nych polskich miastach. Podczas badañ w ca³ym kraju przeba-
daliœmy 1800 osób, 50 przekazaliœmy do dalszej diagnostyki 
z powodu podwy¿szonych poziomów glikemii.

Nadspodziewana frekwencja

Konferencja odby³a siê 10 stycznia 2009 roku w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym. Organizatorami akcji by³y 
wspólnie Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Me-
dycyny – IFMSA Poland/Oddzia³ Poznañ oraz Klinika Chorób 
Wewnêtrznych i Diabetologii UMP, przy wspó³pracy M³odej 
Farmacji i Diabetologicznego Studenckiego Ko³a Naukowego. 
Patronat merytoryczny objê³y prof. Bogna Wierusz-Wysocka – 
kierownik Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii oraz 
prof. Dorota Zozuliñska-Zió³kiewicz z tej samej kliniki. Pa-
tronem honorowym konferencji zosta³ prof. Jacek Wysocki, 
rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

Organizatorzy spodziewali siê ok. 150-180 osób, tymcza-
sem w konferencji wziê³o ich udzia³ a¿ 290. Dziêki czterem 
firmom farmaceutycznym i uczelni wstêp dla wszystkich 
uczestników by³ bezp³atny. Uczestnikami byli g³ównie stu-
denci z kierunku lekarskiego, chocia¿ du¿¹ reprezentacjê mieli 
równie¿ przyszli farmaceuci. Mo¿liwoœæ uzyskania 6 punktów 
edukacyjnych za udzia³ w wydarzeniu z pewnoœci¹ stanowi³a 
zachêtê dla lekarzy. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ nas równie¿ 
prorektor ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹ prof. Zenon 
Kokot. Jesteœmy przekonane, ¿e osoby, które zjawi³y siê 10 
stycznia w CKD z pewnoœci¹ nie mog¹ uznaæ spêdzonego tam 
czasu za stracony. 

Unikaj oty³oœci, nawet tej „zdrowej”

Temat cukrzycy zosta³ przedstawiony z ka¿dej mo¿liwej 
strony. Na pocz¹tku prof. Zozuliñska-Zió³kiewicz wyg³osi³a 
wyk³ad pt. „Cukrzyca i zespó³ metaboliczny – cywilizacyjne 
wyzwanie XXI wieku”, ogólnie przybli¿aj¹c problem cu-
krzycy w spo³eczeñstwie. Zapozna³a s³uchaczy z pojêciami 
,,zdrowej” i ,,chorej” oty³oœci. Jest to nowy podzia³, okreœla-
j¹cy prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powik³añ u osób oty-
³ych, m.in. cukrzycy. „Zdrowo” otyli maj¹ dobr¹ wra¿liwoœæ 
na insulinê, ma³o t³uszczu trzewnego, niski poziom TAG, 
niskie markery zapalenia oraz wysoki HDL. Przyczyny wystê-
powania odmian oty³oœci nie s¹ do koñca zbadane. Nastêpnie 
pani profesor omówi³a czynniki genetyczne i œrodowiskowe, 
maj¹ce wp³yw na wyst¹pienie oty³oœci, a w jej konsekwencji – 
cukrzycy. Wspomnia³a te¿ o tym, ¿e jednym z takich 
czynników mo¿e byæ z³y sposób od¿ywiania siê matki w czasie 
ci¹¿y oraz rezygnacja z karmienia piersi¹. 

Podczas kolejnych dwóch wyst¹pieñ przyjrzano siê proble-
mowi choroby u dzieci oraz kobiet ciê¿arnych. Dr Agnieszka 
Zawiejska mówi³a o „Cukrzycy ci¹¿owej – m³odszej siostrze 

IFMSA-Poland to niezale¿na ogólnopolska organiza-

cja studencka, zrzeszona w miêdzynarodowej federacji 

International Federation of Medical Students` 

Associations. Jest to obecnie najwiêkszy organizm 

reprezentuj¹cy studentów medycyny na ca³ym œwiecie. 

Pocz¹tki dzia³alnoœci IFMSA w Polsce siêgaj¹ 1956 

roku, a jej cz³onkami s¹ studenci 11 polskich uczelni 

medycznych. Najwa¿niejszym celem IFMSA-Poland 

jest realizacja i propagowanie szeroko pojêtej pracy 

spo³ecznej, integracja œrodowiska studentów medycy-

ny, a tak¿e umo¿liwienie im kszta³cenia zarówno za-

wodowych, jak i pozazawodowych umiejêtnoœci.

Dzia³alnoœæ IFMSA opiera siê na 6 filarach tworz¹cych 

tzw. Programy Sta³e ds. Edukacji Medycznej, Zdrowia 

Publicznego, Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS, Praw 

Cz³owieka i Pokoju, Wymiany Wakacyjnej i Wymiany 

Naukowej.
Swoim cz³onkom IFMSA oferuje nieograniczone 

mo¿liwoœci rozwoju zarówno na tle zawodowym jak 

i pozazawodowym, stanowi tak¿e doskona³y sposób na 

zdobywanie cennych doœwiadczeñ.

M³oda Farmacja (MF) jest organizacj¹ uczelnian¹ 

skupiaj¹c¹ studentów Wydzia³u Farmaceutycznego, 

której celem jest wspieranie studenckiego ¿ycia nauko-

wego i kulturalnego naszej uczelni. Jej dzia³alnoœæ 

obejmuje m.in. wymiany miêdzynarodowe w ramach 

wspó³pracy z IPSF (International Pharmaceutical 

Students` Federation), organizowanie spotkañ studen-

tów z przedstawicielami Izby Aptekarskiej, Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Inspektoratu Far-

maceutycznego celem bli¿szego poznania prawa far-

maceutycznego. MF inicjuje tak¿e powstawanie no-

wych kó³ naukowych.
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przedstawi³a „Problemy psychologiczne w cukrzycy”, które – 
jak przekonywa³a – te¿ mo¿na z powodzeniem zwalczaæ.

Po ostatnim wyk³adzie zadowoleni uczestnicy mogli 
odebraæ certyfikaty i wróciæ do domów z wiedz¹, jak¹ wynieœli 
z konferencji. Wielkie zainteresowanie akcj¹ ze strony studen-
tów i lekarzy wskazuje na potrzebê organizowania podobnych 
przedsiêwziêæ.

Warsztaty „u Raszei”

Aby nie poprzestaæ na teorii, Miêdzynarodowe Stowarzy-
szenie Studentów Medycyny IFMSA Poland/Oddzia³ Poznañ 
we wspó³pracy ze Studenckim Ko³em Naukowym Diabeto-
logii oraz Klinik¹ Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii przy-
gotowa³o dwudniowe warsztaty diabetologiczne dla stu-
dentów. Odby³y siê one w dniach 20-21 stycznia 2009 roku 
w Klinice Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii w Szpitalu 
im. Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza. W warsztatach, 
których celem by³o przybli¿enie tematyki cukrzycy tym razem 

cukrzycy typu 2”, jednostce chorobowej, któr¹ – jak ubolewa³a od strony praktycznej, wziê³o udzia³ 30 studentów starszych lat 
pani doktor – czêsto pomija siê w podrêcznikach i której oraz sta¿ystów. W piêcioosobowych grupach rozwi¹zywali 
niektórzy lekarze w ogóle nie wyró¿niaj¹. Z kolei prof. Marek przypadki kliniczne, ucz¹c siê prawid³owej diagnostyki, le-
Niedziela zapozna³ s³uchaczy z „Cukrzyc¹ typu 1 i 2 u dzieci i czenia i zaleceñ. Swoj¹ wiedz¹ podzielili siê z nimi zarówno 
m³odzie¿y”, przedstawiaj¹c jej epidemiologiê oraz modele doœwiadczeni profesorowie, jak i m³odsi lekarze, g³ównie 
leczenia i edukacji w Polsce. poprzez analizê konkretnych przypadków klinicznych. Mamy 

Uwagê uczestników przyku³ wyk³ad prof. Stefana Grajka nadziejê, ¿e to szkolenie pomo¿e adeptom sztuki lekarskiej 
z I Kliniki Kardiologii pt. „Choroba wieñcowa u chorego z sukcesem zastosowaæ zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci w przy-
z cukrzyc¹”. Wywo³a³ on ¿yw¹ dyskusjê, dotycz¹c¹ sposobów sz³ej pracy. Do³o¿ymy te¿ starañ, by zachêciæ Oddzia³y IFMSA 
zapobiegania potrzebie interwencji kardiologicznych u cu- w pozosta³ych miastach Polski do organizowania podobnych 
krzyków. Po krótkiej przerwie temat problemów dotycz¹cych przedsiêwziêæ. 
uk³adu kr¹¿enia rozwin¹³ prof. Jerzy G³uszek z Katedry i Kli- Marta Derenda
niki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnêtrznych, Agnieszka Lemañska
przedstawiaj¹c „Nadciœnienie têtnicze u chorych z cukrzyc¹ studentki III roku WL I, IFMSA-Poland
typu 2”. W swoim wyst¹pieniu po³o¿y³ nacisk na koniecznoœæ 
utrzymywania odpowiednio ni¿szych wartoœci ciœnienia u cu-
krzyków z uwagi na fakt, ¿e powik³ania naczyniowe ca³y czas 
pozostaj¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów w tej grupie pa-
cjentów.

Wioœlarz z pomp¹

Po tym wyk³adzie g³os zabra³a dr hab. Marzena Dworacka 
z Katedry i Zak³adu Farmakologii Wydzia³u Farmaceutyczne-
go, która przybli¿y³a s³uchaczom „Nowe mo¿liwoœci moni-
torowania farmakoterapii cukrzycy”. Wiele uwagi poœwiêci³a 
pompom insulinowym, stanowi¹cym ogromne u³atwienie dla 
chorych, których terapia wymaga czêstego podawania insuliny.

Goœciem nastêpnego wyst¹pienia by³a osoba, która na co 
dzieñ korzysta z takiej w³aœnie pompy insulinowej, a miano-
wicie trzykrotny mistrz œwiata oraz mistrz olimpijski z Pekinu 
w 2008 roku – wioœlarz Micha³ Jeliñski. Wraz z dr Grzegorzem 
Biegañskim z Kliniki Chorób ZakaŸnych i Neurologii Dzie-
ciêcej udowodni³ uczestnikom, ¿e cukrzyca nie oznacza przy-
musu rezygnacji z trenowania sportu, nawet wyczynowego. 
Zaznaczy³, ¿e wi¹¿e siê to z wieloma wyrzeczeniami, przede 
wszystkim potrzeb¹ ci¹g³ego monitorowania stanu sportowca, 
jednak nie s¹ to przeszkody nie do przezwyciê¿enia. Po tym 
optymistycznym i dla niektórych pewnie doœæ zaskakuj¹cym 
wyk³adzie pt. „Cukrzyca a aktywnoœæ sportowa”, mgr Ewelina 
Pietrzykowska z Kliniki Chorób Wewnêtrznych i Diabetologii 
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Badania profilaktyczne nie bol¹
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Dr Andrzej Gawrecki prezentuje pompy insulinowe
uczestnikom warsztatów
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Dnia 22 listopada 2008 roku w Colle- dr n. biol. Teresa Kobrzyñska – „Epidemiologia i profilaktyka 
gium Stomatologicum Uniwersytetu problemów FAS”, mgr psychologii Teresa Jadczak-Szumi³o, 
Medycznego im. Karola Marcinkow- terapeuta neurorozwoju z Krakowa – „Neuropsychologiczny 
skiego w Poznaniu, pod patronatem profil dziecka z FASD – dylematy diagnostyczne”, mgr Bo-
prezydenta miasta Poznania Ryszarda gus³awa B³achowicz (Zak³ad Leczenia Uzale¿nieñ, Charcice) 
Grobelnego oraz rektora UMP prof. – „Specyfika problemów alkoholowych wœród kobiet”. 
Jacka Wysockiego, odby³a siê kon- Uczestnikom konferencji rozdano materia³y na temat FAS, 
ferencja naukowa „Profilaktyka i dia- opracowane przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Pro-
gnostyka FAS (alkoholowego zespo³u blemów Alkoholowych oraz wyœwietlono dwa filmy: „Wiecz-
p³odowego)”, po³¹czona z wystaw¹ cie- ne Dziecko” oraz „FAS-cynuj¹ce dzieci”. 
kawych zdjêæ zwi¹zanych z t¹ pro- Organizatorom by³o niezmiernie mi³o widzieæ salê prze-
blematyk¹, pt. „FAS-cynuj¹ce dzieci”. pe³nion¹ studentami oraz postrzegaæ ich du¿e zainteresowanie 

Koordynatorem konferencji ze omawian¹ problematyk¹. Przypadków FAS jest, niestety, coraz 
strony g³ównego organizatora, jakim by³o Studenckie To- wiêcej, czego dowodz¹ liczne doniesienia w piœmiennictwie 
warzystwo Naukowe UMP, by³ student V roku kierunku œwiatowym. G³ówn¹ przyczyn¹ jest to, ¿e narasta liczba kobiet 
lekarskiego i jednoczeœnie przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej w ci¹¿y konsumuj¹cych alkohol – co jest tragiczne. G³ównym 
STN, Konrad Grobelny. Ponadto wspó³organizatorami przes³aniem konferencji by³o wyartyku³owanie potrzeby 
konferencji byli: Wydzia³ Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzê- zintensyfikowania dzia³añ profilaktycznym na tym obszarze. 
du Miasta Poznania w osobach: dyrektor Marii Remiezowicz, Z dyskusji wynika³o, ¿e studenci przejêli siê problemem FAS i 
zastêpcy dyrektora El¿biety Dybowskiej i Karoliny Tonder- bêd¹ zapewne w przysz³ej pracy zawodowej zwracaæ szcze-
Kryœ oraz Zak³ad Higieny UMP w osobach mgr Barbary góln¹ uwagê na ten narastaj¹cy problem, nie tylko kliniczny, 
Purandare i prof. Jerzego T. Marcinkowskiego. ale i spo³eczny.

Wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: prof. Jerzy Marcinkow-
ski – „Charakterystyka uszkodzeñ centralnego uk³adu ner- prof. Jerzy T. Marcinkowski
wowego spowodowanych prenataln¹ ekspozycj¹ na alkohol”, 

Na czym polega fenomen balu? Moim zdaniem to po Balu nie by³oby bez uczestników. Chocia¿ organizujemy 
pierwsze wnêtrze. Collegium Stomatologicum to jedyny taki go dla ponad 700 osób, to zawsze znajduj¹ siê tacy, dla których 
budynek w Poznaniu: z jednej strony miejsce nauki, przychodnie biletów zabraknie. Na balu oprócz studentów bawi¹ siê te¿ 
lekarskie, a z drugiej strony mostki, przejœcia, schody, fontanna. zaproszeni goœcie. W tym roku swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili 
To piêkne wnêtrze nadaje naszej imprezie wyj¹tkow¹ atmosferê. nas: rektor UMP prof. Jacek Wysocki, kanclerz mgr Bogdan 

Poniedzia³ek, przedstawiciele w³adz dziekañskich wszystkich Studenci, którzy przez ca³y rok bawi¹ siê w pubach i klu-
wydzia³ów, przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczy-bach, gdzie muzyka grana jest z p³yt, na Bal Medyka przychodz¹ 
pospolitej Polskiej i samorz¹dów studenckich miasta Pozna-te¿ po to, aby dla odmiany pobawiæ siê przy prawdziwej, ¿ywej 
nia, a tak¿e absolwenci naszej uczelni – jeszcze do niedawna orkiestrze. W tym roku gra³ zespó³ „Strefa Zero”, a podobnie jak 
ca³ym sercem sami oddani pracy na rzecz studentów. w latach ubieg³ych prowadzenie imprezy oddaliœmy w rêce 

Krzysztofa Stankowskiego, znanego na poznañskiej scenie klu- Bal Medyka 2009 otworzy³ rektor Wysocki, a potem 
bowej jako DJ Stankoœ. zgodnie z tradycj¹ 50 par mia³o zatañczyæ poloneza do muzyki 

FAS-cynują ce dzieci

Królestwo za biał ą  róż ę

Na zorganizowanej przez STN konferencji studenci pog³êbiali swoj¹ wiedzê na temat
alkoholowego zespo³u p³odowego. Przypadków FAS jest niestety coraz wiêcej...

Karnawa³ to czas balów i ró¿nego rodzaju imprez. Aby wœród egzaminów, kolokwiów,
wejœciówek, wyjœciówek nie uciek³ nam ten wyj¹tkowy czas, Rada Uczelniana
Samorz¹du Studenckiego UMP co roku organizuje dla studentów Bal Medyka. 
W tym roku ta wyj¹tkowa impreza odby³a siê w sobotê 7 lutego.
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Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Chocia¿ to taki wspiera³y nas w³adze naszego uniwersytetu, których póŸ-
staromodny taniec, to chêtnych jest zawsze wiêcej ni¿ za- niejsza obecnoœæ na balu jest dla nas zawsze ogromnym wyró¿-
k³adane 100 osób. Tak by³o i tym razem. nieniem. W tym roku pomogli nam równie¿: Bank Zachodni 

WBK, KJF Broker, Telepizza, Wydawnictwo Lekarskie Na balu nie brakuje konkursów z nagrodami, a przede 
PZWL, Studio Kosmetyki i Wiza¿u Alicji Œwider oraz poz-wszystkim tego najbardziej oczekiwanego przez uczestników, 
nañskie teatry: Nowy, Wielki i Polski. czyli wyboru Króla i Królowej Balu. Dwunastu parom wrê-

czono ró¿e: jedenaœcie czerwonych i jedn¹ bia³¹. Nikt jednak Piêkne miejsce, wspaniali ludzie i karnawa³owy czas 
nie wiedzia³, kto ma tê jedyn¹, bo korony kwiatów zawiniête sprawiaj¹, ¿e Bal Medyka jest imprez¹ najbardziej wyj¹tkow¹ 
by³y w foliê aluminiow¹. Zawodnicy zatañczyli konkursowe ze wszystkich organizowanych przez RUSS. Przygotowanie 
tango, a jury wybra³o parê, która tañczy³a najlepiej. Gdy zwy- tak du¿ego przedsiêwziêcia zajmuje nam kilka miesiêcy. 
ciêzcy otrzymali nagrody, przyszed³ czas na kolejn¹ czêœæ Jednak widz¹c, ilu chêtnych jest co roku i jak potem braæ 
konkursu – poszukiwanie bia³ej ró¿y. Wszystkie pary z na- studencka naszej uczelni dobrze bawi siê w tê jedn¹ karna-
dziej¹ odwinê³y z folii swoje kwiaty, ale tylko jedna z nich wa³ow¹ noc, wiemy, ¿e za rok znowu poœwiêcimy z przy-
znalaz³a bia³e p³atki. I oto ujrzeliœmy tegorocznych Króla jemnoœci¹ czas, aby przygotowaæ kolejny Bal Medyka.
i Królow¹ Balu: Dawida Gaborka i Ma³gorzatê Moskwê.

Nie mo¿emy zapomnieæ o tych, bez których ta impreza by Anna Zaj¹czkowska
siê nie odby³a. Jak co roku w trakcie organizacji imprezy RUSS UMP

W wigiliê chiñskiego Nowego Roku, w niedzielê 25 jednemu z 12 zwierz¹t, jednemu z 5 ¿ywio³ów, a tak¿e przy-
stycznia 2009 w Collegium Stomatologicum spotkali siê stu- pisany energii yin lub yang (¿eñskiej lub mêskiej). W trakcie 
denci anglojêzyczni. Organizatorem imprezy by³o Centrum weso³ej imprezy zebrani studenci, przedstawiciele w³adz 
Nauczania w Jêzyku Angielskim, jednak gospodarzami i prze- uczelni i wyk³adowcy po¿egnali rok Szczura, a powitali 
wodnikami po tradycji tego dnia byli studenci z Tajwanu. ziemski (a wiêc br¹zowy) i ¿eñski rok Bawo³u. Rok Br¹zowej 

Bawolicy bêdzie trwa³ do 13 lutego przysz³ego roku. Wedle Collegium Stomatologicum jak co roku zosta³o przybra-
chiñskich przepowiedni ma to byæ rok stabilny, choæ ne czerwonymi ozdobami, jako ¿e w tradycji chiñskiej jest to 
wymagaj¹cy wytê¿onej pracy.kolor przynosz¹cy szczêœcie, pomyœlnoœæ i dostatek. Chiñski 

Nowy Rok jest œwiêtem ruchomym, ustalanym wed³ug MKN
kalendarza ksiê¿ycowego. Ka¿dy rok poœwiêcony jest 

Witaj, Brą zowa Bawolico!

Fakty UMP  1 / 2009
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Eugenia Jadwiga Piasecka urodzi³a siê 25 lutego 1899 ro-
ku w Krakowie, w rodzinie lekarza Eugeniusza Piaseckiego 
i Gizeli Silberfeld-Szeliñskiej. By³a najstarsza z pi¹tki ro-
dzeñstwa. Pierwsze nauki pobiera³a we Lwowie, a w roku 1914 
roku – gdy ojciec zosta³ zmobilizowany – z matk¹ i rodzeñ-
stwem uda³a siê do Zakopanego. Tu rozpoczê³a kolejny etap 
szkolnej edukacji. W roku 1917 po pomyœlnie zdanym egza-
minie dojrza³oœci rozpoczê³a studia medyczne na Uni-
wersytecie Jagielloñskim. 

Dwa lata póŸniej zosta³a studentk¹ chemii Uniwersytetu 
Poznañskiego, gdzie jej ojcu zaproponowano objêcie Katedry 
Teorii Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej. W roku 
1921, skoro tylko sta³o siê to mo¿liwe, podjê³a decyzjê o kon-
tynuowaniu studiów medycznych na poznañskiej uczelni. Za-
koñczy³a je w roku 1924, uzyskuj¹c dyplom oraz tytu³ doktora 
wszech nauk lekarskich. W roku nastêpnym rozpoczê³a pracê 
naukow¹ w Zak³adzie Mikrobiologii Lekarskiej UP, w sposób 
szczególny interesuj¹c siê bakteriologi¹ gruŸlicy.

Szerokie badania i doœwiadczenia, jakie prowadzi³a w tej 
dziedzinie wzbudzi³y uznanie wielu przedstawicieli œwiata 
nauki, którzy niejednokrotnie podejmowali z ni¹ wspó³pracê. 
Jedn¹ z takich osób by³ dr Janusz Zeyland, który zajmowa³ siê 
wszelkimi zagadnieniami zwi¹zanymi z gruŸlic¹, przede wszyst-
kim u dzieci. Wspólne zainteresowania zawodowe i czêste kon-
takty naukowe bardzo ich do siebie zbli¿y³y. W roku 1926 
Eugenia Piasecka i Janusz Zeyland pobrali siê. Zamieszkali 
w jednym z mieszkañ „Krysiewiczówki”, po s¹siedzku z To-
warzystwem Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego, 
w g³êbokim podwórzu przy ul. Ratajczaka 11 (dziœ 26).

w kierunku walki z gruŸlic¹ (m.in. w Wielkiej Brytanii, Niem-Razem
czech i Holandii). 

W roku 1928 dr Janusz Zeyland rozpocz¹³ akcjê maso- Kolejnym krokiem w jej naukowej karierze by³o uzyskanie 
wych przeciwgruŸliczych szczepieñ niemowl¹t. W ich trakcie habilitacji z mikrobiologii lekarskiej, co mia³o miejsce w roku 
dzieci by³y izolowane w Klinice Chorób Dzieciêcych oraz 1937 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.
Szpitalu œw. Józefa przez 3 do 6 tygodni. Prace zmierzaj¹ce do Po zajêciu Poznania przez Niemców we wrzeœniu 1939 roku 
wyprodukowania szczepionki, a nastêpnie kontrolê produkcji Uniwersytet Poznañski przesta³ istnieæ, a jego profesorowie 
i badania potwierdzaj¹ce skutecznoœæ szczepionki prowadzi³a zostali aresztowani, rozstrzelani lub przymusowo wysiedleni. 
w Zak³adzie Bakteriologii UP Eugenia Zeylandowa. Ze szcze- Wielu wyk³adowców – szczególnie Wydzia³u Lekarskiego – 
pionk¹ BCG (Bacille Calmette-Guérin) Zeylandowie zetknêli uda³o siê do Warszawy, gdzie wkrótce rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 
siê w Pary¿u w roku 1925. Aktywna wspó³praca z oœrodkiem Wydzia³ Lekarski Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, 
paryskim przyczyni³a siê do utworzenia w Poznaniu nie- w ramach którego znaczna czêœæ z nich prowadzi³a zajêcia. 
oficjalnej filii laboratorium GruŸlicy Instytutu Pasteura. Warszawa sta³a siê miejscem przymusowego wysiedlenia 

W roku 1935 dr Eugenia Piasecka-Zeyland mia³a okazjê równie¿ dla doc. Eugenii Piaseckiej-Zeylandowej i jej mê¿a prof. 
zwiedziæ wiele najbardziej znanych pracowni bakteriologicz- Janusza Zeylanda. Obydwoje w 1940 roku rozpoczêli pracê 
nych poza granicami naszego kraju, a tak¿e zapoznaæ siê z doœ- w Szpitalu Wolskim. Gdy w 1941 dziêki zaanga¿owaniu prof. 
wiadczeniami innych pañstw na gruncie spo³ecznych dzia³añ Zeylanda powsta³o Centralne Laboratorium GruŸlicze, profesor 

Ż ona w cieniu mę ż a
W lutym tego roku przypada 110 rocznica urodzin docent Eugenii
Piaseckiej-Zeylandowej. By³a jedn¹ z najwybitniejszych postaci
wœród polskich znawców bakteriologii gruŸlicy w latach miêdzywojennych.
Choæ œciœle wspó³pracowa³a ze swoim mê¿em, prof. Januszem Zeylandem,
niemal wszystkie zas³ugi na polu naukowym przypisuje siê zwykle tylko jemu.

Doc. Eugenia z Piaseckich Zeylandowa
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obj¹³ jego kierownictwo, a doc. Eugenia Piasecka-Zeylandowa 
zajê³a siê badaniami œciœle bakteriologicznymi. Prowadzi³a te¿ 
zajêcia z bakteriologii w ramach Tajnego Uniwersytetu Ziem 
Zachodnich. Po œmierci mê¿a w roku 1944 kontynuowa³a jego 
pracê, wydaj¹c m.in. monografiê „Pr¹tek gruŸlicy”. 

Sama

Od 1945 roku zaczê³a podupadaæ na zdrowiu, dlatego te¿ 
uda³a siê do sanatorium w Istebnej ko³o Wis³y, gdzie prze-
bywa³a a¿ do œmierci. Pomimo powa¿nego stanu zdrowia ca³y 
czas stara³a siê byæ aktywna zawodowo, kierowa³a labora-
torium bakteriologicznym, niekiedy pracowa³a naukowo, od 
czasu do czasu publikowa³a te¿ wyniki badañ, swoich i mê¿a. 

Zmar³a 5 stycznia 1953 roku. Spoczê³a w Poznaniu w gro-
bowcu rodzinnym na Cmentarzu Je¿yckim przy ul. Nowina, kil-
kaset metrów od obecnej siedziby Katedry i Kliniki Pulmonologii, 
Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej. Grobowiec zas³u-
¿onych ma³¿onków zosta³ z inicjatywy pracowników tej kliniki 
gruntownie odnowiony w roku 2007.

Zas³ugi doc. Eugenii Piaseckiej-Zeylandowej dla rozwoju 
medycyny, s¹ bardzo znacz¹ce. Razem z mê¿em nale¿a³a do 
pionierów szczepieñ BCG w Polsce. Udowodni³a przenikanie 
pr¹tków BCG przez œcianê przewodu pokarmowego, co przy-
czyni³o siê do opracowania w roku 1928 przez Komitet Higieny 
Ligi Narodów miêdzynarodowego programu badañ, nie-
zbêdnego do ustalenia wartoœci szczepieñ BCG oraz wykaza³a 
jako pierwsza (wspólnie z mê¿em) wahania ¿ywotnoœci pr¹tków 
BCG w zale¿noœci od jakoœci po¿ywek, na których ros³y. Opubli-
kowa³a ponad 50 artyku³ów w czasopismach krajowych i zagra-

P³uc i GruŸlicy (istniej¹cego od roku 1930 pod ró¿nymi naz-nicznych (francuskich, niemieckich, amerykañskich i angiel-
wami pod numerem 62) oraz Wojewódzkiej Przychodni Prze-skich). Jej dzia³alnoœæ naukow¹ doceniono w kraju i za granic¹. 
ciwgruŸliczej (pod numerem 84). Dziœ, po wielu reorgani-W 1930 roku Académie Nationale de Médecine w Pary¿u przy-
zacjach i zmianach nazwy, dzia³aj¹ce przy ul. Szamarzew-zna³a jej nagrodê im. Pannetiera. Rok póŸniej otrzyma³a srebrny 
skiego 62 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako-medal Uniwersytetu Poznañskiego. Natomiast Polskie Towa-
chirurgii powraca do zapomnianych patronów. Objê³o opiek¹ rzystwo Ftyzjopneumonologiczne dostrzegaj¹c jej olbrzymi 
rodzinny grób Zeylandów na Cmentarzu Je¿yckim, a w przy-wk³ad w dziedzinê ftyzjatrii polskiej mianowa³o j¹ poœmiertnie 
sz³oœci planuje utworzenie muzeum historii wielkopolskiej (8 XII 1967) cz³onkiem honorowym.
pulmonologii, na bazie eksponatów ze szpitala w Ludwikowie. 
Chêtnie przyjêto by tu wszelkie pami¹tki po Eugenii i Januszu Patroni
Zeylandach – dwojgu ftyzjatrach, którzy zas³uguj¹ na szcze-

W lipcu 1975 roku imiê Janusza i Eugenii Zeylandów gólne upamiêtnienie.
otrzyma³ Wojewódzki Zespó³ Specjalistyczny Chorób P³uc 
i GruŸlicy przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, powsta³y po dr Katarzyna Surdyk
po³¹czeniu w jedn¹ ca³oœæ Zespo³u Specjalistycznego Chorób Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Dnia 22 stycznia tego roku, po kilkutygodniowej chorobie, odesz³a nasza kole¿anka œp. Jolanta Hildebrañska. 
5 marca skoñczy³aby 49 lat. Pozostawi³a mê¿a i trójkê dzieci.

Ju¿ od pocz¹tku pracy w Zak³adzie Historii Nauk Medycznych da³a siê poznaæ jako osoba pracowita, sumiennie 
wykonuj¹ca wszystkie powierzone Jej obowi¹zki. Za Jej spraw¹ we wszystkich pomieszczeniach Zak³adu panowa³ ³ad 
i porz¹dek. Dziêki Niej lœni³y gabloty uczelnianego Muzeum, a ksi¹¿ki w Bibliotece sta³y w równych rzêdach.

Pani Jola by³a wspania³ym cz³owiekiem o wielkiej dobroci serca. Swoj¹ otwartoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ zjednywa³a sobie 
wszystkich. Dla ka¿dego znajdowa³a dobre s³owo i uœmiech. Nigdy nie odmawia³a pomocy, chêtnie s³u¿y³a rad¹. 
Wk³ada³a serce we wszystko, co robi³a. Choæ los nie zawsze by³ dla Niej ³askawy, potrafi³a z optymizmem patrzeæ na 
¿ycie. ̄ y³a intensywnie, wprost tryska³a energi¹. Kocha³a ksi¹¿ki, przyrodê i motocykle. Mia³a mnóstwo pomys³ów i pla-
nów na przysz³oœæ. Tak wiele jeszcze chcia³a zrobiæ. Niestety, los chcia³ inaczej. 
Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.

Wspó³pracownicy 
z Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych
oraz Muzeum UMP

Grób rodziny Zeylandów na Cmentarzu Jeýyckim przy ul. Nowina
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Ocena wartoœci od¿ywczej ¿yw-
noœci, ¿ywienia i stanu od¿ywienia

Od ostatniego wydania skryptu do Zbiór zadañ ze statystyki me-
æwiczeñ z bromatologii minê³o prawie 

dycznej 30 lat. [...] Okres trzech dziesiêcioleci w 
ka¿dej dziedzinie wiedzy to ogromny 

Niniejsze opracowanie stanowi kon- przedzia³ czasu – w tym równie¿ 
tynuacjê wydanego wczeœniej pod- w bromatologii. W okresie tym w nauce 
rêcznika do statystyki „Statystyka... o ¿ywnoœci i ¿ywieniu dokona³ siê 
w pigu³ce” [o ksi¹¿ce tej pisaliœmy ogromny postêp. [...] Wielop³aszczyz-
w Faktach 1-2/2008; przyp. red.] i za- nowy charakter wiedzy o ¿ywnoœci i ¿y-
wiera, oprócz skrótowego przypo- wieniu znalaz³ swoje odzwierciedlenie tak¿e w treœci oddawane-
mnienia zawartych w podrêczniku pod- go do r¹k studentów nowego skryptu z zakresu oceny wartoœci 
stawowych pojêæ oraz opisu testów sta- od¿ywczej ¿ywnoœci, a tak¿e podstaw oceny sposobu i stanu 
tystycznych, przede wszystkim zada- od¿ywienia oraz oceny sensorycznej ¿ywnoœci. Jest to równie¿ 

nia pozwalaj¹ce utrwaliæ w sposób praktyczny poznan¹ wie- zgodne z najnowszymi standardami kszta³cenia dla kierunku 
dzê. Materia³ zawarty w zbiorze zadañ skierowany jest nie studiów farmacja i dietetyka, opracowanymi przez Ministerstwo 
tylko do studentów Uniwersytetu Medycznego, ale równie¿ do Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, które szczególny nacisk k³ad¹ 
tych osób, które poszukuj¹ materia³u praktycznego do æwiczeñ. na profilaktykê chorób dietozale¿nych. Skrypt przeznaczony 
Zakres tematyczny zbioru zadañ oparty jest na programie jest dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych Wydzia³u 
nauczania statystyki obowi¹zuj¹cym studentów I roku Wy- Farmaceutycznego oraz Wydzia³u Lekarskiego II.
dzia³u Farmaceutycznego oraz Oddzia³u Analityki Medycznej [z Przedmowy]
Uniwersytetu Medycznego.[...]

Ka¿de z zadañ zawartych w zbiorze posiada odpowiedŸ „Ocena wartoœci od¿ywczej ¿ywnoœci, ¿ywienia i stanu 
umieszczon¹ na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów. Przyk³adowe od¿ywienia” pod red. Juliusza Przy³awskiego. Wydawnictwo 
rozwi¹zania niektórych zadañ zawieraj¹ równie¿ szczegó³owe Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
obliczenia oraz interpretacjê otrzymanych wyników, których skiego w Poznaniu, Poznañ 2009, s.219.
zrozumienie powinno byæ wskazówk¹, jak rozwi¹zywaæ 
kolejne zadania.

[ze Wstêpu]

Antoni Lemañczyk, „Zbiór zadañ ze statystyki medycznej”. 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Dental forum 2/2008
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s.298.

(vol. XXXVI)

[W najnowszym numerze DF] 
znajdziecie Pañstwo interesuj¹ce pu-Zarys chirurgii dzieciêcej
blikacje z ró¿nych oœrodków w kraju, 
a tak¿e prace w jêzyku angielskim 

Oddajemy do r¹k Czytelnika drugie 
przygotowane przez grupy autorów ze 

wydanie naszej pracy zespo³owej, któ-
Stanów Zjednoczonych i Anglii. Obok 

ra znalaz³a uznanie szerokiej rzeszy 
prac o tematyce stricte stomatologicz-

medyków. To poprawione i rozsze-
nej przeczytacie Pañstwo interesuj¹ce 

rzone o nowoœci w chirurgii dzieciêcej 
publikacje interdyscyplinarne obejmu-

kompendium adresowane jest do stu-
j¹ce tematykê anatomiczn¹, antropometryczn¹, psychosocjo-

dentów i lekarzy wszystkich specjal-
logiczn¹ i psychoemocjonaln¹, powi¹zan¹ œciœle z funkcj¹ i le-

noœci zajmuj¹cych siê chorym dziec-
czeniem schorzeñ uk³adu stomatognatycznego.

kiem. Wiedza zawarta w tym opraco-
Interesuj¹ce jest przybli¿enie zwi¹zku pomiêdzy zapale-

waniu umo¿liwia szybkie zidentyfiko-
niem przyzêbia i przedwczesnym porodem, wykorzystanie 

wanie poszczególnych chirurgicznych jednostek chorobowych 
techniki p³omieniowej w analizie sk³adu makroelementów 

wieku noworodkowego, niemowlêcego, szkolnego i juwe-
zêbów nadliczbowych, przegl¹d metod oceny mikroprzecieku 

nilnego. Poznanie etiologii, metod diagnostycznych i sposo-
w wype³nionych kana³ach korzeniowych, rodzinne wystêpo-

bów leczenia przyczyni siê do lepszej wspó³pracy lekarzy 
wanie prognatyzmu ¿uchwy czy te¿ problemy lecznicze pa-

specjalnoœci niezabiegowych i zabiegowych, zajmuj¹cych siê 
cjentów z zespo³em Kelly`ego.

chorym dzieckiem.
[ z tekstu Od redaktora naczelnego]

[Przedmowa]

Dental Forum 2/2008 (vol. XXXVI), red. naczelny Ryszard Ko-
„Zarys chirurgii dzieciêcej” pod red. Andrzeja Jankowskiego. czorowski. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne i Wydawnic-
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola two Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznañ 2008, s.154. cinkowskiego w Poznaniu.

Ksią ż ki
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Ś niadanie
z opł atkiem

W restauracji Hotelu Polonez na noworocznym œniadaniu 
w ostatni poniedzia³ek stycznia spotka³o siê prawie 250 cz³on-
kiñ i cz³onków uczelnianego Ko³a Seniora. Obecni byli rów-
nie¿ przedstawiciele najwy¿szych w³adz uniwersytetu: rektor 
prof. Jacek Wysocki, zastêpca kanclerza dyrektor in¿. Andrzej 
Sauer oraz kwestor mgr Barbara £akomiak, a tak¿e przed-
stawiciele zwi¹zków zawodowych: prof. Jerzy Or³owski i mgr 
Adam Macia³owicz.

Czêœæ oficjaln¹ poprowadzi³a przewodnicz¹ca ko³a, Regina 
Tobolewska. Zanim przedstawi³a sprawozdanie z rocznej dzia-
³alnoœci ko³a, zebrani uczcili chwil¹ ciszy osiemnaœcioro zmar-
³ych w 2008 roku kole¿anek i kolegów. Sprawozdanie z dzia-
³alnoœci ko³a w roku 2008 dotyczy³o g³ównie finansów – 
uczestnikom spotkania udzielono wyczerpuj¹cych informacji 
na temat iloœci i wysokoœci wyp³at z funduszu socjalnego (na 
dofinansowanie wypoczynku), zapomóg bezzwrotnych oraz 
funduszu na utrzymanie ko³a. Z tego ostatniego pokrywa siê 
koszty tradycyjnego œniadania noworocznego.

Zapraszamy na wycieczkê

Podsumowano te¿ aktywnoœæ turystyczn¹ zrzeszonych 
w kole seniorów. W ubieg³ym roku mogli wzi¹æ udzia³ 
w zorganizowanych przy wspó³udziale poznañskiego oddzia³u 
PTTK trzech wycieczkach autokarowych po Wielkopolsce. 
Ka¿da z nich trwa³a jeden dzieñ, dwie prowadzi³y Szlakiem 
Piastowskim. Organizowany od lat na jesieñ dwudniowy 
wyjazd do Czêstochowy odby³ siê tym razem pod koniec 
wrzeœnia. W tegorocznym sezonie wycieczkowym, od maja do 

Jak co roku walne zebranie Ko³a Seniora
by³o po³¹czeniem oficjalnego sprawozdania
ze spotkaniem towarzyskim. 

Nagrody i odznaczenia

W czasie posiedzenia Senatu UMP 30 grudnia 2008 

wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia wrêczy³ 

odznaczenia pañstwowe pracownikom naszego uniwersy-

tetu. Decyzj¹ Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego odzna-

czenia te otrzymali:

Z³oty Krzy¿ Zas³ugi:

– dr hab. Hanna Billert

– prof. UM dr hab. Micha³ Gaca 

– prof. dr hab. Zygmunt Kopczyñski

– dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

– prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

– dr hab. Jan Sikora

– prof. dr hab. Wojciech S³u¿ewski

Srebrny Krzy¿ Zas³ugi:

– dr Arleta Kowala-Piaskowska

– dr hab. Pawe³ Sobczyñski

– dr hab. Beata Stanisz

– prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Nagrodê Prezesa Rady Ministrów za wyró¿nion¹ 

rozprawê habilitacyjn¹ otrzyma³ 5 lutego 2009

– dr hab. Micha³ Nowicki

Nagrody rektorskie za osi¹gniêcia naukowe i dydak-

tyczne za rok 2008 na wniosek dziekanów otrzyma³o 229 

nauczycieli akademickich:

– na Wydziale Lekarskim I 58 osób

– na Wydziale Lekarskim II 87 osób

– na Wydziale Farmaceutycznym 44 osoby

– na Wydziale Nauk o Zdrowiu 28 osób

– w Studium Jêzyków Obcych 10 osób

– w Studium WFiS   2 osoby

Wrêczenie odznaczeñ pañstwowych pracownikom UMP

Koùo Seniora zrzesza ludzi zasùuýonych, przyznaù prof. Wysocki

WYRÓ¯NIENIA I NAGRODY Seniorzy INFORMACJE
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wrzeœnia 2009, ko³o planuje dwa lub trzy wyjazdy jedno-
dniowe po Wielkopolsce, jeden wyjazd kilkudniowy do 
Krakowa i okolic oraz tradycyjny wyjazd do Czêstochowy lub 
Lichenia. Inne propozycje wyjazdów oraz zg³oszenia na wy-
cieczki przyjmowane bêd¹ do koñca marca w siedzibie ko³a 
w Collegium Wrzoska (pok. 102, wtorki i pi¹tki w godzinach 
10-12.30; tel. 061-854-68-07).

Sprawozdanie zosta³o przyjête przez aklamacjê, po czym do 
zebranych przemówi³ rektor UMP, prof. Jacek Wysocki. 
Podkreœli³, ¿e Ko³o Seniora zrzesza ludzi zas³u¿onych dla 
uczelni, którym jej los nadal nie jest obojêtny. Podziêkowa³ za 
wykazywane zainteresowanie ¿yciem uniwersytetu, za liczne 
listy i telefony. ¯yczenia noworoczne od w³adz uczelni by³y 
pierwszymi z wielu, jakie wypowiedziano tego przedpo³udnia 
w hotelowej sali. Uczestnicy spotkania prze³amali siê 
op³atkiem, a przy smacznym œniadaniu oddali siê towarzyskiej w tym roku wycieczkach ko³a, o czym w „Faktach” bêdziemy 
konwersacji z dawnymi wspó³pracownikami i przyjació³mi. jeszcze informowaæ.
Wielu z nich spotka siê jeszcze w tym roku na organizowanych MKN
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17 grudnia 2008 w swoim gabinecie rektor Uniwersytetu – prof. dr hab. W³adys³aw Manikowski z Katedry i Kliniki 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii  Rêki,
Jacek Wysocki, spotka³ siê z pracownikami uczelni prze- – prof. UM dr hab. Kajetan Poprawski z II Kliniki Kardio-
chodz¹cymi na emeryturê. Byli to: logii,
– prof. dr hab. Krystyna Boczoñ z Katedry i Zak³adu Biologii i – dr n. med. Iwona Szpakowska-Rzymska z I Zak³adu Radio-
Parazytologii Lekarskiej, logii Ogólnej,
– prof. dr hab. Micha³ Wierzchowiecki z II Kliniki Kardio- – dr n. farm. Miros³awa Szaufer-Hajdrych z Katedry i Zak³a-
logii, du Farmakognozji,
– prof. dr hab. Ryszard Juszczyk – kierownik Katedry – dr n. farm. Maria Weso³owska z Katedry i Zak³adu Botaniki 
i Kliniki Chorób ZakaŸnych, Farmaceutycznej, 
– prof. dr hab. Jan ¯eromski z Katedry Immunologii Klini- – dr n. biol. Aleksander Przystanowicz z Zak³adu Edukacji 
cznej, Medycznej,
– prof. dr hab. Wies³awa Biczysko z Katedry i Zak³adu Pato- – dr med. Anna Orzeszko-Spaczyñska z Kliniki Endokryno-
morfologii Klinicznej, logii i Diabetologii Wieku Rozwojowego,
– prof. UM dr hab. Andrzej Karwowski z I Zak³adu Radio- – dr n. farm. Ma³gorzata Maruszewska z Katedry i Zak³adu 
logii Ogólnej, Bromatologii,
– prof. dr hab. Andrzej Obrêbowski z Katedry i Kliniki Fo- – mgr Renata Cichy ze Studium Wychowania Fizycznego 
niatrii i Audiologii, i Sportu oraz

– dr Grzegorz Uchman z Katedry i Zak³adu Farmacji Fizycz-
nej i Farmakokinetyki.

Na spotkanie nie dotarli:
– prof. dr hab. Janusz Paluszak z Katedry i Zak³adu Fizjologii,
– prof. dr hab. Krystyna Zawilska z Katedry i Kliniki Hemato-
logii i Chorób Rozrostowych Uk³adu  Krwiotwórczego,
– dr med. Ma³gorzata Kaczmarek-Kanold z Kliniki Onko-
logii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej oraz
– dr n. med. El¿bieta Nikisch z Katedry i Zak³adu Informatyki 
i Statystyki.

Wszystkim wymienionym osobom Uniwersytet Medyczny 
w osobie rektora z³o¿y³ serdeczne podziêkowania za lata pracy 
dla dobra nauki polskiej i naszej uczelni.Przejúcie na emeryturæ nie musi oznaczaã rozstania z uczelnià
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Festyn familijny
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Czterogodzinny festyn odby³ siê 29 listopada 2008 
w Szkole Podstawowej nr 90 im. W³adys³awa Zamoyskiego 
przy ul. Chociszewskiego 56. Jego has³o przewodnie brzmia³o: 
„Zdrowie dziecka – prosta sprawa”. G³ównym organizatorem 
przedsiêwziêcia by³o Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, 
dzia³aj¹ce od 1998 roku przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uni-
wersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poz-
naniu i skupiaj¹ce w znacznej mierze jego pracowników. 
Jednym z podstawowych celów dzia³ania towarzystwa jest 
inspirowanie, popieranie i popularyzowanie dzia³añ na rzecz 
promocji zdrowia, a to w³aœnie by³o istot¹ imprezy.

PTNoZ, dzia³aj¹c we wspó³pracy z Wydzia³em Zdrowia 
i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Poznania, Wielkopolskim 
Oddzia³em Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Szko³¹ Podsta-
wow¹ nr 90, przygotowa³o dla uczestników festynu – dzieci, rodzi-
ców i dziadków, mieszkañców Poznania i okolic – szereg atrakcji.

dzieciêcych emocji. Porad tych udzielali psycholodzy z Zak³adu 
Psychologii UMP. Natomiast dziêki pomocy lekarzy i pielêgnia-

Od mycia zêbów do… jazdy karetk¹
rek – pracowników naszego uniwersytetu, czynnie dzia³aj¹cych 
w Towarzystwie – mo¿na by³o okreœliæ swój wskaŸnik masy Ratownicy medyczni (wœród nich absolwenci i studenci kie-
cia³a (BMI). Nie zabrak³o praktycznych zajêæ edukacyjnych pod runku Ratownictwo Medyczne naszej uczelni) szkolili dzieci w 
has³em „Zdrowy uœmiech” – z zastosowaniem specjalistycznych zakresie udzielania pierwszej pomocy, a policjanci przypominali 
zestawów do pielêgnacji jamy ustnej.zasady bezpiecznej drogi do szko³y. Odby³y siê liczne konkursy 

Zadbano równie¿ o seniorów, którzy mogli dowiedzieæ siê od wiedzy o zdrowiu i profilaktyce, przeprowadzone przy pomocy 
lekarzy, pielêgniarek i psychologów, co robiæ, aby jak najd³u¿ej i du¿ym zaanga¿owaniu studentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu 
cieszyæ siê zdrowiem i dobr¹ kondycj¹ fizyczn¹ oraz psychiczn¹. UMP. Mimo ¿e w konkursach wy³aniano zwyciêzców, to nikt nie 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ festynu by³ pokaz akcji ratunkowej. odszed³ bez nagrody pocieszenia. Ponadto wielu uczestników 
W samo po³udnie na boisku szkolnym stra¿acy i ratownicy me-skorzysta³o z porad psychologicznych, dotycz¹cych oswajania 
dyczni uratowali kierowcê – ofiarê wypadku samochodowego. 
T³umnie zebrani uczestnicy festynu przez blisko 15 minut 
przygl¹dali siê akcji – pocz¹wszy od przyjazdu s³u¿b ratunko-
wych na miejsce zdarzenia, poprzez rozcinanie wraku pojazdu 
przez stra¿aków w celu wyci¹gniêcia ofiary, po udzielenie 
pierwszej pomocy medycznej i przetransportowanie kierowcy 
do karetki. Po zakoñczonej akcji chêtni mogli obejrzeæ karetkê 
pogotowia od œrodka, a nawet siê ni¹ przejechaæ. 

Du¿¹ popularnoœci¹ wœród najm³odszych cieszy³y siê psy 
pracuj¹ce na co dzieñ w policji, z którymi mo¿na by³o zrobiæ 
sobie pami¹tkowe zdjêcia. O mi³¹ atmosferê spotkania zadba³ 
kwartet ProForma – mo¿na go by³o pos³uchaæ przez ca³y czas 
trwania festynu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali licz-
ne nagrody i upominki. 

Prezes PTNoZ prof. Maria Danuta G³owacka zapowie-
dzia³a, ¿e towarzystwo bêdzie w przysz³oœci organizowaæ po-
dobne akcje, skierowane do ca³ych rodzin, a maj¹ce na celu 
promowanie zdrowego stylu ¿ycia.

mgr Joanna Zdanowska

Towarzystwo
promuje zdrowie
Dziêki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu familijny festyn prozdrowotny
odby³ siê w listopadow¹ sobotê w szkole na Grunwaldzie.
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Ofiarê sfingowanego wypadku ocali³y prawdziwe s³u¿by ratunkowe

Ka¿dy powinien umieæ udzieliæ pierwszej pomocy
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Nie daj się  stresowi!

W obecnej chwili bardzo szybki postêp w medycynie i glo- nasz¹ korzyœæ ani na korzyœæ pracodawcy. Nasza uczelnia chce 
balizacja us³ug niesie ze sob¹ nowe czynniki zagro¿enia w œro- mieæ zdrow¹ kadrê, która mo¿e mieæ osi¹gniêcia na polu 
dowisku pracy i nauki, miêdzy innymi nara¿enie na przewlek³y naukowym, jakich nie powstydz¹ siê najlepsze uniwersytety. 
stres. Mo¿emy obserwowaæ zjawisko przemiany stresu z czyn- Czas postawiæ na jakoœæ i to nie tylko w zakresie pracy zawo-
nika wyzwalaj¹cego reakcje obronne organizmu na czynnik dowej, ale te¿ wiêcej zadbaæ o nasze zdrowie fizyczne i psy-
szkodliwy, który stale dawkowany niesie ze sob¹ os³abienie chiczne. 
organizmu, spadek odpornoœci i wyzwala wiele schorzeñ.

Jesteœmy wzorem
Zabiegani

Praca w uczelni medycznej powinna wymuszaæ na nas 
Stres nie omija te¿ studentów i pracowników Uniwersytetu pewne zachowania prozdrowotne, ¿eby za naszym przyk³adem 

Medycznego w Poznaniu. Jak wynika z ankiet, przeprowadzo- mog³a pod¹¿aæ pozosta³a czêœæ spo³eczeñstwa. Na pewno 
nych w Przychodni Medycyny Pracy UMP, istnieje ogromna pacjenci chêtniej s³uchaj¹ o aktywnoœci ruchowej czy diecie od 
potrzeba opieki psychologicznej, wprowadzenia szkoleñ z za- lekarza, który ma prawid³owe BMI i uprawia sport, ni¿ od 
kresu komunikacji interpersonalnej, asertywnoœci i technik lekarza, który jest dok³adnym zaprzeczeniem tego, o czym 
relaksacji. Studenci radz¹ sobie w ró¿ny sposób, niektórzy naucza. Wychodz¹c naprzeciw przysz³ej kadrze medycznej 
siêgaj¹ po narkotyki, znacznie wiêkszy odsetek po alkohol, nie- mo¿na tworzyæ dyskusyjne grupy wsparcia dla studentów, 
liczni uprawiaj¹ sport, a czêœæ stosuje inne œrodki psycho- prowadzone przez psychologów, którzy pomagaliby wspólnie 
aktywne. rozwi¹zywaæ problemy i uœwiadamiali o skutkach negatyw-

Coraz czêœciej spotykamy siê z tym problemem wœród pra- nych zachowañ. Mo¿na w ten sposób zapobiegaæ powstawaniu 
cowników UMP. W ci¹g³ym „biegu” miêdzy jedn¹ prac¹ a drug¹ uzale¿nieñ od ró¿nych œrodków, do których siêgamy w mo-
zapominamy, ¿e organizm nasz potrzebuje odpoczynku i mo- mencie zw¹tpienia, braku wsparcia, kiedy problemy nas prze-
¿liwoœci odreagowania stresu. Aktywnoœæ ruchowa jest czêsto rastaj¹ i jest to w naszym mniemaniu jedyna droga ucieczki. 
ograniczona do wsiadania i wysiadania z samochodu. Nawet Grupy wsparcia zwiêkszaj¹ motywacjê do dzia³añ pozytyw-
roboty wymagaj¹ konserwacji, bo bez tego ich ¿ywotnoœæ jest nych i otwieraj¹ nas na potrzeby innych, co jest bardzo przy-
znacznie krótsza. A có¿ dopiero ¿ywy organizm, który ³atwo rea- datne w póŸniejszej praktyce i pomaga szerzej spojrzeæ na 
guje na bodŸce zewnêtrzne. Coraz czêœciej rozpoznajemy zespó³ pacjenta. Pamiêtaj¹c, ¿e stres jest naszym wrogiem i dzia³a 
przewlek³ego zmêczenia wœród pracowników, niekiedy niekorzystnie na nasz organizm starajmy siê z nim zmierzyæ, 
z towarzysz¹cymi – mniej lub bardziej nasilonymi – objawami a nie poddawaæ mu poprzez uzale¿nienia, zajadanie siê czy 
depresyjnymi. Wzrasta liczba chorób uk³adu kr¹¿enia, chorób ucieczkê w chorobê. Przypominam o mo¿liwoœci korzystania 
z autoagresji, alergii. Roœnie tak¿e zachorowalnoœæ na schorzenia z ró¿nych form aktywnoœci ruchowej oferowanej przez Stu-
o pod³o¿u psychosomatycznym. Nat³ok zajêæ i ¿ycie w ci¹g³ym dium Wychowania Fizycznego i Sportu naszej uczelni.
napiêciu z obawy przed utrat¹ pracy, wiêksze wymogi ze strony 
pracodawców, wiêksza konkurencyjnoœæ us³ug, goni¹ce nas ter- lek. med. Beata Ziemska
miny, sta³a ocena dorobku zawodowego sprawiaj¹, ¿e wpadamy 
w pu³apkê – swego rodzaju „perpetuum mobile” – z której nie 
umiemy siê wyrwaæ. Czêsto jedynym wyjœciem z takiej patowej 
sytuacji jest choroba, która wy³¹cza nas z aktywnoœci zawodowej.

Co zrobiæ?

Apelujê o rozwagê w pracy, zweryfikowanie planu zajêæ, 
zamieszczenie w nim godzin aktywnoœci ruchowej, rozrywek 
kulturalnych, spotkañ w gronie znajomych i rodziny, o roz-
wijanie swoich pasji. Powinniœmy zweryfikowaæ nasze priory-
tety i godziny pracy. Pracoholizm nie zawsze pod¹¿a we 
w³aœciwym kierunku i nie zawsze „du¿o” pracy jest równo-
znaczne z jej jakoœci¹. Przemêczenie na pewno nie dzia³a ani na 
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¯ycie pod napiêciem

Z badañ ankietowych przeprowadzanych w Przychodni Medycyny Pracy UMP
wynika, ¿e studenci i pracownicy naszej uczelni z trudem i czêsto niew³aœciwie
radz¹ sobie ze stresem. A przecie¿ pracownicy s³u¿by zdrowia powinni byæ
wzorem zachowañ prozdrowotnych.
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  Profesury tytularne

  Profesury uczelniane

  Habilitacje

  Doktoraty

4. lek. med. Anna Kostrzak
„Wartoœæ oznaczania prolaktyny oraz jej form aktywnych 
w diagnostyce zaburzeñ cyklu miesi¹czkowego”    
5. lek. stom. Maciej Stagraczyñski
„Ocena gêstoœci tkanki kostnej ¿uchwy i krêgos³upa u kobiet 1. prof. dr hab. Micha³ Musielak
zagro¿onych osteoporoz¹”
6. lek. med. Joanna Celban
„Prognozowanie czasu prze¿ycia u chorych z zaawansowan¹ 
chorob¹ nowotworow¹ objêtych domow¹ opiek¹ paliatywn¹”

    WYDZIA£ LEKARSKI  I 7. lek. med. Joanna Micha³owska
„Mia¿d¿yca têtnic szyjnych, wieñcowych i udowych – wspó³-

1. prof. dr hab. Jacek Br¹zert zale¿noœæ wystêpowania”
stanowisko profesora zwyczajnego 8. lek. med. Katarzyna Majewska
2. prof. dr hab. Leszek Pawelczyk „Wybrane adipocytokiny jako wyk³adniki czynnoœci dokrew-
stanowisko profesora zwyczajnego nej tkanki t³uszczowej u dzieci z cukrzyc¹ typu 1” 
3. prof. dr hab. Jacek Wachowiak 9. lek. med. Pawe³ Kemnitz
stanowisko profesora zwyczajnego „Ewolucja kliniczna przewlek³ego zapalenia w¹troby typu B 

u dzieci z uwzglêdnieniem serokonwersji w uk³adzie 
    WYDZIA£ LEKARSKI  II HBeAg/anty-HBe i HBsAg/anty-HBs”

10. lek. med. Witold Porzucek
1. dr hab. Maria Iskra „Zastosowanie laparoskopii w diagnostyce otwartego wyrostka 
stanowisko profesora nadzwyczajnego pochwowego otrzewnej u dzieci operowanych z powodu 

jednostronnej przepukliny pachwinowej – doœwiadczenia 
    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY w³asne”

1. dr hab. Wies³awa Bylka Doktor nauk biologicznych:
stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. mgr techn. ¿ywienia Iwona KoŸlicka
„Wp³yw ¿ywienia oraz suplementacji cynkiem na profil kwa-
sów t³uszczowych w fosfolipidach osocza krwi populacji zdro-
wych kobiet i mê¿czyzn”    WYDZIA£ LEKARSKI  II

    WYDZIA£ LEKARSKI  IIDoktorzy habilitowani nauk medycznych:

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:1. w zakresie medycyny – onkologii klinicznej
dr Piotr Wysocki

1. lek. med. Tomasz Urbanowicz„Rozwój terapeutycznej genetycznie modyfikowanej szczepionki 
„Zastosowanie badania skompresowanego rozk³adu widma komórkowej do leczenia raka nerki – badania przedkliniczne”
(CSA) w ocenie czynnoœci bioelektrycznej mózgu w opera-2. w zakresie medycyny – chorób wewnêtrznych, endokry-
cjach czêœci wstêpuj¹cej i ³uku aorty”nologii
2. lek med. Jolanta Skalska-Sadowskadr Katarzyna Ziemnicka
„Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wœród m³o-„Wielohormonalna niedoczynnoœæ przysadki ujawniona 
dzie¿y szkolnej miasta Poznania w powi¹zaniu z niektórymi w dzieciñstwie – analiza udzia³u czynników genetycznych 
elementami stylu ¿ycia”i autoimmunizacji w rozwoju i obrazie klinicznym choroby”

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:

1. mgr in¿. Wiktoria Suchorska
    WYDZIA£ LEKARSKI  I „Badania przedkliniczne modyfikowanej genem Hyper-IL-11 

terapeutycznej szczepionki nowotworowej w jasnokomórko-
Doktorzy nauk medycznych: wym raku nerki”

1. mgr biotechn. Anna Wawrocka
    WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU„Badanie spektrum genu OPA1 oraz ich korelacji genotypowo-

fenotypowych u pacjentów z zanikiem nerwów wzrokowych 
Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:i pierwotn¹ jaskr¹ otwartego k¹ta”

2. lek. med. Pawe³ Juszczak
1. lek. med. Katarzyna Torzyñska„Rozwój nowoczesnych metod ¿ywienia pozajelitowego w wielo-
„Analiza klasycznych i nowych parametrów zmiennoœci rytmu specjalistycznym Szpitalu Dzieciêcym – doœwiadczenia w³asne”
serca u pacjentów ze stabiln¹ chorob¹ niedokrwienn¹ serca 3. lek. med. Bogdan Kopeæ
i cukrzyc¹” „Wyniki leczenia i jakoœæ ¿ycia pacjentów operowanych z po-
2. lek. med. Kinga Wiêznowska-M¹czyñskawodu objawowej kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego w warun-
„Seksualnoœæ kobiet w okresie pierwszego roku po porodzie” kach szpitala powiatowego”

WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
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Na posiedzeniu Senatu 
9 grudnia 2009 30 grudnia 2009

Senat uczci³ chwil¹ milczenia pamiêæ zmar³ego dr Jana Ra- Wicewojewoda wielkopolski Przemys³aw Pacia wrêczy³ od-
znaczenia pañstwowe pracownikom naszej uczelni (patrz str. 20)kowskiego z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej. 

Senat:Rektor przedstawi³ informacjê o sytuacji szpitali klinicz-
1. uchwali³ regulamin pracy Senackich Komisji ds. Organizacji nych.
i Rozwoju oraz ds. Rozwoju Kadr Naukowych, a tak¿e uzu-
pe³ni³ sk³ady osobowe Senackich Komisji Senat: 

1. wyrazi³ zgodê na dokonanie zmian w statutach szpitali 
2. wyrazi³ zgodê na powo³anie:klinicznych: Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera, Szpi-
– Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów tala Klinicznego im. Heliodora Œwiêcickiego, Gineko-
– Odwo³awczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów logiczno-Po-³o¿niczego Szpitala Klinicznego oraz Ortope-

dyczno-Reha-bilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora 
3. okreœli³ zasady i tryb przyjmowania na studia niestacjonarne II Degi
stopnia na kierunek kosmetologia w roku akademickim 2009/2010 

2. uzupe³ni³ sk³ad osobowy Senackiej Komisji ds. Nauki oraz 
4. zmieni³ zasady i tryb przyjmowania na studia: w³¹czy³ kie-

Senackiej Komisji ds.Wydawnictw 
runek dietetyka (studia niestacjonarne) i ustali³ limit przyjêæ 

3. wyrazi³ zgodê na:
5. uchwali³ regulamin Niestacjonarnego Podyplomowego Stu-

– przekszta³cenie w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Za-
dium Metodologii Badañ Naukowych 

k³adu Gerostomatologii w Klinikê Gerostomatologii 
– przekszta³cenie Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka 

6. odwo³a³ dotychczasow¹ Radê Fundacji Uczelni i powo³a³ 
w Katedrê Zdrowia Matki i Dziecka nowy sk³ad Rady 

4. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie na stano- 7. wyrazi³ zgodê na powo³anie dr hab. Iwony Mozer-Lisew-
wisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tomasza Opali z Ka- skiej na kierownika Katedry Chorób ZakaŸnych i ordynatora-
tedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka -kierownika Kliniki Chorób ZakaŸnych 

5. wybra³ mgr Anielê Piotrowicz, dyrektora Biblioteki G³ów- 8. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stano-
nej, na przedstawiciela uczelni do Rady Poznañskiej Fundacji wisko profesora zwyczajnego:
Bibliotek Naukowych – prof. dr hab. Jacka Br¹zerta, kierownika Kliniki Po³o¿nictwa 

i Chorób Kobiecych 
6. utworzy³ kierunek elektroradiologia i okreœli³ warunki re- – prof. dr hab. Leszka Pawelczyka, kierownika Kliniki Nie-
krutacji p³odnoœci i Endokrynologii Rozrodu 

– prof. dr hab. Jacka Wachowiaka, kierownika II Katedry Pediatrii
7. wyrazi³ zgodê na zaci¹gniêcie po¿yczki na realizacjê przed-
siêwziêcia „Termomodernizacja DS Eskulap oraz przyleg³ego 9. pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stano-
Centrum Dydaktyczno-Rekrutacyjnego wraz z ³¹cznikiem wisko profesora nadzwyczajnego: 

– dr hab. Marii Iskry, kierownika Zak³adu Chemii Ogólnej przy ul. Przybyszewskiego 39”
Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej 
– dr hab. Wies³awy Bylki z Katedry i Zak³adu Farmakognozji8. zaakceptowa³ dokonany wybór firmy BDO Numerica Inter-

national Auditors & Consultants Sp. z o.o. jako podmiotu ba-
10. uchwali³ zmiany w statucie Szpitala Klinicznego im. Karola daj¹cego sprawozdanie finansowe uczelni.
Jonschera
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3. lek. med. Marcin ̄ arowski 6. lek. med. Joanna KaŸmierska
„Charakterystyka nawyków zwi¹zanych z zasypianiem i snem „Zastosowanie naiwnego klasyfikatora bayesowskiego do oce-
oraz zaburzeñ snu i m³odzie¿y z bólami g³owy” ny ryzyka wznowy u chorych po radioterapii nowotworów 
4. lek. med. Berenika Wruk mózgu” 
„Wp³yw regularnych æwiczeñ fizycznych na wybrane para- 7. lek. med. Agnieszka Janowska-Kuliñska
metry antropometryczne i jakoœæ ¿ycia chorych leczonych „Wp³yw angioplastyki wieñcowej na zmiennoœæ rytmu serca”.                               
powtarzaln¹ hemodializ¹” 8. mgr Monika Matecka
5. mgr Aleksandra Fryœ „Wp³yw œrodowisk wsparcia na dobrostan psychiczny pacjen-
„Geneza i rozwój bioetyki oraz jej wp³yw na kodeksy etyki tów geriatrycznych”
lekarskiej i pielêgniarskiej w Polsce”



W Nowy Rok minê³o 186 lat od otwarcia „Instytutu Chorych uniwersytetu, Karola Marcinkowskiego, który przez dwa lata 
w Poznaniu pod zarz¹dzaniem Sióstr Mi³osierdzia”. To jedyny pe³ni³ tu obowi¹zki ordynatora oddzia³u chirurgicznego, 
budynek uniwersytecki, w którym pracowa³ nasz patron – a w roku 1828 za³o¿y³ pierwsz¹ w Poznaniu przychodniê przy-
Karol Marcinkowski. A w bogatej historii szpitala to nie jedyny szpitaln¹. Wymieñmy te¿ Teodora Teofila Mateckiego, 
powód do chwa³y. jednego z za³o¿ycieli Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ 

Nauk; Teofila Kaczorowskiego, autora pracy O zwi¹zku 
przyczynowym zapalenia dzi¹se³ z innymi chorobami (1881), Siostry Mi³osierdzia
prywatnie teœcia Adama Asnyka; Ignacego Zielewicza, 

Potrzeba stworzenia cywilnego zak³adu leczniczego w Po- propagatora aseptyki i za³o¿yciela Szpitala Dzieciêcego przy 
znaniu istania³a ju¿ pod koniec XVIII wieku, lecz realizacja ul. œw. Józefa (dziœ Krysiewicza). W roku 1923 umieszczono 
tego zamierzenia sta³a siê mo¿liwa dopiero w okresie Prus tu Katedrê i Klinikê Chirurgii UP, któr¹ kierowa³ prof. Antoni 
Po³udniowych. Honorowy patronat nad przedsiêwziêciem Tomasz Jurasz. Od momentu zwi¹zania lecznicy z uni-
objê³a kuzynka króla Prus a ¿ona namiestnika Wielkiego wersytetem w jej historii rozpoczyna siê epoka osób oddanych 
Ksiêstwa Poznañskiego, ksiê¿na Ludwika Radziwi³³owa. Na tak praktyce, jak i dydaktyce oraz pracy naukowej. W murach 
ten cel przekazano maj¹tek skasowanych poznañskich klaszto- przy ul. D³ugiej pracowa³ najwybitniejszy radiolog polski 
rów: karmelitów i karmelitanek bosych, dominikanek i bernar- okresu miêdzywojennego prof. Karol Mayer, nazywany 
dynek. Nowy szpital mia³ powstaæ na terenie przejêtym od tych ojcem polskiej reumatologii prof. Stefan Kwaœniewski czy 
ostatnich, przekazanym Siostrom Mi³osierdzia œw. Wincente- inicjator powstania Sekcji Retinologicznej Polskiego Towa-
go à Paulo. Ich pracê król pruski podziwia³ w paryskim Hôtel- rzystwa Okulistycznego prof. Witold Or³owski. W skrótowym 
Dieu. Wbrew intencjom króla i jego nastêpców, instytucja poczcie chirurgów wymieñmy profesorów: Romana Drewsa, 
zorganizowana przez sprowadzone z Warszawy siostry by³a Stanis³awa K. Nowickiego, Adama Piskorza i Stanis³awa 
nie tylko wzorcow¹ lecznic¹, ale i silnym oœrodkiem kato- Zapalskiego.
lickim i narodowym.

Dzisiaj
Budynek

Teren pomiêdzy ul. D³ug¹ i Garbarami to rdzeñ, ale jednak 
Kompleks szpitalny przy ul. D³ugiej jest zlepkiem adapto- tylko czêœæ Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego, do 

wanych, przebudowywanych i dobudowywanych obiektów, którego nale¿¹ tak¿e placówki przy ul. £¹kowej, Szama-
wznoszonych na przestrzeni 450 lat. Najstarsze fragmenty rzewskiego i na os. Rusa. W budynku g³ównym, oprócz oku-
dzisiejszego szpitala nale¿a³y do XVI-wiecznego budynku listyki, dzia³aj¹ kliniki i oddzia³y zajmuj¹ce siê schorzeniami 
klasztornego tercjarek bernardyñskich. Nierozerwalnie uk³adu sercowo-naczyniowego: kardiologia, kardiochirurgia, 
zwi¹zany dziœ ze szpitalem – zarówno fizycznie, jak i poprzez chirurgia ogólna i naczyñ, hipertensjologia i angiologia, a tak-
nazwê – koœció³ Przemienienia Pañskiego zosta³ konsekrowa- ¿e anestezjologia i intensywna terapia. Dziêki takiemu wspól-
ny w 1603 roku. Z powodu umieszczonej w o³tarzu, przy- nemu ulokowaniu pokrewnych oddzia³ów szpital mo¿e za-
wiezionej z Rzymu cudownej figury Chrystusa, nosi³ wezwa- pewniæ chorym kompleksowoœæ us³ug kardiologicznych, 
nie Zbawiciela. Gdy w obawie przed Szwedami figura zosta³a niedostêpn¹ w innych poznañskich placówkach. Przek³ada siê 
przeniesiona na d³ugie lata do kolegiaty farnej (znajduj¹cej siê to na fakt, ¿e tutaj w³aœnie wykonuje siê najwiêcej w Wielko-
ju¿ w obrêbie murów miejskich), koœció³ przyj¹³ nowe wezwa- polsce wysokospecjalistycznych procedur. Nale¿y te¿ przy-
nie od dnia obchodzonego tu odpustu. pomnieæ o wykonanej tu z powodzeniem w roku 2007 operacji 

W momencie przejêcia terenu przez szarytki rozpoczê³y siê usuniêcia z³oœliwego nowotworu serca przy u¿yciu orygi-
trwaj¹ce do dziœ rozbudowy. Charakterystyczny, wieloskrzy- nalnej metody autotransplantacji – by³a to 12 tego typu 
d³owy g³ówny budynek z kopu³¹ kryj¹c¹ salê wyk³adow¹ operacja w ogóle, a pierwsza poza Stanami Zjednoczonymi. 
powsta³ w miêdzywojniu, gdy szpital sta³ siê klinik¹ uniwer- Pod koniec lutego, pozytywnie przeszed³szy audyt, szpital 
syteck¹. Dotkliwie zniszczony pod koniec II wojny œwiatowej, otrzyma³ ostateczn¹ zgodê Ministerstwa Zdrowia na prze-
nie odzyska³ ju¿ przedwojennego uroku. prowadzanie przeszczepów serca. Tym samym Klinika 

Kardiochirurgii UMP, kierowana przez prof. Marka 
Lekarze Jemielitego, staje siê pi¹tym oœrodkiem transplantacji serca w 

Polsce.Wielu wybitnych lekarzy by³o zwi¹zanych ze Szpitalem 
Magdalena Knapowska-Nizio³ekPrzemienienia Pañskiego. Wypada zacz¹æ od patrona naszego 

Szpital Przemienienia Pań skiego
Przez lata poznaniacy mieli do wyboru wiele okreœleñ na nazwanie tego miejsca:
Instytut Chorych, Zak³ad Sióstr Mi³osierdzia, Szpital Przemienienia Pañskiego,
Szpital Paw³owa, PSK nr 1. A gdyby nie XVII-wieczny najazd Szwedów
byæ mo¿e u¿ywalibyœmy dziœ nazwy „szpital Zbawiciela”.

Szpital tradycyjny i innowacyjnyUNIWERSYTECKIE PROGI26
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Z lotu ptaka najlepiej widaã imponujàce zaùoýenie architektoniczne szpitala
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Szpital przyjàù nazwæ
od koúcioùa,

przy którym powstaù

Kompleks przy ul. Dùugiej
to gùównie kardiologia
i okulistyka

Mury sali konferencyjnej
pamiætajà jeszcze

tercjarki bernardyñskie

Szpital nadal siæ
rozbudowuje
i modernizuje
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