Dr Norbert Rehlis

Był dobrym człowiekiem...

Dwumiesiecznik informacyjny
,

Był wrzesień 1991 roku. Dotarliśmy do Puri hinduskiej
miejscowości leżącej w stanie Orissa nad samą Zatoką
Bengalską. Nasza grupa składała się z sześciu osób:
Kasia, Beata, Joanna, Przemek, Leszek i ja wszyscy byliśmy
wtedy studentami Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Poznaniu. Zatrzymaliśmy się w schronisku
młodzieżowym niedaleko dworca kolejowego, a następnie
ruszyliśmy na poszukiwanie Ashramu „SVD House”,
gdzie jak pustelnik niedaleko kolonii trędowatych mieszkał
samotnie polski misjonarz, werbista Ojciec Marian Żelazek.
Słońce schowało się już za horyzontem, a rikszarz,
który zobowiązał się dowieźć nas do Ojca Mariana,
mimo przejechanych kilometrów nadal oddalał się od miasta.
Wkrótce ogarnęły nas całkowite ciemności, bo chmury,
z których w dzień padał monsunowy deszcz, skutecznie
zasłoniły gwiazdy i księżyc. Jechaliśmy najpierw wzdłuż
wybrzeża, potem przez teren przypominający pustynię,
a następnie skręciliśmy w stronę buszu. Po obu stronach
drogi rozpościerały się gęste zarośla, a nad głowami
powiewały ciemne pióropusze palm kokosowych
oraz innych tropikalnych drzew. Tylko drobne światełka
lampek oliwnych przebijające się gdzieniegdzie wśród bujnej
roślinności były sygnałem, że nie jesteśmy tutaj sami.
Wokoło trwała cisza przerywana dziwnymi i tajemniczymi
odgłosami zwierząt i owadów, a także rytualnych bębnów
czy cichego płaczu dziecka. Czasami koło rikszy przemknął
jakiś ludzki cień. „To Adibasi” wyjaśnił rikszarz „pierwotni
mieszkańcy buszu”. Nagle do odgłosów tropikalnego lasu
dołączyły nowe, jakże odmienne dźwięki: „To gramofon,
słyszycie? To polskie pieśni! Co za niespodzianka!
To Ojciec Marian!”.
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Dokończenie, str. 12

W szkole Beatrix, podczas rozmowy z matką jednego z uczniów
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O. Marian często odwiedzał swoich podopiecznych,
którzy dzielili się z nim swoimi radościami i smutkami
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WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
POTRÓJNA ROCZNICA W EDYNBURGU
65. rocznica utworzenia Polskiego Wydzia³u Lekarskiego
i 20. rocznica utworzenia Muzeum oraz Fundacji Wydzia³u
19 i 20 czerwca 2006 r. na terenie nowego
z Dziekanem Wydzia³u Lekarskiego w Edynburbudynku Rektoratu Uniwersytetu w Edynburgu
gu, projekt utworzenia Katedry Medycyny
uroczyœcie obchodzono 65. rocznicê utworzenia
Ratunkowej im. Polskiego Wydzia³u Lekarskiego,
Polskiego Wydzia³u Lekarskiego (PWL) przy
w której szkoliliby siê nie tylko lekarze ze Szkocji,
Uniwersytecie w Edynburgu i 20. rocznicê utwoale tak¿e z Polski. Projekt spotka³ siê z du¿ym
rzenia Muzeum PWL oraz Fundacji tego Wyzainteresowaniem absolwentów PWL i wywo³a³
dzia³u.
o¿ywion¹ dyskusjê. Bezpoœrednio po spotkaniu
Podczas uroczystoœci rocznicowych nasz¹
mia³a miejsce uroczystoœæ otwarcia nowej sieUczelniê, historycznie bardzo zwi¹zan¹ z PWL,
dziby Muzeum PWL, w którym zgromadzono doreprezentowa³ Prorektor ds. Studenckich AM
kumenty, fotografie i przedmioty zwi¹zane z dziaw Poznaniu, prof. dr hab. Zenon Kokot oraz
³alnoœci¹ PWL oraz z jego absolwentami. Sta³o siê
Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy z Fundacj¹
to nieomal dok³adnie 20 lat po otwarciu Muzeum
PWL, prof. dr hab. Jacek Wachowiak.
w poprzedniej siedzibie (21 czerwca 1986 r.) Na
Pierwszego dnia w godzinach przedpo³udniozakoñczenie uroczystoœci Prorektorzy polskich
wych odby³o siê spotkanie, któremu przewodniuczelni medycznych przekazali na rêce prof.
czyli Prorektor Uniwersytetu Edynburskiego
J. Savilla wyrazy uznania i wdziêcznoœci dla w³adz
Logo Polskiego Wydzia³u
i Dziekan Wydzia³u Lekarskiego, prof. John
Uniwersytetu Edynburskiego za wspieranie w laLekarskiego w Edynburgu
Savill, Dziekan Wydzia³u Szkolenia Podyplomotach 1941-1949 dzia³alnoœci PWL, a obecnie
wego, prof. Stuart Macpherson oraz dr Maria
dzia³alnoœci Fundacji i jej programu stypendialD³ugo³êcka-Graham, Honorowy Koordynator Programu Stypendialnego. Z kolei dr Maria D³ugo³ecka-Graham oraz jej m¹¿ Cecil
nego Fundacji PWL. W spotkaniu uczestniczyli absolwenci
Graham zostali wyró¿nieni przez prof. J. Savilla za ich pe³n¹ oddania
Polskiego Wydzia³u Lekarskiego i ich najbli¿si oraz Prorektorzy
dzia³alnoœæ na rzecz wspomnianego programu stypendialnego. Tego
uczelni medycznych w Poznaniu, Krakowie, Gdañsku i £odzi.
samego dnia w godzinach popo³udniowych uczestnicy uroczystoœci
W pierwszej czêœci spotkania dr Maria D³ugo³êcka-Graham omówi³a
wziêli udzia³ w przyjêciu wydanym na ich czeœæ w Ratuszu przez
dotychczasowe osi¹gniêcia programu stypendialnego Fundacji,
Burmistrza Edynburga. Ze strony szkockiej w przyjêciu, poza Burmistrzem
z którego do tej pory skorzysta³o 23 stypendystów, w tym a¿
Edynburga, wziêli równie¿ udzia³ przedstawiciele w³adz Uniwersytetu
9 z Poznania. Nastêpnie dr D³ugo³êcka-Graham przedstawi³a informaEdynburskiego z jego Rektorem prof. Timothy O’Shea i wymieniocjê na temat przebiegu prac zwi¹zanych z przeniesieniem Muzeum
nymi poprzednio Dziekanami, a tak¿e brytyjscy parlamentarzyœci.
PWL z Biblioteki Medycznej Uniwersytetu w Edynburgu do poObecny by³ tak¿e polski konsul, Wojciech Tyciñski. W przemówieniach
mieszczeñ w nowej siedzibie Rektoratu. Na zakoñczenie, zaproszony
podkreœlano znaczenie istnienia PWL dla Szkocji i Polski oraz wielona spotkanie prof. Colin Robertson przedstawi³ interesuj¹cy wyk³ad
wiekowych, tradycyjnie dobrych stosunków miêdzy naszymi krajami.
na temat rozwoju medycyny ratunkowej oraz znaczenia PWL
Najstarsi absolwenci PWL otrzymali pami¹tkowe medale Uniwersyw rozwoju tej dziedziny medycyny i zg³osi³, w porozumieniu
tetu w Edynburgu.

Uroczystoœæ otwarcia nowej siedziby Muzeum Polskiego Wydzia³u
Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. Od prawej strony: prof.
Zenon Kokot, Prorektor ds. Studenckich AM w Poznaniu; dr Maria
D³ugo³êcka-Graham, Honorowy Koordynator Fundacji Polskiego Wydzia³u
Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu; prof. John Savill, Prorektor
i Dziekan Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu Edynburskiego; prof.
Jacek Wachowiak, pe³nomocnik Rektora AM w Poznaniu ds. Wspó³pracy z Fundacj¹ Polskiego Wydzia³u Lekarskiego.
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Dokoñczenie str. 11

Uroczyste przyjêcie wydane w Ratuszu Burmistrza Edynburga i Radê
Miejsk¹ z okazji 65. rocznicy utworzenia PWL na Uniwersytecie Edynburskim. Od lewej: Lesley Hinds, Burmistrz Edynburga; dr Maria D³ugo³êcka-Graham, Honorowy Koordynator Fundacji PWL; prof. Timoty
O'Shea, Wicekanclerz Uniwersytetu w Edynburgu. W imieniu absolwentów PWL przemawia³ dr Zbigniew Sobol.
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SENAT
SPRAWOZDANIE Z OBRAD SENATU
Z posiedzenia Senatu 25 kwietnia 2006 roku

Senat:
· uczci³ chwil¹ ciszy pamiêæ Zmar³ego prof. dr. hab. Stanis³awa
Dyderskiego
· uchwali³ Regulamin Studiów
· okreœli³ zasady i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów na
studia stacjonarne tzw. „pomostowe” na kierunki: pielêgniarstwo
i po³o¿nictwo w roku akademickim 2006/2007
· popar³ Uchwa³ê nr 1 Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ”
Akademii Medycznej w Poznaniu
· wyrazi³ zgodê na:
§ wyst¹pienie do CK o przyznanie Wydzia³owi Nauk o Zdrowiu
uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego
§ powo³anie na Wydziale Farmaceutycznym p³atnych studiów
podyplomowych
§ nadanie imienia Prof. Wac³awa Stra¿ewicza sali mikroskopowej,
znajduj¹cej siê w Collegium Prof. Chmiela
§ powo³anie prof. AM dr hab. Wandy HORST-SIKORSKIEJ na
kierownika Katedry i Zak³adu Medycyny Rodzinnej
§ powo³anie prof. dr. hab. Andrzeja MACKIEWICZA na kierownika Katedry Biotechnologii Medycznej
§ powo³anie dr hab. Katarzyny WIECZOROWSKIEJ-TOBIS na
kierownika Zak³adu Geriatrii i Gerontologii Katedry Patofizjologii
· prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz przekaza³ informacjê nt. opracowania ankiety, zwi¹zanej z ocen¹ parametryczn¹ jednostek
naszej Uczelni
· prof. dr hab. W. Dyszkiewicz poinformowa³, i¿ na naszej stronie
internetowej zamieszczono informacjê o mo¿liwoœci ubiegania siê
o nagrody i stypendia miasta Poznania
· prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz poprosi³ o przestrzeganie
przyjêtych kryteriów przyznawania stypendiów socjalnych i naukowych
· prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz zaapelowa³ o zg³aszanie
uwag do Statutu Uczelni
· prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz poinformowa³, i¿ zgodnie
z wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wy¿szym na dodatkowe
zatrudnienie pracowników Uczelni wymagana jest zgoda Rektora.

Senat:
· zatwierdzi³ sprawozdanie finansowe Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za rok 2005
· uchwali³ plan rzeczowo-finansowy Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok 2006
· okreœli³ zasady rekrutacji i tryb przyjmowania oraz zakres egzaminów na studia w roku akademickim 2007/2008
· ustali³ zasady przyjêæ laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
· ustali³ warunki rekrutacji na 4-letnie studia doktoranckie w roku
akademickim 2007/2008 w Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
· pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o przyznanie Nagrody im.
W³adys³awa Biegañskiego:
§ dr hab. Dorocie ZOZULIÑSKIEJ – I stopnia
§ prof. dr hab. Honoracie LIMANOWSKIEJ-SHAW – II stopnia
§ prof. AM dr hab. Marii CHRZANOWSKIEJ – II stopnia
· pozytywnie zaopiniowa³:
§ wniosek dziekana WL I o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego
– prof. dr. hab. Paw³a MURAWY
§ wniosek dziekana WL II o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego
– prof. dr hab. Teresy MATTHEWS-BRZOZOWSKIEJ
§ wniosek dziekana WNoZ o mianowanie na stanowisko profesora
nadzwyczajnego
– dr. hab. Macieja WILCZAKA
· wyrazi³ zgodê na powo³anie:
§ prof. dr. hab. Andrzeja CIEŒLIÑSKIEGO na ordynatora-kierownika I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii
§ dr. hab. Zbigniewa FRIEBE na ordynatora-kierownika Kliniki
Ginekologii Katedry Ginekologii i Perinatologii
§ dr hab. Marii ISKRY na kierownika Zak³adu Chemii Ogólnej
Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej
§ prof. AM dr. hab. Andrzeja PUCHERA na ordynatora-kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii
§ prof. AM dr. hab. Andrzeja PUCHERA na kierownika Katedry
i Kliniki Ortopedii i Traumatologii
§ prof. dr. hab. Macieja ZABLA na kierownika Katedry i Zak³adu
Histologii i Embriologii
§ prof. dr hab. Teresy BOBKIEWICZ-KOZ£OWSKIEJ na kierownika Katedry i Zak³adu Farmakologii
§ prof. dr. hab. Zenona KOKOTA na kierownika Katedry i Zak³adu
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
§ prof. dr. hab. Zygmunta MUSZYÑSKIEGO na kierownika
Katedry Zak³adu Bakteriologii Farmaceutycznej
Senat:

Z posiedzenia Senatu 31 maja 2006 roku
Prof. dr hab. Grzegorz H. Brêborowicz wrêczy³ medal „Za Zas³ugi
w Ochronie Zdrowia”:
· mgr Annie ¯EBRYK-STOPIE

· rozpatrzy³ odwo³ania od negatywnych ocen Wydzia³owej Komisji
ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
· wyrazi³ zgodê na:
§ udzielenie urlopu bezp³atnego dr. Andrzejowi WIERZBICKIEMU z Katedry i Zak³adu Biochemii i Biologii Molekularnej.
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AKTUALNOŒCI
NOWI DOKTORZY HABILITOWANI
WYDZIA£ LEKARSKI I
1. Dr n. med. Marek PIETRYGA w zakresie medycyna-ginekologia i po³o¿nictwo na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Analiza kr¹¿enia
maciczno-³o¿yskowego w ci¹¿y powik³anej cukrzyc¹.
2. Dr Robert Zygmunt SPACZYÑSKI w zakresie medycyny – ginekologii i po³o¿nictwa, na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Analiza
molekularnych mechanizmów apoptozy i wzrastania komórek tekalno-interstycjalnych w jajniku.
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. Dr n. med. Krzysztof B³aszyk w zakresie medycyny – kardiologii na podstawie pracy habilitacyjnej pt.: Zachowanie siê nawrotnego
czêstoskurczu przedsionkowo-komorowego w zale¿noœci od pod³o¿a elektrofizjologicznego jego pêtli.

NOWI DOKTORZY
WYDZIA£ LEKARSKI I
Stopieñ doktora nauk medycznych w zakresie medycyna
1. Lek. med. Izabela GUZIKOWSKA-RUSZKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Optymalizacja technik badania TK w diagnostyce
guzów nadnerczy.
2. Lek. med. Adam CZWOJDZIÑSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Analiza mo¿liwoœci wykorzystania systemu wspomagania komputerowego w chirurgii ortopedycznej dla oceny panewki stawu biodrowego.
3. Lek. med. Hanna PERZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zespó³ przedniej resekcji po skojarzonym leczeniu raka odbytnicy – wystêpowanie, zapobieganie, leczenie.
4. Lek. med. Witold DUDZIÑSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zastosowanie systemu informatycznego w Ocenie Funkcjonalnej
Chorych.
5. Lek. med. Zdzis³awa KYCLER na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badanie indukowanej plwociny w ocenie zapalenia u dzieci chorych na
astmê oskrzelow¹.
6. Lek. med. Katarzyna PAWLAK-BUŒ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zmiennoœæ rytmu serca u pacjentów ze stabiln¹ chorob¹
niedokrwienn¹. Nowe modele matematyczne w ocenie równowagi autonomicznej.
7. Lek. med., mgr filoz. Maciej MICHALSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Analiza niezgodnoœci rozpoznañ klinicznych i sekcyjnych
w materiale Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej i Zak³adu Patomorfologii Klinicznej AM w Poznaniu.
8. Lek. med. Marcin KA•MIERSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Analiza wyników miejscowego leczenia oparzeñ termicznych IIb°
u dzieci.
9. Lek. stom. Piotr SMUSZKIEWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wp³ywu halotanu i izofluranu na przeznab³onkowy transport
jonów tchawicy zwierzêcej in vitro.
10. Lek. med. Arleta SZCZÊSNA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wybranych parametrów hormonalnych i metabolicznych u kobiet
z zespo³em policystycznych jajników.
11. Lek. med. Marcin GROCHOWALSKI na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena skutecznoœci terapii z zastosowaniem probiotyków w zapobieganiu i leczeniu zapaleñ zbiorników jelitowych u chorych po proktolektomii odtwórczej z powodu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego.
Stopieñ naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna
12. Mgr farm. Ma³gorzata KORALEWSKA-KORDEL na podstawie pracy doktorskiej pt.: Wykluczenie ojcostwa w œwietle badañ homogenetycznych Katedry i Zak³adu Medycyny S¹dowej AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Stopieñ naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia
13. Mgr biotechn. Bart³omiej BUDNY na podstawie pracy doktorskiej pt.: Molekularne pod³o¿e niepe³nosprawnoœci intelektualnej sprzê¿onej
z chromosomem X u osób doros³ych.
WYDZIA£ LEKARSKI II
1. Lek med. Agata STANGRICKA-MAZUREK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena czêstoœci wspó³wystêpowania liszaja p³askiego
jamy ustnej i przewlek³ego zapalenia w¹troby typu C.
2. Lek. med. Kamila PERS na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena zaburzeñ procesów kojarzeniowych u chorych na schizofreniê w wieku
adolescencyjnym.
3. Lek. med. Ingrid DADEJ-MICHALSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Czêstoœæ wystêpowania zmian ocznych w tr¹dziku ró¿owatym.
4. Lek. med. Maciej BRÊBOROWICZ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Biozgodnoœæ sacharozy ¿elaza w warunkach dializy otrzewnowej.
5. Lek. med. Katarzyna BIER£A na podstawie pracy doktorskiej pt.: Przydatnoœæ badañ przesiewowych w diagnostyce zaburzeñ s³uchu u noworodków.
6. Lek. stom. Anna MAZUR-KOCZOROWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Badania trwa³oœci koloru wybranych estetycznych
materia³ów kompozytowych w warunkach in vitro.
7. Mgr Robert ZIARNIK na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena wp³ywu czynników socjoekonomicznych na wystêpowanie porodów
przedwczesnych.
8. Lek. stom. Mustafa Abdel Ellah MUSTAFA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ocena skutecznoœci bionatora Baltersa w leczeniu dzieci
z ty³ozgryzem ca³kowitym.
9. Lek. stom. Agata MA£KOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Ekspresja wybranych cytokin prozapalnych (IL-1a,TNFa, IL-6)
w chorobach przyzêbia.
10. Lek. med. Karolina JANKOWSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Zale¿noœæ pomiêdzy insercyjno-delecyjnym polimorfizmem genu
ACE a odpowiedzi¹ hipotensyjn¹ na leczenie inhibitorem ACE pacjentów z pierwotnym nadciœnieniem têtniczym.
WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU
1. Mgr Maria BISKUPSKA na podstawie pracy doktorskiej pt.: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania przewlek³ej obturacyjnej
chorobie p³uc – próba oceny wdro¿enia i realizacji programu finansowanego przez Wielkopolsk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych.
2. Mgr Wojciech GROÑ na podstawie pracy doktorskiej pt.: Nauczanie udzielania pierwszej pomocy w ramach szkolenia kierowców
amatorów. Stan aktualny i propozycje rozwi¹zañ systemowych.
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AKTUALNOŒCI
WYDARZENIA

INFORMACJE

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CHORÓB TROPIKALNYCH I PASO¯YTNICZYCH
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Aktualne kierunki w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych i paso¿ytniczych
odbêdzie siê w Poznaniu 2 paŸdziernika br.
Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ na obchody Jubileuszu 80. urodzin
Prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Paw³owskiego oraz 45-lecia
istnienia Katedry i Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
które odbêd¹ siê w trakcie Konferencji.
Wiod¹ce tematy konferencji:
1. Choroby tropikalne i parazytozy trzewne importowane z odmiennej strefy klimatyczno-sanitarnej;
2. Szczepienia ochronne wymagane i zalecane w ruchu miêdzynarodowym;
3. B¹blowica w¹troby wywo³ana przez E.granulosus i E. multicularis;
4. Aktualne sposoby rozpoznawania i leczenia toksoplazmozy
wrodzonej;
5. Parazytozy przewodu pokarmowego nabywane w krajach strefy
tropikalnej.
Organizatorzy Konferencji: Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych
i Paso¿ytniczych Akademii Medycznej w Poznaniu, Komitet Parazytologii PAN, Zarz¹d G³ówny PTP, Sekcja Parazytologii Lekarskiej
PTP. Przewodnicz¹cy Komitetu naukowego: Prof. dr hab. Jerzy
Stefaniak. Patronat nad Konferencjê obj¹³ JM Rektor, prof. Grzegorz
H. Brêborowicz.
Wiêcej: www.bokiz.pl
DNI MEDYCYNY SPO£ECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
W Poznaniu od 21 do 23 wrzeœnia br. odbêd¹ siê Dni Medycyny
Spo³ecznej i Zdrowia Publicznego. Tematem konferencji bêdzie
has³o „Miêdzy profilaktyk¹ a medycyn¹ kliniczn¹”. Patronat nad
Konferencj¹ objêli: Minister Zdrowia, prof. dr hab. Zbigniew Religa
oraz JM Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu prof. dr hab.
Grzegorz H. Brêborowicz.
Ramowy program Konferencji:
1. Filozoficzne i etyczne aspekty medycyny;
2. Organizacja i finansowanie systemu opieki zdrowotnej i kszta³cenie w zakresie medycyny spo³ecznej i zdrowia publicznego;
3. Stan zdrowia ludnoœci (metodologia badañ, mierniki zdrowia
w badaniach epidemiologicznych, problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i m³odzie¿y, epidemiologia chorób spo³eczno-cywilizacyjnych, œrodowiskowe uwarunkowania zdrowia, choroby
zawodowe, wypadki przy pracy, niepe³nosprawnoœæ, uzale¿nienia, œwiadomoœæ zdrowotna, zagadnienia antykoncepcji);
4. Profilaktyka chorób zakaŸnych, szczepienia ochronne;
5. Higiena szpitalna;
6. Rehabilitacja – jej znaczenie spo³eczne;
7. Jakoœæ us³ug medycznych i satysfakcja pacjentów;
8. Sposoby poprawy jakoœci ¿ycia chorych;
9. Rejestr us³ug medycznych.
Pe³ne teksty wyg³oszonych prac zakwalifikowane przez Komitet
Naukowy zostan¹ opublikowane w odrêbnej monografii.

KOMUNIKATY

Kontakt:
„Dni Medycyny Spo³ecznej Poznañ 2006”, Katedra i Zak³ad
Medycyny S¹dowej AM, ul. Œwiêcickiego 6, 60-781 Poznañ
tel. 061-854-64-29, 501-921-970, fax. 061-866-21-58,
e-mail: dms@amp.edu.pl
STYPENDIA NAUKOWE L`OREAL POLSKA
L`Oreal Polska przy wsparciu Polskiego Komitetu UNESCO rozpoczyna kolejn¹ edycjê konkursu na stypendia naukowe dla m³odych
Polek, prowadz¹cych badania w dziedzinach biologiczno-medycznych. Doktorantki i habilitantki zainteresowane wziêciem
udzia³u w konkursie mog¹ przesy³aæ swoje kandydatury, podparte
dokumentacj¹ naukow¹, w terminie od 1 maja do 31 lipca br. na
adres przewodnicz¹cej jury: prof. dr hab. Ewa £ojkowska, Katedra
Biotechnologii, Miêdzyuczelniany Wydzia³ Biotechnologii UG &
AMG, ul. K³adki 24, 80-822 Gdañsk z dopiskiem „L`Oreal Polska dla
kobiet i nauki”. Wiêcej informacji na ten temat mo¿na uzyskaæ
u Dyrektor ds. Komunikacji L`Oreal Polska, Marii Majdrowicz
(mmajdrowicz@pl.loreal.com), pod nr tel. 022 676 02 80 lub na
www.lorealdlakobietinauki.pl
BIOETHICS FOR INFORMED CITIZENS ACROOS CULTURES
Z inicjatywny Wydzia³u Nauk o Zdrowiu, Katedry Nauk Spo³ecznych i Wydzia³u Lekarskiego II Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytutu Jêzykoznawstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mia³a miejsce
Konferencja Naukowa, w której wzi¹³ udzia³ goœæ specjalny – prof.
Darryl Macer. Prof. D. Macer, niegdyœ wieloletni dyrektor Eubios
Ethics Institute przy Sukuba University w Japonii, jest obecnie
przedstawicielem UNESCO-Bangkok. Podczas swojej wizyty w Poznaniu profesor Macer zapozna³ profesjonalistów szeroko rozumianego przyrodoznawstwa stosowanego, a zarazem humanistyki
i prawa, z tematyk¹ oraz mo¿liwymi modu³ami miêdzynarodowej
wspó³pracy – w tym instytucjonalno-akademickiej – w ramach
programów bioetycznych UNESCO. Spotkanie z prof. Darrylem
Macerem mia³o miejsce 16 czerwca br.
PERSPEKTYWY FARMACJI
Komisja Farmaceutyczna Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk, Wydzia³ Farmaceutyczny Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddzia³ Poznañski Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wielkopolska Okrêgowa Izba
Lekarska zorganizowa³y, 9 czerwca 2006 r., Konferencjê Naukow¹
pt.: „Perspektywy Farmacji”.
XIII KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA
OTOLARYNGOLOGÓW – CHIRURGÓW G£OWY I SZYI
7 czerwca br. w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mia³o
miejsce otwarcia XLII Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów – Chirurgów G³owy i Szyi. Zjazd trwa³ do 10
czerwca. Podczas uroczystej inauguracji, oprócz wrêczenia dyplomów
i wyró¿nieñ, wys³uchano wyk³adu prof. dr. H.P. Zennera pt. „Regeneracja narz¹du s³uchu – aktualny stan wiedzy”. Ca³oœæ uœwietni³
koncert Orkiestry Kameralnej Amadeus pod dyr. Agnieszki Duczmal.
W tegorocznym ZjeŸdzie uczestniczy³o oko³o 1200 lekarzy z ca³ego
kraju i oko³o 50 goœci ze wszystkich krajów europejskich. Ostatni taki
Zjazd odby³ siê w Poznaniu przed 25 laty.
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SUKCES
PTPN – WYRÓ¯NIENIE
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk wrêczy³o dyplom Cz³onka
Honorowego tej korporacji Profesor Janinie Grochmalickiej-Miko³ajczyk. Uroczystoœæ odby³a siê podczas zwyczajnego Walnego
Zebrania Towarzystwa, 26 maja br.
DYPLOMATORIUM STUDENTÓW ANGLOJÊZYCZNYCH
Uroczystoœæ Dyplomatoryjna studentów anglojêzycznych mia³a
miejsce 26 maja 2006 r. w Auli Uniwersyteckiej im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
V MAJOWE SPOTKANIE PULMONOLOGICZNE
Konferencja Naukowa „V Majowe Spotkanie Pulmonologiczne”,
która odby³a siê 20 maja br. w Hotelu Kaukaska, zorganizowana
zosta³a z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha
w Wolsztynie, Oddzia³ów: poznañskiego i wroc³awskiego Polskiego

Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego oraz Burmistrza Wolsztyna, Andrzeja Rogoziñskiego. Opiekunami naukowymi
konferencji byli: prof. AM dr hab. Witold M³ynarczyk, dr hab. Halina
Batura-Gabryel, prof. dr hab. Renata Jankowska oraz prof. dr hab.
Roman Meissner. W czasie trwania Konferencji na terenie
miejscowego szpitala, odby³ siê VI Piknik Tlenowy, zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie.
NOWE TRENDY W STOMATOLOGII - SALDENT 2006
„Nowe trendy w Stomatologii” – taki tytu³ nosi³a VIII
Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Saldent 2006, która rozpoczê³a
siê 18 maja br. Przewodnicz¹c¹ Komitetu Naukowego Konferencji
by³a prof. dr hab. Honorata Limanowska-Shaw, a Przewodnicz¹cym
Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Pawe³ Piotrowski.

ANESTEZJOLOG Z MEDALEM
16 czerwca 2006 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji odby³a siê uroczystoœæ
wrêczenia prof. Witoldowi Jurczykowi medalu pami¹tkowego, wieñcz¹cego 15-lecie wspó³pracy dawnego Instytutu
i Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
i Katedry Anestezjologii Uniwersytetu w Moguncji.
Medal wrêczy³ Dziekan Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu w Moguncji, prof. R. Urban, po wyg³oszeniu
laudacji przez prof. W. Dicka, emerytowanego kierownika
Katedry Anestezjologii tego Uniwersytetu. Prof. W. Dick
wraz z profesorem Witoldem Jurczykiem byli inicjatorami
wspó³pracy pomiêdzy obiema jednostkami. Uroczystoœæ,
w której bra³em udzia³, wzbogacono opraw¹ muzyczn¹
kameralnego zespo³u studenckiego, a na sali wœród
obecnych byli m.in. studenci z Poznania studiuj¹cy w Moguncji.
Prof. dr hab. Roman Szulc

Prof. Witold Jurczyk (w œrodku) odbiera medal wieñcz¹cy 15-letni¹ wspó³pracê
jednostek anestezjologicznych z Moguncji i Poznania

PROFESOR WITOLD JURCZYK – CZ£ONEK HONOROWY PTP N
Zwyczajne Walne Zebranie Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk nada³o prof. dr. hab. Witoldowi Jurczykowi godnoœæ Cz³onka
Honorowego PTPN. Uroczystoœæ odby³a siê 31 maja br., na wniosek Komisji Medycyny Oko³ooperacyjnej Wydzia³u IV Lekarskiego PTPN.
Uzasadnienie wniosku przygotowa³ prof. dr hab. Roman Szulc, Przewodnicz¹cy Komisji Medycyny Oko³ooperacyjnej oraz Kierownik
Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii poznañskiej Akademii Medycznej. Przypomnia³, ¿e zainteresowania naukowe Witolda Jurczyka
dotyczy³y od najwczeœniejszych lat pracy problemów znieczulenia i intensywnej terapii. Prof. R. Szulc podkreœli³, ¿e anestezjologia
akademicka w Poznaniu swój rozwój zawdziêcza w³aœnie prof. Jurczykowi, któremu w 1962 r. Rektor AM powierzy³ organizacjê Zak³adu
Anestezjologii. Jednostka ta, jako jedna z pierwszych w Polsce, skupi³a lekarzy wykonuj¹cych znieczulenie w klinikach zabiegowych
Akademii Medycznej i umo¿liwi³a, z formalnego i merytorycznego punktu widzenia, prowadzenie dzia³alnoœci naukowo-badawczej i dydaktycznej w jednej z najm³odszych specjalnoœci klinicznych medycyny. Wiele miejsca prof. Szulc poœwiêci³ pionierskim dzia³aniom prof.
Jurczyka. Przypomnia³, ¿e w 1978 r. zorganizowa³ On pierwszy i jedyny w Polsce Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii, co by³o
mo¿liwe dziêki temu, ¿e w jednostce tej pracowa³o 8 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. W obrêbie Instytutu utworzono
równie¿ jedyny w kraju Zak³ad Anestezjologii Doœwiadczalnej, w którym realizowano wiele interdyscyplinarnych projektów badawczych.
Wreszcie, w 1998 r., z inicjatywy laureata, utworzono w Poznaniu pierwszy w Polsce Regionalny Oœrodek Europejskiej Fundacji Kszta³cenia
w Anestezjologii. Prof. Jurczyk jest koordynatorem szkolenia ustawicznego w anestezjologii prowadzonego pod auspicjami tej Fundacji, w tym
tak¿e w Warszawie, Krakowie i Wroc³awiu.
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POLITYKA ZDROWOTNA
MINISTER ZDROWIA DO PRACOWNIKÓW S£U¯BY ZDROWIA
29 maja 2006 r. do Rektora Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr. hab. Grzegorza
H. Brêborowicza wp³ynê³o pismo z Ministerstwa Zdrowia podpisane przez Ministra Zbigniewa Religê,
dotycz¹ce wzrostu nak³adów na ochronê zdrowia.

Szanowni Pañstwo
Dyrektorzy Szpitali
Uprzejmie informujê, ¿e w dniu 23 maja br. Rada Ministrów zaakceptowa³a „Informacjê dla Sejmu RP
o sytuacji w ochronie zdrowia”, przed³o¿on¹ przez Ministra Zdrowia. Dokument jest kompleksowym opracowaniem
dotycz¹cym systemu opieki zdrowotnej w Polsce i zawieraj¹cym propozycje dzia³añ zmierzaj¹cych do naprawy
systemu.
Program przedstawiony przez Ministra Zdrowia zak³ada, ¿e w latach 2007-2009 nast¹pi wzrost nak³adów na
ochronê zdrowia do 4,9 proc. PKB. Bêdzie to niespotykany nigdy w przesz³oœci, znacz¹cy wzrost poziomu
finansowania. W po³¹czeniu z wdro¿eniem programu naprawy przyniesie to znacz¹c¹ zmianê funkcjonowania
s³u¿by zdrowia w Polsce, zwiêkszy dostêpnoœæ obywateli do œwiadczeñ zdrowotnych i poczucia bezpieczeñstwa
zdrowotnego. Zwiêkszenie puli œrodków finansowych pozwoli na znacz¹cy wzrost wynagrodzeñ pracowników
ochrony zdrowia. Publiczne zak³ady opieki zdrowotnej otrzymaj¹ dodatkowo œrodki finansowe w wysokoœci
odpowiadaj¹cej 30% funduszu wynagrodzeñ wraz z pochodnymi ju¿ od 1 X 2006 r.
Zak³ada siê, ¿e nak³ady publiczne na ochronê zdrowia (z bud¿etu pañstwa oraz w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego) wzrosn¹ w latach 2007-2009 g³ównie z tytu³u:
• objêcia finansowaniem z bud¿etu pañstwa od 2007 r. kosztów leczenia przedszpitalnego w ramach
realizacji ustawy o ratownictwie medycznym – 1,2 mld z³;
• urealnienia wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z bud¿etu pañstwa za niektóre
grupy osób, poprzez zmianê podstawy naliczania sk³adki; bêdzie ono przeprowadzone etapowo w ci¹gu 3
lat, pocz¹wszy od 2007 r.;
• wzrostu wymian sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne w przysz³ym roku o 0,25 proc. do poziomu 9 proc.
W latach 2008-2009 wynosiæ ona bêdzie 9 proc.;
• przewidywanego wzrostu przychodów ze sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne zwi¹zanego ze wzrostem
gospodarczym i wzrostem dochodów ludnoœci;
• wprowadzenia od 2008 r. obowi¹zkowego ubezpieczenia pielêgnacyjnego. Szacuje siê, ¿e sk³adka w pierwszym roku obowi¹zywania wyniesie 0,5 proc. podstawy wymiaru, a w nastêpnym roku wzroœnie do poziomu
docelowego 1,2 proc. Dziêki temu dodatkowe wp³ywy osi¹gn¹ ok. 1,7 mld z³ w 2008 r. i 4 mld z³ w 2009 r.
Ponadto wprowadzony zostanie od 2007 r. zwrot kosztów za leczenie powypadkowe ofiar wypadków komunikacyjnych. Roczny przyrost œrodków finansowych na ochronê zdrowia z tego tytu³u wyniesie ok. 325 mln z³.
Ubezpieczenia dobrowolne wprowadzone zostan¹ od 2008 r., po okreœleniu koszyka gwarantowanych
œwiadczeñ zdrowotnych. Wp³ywy do systemu ochrony zdrowia z tego tytu³u oszacowano na ok. 2.2 mld z³
w 2009 r.
Wartoœæ PKB obliczono bior¹c za podstawê plan na 2006 r. oraz jego planowany wzrost w 2007 r. – w wysokoœci 4,6 proc., a w latach 2008 i 2009 – 5 proc. (wg Programu Konwergencji).
Przy powy¿szych za³o¿eniach, ³¹czne nak³ady na ochronê zdrowia wynios¹ w:
• 2007 r. – 46,7 mld z³ (4,6 proc. PKB),
• 2008 r. – 50,9 mld z³ (4,9 proc. PKB),
• 2009 r. – 55,7 mld z³ (5,0 proc. PKB).
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zapoznanie pracowników szpitala z zaakceptowanym przez Radê
Ministrów programem wzrostu nak³adów na ochronê zdrowia.
Za Pañstwa poœrednictwem pragnê równie¿ zwróciæ siê do wszystkich pracowników z proœb¹ o wspó³pracê
i pomoc w tworzeniu dobrego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zbigniew Religa
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KONFERENCJA
KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ZDROWIE SPO£ECZNE
KSZTA£TOWANIE PO¯¥DANYCH ZACHOWAÑ ZDROWOTNYCH”
2-3 czerwca 2006, Poznañ

Otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ podlega dynamicznym przeobra¿eniom, których czêsto nie zauwa¿amy, poch³oniêci codziennoœci¹
zdarzeñ. Coraz czêœciej podejmowane s¹ dzia³ania dotycz¹ce uwarunkowañ zdrowotnych, ale tak¿e filozoficznych, socjologicznych,
psychologicznych i edukacyjnych mechanizmów wzbudzania œwiadomego uczestniczenia w dbaniu o zdrowie, zarówno jednostek jak
i ca³ej zbiorowoœci. Stawiane w tym wzglêdzie zadania stanowi¹ niewyczerpalny zasób mo¿liwoœci i ograniczeñ warunkuj¹cych
efektywnoœæ dba³oœci o zdrowie spo³eczne. Zasadna wydaje siê wiêc
potrzeba dokonania przegl¹du podejmowanych dzia³añ w zakresie
promocji, edukacji, terapii i zarz¹dzania w ochronie zdrowia.
Wychodz¹c naprzeciw poruszanym zagadnieniom, 2-3 czerwca
2006 roku w hotelu „Polonez” ORBIS S.A. w Poznaniu odby³a siê
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie spo³eczne – kszta³towanie po¿¹danych zachowañ zdrowotnych”. Konferencja
zosta³a zorganizowana pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia, prof. dr. hab. Zbigniewa Religi. Organizatorem spotkania by³o
Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu,
Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, Zak³ad
Edukacji Medycznej, Zak³ad Organizacji i Zarz¹dzania AM w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia. Przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego by³ prof. dr hab. Tomasz Opala.
Konferencja zosta³a podzielona na 4 sesje tematyczne, zatytu³owane: Edukacja zdrowotna, Terapia, Zarz¹dzanie w ochronie
zdrowia, Promocja zdrowia. Podczas sesji plenarnej i sesji referatowych pierwszego dnia Konferencji podjêto m.in. takie problemy
jak: kszta³towanie po¿¹danych zachowañ zdrowotnych u osób po leczeniu szpitalnym, u kobiet karmi¹cych piersi¹, osób oty³ych, wœród
klientów aptek, pacjentów szpitali poprzez zastosowanie dlañ przewodników. Wœród zagadnieñ dotycz¹cych Terapii omówiono nowoczesne
trendy we wspó³czesnym leczeniu, problemy terapeutyczne, socjologiczno-etyczne. W sesji Zarz¹dzanie w ochronie zdrowia poruszono kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi w zak³adach opieki zdrowotnej, stosowanych metod zarz¹dzania w zak³adzie
opieki zdrowotnej oraz strategii sektorowych. W sesji Promocja
zdrowia, któr¹ kontynuowano równie¿ drugiego dnia obrad, do najwa¿niejszych podjêtych problemów nale¿y zaliczyæ: podejmowane
przez samorz¹dy lokalne, placówki oœwiatowe oraz instytucje
medyczne programy promocji zdrowia, zachowania prozdrowotne
i antyzdrowotne oraz zjawiska spo³eczno-gospodarczo-polityczne.
W sesji plenarnej mieliœmy tak¿e okazjê wys³uchaæ bardzo ciekawego referatu na temat Zdrowia Miêdzynarodowego, wyg³oszonego
przez zaproszonego goœcia, dr. Axela Hoffmana ze szwajcarskiego
Instytutu Medycyny Tropikalnej w Bazylei.
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W obliczu gwa³townych zmian otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci zasadna
wydaje siê potrzeba dokonania przegl¹du podejmowanych dzia³añ w
zakresie promocji, edukacji, terapii i zarz¹dzania w ochronie zdrowia

Wa¿n¹ czêœæ obrad stanowi³y sesje warsztatowe, które odby³y siê
w drugim dniu konferencji, a sk³ada³y siê z ró¿nych tematycznie
warsztatów o charakterze szkoleniowo-dyskusyjnym, a mianowicie:
„Kszta³towanie strategii zdrowotnych”, „Wyst¹pienia publiczne”,
„Warsztaty mened¿erskie – prowadzenie spotkañ zespo³ów”. Równie¿ sesja plakatowa, która poruszy³a m.in. takie zagadnienia jak:
us³uga medyczna jako produkt marketingowy, program profilaktyki
niepe³nosprawnoœci dzieci z grupy ryzyka, ocena czêstoœci wystêpowania skolioz u dziesiêciolatków na podstawie przesiewowych badañ
szkolnych oraz praca z obci¹¿eniem zawodowym personelu medycznego zajmuj¹cego siê pacjentami onkologicznymi, sk³oni³a
uczestników do przemyœleñ i dyskusji.
Ka¿dej sesji towarzyszy³o du¿e zainteresowanie i znakomita
atmosfera, o¿ywione dyskusje przenosi³y siê w przerwach z sal obrad
do kuluarów. Pomimo bardzo intensywnego planu zajêæ nawet
w godzinach popo³udniowych sale wyk³adowe by³y pe³ne. Œwiadczy
to o du¿ym zainteresowaniu prezentowan¹ tematyk¹ i mobilizuje do
kontynuacji przedsiêwziêcia w przysz³oœci.

Prof. dr hab. Tomasz Opala
Dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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KONFERENCJA
MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA SKOLIOZOWA W KLINICE ORTOPEDII DZIECIÊCEJ
7-8 kwietnia 2006 r. w Poznaniu, na terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich, odby³a siê III Miêdzynarodowa Konferencja
Leczenia Zachowawczego Skolioz. Spotkanie zorganizowano pod
auspicjami SOSORT – Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment. Organizatorem by³a Katedra i Klinika Ortopedii
i Traumatologii Dzieciêcej AM w Poznaniu, przy wspó³pracy Katedry
i Kliniki Rehabilitacji Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Konferencja zgromadzi³a 220 uczestników z 15 krajów (Wielka
Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy, W³ochy, Litwa, £otwa,
Rosja, Ukraina, Grecja, Izrael, USA, Kanada, Japonia i Polska).
Przedstawiono 48 prac, które dotyczy³y bie¿¹cych osi¹gniêæ w diagnozowaniu i nieoperacyjnym leczeniu skolioz idiopatycznych u dzieci
i m³odzie¿y. Wœród uczestników najwiêcej by³o ortopedów i lekarzy
specjalistów rehabilitacji, a tak¿e pediatrów. Du¿¹ grupê stanowili
fizjoterapeuci oraz technicy ortopedyczni zajmuj¹cy siê wytwarzaniem gorsetów korekcyjnych dla dzieci z progresywnymi skoliozami
o wartoœciach k¹towych od 20 do 40 stopni. Szczególnie cieszy³
udzia³ studentów Akademii Medycznej, którzy w liczbie 50 osób
skorzystali z mo¿liwoœci bezp³atnego uczestnictwa w sesjach naukowych.
Patronat nad konferencj¹ obj¹³ JM Rektor poznañskiej Uczelni,
w imieniu którego uczestników powita³ Prorektor ds. Klinicznych
i Kszta³cenia Podyplomowego, prof. dr hab. Andrzej Obrêbowski.
Specjalny list do uczestników konferencji skierowa³ Dziekan Wydzia³u Lekarskiego I, prof. dr hab. W³adys³aw M. Manikowski.
Honorowym Przewodnicz¹cym Konferencji by³ twórca i wieloletni
Kierownik Kliniki Ortopedii Dzieciêcej, prof. dr hab. Witold Marciniak.
W drugim dniu Konferencji zorganizowano warsztaty szkoleniowe,
które cieszy³y siê du¿ym powodzeniem wœród fizjoterapeutów,
prowadz¹cych æwiczenia dla dzieci ze skoliozami. Obecnie w Polsce
i na œwiecie, obok rozwoju coraz bardziej skomplikowanych technik
operacyjnych, równolegle doskonalone s¹ sposoby postêpowania
nieoperacyjnego, mog¹ce skutecznie hamowaæ progresjê skoliozy
idiopatycznej w wieku rozwojowym. Dzia³alnoœæ poznañskiej ortopedii
dzieciêcej wpisuje siê w tê strategiê zrównowa¿onego podejœcia do
leczenia zachowawczego i chirurgicznego.
Poprzednie konferencje odby³y siê w Barcelonie (2004) i Mediolanie (2005), a kolejna bêdzie mia³a miejsce w Bostonie w 2007 r.
Informacje dostêpne s¹ tak¿e na stronie www.sosort.org.
Dr med. Tomasz Kotwicki
Prof. dr hab. Andrzej Szulc

Prof. Jacques Cheneau i prof. Krystyna Dobosiewicz (od lewej) byli
honorowymi goœæmi konferencji

W konferencji udzia³ wziê³o 220 uczestników z 15 krajów

O MUKOWISCYDOZIE W KOPENHADZE
29. Europejska Konferencja Mukowiscydozy w Kopenhadze
15-18 czerwca 2006 odby³a siê 29. Miêdzynarodowa Konferencja na temat mukowiscydozy, zorganizowana przez Europejskie
Towarzystwo Mukowiscydozy (ECFS – European Cystic Fibrosis Society). Celem tej konferencji by³o zaprezentowanie
najnowszych wyników badañ w zakresie prac eksperymentalnych, klinicznych i nauk o zdrowiu dotycz¹cych tej choroby.
Miejscem tegorocznego spotkania by³a Kopenhaga. Wœród ok. 1500 uczestników z ca³ego œwiata znalaz³a siê te¿ kilkuosobowa
delegacja poznañskiej Akademii Medycznej: dr med. Anna Popiel, prof. Wojciech Cichy, prof. Jaros³aw Walkowiak oraz
studenci: Miko³aj Krzy¿anowski (VI r., WL I) oraz Marcin Mikoœ (III r., WL I).

Mukowiscydoza – choroba ca³ej rodziny
Wspólny wyjazd prof. Wojciecha Cichego wraz ze studentami
rozpocz¹³ siê ju¿ 13 czerwca, kiedy bezpoœrednio z Poznania
przylecieliœmy do Kopenhagi. Wczeœniejszy wyjazd zwi¹zany by³
z powierzeniem nam zadania reprezentowania ca³ego ruchu osób
chorych na mukowiscydozê w Polsce na spotkaniu ogólnoœwiatowym (Cystic Fibrosis Worldwide) oraz europejskim (Cystic Fibrosis
Europe). Zadanie to powierzy³y nam Zarz¹dy obu polskich
organizacji zrzeszaj¹cych osoby chore i ich rodziny tj. Polskiego

Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ oraz Fundacji Pomocy Osobom Chorym na Mukowiscydozê i ich Rodzinom „MATIO”.
14 czerwca mia³y miejsce obrady CF-Worldwide, w trakcie
których przedstawiciele z ró¿nych pañstw prezentowali problemy,
z jakimi borykaj¹ siê osoby chore na mukowiscydozê i ich rodziny,
ró¿nice w poziomie opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach,
a nawet niekiedy – niestety – ca³kowity jej brak. Omawiane by³y te¿
strategie dzia³añ dotycz¹ce poprawy takiego stanu rzeczy i referowane obecnie prowadzone projekty oraz przysz³e kierunki prac nad
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Polska delegacja reprezentuj¹ca osoby chore podczas œwiatowego
i europejskiego spotkania organizacji pomagaj¹cych osobom chorym
(Od lewej M. Krzy¿anowski, prof. W. Cichy, M. Mikoœ)

udoskonaleniem opieki nad osobami chorymi na mukowiscydozê
oraz ich rodzinami („mukowscydoza to nie tylko choroba pacjenta,
ale ca³ej jego rodziny”).
W trakcie spotkania na forum ogólnoœwiatowym Miko³aj
Krzy¿anowski zaprezentowa³ autorski, studencki projekt pog³êbiania
wiedzy i zwiêkszenia efektywnoœci pomocy udzielanej osobom
chorym na mukowiscydozê, zatytu³owany: „Pokonajmy Mukowiscydozê”. Projekt ten realizowany by³ dwa lata i obj¹³ wiêkszoœæ uczelni
medycznych w Polsce. Dwuletnie dzia³ania polskich studentów
zrzeszonych w Miêdzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów
Medycyny (IFMSA-Poland) by³y koordynowane przez Miko³aja
Krzy¿anowskiego, zaœ patronat naukowy sprawowa³ prof. W. Cichy.
Prezentacja spotka³a siê z bardzo du¿ym zainteresowaniem –
poproszono nas o udostêpnienie jej wielu uczestnikom konferencji,
a nastêpnie o przygotowanie artyku³u opisuj¹cego projekt, do publikacji w kwartalniku CF-Worldwide.
Drugiego dnia pobytu odby³o siê spotkanie na szczeblu europejskich towarzystw mukowiscydozowych, tworz¹cych tzw. CF
Europe. Dyskusja by³a bardzo ¿ywa i dotyczy³a obecnie realizowanych projektów i planów na najbli¿szy rok, w tym m.in.
nawi¹zania wspó³pracy z agendami Unii Europejskiej, np. Europejskim Forum Pacjentów. Równie¿ w trakcie tego spotkania
widoczny by³ polski akcent, szczególnie podczas sprawozdania
z dzia³alnoœci CF Europe. Zainteresowanie wszystkich uczestników
wzbudzi³a informacja nt. du¿ego zaanga¿owania przedstawicieli
Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹, które ma na celu
integracjê dzia³alnoœci na rzecz mukowiscydozy w krajach Europy
Œrodkowej i Wschodniej. Przyk³adem tego jest wspó³organizacja
konferencji Eastern and Central European Network Building Conference, która odby³a siê w kwietniu 2006 r., w Warszawie.
Polskie akcenty
Wieczorem 15 czerwca odby³o siê uroczyste otwarcie 29.
Europejskiej Konferencji Mukowiscydozy. Podczas inauguracji
otwarcia, za niezwykle aktywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz poprawy opieki
nad osobami chorymi na mukowiscydozê, nie¿yj¹cego ju¿ prof.
Christiana Kocha z Danii, nagrodzono honorowym wyró¿nieniem
Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, tj. medalem Ettore
Rossi. Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Konferencji prof.
Niels Hobby (Dania) wraz z koñcz¹cym kadencjê prezesem Euro-
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Spotkanie z Karleen De Rijcke, przewodnicz¹c¹ CF Europe

pejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy prof. Gerdem Döringiem
(Niemcy), dokonali nastêpnie oficjalnego otwarcia obrad.
Program trzydniowej konferencji by³ bardzo bogaty – odby³o siê
ponad 30 sympozjów tematycznych poœwiêconych ró¿norodnym
aspektom mukowiscydozy. Za wzglêdu na fakt, ¿e równolegle
odbywa³y siê posiedzenia w 5 nowoczeœnie wyposa¿onych salach
wyk³adowych zlokalizowanych w przepiêknym kompleksie kongresowym Bella Center, dokonaliœmy odpowiedniego do naszych
zainteresowañ podzia³u uczestnictwa. Prof. W. Cichy uczestniczy³
w sympozjach gastroenterologicznych, ¿ywieniowych, grupy roboczej ds. screeningu mukowiscydozy, rejestru oraz diagnostyki
(EuroCareCF); M. Krzy¿anowski wzi¹³ udzia³ w sesjach pulmonologicznych, gastroenterologicznych oraz dotycz¹cych zaka¿eñ i rozwoju
infekcji oraz aspektów doros³ych chorych; a M. Mikoœ – pulmonologicznych, dotycz¹cych zaka¿eñ i rozwoju infekcji, cukrzycy
w CF oraz genetyki i nowych terapii w mukowiscydozie. Prace
omawiane na sympozjach tematycznych uzupe³nia³o ponad 500
prezentacji plakatowych, w tym dwie wykonane przez cz³onków
O K I E M S P E CJ AL I S T Y
Mukowiscydoza to najczêstsza, genetycznie uwarunkowana, monogenowa
choroba rasy bia³ej. Mimo ogromnego
postêpu w zakresie badañ genetycznych (leczenie przyczynowe) choroba
ta nale¿y wci¹¿ do nieuleczalnych
i wymaga bardzo kosztownego leczenia kompleksowego. W tej sytuacji
bardzo wa¿na i potrzebna jest sta³a
wymiana wiedzy na arenie miêdzynarodowej zw³aszcza w aspekcie przed³u¿enia d³ugoœci ¿ycia i poprawy jego
jakoœci.
Prof. dr hab. Wojciech Cichy

Wa¿ne s¹ tak¿e dane na temat noKierownik I Katedry Pediatrii
wych modeli organizacyjnych, zw³asz- i Kliniki Gastroenterologii Dzieciêcej
cza w zakresie wczesnego wykrywai Chorób Metabolicznych
nia choroby. W ka¿dym z wymienio- Zajmuje siê leczeniem osób chorych
nych problemów Polska posiada bogate na mukowiscydozê od prawie 30 lat
doœwiadczenie. Bardzo siê cieszê, ¿e
mogliœmy to zaprezentowaæ (po raz pierwszy w historii Europejskiego
Towarzystwa Mukowiscydozy przez studentów naszej Uczelni, kol.
kol. M. Krzy¿anowskiego i M.Mikosia) na 29. Konferencji CF w Kopenhadze. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nasze wyst¹pienia spotka³y siê z bardzo
du¿ym zainteresowaniem oraz uznaniem ze strony uczestników
konferencji z ca³ego œwiata. Cieszê siê tak¿e, ¿e dziêki postawie
studentów oraz pierwszemu w Polsce fakultetowi z mukowiscydozy
Uczelnia nasza nale¿y do wiod¹cych w tym zakresie w kraju.
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Studenckiego Ko³a Naukowego przy Klinice Gastroenterologii
Dzieciêcej i Chorób Metabolicznych naszej Uczelni pt.: Pokonajmy
Mukowiscydozê – studencki projekt pog³êbiania wiedzy i pomocy
osobom chorym na mukowiscydozê w Polsce, (autorzy: M. Krzy¿anowski, W. Cichy) oraz Ocena wiedzy studentów medycyny nt.
mukowiscydozy w Polsce, (autorzy: M. Krzy¿anowski, M. Mikoœ,
W. Cichy).
Polski akcent pojawi³ siê równie¿ podczas sobotniej prezentacji
programu EuroCareCF, w którym uczestnicz¹ przedstawiciele warszawskiego œrodowiska medycznego, zaœ œrodowisko poznañskie
zg³osi³o akces i zosta³o przyjête. Du¿e zainteresowanie towarzyszy³o wyst¹pieniu prof. J. Walkowiaka nt. refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego w mukowiscydozie podczas jednego z niedzielnych sympozjów, w ramach tematu: Intestinal Dysfunction in CF.
Oprócz pe³nej realizacji programu naukowego nasza trzyosobowa delegacja aktywnie promowa³a na ró¿nych spotkaniach dzia-

³ania podejmowane w Polsce na rzecz pacjentów z CF i ich rodzin
przez organizacje pozarz¹dowe tj. Polskie Towarzystwo Walki
z Mukowiscydoz¹ i Fundacjê MATIO. Poza przeprowadzeniem wielu
rozmów rozdawano uczestnikom konferencji specjalnie na tê okazjê
przygotowane ulotki i opracowania. Dzia³anie to spotka³o siê z przychyln¹ i pozytywn¹ ocen¹ na forum konferencji.
Serdeczne podziêkowania za wsparcie wyjazdu naszej delegacji
w sk³adzie: prof. dr hab. Wojciech Cichy, Miko³aj Krzy¿anowski, Marcin
Mikoœ na konferencjê w Kopenhadze kierujemy do Prorektora ds. Nauki
i Wspó³pracy z Zagranic¹ Akademii Medycznej w Poznaniu, prof. dr.
hab. Wojciecha Dyszkiewicza.

Miko³aj Krzy¿anowski
Marcin Mikoœ

Dokoñczenie ze str. 2

POTRÓJNA ROCZNICA W EDYNBURGU
W drugim dniu uczestnikom uroczystoœci zaprezentowano nowoczesny kompleks pracowni dydaktycznych przeznaczonych do
przedklinicznego nauczania studentów medycyny, Bibliotekê Medyczn¹ oraz bardzo nowoczesny, najwiêkszy w Wielkiej Brytanii, kompleks
laboratoriów badawczych, w których zatrudnionych jest ok. 1000 pracowników naukowych. By³a równie¿ okazja do wys³uchania prezentacji
na temat nauczania medycyny na Wydziale Lekarskim w Edynburgu z wykorzystaniem Internetu.
Obchody wspomnianych na wstêpie trzech rocznic, bardzo wa¿nych dla PWL i jego Fundacji, zakoñczy³ uroczysty obiad z udzia³em
Prorektora Uniwersytetu Edynburskiego ds. Rozwoju, Y.P. Dawkinsa. Podczas obiadu prof. Z. Kokot w imieniu Rektora Akademii Medycznej
w Poznaniu, prof. G.H. Brêborowicza, zaprosi³ wszystkich uczestników uroczystoœci do wziêcia udzia³u w obchodach setnej rocznicy urodzin
doc. Wiktora Tomaszewskiego, wielce zas³u¿onego dla PWL, inicjatora utworzenia Fundacji oraz Muzeum PWL, które odbêd¹ siê w paŸdzierniku 2007 r. w Poznaniu.
Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e jak wynika z informacji uzyskanych od dr M. D³ugo³êckiej-Graham, w sierpniu br. przeprowadzony
zostanie dodatkowy nabór na stypendia Fundacji PWL w roku akademickim 2006/2007. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce programu
stypendialnego the Polish School of Medicine Memorial Fund (PSMMF) mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej naszej Uczelni pod adresem:
www.amp.edu.pl w dziale Wspó³praca Miêdzynarodowa/Umowy Miêdzynarodowe.

Fot. Archiwum AM

Prof. dr hab. Zenon Kokot, Prorektor ds. Studenckich
Prof. dr hab. Jacek Wachowiak,
Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy z PSMMF

Doc. Wiktor Tomaszewski
Prof. Z. Kokot zaprosi³ wszystkich
uczestników edynburskiej uroczystoœci
do wziêcia udzia³u w obchodach setnej
rocznicy urodzin doc. Tomaszewskiego
– zas³u¿onego dla PWL, inicjatora utworzenia Fundacji oraz Muzeum PWL
Na obchodach trzech jubileuszy w Edynburgu poznañsk¹ Akademiê
Medyczn¹ reprezentowali prof. prof. Zenon J. Kokot i Jacek Wachowiak
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BY£

DOBRYM

CZ£OWIEKIEM…

Wspomnienia o Ojcu Marianie ¯elazku SVD

nie by³o koñca, a uczniowie Beatrix School przygotowali dla nas
nawet specjaln¹ uroczystoœæ z tañcami i œpiewem. Poniewa¿ najwiêkszym problemem dzieci by³y parazytozy przewodu pokarmowego
(dodam, ¿e skutecznie przez nas leczone), Ojciec Marian napisa³
potem, ¿e pozostaliœmy po sobie nie psie, ale robacze pole…
Z tego pierwszego pobytu w Puri najbardziej utkwi³ mi w pamiêci
widok susz¹cych siê banda¿y. Z braku œrodków opatrunkowych
banda¿e by³y prane, suszone na s³oñcu i u¿ywane ponownie. Po
powrocie do Polski, aby lepiej i sprawniej organizowaæ pomoc dla
Puri za³o¿y³em wraz z ks. dr. Ambro¿ym Andrzejakiem oraz prof. dr.
Zbigniewem Paw³owskim Fundacjê Redemptoris Missio, która
zorganizowa³a kilka kolejnych wyjazdów studentów i lekarzy do
Oœrodka Leczenia i Rehabilitacji Trêdowatych w Puri, w tym tak¿e
z pomoc¹ stomatologiczn¹.

Listy? Jakie listy?
Mia³em racjê. Wkrótce przekroczyliœmy bramy Ashramu „SVD
House”, minêliœmy kapliczkê, a potem g³êboki staw, za którym
znajdowa³ siê niewielki budynek. Na jego werandzie zobaczyliœmy
sêdziwego mê¿czyznê, który siedzia³ w wiklinowym fotelu i g³aska³
praw¹ rêk¹ psa, ws³uchuj¹c siê z zamkniêtymi oczyma w pieœni
obozowe oraz wiersze dokumentuj¹ce prze¿ycia wiêŸniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych nagrane na p³yty gramofonowe:
Jesteœmy jak ¿ywe kamienie, samotne bezdomne g³azy, rzeŸbi³y nas
zimne strumienie, i ¿arem ziej¹ce upa³y… Trochê onieœmieleni,
bardzo ostro¿nie, podeszliœmy do kraty, któr¹ otoczona by³a
weranda. „Szczêœæ Bo¿e!”. „A to kto? Sk¹d? Polacy?” – us³yszeliœmy
w odpowiedzi. „To my, studenci z Akademii Medycznej w Poznaniu.” „Z jakiej Akademii Medycznej? Jacy studenci?” „No…,
z Poznania, to listy nie dosz³y?” „Jakie listy? Pewno, ¿e nic nie
dosz³o, tu s¹ Indie... ChodŸcie tu, poka¿cie siê. Ile was jest? Dwa,
cztery szeœæ! Jak dobrze, ¿e przyjechaliœcie, ale niespodzianka,
Asuno Surendro, Asuno! ChodŸ tutaj, poœpiesz siê. Mamy goœci
z mojego ukochanego Poznania!” „My nie goœcie, my przyjechaliœmy pomóc przy trêdowatych” – zaprotestowaliœmy. „O! To jeszcze
lepiej. Oj, pracy mamy tutaj du¿o, bardzo du¿o. A umiecie w ogóle
coœ robiæ?” „Umiemy, przywieŸliœmy lekarstwa, mamy mikroskopy,
a tu proszê jest list z Kliniki Chorób Paso¿ytniczych i Tropikalnych”.
Banda¿e na wietrze
I tak zaczê³a siê moja przygoda z Ojcem Marianem ¯elazkiem.
Pobyt w Puri by³ bardzo udany. Swoj¹ opiek¹ otoczyliœmy najpierw
wszystkich uczniów ze Szko³y Beatrix, wybudowanej przez Ojca
Mariana dla dzieci z rodzin trêdowatych. PóŸniej, przenieœliœmy
nasz¹ dzia³alnoœæ na teren samej kolonii. Wdziêcznoœci pacjentów
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Nauczy³em siê tego w Dachau
Ojca Mariana mia³em okazjê spotykaæ tak¿e w Polsce. Podczas
ka¿dych wakacji by³ pacjentem Kliniki Chorób Tropikalnych i Paso¿ytniczych Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie pracujê. Ale
potrafi³ tak¿e przyjechaæ prywatnie do domu w odwiedziny, aby
porozmawiaæ, powspominaæ stare dzieje, snuæ plany na przysz³oœæ...
Ojciec Marian ¯elazek bardzo cieszy³ siê ze swoich zwi¹zków
z Akademi¹ Medyczn¹. By³ zadowolony, ¿e móg³ siê leczyæ
w poznañskich klinikach, ¿e móg³ w Indiach uczyæ studentów jak
otaczaæ mi³oœci¹ trêdowatych, jak pomagaæ chorym, jak opatrywaæ
rany. Nauczy³em siê tego wszystkiego w obozie w Dachau – dodawa³.
Ze wszystkich odznaczeñ i wyró¿nieñ, które otrzyma³ (a by³o ich

Magazyn z lekami w Przychodni Trêdowatych w Puri, odnowiony
i wyposa¿ony przez Fundacjê Pomoc z Polski w kwietniu 2006 roku
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niema³o, ³¹cznie z nominacj¹ do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002
roku), za jedne z najcenniejszych uwa¿a³ Medal im. Karola
Marcinkowskiego przyznany przez w³adze Akademii Medycznej
w Poznaniu w paŸdzierniku 2000 roku, no i oczywiœcie medal
przyznawany przez Fundacjê Redemptoris Missio – Tym, którzy
czyni¹ dobro…, wrêczony osobiœcie przez Wandê B³eñsk¹, doktora
honoris causa naszej Alma Mater.
Serce siê raduje
Podczas swoich ostatnich wakacji, które spêdzi³ w Polsce, Ojciec
Marian zaprosi³ mnie do Chludowa. Tam podczas rozmowy przyzna³
siê, ¿e w ci¹gu ostatnich lat trochê zaniedba³ swoich trêdowatych, bo
bardzo zaanga¿owa³ siê w kolejne dzie³o swojego ¿ycia: budowê
Centrum Duchowoœci w Puri, gdzie poszukuj¹cy Boga bêd¹ mogli
przyjechaæ, pomodliæ siê i nawróciæ. Powiedzia³, ¿e nie mo¿e d³u¿ej
czekaæ, potrzeby s¹ ogromne, a leków wci¹¿ brak. Ostatni du¿y
transport otrzyma³ w 1998 roku, podczas wielkiej powodzi w Orissa,
a potem dostawa³ leki sporadycznie i to nie zawsze zgodnie z zapotrzebowaniem. Poprosi³, aby wyposa¿yæ i odnowiæ ca³¹ przychodniê dla trêdowatych. Podkreœli³ przy tym, ¿e by³oby dobrze,
gdyby taka pomoc dociera³a do Puri regularnie. Nie trzeba by³o mi
tego powtarzaæ dwa razy. Rozezna³em siê w mo¿liwoœciach dzia³ania, pojecha³em do Niemiec, potem rozpocz¹³em poszukiwania
sponsorów. I tak w marcu 2006 roku do Puri dotar³ du¿y transport
leków z Niemiec. Przyjechali te¿ wolontariusze z Fundacji „Pomoc
z Polski” oraz Salezjañskiego Wolontariatu Misyjnego. W akcjê
zaanga¿owali siê tak¿e studenci Akademii Medycznej w Poznaniu.
Na oczach Ojca Mariana przychodnia dla trêdowatych zosta³a
wyremontowana, odmalowana, umeblowana i wyposa¿ona we
wszystkie potrzebne leki i œrodki opatrunkowe. Spe³ni³o siê jego
kolejne marzenie. By³ bardzo szczêœliwy, radosny i uœmiechniêty.
Mia³em okazjê byæ w Puri podczas otwarcia Przychodni. Wszystkie
leki zosta³y zamówione zgodnie z zapotrzebowaniem, tak, aby
starczy³y na co najmniej kilkanaœcie miesiêcy dla ponad 800
mieszkañców kolonii. Ojciec Marian w³asnorêcznie przymocowa³
pami¹tkow¹ tablicê, po czym zorganizowa³ w Niedzielê Palmow¹

Studentka Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu
Sandra Matuszak opatruje rany trêdowatych

ma³¹ uroczystoœæ, na która zaprosi³ wszystkich swoich najbli¿szych
wspó³pracowników. Œpiewom, wspomnieniom, a nawet recytacjom
wierszy nie by³o koñca. To by³y jedne z najszczêœliwszych chwil,
jakie spêdzi³em z Ojcem Marianem.
Napisa³ do mnie potem w liœcie nastêpuj¹ce s³owa: Serce siê
raduje, gdy widzê ile dobrego wci¹¿ mo¿na uczyniæ dla naszych
podopiecznych. Wasza dzia³alnoœæ jest prawdziwym przyk³adem jak
mo¿na siê dzieliæ mi³oœci¹… Niech Wam Bóg B³ogos³awi…
O. Marian ¯elazek, 10 kwietnia 2006 roku. Szczêœliwy wróci³em do
Polski.
Jego dzie³o trwaæ bêdzie nadal
Minê³o kilkanaœcie dni, 30 kwietnia 2006 roku Ojciec Marian
obchodzi³ 61. rocznicê wyzwolenia z obozu Dachau-Gusen-Dachau,
gdzie spêdzi³ d³ugie piêæ lat. Potem bra³ udzia³ w uroczystoœci
religijnej w wiosce trêdowatych, gdzie zosta³ zaproszony na
poczêstunek przez swoich podopiecznych. Po posi³ku wsta³,
po¿egna³ siê i skierowa³ swoje kroki do samochodu, otworzy³ drzwi
i zas³ab³. Ojciec Kurian, który pomaga³ Ojcu Marianowi w prowadzeniu Centrum Duchowoœci i towarzyszy³ mu tego dnia podczas
uroczystoœci w wiosce trêdowatych, dobieg³ chwilê póŸniej. Nie
móg³ ju¿ nic zrobiæ…
Straciliœmy wielkiego Cz³owieka, Nauczyciela i Przyjaciela.
Ojciec Marian ¯elazek by³ dla nas wzorem dobroci, mi³oœci i zrozumienia. By³ dobrym cz³owiekiem…
Chocia¿ ogarnia mnie smutek, na myœl, ¿e nie ma ju¿ w Puri
naszego misjonarza, to jednak gor¹co wierzê, ¿e dzie³o Ojca Mariana
nadal bêdzie trwaæ i siê rozwijaæ, a kontakty z Akademi¹ Medyczn¹
oraz Fundacjami Redemptoris Missio i Pomoc z Polski bêd¹
owocowaæ kolejnymi akcjami, które nie tylko przynosz¹ ulgê
trêdowatym, ale które tak¿e ubogacaj¹ nas samych, kszta³tuj¹ nasz¹
wra¿liwoœæ, dodaj¹ nam si³ do dalszego dzia³ania i przynosz¹ nam
wszystkim nadziejê na lepsz¹ przysz³oœæ…

Codzienna modlitwa w Beatrix School – szkole dla dzieci z rodzin
trêdowatych za³o¿onej przez o. Mariana
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POZNAÑSKI CZERWIEC 1956
CZERWIEC 1956 – DOKUMENT I PAMIÊÆ
Pó³ wieku minê³o od tamtych dni Czerwca 1956 r. Wracamy dziœ do nich pamiêci¹, gdy¿ sta³y siê
prze³omem historycznym dziejów powojennych Polski. Poznañ – pierwszy stan¹³ do walki
„O Boga, za Wolnoœæ, Prawo i Chleb”, œmia³o demonstruj¹c swój gniew. Ten zryw ogarn¹³ nie
tylko robotników lecz i œwiat inteligencji, ludzi starych i m³odych, ludzi ró¿nych zawodów
i œrodowisk. I wzruszaj¹ce by³o to przebudzenie… By³am œwiadkiem wydarzeñ tego Dnia.
Pamiêtam t³um na placu Adma Mickiewicza, groŸny w swej sile i tê mocn¹, potê¿n¹ pieœñ „Bo¿e
coœ Polskê…”, gdy na wie¿y Zamku zatkniêto bia³o-czerwony sztandar. By³ to najbardziej
wymowny znak dla wszystkich. Na zawsze.
A potem pamiêtam salwy strza³ów na ulicach Kochanowskiego, Roosevelta, Zeylanda i wokó³
szpitala im. Franciszka Raszei… Krew na chodnikach, przewrócony tramwaj w pobli¿u mostu
Teatralnego, wycie syren i sygna³ów karetek pogotowia ratunkowego i wszelkich pojazdów
wioz¹cych rannych… T³ok przy wejœciu do izby przyjêæ Szpitala Miejskiego im. J. Strusia i krzyki:
„Ludzie odejdŸcie, rannych trzeba przenieœæ!” Zapchana rannymi izba przyjêæ, korytarze, dy¿urki… Lekarze i pielêgniarki bez wytchnienia ratuj¹cy nieustannie przywo¿onych ludzi, jêki,
wo³ania, krótkie polecenia i szybkie wykonywanie rozkazów… Jak na polu bitwy.
A nazajutrz, ten ponury pomruk sun¹cych ulicami wozów pancernych i czo³gów… Pozamykane okna i drzwi domów
i sklepów, niepewnie poruszaj¹cy siê ulicami przechodnie. ¯adnych pytañ i ¿adnych odpowiedzi.
Dopiero po 25 latach, w 1981 roku mo¿na by³o napisaæ choæ s³owo o Czerwcu 1956. Pozosta³ dokument i pamiêæ,
których nie pokona³ czas i teraz, po 50 latach, s¹ one trwa³ym œwiadectwem dla innych.
Prof. dr hab. Wanda Kociêcka
ARTYKU£ „POZNAÑSKI CZERWIEC ’56. ONI TAM BYLI” UKAZA£ SIÊ W „TYGODNIKU SOLIDARNOŒÆ” 26 CZERWCA 1981 R. SWOJE WSPOMNIENIA OPISALI
STANIS£AW MATYJA, ZDZIS£AW JAWORSKI, WANDA KOCIÊCKA, EGON NAGANOWSKI ORAZ NIKODEM KOWALSKI. PRZEDRUKOWANY FRAGMENT JEST
AUTORSTWA PROF. WANDY KOCIÊCKIEJ, KTÓRA BÊD¥C WTEDY LEKARZEM ODDZIA£U CHORÓB ZAKA•NYCH W POZNANIU, W DNIU 28 CZERWCA
Z ZAWAD UDAWA£A SIÊ NA STA¯ SPECJALIZACYJNY, KTÓRY ODBYWA£ SIÊ W ODDZIALE GRU•LICY SZPITALA PRZY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO.

POZNAÑSKI CZERWIEC ’56. ONI TAM BYLI
… Ranek tego dnia by³ mglisty i niebo zaci¹gniête by³o jasnymi
chmurami. Wysiad³szy z autobusu przy moœcie nad Wart¹, d³ugo nie
mog³am doczekaæ siê tramwaju w kierunku œródmieœcia. Ulicami
gdzieniegdzie przemykali ludzie, przystanki by³y puste; by³o jakoœ
cicho i wyczuwa³o siê dziwny niepokój w powietrzu. Gdzieœ coœ
zaczê³o siê dzia³o…
Zaczê³am iœæ w stronê œródmieœcia z nadziej¹, ¿e mo¿e uda mi siê
z³apaæ taksówkê, gdy¿ robi³o siê póŸno. Kiedy dosz³am do ulicy
Ratajczaka, zobaczy³am przed sob¹, w pobli¿u Zamku, masê st³oczonych
ludzi. Przepycha³am siê dalej, id¹c naprzód i klucz¹c miêdzy t³umem
stanê³am na Placu Mickiewicza. Ludzie byli podnieceni i pe³ni jakiegoœ
z³owieszczego oczekiwania. Prawie nie rozmawiali ze sob¹. Rozejrza³am siê wokó³ siebie i stwierdzi³am, i¿ przewa¿ali mê¿czyŸni.
T³um zalega³ ca³y plac przed Zamkiem, plac Mickiewicza, oba
odcinki ul. Koœciuszki i Armii Czerwonej. Z placu przed Zamkiem
dochodzi³a do miejsca, w którym sta³am jakaœ wrzawa i fragmenty
jakiejœ pieœni, na przemian z groŸnymi okrzykami. Przera¿ona,
mocno œciska³am torbê, tym bardziej, ¿e zewsz¹d napierali ludzie
i przesuwali mnie do przodu. Zapyta³am jakiegoœ mê¿czyznê stoj¹cego
obok: „Proszê pana, co tu siê sta³o?”. Spojrza³ na mnie ostro i rzuci³
przez zêby: „Nie widzisz pani ¿e rewolta? Nareszcie…” Nagle t³um
zako³ysa³ siê, podnios³y siê jakieœ krzyki, g³owy wszystkich zwróci³y
siê ku górze i zobaczyliœmy na dachu Zamku trzech lub czterech
mê¿czyzn jak zatykali chor¹giew. Kiedy rozwinê³a siê na wietrze,
zerwa³ siê œpiew: „Bo¿e coœ Polskê”. Ja te¿ zaczê³am œpiewaæ.
Œpiewaliœmy wszyscy, jak najg³oœniej, z ca³ych si³, ¿arliwie.
Niektóry p³akali, ale to by³ jakiœ inny p³acz. By³a w nim jakaœ
determinacja i wa¿enie siê na wszystko. Nie potrafiê tego okreœliæ…
Oko³o godziny 14:30 uciszy³o siê, wiêc czym prêdzej wysz³am ze
szpitala i bieg³am do domu przy ul. Kraszewskiego. Ulice by³y prawie
puste. Po drodze, z wielkim pêdem, minê³o mnie kilka samochodów
zagranicznych. Przecie¿ by³ to okres Targów. Nie skrêci³am jednak w stronê
ulicy Kraszewskiego, lecz sz³am prosto Grunwaldzk¹. Kiedy dosz³am do
miejsca, w którym stoi dziœ pomnik Koœciuszki, us³ysza³am jak¹œ wrzawê
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w okolicy bramy wejœciowej na teren Targów i nagle zobaczy³am du¿¹
grupê ludzi wylewaj¹cych siê przez bramê na ulicê. Na czele szed³ ktoœ
i niós³ chor¹giew bia³o-czerwon¹. By³a to osoba têga, niezbyt wysoka,
w ciemnym p³aszczu, jak gdyby w uniformie. Zaczêli œpiewaæ jak¹œ pieœñ;
by³o w tym wszystkim tyle ponurej grozy, i¿ nie odwa¿y³am siê dalej
post¹piæ ani kroku i nie pamiêtam pieœni, któr¹ œpiewali.
W tym samym czasie rozpoczê³y siê strza³y. Wydawa³o mi siê, ¿e padaj¹
od strony ulicy Zeylanda, tylko jakoœ z góry. Natychmiast skrêci³am w lewo
i nie wiem dlaczego zaczê³am biec w³aœnie ulic¹ Zeylanda. Chcia³am gdzieœ
schroniæ siê, bramy jednak by³y zamkniête. Wypad³am na Zwierzynieck¹,
s¹dz¹c, i¿ tamtêdy ³atwiej przedostanê siê do Kraszewskiego. Niestety,
strzelanina wzmog³a siê i zewsz¹d pada³y strza³y. By³am sama i zaczê³am
siê baæ. Przebieg³am wiêc ulicê na oœlep i znalaz³am siê na rogu ulicy
Zwierzynieckiej i Mickiewicza. Przylgnê³am szybko do muru chc¹c zorientowaæ
siê sk¹d strzelaj¹ i którêdy uciekaæ dalej. W tym miejscu nie mog³am zatrzymywaæ
siê d³u¿ej, poniewa¿ kule odbija³y siê o œciany domu niedaleko mnie.
Widzia³am, jak jad¹cy na rowerze, po drugiej stronie ulicy,
mê¿czyzna w granatowym uniformie trafiony kul¹ zwali³ siê na
chodnik i zacz¹³ broczyæ krwi¹. Za ka¿dym razem, gdy podrywa³am
siê do skoku, by udzieliæ mu pomocy, ponawiano seriê strza³ów.
By³am bezradna. Nie zdawa³am sobie wówczas sprawy z tego, ¿e
strzelaj¹ do mnie.
Widzia³am jak kilka kroków przede mn¹ le¿¹cy mê¿czyzna stale
brocz¹cy krwi¹ stawa³ siê coraz bardziej blady i nieruchomy. Po
chwili, za póŸno by³o by pomóc… Nie ¿y³.
(Ten fragment teksu nie ukaza³ siê w 1981 r.)

Wtedy zawo³a³ ktoœ za mn¹: „Natychmiast padnij i nie ruszaj siê”.
Uczyni³am to natychmiast i twarz¹ przywar³am do chodnika pod
murem domu. Po chwili obejrza³am siê jednak i za za³omem
zobaczy³am mojego brata Tadeusza, który powoli czo³ga³ siê w moim
kierunku. Wo³a³ do mnie: „Wanda! uwa¿aj, jak krzyknê „ju¿”, to
podrywaj siê i lecimy razem!”. Gdy strzelanina os³ab³a, na komendê
poderwaliœmy siê i trzymaj¹c siê za rêce pobiegliœmy co si³ do domu.

FAKTY AM Nr 3 (2006)

POZNAÑSKI CZERWIEC 1956

Dopiero po 25 latach, w 1981
roku mo¿na by³o napisaæ choæ
s³owo o Czerwcu 1956. W artykule „Oni tam byli” swoje wspomnienia opisa³a równie¿ prof.
Wanda Kociêcka.

Oko³o godziny 17 zadzwoni³ Janusz (nie by³ jeszcze moim
mê¿em). Zdenerwowanym g³osem szybko mówi³ „przyjdŸ pod szpital
Raszei, pomo¿esz zbieraæ rannych”. Cichaczem wysz³am z domu
i Zwierzynieck¹, a potem Mickiewicza chcia³am przedostaæ siê pod szpital
Raszei. Poniewa¿ z tej strony s³ychaæ by³o ostr¹ strzelaninê, postanowi³am
zajœæ od strony ulicy Roosevelta. Na moœcie i ulicami przebiegali ludzie, na
skrzy¿owaniu le¿a³ przewrócony wagon tramwajowy. Zaczê³am szybko
schodziæ w dó³ ulic¹ Roosevelta, potem jednak coraz ostro¿niej, gdy¿ coraz
g³oœniej by³o s³ychaæ strza³y. Kiedy chcia³am skrêciæ w Zacisze, jakiœ
mê¿czyzna podszed³ do mnie szybko i ostrym g³osem kaza³ zawracaæ,
nies³uchaj¹c moich wyjaœnieñ, ¿e jestem lekarzem i mogê siê na coœ
przydaæ. Musia³am wiêc cofn¹æ siê.
Na ulicach wzmaga³ siê ruch. Rycza³y syreny karetek Pogotowia
Ratunkowego. Jecha³y przewa¿nie z otwartymi oknami i by³y prze³adowane rannymi, którzy st³oczeni le¿eli tak¿e i na przednim siedzeniu,
podtrzymywani jedn¹ rêk¹ kierowcy. Co chwila, tr¹bi¹c przeraŸliwie
i nieustannie, pêdzi³y prywatne samochody z otwartymi drzwiami z obu
stron i w poprzek ustawionymi noszami, z których zwisa³y na zewn¹trz
ramiona lub g³owy rannych brocz¹cych krwi¹. Pamiêtam star¹ „warszawê”
jad¹c¹ zakosami od strony ulicy Poznañskiej. Kierowca jedn¹ rêk¹
prowadzi³ samochód, a drug¹ wyci¹gn¹wszy do ty³u usi³owa³ zatamowaæ
krwotok gdzieœ w okolicy szyi u m³odego mê¿czyzny zwieszaj¹cego siê na
przednie siedzenie. Teraz wiedzia³am gdzie mogê byæ potrzebna i w kilka
minut znalaz³am siê w Szpitalu im. J. Strusia na Szkolnej.
Izba przyjêæ od Podgórnej by³a oblê¿ona przez ludzi. P³acz,
tumult. S³yszê krzyk sanitariuszy i nadbiegaj¹cych stale pielêgniarek:
„Ludzie, odejdŸcie, rannych trzeba przenieœæ”. Szybko znalaz³am siê przy
drzwiach karetki i zaczê³am pomagaæ w przenoszeniu rannych do izby

przyjêæ. Wszêdzie krew. Wszystkie pomieszczenia zajête, poniewa¿ ranni
le¿eli wszêdzie, na kozetkach, na krzes³ach i na pod³odze. Wokó³ siebie
s³yszê szybkie urywane s³owa, w poœpiechu rzucane przez lekarzy: „tego
natychmiast na stó³, siostro, zaraz tu morfinê – jest w szoku, temu ju¿ nic, tu
nic…, ex… ten te¿ ex…, kolego, u tego natychmiast grupê krwi i przetoczenie, bo siê do reszty wykrwawi, panie doktorze, czy tu jeszcze
iniekcja?...” Jeden drugiemu wyrywa³ banda¿e, opatrunki, pielêgniarki
i lekarze nie ustawali w dzia³aniu. Wszyscy umêczeni, zlani potem, g³odni,
lecz niestrudzeni. Pobieg³am na zaplecze i spotka³am doktora Tomaszewskiego – chirurga. „A pani co tu robi, zakaŸnik?” – zapyta³. „Mo¿e coœ
pomóc na sali operacyjnej, panie doktorze?” „Proszê myæ siê jak do zabiegu
i szybko na salê…” Wróci³am do domu w nocy ledwo ¿ywa i jak k³oda,
w ubraniu, nie myj¹c siê – zasnê³am.
Nada³ chodzi³am na sta¿ specjalizacyjny na Oddzia³ GruŸlicy
przy ulicy Przybyszewskiego. Któregoœ dnia zasiedzia³am siê w szpitalu a¿ do popo³udnia. Wracaj¹c do domu, spotka³am na dziedziñcu
szpitala kolegê, pracuj¹cego tu ju¿ od dawna. Zapyta³, czy mo¿e mi pokazaæ
coœ, o czym powinnam wiedzieæ. By³o ju¿ póŸno i nie mia³am ju¿ wielkiej
ochoty na dalsze pozostawanie w szpitalu. Prowadzi³ mnie jednak w g³¹b
ogrodu do kostnicy szpitalnej. Otworzy³ szeroko drzwi i kiedy snop œwiat³a
rozjaœni³ ponure wnêtrze, zobaczy³am przed sob¹ rzêdem ustawione
trumny. Sta³y jedna obok drugiej, otwarte, z jasnego drewna. By³o ich 10,
a mo¿e 12. Le¿eli w nich m³odzi ch³opcy, mo¿e po 18, 20 lat. Ubrani byli
w granatowe, uczniowskie chyba garnitury, bia³e koszule z krawatami.
W tym œwietle wieczornym byli tacy woskowi, cisi i bardzo powa¿ni…
Minê³o od tego czasu wiele lat, a ja nie mogê zapomnieæ tego wieczoru.
I czêsto, w chwilach zadumy, nieoczekiwanie w pamiêci mojej stoj¹
szeregiem bladzi, milcz¹cy ch³opcy z czerwca 1956.
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JUBILEUSZ
JAK PRZED PÓ£ WIEKIEM
Uroczystoœæ odnowienia dyplomów magistra farmacji
po 50 latach mia³a miejsce 12 maja br. w Hotelu Vivaldi
w Poznaniu.
Na uroczystym spotkaniu JM Rektora reprezentowa³ prorektor
ds. Studenckich i by³y Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego,
prof. Zenon Kokot. Obecni byli równie¿ dziekan Wydzia³u, prof.
Edmund Grzeœkowiak oraz prodziekani: prof. prof. Teresa Gierlach-H³adoñ, Barbara Zieliñska-Psuja oraz Lucjusz Zaprutko,
a tak¿e prof. Zyta P³otkowiak, Przewodnicz¹ca Stowarzyszenie
Absolwentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W swoim przemówieniu Dziekan WF,
prof. E. Grzeœkowiak, podkreœli³, ¿e
okres studiów Jubilatów przypad³ na
czasy szczególnie w Poznaniu niezwyk³e z historycznego punktu widzenia. Odniós³ siê w ten sposób do
50. rocznicy poznañskiego czerwca
1956 r. „Jesteœcie Pañstwo z ca³¹
pewnoœci¹ œwiadkami tamtych wydarzeñ, które rzutowa³y równie¿ na przebieg Waszych studiów. Z tym wiêkszym podziwem i szacunkiem nale¿y
spogl¹daæ na Wasze dokonania ¿yciowe i zawodowe”.

Na uroczystoœæ przyby³o 31 Jubilatów. Trzech z nich mo¿e siê poszczyciæ tytu³ami naukowymi doktora farmacji, a jedna osoba jest
profesorem farmakologii. W imieniu
Jubilatów g³os zabra³a dr n. farm.
Teresa Latour, która przypomnia³a,
¿e dyplomy ukoñcznie studiów, maj¹ dla nich znacznie symboliczne,
s¹ „znakiem sta³ej wiêzi osób, które
zakoñczy³y ju¿ pracê zawodow¹, ze
swoj¹ Alma Mater reprezentowan¹
przez
kolejne
pokolenia
jej
absolwentów”.

UDERZENIEM BER£A PRO MOW ANI
Promocje doktorskie na Wydziale Farmaceutycznym
18 doktorów nauk farmaceutycznych otrzyma³o
promocje doktorskie. Uroczystoœæ odby³a siê 12
czerwca br. w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich.
Uroczystoœci przewodniczy³, w imieniu JM Rektora,
prof. Zenon Kokot, Prorektor ds. Studenckich i by³y
Dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego. Obecni byli
równie¿ dziekan i prodziekani Wydzia³u.
– Okres realizacji pracy doktorskiej, to dla wielu
z Was czas szczególnie intensywnej pracy, pe³nej
wyrzeczeñ zarówno w sferze osobistej jak i materialnej. Patrz¹c jednak perspektywicznie, jest to szczególnie wa¿ny etap inwestowania w swój rozwój
intelektualny, który zawsze, bez wzglêdu na epokê
pozostanie wartoœci¹ najcenniejsz¹ – powiedzia³
prof. Edmund Grzeœkowiak, Dziekan WF.
Doktorzy œlubowali m.in. kontynuacjê „badañ naukowych nie dla marnej korzyœci materialnej i czczej
s³awy, lecz aby prawdê jak najbardziej szerzyæ tak,
by jej œwiat³o dla pomyœlnoœci ludzkoœci jaœnie
promieniowa³o”.
Zgodnie ze zwyczajem promocjê symbolizowa³o uderzenie ber³em rektorskim.
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WSPOMNIENIE
KU CZCI
PROFESOR MARII CHMIELOWEJ

Pod patronatem Jego Magnificencji Rektora, prof. dr. hab.
Ozdob¹ tej czêœci Sympozjum by³ krótki koncert fortepianowy dr
Grzegorza H. Brêborowicza, Stowarzyszenie Absolwentów Akahab. Aldony Kasprzak ze wspania³ym wykonaniem preludiów
demii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Oddzia³
Fryderyka Chopina i walców Johannesa Brahmsa.
Poznañski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zorganizowa³y
Na zakoñczenie tej czêœci Sympozjum liczni uczestnicy pow piêtnast¹ rocznicê œmierci sympozjum naukowe Profesor Maria
dzielili siê z zebranymi swoimi bardzo ciekawymi i nieraz wzruChmielowa 1929-1991 uczona – wychowawca – spo³ecznik, wspó³szaj¹cym wspomnieniami o Pani Profesor.
za³o¿ycielka Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Medycznej im.
Po pó³godzinnej przerwie na kawê rozpoczê³a siê czêœæ pediatryczna,
podczas której wyg³oszono nastêpuj¹ce wyk³ady:
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Sympozjum odby³o siê 20 kwietnia br. w Sali Konferencyjnej (na
· Prof. dr hab. Marian Krawczyñski – Czy makrolid mo¿e byæ
szczêœcie doœæ obszernej, gdy¿ przyby³o oko³o 300 osób) hotelu
antybiotykiem pierwszego wyboru w leczeniu dzieci?
Novotel na Placu Andersa w Poznaniu, a poprzedzi³a je Msza Œwiêta
· Prof. dr hab. Józef Ry¿ko – ¯ywienie w zaburzeniach
w intencji Pani Profesor, odprawiona o godzinie 8.00 w koœciele oo.
czynnoœciowych przewodu pokarmowego u dzieci.
Dominikanów.
· Dr Iwona Mozer-Lisewska – Probiotyki jako narzêdzie
Sympozjum otworzyli i prowadzili: Przewodnicz¹cy Komitetu
immunoregulacji, czy panaceum na wszystko?
Naukowego prof. dr hab. Zyta P³otkowiak
· Dr Adrianna Wilczek – Udary niedokrwienne
w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów oraz
u dzieci – aspekty kliniczne i radiologiczne.
prof. dr hab. Wojciech S³u¿ewski w imieniu
· Prof. AM dr hab. Jacek Wysocki – SzczePolskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
pienia ochronne – dotychczasowe osi¹gniêW imieniu W³adz Uczelni powita³ uczestnicia i kierunki rozwoju w profilaktyce chorób
ków Prorektor ds. Klinicznych i Kszta³cenia
zakaŸnych.
Podyplomowego prof. dr hab. Andrzej
· Prof. dr hab. Anna Brêborowicz – KoObrêbowski w sposób niezwykle serdeczny
rtykosteroidy wziewne w terapii astmy oskrzewspominaj¹c Pani¹ Profesor Chmielow¹.
lowej u dzieci.
W czêœci wspomnieniowej wyg³oszono
· Prof. dr hab. Wojciech S³u¿ewski – Zespó³
nastêpuj¹ce referaty:
nadruchliwoœci z nadmiern¹ przerzutnoœci¹
· Dr hab. Anita Magowska – Wprowauwagi (ADHD) u dzieci – etiologia, ewolucja,
dzenie historyczne do wspomnieñ o prof.
terapia.
Marii Chmielowej.
· Dr hab. Magdalena Figlerowicz – Czy oba· Prof. dr hab. Wojciech S³u¿ewski – Prof.
wiaæ siê ptasiej grypy?
Maria Chmielowa – ¿ycie i dzia³alnoœæ.
Na zakoñczenie sympozjum wrêczono
uczestnikom certyfikaty udzia³u (3 punkty
· Prof. AM dr hab. Jacek Wysocki – Prof.
Prof. dr hab. Maria Chmielowa
edukacyjne). W recepcji sympozjum uczestniMaria Chmielowa Prorektor ds. Stu(1929-1991)
cy mogli zapoznaæ siê z ofert¹ firm bior¹cych
denckich, wychowawca kadry naukowej
Absolwentka
Wydzia³u
Lekarskiego
udzia³ w spotkaniu.
i studentów.
Akademii Medycznej w Poznaniu. CeDelegacja organizatorów Sympozjum
· Prof. dr hab. Krystyna Boczoñ – Maryta,
niony lekarz pediatra, spo³ecznik. Zawraz
z bliskimi Pani Profesor z³o¿yli kwiaty
duchowy przywódca naszej „Solidar³o¿ycielka i wieloletni Kierownik Kliniki
na
Jej
grobie na cmentarzu junikowskim.
Obserwacyjno-ZakaŸnej
Instytutu
Pedianoœci”.
trii AM w Poznaniu. Wybitny naukowiec,
Wypada
podziêkowaæ wszystkim, dziêki
· Dr hab. Aldona Kasprzak – Prof. Maria
autorka wielu prac badawczych z zaktórym Sympozjum dosz³o do skutku i by³o
kresu pediatrii i chorób zakaŸnych wieku
Chmielowa – portret cz³owieka.
tak bardzo udane. Wyrazy uznania nale¿¹ siê
dzieciêcego. Doskona³y nauczyciel akaWe wszystkich wspomnieniach, ilustrodemicki i wychowawca wielu lekarzy pefirmie Symposion, która profesjonalnie zajê³a
wanych ciekawym materia³em fotograficznych
diatrów z regionu Wielkopolski. Wspó³siê strona organizacyjn¹ przedsiêwziêcia.
i wzbogaconych kapitalnymi anegdotami,
za³o¿ycielka „Solidarnoœci" oraz Stowarzyszenia Absolwentów Akademii
powtarza³ siê jeden charakterystyczny rys
Medycznej im. Karola Marcinkowcharakteru Pani Profesor – Jej wielka dobroæ,
skiego. Prodziekan Wydzia³u Lekarserdecznoœæ i wewnêtrzne ciep³o, którym
Mgr Micha³ Krupski
skiego (1981-1984) i Prorektor ds.
obdarza³a wszystkich, którzy mieli szczêœcie
Studenckich Akademii Medycznej im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
znaleŸæ siê w krêgu Jej niezwyk³ej osobo(1984-1987).
woœci.

FAKTY AM Nr 3 (2006)

17

PO¯EGNANIE
PO¯EGNANIE
PROF. DR HAB. JERZY ALKIE W I C Z
(1938-2005)
Prof. dr hab. Jerzy Alkiewicz urodzi³ siê 3 maja 1938 roku
w rodzinie lekarskiej. Ojciec Profesora – Jan, by³ œwiatowej s³awy
profesorem w dziedzinie dermatologii i mikologii. Diagnostyka
i leczenie zaka¿eñ grzybiczych stanowi³y tak¿e jeden z wa¿nych
kierunków dzia³alnoœci naukowej i klinicznej Profesora Jerzego
Alkiewicza. Okres wojny i okupacji spêdzi³ Pan Profesor w Warszawie, £owiczu, Mogilnie. Z Poznaniem zwi¹zane by³y wszystkie
etapy edukacji Profesora: tu w 1951 roku ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹, w 1956 roku zda³ maturê w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym.
By³ absolwentem Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej
w Poznaniu; dyplom lekarza medycyny otrzyma³ w 1963 roku.
Pracê w Uczelni rozpocz¹³ jako wolontariusz, a nastêpnie
przeszed³ kolejne szczeble kariery zawodowej poprzez asystenta,
adiunkta, po ordynatora i kierownika kliniki. W tym czasie poszerza³
swoj¹ wiedzê zdobywaj¹c kolejno specjalizacje z pediatrii, chorób
p³uc i alergologii. Równolegle rozwija³ swój warsztat naukowy.
Uwieñczeniem wieloletnich badañ by³y rozprawy: doktorska i habilitacyjna. Rozprawê doktorsk¹: Badania nad morfologi¹, topografi¹ i czêstoœci¹ wystêpowania dro¿d¿aków Candida albicans
w migda³kach podniebiennych i gard³owych u dzieci obroni³ w 1972
roku. W 1990 roku uzyska³ stopieñ naukowy doktora habilitowanego
na podstawie rozprawy: Inhalacyjna postaæ koncentratu z Allium
sativum w eliminacji Candida albicans u dzieci z chorobami uk³adu
oddechowego.
G³ówny kierunek zainteresowañ Pana Profesora stanowi³a
aerozoloterapia. W tej dziedzinie by³ najwiêkszym autorytetem
w kraju. By³ tak¿e uznanym i cenionym znawc¹ tej problematyki
w skali miêdzynarodowej. Zajmowa³ siê ocen¹ w³aœciwoœci fizykochemicznych i aktywnoœci biologicznej leków inhalacyjnych. By³
twórc¹ oryginalnych receptur z³o¿onych preparatów inhalacyjnych.
Bada³ skutecznoœæ i bezpieczeñstwo leków inhalacyjnych, w tym
aktywnoœæ przeciwbakteryjn¹, wp³yw na surfaktant p³ucny. Weryfikowa³ przydatnoœæ ró¿nych technik i aparatury inhalacyjnej. Swoj¹
szerok¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem dzieli³ siê z lekarzami z ca³ego
kraju. Zainteresowania leczeniem inhalacyjnym by³y nierozerwalnie
zwi¹zane z inn¹ pasj¹ Pana Profesora, a mianowicie fitoterapi¹. Wiele
opracowanych przez niego sk³adów leczniczych opartych zosta³o na
aktywnych farmakologicznie substancjach pochodzenia naturalnego.
Profesor J. Alkiewicz by³ tak¿e wybitnym specjalist¹ w dziedzinie pediatrii, pulmonologii i alergologii. Jego wielokierunkowe
badania mia³y za cel rozwi¹zywanie trudnych problemów zwi¹zanych z diagnostyk¹ i leczeniem chorób uk³adu oddechowego
u dzieci. Wyraz uznania dla ogromnej wiedzy i doœwiadczenia
stanowi³y zaproszenia do pracy w zespo³ach ekspertów powo³ywanych dla opracowania standardów postêpowania. Profesor by³ tak¿e
cz³onkiem Rad Naukowych takich placówek jak Instytut GruŸlicy
i Chorób P³uc, Instytut Roœlin i Przetworów Zielarskich.
Bogaty i ró¿norodny dorobek naukowy Prof. Alkiewicza obejmuje 402 pozycje, w tym: 166 prac oryginalnych, 77 prac pogl¹dowych, 111 doniesieñ zjazdowych. Prof. Alkiewicz by³ autorem
10 monografii oraz redaktorem i wspó³autorem 11 podrêczników
i skryptów. Pe³ni³ tak¿e funkcjê redaktora naczelnego kwartalnika
„Postêpy Aerozoloterapii” oraz zasiada³ w Komitetach Naukowych
takich czasopism medycznych jak: „Postêpy Fitoterapii”, „Herba
Polonica”, „Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica”.
By³ cenionym w kraju wyk³adowc¹, o nieprzeciêtnych umiejêtnoœciach przekazywania wiedzy. Jego atrakcyjne, interesuj¹ce
wyst¹pienia cieszy³y siê ogromnym powodzeniem. By³ goœciem
wszystkich znacz¹cych konferencji i sympozjów naukowo-szkoleniowych w reprezentowanych przez siebie dziedziniach medycyny.
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Profesor Jerzy Alkiewicz

Prof. Alkiewicz wystêpowa³ tak¿e w roli organizatora
sympozjów naukowo-szkoleniowych i spotkañ edukacyjnych w regionie Wielkopolski. Wœród nich najwiêksz¹ rangê mia³o ogólnopolskie Sympozjum „Aerozole w Medycynie”. Ponadto, pod patronatem Profesora odbywa³y siê konferencje „Pneumonologica
i Alergologia” oraz Warsztaty Pulmonologiczne.
Jako nauczyciel akademicki zabiega³ o wysoki poziom wykszta³cenia studentów i lekarzy. Dba³ o praktyczne aspekty nauczania. Uczestniczy³ we wszystkich formach nauczania, a Jego
osi¹gniêcia na polu dydaktyki doceniali zarówno studenci, jak
i w³adze Akademii Medycznej, czego dowodem by³y przyznawane
mu nagrody dydaktyczne. Przygotowa³ skrypt dla studentów
Aerozoloterapia i rehabilitacja uk³adu oddechowego u dzieci, a dla
lekarzy jedyny dot¹d w Polsce podrêcznik na temat leczenia
inhalacyjnego Leczenie inhalacyjne i rehabilitacja uk³adu oddechowego. Stworzy³ studentom mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ
praktycznych i naukowych poza murami Uczelni, w ramach
Studenckich Obozów Naukowych. Przez 30 lat organizowa³ i kierowa³ obozami w Trzciance, by³ tak¿e wspó³twórc¹ obozów w Zaniemyœlu, Ko³obrzegu i Wrzosowie. Dla wielu by³o to pierwsze
Ÿród³o inspiracji naukowych: najlepsi kontynuuj¹ pracê w klinikach
pediatrycznych Akademii Medycznej.
Profesor by³ promotorem 5 rozpraw doktorskich i opiekunem
1 habilitacji, recenzentem 15 rozpraw doktorskich i 4 habilitacji.
Kierowa³ specjalizacjami 14 lekarzy w zakresie pediatrii na I stopieñ,
10 lekarzy w zakresie pediatrii na II stopieñ, 8 lekarzy pulmonologów
i 3 alergologów.
Szerokie zainteresowania problematyk¹ pulmonologiczn¹ i alergologiczn¹ Profesora wyrazi³y siê aktywnoœci¹ na forum licznych
towarzystw naukowych, w których pe³ni³ znacz¹ce funkcje. Prof. J.
Alkiewicz by³ przewodnicz¹cym Polskiej Grupy Roboczej
Miêdzynarodowego Towarzystwa „Aerozole w Medycynie”, cz³onkiem Zarz¹du Europejskiego Miêdzynarodowego Towarzystwa
„Aerozole w Medycynie”, przewodnicz¹cym Sekcji Aerozoli
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Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego i Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego, przewodnicz¹cym Sekcji Pulmonologicznej i cz³onkiem Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Pediatrycznego, cz³onkiem Zarz¹du G³ównego i przewodnicz¹cym
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz przewodnicz¹cym Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Zgodnie z misj¹ lekarsk¹, bodaj najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni³ wobec
pacjentów. Dla chorych by³ Prof. Alkiewicz doœwiadczonym,
kompetentnym lekarzem i serdecznym doradc¹. Mia³ dar nawi¹zywania kontaktu z chorymi dzieæmi i ich rodzicami lub opiekunami.
By³ wyrozumia³y, ale i konsekwentny.
Prof. J. Alkiewicz ³¹czy³ aktywne ¿ycie naukowca, nauczyciela
i lekarza z dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹. Przez 2 kadencje sprawowa³
funkcjê Prodziekana Wydzia³u Lekarskiego AM w Poznaniu (lata
1994-1999), by³ cz³onkiem Senatu AM w latach 2000-2003, zastêpc¹
przewodnicz¹cego Senackiej Komisji ds. Finansów od 2000 r. By³
Kierownikiem III Katedry Pediatrii. Stworzy³ i do œmierci kierowa³
Klinik¹ Pneumonologii Dzieciêcej (nastêpnie Klinik¹ Pneumonologii, Alergologii Dzieciêcej i Immunologii Klinicznej). W jej
ramach zorganizowa³ i kierowa³ Pracowni¹ Aerozoloterapii i Badañ
Czynnoœciowych. Utworzy³ tak¿e Szpital Dziennego Pobytu.
W ramach nadzoru specjalistycznego by³ konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pediatrii. Pe³ni³ funkcjê Dyrektora Pañstwowego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu w latach 1973-1986.
Kierowa³ Oœrodkiem Naukowo-Badawczym Chorób Uk³adu Oddechowego w Uzdrowisku Ko³obrzeg.
Dzia³alnoœæ zawodowa Prof. J. Alkiewicza by³a wysoko ceniona
przez w³adze Uczelni i w³adze pañstwowe. Uznanie, jakim siê cieszy³,
znalaz³o odzwierciedlenie w licznych nagrodach i wyró¿nieniach. Prof.

J. Alkiewicz otrzyma³ Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Odznakê
Honorow¹ Miasta Poznania, Odznakê Honorow¹ za Zas³ugi w rozwoju
województwa poznañskiego, wielokrotnie Nagrody Ministra Zdrowia
oraz rektorskie, nagrodê im. Biegañskiego II stopnia „Za szczególne
osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej w Akademii Medycznej”. Równie¿
nagrodzona zosta³a dzia³alnoœæ Pana Profesora w Studenckim Ruchu
Naukowym. Otrzyma³ I nagrodê „Za najlepsze zgrupowanie studentów”, I nagrodê „Za aktywnoœæ naukow¹ studentów i opiekunów”,
„Studenckie Odznaczenie za Wiedzê i Aktywnoœæ” SOWA z Czerwonym Krzy¿em, Medal „Za Zas³ugi dla Studenckiego Ruchu
Naukowego”, „Studenckie Odznaczenie za Wiedzê i Aktywnoœæ”
SOWA z Czerwonym Krzy¿em i Wieñcem Laurowym.
Prof. dr hab. Jerzy Alkiewicz zmar³ 15 lipca 2005 roku po d³ugiej
i ciê¿kiej chorobie. By³ wybitnym uczonym i nauczycielem,
wychowawc¹ kilku pokoleñ medyków, doœwiadczonym i oddanym
chorym lekarzem, sprawnym i zas³u¿onym dla œrodowiska
organizatorem, szlachetnym Cz³owiekiem i Przyjacielem. Swoj¹
wielokierunkow¹ dzia³alnoœci¹, zaanga¿owaniem, pracowitym ¿yciem, przyczyni³ siê do rozwoju nauki polskiej, poprawy opieki
medycznej nad chorymi dzieæmi, podniesienia poziomu edukacji
studentów i pielêgniarek. By³ ekspertem i twórc¹ polskiej szko³y
aerozoloterapii, wybitnym pulmonologiem i alergologiem.
Œmieræ Pana Profesora Jerzego Alkiewicza jest dla ca³ego œrodowiska medycznego i wspó³pracowników bolesn¹ strat¹. W Zmar³ym
straciliœmy Uczonego, Nauczyciela, Lekarza i Przyjaciela.
Czeœæ Jego Pamiêci!
Prof. dr hab. Anna Brêborowicz

PUBLIKACJE
DENTAL FORUM 2006, nr 1, XXXIV
Ryszard Koczorowski, 50-lecie Poznañskiego Wydawnictwa Stomatologicznego
PRACE ORYGINALNE
Agata Czajka-Jakubowska, Hajfeng Chen, Brian H. Clarkson, Janina Stopa, Obrazowanie materia³u pochodzenia biologicznego przy u¿yciu mikroskopu nowej generacji
Tomasz Konopka, Zbigniew Koz³owski, Ewa Karolewska, Ocena kliniczna zastosowania preparatu Listerine®
w ca³oœciowej dezynfekcji jamy ustnej
Anna Kierklo, Roœcis³aw Tribi³³o, Adam Walendziuk, Biomechaniczna analiza zjawisk zachodz¹cych na
granicy z¹b/wype³nienie pod wp³ywem obci¹¿eñ zgryzowych
El¿bieta Jodkowska, Konrad Ma³kiewicz, Ocena porównawcza wype³nieñ przyszyjkowych z materia³u Dyract
AP w dwóch ró¿nych wiekowo grupach pacjentów (3-letnie obserwacje)
Gra¿yna Demenko, Mariusz Pryliñski, Metoda eliminacji zaburzeñ fonetycznych u pacjentów leczonych
protezami ca³kowitymi: badania kliniczne
Joanna Topolska, Wojciech Ba³anda, Marta Malicka, Katarzyna Rudnicka-Siwek, El¿bieta Pels, Ma³gorzata Borowska,
Ocena œwiadomoœci prozdrowotnej rodziców dzieci w zakresie nawyków higienicznych i ¿ywieniowych oraz ich wp³ywu na stan uzêbienia mlecznego
Marta Raczyñska, El¿bieta Jodkowska, Ma³gorzata Lewandowska, Krzysztof Kurzyd³owski, Wp³yw techniki preparacji ubytków próchnicowych na uzyskan¹ powierzchniê zêbiny obserwacje w SEM
Rafa³ Rogalewicz, Adam Voelkel, Zwi¹zki uwalniane z dentystycznych wype³nieñ na bazie ¿ywic oraz ich wp³yw na organizm ludzki
Joanna Antoszewska, Teresa Matthews-Brzozowska, Rozszczep podniebienia – problem zalegania p³ytki nazêbnej w zale¿noœci od rodzaju
aparatu ortodontycznego
Ana Janas, Gra¿yna Grzesiak-Janas, Wystêpowanie bólu g³owy zwi¹zane z zatrzymanymi trzecimi zêbami trzonowymi w szczêce
PRACE POGL¥DOWE
Marek Kuras, Jacek Kuku³a, Jerzy Sokalski, Edyta So³kiewicz, Zmiany stê¿eñ bia³ek ostrej fazy po zabiegach chirurgicznych – przegl¹d
piœmiennictwa
Przemys³aw Gajdus, Zastosowanie artykulatorów w leczeniu protetycznym
PRACE KAZUISTYCZNE
Ma³gorzata Pawiñska, Gra¿yna Tokajuk, Renata Milewska, Dwuletnie obserwacje wyników leczenia patologicznych resorpcji zewnêtrznych
korzeni – opis przypadków
Maria Pospieszyñska, Ortodontyczne leczenie chorych z nieprawid³owoœciami uzêbienia w zespole obojczykowo–czaszkowym
Joanna Zappa, Tadeusz Cieœlik, Zatrzymane czwarte zêby trzonowe w ¿uchwie i szczêce – opis przypadku
Nowe w³adze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Dental Forum 2006, nr 1, XXXIV,
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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PUBLIKACJE
PODSTAWOWE ZABIEGI PIELÊGNACYJNE W CHIRURGII
Skrypt zosta³ napisany przez doœæ du¿y, bo sk³adaj¹cy siê z 10 autorów zespó³ Kliniki i bloku operacyjnego. Nie
ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e autorzy w g³ównej mierze oparli siê o swoje w³asne doœwiadczenie zdobyte
podczas codziennej pracy z chorymi, poszerzaj¹c je o doœwiadczenia zespo³u pielêgniarskiego pracuj¹cego
w oddzia³ach i salach operacyjnych oraz oczekiwania przysz³ych czytelników wyniesione z æwiczeñ i seminariów prowadzonych ze studentami.
Zawarty materia³, jego uk³ad odpowiada w pe³ni programowi nauczania chirurgii ogólnej dla studentów Wydzia³ów Lekarskich Akademii Medycznych. Jednak¿e wiêkszoœæ z opisanych zagadnieñ, przede wszystkim
dotycz¹cych czynnoœci pielêgnacyjnych, trudno znaleŸæ w takiej formie we wspó³czesnych opracowaniach
chirurgicznych. I w tym zakresie stanowi cenne uzupe³nienie obecnie dostêpnego piœmiennictwa chirurgicznego,
niezbêdnego w procesie kszta³cenia studentów medycyny.
Poznanie podstaw teoretycznych wykonywania wielu czynnoœci pielêgniarskich zaowocuje w przysz³ej pracy
absolwentów na sta¿ach podyplomowych i w codziennej pracy zawodowej, chocia¿by w praktykach lekarzy
rodzinnych. Natomiast przybli¿enie tematyki opieki przed- i pooperacyjnej, zasad postêpowania w bloku
operacyjnym, chirurgicznego leczenia ran oraz ich szycia u³atwi studentom pe³niejsze zrozumienie ogl¹danych zabiegów operacyjnych oraz
bardziej aktywne uczestnictwo w zabiegach operacyjnych w charakterze asysty.

Podstawowe zabiegi pielêgnacyjne w chirurgii. Materia³y dydaktyczne dla studentów Wydzia³u Lekarskiego,
pod red. M. Drewsa i R. Marciniaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

NOWINY LEKARSKIE (MEDICAL NEWS) NR 6 (74) 2005
Spis treœci
PRACE ORYGINALNE
W. Sarnowski, B. Perek, M. Jemielity, L. Paluszkiewicz, S. Katarzyñska, M. Filipiak, W. Derwich, W. Dyszkiewicz, Wyniki chirurgicznego leczenia migotania przedsionków z zastosowaniem irygowanej ablacji RF
u chorych z wad¹ zastawki mitralnej – doniesienie wstêpne
K. Wachal, R. Staniszewski, M. Stanisic, W. Majewski, Zmiany rytmu serca i ciœnienia têtniczego u chorych
operowanych z powodu zwê¿enia têtnic szyjnych
A. Soczka, A. Orczyk, M. Antczak, A. Pisarczyk, K. Korzeniowska, A. Jab³ecka, Monitorowana terapia
digoksyn¹
S. Pi³aciñski, A. Pelczar, P. Uruski, J. Dudziak, A. Sporna, P. Kosikowski, D. Zozuliñska, B. Wierusz-Wysocka,
Wybrane markery reakcji zapalnej a przewlek³e powik³ania choroby pacjentów z cukrzyc¹ typu 1
J. Kosmowski, W. Orczyk, S. Michalak, Wp³yw doœwiadczalnej choroby nowotworowej, czynnika martwicy guza
a, interleukiny-1 i interleukiny-6 na ekspresjê bia³ka wstrz¹su termicznego u szczura
J. Zaremba, J. Ilkowski, J. Losy, Seryjne pomiary stê¿eñ sICAM-1 i sVCAM-1 w surowicy chorych z udarem niedkorwiennym mózgu
J. Grabowski, K. Stryjakowska, E. Nowak-Markwitz, M. Spaczyñski, Ocena 5-letnich prze¿yæ chorych z rozpoznanym rakiem szyjki macicy
T. GoŸdziewicz, J. Kornacki, J. Skrzypczak, Losy pourodzeniowe dzieci z rozpoznan¹ prenatalnie wrodzon¹ torbielowatoœci¹ nerek i poszerzeniem uk³adu kielichowo-miedniczkowego
M. Barciñska, D. Pieczyrak, B. Miœkowiak, Badania przesiewowe wybranych parametrów uk³adu wzrokowego u dzieci w wieku 7-11 lat ze
œrodowiska miejskiego i wiejskiego
M. Maruszewska, I. Boles³awska, J. Przys³awski, Preferencje i czynniki wyboru owoców wœród m³odzie¿y szkolnej
W. Chalcarz, M. Radzimirska-Graczyk, Stosunek do wiedzy ¿ywieniowej dzieci i m³odzie¿y uprawiaj¹cych szermierkê
B. Ziemska, A. Wawrzyniak, W. Horst-Sikorska, E. Gowin, A. Pitracha, Stan zdrowia pracowników Akademii Medycznej w Poznaniu
PRACE POGL¥DOWE
W. Gachowski, E. Poniewierka, Guzy stromalne przewodu pokarmowego GIST
W. Dyszkiewicz, M. Kasprzyk, P. Kasprzak, M. Dyszkiewicz, Wspó³czesne pogl¹dy na patogenezê i leczenie wysiêku op³ucnowego
G. Grzybowski, W. Samborski, R. ¯aba, Ocena skutecznoœci wybranych metod fizjoterapii w leczeniu ³uszczycowego zapalenia stawów
E. Grajewska, E. Mojs, M. Sobieska, W. Samborski, Wybrane aspekty zaburzeñ mowy wystêpuj¹ce w mózgowym pora¿eniu dzieciêcym
T.M. Karpiñski, Wp³yw anestetyków lokalnych na odczyn zapalny
G. Jarz¹bek, M. Pawlaczyk, Z. Friebe, J. W³osiñska, Zaburzenia seksualne
K. Jaracz, K. Górna, Ocena jakoœci ¿ycia w œwietle nowych ustaleñ teoretycznych i metodologicznych
R. Adamek, T. Maksymiuk, A.M. Adamek, J. Or³owski, Kierunki polityki zdrowia publicznego Unii Europejskiej
Nowiny Lekarskie (Medical News), Nr 6 (74) 2005,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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STUDENCI
IV MIÊDZYNARODOWY KONGRES STUDENTÓW MEDYCYNY I M£ODYCH LEK ARZY,
POZNAÑ 2006
14-16 maja br. w budynku Collegium Stomatologicum odby³ siê Miêdzynarodowy Kongres Studentów
Medycyny i M³odych Lekarzy, Poznañ 2006, który od
szeœciu lat jest miejscem wymiany myœli naukowej
najm³odszych adeptów nauk medycznych. Licznie
przybyli uczestnicy – ponad 300 osób, nie tylko z naszej Akademii,
ale tak¿e z innych uczelni medycznych z kraju i za granicy oraz ogrom
wystawionych prac – 150 wyst¹pieñ w 13 sesjach tematycznych
sprawi³y, ¿e Konferencja organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspólnie z poznañskim oddzia³em Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland po
raz kolejny okaza³a siê najwiêkszym studenckim wydarzeniem naukowym w Wielkopolsce.
Pierwszego dnia Kongresu odby³a siê inauguracja po³¹czona
z bankietem. Wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goœcie, zaraz po
oficjalnym przywitaniu przez przedstawicieli organizatorów oraz JM
Rektora AM, prof. dr. hab. Grzegorza H. Brêborowicza, mieli okazjê
wys³uchaæ wystêpu Chóru poznañskiej Akademii Medycznej w premierowym repertuarze standardów muzyki rozrywkowej, opracowanym przez zespó³ specjalnie na tê okazjê.
W kolejnych dniach odby³o siê 13 sesji tematycznych. Dwie
z nich (sesja farmaceutyczna i kardiotorakochirurgiczna) mia³y

miejsce po raz pierwszy w historii Miêdzynarodowego Kongresu.
Zachêceni sporym zainteresowaniem nowymi sesjami tematycznymi
planujemy w przysz³ym roku poszerzyæ program konferencji
o odrêbne sesje, takie jak dermatologia, anestezjologia i intensywna
terapia. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla uczestników Konferencji by³y
warsztaty z pierwszej pomocy medycznej – Basic Life Support,
przeprowadzone przez doœwiadczony w organizacji takich przedsiêwziêæ zespó³ m³odych ratowników z Akademickiego Stowarzyszenia
Medycyny Ratunkowej.
Zakoñczenie IV Miêdzynarodowego Kongresu Studentów
Medycyny i M³odych Lekarzy odby³o siê w s³oneczne wtorkowe
popo³udnie, 16 maja. Ceremoniê wrêczenia nagród przez Prorektora
ds. Studenckich prof. dr. hab. Zenona Kokota poprowadzi³ w brawurowy sposób Prezydent poznañskiego oddzia³u IFMSA-Poland,
Marcin Mikoœ.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnê jeszcze raz z³o¿yæ
gratulacje wszystkim zwyciêzcom, a tak¿e wyraziæ moj¹ ogromn¹
radoœæ z sukcesu, jakim okaza³ siê tegoroczny Miêdzynarodowy
Kongres Studentów Medycyny i M³odych Lekarzy, Poznañ 2006.
Jesteœmy œwiadomi, ¿e wydarzenie to byæ mo¿e nie mia³oby racji
bytu, a z ca³¹ pewnoœci¹ nie by³oby tak udane, gdyby nie pomoc
wielu ¿yczliwych nam osób.
Magdalena £abêdzka

Serdeczne podziêkowania kierujemy do:
JM Rektora prof. dr. hab. med. Grzegorza H. Brêborowicza,
Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. farm. Zenona Kokota,
Prorektora ds. Klinicznych i Kszta³cenia Podyplomowego prof. dr. hab. med. Andrzeja Obrêbowskiego,
Prorektora ds. Integracji i Promocji Uczelni prof. AM dr. hab. Jacek Wysockiego,
Prorektora ds. Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ prof. dr. hab. Wojciecha Dyszkiewicza,
Dziekana Wydzia³u Lekarskiego I prof. dr. hab. med. W³adys³awa M. Manikowskiego,
Kanclerza mgr. Bogdana Poniedzia³ka,
Redaktora „Nowin Lekarskich” prof. dr. hab. med. Mariana Grzymis³awskiego,
Prof. Przemys³awa Pa³ki, Emilii £adziak oraz ca³ego zespo³u Chóru Akademii Medycznej,
Marka D¹browskiego oraz ratowników zrzeszonych w ASMR,
wszystkich jurorów, opiekunów kó³ naukowych i studenckich projektów badawczych, bez których pomocy i wiedzy Konferencja z ca³¹ pewnoœci¹ by
siê nie odby³a.
Moje osobiste podziêkowania kierujê do wszystkich „by³ych STN-owców”, którzy przez ca³y okres przygotowañ do Kongresu oraz w trakcie jego
trwania, s³u¿yli mi rad¹ oraz bezinteresown¹ pomoc¹.
Magdalena £abêdzka

Uczestników Kongresu powita³
JM Rektor, prof. Grzegorz H.
Brêborowicz, Kurator STN

Inauguracjê Kongresu uœwietni³ wyst¹p Chóru
poznañskiej Akademii Medycznej pod dyrekcj¹ prof.
Przemys³awa Pa³ki

FAKTY AM Nr 3 (2006)

Uroczystoœæ otwarcia Kongresu
prowadzili: Magdalena £abêdzka
i Tomasz GoŸdziewicz
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KONGRES
6TH INTERNATIONAL CONGRESS
OF MEDICAL STUDENTS AND YOUNG DOCTORS
May 14 – 16, 2006, Poznañ, Poland

W i n n e r s
HEAD AND NECK DISEASES
First Prize
Hanna Czerniejewska, Barbara Maciejewska, Konrad Grobelny, Natalia Smolarek, Bartek Neneman
School children speech articulation screening
Second Prize
Micha³ Monkiewicz, Katarzyna Lubkowska, Jan Ponichtera
Leukocyte subopulations in peripheral blood and in mucous layer of nasal cavity from patients with chronic allergy sinusitis
ORTHOPAEDICS, TRAUMATOLOGY AND NEUROSURGERY
First Prize
£ukasz Gmerek, Piotr GuŸniczak, Adam Ka³u¿ny, Joanna Malinowska
The results of surgical treatment of patients with posttraumatic intracranial hematomas.
Second Prize
Marek Roc³awski, Micha³ Bieniecki
The influence of Total Hip Replacement on Quality of Life of patients with osteoarthritis
PUBLIC HEALTH
First Prize
Ewa Talikowska, Leszek Pawelczyk, Piotr Jêdrzejczak, Joanna Haberko, Zuzanna Kopaczyñska
Awareness of basic medical law standards among doctors and patients in Poland
Second Prize
Barbara Czech
Autoagression among chosen occupational group of men
NEUROLOGY AND PSYCHIATRY
First Prize
Wojciech Orczyk, Jêdrzej Kosmowski, S³awomir Michalak
The expression of Heat Shock Protein 70 kDa in the rat brain as single-dose effect of cytokines.
Second Prize
Grzegorz Brzezicki, Maciej Borejsza-Wysocki
Evaluation of postoperative scar in the lumbosacral region of spine. Experimental study.
SURGICAL SPECIALITIES
First Prize
Piotr Drozdowski, Rafa³ Matkowski, Bart³omiej Szynglarewicz
The results of „The programme of prophylaxis and early detection of skin malignancies in Wroclaw” in the year 2005.
Second Prize
Wojciech Cieœlikowski Jr., Micha³ Ma³kowski, Damian Rusek
Detectability of the prostate carcinoma (PC) in men undergoing prostate biopsy due to increased level of prostate specific antigen (PSA).
CARDIAC, THORACIC AND VASCULAR SURGERY
First Prize
Damian Zwaruñ, S³awomir Szydlik, Wiktor Budniak, Miko³aj Krzy¿anowski, Mariusz Kasprzyk
The assessment of quantitative changes in the serum blood of the acute phase proteins (APP) in patients undergoing radical resection of the
non-small-cell lung cancer (NSCLC)
Second Prize
Weronika Oleœkowska, Magdalena Filip
Determination of influence of preoperative level ofHbA1c on postoperative sugar levels in the blood and on frequency of postoperative
complications
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KONGRES
PHARMACY
First Prize
Jan Matysiak, Zenon Kokot
Analysis of chemical composition of honeybee venom (Apis mellifera L.).
Second Prize
Paulina Biskupska, Izabela Jurga, Katarzyna Krawczyk, Agnieszka Wojtaszek, Barbara Thiem, Aleksandra Arkuszyñska
Phytochemical analysis of Eryngium planum in vitro cultures
INTERNAL DISEASES
First Prize
Ewa Brzeziñska
Hypomagnesaemia among critically ill patients.
Second Prize
Marcin Mikoœ, Justyna Marcinkowska, Hanna Parysek, Miko³aj Krzy¿anowski, Aleksandra Señko, Adriana Marciniak
Shwachman-Kulczycki score, spirometry and BMI in cystic fibrosis adults
GYNECOLOGY AND PERINATAL MEDICINE
First Prize
Izabela £abêdzka, Monika Pawlun, Ewa Dudziec, Agata Kuszerska
Influence of Perinatal Factors on Allergy in Children
Second Prize
Karol Po³om, Katarzyna Kamiñska, Monika Szarszewska, £ukasz Bartochowski
Plasma total antioxidant status (TAS) in breast cancer patients.
PEDIATRICS
First Prize
Anna Szroniak, Izabela £abêdzka, Adriana Marciniak
Is BMI associated with childhood asthma?
Second Prize
Olga Zaj¹c, Katarzyna Stefankiewicz
A comparison of treatment results in children with standard risk and intermediate risk acute lymphoblastic leukaemia (ALL) treated according
to ALL-BFM 90 and ALL IC-BFM 2002 regimen.
CARDIOVASCULAR DISEASES AND VASCULAER HYPERTENSION
First Prize
Aleksandra Ciep³ucha, Agnieszka Bartczak, Magdalena Jab³oñska, Kamila Góralska
A socio-economical status of adult patients with congenital heart defect – a 10-year-long observation.
Second Prize
Ewa Broniarczyk, Ewa Brzeziñska, Izabela Cwojdziñska, Maciej Flader, Joanna Stanis³awiak
The influence of exertion and maximal exercise systolic blood pressure on the level of albuminuria in a group of young subjects with
hypertension and in a group of young, healthy subjects.
BASIC LIFE SCIENCES AND GENETICS
First Prize
Pavel Riha
Regulation of Rap1GAP2/14-3-3 binding is a novel mechanism of prostacyclin and nitric oxide inhibitory function in human platelets
Second Prize
Katarzyna Stefankiewicz, Olga Zaj¹c, Adam Czy¿yk, £ukasz Kwinta, Marcin Nowicki
Estimation of p53 expresion usability in diagnosis of colon adenomas and adenocarcinomas
DENTISTRY
First Prize
M. B³auciak, M. Dubicka, £. Grela, M. Hemerling, L. Kovats, K. Matusiak, Z. Œlebioda
Candida occurrence in young healthy adults with no systemic diseases
Second Prize
Jr. Assistant Boaghe Madalina Violeta, Jr. Assistant Perieanu Viorel Stefan
Esem analysis of ceramic and metal inlays’ adhesion
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DZIEÑ SPORTU
ZE SPORTEM ZA PAN BRAT
Dzieñ rektorski w œrodku maju mo¿e oznaczaæ tylko jedno – Dzieñ Sportu. Tym razem odby³ siê on razem z imprez¹
Medykalia-Open Air, na której wspólnie bawili siê studenci poznañskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie sekcje sportowe naszej Uczelni mia³y mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich
osi¹gniêæ i zachêcenia do wstêpowania w ich szeregi.
JM Rektor, prof.
G.H. Brêborowicz
otworzy³ Dzieñ Sportu, a potem rozegra³ mecz w tenisa.
Spotkanie zakoñczy³o siê sprawiedliwym remisem

Podczas Dnia Sportu zaprezentowa³y siê wszystkie sekcje
sportowe dzia³aj¹ce w poznañskiej Akademii Medycznej

W czasie Dnia Sportu og³oszono zwyciêzców plebiscytu na Sportowca
Roku (I miejsce – E. Buszkiewicz – siatkówka; II – Micha³ Wyrwiñski – judo;
III – Natalia Pietrowska - p³ywanie)

Ile osób mo¿e wejœæ do „malucha”? Studenci udowodnili,
¿e trzynaœcie

M³odzi
uniwersyteccy
chemicy zabawiali
zebranych tajnikami
chemii…

… a chêtnym polewali
rêce ciek³ym azotem
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CHÓR
FARTUCH, NUTY I WYSTERYLIZOWANY KAMERTON,
CZYLI CHÓR AM NA JUWENALIACH 2006!
Koncert „Studenci warci Poznania”
18 maja w auli UAM pierwotnie mia³y spotkaæ siê chóry
poznañskich uczelni organizuj¹cych Juwenalia. Ostatecznie
bawiliœmy publicznoœæ razem z Chórem Kameralnym UAM
i chórem Veribis Unitis z Turku, który rozpocz¹³ spotkanie
krótkim wystêpem. Za³o¿eniem koncertu by³o – jak na Juwenalia przysta³o – uzewnêtrznienie naszej studenckiej radoœci,
zabawy, humoru i pomys³owoœci.
Postanowiliœmy wiêc pokazaæ siê z naszym œwie¿o
upieczonym repertuarem muzyki rozrywkowej w nowym,
doœæ specyficznym obliczu. Pierwszy raz Chór AM pokaza³
siê na scenie auli UAM w… szpitalnych fartuchach! Kiedy
weszliœmy na scenê z za³o¿onymi maseczkami chirurgicznymi, publicznoœæ bardzo siê o¿ywi³a, ale w momencie
ukazania siê naszego Maestro w bia³ym fartuchu i zielonym
czepku chirurgicznym, widownia niemal¿e szala³a z radoœci.
Rozpoczêliœmy nasz wystêp od wrêczenia dyrygentowi kamertonu w sterylnym opakowaniu przez nasz¹ chórzystkê,
Elê, i od przetarcia czo³a Profesora profesjonalnym ruchem
„profesjonalnej pielêgniarki”, Boby.
Zaœpiewaliœmy bardzo znane Killing me softly, Somewhere z musicalu „West Site Story” i Summertime
G. Gershwina, które szczególnie przypad³o do gustu naszej
publicznoœci – oklaski pojawi³y siê zanim skoñczyliœmy
œpiewaæ ostatni akord. Potem zaœpiewaliœmy Can’t buy me
love Lennona, które publicznoœæ doceni³a przede wszystkim
za bardzo szybkie tempo wykonania. Nastêpnie, przez chwilê
poczuliœmy siê jak cz³onkowie legendarnego Queen, œpiewaj¹c Bohemian Rapsody i zakoñczyliœmy nasz koncert staropolskim Uwoz mamo roz w opracowaniu M. Ga³êskiego.
Schodz¹c ze sceny zbieraliœmy gromkie brawa usatysfakcjonowanej publicznoœci.
Drug¹ czêœæ koncertu rozpocz¹³ Chór Kameralny UAM
pod dyrekcj¹ K. Szydzisza. Jak zwykle studenci UAM wykazali siê niedoœcignion¹ intonacj¹ i poruszyli publicznoœæ
utworami z „Kabaretu Starszych Panów”. Bardzo ciekawe
by³o zejœcie chóru ze sceny – schodz¹c œpiewali kanon a¿ do
ostatniej chwili – a nawet d³u¿ej, bo gdy usta³y oklaski po
ostatnim chórzyœcie, s³ychaæ by³o ten w³aœnie kanon dobiegaj¹cy z korytarza. Koncert zakoñczy³ swoim wystêpem chór
„Veribis Unitis” z Turku œpiewaj¹c muzykê rozrywkow¹.
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STUDENCI
W STOMATOLOGICUM PO NORWESKU
W Norwegii 17 maja, to œwiêto narodowe. W tym dniu, w 1814 r. w miejscowoœci Eidsvoll uchwalona zosta³a Konstytucji Norwegii. By³a
to próba odzyskania przez ten kraj ca³kowitej suwerennoœci. W 1814 r. Norwegii uda³o siê co prawda oderwaæ od Danii, ale oczekiwanej
suwerennoœci nie odzyska³a. Skoñczy³o siê na unii personalnej, tym razem ze Szwecj¹. Na niepodleg³oœæ Norwegowie musieli czekaæ do
1905 r. Jednak¿e to w³aœnie na pami¹tkê uchwalenia Konstytucji 17 maja ka¿dego roku wywiesza siê flagi narodowe, a na ulicach organizowane
s¹ parady i procesje.
W tym roku Dziekanat Wydzia³u Lekarskiego (Oddzia³ Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim) zorganizowa³ dla studentów anglojêzycznych
przyjêcie z okazji Œwiêta Konstytucji Norwegii, które odby³o siê – oczywiœcie – 17 maja.
Wszystkich przyby³ych, w imieniu dziekana, powita³ prof. Grzegorz Oszkinis, Prodziekan ds. Oddzia³u Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim.
Studenci z Norwegii przypomnieli historiê swojego kraju, t³umacz¹c dlaczego dzieñ ten jest dla nich tak wa¿ny. Nie oby³o siê przy tym bez
wspólnego odœpiewania hymnu Norwegii. I mimo, ¿e jêzyk norweski do naj³atwiejszych nie nale¿y (Ja, vi elsker dette landet Som det stiger
frem Furet vFrbitt over vannet…), to Goœcie poradzili sobie z tym bez wiêkszych problemów.

WYBORY W RUSS
25 maja br. odby³y siê wybory do Rady Uczelnianej Samorz¹du Studenckiego na kadencjê 2006-2008. Pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady odby³o siê 19 czerwca 2006 r.
W trakcie wyborów oddano 238 g³osów, w tym 237 wa¿nych i 1 niewa¿ny:
· Na Wydziale Lekarskim I oddano 93 g³osy, w tym: 92 wa¿ne i 1 niewa¿ny;
· Na Wydziale Lekarskim II oddano 22 wa¿ne g³osy;
· Na Wydziale Farmaceutycznym oddano 43 wa¿ne g³osy;
· Na Wydziale Nauk o Zdrowiu oddano 80 wa¿nych g³osów.
Uczelniana Komisja Wyborcza Samorz¹du Studenckiego stwierdzi³a, i¿ ni¿ej wymienione osoby zosta³y wybrane do Rady Uczelnianej
Samorz¹du Studenckiego
Wydzia³ Lekarski I:
1. Anna Kaczmarek
2. Patryk Konieczka
3. Bartosz Strzelecki
4. Magdalena Szewczuk
5. Pawe³ ¯ebryk

Wydzia³ Farmaceutyczny z Oddzia³em Analityki Medycznej:
1. Magdalena Cerbin
34 g³osów
2. Ewelina Stefañska
20 g³osów
3. Joanna Brud
2 g³osów

67 g³osów
45 g³osów
55 g³osów
55 g³osów
46 g³osów

Wydzia³ Nauk o Zdrowiu:
1. Weronika Kolecka
2. Agnieszka Krawczyk

Wydzia³ Lekarski II z Oddzia³em Stomatologii:
1. Maciej Czerwiñski
18 g³osów
2. Bartosz Rabiega
14 g³osów
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Wspó³pracownicy
Kazimierz Fryœ (zdjêcia)
Na ok³adce: Dzieñ Sportu – Medykalia 2006
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Dr Norbert Rehlis

Był dobrym człowiekiem...

Dwumiesiecznik informacyjny
,

Był wrzesień 1991 roku. Dotarliśmy do Puri hinduskiej
miejscowości leżącej w stanie Orissa nad samą Zatoką
Bengalską. Nasza grupa składała się z sześciu osób:
Kasia, Beata, Joanna, Przemek, Leszek i ja wszyscy byliśmy
wtedy studentami Wydziału Lekarskiego Akademii
Medycznej w Poznaniu. Zatrzymaliśmy się w schronisku
młodzieżowym niedaleko dworca kolejowego, a następnie
ruszyliśmy na poszukiwanie Ashramu „SVD House”,
gdzie jak pustelnik niedaleko kolonii trędowatych mieszkał
samotnie polski misjonarz, werbista Ojciec Marian Żelazek.
Słońce schowało się już za horyzontem, a rikszarz,
który zobowiązał się dowieźć nas do Ojca Mariana,
mimo przejechanych kilometrów nadal oddalał się od miasta.
Wkrótce ogarnęły nas całkowite ciemności, bo chmury,
z których w dzień padał monsunowy deszcz, skutecznie
zasłoniły gwiazdy i księżyc. Jechaliśmy najpierw wzdłuż
wybrzeża, potem przez teren przypominający pustynię,
a następnie skręciliśmy w stronę buszu. Po obu stronach
drogi rozpościerały się gęste zarośla, a nad głowami
powiewały ciemne pióropusze palm kokosowych
oraz innych tropikalnych drzew. Tylko drobne światełka
lampek oliwnych przebijające się gdzieniegdzie wśród bujnej
roślinności były sygnałem, że nie jesteśmy tutaj sami.
Wokoło trwała cisza przerywana dziwnymi i tajemniczymi
odgłosami zwierząt i owadów, a także rytualnych bębnów
czy cichego płaczu dziecka. Czasami koło rikszy przemknął
jakiś ludzki cień. „To Adibasi” wyjaśnił rikszarz „pierwotni
mieszkańcy buszu”. Nagle do odgłosów tropikalnego lasu
dołączyły nowe, jakże odmienne dźwięki: „To gramofon,
słyszycie? To polskie pieśni! Co za niespodzianka!
To Ojciec Marian!”.
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W szkole Beatrix, podczas rozmowy z matką jednego z uczniów
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O. Marian często odwiedzał swoich podopiecznych,
którzy dzielili się z nim swoimi radościami i smutkami
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