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Od 10 do 12 kwietnia 2014 r. w Krakowie odbywało się posiedzenie  Prezydium i Zgromadzenia 
Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania był rektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Wojciech Nowak. W tych dniach UJ gościł ponad 100 rektorów z całej 
Polski. Wśród zaproszonych gości obecny był premier RP, Donald Tusk oraz minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Z prac Konferencji Rektorów

Jednym z priorytetów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej 107 rektorów aka-
demickich uczelni publicznych i niepublicznych, jest umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i nauki. 
W szkolnictwie wyższym umiędzynarodowienie postępuje dużo szybciej niż w nauce. W zeszłym roku 
w październiku, przy ogromnym wsparciu Ambasady RP w Brazylii, KRASP podpisał z CNPq duże porozu-
mienie w ramach brazylijskiego programu ,,Nauka bez Granic", dotyczące wymiany studentów i dokto-
rantów, a także ramową umowę o współpracy ze swoim odpowiednikiem w Brazylii – CRUB (Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras, która zrzesza 152 rektorów uczelni brazylijskich).
KRASP prowadzi także rozmowy o podobnej współpracy z Ukrainą, a 25 kwietnia br. Konferencja Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), będąca członkiem KRASP, podpisała w Kijowie porozumienie 
o współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi uczelniami technicznymi.  

J

W
W Warszawie 30 kwietnia odbyło się spotkanie poświęcone  współpracy między uczelniami polskimi 
a francuskimi i niemieckimi. W spotkaniu udział wzięli m.in przewodniczący KRASP, prof. Wiesław Banyś, 
prezydent Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, prof. Patrice Neau, ambasador Francji w Polsce, Pier-
re Buhler, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Rolf Nikel, attaché ds. nauki, technologii 
i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji  w Polsce, Sébastien Reymond, dyrektor przedstawiciel-
stwa Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), dr Peter 
Hiller, a także przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W
W związku z toczącą się już od pewnego czasu debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań 
naukowych w Europie i w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę niezwykle 
ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europej-
skiej Przestrzeni  Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, trzy  Konferencje Rektorów: 
Francji (CPU – Conférence de  Présidents des Universités), Niemiec (HRK – Hochschulrektorenkonferenz) 
i Polski (KRASP – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich) postanowiły zadać przewodniczą-
cym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 
pytań (7 pytań odnoszących się do kwestii ogólnoeuropejskich i 3 pytania dotyczące kwestii krajowych 
dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie z ich perspektywy. Pytania 
dotyczyły najważniejszych kwestii rozwoju szkolnictwa wyższego i Europy z perspektywy środowiska aka-
demickiego. Zostały one zadane przez KRASP w lutym br. wszystkim partiom politycznym w Polsce, które 
delegują swoich przedstawicieli do Parlamentu  Europejskiego. Przekazane nam dotychczas  odpowiedzi 
przez PSL, SLD i PO pokazują  zaangażowanie tych  partii w rozwój szkolnictwa wyższego i nauki w Europie 
i w Polsce. Idą one w podobnym kierunku, niemniej jednak nie w każdym przypadku odpowiedzi były na 
tyle szczegółowe, by można było na ich podstawie wysnuć konkretne wnioski.
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Opracowanie: Dział Promocji

 Najbardziej prestiżowe zestawienie współ-
zawodnictwa Szkół Wyższych „Rzeczpo-
spolitej” i „Perspektyw” potwierdziło wy-
soką pozycję Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
wśród polskich uczelni medycznych oraz 
renomowanych ośrodków akademickich. 
W zestawieniu uczelni medycznych może-
my poszczycić się trzecią lokatą, ustępu-
jąc jedynie dwóm największym uczelniom 
w kraju, natomiast w rankingu wszystkich 
polskich uczelni wyższych plasujemy się, 
stabilnie od 5 lat, na dziesiątym miejscu. 
Szczególnie wysoko, bo na drugim miejscu 
wśród 88 uczelni akademickich, ocenione 
zostały nasze warunki kształcenia studów.
Ranking przygotowywany jest przez Fun-
dację Edukacyjną „Perspektywy” od 15 lat, 
a jego misją jest dostarczanie informacji 
o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. 
Twórcy podkreślają, że stanowi on nie tyl-
ko kompendium wiedzy o stanie polskiego 
szkolnictwa, ale przede wszystkim poma-
ga maturzystom dokonać najważniejsze-
go, przy wejściu w dorosłe życie, wyboru – uczelni i kie-
runku studiów. Ranking przygotowywany jest w oparciu 
o jasno określone kryteria, starannie zebrane dane oraz 
ich wszechstronne opracowanie.
Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządza-
nia rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezen-
tantów najważniejszych środowisk akademickich i przed-
stawicieli pracodawców zatrudniających absolwentów 
uczelni wyższych, pod przewodnictwem: prof. Michała 
Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra na-
uki i informatyzacji. Corocznie dokonywana jest zmiana 
metodologii rankingowej, która od lat zmierza w kierun-
ku zmniejszenia wagi danych „miękkich” (uzyskiwanych 

w oparciu o badania ankietowe przesyłane przez uczel-
nie), na rzecz danych „twardych” pochodzących z coraz 
obszerniejszych baz danych, np. publikacji i cytowani czy 
systemu POLON. Uczelnie zostały ocenione biorąc pod 
uwagę prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukową, 
innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynaro-
dowienia studiów.
Ranking Szkół Wyższych jest jednym z najlepiej znanych 
na świecie rankingów krajowych i przeszedł pozytywnie 
procedurę audytu prowadzonego przez IREG Observato-
ry on Academic Ranking and Excellence i otrzymał presti-
żowy certyfikat jakości „IREG Approved”. 

Jesteśmy wśród najlepszych

Prorektor, profesor Andrzej Tykarski odebrał honorowy dyplom
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Po raz pierwszy na naszej uczelni, odbyła się WHITE COAT CEREMONY czyli  uroczyste przyobleczenie białego fartu-
cha. To zwyczaj praktykowany na amerykańskich uczelniach i na prośbę studentów wprowadzony także na naszej uczel-
ni. W auli UAM zebrali się studenci programów anglojęzycznych. Ceremonii przewodniczył prorektor prof. Grzegorz 
Oszkinis, a całość prowadził  dr Jan Mazela. Biały fartuch to uniwersalny symbol zawodów medycznych, jego założenie 
symbolizuje przejście studentów od nauk podstawowych do  zajęć klinicznych, podczas których spotykają się z pacjen-
tami. Studenci, po uroczystym włożeniu białych fartuchów, złożyli przysięgę Hipokratesa.

Ceremonia białego fartucha

Ceremonia białego fartucha

Biuro organizacyjne Zjazdu Absolwentów zaprasza na uroczystość 40 lecia ukończenia studiów medycznych rocznika 
1968-1974  Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Zjazd odbędzie się 18 października 2014 r.  
Zapraszamy wszystkich absolwentów! Informacje na stronie www.absolwenci74.pl.
Kontakt: Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów,  ul. Tęczowa 3 60-275 Poznań , tel. 61 66 21 120, wew. 15 
 e-mail: biuro@bokiz.pl

Zjazd absolwentów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komo-
rowski, podczas wizyty w Poznaniu, wręczył odznacze-
nia państwowe osobom zasłużonym dla Wielkopolski. 
Wśród uhonorowanych za wybitne zasługi dla Wielko-
polski, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, 
za zasługi dla społeczności lokalnej odznaczeni zostali: 
 Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: prof. dr 
hab. Zbigniew Kwias,  Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski: prof. dr hab. Jacek Wachowiak,  Złotym 
Krzyżem Zasługi: prof. dr hab. Witold Szyfter

Odznaczenia państwowe

Profesor 
Jacek 
Wachowiak

Profesor 
Witold Szyfter

Profesor
Zbigniew Kwias
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I tak w tym roku można było obserwować operacje 
m. in. z Rio de Janeiro, Toronto, Barcelony, Madrytu, Lon-
dynu, Hannoveru, Frankfurtu, Antwerpii, Montpellier, Po-
znania, Dubaju, Istambułu i Sydney.

Klinika poznańska przeprowadziła dwie operacje. 
Pierwsza to chirurgiczne leczenie otosklerozy, której 
celem jest wymiana patologicznie zmienionego strze-
miączka na specjalną protezę oraz operację założenia 
tzw. implantu hybrydowego u 10-letniej dziewczynki 
z zachowanymi jedynie częstotliwościami niskimi. Celem 
tej drugiej operacji było utrzymanie istniejących żywych 
komórek słuchowych i odtworzenie poprzez implant 
brakujących częstotliwości średnich i wysokich. Obie 
operacje zakończyły się dobrym wynikiem. Inne zespoły 
pokazały takie operacje jak: perlak ucha środkowego, 
nerwiak nerwu słuchowego, założenie implantu ślimako-
wego, odtworzenie błony bębenkowej i przecięcie nerwu 
przedsionkowego.

Całość transmisji była koordynowana przez spe-
cjalne centrum w Uniwersytecie w Utrechcie, w którym 
urzędowało 6 profesorów otolaryngologii jako modera-
torzy dla wszystkich operacji. Jak to bywa w operacjach 
live nie obyło się bez niespodziewanych sytuacji, krwa-
wień śródoperacyjnych czy też anomalii anatomicznych.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest edukacja  
lekarzy, zwłaszcza w krajach azjatyckich, w których do-
stęp do szkolenia jest znacznie utrudniony.

Obliczenia telemetryczne wskazują, że w sesji tego 
dnia uczestniczyło około 30 tys. lekarzy na świecie.

Udział Kliniki poznańskiej był możliwy dzięki współ-
pracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Siecio-
wym. Należy podkreślić, że w popołudniowym podsumo-
waniu całego wydarzenia zwrócono uwagę, kolejny już 
raz, na świetną jakość obrazu i głosu z naszej Kliniki.

Fakty UMP 3/2014
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IX Światowy 
Dzień 

Chirurgii Usznej
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicz-

nej po raz kolejny brała czynny udział w sesjach 

operacyjnych w ramach IX Światowego Dnia Chi-

rurgii Usznej. 20 maja w przekazie internetowym 

wysyłanym na cały świat, uczestniczyło 18 ośrod-

ków z największych klinik specjalizujących się 

w operacjach otologicznych i neurootologicznych. 

K

Bezpośredni przekaz z pola operacyjnego

Operacje chirurgii usznej wymagają niezwykłej precyzji

Część zespołu Kliniki podczas operacji

Prof. Witold Szyfter



W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym  spotkało się 
liczne grono wybitnych naukowców, praktyków, fizjotera-
peutów i lekarzy oraz studentów fizjoterapii z całej Polski. 
W Konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników ak-
tywnie poszukujących najnowszej wiedzy o usprawnianiu 
i diagnostyce pacjentów, oczekujących nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu medycyny. Uczestnikami konferencji byli 
zarówno studenci polskojęzyczni jak i studenci fizjoterapii 
z programu angielskiego.

Po przywitaniu 
wszystkich gości 
przez przewodni-
czących nauko-
wych konferencji 
prof. dr hab. Grze-
gorza Oszkinisa 
oraz prof. dr hab. 
W ł o d z i m i e r z a 
Samborskiego, dr 
Roksana Malak 
w imieniu D. Gal-
lucci’ego rozpoczęła konferencję wykładem inauguracyj-
nym pt. „The brain as an integral part of the rehabilita-
tion process”. Następnie prof. dr hab. Tomasz Kotwicki 
rozpoczął sesję terapeutyczną i wprowadził wszystkich 
w tematykę  fizjoterapii i leczenia skolioz wykładem pt. 
„Evidence based medicine taking physiotherapy for idio-
pathic scoliosis as an example”. Kolejne wykłady związa-
ne były z zastosowaniem fizjoterapii w wielu dziedzinach 
medycyny podczas których naukowcy, praktycy i studenci 
mieli możliwość uczestniczyć w dyskusji. Sesję diagno-
styczną otworzył  prof. dr hab. Juliusz Huber wykładem 
pt. „Practical application of clinical neurophysiology dia-
gnostics for physiotherapy”. Praktyczne wykorzystanie 
elektromiografii to temat wiodący w tej części konferencji 
jednakże uczestnicy mogli również wysłuchać najnowsze 
doniesienia z zastosowaniem termografii, fotometrii czy 
biomechanicznej analizy chodu w wielu schorzeniach or-
topedycznych oraz neurologicznych. Młodzi naukowcy, 
studenci mieli możliwość zaprezentowania się również 
w sesji plakatowej. Spośród 10 nadesłanych plakatów 
komisja wyróżniła prace mgr Przemysława Keczmera 
(Klinika Reumatologii i Rehabilitacji), mgr Pauliny Tomal 
(Klinika Reumatologii i Rehabilitacji) oraz Adriana Dudka. 

Po zakończeniu sesji terapeutycznej, diagnostycznej 
oraz plakatowej dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska 
(przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) zaprosi-
ła uczestników na  warsztaty dotyczące wykorzystania 
w fizjoterapii nowoczesnych metod: usprawniania meto-
dą FITS, osteopatii czy praktycznej oceny i analizy wyni-
ków badania EMG. 

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Kadra naukowa i specjaliści - praktycy wymienili się 
doświadczeniami klinicznymi oraz zainteresowaniami na-
ukowymi w fizjoterapii.

Fakty6
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Profesorowie Włodzimierz Samborski i Grzegorz Oszkinis otworzyli konferencję

W holu CKD prezentowały się firmy i wydawnictwa związane z fizjoterapią

Dr Roksana Malak

Naukowo - szkoleniowy 
dzień fi zjoterapii
Czwartego czerwca odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Na-

ukowo-Szkoleniowa „International Day of Physiotherapy” zorgani-

zowana przez: Katedrę Reumatologii i Rehabilitacji, działające przy 

Katedrze Studenckie Koło Naukowe „Open Physiotherapy” oraz 

Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

C

mgr Przemysław Keczmer
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Od lewej: Michael Czekajlo z Virginia Commonwealth University, Łukasz Gąsio-
rowski: p.o. kierownika Centrum Symulacji Medycznej UMP, Arne Retterdal, Per 
Foge Jansen i Vimal Chopra założyciele Towarzystwa SESAM.

W poprzednich latach spotkania Towarzystwa miały 
miejsce w m.in. Paryżu, w Stavanger w Norwegii. Polska 
została wybrana nie tylko po raz pierwszy w historii jako 
miejsce organizowania zjazdu ale również jako miejsce ob-
chodzenia swojego 20-lecia przez Towarzystwo.

Uroczyste rozpoczęcie tej Konferencji odbyło się w Auli 
UAM. Gości powitali prorektor ds. Organizacji, Promocji 
i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz gospo-
darze: Łukasz Gąsiorowski z Centrum Symulacji Medycznej 
UMP i Michael Czekajlo z Virginia Commonwealth Uni-
versity. Rektor Andrzej Tykarski potwierdził silne wsparcie 
władz Uczelni dla rozwijania symulacji medycznej. W cią-
gu najbliższych kilku lat planowane jest powstanie nowego 
Centrum Symulacji Medycznej z pokojami dla pacjentów 
standaryzowanych. Podczas gali otwarcia nagrodzono 
również „Ojców Założycieli” Europejskiego Towarzystwa za-
łożonego w Kopenhadze: Arne Retterdal, Per Foge Jansen 
i Vimal Chora. Interesującą częścią otwarcia był wykład hi-
storyk medycyny z King College z Londynu: dr Anny Maer-
ker pod tytułem: „Lalki z osiągnięciami, historia manekinów 
w symulacji medycznej”. Uroczystość zakończyła się kon-
certem Filharmonii Poznańskiej oraz urodzinowym tortem.

Obrady na Zjeździe SESAM trwały przez dwa dni. Za-
prezentowano ponad dwieście oryginalnych prac nauko-
wych z dziedziny symulacji medycznej z całego świata. 
Wśród zaproszonych wykładowców byli również: świato-
wej sławy profesor edukacji w chirurgii Roger Kneebone 
z King’s College w Londynie oraz profesor Waler Eppich 
z Chicago, który porwał wszystkich interaktywnym wykła-
dem o sztuce prowadzenia debriefingu, czyli omawianiu 
scenariuszy symulacyjnych. Zaprezentowano nie tylko pol-
skie ale i poznańskie osiągnięcia w tej dziedzinie. Z dużym 
zainteresowaniem spotkała się praca dr Leonarda Kraśni-
ka z Zakładu Fizjologii na temat wykorzystywania symula-
cji w naukach podstawowych na modelu pacjenta kardio-

logicznego. Wiele prac przedstawili również pracownicy 
Zakładu Ratownictwa i Medycyny Katastrof UMP oraz 
Kliniki Neurochirurgii.

Naszą nową polską ideą, wzbogacającą zjazd stały 
się SimOlympics, czyli zawody z zaawansowanej symulacji 
medycznej. Zawody te prowadzone są na naszej Uczelni od 
4 lat pod nazwą SimWars i corocznie brało w nich udział 
ok. 4-5 drużyn ze studentami medycyny, pielęgniarstwa 
i ratownictwa. Na SESAM-ie, zawody takie odbyły się po 
raz pierwszy w jego historii. Brały w nich udział zespoły nie 
tylko z Polski ale i z Francji, Holandii i USA. Współzawod-
niczyli oni w wielowątkowych scenariuszach ocenianych 
przez ekspertów.  Miejscem akcji było specjalnie zbudowa-
ne na Targach mini-Centrum Symulacji: Sim-Sim. Ostatecz-
nie zwycięzcami okazali się być studenci pierwszego roku 
z Baylor College z Houston w Teksasie. 

Równie interesująca była część wystawiennicza. Wśród 
rekordowej liczby wystawców zaprezentowano kilka szcze-
gólnie interesujących urządzeń. Pokazano pierwszy na 
świecie symulator robota DaVinci, symulatory Wirtualnej 
Rzeczywistości z laparoskopii oraz wirtualny stół sekcyjny. 
Wszystkie  służą poprawie jakości nauczania oraz, niczym 
symulatory lotnicze w szkoleniu pilotów i personelu pokła-
dowego, poprawie bezpieczeństwa pacjentów. Nie zabra-
kło, oprócz zaawansowanych technicznie (i niestety ceno-
wo) symulatorów pacjenta, również prostych fantomów do 
nauki resuscytacji oraz fantomów pielęgniarskich. Pokaza-
no także symulatory do nauki badania dna oka i uszu.

W trakcie konferencji wspomagało nas ponad 70 wo-
luntariuszy, zarówno z Wydziałów polskojęzycznych jaki 
i anglojęzycznych naszej Uczelni. Pod kierownictwem dr  
Patrycji Marciniak-Stępak nieśli oni nieodzowną pomoc 
w dopilnowaniu, żeby wszystkie obrady, odbywające się 
w 10 salach jednocześnie odbyły się płynnie i bez potknięć.

Duże wrażenie zrobił na gościach, szczególnie zagra-
nicznych, wyjazd pociągiem w zabytkowych wagonach 
„pod parą” do pobliskiej Szreniawy. Tutaj, w Muzeum Rol-
nictwa, goście mieli okazję nie tylko popróbować polskich 
i wielkopolskich specjałów ale również swoich sił w konku-
rencji jazdy na wole czy wyplatania wiklinowych koszyków. 
Okazało się, że ponad 200 uczestników z całego świata 
potrafi znaleźć wspólny język nie tylko na platformie na-
ukowej. Konferencję zakończył spacer po Wielkopolskim 
Parku Narodowym, gdzie mimo burzy z gradem ponad 60 
osób przeszło ok. 10 km wśród ścieżek Parku.

XX Jubileuszowy Zjazd Europejskiego Towarzystwa Sy-
mulacji Medycznej był nie tylko bardzo prestiżową konfe-
rencją organizowanej przez naszą Uczelnię. Potwierdził jej 
ważną rolę w rozwoju symulacji medycznej w Polsce, nie tyl-
ko poprzez pierwsze w Polsce wielodyscyplinarne Centrum 
Symulacji Medycznej, ale poprzez jego dorobek naukowy 
i dydaktyczny. Następny, XXI Zjazd Europejskiego Towarzy-
stwa SESAM odbędzie się w Belfaście w Irlandii Północnej.

SESAM w Poznaniu
W dniach od 12 do 14 czerwca 2014 w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich 

odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej (SESAM: So-

ciety in Europe for Simulation Applied to Medicine). Konferencja ta, odbywająca się corocznie od 20 lat, 

zgromadziła ponad 600 uczestników z 41 krajów i była największym tego typu spotkaniem naukowym 

ludzi z wielu specjalności medycyny, pielęgniarstwa i ratownictwa w Europie.

W

Łukasz Gąsiorowski
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O chorobach skóry
pod koziołkami

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. dr 
hab. Zygmunt Adamski. Za sprawy organizacyjne odpo-
wiadała dr n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska. Wio-
dącymi tematami warsztatów były zagadnienia dotyczące 
chorób alergicznych, mikologii dermatologicznej, chorób 
zakaźnych skóry, w tym chorób przenoszonych drogą 
płciową, leczenia biologicznego łuszczycy, dermatopatolo-
gii oraz zaburzeń rogowacenia. Jedna z sesji poświęcona 
była również dermatologii estetycznej.

Honorowy patronat nad spotkaniem objęli prezydent 
Miasta Poznania Ryszard Grobelny, rektor prof.  Jacek Wy-
socki, prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego 
prof. Jacek Szepietowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie 

dermatologii prof.  Andrzej Kaszuba oraz prezydent Pol-
skiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Bolesław Sa-
moliński. 

W warsztatach wzięło udział ponad 400 specjalistów 
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu dermatologii 
i wenerologii z całego kraju. W gronie wykładowców zna-
lazło się wielu ekspertów polskich i zagranicznych, a wśród 
nich m.in. prof. M. Jutel z Wrocławia, prof. F. Rongiolet-
ti z Włoch, prof. G. Ginter-Hanselmayer z Austrii, prof. 
S. Valiukevicene z Litwy, prof. H. Zelenkova ze Słowacji, 
dr S. Janmohamed z Holandii.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wysłuchania 
interesujących wykładów zagranicznych gości. Po każdej 

z sesji wykładowych odbywały dyskusje w inte-
raktywnych panelach, podczas których nastę-
powała wymiana poglądów ekspertów 
i uczestników, po czym wybierano właściwe 
odpowiedzi za pomocą elektronicznego sys-
temu do głosowania. Ta forma aktywnego 
uczestnictwa w warsztatach spotkała się z du-
żym uznaniem.

Konferencji towarzyszył również Nadzwy-
czajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego, podczas którego 
uchwalono nowy statut towarzystwa.

Po oficjalnym zakończeniu warsztatów 
uczestnicy mieli możliwość udziału w koncercie 
charytatywnym na rzecz chorych na łuszczycę, 
organizowanym przez Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Chorych na Łuszczycę „Wyjdź z cienia” 
oraz Klub Rotary Poznań. Podczas koncertu za-
prezentował się poznański zespół Dixie Com-
pany, któremu towarzyszyła amerykańska wo-
kalistka Donna Brown.

Konferencji towarzyszyła również wystawa 
firm farmaceutycznych połączona z prezenta-
cją leków oraz dermokosmetyków.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim prelegentom i uczestnikom za przyjęcie 
zaproszenia do wzięcia udziału w organizowa-
nym przez nas spotkaniu. Mamy jednocześnie 
nadzieję, że stanowiąc doskonałą okazję do 
wymiany doświadczeń i zaprezentowania osią-
gnięć, będzie ono początkiem nowej tradycji.

W dniach 14 – 15 marca 2014 r. w poznańskim hotelu Novotel odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Warsz-

taty Dermatologiczne „O chorobach skóry pod Poznańskimi Koziołkami” zorganizowane przez Katedrę 

i Klinikę Dermatologii oraz firmę Termedia. W

Profesorowie: Zygmunt Adamski, Lidia Rudnicka, Andrzej Kaszuba

Uczestnicy warsztatów

Lek. med. Magda Wachal

Prof. dr hab. Zygmunt Adamski

Katedra i Klinika Dermatologii 

UM im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu



9Fakty

Fakty UMP 3/2014

Dyskusja panelowa, sesja I zdrowie w gminie

Już po konferencji, ale zostało jeszcze wiele do przedyskutowania

Sesja III: Edukacja seksualna w szkole (od lewej Joanna Buks,
Agnieszka Żok, Anna Żądło)

Konferencja skierowana była do osób, instytucji, orga-
nizacji, samorządów lokalnych zajmujących się zdrowiem 
lub planujących interwencje zdrowotne. II Forum podzielo-
ne było na 3 sesje tematyczne, które dotyczyły:

• zdrowia w gminie (powiecie, województwie),
• zdrowia w szkole,
• edukacji seksualnej w szkole.
Podczas II Forum chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak 

ważne jest dbanie o zdrowie w miejscu, w którym miesz-
kamy oraz gdzie uczą się nasze dzieci. Zaprezentowane 
zostały przykłady skutecznych programów zdrowotnych 
oraz potencjalne źródła finansowania tych programów. 
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów oraz 
zadania pytań ekspertom i edukatorom.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja 
poświęcona edukacji seksualnej w szkole, której towarzy-
szyła ciekawa dyskusja o tym kto powinien być za tę edu-
kację odpowiedzialny i w jakim zakresie i formie należy ją 
realizować.

Forum 
dla zdrowia
II Wielkopolskie Forum dla Zdrowia odbyło się 26 

maja 2014 roku w Centrum Kongresowo-Dydak-

tycznym. Organizatorami wydarzenia są co roku 

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej oraz Fun-

dacja na rzecz zdrowia populacyjnego i międzyna-

rodowego. 

II 

Ewelina Wierzejska

Mateusz Cofta 

Aleksandra Motyka
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Wykłd dr hab. Wiesława Bryla

O problemach  ze starością

W pierwszej części konferencji odbyły się cztery wykła-
dy. Pierwszy, o specyfice nadciśnienia w starości wygłosił 
dr hab. Wiesław Bryl z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego. 
Zwrócił uwagę na fakt, że problem nadciśnienia u osób 
starszych  jest powszechny. Szacuje się, że w Polsce na 
nadciśnienie cierpi około 32 – 35 proc społeczeństwa. Po 
65 roku życia problem ten ma już trzy czwarte ludzi, a w 
jeszcze późniejszym wieku 9 na 10 osób ma nadciśnienie.   

Tylko jedna czwarta osób z tym schorzeniem ma prawi-
dłowo kontrolowane ciśnienie. Właściwe prowadzenie pa-
cjentów z nadciśnieniem zależne jest od wielu czynników. 
Kluczowe znaczenie ma wiek pacjenta, inaczej leczy się 
osobę 60.letnią a inaczej 80.letnią. W tej drugiej grupie 
decyzja o podjęciu leczenia musi być bardzo przemyślana, 
ponieważ niekiedy dla dobra pacjenta lepiej tolerować wy-
sokie ciśnienie niż je farmakologiczne obniżać. Problemem 
osób starszych jest bowiem współistnienie wielu chorób. 
Statystycznie po 60 roku życia  człowiek przyjmuje 5 róż-
nych leków dziennie z wiekiem ta liczba rośnie. Pacjenci, 
świadomie bądź nieświadomie, nie informują lekarza 
o przyjmowanych już lekach. Często z powodów ekono-
micznych podejmują decyzje o rezygnacji z niektórych 
zapisanych przez lekarza, zmieniają dawkowanie. Trudno 
także przekonać ich do prostych rozwiązań poprawiają-
cych metabolizm jak zmiana diety czy zmiana stylu życia. 
Do tego dochodzą kłopoty z pamięcią, które powoduję, że 
pacjent zapomina o przyjmowaniu leków. Tymczasem dla 
skutecznego i trwałego obniżenia ciśnienia niezbędna jest 

regularność i dyscyplina, o którą z wyżej wymienionych po-
wodów w podeszłym wieku bardzo trudno.

Profesor Jan Sandorski w swoim wykładzie pt. „Osoba 
starsza w prawie międzynarodowym” porównywał euro-
pejskie uregulowania prawne dotyczące tej grupy. Kon-
kluzja jest taka, że prawo międzynarodowe jest o wiele ła-
skawsze dla osób starszych niż nasze prawo wewnętrzne. 
Aby to zmienić potrzebny jest silny nacisk na ustawodawcę 
aby realizował pryncypia ochrony praw człowieka.

Dr Agnieszka Neuman – Podczaska 
z Katedry Geriatrii i Gerontologii, w swoim 
wystąpieniu przedstawiła problem poli-
pragmazji czyli wielolekowości. Dotyczy on 
60 procent starszych pacjentów. Co piąty 
starszy Polak przyjmuje minimum 10 leków 
i więcej. Są to leki zapisane przez lekarza 
jak i suplementy, które „konsumowane” są 
nagminnie w przekonaniu, że nie wywołują 
skutków ubocznych. W ten sposób nakrę-
cana jest spirala chorób, diagnostyka jest 
utrudniona, likwiduje się objawy bo przy-
czyn chorób trudno dociec. Tymczasem w 
podeszłym wieku powinna obowiązywać 
zasada „im mniej tym lepiej”. Niestety nie 
znajduje ona aprobaty ani wśród pacjen-
tów, ani wśród lekarzy.

O diagnostyce wczesnych zaburzeń 
pamięci mówiła magister Barbara Łukaw-
ska reprezentująca Zakład Pielęgnacyjno 
– Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Toruniu. Człowiek najbardziej wydajną 
pamięcią może cieszyć się w 20 roku ży-
cia. Później, z każdym rokiem sprawność 
pamięci się obniża. Ale dopiero po 60 

roku życia można zauważyć istotne osłabienie pamięci. 
Szacuje się, że łagodne zaburzenia pamięci po 60 roku 
życia ma od 15 do 30 procent osób. Po kolejnych pięciu 
latach występują one już aż u 50 procent. Te zaburzenia 
są bardzo różne dlatego konieczna jest właściwa diagno-
styka wczesnych zaburzeń pamięci po to,  aby potwierdzić 
lub wyeliminować początki choroby otępiennej. Wczesna 
diagnostyka, wielotorowa terapia zwalnia bowiem progres 
zmian otępiennych.

W drugiej części konferencji omawiano różne oblicza 
opieki nad osobami starszymi. Doświadczeniami dzieliły 
się osoby na co dzień z nimi pracujące. Podczas warszta-
tów i sesji posterowej przepracowano wiele szczegółowych 
problemów od zagrożeń wynikających z niewłaściwego 
pobierania leków, poprzez problemy w komunikacji z oso-
bami starszymi, różnego rodzaju schorzenia charaktery-
styczne dla tego wieku, formy aktywizacji do omówienia 
różnych modeli opieki geriatrycznej. 

C
Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie – taki był temat VI Ogólnopolskiej Konfe-

rencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Profilaktyki Zdrowotnej naszego Uniwersytetu i Polskie 

Towarzystwo Gerontologiczne. 

Helena Czechowska
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Święto Hospicjum Palium

Uroczyste przecięcie wstęgi

Rektor, prof. Jacek Wysocki, prof. Jacek Łuczak, przewodni-
czący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, marszałek 
Województwa Wiekopolskiego Marek Woźniak, wicewojewoda 
Przemysław Pacia

Na otwarcie przybyli goście, wolontariusze i rodziny chorych

Wówczas w Polsce nie było zrozumienia dla potrzeb 
ludzi u kresu życia, nie przywiązywano wagi do jakości 
ich życia, do tego jak ważny dla chorego jest każdy dzień 
bez bólu, wsparcie i opieka, pomoc w uporządkowaniu 
wszystkich życiowych spraw. Ale hospicjum powstało. 
Zaczęli z jego pomocy korzystać chorzy i ich rodziny, 
a zrozumienie sensu opieki paliatywnej stało się co-
raz powszechniejsze. Hospicjum Palium okazało się za 
małe, chorzy czekali w kolejce na przyjęcie. Wówczas 
powstał pomysł rozbudowy. Pieniądze pochodziły z róż-
nych źródeł: z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej, z resortu zdrowia, a w ubiegłym roku od mieszkań-
ców Poznania, którzy oddając głosy na społeczną listę 
projektów dofinansowanych przez miasto, na czołowym 
miejscu postawili rozbudowę Hospicjum Palium. Hospi-
cjum otrzymało 1,5 mln zł na realizację konkursowego 
projektu. Dzięki temu można było zakończyć rozbu-
dowę. W nowej części jest miejsce dla 13 pacjentów, 
a w całym hospicjum dla 40 osób. 

Uroczyste otwarcie zgromadziło grono znakomitych 
gości. Były serdeczne przemówienia, gratulacje. Ale to 
tylko krótki przerywnik w życiu mieszkańców tego miej-
sca. Dla nich to dom, może ostatni, dlatego taki piękny, 
wygodny, a ludzie tu pracujący uśmiechnięci, uważni, 
gotowi do pomocy w każdej chwili. Tacy, którzy nie wąt-
pią w sens pomagania chorym w godnym przeżyciu każ-
dego dnia. (hc)

Kiedy na początku lat 90. profesor Jacek Łuczak  

zainicjował budowę hospicjum na Osiedlu Rusa, 

idea ta napotkała na opór mieszkańców. Nie 

chcieli w swoim sąsiedztwie „miejsca umierania”. 
K 
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To był piękny czas

Tegoroczna uroczystość dyplomatoryjna odbyła się 
3 czerwca. W Auli UAM zgromadzili się absolwenci i ich 
najbliżsi, dla których zakończenie nauki było wspólnym 
świętem.

Uroczystości przewodniczył prorektor ds. Klinicznych 
i Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. Grzegorz Oszki-
nis. Gratulując studentom wytrwałości w drodze do zdoby-
cia dyplomu, akcentował fakt, że ich sukces jest także suk-
cesem Uniwersytetu. Podkreślił, że praca lekarza to ciągła 
nauka dlatego zdobycie dyplomu jest ważnym, ale tylko 
jednym z etapów edukacji. Życząc absolwentom szczęścia 

w życiu zawodowym i osobistym  dodał, żeby nigdy nie za-
pominali o tym, że ich powołaniem jest dbałość o ludzkie 
zdrowie i życie, a to wymaga największej odpowiedzial-
ności. 

W dalszej części uroczystości absolwenci podziękowa-
li swoim nauczycielom i wyróżnili niektórych z nich.

Nagrody z 4 MD: 
1.  Dr n. med. Marcin Kucharski 
2.  Dr n. med. Joanna Waligórska-Stachura 
3.  Dr n. med. Andrzej Jawień 

Przyjechali do Poznania z różnych stron świata. Nasze miasto na kilka lat stało się dla nich  drugim domem. 

Wszystko było dla nich nowe, musieli pokonać wiele barier, przeżyć rozłąkę z najbliższymi. Absolwenci pro-

gramów anglojęzycznych, odbierając dyplomy ukończenia studiów podkreślali, że lata nauki na naszym 

Uniwersytecie to był dla nich piękny czas i nigdy go nie zapomną. O swoich przeżyciach opowiadali z hu-

morem ale i ze wzruszeniem. Dziękowali nauczycielom, kolegom, swoim najbliższym za to, że pomogli im 

w osiągnięciu celu – zdobyciu dyplomu.

P



Nagrody z 6 MD: 
1. Prof. dr hab. Paweł Jagodziński 
2. Dr n. med. Andrzej Jawień 
3. Dr n. med. Waldemar Myszka 

DDS: 
1. Dr hab. n. med. Beata Czarnecka prof. UM (nieobec-
na, nagrodę odebrała: dr hab. n. med. Anna Surdacka 
prof. UM) 
2. Dr n. med. Tomasz Kulczyk (nieobecny, nagrodę ode-
brała dr n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska 
3. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 

PharmD: 
1. Prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka 
2. Dr n. med. Bogna Grygiel-Górniak 
3. Dr farm. Danuta Szkutnik-Fiedler 

Physiotherapy: 
1. Mgr Katrzyna Galasińska 
2. Mgr Małgorzata Kowalska 
3. Mgr Przemysław Jeziorski

Wręczanie dyplomów miało charakter uroczysty ale 
i bardzo radosny. Mamy nadzieję, że ta radość towarzy-
szyć będzie wszystkim absolwentom poprzez kolejne lata 
pracy w zawodach, które zdobyli na naszym Uniwersyte-
cie. Uroczystą przysięgę Hipokratesa przyjął od młodych 
lekarzy dziekan Wydziału Lekarskiegio II prof. dr hab. Zbi-
gniew Krasiński.

W tym roku studia w języku angielskim ukończyło 193 
absolwentów.

Program 4-letni MD (medycyna w języku angielskim) 
ukończyły 63 osoby, program 6-letni MD (medycyna 
w języku angielskim) 79 osób, program 5-letni DDS (sto-
matologia w języku angielskim) 41 osób, program 6-letni 
PharmD (farmacja w języku angielskim) 7 osób, program 
3-letni B.Sc. Physiotherapy (fizjoterapia w języku angiel-
skim) 3 osoby.

Pochodzą z wielu krajów świata:  USA, Tajwanu, Kana-
dy, Norwegii, Niemiec, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, In-
dii, Indonezji, Irlandii, Szwecji, Ukrainy, Ghany, Indonezji, 
Nigerii, Nowej Zelandii, Australii. Zdobytą u nas wiedzę 
wykorzystywać będą w pracy z chorymi w swoich krajach 
a ich dobre wspomnienia zaowocują promocją Polski  
w wielu zakątkach świata.
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Helena czechowska

xxx
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Podczas ostatniej konfe-
rencji w Liverpoolu został 
Pan wybrany sekretarzem 
generalnym European 
Head and Neck Society. 
To prestiżowe wyróżnie-

nie, zarówno dla Pana, jak i dla całego 
polskiego środowiska lekarzy specjalizu-
jących się w leczeniu nowotworów głowy 
i szyi. Jaką rolę pełni European Head and 
Neck Society?

Jest to interdyscyplinarna platforma 
naukowa w dziedzinie onkologii głowy 
i szyi. Towarzystwo powstało z początkiem 
2006 roku w Brukseli, kiedy to komitet 
założycielski podpisał ofi cjalne dokumenty, 
które pozwoliły utworzyć European Head 
and Neck Society (EHNS) czyli Europejskie 
Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi. 
To był wynik starań europejskich towa-
rzystw naukowych, idących za przykładem 
towarzystw amerykańskich i kanadyjskich, 
które od wielu lat  na kontynencie amery-
kańskim wprowadzały nowe standardy 
i technologie medyczne w leczeniu nowo-
tworów głowy i szyi.

Głównymi celami EHNS jest populary-
zacja wiedzy na temat wszystkich aspektów 
dotyczących nowotworów głowy i szyi,  
wspieranie najwyższych standardów badań 
naukowych, edukacji, profi laktyki, leczenia 
i opieki nad chorymi na nowotwory głowy 
i szyi. Ta międzynarodowa organizacja 
skupia lekarzy wielu specjalności, którzy w 
codziennej praktyce zajmują się leczeniem 
nowotworów głowy i szyi np. laryngolo-
gów, chirurgów głowy i szyi, chirurgów 
szczękowo – twarzowych, chirurgów 
onkologicznych, chirurgów plastycznych, 
radioterapeutów, onkologów klinicznych, 
radiologów, patologów, przedstawicieli 
innych zawodów medycznych: logopedów, 
fi zjoterapeutów, pielęgniarki onkologiczne, 
psychologów, dietetyków  i pracowników 
socjalnych oraz organizacje pacjentów, 
które wspierają chorych  na każdym etapie 
leczenia, od diagnozy po rehabilitację.  

To właśnie EHNS dał merytoryczne 
podstawy i wprowadził w całej Europie no-
woczesny program profi laktyki nowotwo-
rów głowy i szyi – „Make Sense Campaign”. 
Hasłem tego programu w roku 2013 było: 
„Jeden przez trzy”, tzn. „jeżeli masz jeden 
z sześciu objawów przez trzy tygodnie, 
zgłoś się do lekarza”, a w roku 2014 jest 
„Interdyscyplinarność w leczeniu nowo-
tworów głowy i szyi”. Co roku  we wrześniu 
organizowany jest Europejski Tydzień 
Profi laktyki Nowotworów Głowy i Szyi, 
podczas którego zwracamy uwagę na zagro-
żenia i zmianę profi lu pacjenta chorującego 
na nowotwory głowy i szyi. Towarzystwo 
wytycza najwyższe standardy leczenia w tej 
grupie nowotworów, proponując na łamach 
wysoko recenzowanych czasopism nauko-
wych zalecenia dotyczące leczenia. 

Zarząd, który kieruje pracami towarzy-
stwa, wybierany jest co 4 lata. Na ostatniej 
konferencji europejskiej, która odbyła się 
w kwietniu w Liverpoolu, powołano nowy 
zarząd. Prezydentem został prof. Rene Le-
emans, a sekretarzem generalnym wybrano 
mnie. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, 
ale i wyzwanie.

Leczenie nowotworów głowy i szyi z całej 
onkologii wyodrębniono niedawno. Ro-
zumiem, że było to podyktowane rosnącą 
grupą pacjentów z tego typu nowotwora-
mi?

Nowotwory głowy i szyi stanowią 5 
procent wszystkich zachorowań na raka. 
W całej Europie notuje się wzrost zapadal-
ności na tego typu nowotwory, obniża się 
też wiek chorujących. Wynika to z faktu, że 
do „starych” czynników ryzyka, takich jak 
palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, 
dołączył nowy czynnik, zidentyfi kowany 
niedawno, czyli niektóre podtypy wirusa 
brodawczaka ludzkiego (HPV). W Wiel-
kopolsce, w ciągu minionych 5 lat wzrost  
zachorowalności na nowotwory głowy 
i szyi wyniósł aż 17 procent. Stoimy więc 
przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia 
najlepszego leczenia tym, u których już 
zdiagnozowano chorobę i wdrożenia takich 

programów profi laktycznych, które pozwolą 
na szybsze jej wykrywanie. Największym 
problemem, tak jak w całej onkologii, jest 
to, że pacjent trafi a do nas w zaawansowa-
nym stadium rozwoju choroby. Bywa, że nie 
możemy mu już pomóc. Żeby tę tendencję 
odwrócić potrzebna jest szeroko zakrojo-
na edukacja: zarówno społeczeństwa, ale 
przede wszystkim lekarzy. Lekarzy rodzin-
nych i specjalistów po to, żeby pacjent jak 
najszybciej został zdiagnozowany i leczony. 
To jest klucz do wygrania z chorobą. Temu 
służył program profi laktyki prowadzony 
przez Polską Grupę Badań Nowotworów 
Głowy i Szyi pod nazwą „jeden przez trzy”. 
Wyodrębniono w nim najbardziej cha-
rakterystyczne objawy. Jeśli jeden z nich 
utrzymywał się dłużej niż przez trzy tygo-
dnie lekarz rodzinny powinien skierować 
pacjenta do specjalisty. Jakie to objawy? 
Pieczenie języka, owrzodzenie lub białe na-
loty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekłą 
chrypka, ból związany z połykaniem, guz 
na szyi, jednostronna niedrożność nosa, 
krwawy wyciek z nosa. To jest także infor-
macja dla pacjentów, że takich objawów nie 
wolno lekceważyć. 

Tegoroczny program profi laktyczny to 
„interdyscyplinarność w leczeniu nowo-
tworów głowy i szyi”. Dlaczego interdy-
scyplinarność jest tak ważna?

Skuteczne leczenie nowotworów głowy 
i szyi wymaga zaangażowania lekarzy wielu 
specjalności oraz, jak wspomniałem wcze-
śniej, ludzi innych zawodów medycznych. 
Poruszamy się w obszarze newralgicznym 
dla zdrowia i życia człowieka, głowa i szyja 
to trudne pole dla chirurga i duże wyzwa-
nie domagające się ciągłego doskonalenia 
umiejętności, szukania nowych rozwiązań 
po to, aby ingerencja była jak najmniej 
inwazyjna. Standardem więc są opera-
cje z zastosowaniem lasera czy chirurgia 
endoskopowa z użyciem  neuronawigacji, 
zaawansowane techniki mikrochirurgicz-
ne, służące wykonywaniu kompleksowych 
rekonstrukcji po rozległych zabiegach. 
To są metody  wymagające wiedzy z zakresu 

Pozytywnie zdeterminowany

Rozmowa z profesorem 

Wojciechem Golusińskim
kierownikiem Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej

P
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Profesor Wojciech Golusiński

mikrochirurgii, najnowocześniejszych 
technik obrazowania itp. Pacjent potrzebuje 
także wsparcia psychologa, fi zjoterapeuty 
po to, aby po pomyślnym zakończeniu 
leczenia mógł wrócić do normalnego życia. 
Wyleczenie oznacza niekiedy, niestety, nie-
korzystne zmiany w wyglądzie. Jeśli zmiany 
te dotyczą twarzy jest to tym boleśniejsze 
i choremu trzeba pomóc uporać się z tą 
nową dla niego sytuacją.

Panie Profesorze, to wszystko o czym Pan 
mówi brzmi optymistyczne, niestety od-
czucia chorych, którzy szukają ratunku są 
inne i co tu ukrywać, niewielu jest takich, 
którzy po trzech tygodniach od powstania 
objawów znajdą się u specjalisty, a później 
u Państwa w klinice, w której będą tak 
modelowo leczeni...

To oczywiste, że jako jednostka uni-
wersytecka dążymy do jak najwyższych 
standardów. Wiem, że rzeczywistość, 
z którą mierzy się chory bywa bardzo trud-
na. Ale dla mnie nie do zaakceptowania jest 
fakt, że pacjent „odbija” się od wielu drzwi 
zanim doprosi się leczenia. Nie godzę się na 
to. Dlatego być może będziemy zmuszeni 
nieco obniżyć standardy dla pacjentów już 
leczonych na rzecz tych, którzy zgłoszą się 
po raz pierwszy. Zresztą brytyjskie do-
świadczenia pokazują, że nie zawsze więk-

sze nakłady fi nansowe przekładają się na 
wyniki leczenia. Dlatego nie powinniśmy 
demonizować roli pieniędzy w leczeniu, 
choć bez nich nie ma mowy o skuteczności. 
Ja jestem zdeterminowany i szukam także 
innych źródeł fi nansowania, nie tylko tych 
w NFZ. W tym roku w Wielkopolsce na 
szeroką skalę prowadzić będziemy badania 
profi laktyczne sfi nansowane przez Urząd 
Marszałkowski, całkowicie poza NFZ. 
To dzięki zrozumieniu  faktu,  że nie ma 
zdrowego społeczeństwa bez profi laktyki 
a władze samorządowe są też po to, żeby 
o to zdrowie zadbać. Uważam, że najkrót-
szym i najtańszym sposobem pokonywania 
choroby jest edukacja i profi laktyka. Stąd 
moje ogromne zaangażowanie w te dziedzi-
ny. Współpraca międzynarodowa lekarzy 
jest w tym bardzo pomocna, bowiem mamy 
się na kim wzorować. Postęp w tej dziedzi-
nie jest ogromny. Mało kto wie o tym, 
że znakomite programy profi laktyczne 
zostały wdrożone nawet w Rosji. Musimy 
podążać za najlepszymi i starać się dotrzy-
mywać im kroku. Wybór na stanowisko 
sekretarza generalnego EHNS postrzegam 
właśnie jako wymowny znak potwierdzają-
cy te starania.

Dziękuję za rozmowę.

Nota biografi czna

Profesor Wojciech Golusiński jest absol-
wentem Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Poznaniu. Następ-
nie w trybie konkursowym został asysten-
tem w Klinice Otolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej AM, gdzie pracował pod 
kierunkiem profesora Zygmunta Szmeji. 
Był inicjatorem utworzenia pierwszego  
w Polsce interdyscyplinarnego ośrodka zaj-
mującego się leczeniem nowotworów głowy 
i szyi, który w ubiegłym roku został podnie-
siony do rangi kliniki uniwersyteckiej.

Profesor Golusiński był głównym orga-
nizatorem w 2012 roku w Poznaniu piątej 
europejskiej konferencji nowotworów gło-
wy i szyi. Zgromadziła ona 1100 lekarzy 
z 52 krajów świata.  Jest organizatorem wie-
lu akcji profilaktycznych, z jego inicjatywy 
rusza w Wielkopolsce program, w którym 
przebadanych zostanie 2 tysiące pacjentów. 
W klinice, którą kieruje wdrożył ideę pracy 
zespołowej, która służy  spersonalizowane-
mu leczeniu pacjentów. 

Autor 160 prac naukowych, mentor 
i wychowawca młodych lekarzy.

Helena Czechowska
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Okno na świat 
prawdziwej farmacji

Finaliści Akademii

Wykład Akademii Młodego Farmaceuty

Od października 2013r. do stycznia 2014 r. Młoda Farmacja Poznań była współorganizatorem kursu 

stworzonego przez NEUCA SA „Akademia Młodego Farmaceuty”. Dla wielu studentów była to pierwsza 

okazja, by wziąć udział w cyklicznych spotkaniach, poszerzających wiedzę o aktualnej sytuacji na rynku 

farmaceutycznym. Patrząc na wypełnioną po brzegi salę podczas każdego wykładu, można śmiało po-

wiedzieć, że następne edycje są tylko formalnością.

O
Aptekarska Szkoła Zarządzania zadbała, by całość 

okazała się atrakcyjna zarówno dla osób podchodzących 
do tematu czysto uniwersytecko, jak również dla tych, któ-
rzy cenią sobie wskazówki praktyczne. Każdorazowo słu-
chacze mieli więc okazję spotkać się z trenerami, świetnie 
poruszającymi się w świecie biznesu, ekonomii i psycho-

logii, jak również pochylić się nieco bardziej nad proble-
mem opieki farmaceutycznej, spoglądając na problem 
wielowymiarowo. I tak, po odbyciu wszystkich spotkań, 
kursanci mogą pochwalić się wiedzą z zakresu komuni-
kacji z pacjentem, skutecznego doradztwa w pracy zawo-
dowej, problemów z refundacją i rejestracją leków, lecz 
są oni przeszkoleni także z zakresu opieki nad pacjentami 
z chorobami układu krążenia, chorobami układu odde-
chowego czy pacjentami w podeszłym wieku. Wiele odpo-
wiedzi przyniosły także wystąpienia, traktujące  o nowych 
trendach w opiece farmaceutycznej oraz odwiecznym 
pytaniu, czy etyka zawodowa  i biznes mogą iść w parze.

Szkolenia miały na celu nie tylko pogłębienie wiedzy 
studentów z wyżej wymienionych dziedzin, ale także zmo-
tywowanie ich do samodzielnej pracy i własnego samo-
rozwoju z zakresu etyki i biznesu branży farmaceutycznej. 
Uczestnicy mieli szansę zaprezentować swój punkt widze-
nia, przygotowując konspekt na jeden z dwóch konkurso-
wych tematów: „W jaki sposób apteki niezależne mogą 
konkurować z sieciami aptek?” lub „Jak pogodzić misję 
zawodu farmaceuty z koniecznością zapewnienia sta-
bilnej sytuacji finansowej apteki?”, a tym samym stanąć 
w szranki w wyścigu po stypendium. 2. kwietnia w sali 
wykładowej im. M. Nenckiego, podczas uroczystego fina-
łu Akademii Młodego Farmaceuty odbył się decydujący 
etap, który wyłonił zwycięzców. Najlepszą pracę zapre-
zentował Łukasz Pietrzak, absolwent naszej uczelni, choć 
nie wiek przesądzał o wygranej, bo tuż za nim uplasował 
się student I roku farmacji, Daniel Ziental. Warto nadmie-
nić, że obaj panowie są wychowankami Młodej Farmacji 
Poznań. Trzecie miejsce zajęła Magdalena Jagielska.

Nieczęsto podczas toku studiów nadarza się okazja, 
by skonfrontować uzyskane na zajęciach wiadomości 
teoretyczne z praktycznym podejściem w przyszłym za-
wodzie. Ważne, że podczas cyklu szkoleń podkreślono, 
jak konieczna i pozytywna dla pacjenta jest współpraca 
lekarza i farmaceuty. Obie profesje należą bowiem nie tyl-
ko do zawodów zaufania publicznego, ale stoją na straży 
zdrowia i życia obywateli, więc zacieśnianie tej kooperacji, 
już na wczesnym etapie zdobywania wiedzy, może okazać 
się cenną wskazówką, jak skutecznie przełamywać bariery 
w późniejszej pracy  ze środowiskiem medycznym. 

Dzięki przychylności władz naszego Uniwersytetu, Aka-
demia Młodego Farmaceuty stanowiła ważny punkt samo-
rozwoju studentów farmacji. Warto żywić nadzieję, że za-
szczepiona podczas kursu idea pragmatycznego podejścia 
do tematu będzie kiełkować przez pozostałe lata edukacji, 
by później w pełni ujawnić się w pracy zawodowej.

Wojciech Chudziński

(Młoda Farmacja Poznań)
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Absolwenci sprzed 50 lat

Absolwentów – jubilatów, w imieniu władz Uniwersy-
tetu, powitał protektor prof. Edmund Grześkowiak. Podkre-
ślał jak ważna jest łączność z absolwentami, którzy przez 
całe zawodowe życie, wszędzie tam, gdzie pracują są naj-
lepszymi ambasadorami uczelni. Rektor przybliżył zebra-
nym współczesne osiągnięcia naszego Uniwersytetu, pod-
kreślając jego wysoką pozycję naukową a w szczególności 
pozycję Wydziału Farmaceutycznego, który jest jednym 

z najlepszych w kra-
ju. Współtwórcami 
tego sukcesu są tak-
że jego absolwenci.

Dziekan Wydzia-
łu Farmaceutyczne-
go prof. Lucjusz Za-
prutko mówił o tym, 
że piękny zwyczaj 
odnawiania dyplomów po 50 latach to podkreślenie więzi 
ze swoimi absolwentami, wyraz dumy z ich osiągnięć. 

W imieniu absolwentów-jubilatów przemawiał profesor 
Zygmunt Muszyński, który pełnił funkcję starosty roku. (hc)

Jubilaci obecni na uroczystości:

Teresa Adamczyk
Halina Adamkiewicz
Teresa Biegała
Danuta Gnacek
Zdzisława Jankiewicz
Halina Janowiak
Felicja Jaszyk-Gałęska
Bogna Jęczkowska
Anna Kołosowska
Leszek Kuśnierkiewicz
Lidia Langner-Nowak
Krystyna Laskowska
Jerzy Łazowski
Zygmunt Muszyński
Irena Nowakowska
Sławomira  Panasiuk
Barbara Pietrzyk
Krystyna Potocka
Adela Rechenberg
Wanda Roman
Aleksandra Rosadzińska
Jerzy Rychlik
Alina Stefaniak
Zofia Szajnerman
Irena Szubert
Janina Szwarczyńska
Ryszard Szykuła
Stanisław Urbanowicz
Maria Walkowiak
Teresa Wiza-Gierlach
Bogna Wyszyńska
Maria Zawadzka
Maria Ziałacka

Absolwenci sprzed 50 lat

Dyplom odebrała profesor Teresa Chładoń

Prorektor, profesor
Edmund Grześkowiak

Odnowienie dyplomów na Wydziale Farmacji jest już  tradycją. Po raz 

kolejny więc, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich spotkali się absol-

wenci Wydziału Farmacji sprzed  50 lat. Większość z nich najaktywniej-

szy zawodowo czas ma już za sobą, ale wielu jeszcze pracuje. Uroczy-

stość odnowienia dyplomów rocznika 1959-1964 dla wszystkich była  

wydarzeniem wyjątkowym. Potwierdzeniem trafnego wyboru  zawodu, 

który stał się nieodłączną częścią życia. 

O
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Konieczna jest rozbudowa Kliniki po to, aby stworzyć 
ośrodek, w którym zapewnione będą zarówno odpowied-
nie warunki leczenia, opieki i rehabilitacji chorych dzieci, 
pobytu ich rodziców, oraz warunki do szkolenia studentów 
i lekarzy pierwszego kontaktu jak i pediatrów po to, aby jak 
najwcześniej wykrywać nowotwory u dzieci.

Obecnie nowotwory są bowiem drugą, po wypadkach 
i urazach, przyczyną zgonów u dzieci. Rocznie, w Wiel-
kopolsce, notuje się 1200 nowych zachorowań. Wczesne 
wykrycie choroby  daje szansę całkowitego wyleczenia, 
tymczasem, niestety większość małych pacjentów trafia do 

Kliniki w trzecim, a więc 
już zaawansowanym sta-
dium. Dlatego tak ważna 
jest współpraca z leka-
rzami pierwszego kon-
taktu, pediatrami, pro-
pagowanie wiedzy na 
ten temat aby pacjent 
jak najszybciej znalazł się 
w wyspecjalizowanej pla-
cówce. Specyfika chorób 
nowotworowych u dzie-
ci jest zupełnie inna niż 
u dorosłych, a ich lecze-
nie długotrwałe i trudne. 
Dlatego należy zapewnić 
przebywającym w szpita-
lu dzieciom jak najlepsze 
warunki, możliwość stałe-
go pobytu rodziców czy 
opiekunów. To wszystko 
ma wpływ na skutecz-
ność terapii.

Dlatego zarówno dy-
rekcja Kliniki jak i Sto-
warzyszenie Wspierania 
Transplantologii Szpiku 
u Dzieci z taką determi-
nacją walczą o rozbudo-
wę, dzięki której będzie 
można spełnić wszystkie 
te warunki. Do współpracy zaprosili wielkopolskich samo-
rządowców i parlamentarzystów.

 Podczas zorganizowanego spotkania z nimi przed-
stawili wszystkie potrzeby i apelowali o skuteczny lobbing 
na rzecz tego przedsięwzięcia.  Projekt rozbudowy został 
opracowany przez Stowarzyszenie, dzięki pomocy uczelni 
napisano wniosek do funduszu norweskiego o 24 miliony 
dofinansowania. Ale konkurencja aplikujących o norweskie 
fundusze jest bardzo duża, stąd prośba o wsparcie skiero-
wana głownie do wielkopolskich parlamentarzystów. Atu-
tem naszej Kliniki jest fakt, że prace są już bardzo zaawan-
sowane. Przygotowany jest projekt, lokalizacja, pozwolenie 
na budowę. Finansowe wsparcie pozwoliłoby szybko zre-
alizować inwestycję, która poprawi warunki pracy całego 
szpitala dziecięcego. ■

Rektor, prof. Jacek Wysocki

Posłowie i samorządowcy wielkopolscy

Michał Pawłowski

Prof. Jacek Wachowiak

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej to wiodący   

w Wielkopolsce ośrodek onkologii dziecięcej. To tutaj leczy się najcięższe 

przypadki, wykonuje ratujące życie transplantacje szpiku kostnego.K 

Batalia 

o rozbudowę Kliniki
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To przedsięwzięcie niestandardowe, ponieważ ponad konkurencję o pacjentów przedłożono ich dobro. 

Postanowiono stworzyć wspólny front do walki z nowotworami – 6 maja odbyło się spotkanie inaugu-

rujące projekt utworzenia Ośrodka Radioterapii przy Uniwersyteckim Centrum Onkologii Szpitala Kli-

nicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii.

Wspólnie, 

dla dobra chorych

T 
Budowa Ośrodka Radioterapii jest pierwszym wspól-

nym przedsięwzięciem inwestycyjnym podejmowanym 
przez dwa niezależne publiczne podmioty: Szpital Klinicz-
ny Przemienienia Pańskiego oraz Wielkopolskie Centrum 
Onkologii, przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego. Ośrodek po-
wstanie na terenie Szpitala im. Przemienienia Pańskiego. 
Szpital jest bowiem drugim co do wielkości szpitalem onko-
logicznym w Wielkopolsce, co roku specjalistyczną opieką 
obejmuje 18 tys. pacjentów z rozpoznaniem choroby nowo-
tworowej. Jako jedyny ośrodek w Wielkopolsce wykonuje 
transplantacje szpiku. Utworzenie ośrodka radioterapii jest 

kontynuacją wcześniejszych inwestycji, które dały początek 
nowoczesnemu kompleksowi leczenia onkologicznego. 
To połączenie potencjałów dwóch znakomitych szpitali po-
zwoli przenieść profilaktykę i leczenie chorób nowotworo-
wych w Wielkopolsce na wyższy poziom. Będzie to również 
świetna baza dla pracy wielospecjalistycznych zespołów, 
badań klinicznych, szkolenia kadr, kształcenia studentów 
a także pozwoli na realizowanie projektów, o finansowa-
nie których będzie można ubiegać się w ramach różnych 
zewnętrznych funduszy. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na koniec 2016 roku. (hc)

Prorektor, prof. Grzegorz Oszkinis, dyrektor, dr Jan Talaga, prof. Julian Malicki, wicemarszałek Mateusz Klemenski
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Tak w skrócie wyglądały ostatnie dwa dni trzeciej już 
edycji zajęć fakultatywnych pod tytułem „Zdrowie uchodź-
ców w praktyce”. Organizowane przez zespół Pracowni 
Zdrowia Międzynarodowego w Katedrze i Zakładzie Pro-
filaktyki Zdrowotnej zajęcia składają się ze spotkań na 
terenie Uniwersytetu, jednak kluczowym jest finał, czyli 
gra terenowa. Jest ona okazją do sprawdzenia wiedzy, 
ale przede wszystkim do doświadczenia problemu na wła-
snej skórze. Forma zajęć jest dla wszystkich wymagająca 
i, co szczególnie ważne, aktywizująca uczestników. Dzię-
ki temu udaje się dotrzeć z tą propozycją do studentów, 
którzy chcą nauczyć się czegoś więcej i sprawdzić swoje 
umiejętności w praktyce. Cieszymy się, że z naszej oferty 
korzystają studenci ambitni.

Idea zajęć fakultatywnych powstała podczas reali-
zacji projektu Equal opportunities for health. Action for 
development, który był prowadzony przez Pracownię 
Zdrowia Międzynarodowego w latach 2011-2014 wraz 
z partnerami europejskimi. „W ramach działań założonych 
w projekcie można było dostosować ofertę edukacyjną 
dla studentów do potrzeb instytucji. Skorzystaliśmy z tego 
i zrealizowaliśmy nasze wcześniejsze zamiary. Zdrowie 
uchodźców jest w obszarze naszych zainteresowań już od 
jakiegoś czasu.” – mówi dr Ewelina Wierzejska, kierownik 
pracowni – „Zajęcia odbyły się już po raz trzeci, chociaż 
projekt współfinansowany ze środków Komisji Europej-
skiej już się zakończył. Organizacja tego typu przedsię-
wzięć nie jest łatwa i wymaga dużego zaangażowania. Je-
stem wdzięczna zespołowi, który wsparty jest przez wiele 
osób dobrej woli. Bardzo wszystkim dziękuję!”

Szpital polowy w obozie

Uczestnicy zajęć

Zdrowie 
uchodźców 
w praktyce

W 
W majowy niedzielny poranek obóz dla uchodź-

ców w Puszczy Zielonce budził się na nowo do ży-

cia. 10 maja uchodźcy i pracownicy UNHCR (Urzę-

du Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców) 

zaczynają krzątać się wśród namiotów. Noc była 

zimna, więc tempo początku dnia nie jest szybkie. 

Nie widać dużego ożywienia, mimo że jest tu po-

nad osiemdziesiąt osób. Trzeba rozprostować ko-

ści i rozgrzać mięśnie. Wczorajszy dzień był pełen 

wrażeń. Uchodźcy przedzierali się przez nieprzy-

jazną okolicę, w której czyhały niemiłe niespo-

dzianki. Trzeba było sprawdzić swoje umiejęt-

ności w pomocy ofiarom konfliktów. Znalezienie 

miejsca azylu było okupione dużym wysiłkiem. 

Trudności potęgowała niepewność, komu można 

zaufać, a kto jest kolejnym, chcącym wzbogacić 

się kosztem uchodźcy, rzezimieszkiem…

Mateusz Cofta
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Absolutorium  małych medyków

Prorektor prof. Edmund Grześkowiak i prodziekan 
prof. Anna Surdacka

W uroczystości uczestniczyli: prorektor do spraw 
studenckich, profesor Edmund Grześkowiak, który gra-
tulował absolwentom wytrwałości i uzyskania dyplomu 
jednej z najlepszych uczelni w kraju, oraz profesor Anna 
Surdacka, prodziekan Wydziału Lekarskiego II.

Licznie zebrani młodzi naukowcy wysłuchali wykła-
du swojego kolegi, który został laureatem ogólnopol-
skiego konkursu na najlepszy blog młodego naukowca. 
Franciszek Bresch z klasy IV Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Granowie wraz z bratem 
prowadzą blog, na którym przedstawiają życie ptaków 
w swoim ogrodzie (ptakiwgranowie.blogspot.com). Fran-
ciszek zaprezentował wspaniałe fotografie, fascynującą 
opowieść o ptakach, które są mieszkańcami właściwie  
każdego ogrodu, nie wszyscy tylko potrafimy je dostrzec.

Z dziećmi, tradycyjnie już, spotkała się podkomisarz 
Kinga Fechner z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Poznaniu, która rozmawiała z nimi o bezpie-
czeństwie letniego wypoczynku. Wizyta maskotki policyj-
nej – Pyrka, była jak zwykle dużą atrakcją dla dzieci. ■

Dzieci z radością powitały Pyrka – policyjną maskotkę

Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy

Pokomisarz Kinga Fechner mówiła o bezpieczeństwie 
podczas wakacji

Na pytania o bezpieczne zachowania większość znała 
odpowiedzi

Sala CKD wypełniona była po brzegi małymi absolwentami. 16 czerwca przyszli na uroczyste absoluto-

rium kończące kolejny rok projektu Mały Medyk – Polska Akademia Dzieci.

 Dyplomy odebrali uczniowie szkół podstawowych nr. 1,7,17, 20, 52, 58, 79, 80, 89, 90 z Poznania oraz  

Sz.P. Olimpijczyk, szkół z Chomęcic, Granowa oraz dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 

Dzieci Niesłyszących w Poznaniu.

S

Fakty
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Dental news VIII   Sky is the limit

  Podczas pierwszego dnia odbyły się warsztaty z zakre-
su ortodoncji prowadzone przez dokotra Mauricio Gonza-
lez Baluta, które zgromadziły 30 uczestników oraz warsz-
taty z zakresu implantologii prowadzone przez doktora 
Octaviana Fagarasa i doktora Krzysztofa Gronkiewicza. 

Wykład ze stomatologii w medycynie sądowej,  po-
prowadził profesor Herman Bernitz. Kolejnym wykładow-
cą był Jerzy Kania, który wygłosił wykład z zakresu oklu-
zji. Wykład inauguracyjny dotyczący nowych rozwiązań 
w ortodoncji, podczas drugiego dnia konferencji wygło-
sił doktor Mauricio Gonzalez Balut, następnie odbyło się 
oficjalne otwarcie konferencji, w którym wzięli udział: 
prodziekan ds. Stomatologii dr hab. Anna Surdacka, prof. 
UM, prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału 
Lekarskiego II prof. dr hab. Michał Nowicki, prodziekan 
Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Gerard Nowak 
oraz prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. 
Maciej Wilczak, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr  
Krzysztof Kordel oraz prezydent Young Dentists Worldwide 
dr Ingmar Dobberstein. 

  Zarząd PTSS Poznań w tym roku oficjalnie podziękował 
Starszemu Mistrzowi Drukarni Przemysławowi Łopińskie-
mu, którego pomoc przy wydruku materiałów przez ostat-
nie 3 lata była nieoceniona.

   Podczas oficjalnego otwarcia Konferencji Zarząd PTSS 
Poznań uhonorował prezes Magdalenę Wilczak statuetką 
Oskara za całokształt pracyi w PTSS Poznań. Chwilę póź-

niej odbył się koncert zespołu Big Bit. W ceremonii otwar-
cia wzięło udział 900 osób. W dalszej części konferencji  
dr Krzysztof Gronkiewicz z Kliniki Protetyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego wygłosił wykład z zakresu estetyki w odbu-
dowach protetycznych. Kolejnym z wykładowców była dok-
tor Monika Hemerling-Powidzka z Kliniki Gerostomatologii 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która szczegółowo 
omówiła zespół Kellego. Kolejny z wykładów dotyczył jed-
nego z najważniejszych tematów w codziennej praktyce, 
czyli komunikacji lekarza z pacjentem. Wykład poprowadzi-
ła doktor Mariola Kosowicz z Zakładu Psychologii Centrum 
Onkologii Instytutu M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 
O holistycznym spojrzeniu na pacjenta opowiadał doktor 
Ingmar Dobberstein prezydent Young Dentist Worldwide 
z Berlina. Następnie doktor Jan Dethloff wprowadził 
w tajniki okluzji statycznej oraz dynamicznej. Dr Adria-
no Azaripour z Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
w Niemczech,  na podstawie filmów ze swojej praktyki 
opowiadał o  tkankach miękkich wokół zęba oraz implan-
tu. Jako ostatni wystąpił doktor Octavian Fagaras z Buka-
resztu z wykładem z zakresu implantologii i przeszczepów 
kostnych. 

  Podsumowując – 10 miesięcy pracy, miliony wykona-
nych telefonów oraz tysiące maili zaowocowały najwięk-
szą w historii PTSS Poznań konferencją. Dziękujemy wła-
dzom Uczelni za możliwość zorganizowania konferencji, 
które mamy nadzieje zawsze będą tak duże!  ■

 W dniach 25-26.04.2014 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym odbyła się konferencja Dental News VIII 

– Sky is the limit, która jest największą w historii konferencją zorganizowaną przez terenowe oddziały 

PTSS w Polsce. W tym roku wzięło w niej udział 1150 studentów i lekarzy z całej Polski.W 

Fakty

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 23 maja br. zmarła

mgr Krystyna Nyga

  były kierownik Oddziału Zbiorów Biblioteki Głównej, która całe swoje zawodowe życie związała z naszą Uczelnią. 

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 27 kwietnia 2014 zmarł

Prof. zw. dr hab., dr honoris causa Przemysław Gabryel

  emerytowany zasłużony nauczyciel akademicki Katedry Patomorfologii Klinicznej, 
wieloletni Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej, Dyrektor Instytutu Biostruktury 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki

OSTATNIE POŻEGNANIE
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Nominacje profesorskie, habilitacje, doktoraty

mgr farm. Doroty Danielak asystenta 
w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej 
i Farmakokinetyki UMP; Rozprawa doktor-
ska: „Farmakokinetyka kliniczna klopido-
grelu i jego metabolitów  z uwzględnieniem 
polimorfizmu genetycznego izoenzymu 
CYP2C19 i glikoproteiny P”. Promotor: prof. 
dr hab. Franciszek Główka

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała: 

– stopień doktora nauk o zdrowiu następu-
jącym osobom:
mgr Katarzyna Beata Głodowska. Roz-
prawa doktorska: „Rola i zadania persone-
lu pielęgniarskiego wobec więźniów obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau”, pro-
motor: prof. dr hab. Michał Musielak 
mgr Katarzyna Matuszak. Rozprawa 
doktorska: „Pozytywne mierniki zdrowia u 
uczniów z upośledzeniem umysłowym”, pro-
motor:  dr hab. Wiesław Bryl

– stopień doktora nauk medycznych w dys-
cyplinie medycyna następującym osobom:
lek. med. Anna Grajewska-Wołczyk. 
Rozprawa doktorska: „Ocena efektów lecze-
nia umiarkowanych i ciężkich postaci łusz-
czycy zwyczajnej i łuszczycowego zapalenia 
stawów terapiami biologicznymi stosowany-
mi na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Woje-
wódzkiego w Poznaniu”,  promotor: prof. dr 
hab. Zygmunt Adamski 
lek. med. Małgorzata Wilk-Jędrusik. 
Rozprawa doktorska: „Zastosowanie kwasu 
hialuronowego w dermatologii estetycznej 
i kosmetologii: intradermoterapia, suplemen-
tacja doustna oraz aplikacja zewnętrzna”, 
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Adamski.

– stopień doktora nauk o zdrowiu: 
mgr Radosław Gogolewski. Rozprawa 
doktorska: „Ocena jakości życia kobiet cho-
rych na raka szyjki macicy leczonych meto-
dą radioterapii”, promotor: dr hab. Andrzej 
Klejewski 
mgr Katarzyna Plagens-Rotman. Roz-
prawa doktorska: „Czynniki ryzyka zacho-
rowania na nowotwory złośliwe narządu 
rodnego u kobiet”, promotor: dr hab. Beata 
Pięta.
mgr Alina Roszak. Rozprawa doktorska: 
„System nadzoru zapobiegania zakażeniom 
w podmiocie leczniczym, a ich koszty”, pro-
motor: dr hab. Maria Danuta Głowacka 
mgr Daniel Ślęzak. Rozprawa doktorska: 
„Analiza dostępności AED na terenie miast 
wojewódzkich w Polsce”, promotor: dr hab. 
Paweł Sobczyński 
mgr Katarzyna Wszołek. Rozprawa dok-
torska: „Identyfikowanie czynników mogą-
cych mieć wpływ na stan emocjonalny po-
łożnic”, promotor: dr hab. Beata Pięta.

HABILITACJE

Wydział Lekarski I

Rada Wydziału Lekarskiego I nadała sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych w dyscyplinie medycyna dr 
n. med. Małgorzacie Szczepańskiej, 
adiunktowi Kliniki Rozrodczości Katedry 
Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Gineko-
logicznej UMP na podstawie oceny ogólne-
go dorobku naukowego i przedstawionego 
osiągnięcia naukowego – cyklu prac doty-
czących udziału czynników genetycznych 
i epigenetycznych w etiopatogenezie nie-
płodności u kobiet z endometriozą

Wydział Lekarski II

Rada Wydziału Lekarskiego II nadała sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk 
medycznych:

– z zakresu medycyny – chirurgia klatki pier-
siowej 
dr n. med. Cezaremu  Piwkowskiemu, 
starszemu wykładowcy Kliniki Torakochirur-
gii Katedry Kardio- Torakochirurgii Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskie-
go w  Poznaniu. Rozprawa habilitacyjna pt. 
„Ocena wyników leczenia chorych na raka 
 płuca metodą wideotorakoskopowej lobek-
tomii w doświadczeniu własnym.

– z zakresu medycyny
dr n.med. Aleksandrze Araszkiewicz, 
adiunktowi Katedry  i Kliniki Chorób We-
wnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu 
Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Habilitacja na podstawie cyklu   
 publikacji pt. „Czynniki ryzyka oraz wczesne 
wykładniki przewlekłych powikłań  u pacjen-
tów z typem 1 cukrzycy”. 

Wydział Nauk o Zdrowiu 
Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała 
dr n. med. Janowi Olszewskiemu sto-
pień naukowy doktora habilitowanego nauk 
o zdrowiu

DOKTORATY

Wydział Lekarski II

Rada Wydziału Lekarskiego II nadała sto-
pień doktora nauk medycznych następują-
cym osobom:

– z zakresu medycyny
lek. Łukaszowi Stryczyńskiemu z Ka-
tedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii 
i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. 
Rozprawa doktorska pt. „Ocena znaczenia 
klinicznego wybranych parametrów bioche-
micznych i hemodynamicznych u pacjentów 
z nadciśnieniem tętniczym i jednoczasowo 
wykonaną angiografią tętnic nerkowych 
w trakcie badania koronarograficznego”. 

Promotor: dr hab. Anna Posadzy-Małaczyń-
ska
lek. Monice Litwinowicz z Katedry i Kli-
niki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Dietetyki UM w Poznaniu. Rozprawa dok-
torska pt. „Cukrzyca typu 1 a cukrzyca typu 
LADA – podobieństwa i odrębności klinicz-
ne”. Promotor: prof. dr hab. Bogna Wierusz-
-Wysocka
lek. Annie Dudzie-Sobczak z Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetolo-
gii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. 
„Ocena czynników warunkujących poczucie 
zmęczenia chorobą u osób z długim wywia-
dem cukrzycy typu 1”. Promotor: prof. dr 
hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
lek. Judycie Schlaffke ze Szpitala Miej-
skiego im. Fr. Raszei z Katedry i Kliniki 
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Po-
znaniu. Rozprawa doktorska pt. „Ocena za-
wartości zaawansowanych produktów glika-
cji białek w skórze metodą autofluorescencji 
u chorych na cukrzycę typu 1”. Promotor: 
prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka. Pro-
motor pomocniczy: dr n. med. Aleksandra 
Araszkiewicz
lek. Marcinowi Żytkiewicz z Oddziału 
Chorób Wewnętrznych ZOZ Poznań Nowe 
Miasto. Rozprawa doktorska pt. „Stężenie 
izoprostanu (8-epiprostaglandyny F2) w oso-
czu a oporność na aspirynę u chorych po 
niedokrwiennym udarze mózgu”. Promotor: 
prof. dr hab. Krystyna Zawilska 

– z zakresu biologii medycznej
mgr psychologii Monice Olejniczak ze 
Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera z Kli-
niki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Pozna-
niu. Rozprawa doktorska pt. „Funkcjonowa-
nie psychoseksualne dziewcząt chorych na 
jadłowstręt psychiczny”. Promotor: prof. dr 
hab. Andrzej Rajewski  

– z zakresu stomatologii 
lek. dent. Zofii Maciejewskiej-Szaniec 
ze Studiów Doktoranckich w Klinice Rehabi-
litacji Narządu Żucia UM w Poznaniu. Roz-
prawa doktorska pt. „Ocena współwystę-
powania zaburzeń czynnościowych układu 
stomatognatycznego i objawów otologicz-
nych”. Promotor: dr hab. Paweł Piotrowski 

Wydział Farmaceutyczny

Rada Wydziału Farmaceutycznego nada-
ła stopień doktora nauk farmaceutycznych 
oraz podjęła uchwałę  o wyróżnieniu rozpra-
wy doktorskiej:
mgr farm. Aleksandry Majchrzak-Ce-
lińskiej asystenta w Katedrze i Zakładzie 
Biochemii Farmaceutycznej UMP; Rozprawa 
doktorska: „Analiza metylacji wybranych ge-
nów w DNA guzów ośrodkowego układu ner-
wowego – poszukiwanie nowych markerów 
epigenetycznych”. Promotor: prof. dr hab. 
Wanda Baer-Dubowska



Dzień Sportu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz AZS UMP były organizatorami 41. Dnia Sportu, który odbył się 15 maja. W hali 

sportowej odbyła się  ceremonia otwarcia  z udziałem władz uczelni która była okazją do wręczenia listów gratulacyjnych i wyróżnień. 
 Studenci sprawdzali swoje możliwości w różnych dyscyplinach sportowych. Na korcie odbyły się mistrzostwa Uczelni w tenisie, na 
boisku - międzywydziałowe potyczki sportowe (palant, siatkówka na wesoło – ręcznikówka, tor przeszkód, sztafeta wioślarska) oraz 
w – pchnięciu kulą, skoku w dal – ergometrze wioślarskim – wyciskaniu sztangi leżąc. W hali sportowej był pokaz zumby, mecz piłki 
nożnej reprezentacja uczelni – pracownicy.  Mecze o mistrzostwo Uczelni w siatkówce, tenisie stołowym, badmintonie, dwuboju siło-
wym oraz w biegach przełajowych dookoła Rusałki.  

Prorektor do sraw Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. J. Walkowiak

Przygotowani do wspinaczki

Zmagania w sztukach walki

Tenisistki przed występem na korcie

Pokaz aerobiku

Pokaz taneczny

Drużyna hokejowa


