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Szanowni Pa stwo,

Jak wspomnia em w jednym z po-
przednich numerów Faktów UMP, 
w nawale zmian organizacyjnych 
„Nie zapominamy tak e o naszej 
to samo ci i historii. Rok 2018 to 
pocz tek obchodów jubileuszo-
wych 100-lecia Uniwersytetu Po-
zna skiego, którego podwaliny 
tworzy  Wydzia  Farmaceutyczny 
i Wydzia  Lekarski. Dlatego o przy-
gotowanie tego tekstu rubryki 
i przypomnienia blisko 100-letnich 
korzeni naszej Almae Matris w kon-
tek cie prze omowych decyzji po-
dejmowanych przez poprzednich 
w odarzy Uczelni, poprosi em Pana 
Rektora Micha a Musielaka.
A ju  dzi  zapraszam Pa stwa do 
udzia u w Uroczystym Posiedzeniu 
Rad Wydzia ów, które odb dzie si  
w dniu 2 pa dziernika, a poprze-
dzone zostanie wspóln  Uroczyst  
Inauguracj  czterech pozna skich 
Uczelni wywodz cych si  z Uniwer-
sytetu Pozna skiego. Niezmiernie 
ciesz  si , e pierwszy pa dzierni-
ka b dzie wi tem podkre laj cym 
akademicko  naszego miasta.
Zbli aj cy si  jubileusz 100-lecia 
powstania Uniwersytetu Pozna -
skiego, a tak e rocznica utworze-
nia studiów farmaceutycznych oraz 
studiów lekarskich w Poznaniu sk a-
nia do re  eksji nad pytaniem, na ile 
zdarzenia maj ce miejsce w historii 
naszej Uczelni wp ywaj  na jej te-
ra niejszo  i przysz o . Oczywi cie 

mo na uzna , e pytanie jest try-
wialne, bowiem tak do wiadczenie 
osobiste ka dego z nas, jak i badania 
historyków i socjologów dowodz , 
e wydarzenia zachodz ce w  prze-

sz o ci poprzez swoje konsekwencje 
wp ywaj  na wspó czesno , czego 
do wiadczamy niekiedy bole nie. 
Je li jednak takie za o enie przyj , 
to warto na przyk ad zastanowi  si  
nad kwes  : na ile cechy osobowo-
ci oraz pozycja naukowa i spo ecz-

na naszych rektorów i dziekanów 
w przesz o ci decydowa y o kierun-
kach rozwoju bada  czy edukacji 
medycznej?; dalej, które decyzje na-
szych poprzedników na fotelu rekto-
ra by y na tyle wa ne i istotne, e ich 
konsekwencje dostrzegamy dzisiaj?; 
wreszcie, na ile pozytywne relacje 
w adz Uczelni z otoczeniem spo ecz-
nym wp yn y, b d  nadal wp ywa-
j , na tera niejsze funkcjonowanie 
UMP? By  mo e s  to pytania reto-
ryczne, niemniej na kanwie okr g e-
go jubileuszu warto spróbowa  na 
nie odpowiedzie . I tak, zastanawia-
j c si  nad pierwsz  kwes  , niew t-
pliwie nale y przypomnie  sylwetk  
i osobowo  pierwszego dziekana 
Wydzia u Lekarskiego prof. Adama 
Wrzoska, który godz c si  na t  funk-
cj  w 1920r. zastrzeg  Senatowi Uni-
wersytetu Pozna skiego, i  pierwszy 
sk ad profesorów Wydzia u Lekar-
skiego b dzie powo any wy cznie 
na jego wniosek, a tak e w jego ge-
s  i b dzie wskazywanie obiektów, 
które powinny s u y  rodowisku 
medycznemu. Przystanie Senatu UP 
na te warunki istotnie wp yn o - jak 
si  okaza o - tak na rozwój kadrowy 
Wydzia u Lekarskiego w okresie mi -
dzywojennym, jak równie  pozyska-
nie dla pozna skiej medycyny akade-
mickiej reprezentacyjnych gmachów 

- budynku by ej Komisji Kolonizacyj-
nej, czyli pó niejszego Collegium Me-
dicum (dzisiaj Collegium Maius) oraz 
Zak adu Dobroczynno ci Garczy -
skiego, który sta  si  siedzib  Kliniki 
Ortopedycznej. Z kolei po II wojnie 
wiatowej du y wp yw na funkcjo-

nowanie nowopowsta ej w 1950 r. 
Akademii Medycznej mia  prof. Ta-
deusz Kurkiewicz, pierwszy jej rektor, 
który potra   w okresie opresyjnego 
stalinizmu by  cznikiem mi dzy 
przedwojenn  tradycj  Wydzia u 
Lekarskiego a na nowo tworz cym 
si  rodowiskiem Akademii Me-
dycznej. Podobn  rol  odegra  prof. 
Wiktor Dega, rektor AM w latach 
1959-1962, który rozwin  twórczo 
tradycje pozna skiej ortopedii two-
rz c w mie cie nad Wart  czo owy 
europejski o rodek kompleksowego 
leczenia chorych z upo ledzon  czyn-
no ci  narz du ruchu. 
W czasach nam bli szych historycz-
n  rol  w dziejach UMP odegrali 
tacy rektorzy, jak - prof. Jerzy Wój-
towicz, który umia  w okresie stanu 
wojennego uchroni  nasz  Uczelni  
przed dramatycznymi restrykcjami 
ówczesnej w adzy oraz prof. Antoni 
Pruszewicz, który z kolei przeprowa-
dzi  w 1989 r. Akademi  Medyczn  
z systemu komunistycznego w okres 
ustroju demokratycznego, a tak e 
otworzy  Uczelni  na wiat, podej-
muj c decyzj  o wprowadzeniu na-
uczania medycyny w j zyku angiel-
skim dla obcokrajowców. 
Szczególne znaczenie dla rozwoju 
Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego mia y decyzje 
w adz Uczelni dotycz ce mo liwo ci 
poszerzenia jej infrastruktury. Dzisiaj 
wiadomo, e przej cie w latach 1947-
1950 przez Wydzia  Lekarski Uniwer-
sytetu Pozna skiego, a nast pnie 
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Akademii Medycznej - Szpitala Dia-
konisek, przy ul. Przybyszewskiego 
49 zdecydowanie poszerzy o mo -
liwo ci dydaktyczno-naukowe i kli-
niczne Wydzia u Lekarskiego (dzie-
kani: prof. T. Kurkiewicz i prof. Karol 
Jonscher). Na pewno jeszcze wi ksze 
znaczenie mia o uzyskanie w 1972 
r. przez w adze AM pod kierownic-
twem rektora prof. Romana Górala 
terenów w kwartale ulic: Przyby-
szewskiego, Bukowskiej, Marceli -
skiej i Polnej, które sta y si  miejscem 
tworzenia przysz ego kampusu Uni-
wersytetu Medycznego, zapocz t-
kowanego wmurowaniem 16 pa -
dziernika 1973 r. aktu erekcyjnego 
pod dom studencki „Eskulap”. Bez tej 
wiekopomnej decyzji wybudowanie 
w „z otym okresie” dotacji unijnych 
i pa stwowych takich wspania ych 
obiektów, jak Collegium Stomatolo-
gicum, Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznego z nowoczesn  bibliotek , 

Centrum Biologii Medycznej, domów 
akademickich – „Medyk”, „Aspiryn-
ka”, „Karolek”, czy oddawanego na 
dniach, ju  wysi kiem spo eczno ci 
UMP, Centrum Symulacji Medycz-
nej – prawdopodobnie nie by oby 
mo liwe. W tym historycznym wi c 
kontek cie nale y ju  dzisiaj doceni  
przej cie w 2011 r. gmachu i tere-
nu 111 Szpitala Wojskowego przy 
ul. Grunwaldzkiej, a tak e – je li 
nie przede wszystkim – uzyskanie 
w 2014 r. od Rady Miasta Poznania 
przez w adze UMP pod kierownic-
twem rektora prof. Jacka Wysoc-
kiego 6-hektarowego obszaru przy 
ul. Grunwaldzkiej 55, za Szpitalem 
Klinicznym im. Heliodora wi cickie-
go. Teren ten planuj  w adze UMP 
przeznaczy  na budow  Centralnego 
Zintegrowanego Szpitala Kliniczne-
go. Ju  dzisiaj mo na postawi  tez , 
i  realizacja tej mia ej koncepcji, 
postanowionej w mniej sprzyjaj cej 

sytuacji ekonomicznej, okre li na na-
st pne lata pozycj  i funkcjonowanie 
Uniwersytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego, tak w kraju jak 
i w Europie.
Historia czy si  z tera niejszo ci . 
Nowa Ustawa o Szkolnictwie Wy -
szym, tzw. Konstytucja dla Nauki 
b dzie przewidywa  form  Fede-
racji uczelni daj c  szereg korzy ci. 
W przypadku uczelni medycznych 
chodzi o to by zachowa  nie tylko 
formalne, ale i rzeczywiste korzy ci 
statusu uniwersytetu, a to b dzie 
wymaga  uprawnie  w okre lonej 
liczbie dziedzin i dyscyplin nauko-
wych. Dlatego nie wykluczam d -
enia do Federacji z Uniwersytetem 

Adama Mickiewicza, przy zachowa-
niu pe nej autonomii Uczelni. 
 Rektor
 Andrzej Tykarski
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Ranking powsta  na bazie kilku tysi cy 
ankiet, na podstawie których wybrano 
najlepsze oddzia y szpitalne. Pod lup  
wzi to to, co dla pacjentów najwa -
niejsze, mi dzy innymi diagnostyk , 
która jest dost pna w szpitalu, liczb  
wykonywanych procedur leczniczych 
czy wspó czynnik zaka e  pooperacyj-
nych. Ankiety, które wype nia y szpi-
tale, zosta y opracowane przez zespó  
ekspertów w poszczególnych dziedzi-
nach. Konsultanci stworzyli system 
wag i algorytmów, na podstawie któ-
rych oceniono oddzia y. Nadsy ane 
odpowiedzi by y wery  kowane przez 
wspó pracuj cych z wydawnictwem 
Termedia i „Mened erem Zdrowia” 
ekspertów w poszczególnych dziedzi-
nach, a dane przekazane przez szpita-
le selektywnie porównane z danymi 
pochodz cymi z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.
W cz ci otolaryngologicznej RANKIN-
GU, w generalnej klasy  kacji punkto-
wej zwyci y y:
1. Szpital Kliniczny im. H. wi cickiego 
Uniwersytetu Medycznego w Pozna-

niu - Klinika Otolaryngologii i Onkolo-
gii Laryngologicznej - 68 punkty,
2. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poli-
klinik  SP ZOZ w Krakowie - Kliniczny 
Oddzia  Otolaryngologiczny - 54
3. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bia-
ymstoku - Klinika Otolaryngologii - 49.

Maj - wa ny miesi c dla Klinki 
Otolaryngologii 
W dniach 10 - 11 maja Klinika Otola-
ryngologii zorganizowa a interdyscy-
plinarn  konferencj  szkoleniow  pt. 
Kontrowersje w Otolaryngologii. Wzi -
o w niej udzia  240 lekarzy z ca ego 

kraju, ró nych specjalno ci - od laryn-
gologów poprzez lekarzy internistów 
po rehabilitantów medycznych. Odby y 
si  4 intensywne konferencje okr g e-
go sto u pt. przewlek y kaszel, zawroty 
g owy, choroby reumatologiczne w la-
ryngologii oraz zagadnienia dietetycz-
ne w leczeniu chorób laryngologicz-
nych. Udzia  w nich wzi o liczne grono 
najlepszych specjalistów pozna skich 
i krajowych. Obrady te by y pe ne py-
ta , polemik i komentarzy. Ka demu 

panelowi towarzyszy a prezentacja 
trudnych i kontrowersyjnych przypad-
ków pokazuj cych rzadkie choroby 
w zakresie laryngologii. Wzbudzi y one 
ogromne zainteresowanie uczestników 
konferencji. Zupe n  nowo ci  w tego 
typu spotkaniu by  pokaz wicze  reha-
bilitacyjno - medycznych zorganizowa-
ny przez fachowców - rehabilitantów 
z Klubu Cityzen. Zjazdowi towarzyszy a 
ekspozycja  rm medycznych.
Natomiast w dniach 16-19 maja 2018 
roku odby  si  w Londynie kongres 
Europejskiego Towarzystwa Laryn-
gologicznego z udzia em oko o 600 
lekarzy z ca ego wiata. Prof. Ma go-
rzata Wierzbicka zosta a wybrana do 
w skiego sk adu komitetu naukowego 
tego towarzystwa i powierzono Pani 
Profesor koordynowanie prac nad 
wspóln  du  publikacj  nt. kancero-
genezy. Na tym zje dzie uznano rów-
nie , e Europejskie Sesje Chirurgii 
Live organizowane przez Klinik  staj  
si  o  cjaln  pla  orm  edukacyjn  
Europejskiego Towarzystwa Laryngo-
logicznego.
Pozna ska Klinika czynnie uczestni-
czy a w 13 wiatowej Sesji Chirurgii 
Usznej. Wydarzenie odby o si  w in-
ternecie, w dniu 22 maja br., a organi-
zatorem by  Uniwersytet w Utrechcie. 
Sesja zgromadzi a przedstawicieli 25 
klinik z ca ego wiata, od Sao Pau-
lo, przez Europ  po Melbourne. Nasi 
specjali ci zaprezentowali dwa zabie-
gi operacyjne: - operacj  za o enia 
implantu limakowego oraz operacj  
poprawiaj c  s uch w przebiegu oto-
sklerozy.

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
najlepsza w Polsce

Profesor Witold Szy  er

W RANKINGU SZPITALI I ODDZIA ÓW SZPITALNYCH 2018 opracowanym przez czasopismo „Mene-
d er Zdrowia” i wydawnictwo Termedia na zlecenie tygodnika „Wprost” w cz ci otolaryngologicznej 
na pierwszym miejscu znalaz a si  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej ze Szpitala Klinicznego 
im. H. wi cickiego w Poznaniu.

Profesor Witold Szy  er, kierownik Kliniki
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Pozna  reprezentowa o 8 szkó , ponadto w projekcie 
uczestniczyli tak e uczniowie ze szkó  w  Czempiniu, Kali-
szu, Krotoszynie, Wojnowicach i Luboniu. 
Tegoroczn  edycj  wspiera  Teatr z G ow  w Chmurach 
i Szko a Akrobatyki, dzi ki czemu mali medycy mogli 
uczestniczy  w pokazowych lekcjach akrobatyki. 
Cztery studentki „Ma ego Medyka” z Zespo u Szkolno - 
Przedszkolnego w Wojnowicach, reprezentowa y nasz pro-
jekt podczas IX Mi dzynarodowej Konferencji dla Dzieci 
w Gda sku.
 Przedstawi y dwa wyk ady: „Roboty w medycynie” oraz 
„Magiczna medycyna w Harrym Po  erze”. 

Ulica im. Rudolfa Weigla

Rada Miasta Poznania nazwa a imie-
niem Rudolfa Weigla drog  wewn trz-
n  odchodz c  od ul. Rokietnickiej 
w kierunku Collegium Stomatologi-
cum, pomi dzy budynkami Centrum 
Biologii Medycznej i Centrum Kongre-
sowo-Dydaktycznym. 
Profesor Rudolf Weigl to polski biolog, 
urodzony w 1883 roku. Studia przy-
rodnicze uko czy  i karier  naukow  
rozpocz  na Uniwersytecie Lwowskim. 
Zas yn  jako wynalazca pierwszej 
w wiecie skutecznej szczepionki prze-
ciw tyfusowi plamistemu, prekursor 

zastosowania owadów, g ównie wszy 
odzie owej jako zwierz cia laborato-
ryjnego do hodowli zarazka tyfusu. 
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa 
30 czerwca 1941 roku, po zamordo-
waniu przez nich w nocy z 3 na 4 lipca 
grupy 25 polskich profesorów i kilku-
nastu cz onków ich rodzin na Wzgó-
rzach Wuleckich sytuacja, w jakiej 
znalaz o si  lwowskie rodowisko na-
ukowe, sta a si  bardzo trudna. Sk o-
ni o to Weigla do podj cia si  trudne-
go dzie a dalszego prowadzenia (jako 
kierownik naukowy) Instytutu Bada  
nad Tyfusem Plamistym i Wirusami 
na potrzeby armii niemieckiej. Wi-
dzia  w tym mo liwo  pomocy dla 
licznej rzeszy pozbawionych pracy 
profesorów i asystentów. Wymóg  na 
Niemcach prawo do ca kowitej swo-
body w doborze personelu, bior c za 
niego pe n  odpowiedzialno . Insty-
tut zacz  wzrasta  w post pie geo-
metrycznym. Zatrudnienie w Instytu-
cie wraz z chroni c  przed represjami 
legitymacj  znale li profesorowie Ste-
fan Banach, Bronis aw Knaster i W a-
dys aw Orlicz.
Profesor Weigl nigdy nie wypar  si  
swojej przybranej ojczyzny. Skutecznie 
przeciwstawi  si  pro bom i daniom 

Niemców, aby z o y  wniosek o wpisa-
nie na niemieck  list  narodowo cio-
w , a proponuj cemu genera owi SS 
Fritzowi Katzmannowi odpowiedzia : 
„Cz owiek raz na ca e ycie wybiera so-
bie narodowo . Ja ju  wybra em”
W 1942 zg oszony do nagrody Nobla, 
poparcia jego kandydatury odmówili 
Niemcy jako rewan  za odmow  pod-
pisania Volkslisty i obj cia katedry 
w Berlinie.
Uratowa , jak si  dzi  ocenia, oko o 5 
tysi cy osób: przedstawicieli lwow-
skiego rodowiska naukowego (tak e 
ydowskich naukowców, m.in. Lu-

dwika Flecka i ma e stwo Meislów), 
m odzie y akademickiej i gimnazjalnej 
zagro onej wywozem do Niemiec, bo-
jowników ruchu oporu.
Szczepionka nielegalnie tra  a a do lud-
no ci cywilnej, partyzantów, a tak e do 
warszawskiego ge  a.
Po zako czeniu wojny profesor Rudolf 
Weigl zamieszka  w Krakowie i konty-
nuowa  swoje badania i wytwarzanie 
szczepionki najpierw na Uniwersytecie 
Jagiello skim, pó niej – a  do emerytu-
ry w 1951 roku na Uniwersytecie w Po-
znaniu. Zmar  nagle 11 sierpnia 1957 
w Zakopanem. Zosta  pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

Szósta edycja Projektu „Ma y Medyk” za nami 

Uczestnicy projektu podczas burzliwej dyskusji

W szóstej ju  edycji projektu „Ma y Medyk” udzia  wzi o 395 uczniów z 13 szkó  z Wielkopolski i 8 uczestni-
ków indywidualnych. 

Dzi ki inicjatywie Pana prof. dra hab. Zbigniewa S. Paw owskiego, w adze Uczelni podj y starania o uhonoro-
wanie wybitnego uczonego profesora Rudolfa Weigla nazwaniem ulicy Jego imieniem.

Ulica im. Rudolfa Weigla
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W wy ej wymienionymi wspó pracowa  w sk adzie: prof. dr hab. 
n. med. Marek Jemielity; prof. dr hab. n. med. Marek Karczew-
ski; dr hab. n med. Bart omiej Perek; dr hab. n. med. ukasz Szar-
pak; dr hab. n med. Pawe  Sobczy ski; dr hab. n. med. Wojciech 
Mrówczy ski; dr n. med. Sebas  an Stefaniak; dr Aniela Arty ska; 
dr Mariusz Gezela; dr Tomasz Ma kiewicz; dr Wojciech Telec; dr 
n. med. ukasz G siorowski; mgr Ma gorzata adzi ska; mgr Piotr 
adzi ski; mgr Agata D browska; mgr Marcin Zieli ski; mgr Alek-

sander Pawlak; mgr Maciej Sip; mgr Tomasz K osiewicz; mgr Ra-
dos aw Zalewski; mgr in . Micha  Kiel; lic. Konrad Baumgart;
Program „ECMO dla Wielkopolski” koordynowany jest przez Kli-
nik  Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu pod auspicjami kierownika Kliniki: prof. dra hab. 
n. med. Marka Jemielitego. Autorami projektu s : dr n. med. 
Mateusz Pu lecki; dr n. med. Marcin Ligowski, osob  odpowie-
dzialn  za symulacje w projekcie: mgr Marek D browski.
Celem Programu „ECMO dla WIELKOPOLSKI” jest stworzenie ogól-
nosystemowych procedur identy  kacji, koordynacji dzia a  i lecze-
nia pozaustrojowego potencjalnych kandydatów do zastosowania 
perfuzji pozaustrojowej oraz ich transportu do wyspecjalizowanych 
centrów medycznych, w celu wdro enia terapii i prowadzenia jej 
na najwy szym mo liwym poziomie. Mo e to by  mo liwe dzi ki 
usprawnieniu dyspozycji i  koordynacji Systemu Ratownictwa Me-
dycznego, odpowiedniej kwali  kacji personelu medycznego Szpi-
talnych Oddzia ów Ratunkowych i wybranych oddzia ów Intensyw-
nej Terapii Medycznej, stworzeniu i specjalistycznym wyszkoleniu 
zespo ów resuscytacyjnych, perfuzyjnych i transplantacyjnych.
G ówn  si  programow  stanowi implementacja powszechnego 
zastosowania perfuzji pozaustrojowej. Wszystkie ramiona progra-
mowe od momentu wdro enia Programu w 06.2016 roku s  realizo-
wane równolegle. Efektem tych dzia a  ma by  usprawnienie opieki 
i terapii nad chorymi w stanach krytycznych, a tak e wzrost liczby 
potencjalnych organów mog cych pos u y  przeszczepieniom.
Program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” pozwala na zastosowa-
nie terapii perfuzyjnej dla ratowania mieszka ców Wielkopol-
ski w sposób kompleksowy, we wszystkich krytycznych stanach 
chorobowych, przez co wydaje si  by  programem unikatowym 
w skali ogólnokrajowej.
G ówne obszary Programu to:
1. Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermi .
2. Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolno-

ci oddechowej.
3. Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycz-

nych (ECPR, zatrucia i inne stany skutkuj ce niewydolno ci  
kr eniowo-oddechow ).

4. Zastosowanie ECMO (jako regionalnej perfuzji narz dowej) 
u zmar ych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania kr e-
nia (DCD donors – dona  on a  er circulatory death) w celu pozy-
skiwania potencjalnych dawców narz dów do transplantacji.

Na potrzeby realizacji Program podzielono na wzajemnie zaz bia-
j ce si  etapy (ogniwa) sk adaj ce si  na sprawnie funkcjonuj cy 
„ a cuch prze ycia ECMO” („ECMO rescue chain”): przedszpital-
ny, szpitalny/perfuzyjny i transplantacyjny, obejmuj ce dla ka de-
go z obszarów opracowanie wytycznych dla rozpoznania, koordy-
nacji i leczenia.

Program wykorzystuje, jako nadrz dne, autorskie narz dzie po-
zwalaj ce na wykreowanie nieistniej cych dotychczas procedur, 
symulacj  wysokiej wierno ci (high-  delity simula  on). Pozwala 
ona w przyst pny i powtarzalny sposób na wysokojako ciowy tre-
ning personalny oraz proceduralny. W przypadku, rzadkich, skom-
plikowanych, a tak e drogich procedur pozwala na standaryzowa-
ny i powtarzany trening, doskonalenie umiej tno ci, a tak e ich 
wery  kacj . Rola symulacji medycznej w procesie kszta cenia jest 
nieoceniona ale i wci  niedoceniona. Wynik ekonomiczny szko-
le  symulacyjnych jest zoptymalizowanym kosztem doskonalenia 
umiej tno ci teoretycznych i praktycznych.
W ramach Programu „ECMO dla Wielkopolski” przygotowana 
zosta a oferta szkoleniowo-treningowa (w zakresie dzia a  pro-
ponowanego Centrum Szkoleniowego Terapii Pozaustrojowych, 
rekomendowanego jako centralny krajowy o rodek). Opracowa-
no specjalistyczne kursy szkol ce i doskonal ce dla ratowników 
medycznych, piel gniarzy/piel gniarek, perfuzjonistów i lekarzy 
- teoretyczne i praktyczne oparte na symulacyjnych scenariuszach 
najcz stszych problemów towarzysz cych prowadzeniu terapii 
perfuzyjnych oraz rzadkich i trudnych przypadków medycznych – 
jest to projekt unikatowy w Polsce. Celem dodatkowym jest stwo-
rzenie taniego symulatora wysokiej wierno ci odtwarzaj cego 
 zjologi  uk adu kr enia oraz pozwalaj cego w atwy sposób na 

integracj  z komercyjnie dost pnymi manekinami na rynku. a-
two  wymiany cz ci zu ywalnych oraz ich niski koszt ma pozwo-
li  na dowoln  liczb  koniecznych powtórze  w trakcie treningów 
symulacyjnych. Pozwoli na wykreowanie nieograniczonej liczby 
scenariuszy na potrzeby doskonalenia zespo ów szkol cych si , 
doskonalenie umiej tno ci a tak e wytrenowanie w sytuacjach 
klinicznie gwa townych, rzadkich i skomplikowanych.
Ponadto stworzono ogólnopolsk  pla  orm  internetow  obej-
muj c  w sposób kompleksowy mo liwo ci terapeutyczne za po-
moc  technik pozaustrojowych: www.ecmo.pl.
Najbardziej wymiernym wynikiem jest skutek kliniczny proce-
su wdro eniowego Programu „ECMO dla Wielkopolski”. Po raz 
pierwszy w Polsce przeprowadzono procedury wsparcia i kondy-
cjonowania narz dów (nerki) mog cych s u y  przeszczepieniu od 
dawców zmar ych wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr e-
nia. Ponadto po raz pierwszy w makroregionie leczono doros ych 
chorych z ci k  odwracaln  niewydolno ci  oddechow  oraz 
prowadzono terapie u pacjentów w g bokiej hipotermii. Ponad-
to dzi ki przeprowadzonym dzia aniom w warunkach wysymulo-
wanych, poszczególne jednostki w szpitalach s  gotowe do pro-
wadzenia terapii na jak najwy szym poziomie z zastosowaniem 
nowoczesnych urz dze  i procedur.
Zarys tworzenia Programu:
• 06.2016 – zarys koncepcyjny programu „ECMO dla Wielkopolski”
• 06-10.2016 – autorskie zastosowanie symulacji medycznej wyso-

kiej wierno ci jako narz dzia kreuj cego algorytmy i procedury.
• 05.08.2016 – pierwsze w Polsce pobranie narz dowe od zmar-

ego wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr enia z zastoso-
waniem regionalnej perfuzji narz dowej ECMO.

• 2016/2017 – projekt koncepcyjny prototypu symulatora dla te-
rapii ECMO.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów
III Nagrod  Prezesa Rady Ministrów za wybitne osi gni cie naukowo-techniczne: INNOWACYJNY REGIONALNY 
PROGRAM „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” którego wdro enie przynios o lub przynosi wymierne efekty ekonomiczne 
lub efekty spo eczne otrzymali: dr n. med. Mateusz Pu lecki, dr n. med. Marcin Ligowski, mgr Marek D browski.
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Kongres EFORT jest najwi kszym w Europie spotkaniem orto-
pedów, które co roku organizowane jest w innym Pa stwie. Na 
prze omie maja i czerwca 2018 roku odby o si  w ono Barcelonie 
i zg oszono na nie ponad trzy tysi ce prac. Co roku najlepsze do-
niesienia prezentowane w formie plakatów wyró niane s  nagro-
d  Jacquesa Duparca i w tym roku nagrod  t  otrzyma  zespó  
z naszej Uczelni.
Nagrodzone badania realizowane by y przez dra med. ukasza 
apaja z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Okologicznej i Traumatologii, 

dr hab. Agnieszk  Zió kowsk  i mgr Dominik  Ka mierczak z Ka-
tedry i Zak adu Histologii i Embriologii UM, oraz ekspertów z za-
kresu in ynierii materia owej i trybologii z Instytutu Obróbki Pla-
stycznej w Poznaniu. Wyró niona praca by a interdyscyplinarn  
analiz  procesu zu ycia endoprotez stawu biodrowego zawiera-
j cych elementy ceramiczne i polietylenowe. W badanej grupie 
pacjentów wieloletnia wspó praca tych elementów endoprotez 
doprowadzi a do katastrofalnego ich zniszczenia, przy bardzo nie-
wielkich objawach zg aszanych przez pacjentów. W celu wyja nie-
nia tej zaskakuj cej sytuacji przeprowadzono analiz  usuni tych 
komponentów, zbadano uwalniane w trakcie u ytkowania endo-
protezy cz steczki biomateria ów, oceniono te  reakcje tkanek 
wokó  implantów. Dzi ki pracy ca ego zespo u, oraz badaniom 
przeprowadzonym w Pracowni Trybologii i Biomateria ów, funk-
cjonuj cej przy Klinice stwierdzono, i  nietypowy przebieg oblu-
zowania wi za  si  z zastosowaniem w implantach specy  cznego 
typu polietylenu, który uwalniania  w trakcie pracy endoprotez 
wyj tkowo du e (cho  nadal mikrometrowej wielko ci), biologicz-
nie oboj tne cz stki zu ycia. 

Uzyskane wyniki s  istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej – 
wskazuj  na konieczno  regularnego monitorowania pacjentów 
z tego typu implantami, przy czym by y one w przesz o ci szeroko 
stosowane w o rodku pozna skim.

Warto zaznaczy , i  przyznana nagroda jest dla badaczy z naszej 
Uczelni drugim tego typu wyró nieniem, (poprzednio w 2015 
roku), co stawia Klinik  Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Trau-
matologii w cis ej europejskiej czo ówce.

20 lipca br. w ramach „Fulbright-Hays Seminars Abroad” siedem-
nastu profesorów z USA odwiedzi o Uniwersytet Medyczny im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Projekt letnich warsztatów 
maj cych na celu poznanie Polski i polskiej nauki zosta  zorgani-
zowany przez Polsko-Ameryka sk  Komisj  Fulbrighta z okazji 
100-lecia nawi zania relacji dyplomatycznych pomi dzy naszymi 
krajami. Na Uniwersytecie Medycznym Amerykanie pojawili si  
na zaproszenie dr. Marcina Moskalewicza z Katedry Nauk Spo-
ecznych WNoZ, absolwenta Programu Fulbrighta na Texas A&M 

Health Science Center. W pierwszej cz ci spotkania go cie obej-
rzeli nowoczesne laboratoria Uczelnianego Centrum Aparaturo-
wego, po którym oprowadzi  ich kierownik Centrum, prof. Krzysz-
tof Ksi ek. Najwi ksze zdumienie Amerykanów budzi  fakt, e 
sprz t udost pniany jest bezp atnie, próbowali te  zrozumie  jak 
to mo liwe, e w Polsce studia medyczne oraz opieka zdrowotna 
s  darmowe. W drugiej cz ci spotkania odby a si  prezentacja 
mgr. Mateusza Co  y z Pracowni Zdrowia Mi dzynarodowego Ka-
tedry Pro  laktyki Zdrowotnej WNoZ oraz dyskusja dotycz ca za-
anga owania Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w problemy 
zdrowia globalnego – zdrowie migrantów oraz polsko-tanza sk  
wspó prac  w zakresie opieki zdrowotnej. Nast pnie odby a si  
prezentacja ksi ki maj cej pomóc go ciom w zrozumieniu spe-
cy  ki regionalnej Europy rodkowej – „Understanding Central 

Europe” (red. M. Moskalewicz, W. Przybylski, Routledge 2018) 
podsumowuj cej kilkuletni projekt wspó pracy pomi dzy krajami 
wyszehradzkimi. Krótkie wyk ady wyg osili dr Marcin Moskale-
wicz oraz dr Tomasz Raburski z Instytutu Filozo  i UAM. Dyskusja 
dotyczy a geopolitycznego usytuowania Polski b d cej dzi  poli-
tycznie cz ci  Zachodu, natomiast kulturowo i mentalnie wci  
w znacznym stopniu Wschodu, oraz maj cej ekonomiczny status 
pó peryferium. 

Pres  owa nagroda dla pozna skich ortopedów

Wizyta profesorów z USA

Zespó  kierowanej przez prof. Jacka Kruczy skiego Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii otrzy-
ma  podczas niedawnego kongresu EFORT (Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Ortopedycznych 
i Traumatologicznych) nagrod  im. Jacquesa Duparca.

Laureaci z dyplomem

Uczestnicy wizyty
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To w praktyce oznacza nie tylko oddanie do u ytku jesieni  br. no-
wocze nie wyposa onego Centrum Symulacji Medycznej, ale rów-
nie  szkolenia kadr z zakresu mo liwo ci wykorzystania symulacji 
niskiej i wysokiej wierno ci oraz zaproszenie do wspó pracy osób, 
które pomog  studentom przygotowa  si  do kontaktu z prawdzi-
wymi chorymi, czyli Symulowanych Pacjentów (SP). Dzi ki kontak-
towi z SP nasi absolwenci, a przyszli pracownicy systemu ochrony 
zdrowia, maj  szans  naby  niezb dne w ich codziennej pracy kom-
petencje interpersonalne oraz wiczy  w standaryzowany sposób 
wybrane umiej tno ci kliniczne, w bezpiecznych dla obu stron wa-
runkach, jeszcze zanim student spotka prawdziwego pacjenta. 

Kim jest Symulowany Pacjent?
1. Symulowany Pacjent jest osob  przeszkolon , by przedstawia  

osobist  histori , niektóre objawy  zyczne, emocjonalne i co-
dzienne troski pacjenta/rodziny opisanego w scenariuszu szko-
leniowym.

2. Symulowany Pacjent jest przeszkolony, aby zapewni  racjonalny, 
obiektywny i  konstruktywny komentarz zwrotny (s owny lub pi-
semny) studentowi, s u cy dalszemu wzbogacenia relacji mi -
dzy nim a pacjentem.

Koncepcja SP pochodzi ze Stanów zjednoczonych, gdzie jest realizo-
wana od ponad 50 lat (Barrows, H.S, Abrahamson,S;1964). W Eu-
ropie zago ci a ponad 20 lat temu, g ównie w Wielkiej Brytanii, 
Holandii i Niemczech. W warunkach polskich Symulowany Pacjent 
jest nowym, dynamicznie rozwijaj cym si  narz dziem edukacyj-
nym dla ró nych projektów symulacyjnych, takich jak interaktywne 
rodowiska dydaktyczne (Centra Symulacji), egzaminów standary-

zowanych typu OSCE, pokazów grupowych, bada  klinicznych,  l-
mów edukacyjnych dostosowanych do wymaga  programowych 
poszczególnych kierunków itp. Nasz Uniwersytet jest jedn  z pierw-
szych uczelni medycznych w Polsce (obok Krakowa i Lublina), któ-
re rozpocz y wdra anie tego programu, wspó  nansowanego ze 
rodków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Uruchamianie programu SP na UMP rozpocz li my jesieni  2017 
roku od informacji, która drog  mailow  dociera a do wszystkich 
zwi zanych z nasz  uczelni , obecnych i by ych, pracowników oraz 
wspó pracowników. Równolegle rozpocz li my z Dzia em Promocji   
i Karier szeroko zakrojon  akcj  promocyjn  (lokalna prasa, radio, 
telewizja) na terenie miasta Poznania, której owocem by  znaczny 
odzew ze strony mieszka ców naszego miasta i okolic. 

Kogo chcemy zaprasza  do wspó pracy w ramach Programu SP na UMP?
1. Osoby o ró norodnym pochodzeniu, wykszta ceniu, wieku i za-

interesowaniach 
2. Osoby o elastycznych kalendarzach, które s  gotowe podj  

wspó prac  zarówno w godzinach rannych, jak i popo udniowo-
-wieczornych

3. Osoby z wcze niejszym, cho by nieprofesjonalnym do wiadcze-
niem w pracy aktorskiej i zami owaniami w tym kierunku, które 
potra   zwraca  uwag  na szczegó y oraz posiadaj ce umiej tno  
dostosowania rozmowy do potrzeb i kompetencji ucz cego si

4. Osoby maj ce zdolno  zapami tania pewnej ilo ci informacji 
oraz przedstawienia ich tak samo podczas pracy z wieloma stu-
dentami

5. Osoby gotowe do wspó pracy z innymi SP, wyk adowcami i stu-
dentami, posiadaj ce umiej tno  improwizacji i znajdowania 
si  w nowych, zaskakuj cych sytuacjach. 

6. Osoby, które rozumiej  i potra   doceni  warto  dawania 
i otrzymywania natychmiastowej, opisowej informacji zwrotnej 
w przyjazny, zindywidualizowany i konstruktywny sposób, sta-
nowi cy dla studenta wzmocnienie pozytywne, s u ce popra-
wie jego funkcjonowania w relacji z pacjentem.

7. Osoby wiadome swoich emocji, maj ce nad nimi kontrol , ra-
dz ce sobie z takimi trudnymi problemami jak strata, mier , czy 
umieranie.

8. Osoby niezawodne, rzetelne i punktualne, które rozumiej  zna-
czenie swojego wk adu w rozwój zawodów medycznych i podej-
muj c zobowi zanie, b d  si  w nie anga owa  zgodnie z zaak-
ceptowanym harmonogramem.

W roku akademickim 2017/18 nasza Uczelnia rozpocz a wdra anie przygotowywanego od wielu mie-
si cy wcze niej, nowego projektu edukacyjnego zatytu owanego „Symulowany Pacjent”. Projekt ten jest 
cz ci  wi kszej ca o ci, a mianowicie koncepcji rozwoju symulacji medycznej na UMP. 

Uczestnicy Projektu „Symulowany Pacjent”

Dr Magdalena Wi   i dr Marek Chojnacki

Projekt „Symulowany Pacjent”
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O  cjalnym momentem rozpocz cia realizacji projektu by o pierw-
sze spotkanie informacyjno–organizacyjne dla wszystkich zainte-
resowanych, które odby o si  31.01.2018 r. Przyby a spora grupa 
przysz ych kandydatów na SP, ale równie  nauczycieli akademic-
kich i studentów. Formalne zg oszenia do programu, co by o 
zwi zane z konieczno ci  wype nienia i dostarczenia kompletu 
potrzebnych dokumentów, sp yn y do nas w liczbie prawie 80. 
Po wnikliwej ich analizie, do nast pnego etapu rekrutacji, czyli 
indywidualnych spotka  przed komisj  rekrutacyjn , zaprosili my 
ponad 50 osób. Ten etap projektu odbywa  si  w salach Zak a-
du Praktycznej Nauki Po o nictwa, w otoczeniu ó ka szpitalne-
go, manekinów niemowl t i sprz tu imituj cego sal  porodow , 
gdzie mia y miejsce indywidualne spotkania komisji rekrutacyjnej 
z kandydatami. W sk ad komisji rekrutacyjnej weszli: re yser te-
atralny, lekarz psychiatra, psycholog, nauczyciele akademiccy re-
prezentuj cy kierunek lekarski, piel gniarstwo i po o nictwo oraz 
kierownik Centrum Symulacji UMP. Ka dy z kandydatów musia  
si  zmierzy  z takim samym zadaniem polegaj cym na aktorskim 
zaprezentowaniu jednego zdania w trzech odmiennych interpre-
tacjach wynikaj cych z ró nych scenariuszy wywiadu lekarskiego 
oraz odegraniu krótkiej sceny sytuacyjnej z udzia em realnego 
rekwizytu (kula ortopedyczna) w przestrzeni obiektów wyobra o-
nych (korytarz szpitala, drzwi gabinetu). 
Komisja dawa a kandydatom indywidualnie oceny punktowe. By a 
tez okazja, by w otwartej dyskusji omówi  mocne strony kandy-
datki/kandydata do roli SP, ewentualne preferencje odno nie dzie-
dziny medycyny, czy dost pno  kandydata z perspektywy zaj  
dydaktycznych prowadzonych na uczelni. W rezultacie tak prze-
prowadzonej rekrutacji, po przeanalizowaniu uzyskanych podczas 
cas  ngu ocen, danych zawartych w ankiecie oraz listach motywa-
cyjnych kandydatów, komisja og osi a list  podstawow  (24 osoby), 
oraz list  rezerwow  (4 osoby) kandydatów zakwali  kowanych do 
kolejnego etapu. Do projektu zg osi o si  równie  11 studentów, 
którzy okazali si  dla nas niezast pieni, m.in. podczas warsztatów 
SP dla nauczycieli w ramach Dnia Jako ci UMP, podczas których stu-
denci wcielili si  w role lekarzy w scenkach z udzia em SP, przygoto-
wanych przez uczestników podczas szkolenia.
Ale zanim do tego dosz o rozpocz li my, tym razem w nowocze-
snych pomieszczeniach Centrum Biologii Medycznej, drugi etapu 
rekrutacji polegaj cy na szkoleniu aktorskim. Cztery spotkania 
mia y charakter warsztatowy, obejmowa y w sumie 20 h dydak-
tycznych i dotyczy y przygotowania do aktorskiego wcielania si  
w rol  pacjenta/rodziny pacjenta. Szkolenie prowadzone przez 
dr. Marka Chojnackiego – re ysera teatralnego zwi zanego z  In-
stytutem Kulturoznawstwa UAM, w towarzystwie dr Magdaleny 
Wi  , przeplata o elementy technik aktorskich z odno nikami do 
medycznych przypadków, podobnych do tych, na których SP b d  
pracowa  ze studentami w najbli szej przysz o ci. Tematami szko-
lenia by o m.in.: techniki mowy, wiczenia artykulacyjne, intona-
cyjne, pokonywanie barier komunikacyjnych w kontek cie zaj  
akademickich, elementy budowania postaci, aktorskie techniki 
komunikacji niewerbalnej, mowa cia a w kontek cie komunikacji 
pacjent-lekarz, odgrywanie roli w typologii temperamentów (wg 
Hipokratesa-Galena), wiczenia gestykulacji, budowanie roli pa-
cjenta w kontek cie sytuacji scenicznej, celów i okoliczno ci zada-
nia aktorskiego (wg metody K. Stanis awskiego), trening oswajania 
z widowni , wiczenia relaksacyjne oraz trening sytuacji proble-
mowych w oparciu o skrypty wiedzy medycznej.
Szkolenie aktorskie uko czy y 23 osoby, które z pozytywn  ener-
gi  i zapa em oczekiwa y mo liwo ci spotkania z prawdziwymi 
studentami i sprawdzenia swoich umiej tno ci interpersonalnych 

i talentów aktorskich w praktyce. Okaza o si  to mo liwe w maju 
i czerwcu br.: w Zak adzie Ratownictwa Medycznego odbywa y 
si , prowadzone od 7 lat przez dr M. Wi   z zespo em fakultety 
z komunikacji medycznej dla studentów. Tym razem by y to za-
j cia m.in. z przysz ymi lekarzami, stomatologami, dietetykami, 
piel gniarkami. Wszyscy kandydaci (do momentu podpisania 
umów z UMP, s  to ci gle kandydaci) na SP mieli okazj  zasi  
naprzeciw równie przej tych studentów i odegra  wcze niej 
przygotowan  rol . Zaplanowanym elementem spotkania by a 
ewaluacja zwrotna, która gromadzi a wszystkich bior cych udzia  
w zaj ciach: studentów, SP i prowadz cych zaj cia nauczycieli. 
Otrzymany feedback by  bardzo buduj cy. Nasi studenci z wiel-
kim taktem, zrozumieniem i dojrza o ci  podeszli do pierwszej, 
jak by nie by o kontrolnej, próby przed któr  stan li kandydaci na 
SP. Ci drudzy, z kolei wykazali si  imponujacym zaanga owaniem, 
wiarygodno ci  odgrywanej postaci oraz ogromn  ch ci  pomo-
cy adeptom sztuk medycznych w przygotowaniu ich do kontaktu 
z cierpi cym cz owiekiem, w warunkach w pe ni kontrolowanych 
i bezpiecznych interaktywnych zaj  praktycznych. 
W najbli szych planach jest przygotowanie nauczycieli UMP chc -
cych wykorzystywa  SP w swojej pracy dydaktycznej ze studenta-
mi, powtórzenie procesu rekrutacji i szkole  dla drugiej grupy kan-
dydatów na SP i co najwa niejsze – w czenie, ju  od jesieni roku 
akademickiego 2018/19, wyszkolonych ju  SP do zaj  dydaktycz-
nych na bazie specjalnie do tego celu przygotowanych pomiesz-
cze  nowego Centrum Symulacji Medycznej UMP.
Udzia  Symulowanych Pacjentów w programach zaj  symulacyj-
nych dla studentów ma szans  doda  do nich wyj tkowy realizm, 
bogactwo i g boko  tre ci, wynikaj ce z kontaktu z ywym cz o-
wiekiem. Z drugiej strony, bior cy w nich udzia  „ aktorzy” do wiad-
czy  mog  zadowolenia i satysfakcji wynikaj cych ze wspó dzia-
ania w interdyscyplinarnym zespole, uczenia si  nowych technik 

i umiej tno ci oraz z uczestnictwa w  innowacyjnych programach 
edukacyjnych, maj cych znaczn  warto  spo eczn . Jest to uk ad 
zwyci ski dla obu stron - a o to nam przecie  chodzi. O satysfakcji 
po stronie nauczyciela nawet nie wspominaj c - wiadcz  o tym 
entuzjastyczne opinie zarówno studentów, jak i SP.
Z rado ci  oczekujemy nowego roku akademickiego zara eni za-
anga owaniem i entuzjazmem SP, g osami zachwytu studentów, 
podbudowani obustronnymi intencjami, by uczyni  wiat polskiej 
medycyny bardziej ludzkim i wiadomo ci , e jest to mo liwe 
z wykorzystaniem projektu SP, który w a nie na UMP wdra amy.
 Dr n med. Magdalena Wi  
 Koordynator Programu SP dla Kierunku Lekarskiego

wiczenia aktorskie
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Dyplomatorium 
Czerwcowe dyplomatorium studentów programów angloj zycznych jak zwykle by o wspólnym, radosnym 
wi tem zgromadzonych w Auli UAM absolwentów i ich najbli szych.

Ten dzie  jest zawsze okazj  do podsumowania kilku lat nauki, 
re  eksji nad czasem sp dzonym z dala od domu i bliskich. Wr -
czanie dyplomów mia o charakter uroczysty ale i bardzo rado-
sny. Poprowadzi  je Prorektor ds. Kadr i Wspó pracy z Zagranic  
profesor Jaros aw Walkowiak. Z jego r k absolwenci odebrali 
dyplomy, z którymi rozpoczn  swoje zawodowe ycie.
W tym roku dyplomy uko czenia studiów na naszym Uniwersy-
tecie odebra y 152 osoby.
Medycyn  na Wydziale Lekarskim I uko czy o 49 osób, na Wy-
dziale Lekarskim II 54 osoby.
Stomatologi  uko czy o 39 osób, farmacj  4 osoby,  zjoterapi  
6 osób. Najliczniejsz  grup  stanowili absolwenci z Norwegii - 41 
osób, Kanady – 34 osoby, USA – 23 osoby. Znacz c  grup  stano-
wili studenci z Tajwanu, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii, Arabii 
Saudyjskiej. Byli te  studenci z Niemiec, Australii, Chin, Egiptu, 
Finlandii, Francji, W och, Portugalii, Ghany, Libanu, Nigerii, Mau-
ri  usa, Korei Po udniowej,

Podczas uroczysto ci tradycyjnie studenci poszczególnych pro-
gramów nagrodzili swoich ulubionych wyk adowców:
Alexander Antoni Slota, M.D. w imieniu kolegów wyró ni  dr 
med. Iwon  Zaprowsk -Stachowiak, mgra Marka D browskiego 
i  dr n.med. Alicj  Kalinowsk  - yszczarz.
Hege Finvold Heggum, M.D.(6-year MD) dzi kowa
mgr. Markowi D browskiemu, dr. Andrzejowi Dmitriewowi, 
i dr. Waldemarowi Myszce.
Luca Salvador reprezentuj cy D.D.S. (5-year DDS) wr czy  wy-
ró nienia dr. Piotrowi Andrysiakowi, dr Beatcie Wi niewskiej - 
Spycha a, dr. Krzysztofowi Gawrio kowi. 
Krys  an Pi tek (3-year Physioth.) w imieniu kolegów dzi kowa  
dr Agnieszce Krawczyk -Wasielewskiej, dr El biecie Skorupskiej 
i dr Marcie Jokiel.
Z o enie przysi gi i wyrzucenie biretów do góry zako czy o co-
roczn  uroczysto . hc

Dyrektor Centrum Nauczania w J zyku Angielskim, profesor Grzegorz OszkinisProrektor ds.Kadr i Wspó pracy z Zagranic , profesor Jaros aw Walkowiak
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Ju  z dyplomamiI pami tkowa fotogra  a ...

Podzi kowanie dla Prorektora, prof. J. Walkowiaka Sk adanie przysi gi
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Polscy lekarze mieli niecodzienn  mo -
liwo  uczestniczenia na ywo i online 
z wykorzystaniem transmisji mul  me-
dialnej w 3D operacji przy zastosowaniu 
tytanizowanych siatek polipropyleno-
wych w leczeniu obni enia narz dów 
p ciowych u kobiet. Zabiegi operacyj-
ne przeprowadza si  w kompleksowej 
terapii zaburze  statyki dna miednicy 
mniejszej, do których nale  m.in.: 
obni enie przedniej i tylnej ciany po-
chwy, wypadanie narz dów p ciowych 
oraz nietrzymania moczu i inne. Ma o 
inwazyjne operacje miednicy mniejszej 
u kobiet staj  si  ju  ogólno wiatowym 
trendem pozwalaj cym pacjentkom 
szybciej wróci  do aktywno ci zawodo-
wej oraz generuj  mniejsze koszty dla 
systemu opieki zdrowotnej. 
Warsztaty by y dost pne dla wszyst-
kich uczestników konferencji „Gine-
kologia i po o nictwo, nowe trendy 
2018”, która odby a si  9 czerwca 
w Poznaniu, podczas której mo na si  
by o zapozna  szczegó owo z najnowo-
cze niejszymi technikami operacyjny-
mi. Uczestników Konferencji w imieniu 
w adz Uczelni przywita  Prorektor ds. 
Studenckich, profesor Edmund Grze -
kowiak i Dziekan WNoZ, profesor Ma -
gorzata Kotwicka.
 
Pok osiem Konferencji by o powo a-
nie Mi dzynarodowego Centrum Mi-

nimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miedni-
cy Mniejszej.
- Centrum Ma oinwazyjnej Chirurgii 
Miednicy Mniejszej zapewni pacjent-
kom mo liwo  operacyjnego lecze-
nia schorze  ginekologicznych przy 
wykorzystaniu nowoczesnych, mini-
malnie inwazyjnych technik opera-
cyjnych – powiedzia  profesor Maciej 
Wilczak, kierownik Katedry i Kliniki 
Zdrowia Matki i Dziecka, organiza-
tor Konferencji i inicjator powstania 
Centrum - Z mojej wiedzy wynika, e 
jest to pierwsze tego typu Centrum 
dzia aj ce na bazie Szpitala Uniwer-
syteckiego. Patronat honorowy nad 
jego powo aniem obj li: Rektor Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu 
prof. Andrzej Tykarski, oraz dr Maciej 
Sobkowski, dyrektor Ginekologiczno-
-Po o niczego Szpitala Klinicznego 
w Poznaniu. W Polsce coraz cz ciej 
wykorzystujemy wspó czesne osi -
gni cia z zakresu ginekologii operacyj-
nej i stosujemy w praktyce najnowsze 
rozwi zania w leczeniu schorze  gine-
kologicznych, ale w celu ich rozpropa-

gowania konieczna jest sta a dzia al-
no  edukacyjna oparta o wymian  
do wiadcze  z najlepszymi o rodkami 
zagranicznymi. Tylko tego typu wy-
miana do wiadcze  pozwala na po-
st p w rozpowszechnianiu technik mi-
nimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy 
mniejszej, a jak powtarzam od lat na-
dal stosujemy metody ma oinwazyjne 
w mniejszym stopniu ni  w innych kra-
jach Unii Europejskiej. Dlatego je eli 
leczenie chirurgiczne jest konieczne, 
preferujemy technik  endoskopow , 
jako nowoczesn  i najbardziej korzyst-
n  dla naszych pacjentek. To pozwala 
m.in. na unikni cie rozleg ych blizn 
oraz szybsz  rekonwalescencj  po-
operacyjn . Poza tym pacjentki mog  
wróci  szybciej do domu, zazwyczaj po 
2-3 dniach pobytu w szpitalu. Techni-
ki minimalnie inwazyjnej chirurgii to 
metody, które redukuj  równie  ry-
zyko powik a , pozytywnie wp ywaj  
na powrót do normalnej aktywno ci 
yciowej i zawodowej – podkre la  

w jednym z wywiadów profesor Ma-
ciej Wilczak. 

W Szpitalu Ginekologiczno-Po o niczym w Poznaniu odby y si  warsztaty z zakresu minimalnie inwa-
zyjnej chirurgii miednicy mniejszej, które prowadzili najwybitniejsi europejscy operatorzy w zakresie 
Minimally Invasive Pelvic Surgery: prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii, dr Henri Clave z Francji 
oraz dr Friedrich Pauli z Niemiec wraz z polskimi ginekologami.

Ginekologia i po o nictwo
– nowe trendy

Dziekan WNoZ, profesor Ma gorzata Kotwicka

Od lewej: prof. Henri Clave, dr Maciej Sobkowski, prof. Jean-Bernard Dubuisson, dr Friedrich Pauli, 
prof. Maciej Wilczak 
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Kongres po wi cony by  najnowszym trendom w endokry-
nologii ginekologicznej. Omawiane by y naj wie sze donie-
sienia w dziedzinie endokrynologii rozrodu, endokrynologii 
ci y i ginekologii. Mo na by o pos ucha  wyk adów profe-
sorów b d cych wiatowymi autorytetami w dziedzinie en-
dokrynologii ginekologicznej, jak prof. Andrea R. Genazzani 
– prezes ISGE i Europejskiego Towarzystwa Ginekologiczne-
go, prof. Frederick Na  olin, prof. Sarah Berga czy prof. Basil 
Tarlatzis. W Kongresie wzi o udzia  oko o 2000 uczestni-
ków z ca ego wiata. Wielu spo ród nich by o m odymi na-
ukowcami, specjalizuj cymi si  w dziedzinie po o nictwa, 
ginekologii i endokrynologii. 
Uroczystego otwarcia Kongresu dokona  prezes ISGE, prof. 
Andrea R. Genazzani. W trakcie Kongresu odby o si  ponad 
100 sesji, na których wyst pi o oko o 230 naukowców, pre-
zentuj cych najnowsze doniesienia naukowe oraz wyniki 
swoich bada . 
PTEG zosta o zaproszone do pres  owego grona wiato-
wych towarzystw naukowych organizuj cych poszczegól-
ne sesje Kongresu. W ramach sesji PTEG wyst pi  profesor 
Grzegorz Br borowicz, kierownik Kliniki Perinatologii i Gine-
kologii UMP, który omówi  zagadnienia zwi zane z oty o ci  
w ci y, dr Agnieszka Pod  gurna z  wyk adem dotycz cym 
nowo ci w diagnostyce nowotworów wydzielaj cych andro-
geny oraz prof. Krzysztof ukaszuk, omawiaj cy zagadnienia 
zwi zane z receptywno ci  endometrium w leczeniu nie-
p odno ci. Sesji przewodniczyli prof. Andrzej Milewicz oraz 
prof. B a ej M czekalski, prezes PTEG i kierownik Katedry 
i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej UMP, przedstawia-
j c najnowsze doniesienia dotycz ce p odno ci w pó nym 
wieku rozrodczym oraz roli neurohormonów w patogenezie 
podwzgórzowego braku miesi czki.
Poza licznymi wyk adami, uczestnicy zjazdu wzi li tak e 
udzia u w wielu spotkaniach towarzyskich organizowanych 
przez komitet Kongresu. Dzi ki uprzejmo ci prezydium ISGE 
wyk adowcy us yszeli o historii ko cio a Santa Croce na spe-
cjalnie zorganizowanym nocnym zwiedzaniu zabytku. W ko-
ciele oprócz znamienitych artystów i naukowców, jak Mi-

cha  Anio , Dante Alighieri czy Galileusz, pochowani zostali 
równie  znani Polacy. Znajduj  si  w nim nagrobki Zo  i Za-
mojskiej z rodu Czartoryskich oraz nagrobek Micha a Borgii-
-Skotnickiego. Ca o ci Kongresu dope ni a pi kna, wiosenna 
pogoda oraz przepyszna w oska kuchnia.

W dniach 7-10 marca 2018 we Florencji mia  miejsce 18 wiatowy Kongres Endokrynologii Gineko-
logicznej organizowany przez  Mi dzynarodowe Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej (ISGE). 
W Kongresie aktywny udzia  wzi li pracownicy Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu, b d cy przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Endokrynologii 
Ginekologicznej (PTEG), a  liowanego przez ISGE.

Kongres endokrynologii
ginekologicznej  

Od lewej: Dr Anna Szeliga, prof. Andrea R. Genazzani, dr Agnieszka Pod  gurna, 
prof. B a ej M czekalski

Od lewej: prof. Andrzej Milewicz, prof. B a ej M czekalski, prof. Grzegorz 
H. Br borowicz, dr Agnieszka Pod  gurna,  prof. Krzysztof ukaszuk
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Wyzwania wspó czesnej  zjoterapii
8 czerwca 2018 roku, z inicjatywy zespo u  zjoterapeutów pracuj cych w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. dra hab. W odzimierza Samborskiego - kierownika Katedry, odby  
si  IV Wielkopolski Dzie  Fizjoterapii. Tego dnia w Centrum Kongresowo - Dydaktycznym UM spotkali si  wybitni 
przedstawiciele  zjoterapii polskiej, reprezentuj cy wszystkie wiod ce uczelnie wy sze, jak równie  organizacje 
i instytucje dzia aj ce na rzecz rozwoju rehabilitacji medycznej oraz prawa medycznego w tej dziedzinie.

Wielkopolski Dzie  Fizjoterapii skie-
rowany by  przede wszystkim do  zjo-
terapeutów-praktyków, dydaktyków, 
studentów i innych osób zainteresowa-
nych. Wzi o w nim udzia  ponad 250 
uczestników. Tematyk  tegorocznych 
obrad by  „Proces starzenia si  spo e-
cze stwa jako wyzwanie dla wspó cze-
snej  zjoterapii”. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem 
obj  Rektor Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej 
Tykarski oraz konsultant krajowy w za-
kresie geriatrii prof. dr hab. Tomasz 
Kostka. Ponadto, konferencja obj ta 
by a patronatami Krajowej Izby Fizjo-
terapeutów, Polskiego Towarzystwa Fi-
zjoterapii, Stowarzyszenia Fizjoterapia 
Polska, a tak e czasopism: Physiothe-
rapy, Acta Balneologica, Advances in 
Rehabilita  on, Praktyczna Fizjoterapia 
& Rehabilitacja. Natomiast patronat 
medialny sprawowa o - Radio Pozna .
O  cjalnym otwarciem konferencji by o 
wyst pienie Prezesa Krajowej Rady Fi-
zjoterapeutów - prof. dr hab. Macieja 
Krawczyka. Natomiast wyk ad inaugu-
racyjny poprowadzi a prof. dr hab. Kor-
nelia K dziora - Kornatowska, Dziekan 
Wydzia u Nauk o Zdrowiu Collegium 
Medicum UMK w Toruniu.

Program konferencji podzielony by  na 
dwie sesje tematyczne. Pierwsza z nich 
zatytu owana by a „Wyzwania  zjote-
rapii geriatrycznej”, druga to „Inter-
nistyczne problemy wieku starszego”. 
Ka dy z bloków tematycznych wype -
niony by  interesuj cymi wyk adami 
specjalistów- autorytetów, reprezentu-
j cych o rodki naukowe z ca ej Polski.
Dodatkow  warto ci  obchodów IV 
Wielkopolskiego Dnia Fizjoterapii by y 
warsztaty. Dzi ki temu w ma ych gru-
pach dydaktycznych mo na by o naby  
praktycznych umiej tno ci w wybranych 
dziedzinach, dotycz cych m.in. rehabili-
tacji pulmonologicznej, kardiologicznej, 
neurologicznej i wielu innych.
12 pa dziernika 2018 r. Katedra Reu-
matologii i Rehabilitacji Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu zaprasza na 
kolejne spotkanie z polsk   zjoterapi  
w nierozerwalnym zwi zku z ortopedi  
i reumatologi - „II Spotkanie Eksper-
tów Fizjoterapia-Ortopedia-Reumato-
logia”. 
Zapraszamy! (www.spotkanieekspertów.pl)
 Dr Anna Kos  ukow

Profesor Kornelia K dziora - Kornatowska

Profesor W odzimierz Samborski

Profesor Maciej KrawczykUczestnicy spotkania
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Liderzy wybrani po raz pi ty
W trakcie XVII Dnia Polskiej Farmacji 16 maja w Warszawie, og oszono nazwiska autorów trzech najlepszych 
spo ród zg oszonych do V edycji rozpraw, a tym samym – laureatów trzech pierwszych miejsc.

Pierwsze miejsce i tym samym tytu  Lidera Nauk Farma-
ceutycznych, sta  naukowy w laboratoriach Gedeon Rich-
ter oraz 15 tys. z otych otrzyma a w tym roku dr Agnieszka 
Klupczy ska z Wydzia u Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za roz-
praw  po wi con  nowym metodom diagnozowania raka 
p uca (Zastosowanie nowoczesnych strategii metabolo-
micznych i proteomicznych w charakterystyce raka p uca).
Miejsce drugie i nagrod   nansow  w wysoko ci 10 tys. z o-
tych Komisja przyzna a dr Dorocie Kidzie z Wydzia u Farma-
ceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

l skich we Wroc awiu za doktorat po wi cony udoskona-
leniu prostych opatrunków stomatologicznych (Zastosowa-
nie polimerów pochodnych celulozy w opatrunkach stoma-
tologicznych do miejscowego stosowania).
Trzecie miejsce i 5 tys. z otych otrzyma a dr Marta Szekal-
ska z Wydzia u Farmaceutycznego z OML Uniwersytetu Me-
dycznego w Bia ymstoku, która swoj  dysertacj  po wi ci a 
badaniom nowych no ników substancji leczniczych (Ocena 
mo liwo ci zastosowania mikrosfer alginianowych jako no-
ników modelowych substancji leczniczych).

Wydzia y reprezentowane przez laureatki otrzyma y z kolei 
honorowe medale Scien  a Nobilitat:
Wydzia  Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu – z oty; medal odebra  
Dziekan Wydzia u, prof. Lucjusz Zaprutko.
Wydzia  Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów l skich we Wroc awiu – srebrny; medal ode-
bra a dr Dorota Kida.

Wydzia  Farmaceutycznych z OML Uniwersytetu Medyczne-
go w Bia ymstoku – br zowy; medal odebra a dr hab. Kata-
rzyna Winnicka, Prodziekan Wydzia u.
We wr czaniu nagród i dyplomów oraz medali, a tak e 
w przekazaniu gratulacji udzia  wzi li:
wiceminister zdrowia Marcin Czech, prezes Tomasz Németh, 
który z o y  na r ce laureatek vouchery na nagrody  nanso-
we oraz – dla laureatki I miejsca – sta  naukowy w laborato-
riach Gedeon Richter,
prof. Andrzej Cz onkowski z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, reprezentuj cy Komisj  Konkursow .
W rozstrzygni tej w a nie, pi tej edycji Konkursu Lider Nauk 
Farmaceutycznych uczestniczyli naukowcy, którzy w latach 
2016-2017 obronili rozpraw  doktorsk  w dziedzinie nauk 
farmaceutycznych. Konkurs od pocz tku organizowany jest 
przez „Gazet  Farmaceutyczn ” z pomoc  Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego. Wy cznym partnerem Konkur-
su od pierwszej edycji jest  rma Gedeon Richter.

Laureatka dr Agnieszka Klupczy ska Profesor Lucjusz Zaprutko, odbiera wyró nienie
dla Wydzia u Farmaceutycznego
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IX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Onkologii i Hematologii Dzieci cej

W dniach 10-12 maja br. w Poznaniu go cili specjali ci onkologii i hematologii dzieci cej z ca ej Polski uczestnicz c 
w IX Zje dzie Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dzieci cej. Przewodnicz cym Komitetu Naukowe-
go i Organizacyjnego Zjazdu by  profesor Jacek Wachowiak, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii 
i Transplantologii Pediatrycznej naszego Uniwersytetu.

Zjazd odbywa si  co dwa lata i jest naj-
wa niejszym forum wymiany najnow-
szej wiedzy w dziedzinie hematologii 
i onkologii dzieci cej. W tegorocznym 
spotkaniu uczestniczy o ponad trzystu 
specjalistów zajmuj cych si  diagnosty-
k  i leczeniem nowotworowych guzów 
litych oraz nowotworowych i nienowo-
tworowych chorób uk adu krwiotwór-
czego u dzieci i m odzie y. Wiod cym 
tematem Zjazdu by a wznowa choroby 
nowotworowej i choroba nowotworo-
wa pierwotnie oporna u dzieci, ale wiele 
miejsca podczas dyskusji po wi cono 
tak e post pom leczenia onkologiczne-
go pierwszej linii, wczesnym powik a-
niom i odleg ym nast pstwom leczenia 
onkologicznego, wsparciu psychologicz-
nemu w chorobie oraz post pom lecze-
nia nienowotworowych chorób uk adu 
krwiotwórczego, roli transplantacji ko-
mórek krwiotwórczych we wspó cze-
snym leczeniu tych chorób u dzieci.
Na bogaty program naukowy Zjazdu z o-
y y si  wyk ady ponad 60 specjalistów 

z Polski i 11 z zagranicy, 150 doniesie  
oryginalnych prezentowanych w formie 
prezentacji ustnej lub posterowej.
W imieniu w adz Uczelni , na zorganizo-
wanym na terenie MTP Zje dzie, zebra-
nych go ci przywita  Prorektor ds. Dy-
daktyki i Kszta cenia Podyplomowego, 
profesor Ryszard Marciniak. Podkre li , 
e to trudna dziedzina medycyny, która 

jednak mo e poszczyci  si  imponuj cy-
mi wynikami leczenia, co jest niew tpli-
w  zas ug  grona specjalistów. 
Podczas Zjazdu odby o si  tak e Walne 
Zebranie PTOiHD. Tytu  Honorowego 
Cz onka Towarzystwa otrzyma  profesor 
Jerzy.R. Kowalczyk, z Kliniki Hematologii 
Onkologii i Transplantologii Dzieci cej 
w Lublinie, niekwes  onowany autorytet 
w dziedzinie hematologii, onkologii, ge-
netyki i transplantologii, pionier progra-
mu psychologicznego wsparcia dla dzieci 
z chorob  nowotworow  i ich rodziców.
Profesor Jerzy R. Kowalczyk wyg osi  wy-
k ad inauguracyjny prezentuj cy 50 lat 
leczenia dzieci z bia aczk  limfoblastycz-
n  w Polsce. To najcz ciej wyst puj cy 
nowotwór u dzieci, który 50 lat temu 
zbiera  miertelne niwo. Tylko 4 procent 
chorych dzieci udawa o si  uratowa . 
Dzi  wyleczonych zostaje 83 procent pa-
cjentów! To ogromny post p, który by  
mo liwy dzi ki zaanga owaniu polskich 
lekarzy, ale tak e wsparciu z zagranicy, 
szczególnie w latach 70-tych i 80-tych. 

W Polsce nie by o leków i w tym wzgl -
dzie pomoc zagraniczna by a bezcenna. 
Polscy lekarze uczyli si  w wielu o rod-
kach zagranicznych zarówno metod le-
czenia jak i tworzenia protoko ów tera-
peutycznych. To sprawi o, e dzi  wyniki 
leczenia polskich dzieci nie odbiegaj  od 
tych osi ganych za granic .
Patronat honorowy nad spotkaniem on-
kologów dzieci cych sprawowali:Woje-
woda Wielkopolski Zbigniew Ho  man, 
Marsza ek Województwa Wielkopolskie-
go Marek Wo niak, Prezydent Miasta 
Poznania Jacek Ja kowiak, Rektor nasze-
go Uniwersytetu profesor Andrzej Tykar-
ski oraz Wielkopolska Izba Lekarska.

Helena Czechowska

Prorektor, profesor Ryszard Marciniak

Wr czenie honorowego cz onkostwa profesorowi Jerzemu R. Kowalczykowi
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Wzi li w niej udzia  nauczyciele aka-
demiccy, doktoranci oraz studenci. 
Celem Dnia Jako ci by o przybli enie 
spo eczno ci akademickiej idei dosko-
nalenia jako ci kszta cenia oraz zwró-
cenie uwagi na wspó czesne problemy 
edukacji medycznej.
W programie Dnia Jako ci UMP znalaz y 
si  zarówno ciekawe wyk ady prowa-
dzone przez zaproszonych specjalistów, 
jak i warsztaty tematyczne, pokazuj ce 
jak skutecznie wykorzystywa  zdobyte 
umiej tno ci, systematycznie rozwija  
kompetencje oraz nieprzerwanie d y  
do doskona o ci w pracy akademickiej, 
dydaktycznej i zawodowej. Punktem 
kulminacyjnym konferencji by a Debata 
o Jako ci. Prowadzili j : Prorektor ds. Dy-
daktyki i Kszta cenia Podyplomowego, 
profesor Ryszard Marciniak i Kanclerz 
doktor Rafa  Staszewski. W Debacie g os 
zabierali nauczyciele akademiccy, dokto-
ranci oraz studenci wraz z publiczno ci , 
zastanawiaj c si  nad wspó czesnymi 
rozwi zaniami dla poprawy jako ci aka-
demickiego kszta cenia medycznego. 
Wyk ad inauguracyjny Dnia Jako ci 
UMP wyg osi  go  specjalny z Uni-
wersytetu Medycznego w odzi - dr 
n. med. Janusz Janczukowicz, który 
przedstawi  w asne do wiadczenia do-
tycz ce profesjonalizmu. Poprowadzi  
tak e jeden z warsztatów dla nauczy-
cieli akademickich oraz studentów.

Podczas Debaty poruszano wiele pro-
blemów. Zastanawiano si  czy istniej  
idealne zaj cia, jakie relacje powinny 

czy  wyk adowców ze studentami 
i jaki to ma wp yw na jako  kszta -
cenia. Podkre lano, e relacja ucze  
– mistrz ci gle jest przez studentów 
bardzo ceniona. Omawiano nowe 
techniki kszta cenia, podkre lano ko-
nieczno  docenienia pracy w zespole 
oraz konieczno  kontaktu studentów 
z prawdziwymi pacjentami na oddziale 
szpitalnym.
Analizowano dlaczego studenci wy-
bieraj  nasz Uniwersytet, podkre la-
j c wag  rankingów, cho  to nie jest 
oczywi cie doskona y wska nik jako ci 
kszta cenia. Poruszano wiele innych  
tematów a w ród nich problem  nan-
sowania dydaktyki. hc

24 maja 2018 r. w Centrum Biologii Medycznej odby a si , po raz pierwszy w historii naszej Uczelni, konfe-
rencja szkoleniowa Dzie  Jako ci UMP. Jej organizatorami byli: Dzia  Kszta cenia, Katedra i Zak ad Edukacji 
Medycznej, Dzia  Promocji i Karier.

Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej

Prowadz cy Debat ‚ Kanclerz, dr Rafa  Staszewski

Uczestnicy  Debaty o Jako ci

Dzie  Jako ci

Rektor, prof. Andrzej Tykarski Go  Dnia Jako ci  dr Janusz Janczukowicz
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W dniach od 28 maja do 2 czerwca odby a si  szesnasta edycja mi dzynarodowej Summer School in Health 
Promo  on, wspó organizowanej przez Wydzia  Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu. Tym razem naszym g ównym partnerem by  University College z Brugii, który po raz 
pierwszy ugo ci  uczestników letniego kursu. W tegorocznym projekcie udzia  wzi li tak e go cie z Niemiec, 
Hiszpanii i Holandii, a spotkanie by o kontynuacj  poprzednich edycji Summer School, które odbywa y si  
w Poznaniu, Jyväskylä, Braszowie, Esslingen i na Majorce. 

Jak co roku tematem przewodnim tegorocznych obrad by a 
promocja zdrowia. Tym razem w sposób szczególny dyskuto-
wano kwes  e zwi zane z wykorzystaniem innowacji w promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Sam tytu  Summer School 
brzmia : Innova  ons in health promo  on. Udzia  w projekcie 
specjalistów z zakresu wielu dzie  nauk o zdrowiu, w tym zdro-
wia publicznego,  zjoterapii, piel gniarstwa, a tak e socjologii, 
edukacji i pracy socjalnej zapewni  wieloaspektowe uj cie dys-
kutowanego tematu i unaoczni  uczestnikom, e praca na rzecz 
zdrowia publicznego i promocji zdrowia wymaga wspó pracy 
specjalistów z wielu dziedzin. Szczególnie ciekawy by  cykl za-
j  dotycz cych Gami  ca  on of learning in health promo  on, 
który pokaza , jak w innowacyjny sposób czy  nauk  i promo-
cj  zdrowia z zabaw .
Jak co roku, formu a letniego kursu obejmowa a wyk ady, 
prezentacje studenckie, warsztaty, gry edukacyjne i zaj cia 
plenerowe. Mi dzynarodowy i interdyscyplinarny charakter 
Summer School zapewni  wyk adowcom i studentom niepo-
wtarzaln  okazj  do poszerzenia swojej wiedzy, porównania 
sytuacji w ró nych krajach europejskich i wymiany pogl dów.
Niezwykle wa n  i pozytywnie ocenion  przez studentów 
cz ci  Summer School by  tak e program towarzyski, które-
go celem by o pog bienie integracji mi dzy wyk adowcami 
i studentami pochodz cymi z ró nych krajów i kultur. Wspólnie 
z kole ankami i kolegami z Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Holandii 
zwiedzali my przepi kn  Brugi , a podczas wspólnych warsz-
tatów kulinarnych Sharing is caring mieli my okazj  gotowa  
narodowe przysmaki dla pozosta ych uczestników letniego 
kursu. Dania kuchni polskiej okaza y si  bezkonkurencyjne. 
Wieczorami mieli my za  okazj  skosztowa  lokalnych przy-
smaków w postaci frytek, gofrów, czekoladek i piwa.
Aktualny i potrzebny z perspektywy spo ecznej i medycznej te-
mat, jakim okaza a si  problematyka promocji zdrowia wzbu-
dzi  du e zainteresowanie studentów, czego owocem by y cie-
kawe wyk ady i dyskusje, co potwierdza kolejny trafny wybór 
tematyki Summer School.
Nasze wyk ady
W tegorocznej Summer School wzi o udzia  ponad 30 studen-
tów z pi ciu krajów, którzy mogli wys ucha  wielu ciekawych 
wyk adów, przedstawionych przez wyk adowców z Howest 
University Applied Sciences z Belgii, University of Balearic Is-
lands z Hiszpanii, Esslingen University of Applied Sciences 
z Niemiec, Fontys University of Applied Sciences Tilburg z Ho-
landii oraz Hannover University of Applied Sciences and Arts 
z Niemiec. Nasz  Alma Mater reprezentowali dr n. hum. Jan 
Domaradzki z Katedry Nauk Spo ecznych i dr n. med. Ewelina 

Wierzejska z Pracowni Zdrowia Mi dzynarodowego, którzy 
wyg osili wyk ad na temat: The use of dietary supplements. 
Poza tym w Summer School uczestniczy o czterech studentów 
WNoZ, którzy wyg osili dwa ciekawe referaty i poprowadzili je-
den warsztat:
1. Martyna Sobi  i Julia Staszewska (  zjoterapia III lic.): Sports 
apps in health promo  on 
2. Marika awniczek, Zuzanna Nowakowska i Krzysztof Skibi -
ski (  zjoterapia III lic.): Understanding breathing. How? Why? 
What for? 
Za rok o technologiach medycznych
Podsumowuj c przebieg tegorocznego spotkania, koordyna-
torzy Summer School wytyczyli plan dzia a  na kolejne lata. 
Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotycz ce organi-
zacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich sta e 
wpisanie w akademickie kalendarium. Ustalono przy tym, e 
przysz oroczna Summer School in Promo  on odb dzie si  na 
prze omie maja i czerwca 2019 roku w Tilburgu, w Holandii. Jej 
temat roboczy brzmi: New Technologies in Health Promo  on. 
Koordynatorzy Summer School ustalili równie  e kolejnymi 
jej organizatorami b dzie Hannover i Esslingen. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy do udzia u w kolejnych edycjach 
Summer School.
Jednocze nie pragniemy wyrazi  nasz  wdzi czno  Pani Dzie-
kan Wydzia u Nauk o Zdrowiu, profesor dr hab. Ma gorzacie 
Kotwickiej za wsparcie i pomoc  nansow  dla ca ego projektu, 
bez którego realizacja Summer School nie by aby mo liwa. Wy-
razy wdzi czno ci kierujemy tak e do Pa : kierownik Dzieka-
natu WNoZ Agnieszki Ciesielskiej, kierownik Dzia u Wspó pra-
cy Mi dzynarodowej i Integracji Europejskiej Bo eny Raduchy 
oraz Magdaleny Rolskiej i Anny Augustyniak z Dzia u Wspó -
pracy Mi dzynarodowej. 
 dr Jan Domaradzki
 Koordynator Summer School

Koordynatorzy letniego kursu

Innowacje w promocji zdrowia
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W Poznaniu na pro b  prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak, 
Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, obcho-
dy wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej odby y si  w dniu 21 
marca 2018 roku. Koordynatorem w Wielkopolsce zosta a dr 
hab. n. med. Karolina Gerreth z Kliniki Stomatologii Dzieci cej 
Katedry Stomatologii Dzieci cej Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzia aniom patronatu 
udzieli  JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. 
med. Andrzej Tykarski, a honorowego wsparcia Zast pca Prezy-
denta Miasta Poznania J drzej Solarski. 
Firma Wrigley zorganizowa a dwa mobilne gabinety stomato-
logiczne celem przeprowadzenia bezp atnego badania stanu 
zdrowia jamy ustnej. Pierwszy z nich zlokalizowany zosta  w Ze-
spole Szkó  Specjalnych (ZSS) nr 103 gdzie badaniami obj te 
zosta y dzieci, m odzie  i osoby doros e z niepe nosprawno ci  
intelektualn  i chorobami przewlek ymi zg aszaj ce si  tak e 
z innych placówek. Drugie stanowisko kliniczne, dedykowane 
Centrum Inicjatyw Senioralnych, umieszczono w Pozna skim 
O rodku Specjalistycznych Us ug Medycznych (POSUM), gdzie 
na badania zapraszano przede wszystkim najstarszych Pozna-
niaków, cho  zg asza y si  tak e osoby m odsze. 
Nieodp atne badania stanu zdrowia jamy ustnej wykonywali le-
karze z Kliniki Stomatologii Dzieci cej Katedry Stomatologii Dzie-
ci cej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu wraz ze studentami kierunku lekarsko-dentystyczne-
go nauczanymi w j zyku polskim i angielskim. Przygotowanych 
zosta o kilka stanowisk, na których studenci z du ym zapa em 
anga owali si  w edukacj  prozdrowotn  przekazuj c informacje 
dotycz ce wa nych dla pacjentów zabiegów higienicznych oraz 
zalece  ywieniowych. Przeprowadzali tak e instrukta  higieny 
z wykorzystaniem modeli z bowych oraz szczoteczek elektrycz-
nych i próbek past podarowanych przez Intytut Blend-a-med Oral 
B. Aktywno  t  wspar a obecno  mgr lic. hig. dent. Pauliny Ra-
domej przedstawiciela tej e  rmy. Szczególne zainteresowanie 
dzieci i m odzie y szkolnej wzbudzi a demonstracja zabiegów my-
cia z bów z wykorzystaniem szczoteczek manualnych i elektrycz-
nych. Tak e inni wiatowi producenci rodków do higieny jamy 
ustnej (Seysso, Johnson&Johnson oraz Colgate) przekazali próbki 
produktów rozdysponowywane osobom po przeprowadzonym 
badaniu, ale tak e wykorzystywane podczas instrukta u. 
Wszyscy studenci bior cy udzia  w przedsi wzi ciu w ci gu ca-
ego dnia z niezwyk  aktywno ci  i zainteresowaniem towa-

rzyszyli lekarzom, wymieniali si  na stanowiskach staraj c si  
zapewni  ci g o  prowadzonych dzia a , po wi caj c swój 
wolny czas, a przy tym nie zaniedbuj c w asnych zaj  dydak-
tycznych. Dla niektórych z nich by a to okazja do zapoznania si  
po raz pierwszy z pacjentem wymagaj cym szczególnej troski. 

Trzeba podkre li , e w takich okoliczno ciach nasi m odsi Kole-
dzy i Kole anki wykazali si  du  empa  , nienagann  postaw  
i ogromnym zaanga owaniem. Zainteresowanie budzi y proble-
my, z którymi przyby e osoby borykaj  si  w codziennym yciu. 
Do kampanii z okazji wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 
w POSUM w czy  si  tak e, z inicjatywy Wydzia u Zdrowia Urz -
du Miasta Poznania i przy wspó pracy Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych, zespó  z Pracowni Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny 
Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Specjali ci z dziedziny dietetyki proponowali 
seniorom dodatkowo wykonanie oceny masy mi niowej wraz 
z ocen  zachowa  ywieniowych oraz przekazywali zalecenia 
dotycz ce w a ciwych nawyków dietetycznych. 
Podzi kowania 
Chcia abym bardzo serdecznie podzi kowa  Jego Magni  cencji 
Rektorowi prof. dr hab. Andrzejowi Tykarskiemu za obj cie patro-
natem prowadzonej kampanii; Kole ankom z Kliniki Stomatologii 
Dzieci cej UMP ( dr n. med. Renacie niatale, dr n. med. Anecie 
Bax-Adamowicz i  lek. dent. Ewie Nitschke) oraz studentom kie-
runku lekarsko-dentystycznego nauczanym w j zyku polskim ( 
Milenie Staro , Kamili Kuplowskiej, Aleksandrze Szymczak, Klaudii 
Schubert, Martynie Tomczyk, Karolinie Rek, Joannie D ugi, Kata-
rzynie Radeckiej i Wiktorii Grabarz, a tak e studentom z 5 grupy 
3 roku, którzy do czyli w godzinach popo udniowych po swoich 
zaj ciach dydaktycznych) oraz studentom programów angloj -
zycznych ( Mustafa Azraq, Aysha Ahmed, Dani Khozmi, Abbas 
Hashmi, Memory Herman, Te-hsuan Angela Liu i Yun-Jui Lee) za 
prawdziwe zaanga owanie w badanie i edukacj  pacjentów, a tak-
e kreatywno  w prowadzeniu przedsi wzi cia w placówkach na 

terenie Poznania. Wszystkim osobom pomocnym w organizacji 
kampanii, w tym Dyrektorom i Pracownikom instytucji, w których 
prowadzono dzia ania, a tak e Nauczycielom i Opiekunom oraz 
Urz dowi Miasta Poznania serdecznie dzi kuj  za wsparcie w or-
ganizacji przedsi wzi cia. 
 Dr hab. n. med. Karolina Gerreth 
 Koordynator Wojewódzki Kampanii

wiatowy Dzie  Zdrowia Jamy Ustnej to czas, w którym rodowisko lekarzy dentystów oraz profesjonal-
istów z innych dziedzin medycyny, pedagogów, tak e na szczeblu akademickim oraz w adze administracyjne 
i samorz dowe zach cane s  do propagowania stanowiska mówi cego o integralno ci zdrowia ogólnego 
ze zdrowiem jamy ustnej. 

Studenci bior cy udzia  w programie pro  laktcznym

 „Polska mówi aaa” w Poznaniu
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Otwarcie wystawy w Muzeum UMP
2 maja w Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego odby o si  uroczyste 
otwarcie wystawy pt. „Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega – wspomnienie o yciu i dziele” przygoto-
wanej przez Muzeum UMP we wspó pracy z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicz-
nym im. W. Degi. Wystaw  obj  honorowym patronatem Jego Magni  cencja Rektor UMP prof. 
dr hab. Andrzej Tykarski.

Otwarcie wystawy zaszczyci  swoj  obecno ci  Wiceprezy-
dent Miasta Poznania J drzej Solarski.
Pani Agata Go dziewi ska z Wydzia u Zdrowia Wielkopolskie-
go Urz du Wojewódzkiego odczyta a list Wojewody Wielko-
polskiego Zbigniewa Ho  mana do organizatorów wystawy.
Jego Magni  cencj  Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskie-
go reprezentowa  Prorektor prof. dr hab. Micha  Musielak.
Obecny by  równie  Prorektor prof. dr hab. Micha  Nowicki, 
Dziekani - prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko i dr hab. Ma go-
rzata Kotwicka, dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
Szpitala Klinicznego im. W. Degi – dr Przemys aw Daroszew-
ski, kierownicy katedr i klinik szpitala, prof. dr hab. Anita 
Magowska – kierownik Katedry i Zak adu Historii i Filozo  i 
Nauk Medycznych, prof. dr hab. Zo  a Dega-Szafran – córka 

Profesora, wraz z rodzin , prof. dr hab. Witold Marciniak, 
prof. dr hab. Andrzej Pucher, prof. dr hab. Jerzy Garstka, 
prof. dr hab. Ewa Florek – przewodnicz ca Wydzia u Le-
karskiego PTPN, prezes Okr gowej Rady Lekarskiej Wielko-
polskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier, dyrektor Archiwum 
Pa stwowego Henryk Krystek, dyrektor XV Liceum Ogólno-
kszta c cego im. prof. W. Degi Gra yna Lach, Joanna Rataj-
czak – zast pca dyrektora Departamentu Zdrowia Urz du 
Marsza kowskiego.
Otwarcie u wietni  poczet sztandarowy XV Liceum Ogólno-
kszta c cego im. prof. W. Degi.
Wystaw  mo na ogl da  w siedzibie Muzeum Uniwersyte-
tu Medycznego w Collegium Stomatologicum do 31 grudnia 
2018 roku.

A. Poniedzia ek, . Stasik - Muzeum UMP
P. Nowakowski - Archiwum Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
Szpitala Klinicznego im. W. Degi UMP

Zgromadzeni go cie

Przemawia prof. dr hab. Zo  a Dega-Szafran

Zgromadzeni go cie
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SK ADAMY PODZI KOWANIA
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyni y si  do po-
wstania wystawy po wi conej Profesorowi Wiktorowi Dedze,
Pani Profesor dr hab. Anicie Magowskiej, kierownikowi Ka-
tedry i Zak adu Historii i Filozo  i Nauk Medycznych, za wypo-
yczenie Muzeum dokumentów i fotogra  i Profesora,

Panu Doktorowi Przemys awowi Daroszewskiemu, dyrek-
torowi Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego 
im. W. Degi, za pomoc w organizacji wystawy oraz udost p-
nienie zbiorów Archiwum Szpitala,
Panu Mgr. Henrykowi Krystkowi, dyrektorowi Archiwum 
Pa stwowego w Poznaniu, za wypo yczenie archiwaliów do-
tycz cych Profesora,
Panu Profesorowi dr. hab. Andrzejowi Nowakowskiemu za 
wypo yczenie na wystaw  narz dzi chirurgicznych Profesora,
Pani Profesor dr hab. Zo  i Dedze-Szafran, córce Profesora, 
za u yczenie Muzeum zdj  rodzinnych,
Panu Profesorowi dr. hab. Witoldowi Marciniakowi za wy-
po yczenie na wystaw  pami tkowych tablo,
Panu Profesorowi dr. hab. Jackowi Martusiewiczowi i Pani 
Magdalenie Orwaldi za o  arowanie Muzeum pami tek po 
Profesorze,
Dyrekcji XV Liceum Ogólnokszta c cego im. prof. Wiktora 
Degi za wypo yczenie na wystaw  publikacji Profesora,
Panu Henrykowi Olszewskiemu za udost pnienie fotogra  i 
oraz wiadomo ci na temat historii Dobrzelina,
Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego za udost pnienie fotogra  i Szpitala Karola i Marii,
Panu Doktorowi Markowi Rezlerowi za pomoc w identy  ka-
cji zdj  wojskowych,
Pani Doktor Marii Ciesielskiej i Panu Krzysztofowi Królikow-
skiemu za informacje dotycz ce szpitali warszawskich,
Panu mjr. Gabrielowi S dkowskiemu za szczegó owe infor-
macje na temat szpitalnictwa wojskowego i bitwy nad Bzur ,
Panu Markowi ukaszykowi, prezesowi Zarz du B. Braun 
Avitum Poland Sp. z o. o.

Go cie w sali ekspozycyjnej 

Go cie w sali ekspozycyjnej

Go cie w sali ekspozycyjnej

Go cie w sali ekspozycyjnej
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Nominacje profesorskie

Postanowieniem z dnia 22 marca 2018r. Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej nada  tytu  naukowy profesora nauk medycz-
nych z zakresu medycyny
dr hab. Katarzynie Pawlaczyk-Gabriel

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej nada  tytu  naukowy profesora nauk farmaceutycz-
nych 
dr hab. Przemys awowi ukaszowi Miko ajczakowi

Postanowieniem z dnia 20 czerwca  2018 r. Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej nada  tytu  naukowy profesora nauk 
farmaceutycznych 
dr hab. Tomaszowi Adamowi Go li skiemu

Rada Wydzia u Lekarskiego I nada a stopie  naukowy 
doktora habilitowanego nauk medycznych 

w dyscyplinie medycyna otrzymali go:

dr n. med. Piotr Cezary PIOTROWSKI 
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedsta-
wionego osi gni cia naukowego cyklu prac nt.: Genetyczne 
uwarunkowania tocznia rumieniowatego uk adowego. Wp yw 
polimor  zmów wybranych genów na wyst powanie i obraz 
kliniczny tocznia w populacji polskiej. 

- stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
w dyscyplinie biologia medyczna:

dr n. biol. Piotr SOLARCZYK 
na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedsta-
wionego osi gni cia naukowego - cyklu prac nt.: Okre lenie 
zoonotycznego potencja u izolatów Giardia duodenalis wyst -
puj cych u zwierz t na podstawie analizy molekularnej

Rada Wydzia u Lekarskiego II nada a stopie  naukowy 
doktora habilitowanego nauk medycznych

otrzymali go:

dr n.med. Katarzyna WRÓBLEWSKA SENIUK,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Badania prze-
siewowe s uchu jako narz dzie w diagnostyce niedos uchu 
u noworodków donoszonych i urodzonych przedwcze nie.”

dr n.med. Justyna GORNOWICZ POROWSKA,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Bie ce kon-
cepcje patogenetyczne i diagnostyczne autoimmunizacyjnych 
dermatoz p cherzowych.”

- stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu stomatologii                 

dr n.med. Agnieszka PRZYSTA SKA, 
Habilitacja na podstawie monogra  i pt.: „Wzrost zatok szcz -
kowych u dzieci i m odzie y na podstawie obrazów tomogra  i 
komputerowej.”

- stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu medycyny

dr n.med. Dominik DYTFELDOW,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Komórki macie-
rzyste jako narz dzie w medycynie: zastosowanie, ró nicowa-
nie, charakterystyka na przyk adzie chondrogenezy.”

- stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu medycyny                

dr n.med. Anna OLEWICZ GAWLIK, 
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.„Ocena surowi-
czych st e  wybranych bia ek o w a ciwo ciach immunomo-
dulacyjnych u pacjentów chorych na twardzin  uk adow  ze 
szczególnym uwzgl dnieniem ich roli w patogenezie choroby.”

- stopnie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu medycyny       
       
dr n.med. Joanna Maria PAWLAK,
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Analiza pod o a 
genetycznego prób samobójczych w zaburzeniach afektywnych 
z uwzgl dnieniem szczegó owej charakterystyki fenotypu.”

- stopie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu medycyny 
                
dr n.med. Dawid SZPECHT, 
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt.: „Rola czynników 
genetycznych w patogenezie krwawie  dokomorowych u no-
worodków urodzonych przedwcze nie.”

- stopnie  naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
z zakresu biologii medycznej

dr n. biol. Anna Karolina KOZ OWSKA, 
Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pt. „Analiza mechani-
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Jego Magni  cencja Rektor, Profesor Andrzej Tykarski 
z alem informuje, e w ostatnim czasie odeszli 

z naszej akademickiej spo eczno ci

Dr n. farm. 
Ilona Mirska

Emerytowany, d ugoletni pracownik 
naukowo-dydaktyczny Katedry i Zak adu 

Bakteriologii Farmaceutycznej naszej 
Uczelni, w okresie od lipca do grudnia 

1996 r.  p.o. Kierownika.
Cz owiek niezwykle yczliwy, oddany pracy 
i rodowisku pozna skich mikrobiologów,

naukowiec i znakomity dydaktyk.
Za swoj  prac  i dzia alno  zosta a 

wyró niona nagrodami Ministra Zdrowia 
oraz JM Rektora Akademii Medycznej im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prof. dr hab.
Krystyna Boczoń

Emerytowany, d ugoletni pracownik 
Katedry i Zak adu Biologii 

i Parazytologii Lekarskiej. Znakomity 
naukowiec i dydaktyk. Wychowawca 

wielu pokole  studentów.
Za swoj  prac  i dzia alno  zosta a 

odznaczona Z otym Krzy em Zas ugi.

Prof. dr hab.
Wiesław Gołąb

Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej 
w latach 1978-1994 Akademii Medycznej 

w Poznaniu. Odszed  od nas zas u ony 
nauczyciel akademicki oraz wychowawca 

wielu pokole  lekarzy.

Ostatnie po egnanie

zmów efektorowych komórek NK w eliminacji nowotworowych 
komórek macierzystych.”

Rada Wydzia u Nauk o Zdrowiu nada a stopie  naukowy 
doktora habilitowanego nauk o zdrowiu 

otrzyma a go:

dr El bieta Joanna SKORUPSKA 
osi gni cie naukowe: „Zastosowanie nowych metod pomiaro-
wych w celu obiektywnej diagnostyki bólu mi niowo- powi -
ziowego”.

Rada Wydzia u Farmaceutycznego nada a stopie  naukowy 
doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych

otrzymali go:

dr. n. farm. Jaros aw PALUSZCZAK
Tytu  osi gni cia naukowego: „Ocena znaczenia klinicznego 
metylacji antagonistów kanonicznej cie ki Wnt w nowotwo-
rach g owy i szyi oraz poszukiwanie mo liwo ci modulacji 
aktywno ci szlaku”

dr n. farm. Danuta SZKUTNIK  FIEDLER
Tytu  osi gni cia naukowego: „Optymalizacja farmakoterapii 
bólu – badania farmakokinetyczno-farmakodynamiczne trama-
dolu i mor  ny”

Nadane stopnie doktorskie opublikujemy w nast pnym wydaniu Faktów UMP.
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45. Dzie  Sportu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, odby  si  17 maja w SWFiS przy ul. Marceli skiej. W tym roku 
sportowym atrakcjom towarzyszy o  uroczyste otwarcie Klubu Fitness 
w obiekcie dawnego Klubu Eskulap.

Dzie  Sportu
i Otwarcie Klubu Fitness


