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Szanowni Państwo,

kończący się właśnie 2017 rok był dla
nas czasem niełatwych zadań i wielu
wyzwań. Zwłaszcza w zakresie zmian
organizacyjnych, służących wypracowywaniu nowego modelu funkcjonowania uczelni oraz większej dbałości
o wspólne finanse. Dlaczego postanowiliśmy wprowadzić tak szerokie
zmiany? Bo wierzę, że tak jak my,
znakomita większość traktuje Uczelnię jako wspólne dobro, wybrane
przez siebie miejsce pracy na wiele
lat, o które chce dbać i przyczyniać
się do jego rozwoju. A bez podążania
w kierunku, który obrały najlepsze
uczelnie trudno byłoby sprostać temu
zadaniu.
Doceniam wysiłek wszystkich
tych, którzy zechcieli zrozumieć nasze intencje, akceptowali, a zwłaszcza
aktywnie pomagali w działaniach restrukturyzacyjnych w ciągu ostatniego
półtora roku. I choć zmiany, mogły
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niekiedy wzbudzać zrozumiałe zniecierpliwienie związane z dodatkowym wysiłkiem, to dziś mogę powiedzieć, że widzimy ich pozytywne
skutki.
Uczelnia to przede wszystkim
ludzie tworzący naszą akademicką
wspólnotę. Wszystkie działania, które
proponowaliśmy, realizujemy i nadal
będziemy realizować są po to, żebyśmy w niedalekiej przyszłości mogli
czerpać jeszcze większą satysfakcję
z bycia w naszej społeczności. Także
tej materialnej. Dlatego z satysfakcją
możemy stwierdzić, że nasza polityka oszczędniejszego wydatkowania
środków ogólnouczelnianych przyniosła efekty. Sytuacja finansowa
uległa polepszeniu, a zagrożeniem
dla uczelni nie jest już tzw. dług wewnętrzny oraz potencjalny wysoki
kredyt związany z budową Centrum
Symulacji Medycznych. Pierwszym
wymiernym skutkiem finansowym
tych zmian dla społeczności akademickiej jest możliwość podniesienia
od tego roku akademickiego wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe stacjonarne, w tym anglojęzyczne
i taką decyzję już podjąłem. W zależności o rodzaju zajęć i zajmowanego
stanowiska stawki te wzrastają od 17
do 27 procent (średnio o 20 procent).
Ta decyzja będzie kosztowała Uczelnię około 4 mln złotych, ale nie została podjęta pochopnie. Prowadzone
obecnie czynne, stałe monitorowanie
budżetu, zarówno strony przychodowej jak i wydatków (powołaliśmy
nowy Zespół ds. Kontrolingu) pozwala na podejmowanie takich decyzji
bez nadmiernego ryzyka. Przyczyną
skierowania pierwszego strumienia
wolnych środków finansowych w tą
stronę było zrozumiałe niezadowolenie młodszych pracowników z faktu
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likwidacji umów cywilno-prawnych
i włączenie wypracowanych nadgodzin do powiększonego wynagrodzenia podstawowego (pensji). Skutkowało to wypłatą części należnych sum
(około 13 procent z kwoty brutto)
z opóźnieniem, w postaci powiększonej 13-tki i średniej urlopowej. Mogło
to stwarzać poczucie realnego obniżenia stawek, choć tak naprawdę ich
nie było, a także utraty kontroli nad
dodatkowym dochodem, ponieważ
jest on „wtopiony” w pensję. Obecna
podwyżka rozwiązuje pierwszy z tych
problemów, a w przyszłości postaramy się o takie narzędzia informatyczne w Dziale Płac, by ta część pensji
była wypłacana osobno i widoczna na
„pasku pensji”.
Stan finansów na koniec roku
pozwolił także docenić dodatkowo
zaangażowanie Nas wszystkich. Podjęliśmy decyzję, że każdy z pracowników naszej Uczelni, otrzyma roczną
premię, w wysokości połowy wynagrodzenia zasadniczego, która trafiła na Państwa konta kilka dni temu.
Wynik finansowy Uczelni pozwolił
także na podniesienie wynagrodzeń
osobom najmniej zarabiającym. Taką
podwyżkę otrzyma ponad 200 osób
najniżej zarabiających. Ostatnia nowelizacja regulaminu wynagrodzeń
porządkuje te kwestie. Regulamin
wprowadza także logiczne kategorie
zaszeregowania pracowników oraz
klarowne zasady awansowania w zależności od stażu pracy i kwalifikacji,
co dotyczy głównie pracowników administracji i pionów pomocniczych.
To krok w stronę usprawnienia całej
struktury zatrudnienia i trwały mechanizm pozwalający jak najlepiej
wykorzystać potencjał wszystkich
zatrudnionych osób. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych

GŁOSEM REKTORA
Uniwersytet Medyczny 2.0 –
perspektywa na przyspieszenie
za sprawne procedowanie nad nowymi przepisami.
Większość naukowych i dydaktycznych zadań Uczelni nierozerwalnie związanych jest ze sprawną obsługą administracyjną. Ułatwieniem
w załatwianiu przeróżnych spraw na
Uczelni będzie także, przygotowany
niedawno pod kierunkiem Rektora
Michała Musielaka przewodnik po
meandrach administracji, który trafił
w Państwa ręce, a który opisuje krok
po kroku, jak powinna wyglądać procedura realizacji różnych spraw. Nawet jeżeli nie wszystkie te procedury
są przestrzegane w realnym życiu, to
będziemy wiedzieć czego mamy prawo oczekiwać od pracowników administracji i do czego będziemy dążyć.
W przyszłym roku z impetem postępować będzie dalsza informatyzacja Uczelni. Jednym z efektów tego
procesu będzie przyspieszenie wszelkich zakupów. Zamówienia składane
będą w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Skróci to znacząco
czas podejmowania decyzji, a zakupy
w ramach przyznanych budżetów,
nie będą wymagały skomplikowanego procesu uzyskania zgody. Jeszcze
większym wyzwaniem i ułatwieniem
będzie utworzenie w WISUSie aplikacji SeMaFoR (System Monitorowania
Finansowych Rezerw), która pozwoli
kierownikom jednostek na bieżące
monitorowanie stanu środków finansowych na kontach jednostek (np.
środki statutowe), podobnie jak aplikacja SZEF pozwala na monitorowanie stanu kadrowego i wykonania
pensum jednostki. SEMAFOR będzie
powiązany z opisanymi wyżej elektronicznymi zakupami.
W dotychczasowych wystąpieniach dużo miejsca poświęcałem
obecnym i planowanym inwestycjom.

Są one warunkiem rozwoju Uczelni.
I również ich nie zaniedbujemy. Zdobyliśmy kolejną dotację na budowę
Centrum Symulacji Medycznej, która
łącznie w roku 2017 wyniosła ponad
10 mln złotych. Pozwoliło nam to
znacząco przyspieszyć prace budowlane, które jak pewnie Państwo zauważyliście, zmieniają obiekt CSM z dnia
na dzień. Pozwala nam to wierzyć,
że zgodnie z planem, w październiku
2018 roku, pierwsi studenci rozpoczną w nim naukę.
Przed nami duże wyzwanie związane z pozyskaniem środków na budowę Collegium Pharmaceuticum.
Jesteśmy w trakcie rozmów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a na
przełomie grudnia i stycznia czeka nas
wizyta studyjna przedstawicieli banku
z Luksemburga.. Przygotowania do
budowy Collegium Pharmaceuticum
jednak już trwają – prace nad projektem architektonicznym są na zaawansowanym etapie, a w styczniu 2018 r.
składamy wniosek na dotację UE dla
pierwszego etapu Collegium Pharmaceuticum – Centrum Innowacyjnych
Technologii Farmaceutycznych.
Nie zaniedbujemy też działań,
które intensyfikują rozwój naukowy
Uczelni. W październiku rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu ProScience 2.0 zorganizowanego przez
Rektora Michała Nowickiego. W wyniku oceny projektów nadesłanych w
ramach konkursu, wyłoniono siedem
zespołów badawczych, które zostaną
doposażone w unikalną aparaturę badawczą, na którą udało się wygospodarować dodatkowe 1,5 mln złotych.
Konkurs ten chciałbym kontynuować
także w następnych latach. Podobną
sumą zostało zasilone na wyposażenie
badawcze Uczelniane Centrum Aparaturowe, które podlega reorganizacji.

Szczegóły podamy w kolejnym wydaniu Faktów UMP.
Uzyskaliśmy, w drugim podejściu,
– wspólnie ze Szpitalem Klinicznym
im. Heliodora Święcickiego i Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego – pozytywną ocenę inwestycji
Centralnego Zintegrowanego Szpitala
Klinicznego w ramach tzw. systemu
IOWISZ. Punktacja robi wrażenie
– blisko 25.000 punktów, przy minimalnej ilości 6200. Tu jednak musimy zintensyfikować nasze prace, by
w przyszłym roku zrobić wszystko, co
możliwe dla wpisania projektu CSK
do wieloletniego budżetu państwa. To
projekt o wymiarze historycznym dla
naszej Uczelni, dlatego każde Państwa
wsparcie w tym zakresie jest bezcenne. Staramy się niczego w tym względzie nie zaniedbać – reszta w rękach
polityków.
Czeka nas wiele wyzwań, realizacji
planów, o których szerzej mówiłem
w swoim wystąpieniu podczas inauguracji roku akademickiego. Ale nie
tylko praca kształtuje nasze życie.
Szanowni Państwo,
jest taki czas w roku, który skłania
nas do refleksji, podsumowań tego co
za nami, a co jeszcze przed, zarówno
w sferze osobistej jak i zawodowej
naszego życia. To nadchodzący właśnie czas Świąt Bożego Narodzenia.
Chciałbym życzyć Państwu, żeby
wszystkie te podsumowania osiągnęły
wyłącznie optymistyczny wymiar.
Życzę pięknych, spokojnych Świąt
spędzanych w gronie najbliższych.
Popatrzmy także wspólnie z nadzieją na zbliżający się, jestem przekonany, że szczęśliwy dla Nas wszystkich
rok 2018.
Rektor
Andrzej Tykarski
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W skrócie

Akademia Formedis
26 października odbyło się spotkanie inaugurujące Akademię Formedis – projekt organizowany przez Formedis wraz
z Działem Promocji i Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Projekt adresowany jest do studentów zdrowia publicznego, kierunków medycznych, ekonomicznych i prawa oraz wszystkich studentów zainteresowanych pracą zawodową w obszarze zdrowia. Uroczystego otwarcia spotkania dokonali Piotr
Magdziarz – założyciel FORMEDIS Medical Management & Consulting oraz dr hab. Tomasz Piotrowski – Prodziekan ds.
Promocji i Rozwoju Wydziału na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Nie zabrakło przedstawicieli partnerów projektu: Fresh Brand
Design, Centrum Zdrowia Tuchów, Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A., Kancelaria Prawna Filipiak Babicz, Formedis
Design, Sympro oraz przedstawicieli patronów medialnych: czasopisma Menedżer Zdrowia i wydawnictwa Termedia.
Prelegentami w trakcie pierwszych warsztatów byli: Adam Michańków, prezes Zarządu Fresh Brand Design oraz Tomasz Olszówka, prezes Zarządu Centrum Zdrowia Tuchów omawiający dla 40 uczestników projektu tematy z zakresu:
marketingu, public relations i negocjacji.
db

Szczególne spotkania

Fot. Marek Woszczek

Drugi raz z rzędu nasza Uczelnia przy współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych wzbogaciła
program dorocznych „Senioralnych”. Dzięki zaangażowaniu pracowników katedr i klinik oraz
Muzeum Uniwersytetu Medycznego, prawie
200 seniorów, w trakcie ośmiu październikowych dni, skorzystało z możliwości uczestnictwa
w wykładach, warsztatach i prezentacjach. Szeroki wachlarz poruszanej tematyki, od zaburzeń
pamięci, cukrzycy typu 2. przygotowania do badań laboratoryjnych czy udaru, przez szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy, wpisał się w kalendarz przeszło 250 wydarzeń przygotowanych
w ramach siódmej edycji akcji. Podziękowania
na ręce kierowników: Muzeum, Katedry i Kliniki
Medycyny Paliatywnej, Katedry Profilaktyki Zdrowotnej, Katedry Pielęgniarstwa, Katedry Chemii
i Biochemii Klinicznej oraz Pani Szoreny Czchutiaszwili przesłał Prorektor ds. Organizacji, Promocji
i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Michał
Musielak.
Dominika Bazan
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Wyjątkowe spotkanie
Szczególne miejsce w naszej uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym,
a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok
studiów są osoby tak utalentowane jak finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też Władze naszej Uczelni
podjęły decyzję o specjalnym wyróżnieniu studentów pierwszorocznych, którzy w 2017 roku okazali się najlepszymi
z najlepszych. W obecności Prorektora ds. studenckich prof. dra hab. Edmunda Grześkowiaka i Prorektora ds. dydaktyki
i kształcenia podyplomowego prof. dra hab. Ryszarda Marciniaka, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w dniu 31
października gościł siedmiu wybitnych studentów kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim I. W gronie wyróżnionych
finansowym „zastrzykiem” Rektora, bonem na zakup wydawnictw naukowych oraz drobnymi upominkami znaleźli się:
Julia Czarnecka, Paulina Smaruj, Tomasz Chady, Bartosz Kiszka, Michał Pawlak, Piotr Płócienniczak i Mikołaj Żołyński.
db

Pierwsza nagroda
Pragniemy poinformować, iż podczas ISPOR POLAND CHAPTER XV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, która odbyła się w Warszawie w dniach 30.11.
– 01.12.2017, nagrodę za najlepszą pracę magisterską „Analiza rynku leków zarejestrowanych
w Polsce jako lek Rx i OTC” otrzymała Pani Olga
Adamczak. Praca została wykonana w Katedrze
i Zakładzie Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
db
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Egzamin z 25-lecia
R

Rok 2017 był rokiem jubileuszowym dla Wydziału Lekarskiego II. Odbywało się wiele konferencji, powstały
publikacje i wydawnictwa. Kulminacją obchodów Jubileuszu 25 − lecia było jednak wieczorne spotkanie
w CKD, 24 listopada, które zgromadziło liczne grono pracowników Wydziału, sympatyków i gości.

Wieczór, przygotowany według scenariusza autorstwa Danieli Popławskiej, aktorki
Teatru Nowego w Poznaniu i Kanclerza naszej Uczelni dr. Rafała Staszewskiego, miał
formę egzaminu z minionych 25 lat Wydziału. Było więc i humorystycznie, kiedy
na pytania komisji egzaminacyjnej odpowiadali Rektor profesor Andrzej Tykarski
oraz Dziekan, profesor Zbigniew Krasiński,
i poważnie, kiedy historię Wydziału prezentował Dziekan Krasiński, i podniośle,
kiedy statuetki KOMEDY 2017 odbierali laureaci, i wręcz filozoficznie, kiedy
o odpowiedzialności i sumieniu mówił
w swoim wykładzie profesor Stefan Grajek
– humanista, wizjoner i ikona Wydziału
Lekarskiego II.
Komisja egzaminacyjna w składzie:
Daniela Popławska, dr hab. Lidia Gil i dr
Rafał Staszewski, gospodarze wieczoru,
rozpoczęli od powitania znakomitych

Dziekan, profesor Zbigniew Krasiński
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gości, wśród których między innymi byli:
Senator RP Piotr Florek, Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, Starosta
Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski
ale także dziekani wydziałów lekarskich
z całej Polski, przedstawiciele instytucji,
biznesu, którzy na co dzień współpracują
z Wydziałem Lekarskim II.
Dziekan, profesor Zbigniew Krasiński, dziękując wszystkim za uczestnictwo
w uroczystości, przedstawił krótka historię Wydziału, podkreślając zasługi swoich
poprzedników na tym stanowisku, oraz
rektorów naszego Uniwersytetu bez wysiłku których, trudno byłoby dziś świętować
tak piękny jubileusz. Wszystkie te osoby,
a także pozostali pracownicy Wydziału Lekarskiego II zostali uhonorowani w
specjalnym albumie jubileuszowym wydanym z okazji 25 – lecia. Jest to także kronika osiągnięć naukowych i dydaktycznych

Profesor Stefan Grajek i Rektor prof. Andrzej Tykarski

wydziałowych katedr i klinik. Album
powstał pod redakcją profesorów Bogdana Miśkowiaka i Romualda Ochotnego,
którzy, najlepiej chyba przygotowani do
egzaminu z 25 – lecia, nie bali się żadnych
podchwytliwych pytań przewodniczącej
Danieli Popławskiej, choć dla bezpieczeństwa profesor Romuald Ochotny przygotował imponujących rozmiarów ściągę...
Kulminacyjnym punktem wieczoru
było wręczenie najwyższych wydziałowych wyróżnień – Statuetek KOMEDY
2017 – przyznawanych osobom, które mają
największe zasługi dla rozwoju Wydziału. Moment wręczenia poprzedzony był
małym konkursem etiud filmowych – ku
czci kompozytora, patrona statuetek –
w których w głównych rolach obsadzeni byli „aktorzy” zasłużeni dla Wydziału:
a więc „Dwaj ludzie z szafą” czyli profesorowie Andrzej Tykarski i Zbigniew Krasiński,

Profesorowie Bogdan Miśkowiak i Romuald
Ochotny

Fakty

w „Dziecku Rosemary” w rolę Mii Farow wcieliła się profesor Anna Surdacka
a w „Pogromcach wampirów” zagrała
profesor Mariola Ropacka – Lesiak.
Przy akompaniamencie
niezapomnianych utworów Krzysztofa Komedy,
absolwenta naszej Uczelni, Daniela Popławska prezentowała sylwetki kandydatów, którzy z rąk Rektora, profesora Andrzeja Tykarskiego i Dziekana, profesora
Zbigniewa Krasińskiego odbierali Statuetki KOMEDY 2017. Tym zaszczytnym
wyróżnieniem uhonorowani zostali profesorowie: Jacek Wysocki, Stefan Grajek,
Maria Borysewicz – Lewicka, Jerzy Sowiński, Marek Ruchała.
Artystyczną oprawę wieczoru stanowiły piosenki w wykonaniu aktorki Teatru Nowego Martyny Mierzwy, której
akompaniowali skrzypaczka Celina Kotz
i pianista Radosław Mateja. Na zakończenie uroczystości wystąpił Andrzej i Maja
Sikorowscy prezentując piosenki zarówno z repertuaru grupy „Pod budą” jak
i najnowsze napisane także specjalnie dla
Mai Sikorowskiej.
Ostatnim akcentem wieczoru był
wspólny toast, z życzeniami następnych
jubileuszów, i okolicznościowy tort, którego dzielenia podjął się gospodarz Dziekan, profesor Zbigniew Krasiński.
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Laureaci Statuetek KOMEDY 2017

Profesor Maria Borysewicz-Lewicka

Profesor Jacek Wysocki

Profesor Marek Ruchała

Helena Czechowska

Profesor Jerzy Sowiński i prowadząca uroczystość Daniela
Popławska

Członkowie „komisji” egzaminacyjnej” dr hab. Lidia Gil i dr Rafał Staszewski także dobrze się bawili

Profesor Stefan Grajek

Maja i Andrzej Sikorowscy
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Liczenie ile kosztuje leczenie
V

V Jubileuszowa Konferencja pt. Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki
zdrowotnej w Polsce” odbyła się 17 listopada w Centrum Biologii Medycznej. Zgromadziła liczne grono specjalistów, którzy jak w poprzednich latach, prezentowali efekty badań pokazujących możliwości optymalizacji kosztów farmakoterapii. Honorowego patronatu Konferencji udzielił Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i JM Rektor naszego Uniwersytetu, profesor Andrzej Tykarski.

Organizatorem Konferencji była Katedra
i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji
Społecznej naszego Uniwersytetu dlatego,
w imieniu organizatorów, zebranych gości
przywitała i wprowadziła w tematykę
spotkania profesor Elżbieta Nowakowska, kierownik Kliniki. W imieniu władz
Uczelni głos zabrali Prorektor ds. Kadr
i Współpracy z Zagranicą, profesor Jarosław Walkowiak oraz Dziekan Wydziału
Farmaceutycznego, profesor Lucjusz
Zaprutko.

Dziekan, profesor Lucjusz Zaprutko
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Gościem Konferencji był dr hab. Marcin Czech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. (wywiad z Ministrem na
następnych stronach)
Wykład inauguracyjny na temat
uwarunkowań rynku farmaceutycznego
w długofalowej perspektywie, wygłosił
profesor Henryk Mruk z Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Podkreślił,
że w przyszłości wiele nowych zjawisk
społecznych będzie miało wpływ na rynek

Profesor Elżbieta Nowakowska

zdrowia, w tym farmaceutyczny. Podstawowym jest starzenie się społeczeństw,
które ogromnie zwiększy popyt na usługi
zdrowotne. Jednocześnie rozwój technologii doprowadzi do bardziej skutecznych
ale i kosztownych terapii. Część tych kosztów będą musieli ponieść sami pacjenci,
co spowoduje rozwój rynku zdrowotnych
usług niepublicznych. Wobec mniejszej
dostępności lekarzy, z powodu rosnącej
liczny pacjentów, zwiększy się popyt na
opiekę farmaceutyczną, którą będzie

Profesor Olha Zaliska z Uniwersytetu Medycznego we Lwowie

Fakty

można uzyskać najbliżej. Ponadto jeszcze
bardziej rozwinie się telemedycyna,
konsultacje internetowe, wzrośnie rola
serwisów medycznych, grupowych form
wsparcia. Optymistyczny scenariusz jest
taki, że wzrośnie zainteresowanie własnym zdrowiem, dbałością o jakość życia,
utrzymywanie siebie w jak najlepszej
kondycji fizycznej i psychicznej, wszystko
po to, żeby nie chorować.
Tematyka Konferencji była bardzo
szeroka. W sesji anglojęzycznej przedstawiono organizację i finansowanie opieki
zdrowotnej w Polsce i na świecie. W tej
części, o polityce lekowej w Polsce, mówił
wiceminister zdrowia dr hab. Marcin
Czech.
Drugi panel dyskusyjny dotyczył
dostępności ekonomicznej świadczeń medycznych. O aspekcie farmakoekonomicznym leczenia biologicznego w przewlekłych chorobach autoimmunologicznych
mówił dr Rafał Staszewski. Choroby te

Profesor Henryk Mruk

znacząco pogarszają jakość życia
i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, ograniczają lub definitywnie kończą
aktywność zawodową. Jednym z celów
terapii biologicznej powinno być przeciwdziałanie temu wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu. Ale koszty terapii biologicznej są bardzo duże, dlatego wnikliwie
trzeba rozważać ich efektywność. Pewnym korzystnym rozwiązaniem będą leki
biopodobne, wprowadzane na rynek
w związku z utratą ich ochrony patentowej. Ich znacząco niższe koszty poprawią
ich dostępność i liczniejsza grupa chorych
będzie mogła z nich skorzystać.
Analizowano także koszty szczepień
przeciw grypie i innych szczepień
w kontekście świadczeń gwarantowanych.
Wskazywano na coraz większe koszty,
z racji narastania zjawiska, związane
z leczeniem otyłości oraz zagrożenia
ekonomiczne z tego powodu dla systemu
opieki zdrowotnej.

Dr Rafał Staszewski

9

Mówiono także o innowacyjnych
terapiach medycznych, w szczególności
stosowanych w chorobach rzadkich.
Ale przedstawiono także analizę zakresu
leków ordynowanych przez lekarzy rodzinnych i specjalistów pacjentom
w wieku podeszłym. Z badań wynika, że
ponad 60 proc. pacjentów przyjmowało
8 różnych preparatów i dodatkowo,
w efekcie samoleczenia, jeszcze od 1 do
3 preparatów. Farmakoekonomika zwraca
uwagę na zjawisko wielolekowości, które
jest dużym problemem wśród osób
w podeszłym wieku.
Podczas Konferencji omawiano także
rolę opieki paliatywno – hospicyjnej
jako ważnego elementu systemu ochrony
zdrowia. Przedstawiono badania na temat
hospicjum widzianego oczami młodych.
Niestety wśród badanych 168 osób w
wieku 18 – 30 lat wiedza na temat opieki
hospicyjnej okazała się znikoma.
Helena Czechowska

Prorektor, profesor Jarosław Walkowiak
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Priorytety polityki lekowej
G

Gościem V Jubileuszowej Konferencji pt. „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” był dr hab. Marcin Czech,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, koordynujący i nadzorujący politykę
lekową i rynek farmaceutyczny w Polsce. Zapytaliśmy Pana Ministra o priorytety
w polityce lekowej.

Dr hab. Marcin Czech – Jeśli chodzi
o politykę lekową to pracujemy obecnie
nad dokumentem strategicznym, który
obejmować będzie lata 2018 – 2022. Nie będzie to dokument rewolucyjny a ewolucyjny, poprzedzony dokładną analizą systemu
i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów. Opieramy się na wytycznych
Światowej Organizacji Zdrowia, zakładając
długofalowe cele. Chodzi o stworzenie systemu, w którym chorzy będą mieli dostęp
do skutecznych terapii, ale będzie on poprzedzony ich dokładną analizą po to, żeby
uwzględnić także aspekt ekonomiczny.
Tym zajmuje się farmakoekonomika i dlatego chętnie skorzystałem z zaproszenia na
konferencję po raz kolejny organizowaną
przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki
i Farmacji Społecznej waszego Uniwersytetu. Katedra kierowana przez profesor Elżbietę Nowakowską jest jednym z wiodących w Polsce ośrodków w tej dziedzinie,
który dostarcza cennych badań, bardzo
przydatnych w kreowaniu polityki lekowej.
Biorąc pod uwagę możliwości naszego systemu opieki zdrowotnej oraz konieczność
zapewnienia dostępu do skutecznych terapii wszystkim potrzebującym, będziemy
politykę lekową opierać na dwóch filarach.
Jednym będzie wzmacnianie roli leków generycznych tak, żeby tam, gdzie to możliwe przy ich pomocy osiągać spodziewany
efekt terapeutyczny. Drugim filarem będzie wspieranie rozwiązań innowacyjnych.
Wraz z Ministerstwem Rozwoju chcemy
tworzyć takie warunki, żeby zachęcić firmy do takich rozwiązań, których efektem
będzie znaczący postęp technologiczny
i rozwój rynku farmaceutycznego w Polsce. Mamy nadzieję, że poprawi to dostęp
do najnowocześniejszych terapii wszystkim potrzebującym pacjentom. Problemem, który musimy rozwiązać w najbliższym czasie i nad którym pracujemy jest
leczenie pacjentów z chorobami rzadkimi
i ultrarzadkimi. To oczywiście wiąże się
z refundacją kosztów ich leczenia.
Refundacja leków ciągle wzbudza
kontrowersje, nie sposób pogodzić
wszystkie interesy, niezależnie od tego
jak szybko rosłyby nakłady...

Dlatego też ciągle dokonujemy zmian. Do
aktualnej Ustawy Refundacyjnej wprowadziliśmy 20 zmian a jedną z najbardziej
oczekiwanych, zarówno przez pacjentów
jak i farmaceutów, jest aktualizowanie listy
leków refundowanych, nie co dwa miesiące
jak do tej pory, a co trzy miesiące. Pogodzi
to interesy farmaceutów, którzy muszą na
bieżąco śledzić wszystkie zmiany i chorych,
dla których liczy się efekt terapeutyczny ale
i cena leku.
Dla środowiska farmaceutów istotne
są prace nad Ustawą o Zawodzie Farmaceuty, szczególnie w kontekście rozszerzenia ich obowiązków o opiekę farmaceutyczną.
Prace nad ustawą już się rozpoczęły. Uważam, że skoro są ustawy o zawodzie lekarza,
pielęgniarki, fizjoterapeuty to jak najbardziej potrzebne jest ustawowe określenie
praw i obowiązków farmaceuty. Chciałbym
jednak, żeby te uregulowania dotyczyły całego środowiska farmaceutów a nie tylko
tych, którzy pracują w aptekach i są związani z Izbą Aptekarską. Wielu farmaceutów
pracuje w przemyśle, na uczelniach, w szpitalach, w wojsku i ich nie chciałbym pominąć, proponując rozwiązania legislacyjne.
Co do opieki farmaceutycznej to uważam, że apteka jest integralną częścią
ochrony zdrowia. Jest najbardziej dostępną placówką w systemie ochrony zdrowia
a farmaceuta w niej pracujący jest bardzo
dobrze wykształconym fachowcem. To
dlatego apteka powinna być kojarzona jako
miejsce, w którym uzyskamy profesjonalną
pomoc. Stąd pomysł opieki farmaceutycznej, która będzie istotnym uzupełnieniem
systemu opieki zdrowotnej i mogłaby odciążyć lekarzy, których nam brakuje. Opieka ta polegać będzie na tym, że farmaceuta
na podstawie wskazań lekarza, będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu osiągnięcia założonych
celów terapeutycznych, a co za tym idzie
poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta.
Z dotychczasowych badań, które są domeną także farmakoekonomiki, wiemy, że
pacjenci, z różnych powodów, bez konsultacji z lekarzem, modyfikują sposób przyjmowania leków, zażywają je niezgodnie
z zaleceniami, co niesie niekorzystny efekt

terapeutyczny ale także
wymierne
straty finansowe. Dotyczy
Dr hab. Marcin Czech
to w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi ale także
tych, którzy chorują sporadycznie i porzucają leczenie, kiedy tylko ich samopoczucie się
poprawi. Doradztwo i kontrola farmaceuty
w tym procesie mogą okazać się bardzo pomocne. Aby umocnić się w tym przekonaniu został powołany zespół ds. pilotażowego
wdrożenia opieki farmaceutycznej. Weźmie
w nim udział kilkadziesiąt aptek z całej Polski. Na podstawie zebranych doświadczeń,
wprowadzone zostaną stosowne zmiany legislacyjne, sankcjonujące rolę farmaceuty w
procesie leczenia pacjenta.
Na nowe uregulowania ustawowe czeka także środowisko zajmujące się badaniami klinicznymi. Powszechna opinia
jest taka, że można byłoby tych badań
wykonywać w Polsce znacznie więcej, że
nie wykorzystujemy w tym względzie naszego potencjału.
Przygotowujemy się do wprowadzenia
unijnych rozporządzeń w sprawie badań
klinicznych w kilku obszarach. Musimy
dostosować system odszkodowań i ubezpieczeń pacjentów uczestniczących w badaniach, określić zasady dostępności leku
dla pacjenta po zakończonych badaniach.
Ale przede wszystkim mamy obowiązek
dostosowania systemu funkcjonowania
komisji bioetycznych, które oceniają wnioski firm farmaceutycznych ubiegających
się o rozpoczęcie badania. Mam nadzieję,
że po wdrożeniu tych nowych uregulowań będziemy mogli wykorzystać w pełni
potencjał w dziedzinie badań klinicznych.
Wiem, że wiele ośrodków medycznych,
w tym i wasz Uniwersytet, na którym
powołano Studia Podyplomowe Badań
Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych, jest bardzo zainteresowanych
prowadzeniem badań klinicznych. Myślę,
że w przyszłym roku uda nam się dostosować nasz system do unijnych wymogów.
Dziękuję za rozmowę
Helena Czechowska
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Jubileusz Kliniki
Z

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, 17 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta, świętował jubileusz
10 – lecia. W uroczystości wzięło udział liczne grono gości, których
przywitał profesor Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek
Woźniak,
gratulując osiągnięć zespołowi
Kliniki, stwierdził, że jednostka powstała dzięki niebywałej determinacji i energii profesora Wojciecha
Golusińskiego, który zaraził swoją
ideą władze województwa i zyskał przychylność wielu życzliwych
osób. – Z podziwem przyglądałem
się konsekwencji Profesora w realizacji tego projektu, a ponieważ
Klinika służy mieszkańcom całej
Wielkopolski, Odznaka Honorowa
„Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” dla profesora Wojciecha Golusińskiego, jest wyrazem
uznania dla pracy na rzecz zdrowia
Wielkopolan – mówił Marszałek
Marek Woźniak.
Prezydent Miasta Poznania Jacek
Także Prezydent Miasta PoznaJaśkowiak
nia Jacek Jaśkowiak podkreślał
znaczenie Kliniki dla zdrowia pacjentów z Poznania, gratulował
i dziękował zespołowi za 10 lat
pracy. Obecny na uroczystości Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz
Gromek w serdecznych słowach
gratulował osiągnięć, podkreślając, że choć Kołobrzeg nie leży
w Wielkopolsce to jednak każdego
lata staje się ulubionym miejscem
wypoczynku Wielkopolan.
Profesor Wojciech Golusiński podsumował dziesięcioletnią
pracę zespołu Kliniki, uwzględniając przede wszystkim wzrost
liczby pacjentów oraz liczby wykonywanych badań i operacji.
Omówił działalność naukową
z uwzględnieniem bogatej współpracy międzynarodowej. Podczas
uroczystości obecni byli kierownicy klinik otolaryngologicznych
Marszałek Województwa Wielkopolz Warszawy, Bydgoszczy, Lublina,
skiego Marek Woźniak
Wrocławia, Zabrza, Łodzi, Krakowa, Kielc i Gdańska oraz z klinik
w Belgii, Holandii, Niemiec, Francji,
USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoch.
Profesor Wojciech Golusiński Mówił także o działalności dydaktycznej, projektach badawczych i osiągnięciach
zespołowych i indywidualnych członków zespołu Kliniki.
Dumą jest duży program profilaktyczny w dziedzinie

nowotworów
głowy i szyi,
zrealizowany
w Wielkopolsce i przeniesiony na całą
Polskę. To jest
pionierskie
przedsięwzięcie, które pozwoli uratować zdrowie
i życie wielu
chorych.
Profesor Wojciech Golusiński
Profesor
Wojciech
Golusiński,
jako prezes
Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi od wielu
lat jest zaangażowany w pracę międzynarodowych towarzystw naukowych. W uznaniu zasług na tym polu wybrany został Sekretarzem Generalnym European Head and
Neck Society. W uroczystym jubileuszu Kliniki wziął udział
prezydent EHNS profesor Rene Leemans, który podkreślał
wkład profesora Golusińskiego w prace Towarzystwa.
W imieniu władz Uczelni gratulacje składał Prorektor
ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, profesor Michał Musielak, a w imieniu Dziekana WLII, profesora Zbigniewa Krasińskiego, Prodziekan, profesor Maria
Iskra.
Helena Czechowska

Goście Jubileuszu w Sali Białej
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Profesor Oliver Kayser
doktor honoris causa
U

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa naszego Uniwersytetu profesorowi Oliverowi Kayserowi odbyła się 28 listopada w Pałacu Działyńskich. Poprowadził ją JM Rektor, profesor Andrzej Tykarski.

Laudację wygłosił Dziekan Wydziału Farmaceutycznego,
profesor Lucjusz Zaprutko. Podkreślił, że doktorat honoris
causa jest najwyższym wyróżnieniem jakie Uniwersytet
może ofiarować w uznaniu wyjątkowych zasług na polu
naukowym. Jest też podkreśleniem szczególnego wkładu
w rozwój naszego Uniwersytetu. W blisko stuletniej historii Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu tę najwyższą
godność uzyskało 11 osób, dwunasty dyplom trafił do rąk
profesora Olivera Kaysera.
Sylwetkę oraz osiągnięcia Laureata, uzasadniające
nadanie tytułu doktora honoris causa, przedstawiła profesor Jadwiga Jodynis-Liebert, promotor w procesie nadania tytułu.
Profesor Oliver Kayser jest wybitnym specjalistą
z zakresu biologii farmaceutycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem biotechnologicznych metod pozyskiwania związków roślinnych o działaniu leczniczym. Obecnie
jest kierownikiem Katedry Biochemii Technicznej i pełni
funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Biochemicznej i Chemicznej w Technicznym Uniwersytecie w Dortmundzie.
Z uwagi na wybitne osiągnięcia naukowe w swojej dziedzinie jest szeroko znany i ceniony w międzynarodowym
środowisku naukowym. Autor około 100 prac oryginalnych, wielu podręczników, z których dwa przetłumaczone
zostały na język polski i korzystają z nich także nasi studenci. Ważnym elementem dorobku Profesora są 3 pa-

Laureat wraz z JM Rektorem, profesorem Andrzejem Tykarskim, Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego, profesorem Lucjuszem Zaprutko i profesor Jadwigą Jodynis-Liebert

Profesor Oliver Kayser

tenty. Dotyczą one związków chemicznych o udowodnionym
działaniu przeciwpasożytniczym.
Współpraca Profesora Olivera Kaysera z naszą Uczelnią rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy Profesor zatrudniony był w Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Od tamtego
czasu corocznie prowadzi cykl wykładów dla studentów
Wydziału Farmaceutycznego. W latach 2004 – 2015 trzynastu studentów farmacji wykonało prace dyplomowe pod
kierunkiem Profesora Kaysera. Dzięki ich wysokiemu poziomowi nasi studenci zyskali perspektywy kariery naukowej
w skali światowej.
W roku 2011 Profesor Kayser uzyskał status profesora
wizytującego naszej Uczelni a w roku bieżącym przyjął zaproszenie do udziału w kolegium redakcyjnym czasopisma
Journal of Medical Science. Profesor Kayser od 14 lat prowadzi wykłady dla studentów naszej Uczelni. Dzięki prezentowaniu najnowszych doniesień naukowych, atrakcyjnej
formie cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Można uznać, że Laureat wciela w życie, w najczystszej postaci, idee integracji europejskiej.
Profesor Oliver Kayser, przyjmując najwyższą uniwersytecką godność, dziękował wszystkim, którzy do jej nadania
się przyczynili. Deklarował dalszą współpracę, a na zakończenie uroczystości wygłosił wykład pt. „Ethnobotany and
Medicinal Plant Biotechnology. From Tradition to modern
Aspects of Drug Development”
Helena Czechowska
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XI Wielkopolskie
Dni Hipertensjologii
N

Nadciśnienie tętnicze to najczęstsza pośrednia przyczyna zgonów na świecie. W Polsce na tę jednostkę choruje
prawie 10,5 miliona osób. Temu ważnemu zagadnieniu poświęcone są Wielkopolskie Dni Hipertensjologii, na
których pod koniec października spotkaliśmy się po raz jedenasty. XI Wielkopolskim Dniom Hipertensjologii przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uczelni; organizatorem spotkania było Wydawnictwo Termedia.
Konferencja była podzielona na cztery sesje dydaktyczne
oraz sesję problemową przeplecione sesjami satelitarnymi.
Przewodniczącym I sesji dydaktycznej – diagnostyka
i terapia nadciśnienia wtórnego – był prof. dr hab. Jerzy Głuszek. Pierwszy wykład należał do dr Łukasza Stryczyńskiego,
który powiedział o algorytmach diagnostyki i terapii chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej. Kolejnym prelegentem
był dr Artur Radziemski, który omówił algorytm diagnostyki
i terapii chorych z pierwotnym hiperaldosteronizmem. Badania w tym kierunku wykonuje się w określonych warunkach,
o których należy pamiętać kierując pacjenta z takim podejrzeniem- terapię hipotensyjną należy zmodyfikować ponieważ wiele leków zaburza wynik. Na temat aktualnych algorytmów diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego u kobiet
w ciąży prezentację przygotowała dr Ludwina Szczepaniak-Chicheł. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę pomiaru dobowgo profilu ciśnienia tętniczego ABPM, które winno dyktować sposób terapii kobiet ciężarnych.
Sesji problemowej – Kardiologia dla internistów i hipertensjologów – przewodniczył prof. Andrzej Tykarski. Nad
problemem bezpieczeństwa leczenia NOAC w okresie okołozabiegowym pochylił się prof. dr hab. Przemysław Mitkowski.
Nowe leki przeciwkrzepliwe pomimo wielu zalet mają swoje
ograniczenia. Drobne zabiegi nie wymagają odstawienia
NOAC, jednak znakomita większość zmusza do przerwania
terapii przed procedurą. Nawet krótkotrwałe odstawienie terapii trzykrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu; w przypadku
wysokiego ryzyka zakrzepicy należy posiłkować się heparyną
drobnocząsteczkową.
Prof. dr hab. Stefan Grajek opowiedział o nowościach
trójlekowej terapii przeciwkrzepliwej i przeciwpłytowej.
Prof. dr hab. Maciej Lesiak omówił aktualne zasady leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów po PCI. Po angioplastykach z wszczepieniem stentu DES bez względu na jego typ

podwójna terapia powinna trwać 6 miesięcy, w specjalnych
okolicznościach może zostać skrócona do 3 miesięcy lub wydłużona nawet do 30 miesięcy w przypadku dobrej tolerancji.
O nadciśnieniu w układzie żylnym opowiedział nam prof. dr
hab. Zbigniew Krasiński. Terapia powinna być rozpoczęta od
pierwszych oznak, jakimi są obrzęki kończyn dolnych. Wśród
metod można wymienić: kompresoterapię, elewację kończyn
dolnych oraz środki farmakologiczne wspomagające terapię.
II sesji dydaktycznej przewodniczyła dr hab. Beata Begier-Krasińska. Na pytanie „jak leczyć nadciśnienie tętnicze
u pacjenta po udarze?” odpowiedziała dr Anna Wolska-Bułach. Terapia nadciśnienia tętniczego skutecznie ochrania
przed udarem mózgu, celem terapii jest taka sama wartość
ciśnienia tętniczego jak u innych pacjentów. Odnośnie pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym wypowiedziała
się dr hab. Beata Begier-Krasińska. Istotnym wskazaniem
terapeutycznym w tej grupie chorych jest zmiana pory dawkowania leków hipotensyjnych na wieczorną gdyż dobowy
profil ciśnienia tętniczego u tych pacjentów przybiera formę
Non-Dipper. Dr Jacek Wolf poruszył problem zaburzeń potencji u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Zwrócił uwagę
na konieczność aktywnej postawy lekarza w poszukiwaniu
tego problemu u pacjentów, skuteczna pomoc może bowiem
przełożyć się na wypełnienie zaleceń lekarskich odnośnie terapii hipotensyjnej.
III sesja dydaktyczna tegorocznej konferencji dotyczyła
potencjalnych zmian w zaleceniach leczenia nadciśnienia
tętniczego ESH 2018 / PTNT 2019; przewodniczyła jej prof.
dr hab. Krystyna Widecka. W ostatnich dniach pojawiły się
zaskakujące wytyczne Towarzystwa Amerykańskiego dotyczące rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Odniósł się do
ich prof. Tykarski. Już wkrótce okaże się czy europejskie wytyczne podążą za amerykańskimi w zaostrzeniu wskazań do
terapii hipotensyjnej gdzie nadciśnienie tętnicze pierwszego
stopnia jest już rozpoznawane od 130/80 mmHg. Zapewne
pojawią się nowe wskazania do użycia kombinacji leków hipotensyjnych i być może zredefiniowane zostanie nadciśnienie tętnicze oporne. Prof. Widecka odniosła się do leczenia
pozahipotensyjnego omawiając leczenie hipolipemizujące,
przeciwpłytkowe z użyciem ASA oraz leczenie hiperurykemii.
Czwartą sesję dydaktyczną prowadzoną przez prof.
dr hab. Katarzynę Pawlaczyk-Gabriel otworzył niezwykle ekspresyjnie prowadzony wykład dr Arkadiusza Niklasa na temat leczenia nadciśnienia tętniczego opornego. Prof. Pawlaczyk-Gabriel przedstawiła sposób postępowania z pacjentem
z nadciśnieniem tętniczym oraz problemami angiologicznymi. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy
tętnic kończyn dolnych. Na zakończenie konferencji o roli
ABPM opowiedziała dr Katarzyna Kostka-Jeziorny. Przedstawiła liczne wskazania do badania dobowego profilu ciśnienia
tętniczego oraz omówiła sposób przeprowadzenia i interpretacji badania. RP

Goście XI Wielkopolskich Dni Hipertensjologii
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Współczesne oblicza
tytoniu, alkoholu i narkotyków…
W

W dniach 23-24 listopada 2017 roku odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„TYTOŃ A ZDROWIE – Współczesne oblicza alkoholu, narkotyków i tytoniu” organizowana przez Laboratorium Badań Środowiskowych Katedry i Zakładu Toksykologii naszej Uczelni przy współudziale Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Honorowy patronat nad Konferencją tradycyjnie objęli
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski i Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak.
Na uroczyste otwarcie Konferencji przybyli m. in. prof.
dr hab. Edmund Grześkowiak – Prorektor ds. Studenckich
i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko.
Powitania uczestników Konferencji dokonali prof. dr
hab. Ewa Florek – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Jędrzej
Solarski i prof. dr hab. Edmund Grześkowiak – Prorektor
ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego. Witając zaproszonych gości i uczestników podkreślano rangę Konferencji należącą do grona krajowych wydarzeń poświęconych zagadnieniom uzależnień, szczególnie od tytoniu,
o najdłuższej historii od wielu lat, cieszącą się popularnością nie tylko w środowisku medycznym. Konferencja
TYTOŃ A ZDROWIE, corocznie od osiemnastu, lat odbywa się w Poznaniu i stanowi jedyne, ogólnopolskie forum
poświęcone tematyce konsekwencji zdrowotnych palenia
tytoniu i biernego narażenia na dym, spożywania alkoholu
i przyjmowania narkotyków.

Profesorowie Ewa Florek i Edmund Grześkowiak, Prorektor ds. Studenckich
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To naukowe wydarzenie od kilku lat odbywa się w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.
W tym roku sesje gromadziły ponad 120 uczestników
zainteresowanych zdrowotnymi konsekwencjami uzależnień, postępami w dziedzinie epidemiologii, diagnostyki,
leczenia i prewencji chorób odtytoniowych, co plasuje
naszą Konferencję wśród największych inicjatyw edukacyjnych w Polsce.
Wykładowcy plenarni stanowili grupę najwybitniejszych polskich i zagranicznych ekspertów. Gościliśmy prof.
dr hab. Jerzego Jankuna (USA), prof. dr hab. Michaela
Giersiga (Niemcy), prof. dr hab. Marię K. Borszewską-Kornacką, prof. dr hab. Piotra Tutkę, prof. dr hab. Andrzeja
Sobczaka, dr hab. Joannę Mazur, dr hab. Annę Kowalewską, mgr Annę Wesołowską, dr Jolantę Terlikowską, prof.
dr hab. Krzysztofa Wojcieszka. Grono Wykładowców Gospodarzy reprezentowali prof. dr hab. Andrzej Szyszka,
prof. dr hab. Wojciech Golusiński, prof. dr hab. Krzysztof
Szymanowski, prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka, prof.
dr hab. Jerzy Moczko, prof. dr hab. Jaromir Budzianowski,
dr hab. Sławomir Michalak, dr hab. Piotr Rzymski i dr n.
farm. Marta Napierała.

Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski
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Goście Konferencji

Problematyka szkodliwego wpływu dymu tytoniowego,
alkoholu i narkotyków na zdrowie była omawiana w czasie
siedmiu Sesji tematycznych – referatowych (23 i 24 listopada). Odbyły się również dwie Sesje plakatowe (23 i 24
listopada).
Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień: 1. mediacji
w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej jako forma
rozwiązywania konfliktów uzależnień, 2. troski o jakość
działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, 3. Narodowego Programu Trzeźwości. Szczególną
uwagę poświęcono aspektom toksykologicznym. Wśród
poruszanych zagadnień znalazły się również epidemiologia uzależnień, diagnostyka i formy terapii. Tematyka
kolejnych wykładów uczestników dotyczyła skutków zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków, spożywaniem alkoholu i paleniem tytoniu. Szczególną uwagę
zwrócono na kobiety w wieku reprodukcyjnym, kobiety ciężarne, ciążę, zagrożenie płodu i okres laktacji.
Organizatorzy Konferencji jedną z Sesji zadedykowali
studentom, doktorantom i młodym naukowcom. W Sesji
tej prezentowane były wyniki badań studenckich kół naukowych, realizowanych doktoratów, a także prace, których autorzy wykonywali w ramach grantów NCN. Komisja pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Florek nagrodziła
trzech prezenterów nagrodami za najlepsze wystąpienia
ustne i w formie plakatu. Zdobywcami zostali doktoranci

i młodzi naukowcy z ośrodków akademickich w Katowicach, Gdańsku i Kaliszu.
Na zakończenie Konferencji przewodnicząca Komitetu organizacyjnego i naukowego prof. dr hab. Ewa Florek
podkreśliła, że temat uzależnień ciągle pozostaje aktualny
i wzbudza zainteresowanie coraz większej grupy specjalistów, czego przykładem było uczestnictwo w Konferencji.
Kolejny rok naszych doświadczeń naukowych i działań
w zakresie szeroko pojętego zdrowia publicznego sprawił, że stajemy się środowiskiem naukowym integrującym
wiele specjalności medycznych, ale i wspomagamy te najprostsze ludzkie odruchy niosące pomoc innym w odniesieniu do uzależnień. Ważny dla nas jest szczególnie rozwój
młodej kadry naukowej, która z latami nabiera doświadczeń zawodowych i staje się znaczącymi uczestnikami
naszej Konferencji. Dla nas wszystkich Konferencja była
możliwością zdobywania wiedzy, wymiany doświadczeń,
a nawet okazji do nawiązania współpracy naukowej.
Wydany w październiku Przegląd Lekarski 2017/74/10
w całości został poświęcony pracom prezentowanym na
XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„TYTOŃ A ZDROWIE”.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Ewa Florek
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr n. farm. Marta Napierała
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Razem
w jednym kierunku
P

Pod takim hasłem przebiegało Sympozjum zorganizowane z okazji jubileuszu 65 lat uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej i ortodoncji. Sympozjum odbyło się 25 listopada a jego organizatorami były: Katedra
i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji oraz Katedra i Klinika Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji.

W uroczystym otwarciu wziął udział Rektor, profesor
Andrzej Tykarski. Wykład inauguracyjny pt. „Stomatologia i biofizyka: blisko i daleko” wygłosił profesor
Leszek Kubisz. Następnie historyczne ujęcie 65 letniej
uniwersyteckiej stomatologii zachowawczej przedstawiła profesor Anna Surdacka, kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji podkreślając, że obecna działalność Kliniki to przede wszystkim
dydaktyka studencka i podyplomowa ale także działalność usługowo – lecznicza. Dorobek naukowy pracowników Kliniki to ponad 1200 prac naukowych, liczne
nagrody i wyróżnienia, a prężnie działające studenckie
koła naukowe są kuźnią przyszłych kadr dla Kliniki.
Profesor Teresa Matthews-Brzozowska, kierownik
Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
mówiła o tym, że obecnie ortodoncja uniwersytecka
przeżywa rozkwit, dzięki niezwykłemu postępowi technologicznemu, dzięki któremu możliwości kliniczne są
coraz większe. Ta dziedzina cieszy się też dużym powodzeniem wśród studentów, o czym świadczy ich zaangażowanie i udział w badaniach naukowych.
Podczas Sympozjum wygłoszono kilkadziesiąt wykładów dotyczących najbardziej aktualnych problemów ortodoncji i stomatologii zachowawczej. Szansę
na swoje wystąpienia mieli także studenci, młodzi lekarze i doktoranci. hc

Goście Sympozjum
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Podziękowania dla profesor Anny Surdackiej i profesor Teresy Matthews-Brzozowskiej

Profesor Leszek Kubisz
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Uczestnicy II Zjazdu DFUM w Białymstoku (4-5.11.2017)

Doktoranci uczelni medycznych
zrzeszeni

W

W lipcu br. w Łodzi odbył się zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
(DFUM), samorządów doktorantów uczelni medycznych zrzeszonych w KRAUM.

Forum za swoje cele stawia m. in. reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych, wymianę informacji i doświadczeń oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Organizacja, mimo iż
działa krótko, zdążyła nawiązać już współpracę z Komisją
Szkolnictwa Wyższego PSRP oraz wystosować wspólne pismo do Rektorów uczelni medycznych z prośbą o przyjrzenie się warunkom rekrutacji na studia doktoranckie na poszczególnych uczelniach pod kątem rozbieżnych wymagań,
co do posiadania ukończonego stażu przez lekarzy aplikujących na studia doktoranckie. Aktualne wyzwania stojące
przed DFUM to między innymi konsultacje proponowanych
zapisów do Ustawy 2.0 dotyczących doktorantów i odpowiadanie na nie z perspektywy doktoranta-medyka.
Aktualnie, na każdej uczelni medycznej stosowane są
różne procedury, regulaminy czy też ścieżki postępowania, które mogą ułatwiać funkcjonowanie doktorantom
lub wprost przeciwnie - bardzo je utrudniać. W ramach
prac członkowie DFUM chcieliby poznać siebie nawzajem
i swoje uczelnie, żeby móc czerpać inspiracje z tego, co już
zostało wypracowane i świetnie się sprawdza. Szukać takich rozwiązań, które mogą być wzorem do naśladowania
dla wszystkich doktorantów. W tym celu rozpoczęto prace
nad „platformą wymiany dobrych praktyk”, która umożliwi w pierwszym etapie zebranie kluczowych informacji,
a następnie analizę różnic i szukania „złotego środka”
w każdym aspekcie doktoranckiego życia. Prace zainicjowano na II Zjeździe Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, które odbyło się 4-5 listopada w Białymstoku.

Mimo, że organizacja jest skupiona wokół samorządów, jej działania i rozwój nie ograniczają się jedynie
do samorządności. Kolejna perspektywa działania to organizacja konferencji naukowej poświęconej wyłącznie
doktoratom uczelni medycznych, podczas której mogliby
zaprezentować swoje osiągnięcia i aktualnie prowadzone
projekty badawcze. To świetna inicjatywa pod kątem nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy doktorantami z różnych miast, a w dłuższej perspektywie uczelniami
z kraju, a być może także zagranicy.
Nasza uczelnia posiada reprezentację w Zarządzie
Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych: I wiceprzewodniczącą DFUM jest mgr Anna Kuklińska, przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów na naszej
Uczelni. To duże wyróżnienie i możliwość współpracy z doktorantami z niemal wszystkich uniwersytetów medycznych
w kraju. W perspektywie przyszłego roku możliwe jest, że
nasza uczelnia będzie gościć wszystkich członków DFUM
na zjeździe w Poznaniu.
Działania DFUM można na bieżąco śledzić na oficjalnym funpage na Facebook: https://www.facebook.com/
DFUMed/ a także skontaktować się mailowo na adres:
DFUMed@gmail.com lub bezpośrednio z I wiceprzewodniczącą.
Anna Kuklińska
I wiceprzewodnicząca Doktoranckiego Forum
Uczelni Medycznych
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Szacunek dla odmienności
W

W dniach 4-5 grudnia w CKD odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Międzykulturowa
opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego”. Jej organizatorem była Katedra Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu.

Prorektor ds. Organizacji, Promocji
i Współpracy z Regionem, kierownik Katedry Nauk Społecznych, przewodniczący
Komitetu Naukowego Konferencji, profesor Michał Musielak, rozpoczynając obrady
stwierdził, że kiedy Studenckie Koło Etyki
i Bioetyki działające przy jego Katedrze,
w 2015 roku, rozpoczynało cykl spotkań poświęconych międzykulturowej opiece medycznej, był dumny ze swoich studentów, że

dostrzegając potrzebę kształtowania postaw
otwartości i szacunku dla osób odmiennych
kulturowo, sięgnęli po taką tematykę .
– Nigdy nie spodziewałem się – mówił
profesor Musielak – że przez dwa lata tak
diametralnie zmieni się sytuacja społeczna
w Polsce, że ta otwartość na inne kultury
stanie się aktem odwagi. Że na porządku
dziennym będą akty agresji na tle rasistowskim, a otwartość zostanie zastąpiona

Uczestnicy panelu

Dr Ewa Baum
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Joanna Jasik z Fundacji Kwiat Pustyni

nienawiścią. Dlatego bardzo się cieszę, że
tematyka Konferencji znalazła uznanie
i wsparcie władz naszej Uczelni, Ministerstwa Zdrowia i władz Poznania. To
na środowisku akademickim, ale także na
osobach wykonujących zawody medyczne, spoczywa obowiązek dotrzymywania
wierności ideom humanistycznym nakazującym zrozumienie drugiego człowieka:
jego potrzeb, wartości, kultury, i otoczenia
go szacunkiem bez żadnych warunków. Nie
sądziłem, że dziś okaże się to takim wyzwaniem. Dlatego z satysfakcją i nadzieją witam wszystkich gości, którzy uczestnicząc w
Konferencji, dzielą z nami przekonanie, że
warto wypracowywać standardy międzykulturowej opieki medycznej ponieważ nie
unikniemy wielokulturowości. Ludzie innych narodowości, religii, odmiennych systemów wartości będą pacjentami naszych
medycznych placówek. Im lepiej ich poznamy, tym lepiej będziemy mogli im pomóc.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła liczne grono
uczestników. W jej otwarciu wzięli udział
Prorektorzy, profesorowie Michał Nowicki
i Ryszard Marciniak oraz Dziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Małgorzata
Kotwicka i Wydziału Farmaceutycznego profesor Lucjusz Zaprutko oraz wielu
znakomitych gości. W obradach uczestniczyli między innymi: naczelny rabin
Polski Michael Schudrich, ksiądz Paweł
Minajew reprezentujący Cerkiew Prawosławną, imam Youssef Chadid przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej
w Polsce, ksiądz doktor Adam Sikora reprezentujący Komisję Bioetyczną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Tematyka dwudniowej Konferencji
była bardzo szeroka i obejmowała problemy opieki nad pacjentami wyznającymi
buddyzm, judaizm, islam, prawosławie
ale także opiekę medyczną nad Romami, wyznawcami Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego, czy świadkami Jehowy.
Wiele miejsca poświęcono roli kobiet
w odmiennych kulturach i konsekwencjom zdrowotnym tej roli. Szczególnie
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Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab.
Małgorzata Kotwicka

wstrząsający był panel dyskusyjny z Joanną Jasik, przedstawicielką Fundacji Kwiat
Pustyni i doradczynią założycielki Fundacji
Waris Dirie. Rozmowa poświęcona była walce Fundacji z FGM czyli z rytualnym usuwaniem zewnętrznych narządów płciowych
u dziewczynek. Waris Dirie, ofiara tego
rytuału, dziś znana modelka, postanowiła
żeby na jej przykładzie świat dowiedział się
o bezmiarze okrucieństwa nieustannie stosowanego wobec dzieci. Opowiada o tym
film pt. „Kwiat pustyni”, który przedstawia
ten okrutny rytuał. Joanna Jasik, związana
z Fundają wiele lat, opowiadała, że choć w
Europie i w większości krajów świata ten
okrutny zabieg jest zakazany to i tak skala
zjawiska przeraża. Na świecie doświadczyło go 200 milionów kobiet, a pół miliona

Profesor Michał Musielak

z nich jest obecnie w Europie. W Indonezji prawie wszystkie przychodzące na
świat dziewczynki są w ten sposób okaleczone. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii
corocznie 20 – 30 tysięcy dziewczynek
z rodzin imigrantów jest poddawane temu
rytuałowi. Dzieje się tak dlatego, pomimo
prawnych zakazów, że kobiety, których nie
poddano temu zabiegowi są w swoich społecznościach najniżej w hierarchii, otoczone ostracyzmem, skazane na izolację, bez
szans na zamążpójście co w ich kulturach
jest ostatecznym i trwałym wykluczeniem.
Jedyną nadzieją na trwałe, stopniowe eliminowanie tego barbarzyńskiego rytuału
jest edukacja. Dlatego Fundacja Kwiat Pustyni wspiera w Afryce edukację dziewczynek poprzez dostarczanie pożywienia
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ich rodzinom, co pozwala dziewczynkom
chodzić do szkoły i chroni je przed FGM.
W dalszej części Konferencji dr Ewa
Baum w swoim wykładzie mówiła o duchowości i religijności chorych oraz o tym,
jakie mają one znaczenie w walce z chorobą. Podkreślała, że zarówno szeroko rozumiana duchowość jak i religijność powinny być brane pod uwagę przez lekarza jako
stany mające wpływ na proces leczenia.
Wykład był wstępem do panelu dyskusyjnego, który poprowadziła dr Ewa Baum,
a w którym wzięli udział: rabin Michael
Schudrich, imam Youssef Chadid, ksiądz
Paweł Minajew, ksiądz Adam Sikora, profesor Roman Danielewicz, dr Agnieszka
Dyzman – Sroka, mecenas Aneta Sieradzka oraz profesorowie Michał Musielak
i Ryszard Marciniak. Dyskusja dotyczyła
tego jak w różnych religiach traktowane
jest zdrowie i życie. We wszystkich dbałość
o życie i zdrowie jest powszechną zasadą.
Dyskutanci wskazywali na konieczność
odpowiedniego kształcenia osób przygotowujących się do wykonywania zawodów
medycznych. Wiedza o roli duchowości
w procesie leczenia, poszanowanie dla
odmienności kulturowej, szacunek dla
każdego człowieka, niezależnie od narodowości czy wyznania, są wprawdzie wpisane
w kodeksy etyczne ale nie zmienia to faktu,
że ciągle trzeba przypominać o konieczności respektowania tych zasad. Edukacja potrzeba jest po to, żeby wiedzieć jak
postępować z pacjentem reprezentującym
odmienną kulturę w procesie leczenia.
Symbolicznym akcentem było podpisanie przez uczestników panelu specjalnie przygotowanego Listu Intencyjnego
w sprawie poszanowania praw wielokulturowych pacjentów.
W związku z faktem, że Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie obchodzi swoje
60 – lecie, podczas uroczystości otwarcia
Konferencji, odbyło się także symboliczne
przekazanie władzy w samorządzie pielęgniarskim. Dotychczasowa przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego mgr Aleksandra Kopińska przekazała stanowisko
nowej przewodniczącej dr Katarzynie B.
Głodowskiej.
Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki świętowało swoje 15 – lecie. Z tej
okazji studenci serdecznie podziękowali
za wsparcie wszystkim dotychczasowym
opiekunom.
Helena Czechowska

Uczestnicy Konferencji
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Podsumowanie
53. Konkursu Prac Magisterskich
20

20 października br. na Wydziale Farmaceutycznym w sali Centrum Biologii Medycznej odbyło się finałowe spotkanie 53. Konkursu Prac Magisterskich.

Konkurs organizowany jest corocznie dla studentów,
którzy wykonali pracę magisterską. Celem konkursu jest
nagrodzenie najlepszych prac oraz promowanie młodych farmaceutów, uzdolnionych absolwentów naszego Wydziału. 53. edycja Wydziałowego Konkursu Prac
Magisterskich przebiegała pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego – prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego oraz
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr. hab.
Lucjusza Zaprutko.
W 53. Konkursie Prac Magisterskich WF udział wzięło
26 prac, w tym 22 prace z kierunku Farmacja oraz 4 prace z kierunku Analityka Medyczna. Badania realizowane
były w katedrach i zakładach naszej uczelni, jak również
w ramach współpracy zagranicznej. Z okazji konkursu został wydany Zeszyt Streszczeń z abstraktami prac zgłoszonych na konferencję. Zgodnie z regulaminem, rywalizacja
miała charakter dwuetapowy. W proces recenzji prac,
w pierwszym etapie konkursu, zaangażowanych było 35
recenzentów – pracowników naukowych i dydaktycznych
naszego uniwersytetu. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 9 prac, które osiągnęły najwyższą ocenę dwóch recenzentów. Podczas finałowych prezentacji,
Autorzy przedstawiali wyniki swoich prac badawczych
w sposób interesujący i profesjonalny, ze swobodą podejmowali dyskusję i odpowiadali na pytania Jury. Wszystkie
prace prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny
i edytorski. Członkowie Jury stanęli przed trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych prac. Po podsumowaniu
wyników pierwszego i drugiego etapu, Laureatami 53.
Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich zostali absolwenci kierunku Farmacja
I miejsce – Alicja Dolot – pracę pt. „Gene expression analysis of stem cell markers in gliomas with special focus
on PROX1” wykonała w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej
II miejsce – Anna
Stachowiak – pracę pt. „Wpływ
cukrzycy na farmakokinetykę paracetamolu i jego
metabolitów (glukuronidu i siarczanu) u pacjentów z gorączką
neutropeniczną”
Laureaci 53 Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego. Od prawej: Alicja Dolot, Anna Stachowiak, Adrianna Pietkiewicz i Piotr Gierlich.

Fakty UMP 6/2017

wykonała w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej
i Biofarmacji
III miejsce ex aequo zdobyli: Adrianna Pietkiewicz – przedstawiła pracę pt.„GATA3 mutations in breast cancer”
wykonaną w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej oraz Piotr Gierlich – pracę pt. „In vitro release
of a drug substance from bifunctional liposomes: an
attempt to employ flow field-flow fractionation” wykonał w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej.
Autorzy pozostałych prac wyróżnionych w finale to:
Piotr Mularczyk, Maria Narożna, Maciej Sobczak, Karolina Wasicka oraz Iga Wieczorek.
Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz karty podarunkowe Empik, a wszyscy Finaliści
otrzymali liczne cenne nagrody książkowe, Pharmindexy,
roczną prenumeratę czasopisma „Farmacja Współczesna”, zestawy herbat owocowych oraz Zeszyt Streszczeń
prac 53. Konkursu.
Przyznano także nagrody specjalne. Były to: nagroda
pieniężna Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego dla najlepszej pracy z zakresu farmacji praktycznej, którą otrzymała Pani Daria Dimmich oraz
wyróżnienie od firmy Phytopharm Klęka S.A. dla najlepszej
pracy magisterskiej z zakresu leku roślinnego (w postaci
cennej grafiki), które przyznano Panu Piotrowi Mularczykowi. Ponadto Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
uhonorowała nagrodami pieniężnymi trzy wyróżniające
się prace magisterskie z kierunku Analityka Medyczna.
Nagrody te otrzymały: Karolina Wasicka, Emilia Dybska
i Katarzyna Dymna.
Laureatce I miejsca życzymy dalszych sukcesów na
ogólnopolskim konkursie, który organizowany jest przez
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Naukową Fundację Polpharmy. Konkurs ten zdobył już dużą renomę i znaczenie, a jego uczestnicy zyskują możliwość dalszego rozwoju naukowego. Sukcesy odniesione w Konkursie Prac
Magisterskich stanowią powód do dumy, zarówno dla
uczestników konkursu, jak i dla ich opiekunów naukowych.
Wszystkim uczestnikom 53. Konkursu Prac Magisterskich serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Absolwentów niech prowadzi w życiu dewiza zawodu medycznego,
słowa Hipokratesa, przypomniane przez Dziekana WF
a kierowane do uczestników konkurs – „Salus aegroti suprema lex”.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
53 Konkursu Prac Magisterskich
Wydziału Farmaceutycznego
Dr hab. Barbara Thiem prof. UM
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Goście z Uniwersytetu
Christiana-Albrechta

W

W dniach 12 – 14 października 2017 roku gościł w Poznaniu prof. Ingolf Cascorbi, dyrektor Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy)
wraz ze współpracownikami – dr Henrike Bruckmueller oraz mgr Meike Kaehler.

Głównym punktem wizyty był wykład otwarty pt. „Perspectives of
individualized medicine”, który odbył się 13 października 2017
roku w Centrum Biologii Medycznej UMP. Na początku spotkania, prof. Franciszek Główka, kierownik Katedry Farmacji Fizycznej
i Farmakokinetyki UMP, przedstawił słuchaczom sylwetkę znamienitego gościa oraz oficjalnie powitał wszystkich przybyłych. Wykład prof. Cascorbi spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim około stu czterdziestu słuchaczy, wśród których byli
pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego, ale również pracownicy innych instytucji naukowych Poznania – Instutytu Genetyki PAN, Instytutu Chemii Bioorganicznej czy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Po wykładzie wywiązała się bardzo
ciekawa dyskusja, którą rozpoczął prof. Jacek Zachwieja z Kliniki
Kardiologii Dziecięcej, Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wieku
Rozwojowego UMP. Dyskusja pokazała, że prof. Ingolf Cascorbi
jest uznanym w świecie naukowym autorytetem w dziedzinie farmakogenetyki i epigenetyki.
W trakcie pobytu w Poznaniu prof. Ingolf Cascorbi spotkał się z
Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju Uczelni – prof. dr. hab. Michałem

Nowickim. Goście z Kilonii uczestniczyli również w spotkaniu naukowym z pracownikami Katedry Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki. Rozmawiano o rozwoju współpracy pomiędzy Instytutem Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej CAU w Kilonii a Katedrą
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki UMP w Poznaniu. Omawiano
również szczegóły prac badawczych w ramach trzymiesięcznego
stażu naukowego w Kilonii dr Katarzyny Kosickiej, zaplanowanego
na 2018 rok. Podsumowując wizytę prof. Ingolfa Cascorbi, można
z całą pewnością stwierdzić, że była bardzo udana i że zaowocuje
w przyszłości wspólnymi projektami badawczymi.
Wizyta prof. Cascorbi została zorganizowana przez Katedrę
Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki oraz Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej UMP. Wydarzenie to było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Urząd
Miasta Poznania w ramach programu „Akademicki i naukowy Poznań” oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.
Dr Katarzyna Kosicka

Guests from the Christian
Albrechts University

I

In October 2017 Prof. Ingolf Cascorbi, the Director of the Institute of Experimental and Clinical
Pharmacology at Christian Albrechts University in Kiel (Germany), visited Poznań, accompanied by
his co-workers − Dr Henrike Bruckmueller and Meike Kaehler.

The major point of the visit was an open lecture entitled ”Perspectives of individualized medicine”, held on October 13th, 2017, in
the Center of Medical Biology at PUMS. The meeting was officially opened by Prof. Franciszek Główka, Head of the Department
of Physical Pharmacy and Pharmacokinetics, who introduced the
noble guest and welcomed the audience. Prof. Cascorbi lectured
about a hundred and forty listeners. The audience included mostly
the employees and students of PUMS, but also the employees of
other academic institutions of Poznan – the Institute of Genetics of
the Polish Academy of Sciences, the Institute of Bioorganic Chemistry or the Institute of Natural Fibers and Herbals. The lecture was
followed by a fascinating and profoundly contentious discussion,
which was started by Prof. Jacek Zachwieja from the Department
of Pediatric Cardiology, Nephrology and Hypertension. In the
discussion and comments, Prof. Ingolf Cascorbi was recognized
as a world-renowned authority in the field of pharmacogenetics
and epigenetics.

During his stay in Poznań, Prof. Ingolf Cascorbi met with the
Vice-Rector for Science and Development of PUMS – Prof. Michał
Nowicki. Guests from Kiel also participated in a scientific meeting
with the staff of the Department of Physical Pharmacy and Pharmacokinetics. They talked about the development of cooperation
between the Institute of Experimental and Clinical Pharmacology
at CAU and the Department of Physical Pharmacy and Pharmacokinetics at PUMS. Moreover, there were discussed the details
of the three-month research training of dr Katarzyna Kosicka,
which is planned in Kiel in the year 2018. Summing up Prof. Ingolf
Cascorbi's visit, one can certainly say that it was very successful
and that it would produce joint research projects in the future.
Prof. Cascorbi's visit was organized by the Department of Physical Pharmacy and Pharmacokinetics and the Office of International Relations and European Integration at PUMS. This visit was
possible thanks to the financial support provided by Poznań City
Hall and the Poznan University of Medical Sciences.
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Święto
Dziękczynienia
Wieloletnią tradycją na naszej Uczelni jest Święto Dziękczynienia, które dla studentów programów anglojęzycznych
jest najważniejszym świętem w roku. Jest to wprawdzie święto
obchodzone uroczyście tylko w Stanach Zjednoczonych, a nasi
studenci pochodzą z różnych krajów, mimo to, każdego roku
chętnie wszyscy się bawią. Uroczystość odbyła się jak zwykle
w holu Centrum Stomatologii i zgromadziła naprawdę liczne
grono studentów. Wszystkich gości serdecznie powitał dyrektor
Centrum Nauczania w Języku Angielskim, profesor Grzegorz
Oszkinis, a następnie wręczył najlepszym studentom wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Fakty

23

Stowarzyszenie Absolwentów
zaprasza
24

24 listopada w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej odbyło się kolejne otwarte spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu połączone z okolicznościowym wykładem.

Dr Danuta Płygawko barwnie i ciekawie przedstawiła postać prof. dr. Stefana Dąbrowskiego, ostatniego Rektora
Uniwersytetu Poznańskiego przed II Wojną Światową,
organizatora i pierwszego kierownika Katedry i Zakładu
Chemii Fizjologicznej Wydziału Lekarskiego. Był to pierwszy zakład biochemii lekarskiej w strukturach akademickich studiów lekarskich w Polsce. Uczestnicy mogli poznać działalność profesora Stefana Tytusa Dąbrowskiego
zarówno w sferze medycyny, ale nie tylko. Pani dr Danuta
Płygawko przedstawiła wiele anegdot z życia Profesora,
zakreśliła także niezwykle ciekawie tło historyczne okresu
jego działalności.
Przypomnienie sylwetki prof. Stefana Dąbrowskiego
było przyczynkiem naszego Stowarzyszenia do Jubileuszu
100 – lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Wykłady okolicznościowe, organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów UMP odbywają się cyklicznie,
a informacje o ich terminach zamieszczamy na stronie internetowej naszej Uczelni. Wykłady cieszą się coraz większym zainteresowaniem – zapewne dlatego, że w sposób
ciekawy, często z dużą dozą anegdot i humoru, przedstawiają bądź to wybitne postaci związane z naszą Uczelnią, bądź podejmują ważne dla środowiska lekarskiego
tematy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
szczególnie naszych Absolwentów, byłych i obecnych Pracowników, Studentów i prosimy o śledzenie informacji dotyczących terminów następnych wykładów!
Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UMP
Prof.dr hab. Andrzej Obrębowski

UZUPEŁNIENIE

XVI konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny
W dniach 12-14.07.2017 odbyła się w Muzeum Historii Medycyny przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym
w Hamburgu międzynarodowa konferencja pt. „Geschichte der Krankheitsprävention in Deutschland und Polen”.
W spotkaniu naukowym wzięło udział kilkanaście osób
z Polski oraz z Niemiec.Prelegenci wygłosili referaty, które najczęściej dotyczyły stosowania różnych metod leczniczych w celu zapobiegania rozwoju chorób zakaźnych
i zniesienia epidemii w czasach okupacji niemieckiej oraz
po II wojnie światowej.

W poprzednim numerze Faktów UMP nie wymieniliśmy
wszystkich uczestników. Poniżej pełen skład organizatorów i prelegentów: prof. Eva Brinkschulte, prof. Philipp
Osten, dr hab. Fritz Dross. Prelegenci: dr Maria Ciesielska, dr Justyna Czekajewska,dr Joanna Lusek, dr Joanna
Nieznanowska, dr Felicitas Söhner, dr Beata Szczepańska, dr Kamil Śmiechowski, lek. Lesław Portas, mgr Birane Dieng, mgr Daria Domarańczyk, mgr Henrik Essler,
mgr Robert Hasselbusch,mgr Piotr Skalski.
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Gwiazdka
u studentów
W holu Centrum Stomatologii, 4 grudnia, studenci
urządzili wieczór gwiazdkowy. Były kolędy w wykonaniu naszego uniwersyteckiego chóru, dzielenie się
opłatkiem i życzenia. JM Rektor, profesor Andrzej
Tykarski symbolicznie rozświetlił choinkę.
Najważniejszym punktem programu była licytacja pluszowych misiów z autografami gwiazd. Odbyła się już po raz siedemnasty,
a dochód z niej w wysokości kilku tysięcy złotych przeznaczony jest
na zakup zabawek dla chorych dzieci, które święta spędzają w poznańskich szpitalach. Licytacja, którą prowadziła przewodnicząca
RUSS Katarzyna Piotrowska, wzbudziła wiele emocji, a licytujący
wykazali się dużą hojnością. Każdy mógł zostać świętym Mikołajem.
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