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PRZEDMIOT NUMERU

Lekkoatletyczne puchary

W odbywaj¹cych siê co dwa lata Mistrzostwach Szkó³ Wy¿szych
w Lekkoatletyce nasz uniwersytet nie ma sobie równych
w kategorii uczelni medycznych.

Kolekcja trofeów uczelnianego AZS-u powiêkszy³a siê pod koniec maja 
o kolejne dwa puchary. Po raz dwunasty z rzêdu reprezentantki UMP 
okaza³y siê najlepsze spoœród studentek medycyny z ca³ej Polski, 
wyprzedzaj¹c zdecydowanie dru¿yny ³odzianek i wroc³awianek.
Mêska reprezentacja UMP, która od 24 lat równie¿ utrzymuje siê
w czo³ówce, tym razem zajê³a trzecie miejsce, ustêpuj¹c 
bydgoszczanom i bia³ostoczanom.
W ramach mistrzostw odby³y siê zawody w biegach na 100, 200, 400, 
800 oraz dla mê¿czyzn tak¿e na 1500 i 3000 m, w sztafetach 4 x 100
i 4 x 400 m, skokach w dal i wzwy¿, pchniêciu kul¹ oraz rzutach 
dyskiem i oszczepem. I w³aœnie w konkurencjach technicznych 
najtrudniej by³o pokonaæ 38-osobow¹ dru¿ynê Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Mistrzostwa Szkó³ Wy¿szych odbywaj¹ siê za ka¿dym razem w innym 
mieœcie. W tym roku, decyzj¹ zarz¹du g³ównego AZS w Warszawie, 
mistrzostwa odbywa³y siê w Poznaniu, na golêciñskim stadionie 
Olimpii, przy piêknej, s³onecznej pogodzie i licznie zgromadzonej 
publicznoœci. Zgodnie z tradycj¹ puchary dla zwyciêzców 
poszczególnych kategorii ufundowali rektorzy lokalnych uczelni. 
Medyczne, tym razem wykonane z galwanizowanego metalu, 
sygnowane s¹ wiêc przez JM Rektora UMP. Tradycja ka¿e równie¿,
aby puchar odbiera³y zawodniczki i zawodnicy, którzy w swojej 
dyscyplinie zdobyli najwiêcej punktów na rzecz ca³ej reprezentacji.
W tym roku by³y to uczestniczki sztafety 4 x 400 m: pochodz¹ce
z Kanady Irena Gorazd i Nancy Gajos oraz Maria Wolff i Agnieszka 
Wareñczak, natomiast puchar dla mê¿czyzn odebra³ trener reprezentacji 
Jan Grenda.
Po zakoñczeniu sezonu 2007/2008 te oraz wszystkie inne zdobyte
w tym roku akademickim puchary do³¹cz¹ do ekspozycji starszych 
trofeów w salce konferencyjnej nad trybunami hali sportowej im. 
Bernarda Kobielskiego.
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NA POCZ¥TEK

Wielu poznaniaków pielêgnuje w sobie 

kompleks prowincjusza. Czy jednak 

rzeczywiœcie wszystko, co wa¿ne, 

zdarza siê w Warszawie, Krakowie

czy Wroc³awiu?

W tym numerze „Faktów” znajdziecie 

Pañstwo miêdzy innymi informacje

o dwu poznañskich wydarzeniach,

które nie mia³y w Polsce precedensu.

Przy opisywaniu obchodzonego co roku 

na naszej uczelni Dnia Sportu warto 

przypomnieæ, ¿e to w³aœnie w Poznaniu 

w roku 1919 powsta³a pierwsza

w Polsce a trzecia w Europie Katedra 

Wychowania Fizycznego i Higieny 

Szkolnej, kierowana przez lekarza – 

prof. Eugeniusza Piaseckiego.

Drugie wydarzenie jest jeszcze 

donioœlejsze. Piêædziesi¹t lat temu

w II Klinice Chorób Wewnêtrznych 

ówczesnej Akademii Medycznej

w Poznaniu przeprowadzono pierwszy 

w Polsce zabieg hemodializy.

Stulecia obchodz¹ uczniowie i nastêpcy. 

Z okazji piêædziesiêciolecia mog¹ siê 

jeszcze osobiœcie spotkaæ twórcy

i uczestnicy sukcesu. Niestety,

na okolicznoœciowej konferencji 

Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego zabrak³o

kieruj¹cego klinik¹ w 1958 roku

prof. Jana Roguskiego. Jednak jego 

s³owa niech bêd¹ mottem dla wszystkich 

Czytelników tego numeru „Faktów”:

„Cz³owiek cierpi¹cy jest ca³kiem inn¹ 

istot¹ ni¿ zdrowy, choæby tym chorym 

sta³ siê dopiero przed chwil¹”.

Magdalena 
Knapowska-Nizio³ek
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Sztuczna nerka mia³a swój polski debiut w Poznaniu.
Poni¿ej przedstawiamy krótki zarys historii hemodializoterapii
w Polsce i Wielkopolsce.

szawie. Ka¿dy z dwóch pierwszych oœrodków dializoterapii 
zosta³ zobowi¹zany do leczenia chorych z ostr¹ niewydol-
noœci¹ nerek z po³owy obszaru kraju, zamieszka³ej przez 15 
milionów obywateli. W 1959 roku przeprowadzono w Poz-
naniu 81, a w Warszawie 56 zabiegów hemodializy u chorych
z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek. Sytuacja uleg³a niewielkiej 
poprawie w roku 1961, gdy rozpoczêto hemodializoterapiê
w Klinice Chorób Wewnêtrznych Wojskowej Akademii 
Medycznej w £odzi i w 1962 roku, gdy leczenie hemodializami 
rozpoczêto w II Klinice Chorób Wewnêtrznych AM w Kra-
kowie, gdzie dysponowano, podobnie jak w dwóch pierwszych 
oœrodkach, aparatur¹ typu Alwalla. W roku 1964, w II Klinice 
Chorób Wewnêtrznych w Gdañsku rozpoczêto hemo-
dializoterapiê przy u¿yciu nowego typu aparatu – nerki zwojo-
wej skonstruowanej przez Wilhelma Kolffa i Bruno Watschin-
gera. Zalet¹ tego modelu by³o wykorzystanie przeciw-
pr¹dowego przep³ywu p³ynu dializacyjnego, wymienny zwój 
dializacyjny oraz zmniejszona do 800 ml objêtoœæ krwi nie-
zbêdnej do wype³nienia aparatury przed uruchomieniem, w po-

Pierwsz¹ hemodializê w Polsce przeprowadzono w II Kli-
równaniu z 1,5-2 l krwi zu¿ywanych w aparatach Alwalla.

nice Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Poznaniu 
W tym samym roku rozpoczê³y dzia³alnoœæ dalsze oœrodki 

w 1958 roku. W tamtych czasach do leczenia hemodializami 
kliniczne. Mimo wielu prób nie uda³o siê wyprodukowaæ nie-

kwalifikowano wy³¹cznie chorych z ostr¹ niewydolnoœci¹ 
zawodnego polskiego aparatu do hemodializ. Niemniej ró¿ne 

nerek, w stanie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia, spowo-
prototypowe aparaty, np. z fabryki H. Cegielskiego czy z ³ódz-

dowanego przewodnieniem (obrzêk p³uc, zagra¿aj¹cy obrzêk 
kiego Famedu, wzbogaca³y wyposa¿enie najd³u¿ej dzia³aj¹-

mózgu), hiperkaliemi¹, ciê¿k¹ kwasic¹ nieoddechow¹ lub 
cych i coraz liczniej powstaj¹cych nowych oœrodków hemodia-

nasilon¹ toksemi¹ mocznicow¹. Dla przeprowadzenia zabiegu 
lizoterapii w latach 60-tych ubieg³ego wieku. Stopniowo 

konieczne by³o wytworzenie jednorazowego dostêpu naczy-
zwiêksza³a siê równie¿ liczba coraz doskonalszych aparatów 

niowego. Wykorzystywano szczególne ukrwienie koñczyn, 
dializacyjnych i dializatorów produkowanych przez renomo-

pozwalaj¹ce – po zakoñczeniu ka¿dej sesji dializacyjnej – na 
wane firmy zagraniczne.

zamkniêcie têtnicy, z której dop³ywa³a krew do dializatora. 
Teoretycznie ogranicza³o to mo¿liwoœæ powtarzania zabiegów 

Prze³om dziêki przetokom
do czterech, ale w praktyce udawa³o siê czêsto zwiêkszyæ ich 
iloœæ o kilka dodatkowych. Dziêki temu w wiêkszoœci przy- W latach 60-tych dokona³ siê równie¿ postêp w wytwa-
padków mo¿na by³o utrzymaæ przy ¿yciu chorego do czasu rzaniu dostêpu naczyniowego dla celów hemodializoterapii, 
powrotu czynnoœci jego w³asnych nerek. Dla chorego i zespo³u dziêki wprowadzeniu zewnêtrznej przetoki têtniczo-¿ylnej 
lecz¹cego by³y to chwile radosne, ale zdarza³y siê równie¿ bo- przez zespó³ B. Scribnera. Przetoki te umo¿liwia³y wielokrotne 
leœnie prze¿ywane niepowodzenia. Nawet póŸniej, we wczes- powtarzanie zabiegów z wykorzystaniem cewników wpro-
nych latach 60-tych ubieg³ego wieku, gdy autor tego artyku³u wadzanych do naczyñ, które po zakoñczeniu zabiegu ³¹czono, 
do³¹czy³ do zespo³u dializuj¹cego, œwiadomoœæ wspólnego zapewniaj¹c utrzymanie kr¹¿enia krwi i umo¿liwiaj¹c wy-
prze³amywania bariery œmierci, mo¿liwego dziêki zabiegom konanie kolejnego zabiegu. Powsta³y dziêki temu wstêpne 
hemodializy, czêsto wykonywanym w dramatycznym stanie warunki do stosowania przed³u¿onego leczenia hemodializami 
chorego, ³¹czy³a silnymi wiêzami ca³y zespó³. Do koñca 1958 pacjentów ze schy³kow¹ przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek,
roku w II Klinice Chorób Wewnêtrznych wykonano 14 za- u których dosz³o do zniszczenia nerek w³asnych. Momentem 
biegów hemodializy. prze³omowym, pozwalaj¹cym na upowszechnienie leczenia 

hemodializami takich chorych przez wiele lat, by³o upow-
Po poznaniakach

szechnienie metody wytwarzania wewnêtrznej przetoki têtni-
czo-¿ylnej z naczyñ w³asnych chorego, wprowadzonej przezW styczniu 1959 rozpoczêto hemodializoterapiê w I Kli-
J. Cimino, K. Appela, M. Bresciê i B. Hurwicha w 1966 roku. nice Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w War-

Czùonkowie pierwszego polskiego zespoùu dializujàcego.
Od lewej: prof. Jan Roguski, pielægniarka Felicja Matysiak,
dr Janina Nowaczyk i dr Kazimierz Bàczyk.
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Przetoki takie, nazywane powszechnie przetokami Cimino-
-Brescii pozwala³y na wielokrotne wk³uwanie ig³y dostarcza-
j¹cej krew do aparatu dializacyjnego i drugiej, odprowadza-
j¹cej oczyszczon¹ z toksyn mocznicowych krew do uk³adu 
¿ylnego pacjenta. Równoczeœnie dokonywa³ siê postêp w bu-
dowie nowych dializatorów, g³ównie kapilarnych, które nie 
wymaga³y wype³niania krwi¹ przed rozpoczêciem sesji 
dializacyjnej, postêp w tworzeniu b³on „biozgodnych” i o coraz 
lepszych parametrach wydajnoœci dializacyjnej, rozwój apara-
tury oczyszczania wody czy sk³adu i systemów przygotowy-
wania p³ynu dializacyjnego. Systematycznie poprawia³y siê 
wyniki leczenia, dziêki czemu zwiêksza³a siê liczba chorych 
wymagaj¹cych wieloletniej terapii hemodializacyjnej bêd¹cej 
procedur¹ medyczn¹ ratuj¹c¹ ¿ycie. W Poznaniu, po prof. Ka-
zimierzu B¹czyku, kierownictwo Zak³adu, a nastêpnie 
Pracowni Hemodializy Kliniki Nefrologii AM przej¹³ dr Ry-
szard Czarnecki, który przez wiele lat ofiarnie rozwija³ dzia-
³alnoœæ tej jednostki.

Upowszechnienie terapii

Pomimo postêpu technicznego w hemodializoterapii i po-
wstania nowych stacji dializ, rozwój tej metody leczenia nerko-

Poznañ otworzy³ w historii rozwoju hemodializoterapiizastêpczego w Polsce postêpowa³ wolniej ni¿ w krajach 
w Polsce nowy rozdzia³ pod koniec lat 80-tych ubieg³ego wie-Europy zachodniej, a nawet u naszych po³udniowych s¹sia-
ku, gdy¿ na jego terenie powsta³a pierwsza ambulatoryjna Sta-dów. Przez kilkanaœcie lat dla wielu nefrologów wielkim 
cja Hemodializ, kierowana przez dr Mariê de Mezer-Dambek. obci¹¿eniem psychicznym, gwa³c¹cym podstawowe zasady 
Dopiero w roku 1999 utworzono pierwsz¹ niepubliczn¹ ambu-etyczno-moralne, by³o uczestniczenie w komisjach kwali-
latoryjn¹ stacjê dializ (Warszawa-Bielany; inwestorem by³o fikuj¹cych chorych do przewlek³ej hemodializoterapii, gdy¿ 
PCK), ale ju¿ w koñcu 2005 co trzeci oœrodek dializ w Polsce ograniczona liczba wolnych „miejsc dializacyjnych” powo-
dzia³a³ jako ambulatoryjna jednostka niepubliczna. dowa³a skazywanie wielu pacjentów z przewlek³¹ schy³kow¹ 

Mimo tych pionierskich dzia³añ, rozwój hemodializo-niewydolnoœci¹ nerek na œmieræ.
terapii w Wielkopolsce by³ wolniejszy ni¿ w innych woje-W 1984 roku powo³ano do ¿ycia Krajowy Zespó³ Konsul-
wództwach i dopiero zaktywizowanie szkolenia specjalistów tanta Medycznego w dziedzinie nefrologii pod kierunkiem prof. 
nefrologów i tworzenie nowych stacji dializ na prze³omie Andrzeja Manitiusa, którym w latach 1992-1999 kierowa³ prof. 
wieków doprowadzi³o do osi¹gniêcia prawie œredniej krajowej Boles³aw Rutkowski, w latach 1999-2005 prof. Stanis³aw 
w koñcu 2005 roku. W województwie wielkopolskim dializo-Czekalski i ponownie od roku 2005 nadal prof. Boles³aw Rut-
wano 314 pacjentów na milion ludnoœci (œrednia krajowa kowski. Zespó³ ten opracowa³ i wdra¿a³ „Program poprawy
343,16), mimo stosunkowo niskiego wskaŸnika stanowisk i rozwoju dializoterapii w Polsce”. Od roku 1999 prof. Rutkowski 
hemodializacyjnych – 59,3 na milion ludnoœci przy œredniej pe³ni funkcjê krajowego koordynatora tego programu. Realizacja 
krajowej 67,12. W ostatnich latach i Poznañ i Wielkopolska „Programu” sta³a siê prze³omem w rozwoju hemodializoterapii 
dorówna³a, a nawet przekroczy³a œredni¹ krajow¹ w zakresie w Polsce, który doprowadzi³ do tego, ¿e obecnie leczenie hemo-
obu powy¿szych wskaŸników.dializami sta³o siê powszechn¹ i ogólnodostêpn¹ procedur¹.

Na tym optymistycznym tle los pionierów, czyli obecnej 
Pracowni Hemodializ Oddzia³u Klinicznego Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych Szpitala Klinicznego 
im. H. Œwiêcickiego w Poznaniu nie rysuje siê weso³o. Pracow-
nia Hemodializy nie spe³nia dziœ europejskich standardów. 
Mimo to jest jedn¹ z najaktywniejszych w Polsce jednostek 
szkol¹cych specjalistów nefrologów, przysz³ych kierowników 
stacji hemodializ, ma osi¹gniêcia naukowe i nie powoduje strat 
finansowych szpitala. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e przypomnienie 
o pierwszej hemodializie w Polsce, któr¹ przeprowadzono 
w³aœnie w tym szpitalu, da asumpt do modernizacji Pracowni 
Hemodializ i Klinicznego Oddzia³u Nefrologii, Transplanto-
logii i Chorób Wewnêtrznych. 

50-letnia dobra tradycja poznañskiej akademickiej hemo-
dializoterapii i nefrologii zas³uguje na godn¹ kontynuacjê. 

prof. Stanis³aw Czekalski

Prezentacja prototypu „sztucznej nerki”, wyprodukowanej
w zakùadach HCP. Poúrodku prof. Kazimierz Bàczyk.
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Personel pracowni hemodializ w Szpitalu Klinicznym im. H. Úwiæcickiego. 
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Liberskiej. Owacjê zgotowano tak¿e przedstawicielom pa-
cjentów leczonych hemodializami: pani Marzenie Szkud³ap-
skiej, leczonej 24 lata, i panu Tomaszowi Rutkowskiemu, 
leczonemu 25 lat.

Wyk³ad inauguracyjny „Hemodializoterapia wczoraj i dziœ” 
wyg³osi³ krajowy konsultant medyczny w dziedzinie nefro-
logii, prof. Boles³aw Rutkowski. Nastêpnie prezes PTN, prof. 
Andrzej Wiêcek, scharakteryzowa³ dzia³alnoœæ PTN z perspek-
tywy 25 lat, a prof. Franciszek Kokot wzruszy³ s³uchaczy 
swoj¹ fascynuj¹c¹ histori¹ nefrologiczn¹. Rozpoczynaj¹cy 
debatê naukow¹ nad aktualnymi problemami nefrologicznymi 
wyk³ad „Arterial system in patients with chronic kidney 
disease” wyg³osi³ prof. Gerard London z Pary¿a, prezes Euro-
pejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wystêp muzyczny
i spotkanie powitalne uczestników zakoñczy³o sesjê inaugura-
cyjn¹.

Wyk³ady nefrologów œwiatowej s³awy

Ogólnopolska XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Program naukowy konferencji obejmowa³ 7 sesji plenar-
PTN odby³a siê w Poznaniu w dniach 5-7 czerwca 2008. Po- nych, poœwiêconych najwa¿niejszym zagadnieniom diagno-
wierzenie organizacji tej konferencji Katedrze i Klinice Nefro- styki i terapii chorób nerek, oraz sesjê plakatow¹, na której 
logii, Transplantologii i Chorób Wewnêtrznych UMP nie by³o zaprezentowano 52 prace oryginalne. Podczas sesji plenarnych 
przypadkowe. Piêædziesi¹t lat temu w II Klinice Chorób We- dyskutowano o postêpowaniu w glomerulopatiach pierwot-
wnêtrznych ówczesnej Akademii Medycznej, z której nastêp- nych i wtórnych, postêpach w leczeniu niedokrwistoœci nerko-
nie rozwinê³a siê Klinika Nefrologii, przeprowadzono pierw- pochodnej, diagnostyce i leczeniu powik³añ sercowo-naczy-
szy w Polsce zabieg hemodializy. niowych i zaburzeñ gospodarki wapniowo-fosforanowej

W konferencji uczestniczy³o ponad 700 lekarzy z Polski, w przewlek³ej chorobie nerek, postêpach dializoterapii otrzew-
goœcie z zagranicy oraz wielu wystawców sprzêtu i leków nowej, uszkodzeniu nerek w chorobach metabolicznych oraz 
stosowanych w nefrologii. Goœæmi honorowymi byli prof. Ka- postêpach w transplantologii klinicznej. Szczególne zaintere-
zimierz B¹czyk, kierownik pionierskiego zespo³u i by³y kie- sowanie towarzyszy³o wyk³adowi prof. Zocalliego, poœwiê-
rownik Kliniki Nefrologii, oraz prof. Franciszek Kokot, conemu czynnikom ryzyka powik³añ sercowo-naczyniowych 
nauczyciel wielu pokoleñ nefrologów. w przewlek³ej chorobie nerek, wyk³adowi prof. Macdougalla 

Sesjê inauguracyjn¹ konferencji uœwietni³o wrêczenie przez na temat celów leczenia zwiêkszaj¹cego erytropoezê w niedo-
prezesa PTN, prof. Andrzeja Wiêcka, dyplomów cz³onka ho- krwistoœci nerkopochodnej oraz wyk³adowi prof. Rowiñskiego 
norowego towarzystwa. Wyró¿niono nimi nefrologów œwia- o potrzebach i zagro¿eniach zwi¹zanych z przeszczepianiem 
towej s³awy: prof. Carmine Zocalliego z W³och i prof. Iaina nerek od dawców ¿ywych w Polsce. Bardzo ¿ywy przebieg 
Macdougalla z Wielkiej Brytanii oraz wybitnych transplanto- mia³a dyskusja okr¹g³ego sto³u, poœwiêcona wczesnemu wy-
logów i nefrologów polskich: prof. Wojciecha Rowiñskiego krywaniu i hamowaniu progresji przewlek³ej choroby nerek. 
z Warszawy i prof. Tomasza Szepietowskiego z Wroc³awia. Du¿ym zainteresowaniem uczestników cieszy³a siê promocja 
Owacyjnie powitano cz³onków zespo³u, który przeprowadzi³ dwóch nowych podrêczników z zakresu nefrologii, wydanych 
pierwszy zabieg hemodializy w Polsce. Dyplomem „Zas³u- przez wydawnictwo Termedia.
¿ony dla polskiej nefrologii” wyró¿niono prof. Stanis³awa W czasie spotkania towarzyskiego weso³ej atmosferze towa-
Magasa, dr Mariê Kuhn-Orzechowsk¹, dr W³odzimierza rzyszy³ wystêp zespo³u „¯uki”. Podsumowuj¹c konferencjê, 
Adama, dr W³odzimierza Lisiaka oraz pielêgniarkê Felicjê prezes PTN wyrazi³ uznanie dla wysokiego poziomu nauko-
Matysiak-Mielcarsk¹. W imieniu nieobecnego prof. B¹czyka wego prezentacji oraz podziêkowa³ komitetowi organizacyj-
dyplom odebra³a jego córka, dr Alicja B¹czyk-Tomaszewska. nemu, Wydawnictwu Termedia i licznym sponsorom za dosko-
Dyplom dla pielêgniarki Ireny Adam odebra³ wyró¿niony m¹¿, na³e zorganizowanie obrad i imprez towarzysz¹cych. Tê ocenê 
a specjalny dyplom uznania dla dr Ryszarda Czarneckiego potwierdzi³ gor¹cy aplauz uczestników konferencji, obdaro-
odebra³a jego córka, prof. Magdalena Czarnecka-Operacz. wanych pami¹tkowymi medalami jubileuszowymi.
Dyplomy „Zas³u¿ony dla polskiej nefrologii” wrêczono innym 
osobom, m.in. wieloletniej pielêgniarce oddzia³owej Pracowni prof. Stanis³aw Czekalski
Hemodializ Kliniki Nefrologii UMP w Poznaniu, Ma³gorzacie prof. Andrzej Oko

O nefrologii wczoraj i dziś
Na czerwcowej konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego œwiêtowano
dwa jubileusze. Debatom o wspó³czesnej nefrologii towarzyszy³y obchody 50-lecia
pierwszej hemodializy w Polsce i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Piêædziesiêciolecie hemodializy w Polsce

W konferencyjnej galerii pokazano prawie matejkowski poczet
nefrologów polskich.
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Jak Pan siê znalaz³ w zespole holmu. W Sztokholmie zanoszono j¹ do ambasady polskiej.
przygotowuj¹cym pierwsz¹ W Polsce trafia³a do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. MSW 
hemodializê? przekazywa³o b³onê do Ministerstwa Zdrowia i dopiero stamt¹d 

jecha³a do Poznania [œmiech]. I tak przez jakiœ czas prowadzono 
To by³o ciekawe i nieprze- „tajny import”, ¿eby nie by³o prosto ze Stanów Zjednoczonych.

widywalne, bo okazuje siê, ¿e 
pracowa³em przy sztucznej Jak obs³ugiwa³o siê sztuczn¹ nerkê konstrukcji Alwalla?
nerce od dnia uzyskania dyplo-
mu do emerytury. Data mojego B³onê nawija³o siê na walec z metalowej siatki i na ten walec 
dyplomu to data pierwszej he- nasuwa³o siê drugi walec, ¿eby trzymaæ sta³¹ objêtoœæ krwi. 
modializy – 8 listopada 1958. Trzeba by³o pó³tora litra krwi, któr¹ dostawaliœmy ze stacji 
Ju¿ w czasie ostatniego sta¿u krwiodawstwa.
w II Klinice Chorób We- Te dwa bêbny by³y w takiej niby pralce typu „Frania”, tylko 
wnêtrznych u prof. Jana Ro- trochê wiêkszej, bo musia³y byæ zanurzone w p³ynie dializa-
guskiego by³em przydzielony cyjnym. Na wierzchu by³a plastikowa pokrywka, wiatraczek, 
do zespo³u dr Kazimierza B¹- perli³o CO  i to wszystko siê miesza³o. Patrzyliœmy: je¿eli pêk³ 2

czyka do uruchamiania sztucz- w¹¿ – ten flak – to wtedy ciach i wszystko od pocz¹tku. Raz po 
nej nerki. Pan profesor Roguski powierzy³ to dr B¹czykowi, raz siê to zdarza³o. Sprawdzaliœmy szczelnoœæ zestawu przed 
który dobra³ sobie zespó³ lekarzy: Janinê Nowaczyk, Witolda sterylizacj¹, ale zdarza³o siê, ¿e b³ona pêka³a ju¿ w czasie 
Kraœnika, Jana Steffena i mnie. Do tego doszli chemicy: zabiegu. To by³a strata – szeœæ butelek krwi! Szeœciu dawców 
Stanis³aw Magas, Maria Kuhn, W³odzimierz Adam i fizyk – krwi by³o potrzebnych na jeden zabieg, to jest bardzo du¿o.
W³odzimierz Lisiak. Oprócz tego by³y jeszcze cztery pielêgnia- Wieczko przezroczyste mo¿na by³o wymieniæ na wieczko 
rki: Filomena Œlusarczyk, Krystyna Cichoñczyk, Felicja Maty- szczelne, odsysaæ powietrze w baniaku i – stworzywszy ultra-
siak i Irena Konwiñska oraz pomoc laboratoryjna Halina Urbañ- filtracjê – odci¹gaæ wodê wbrew ciœnieniu osmotycznemu. 
ska i bardzo oddana swojej pracy salowa, Honorata Rozumek. Mieliœmy chorych, których chcieliœmy celowo odwodniæ i tu 
Profesor Roguski poznawa³ praktykê hemodializoterapii w kli- by³a ta mo¿liwoœæ. W tej szczelnej pokrywce by³o tylko takie 
nice Alwalla w Lund, dr B¹czyk by³ u Jeana Hamburgera w Pa- okienko jak w ³odzi podwodnej i na dole ¿arówka. Jeœli b³ona 
ry¿u. Resztê robiliœmy z obrazków albo sposobem w³asnym. pêk³a, to albo ¿eœmy zauwa¿yli, albo trochê póŸniej i wtedy 

by³y k³opoty. Byliœmy bardzo wyczuleni na obserwacjê ba-
Jak wygl¹da³y przygotowania? niaka. W pokoju by³o co najmniej dwóch pracowników – 

pielêgniarka i lekarz.
Wiedzieliœmy, ¿e zestaw dializacyjny przyjdzie, bo pan Sama dializa trwa³a 10-12 godzin, ale przygotowanie te¿ 

prof. Roguski i prof. Andrzej Biernacki w Warszawie mieli do d³ugo trwa³o. Do mieszania p³ynu dializacyjnego by³o kilku – 
tego teoretyczne przygotowanie. Gdzieœ w czerwcu nam go Adam, Steffen i ja, bo Kraœnik to by³ starszy pan, a Nowa-
przydzielono, to by³ zakup Ministerstwa Zdrowia. czykowa kobieta, wiêc te¿ nie za bardzo. Przygotowania 

Aparaturê z³o¿ono na podwórku w skrzynkach. Miêdzy zaczyna³y siê od nawijania b³ony. Czasami pêka³o i zdarza³o 
innymi 700-litrowy zbiornik na p³yn dializacyjny. Trzeba by³o 
go podwiesiæ pod sufitem – zamontowaæ podesty, wzmocnie-
nia, cuda-niewidy. Zbiornik, dwa bêbny do nawijania b³ony 
dializacyjnej, baniak, w którym mieœci³y siê oba bêbny, dejoni-
zator i tak zwana sigma-pompa to by³ zestaw dializacyjny, 
komplet. Nie by³o w nim b³ony, bo to by³a czêœæ wymienna. 
Myœmy dostali aparaturê, ale nie wyposa¿enie.

Sk¹d w takim razie bra³o siê b³onê?

B³ona by³a jedyn¹ sk³adow¹ jednorazowego u¿ytku, to po 
pierwsze. Jeœli by³a nieszczelna, to trzeba j¹ by³o od razu 
wyrzuciæ. A to by³ materia³ strategiczny – flak celofanowy
z Chicago, z fabryki kie³bas. Do ka¿dej dializy dwadzieœcia 
metrów, wiêc tego du¿o sz³o. Kupowano j¹ za dolary, ale to nie 
ma znaczenia. Wa¿ne, ¿e to by³ strategiczny, wojskowy towar!
I nie wiem, kto to wymyœli³, ale do tego to trzeba by³o g³owê 
mieæ: Szwedzi kupowali w Chicago b³onê i wieŸli do Sztok-

WYDARZENIE 7

Fakty UMP  3 / 2008

A jednak byliś my pierwsi
Pocz¹tki polskiej dializoterapii, profesora Jana Roguskiego i trudnoœci z pozyskaniem
strategicznego wyposa¿enia wspomina dr RYSZARD CZARNECKI.

Piêædziesiêciolecie hemodializy w Polsce
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dr Ryszard Czarnecki
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Dr Ryszard Czarnecki i dr Janina Nowaczyk w trakcie przygotowañ
do zabiegu.
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siê, ¿e 24 godziny nawijaliœmy. Albo jak siê nasadza³o na ten 
nawiniêty zwój drugi, zewnêtrzny walec, to czasami te¿ metal 
tr¹ca³ o metal i ju¿ przeciête. I klapa. A jak wreszcie by³o 
gotowe, to gotowaliœmy, bo trzeba by³o wysterylizowaæ. By³ 
taki specjalny baniak i tam siê gotowa³o. Pacjentowi mo¿na 
by³o w tym czasie przygotowaæ przetokê. Krótkie ciêcie, 
wypreparowanie ¿y³ki, przeciêcie, wciœniêcie kaniuli szklanej
i umocowanie. To na pocz¹tku robili chirurdzy i to ci lepsi. 
Jeden z chirurgów, Kaziu Wójcicki, zrobi³ habilitacjê na tych 
przetokach.

Jak przetoka by³a gotowa, walce wygotowane, to przejecha-
³o siê do pokoju zabiegowego, ustawi³o, nape³ni³o krwi¹, 
p³ynem i pod³¹cza³o siê do chorego. Zbiornik mia³ wyprowa-
dzenie przez œcianê z pokoju przygotowawczego do zabiego-
wego i by³ tam trójnik: pod³¹czenia do nerki i odp³yw do 
kanalizacji. Raz przez roztargnienie jeden z naszych kolegów 
przypadkiem wypuœci³ nam zawartoœæ ca³ego zbiornika do 
kanalizacji. Ktoœ inny potrafi³ zabraæ klucz od nerki do domu. 
Wtedy Lisiak o³ów do tego klucza nawciska³, to chyba z pó³ 
kilo wa¿y³o, ale niewiele to pomog³o, klucz i tak czasem znika³. 

A kierownik kliniki, prof. Jan Roguski, jakim by³ cz³owiekiem?

Wspania³ym. By³ bardzo m¹dry i – co profesorowi powinno 
przynale¿eæ – myœla³ przysz³oœciowo, przewidywa³ kierunki 
rozwoju nauki. Wprowadzi³ w Poznaniu sztuczn¹ nerkê, 
izotopy, wojewódzki oœrodek dietetyczny, katedrê medycyny 
sportu. On mia³ nosa, to by³ fantastyczny umys³.

Nigdy siê nie denerwowa³. Zna³em go 13 lat, od 1958 roku do 
œmierci. Nie s³ysza³em, ¿eby podniós³ g³os.

idê. A kolega niech weŸmie drabinê i wejdzie na salê”. Bo
Nad hemodializ¹ mia³ pieczê tylko na pocz¹tku. Jeden

w eleganckiej polszczyŸnie nie mówi siê „na sali”.
z pierwszych zabiegów profesor przesiedzia³ ca³y czas. Od 

Raz na tydzieñ mia³ wizyty. Nigdy nie omawia³ pacjentów na 
œwitu do nocy. Potem dr B¹czykowi zaufa³, potem nam zaufa³

forum, to znaczy w sali nic nie mówi³, chyba ¿e po ³acinie, 
i jakoœ to sz³o. Widzia³, ¿e idzie dobrze i nie wtr¹ca³ siê.

natomiast na korytarzu bardzo szczegó³owo omawia³. Lino-
Z drugiej strony prof. Roguski dba³ o to, ¿eby wszystko 

leum na oddziale by³o wtedy „pucowane na b³ysk”. Salowa, 
wykorzystaæ naukowo. Kaza³ pisaæ, pisaæ, pisaæ... Mia³ tak¹ 

w³aœnie przy tym k¹cie gdzie by³a nerka, pucowa³a z nosem 
zasadê – raz na tydzieñ zbiera³ grupkê, która pisze jak¹œ pracê,

przy ziemi. I jakiœ facet przychodzi z butami. Wiêc ona, nie 
i pyta³: co nowego, jak tam idzie. Dostawa³ trochê gazet nauko-

odrywaj¹c siê od pracy, wrzasnê³a: „Panie! Tu bêdzie wizyta 
wych, a my nie, wiêc zawsze na górze ok³adki pisa³, do kogo 

profesora! Proszê wyjœæ, bo ja tutaj czyszczê!” Na to pan 
ma to dotrzeæ, ¿eby sobie przeczyta³.

profesor po cichutku odwróci³ siê na piêcie i za piêæ minut 
Bardzo dba³ o formy. Zawsze szed³ piechot¹ do pracy z domu 

przyszed³ jeszcze raz, gdy wszystko ju¿ by³o gotowe.
przy Marsza³kowskiej. Dlaczego? ¯eby siê nie spóŸniæ. Nie 
mo¿na by³o wejœæ do profesora na odprawê dwie po ósmej, 

Jak przebieg³ pierwszy zabieg?nawet nie piêæ – dwie po ósmej! Bardzo dba³ o poprawne wy-
s³awianie siê. Pamiêtam, jak raz za³ama³ mi siê chory i pobie- Termin wypad³ przypadkiem. Pacjenta przywieziono, kiedy 
g³em do profesora. „Panie profesorze! Na sali 318 stan chorego mieliœmy w planie dodatkowy zabieg na psie, bo jeden zro-
gwa³townie siê pogarsza. Nie wiem, co robiæ!” „Kolego, ju¿ biliœmy wczeœniej. Dostaliœmy zg³oszenie z Kraœnika pod Lu-

blinem, ¿e jest chory z ostr¹ niewydolnoœci¹ nerek, który by siê 
nadawa³ i czy my mo¿emy zrobiæ zabieg. Ten cz³owiek by³
w takiej sytuacji, ¿e albo bêdzie mia³ szybko dializê albo umrze. 
Musia³o byæ tak, ¿e mia³ lekarza, który wiedzia³, ¿e coœ takiego 
jak sztuczna nerka tutaj jest. By³ potrzebny szybki zabieg,
w zwi¹zku z tym nie zdializowano kolejnego psa, tylko przy-
gotowano nerkê, za³o¿ono i wykonano zabieg. Jedna czy dwie 
dializy i ten chory wyzdrowia³. Nazywa³ siê Stanis³aw Chojecki, 
38 lat. Pierwszy pacjent i pierwszy sukces. PóŸniej nie mieliœmy 
z tym cz³owiekiem kontaktu. Stara³em siê przez profesora 
Andrzeja Ksi¹¿ka z Lublina dotrzeæ do niego, ale nie uda³o siê.

Gdzie siê to wszystko odbywa³o?

W szpitalu na Przybyszewskiego, na pierwszym piêtrze. Na 
koñcu d³ugiego korytarza z lewej strony jest za³om. Ten za³om, 

Piêædziesiêciolecie hemodializy w Polsce
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Pokój zabiegowy. Poúrodku aparat dializacyjny Alwalla.
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Prof. Jan Roguski
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Pierwszego zabiegu ju¿ nikt dok³adnie nie pamiêta. A ko- IKA: Wielkie iloœci pacjentów nam przywo¿ono. Bardzo du¿o 
lejni pacjenci? Co to by³y za przypadki? chorych by³o z wypadków. Potem byliœmy zawalani pacjen-

tami z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ nerek. Nie by³o œwiado-
W³odzimierz Adam: Nie zdziwi³bym siê, gdyby z chorych, moœci, ¿e sztuczna nerka mog³a wtedy s³u¿yæ tylko wyse-
którzy byli dializowani na pocz¹tku, jeszcze w tej chwili któryœ lekcjonowanym, ostrym przypadkom. Czasami nawet ostre 
¿y³. To by³y ostre przypadki, a z ostrej niewydolnoœci nerek przypadki nie trafia³y do nas w porê. Ja przy nerce pracowa³am 
wychodzi siê najczêœciej bez szwanku. Co najmniej po³owa w sumie cztery lata, potem by³am oddzia³ow¹ na oddziale tu¿ 
przypadków to by³y zespo³y powypadkowe. obok, wiêc nadal mia³am kontakt. Pamiêtam, jak któregoœ lata 
Irena Konwiñska-Adam: Pamiêtam grupê górników z popa- co drug¹ dobê by³ zgon. Tylko w lipcu 17 zgonów. Œmiertel-
rzeniami trzeciego stopnia. noœæ by³a okrutna.
WA: Poza tymi powypadkowymi by³a dosyæ du¿a grupa kobiet 
po kryminalnym przerwaniu ci¹¿y.
IKA: I jeszcze jedna grupa pacjentów – zatrucia grzybami. Co 
roku, gdy przychodzi³ okres grzybobrania, z przera¿eniem 
czekaliœmy na ofiary. Raz ca³a rodzina nam zmar³a. Pamiêtam 
dziewczynkê, mam j¹ jeszcze dzisiaj przed oczyma, œliczna 
piêcioletnia blondyneczka.
WA: Nie pamiêtam, ¿eby ktokolwiek prze¿y³ po zatruciu 
grzybami.

Nastêpna grupa dializowanych to zatruci czterochlorkiem 
wêgla (CCl ). Stosowa³o siê wtedy powszechnie gaœnice 4

tetrowe, nape³niane w zak³adach pomocniczych przy stra¿y po-
¿arnej. A czterochlorek wêgla jest doskona³ym œrodkiem czysz-
cz¹cym, wiêc stra¿acy zabierali go do domu, ¿eby wyczyœciæ 
spodnie albo upraæ ¿onie sweterek. I jeœli któryœ siê nawdy-
cha³… Jak przyje¿d¿a³ stra¿ak, to od razu by³o wiadomo, co
i jak. Ale wiêkszoœæ tych chorych dawa³o siê uratowaæ.

By³y tak¿e zatrucia metanolem albo glikolem. Ca³e grupy 
trafia³y do nas. Kiedyœ przywieŸli kilku ¿o³nierzy, nie wiem 
nawet, czy nie radzieckich. Wiêkszoœæ tych ludzi, niestety, 
umiera³a. Wiele lat potem zatrucia metanolem zaczêto leczyæ 
po prostu kroplówk¹ z etanolu.

Piêædziesiêciolecie hemodializy w Polsce

Radoś ć , ż e to w Poznaniu
Ciê¿ka praca fizyczna i rodzinna atmosfera w zespole.
O pionierskich czasach hemodializy z perspektywy pielêgniarki i chemika opowiadaj¹
IRENA KONWIÑSKA-ADAM i dr W£ODZIMIERZ ADAM.

Irena Konwiñska i Krystyna Cichoñczyk, 1959

ma³y pokoik i pó³ werandy to by³o pierwsze lokum sztucznej nami sztuczn¹ nerkê mieli tylko Szwedzi, Holendrzy, Francuzi, 
nerki. Pokój przygotowawczy to by³a ta weranda ze zbiorni- Czesi, Wêgrzy i Amerykanie. Czuliœmy siê pionierami, sami 
kiem, w którym kopyœci¹ do prania miesza³o siê wodê i sole zdobywaliœmy doœwiadczenie i obserwowaliœmy efekty nasze-
mineralne. Nerkê z nawiniêt¹ b³on¹ przewoziliœmy do pokoju za- go dzia³ania. To dodawa³o pewnego dreszczyku emocji.
biegowego, stawialiœmy na sztorc i pod³¹czaliœmy do chorego Uruchomiliœmy nerkê 8 listopada, natomiast Warszawa
na ³ó¿ku. A wnêka by³a ogrodzona i wszyscy, którzy – powiedz- w styczniu nastêpnego roku. I teraz dopiero zaczê³a siê awantura, 
my – koñczyli pracê o 4 nad ranem, zamiast iœæ do domu spali bo prof. Tadeusz Or³owski nie by³ w stanie tego strawiæ. Napisa³ 
tam na ma³ej kanapce, czasami herbatê pili. Taki pokój socjalny. has³o do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, ¿e Warszawa by³a 

I tak to wygl¹da³o przez parê lat. Potem przeszliœmy w szpi- pierwsza. Potem trzeba to by³o prostowaæ w suplemencie. Przed 
talu w inne miejsce, troszkê wiêksze. A potem w trzecie, do suplementem by³o 100 000 nak³adu, potem drugie wydanie – 
„Kozikówki”. I to jest nasze ostatnie miejsce postoju. kolejne 100 000, a dopiero po nim suplement. Ale to nic. PóŸniej 

pan profesor Biernacki uczciwie przyzna³, ¿e pierwsza sztuczna 
nerka zosta³a uruchomiona w Poznaniu.Czy Pañstwa zespó³ mia³ poczucie, ¿e bierzecie udzia³

w jakimœ prze³omie?
Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Wiedzieliœmy, ¿e wprowadzamy unikaln¹ metodê leczenia, 
w Polsce dot¹d nieznan¹. Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e przed 
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wejœæ i od œrodka go szorowaæ. Bo na p³ynie wszystko ³atwo 
ros³o. To by³ roztwór glukozy.

Ciê¿ka praca. Zespó³ nie protestowa³?

IKA: Ja jedyna mieszka³am w mieœcie, moje trzy kole¿anki 
mia³y pokoik na poddaszu, w internacie szpitalnym, którego 
ju¿ nie ma. Praktycznie na okr¹g³o by³yœmy w szpitalu. Rano 
siê przychodzi³o, w nocy wychodzi³o. A jak w nocy by³a dia-
liza, to spa³yœmy obok nerki, bo tam sta³a kanapa, albo sz³yœmy 
do dziewczyn na górê. Byliœmy jak rodzina, nikt nikomu nie 
mia³ za z³e, ¿e musimy d³ugo siedzieæ. Nadgodziny nie istnia³y. 
Pocz¹tki by³y naprawdê trudne. Jak to wspominam, zastana-
wiam siê, jak cz³owiek móg³ to wytrzymaæ. I psychicznie i fi-
zycznie. Ale dopingowa³a nas wspania³a wspó³praca. No i by³a 
radoœæ, ¿e to w Poznaniu, ¿e pierwsza nerka w Polsce dzia³a 
w³aœnie u nas. Wzajemnie sobie pomagaliœmy, nie by³o preten-
sji, ¿e ktoœ musi wiêcej z siebie daæ. Zespó³ by³ fantastyczny.
WA: To prawda. I myœlê, ¿e du¿a w tym by³a zas³uga profesora 

WA: A mogliœmy zrobiæ maksymalnie trzy dializy na dwie 
Jana Roguskiego.

doby. Poza nadzorem lekarskim i pielêgniarskim przygotowa-
IKA: Profesor Roguski mia³ klasê, by³ przetaktowny, prze-

nie i przebieg ca³ego zabiegu hemodializy musia³y byæ te¿ 
kulturalny. Pracowaæ przy nerce przysz³am w listopadzie,

kontrolowane przez laboratorium. U ka¿dego chorego wyko-
a wczeœniej przez dwa miesi¹ce by³am u niego na internie. 

nywa³o siê komplet badañ co dwie godziny. Techniki labora-
Pamiêtam, jak raz podczas obchodu jakiœ sta¿ysta podsuwa³ 

toryjne by³y w tamtych czasach prymitywne, wiêc zu¿ywa-
profesorowi ró¿ne wyniki. „A tu, panie profesorze, zdjêcia.

liœmy doœæ du¿o krwi.
A tu, panie profesorze, wyniki…” Profesor Roguski popatrzy³ 
na niego z politowaniem i mówi: „Przepraszam, kolego, ale czy 

Wiem, ¿e wyczerpuj¹ce fizycznie przygotowania i sam pan w ogóle widzia³ pacjenta? Czy po³o¿y³ mu pan rêkê na 
zabieg trwa³y godzinami. A aparat by³ jeden. brzuchu, os³ucha³ go? A te papierki niech pan sobie zostawi na 

póŸniej. Na to przyjdzie czas”. Sta¿ysta ca³y sp³on¹³, bo pa-IKA: Jak teraz siêgam wstecz pamiêci¹, to na pewno nie 
cjenta rzeczywiœcie jeszcze nie dotkn¹³.chcia³abym do tego wróciæ. To by³y czasy pionierskie a wa-
WA: Ja jako student IV roku ju¿ pracowa³em u profesorarunki makabryczne. Mieliœmy maleñki pokoiczek przerobiony 
w klinice, a po studiach poszed³em do komisji wydaj¹cej z werandy, pod sufitem wisia³ kocio³ na p³yn dializacyjny. 
nakazy pracy z odpowiednim pismem ze szpitala, ¿eby mnieMetalowa wanna, w której my³yœmy wê¿e, w k¹cie nerka – i to 
z powrotem tam przydzielili. I tak mi siê uda³o. To by³ rok by³o ca³e nasze pomieszczenie przygotowawcze. Obok by³ 
1956, akurat w czasie wypadków poznañskich. Przepracowa-pokój zabiegowy. Nie by³o rêkawiczek, niczego. Patrz¹c z dzi-
³em na nerce przesz³o 40 lat.siejszej perspektywy, praca by³a bardzo niebezpieczna. Do 
IKA: A ja trafi³am tam ze szko³y pielêgniarskiej w 1958 roku.³okci, jak w rzeŸni, by³o siê ci¹gle w krwi. Coœ obrzydliwego, 

ale taki by³, niestety, mus. No i sama nerka by³a bardzo, bardzo 
Czyli poznaliœcie siê Pañstwo w szpitalu? ciê¿ka. Wygl¹da³a jak pralka „Frania”.

WA: Ale dwa razy wiêksza.
IKA: Tak. W pocz¹tkach mojej pracy, pamiêtam, by³a u nas 

IKA: I ciê¿ka potwornie. A po nawiniêciu flaków celofa-
pacjentka w stanie ciê¿kim, praktycznie piêæ minut przed 

nowych na bêben, z wielk¹ precyzj¹ musia³o siê nasadzaæ na 
œmierci¹. Nagle mnie wo³a – a przed chwil¹ by³ tam W³odek

niego drugi bêben. Nieraz by³o tak, ¿e nawijaliœmy, nasadziliœ-
i pobiera³ jej krew – i mówi: „Siostro, niech pani mi powie, czy 

my bêben, pompowa³am powietrze, ¿eby sprawdziæ szczel-
to jest pani brat, ten, który tutaj by³?” Ja na to: „Nie, sk¹d.” „To 

noœæ, a tam… b¹belki. Raz, drugi, pi¹ty. Przygotowanie szyb-
mo¿e ktoœ z rodziny, jakiœ kuzyn? A mo¿e m¹¿?” Ja mówiê: 

kiej dializy by³o zupe³nie nierealne. Czasami im bardziej czas 
„Nie, to zupe³nie obcy cz³owiek, tylko tu pracuje.” „Bo jesteœ-

goni³, tym bardziej wszystko siê psu³o. Zdarza³o siê, ¿e nerka 
cie tak do siebie podobni, ¿e da³abym g³owê, ¿e to brat albo 

ju¿ nape³niona, pacjent przygotowany, a tu woda robi siê czer-
bliska rodzina.”

wona. Dwa litry krwi mieœci³y siê w wê¿ownicy z flaka. Mu-
WA: Nie pamiêtam tego.

sia³yœmy wtedy wszystko wyci¹gaæ i czyœciæ ca³oœæ od nowa.
IKA: A ja od niego ucieka³am. Gdziekolwiek widzia³am go na 

WA: Nieraz w trakcie zabiegu.
korytarzu, skrêca³am w bok, bo mnie denerwowa³o, ¿e za mn¹ 

IKA: Tak. Jak ju¿ siê nerkê pod³¹czy³o, to dr¿a³yœmy, czy 
chodzi³, ¿e mnie wyszukiwa³.

wytrzyma ca³y okres dializy. I nastêpna makabra – po zabiegu 
WA: Nie pamiêtam.

trzeba by³o wzi¹æ twarde, gumowe wê¿e, ³¹cz¹ce nerkê z orga-
IKA: Najlepsze, ¿e ja teraz mogê wszystko opowiadaæ, nawet 

nizmem pacjenta, i w palcach centymetr po centymetrze maso-
ró¿ne dodatki wymyœlaæ, bo on z takich rzeczy naprawdê nic 

waæ, ¿eby oczyœciæ je ze skrzepniêtej krwi. To by³y dosyæ 
nie pamiêta. Absolutnie!

d³ugie, kauczukowe wê¿e, wiêc palce odpada³y. Strzykawki 
by³y oczywiœcie szklane, ig³y fatalne. Wszystko musia³o byæ 

Rozmawia³a Magdalena Knapowska-Nizio³ek
myte i dawane do sterylizacji – ³¹cznie z ig³ami, które trzeba 
by³o przepychaæ, p³ukaæ, bo nic nie by³o jednorazowe. I ten 
olbrzymi kocio³ od p³ynu dializacyjnego! Tam te¿ trzeba by³o 
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Spotkanie z okazji 40-lecia „sztucznej nerki”, Czerniejewo 1999.
Od lewej: Filomena Úlusarczyk-Walczak, Krystyna Cichoñczyk-Wojtczak,
Felicja Matysiak-Mielcarska i Irena Konwiñska-Adam.
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Szczególne spotkanie specjalistyczne mia³o miejsce w Poz- pejskich Foniatrów (Union of the European Phoniatricians, 
naniu w dniach 8-10 maja 2008. W Centrum Dydaktyczno-Kon- UEP), powo³ano nowy zarz¹d: doc. Lucyna Schalen (Lund) – 
gresowym naszej uczelni, pod patronatem rektora Uniwersytetu prezydent, dr Antonio Schindler (Mediolan) – sekretarz gene-
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr ralny, dr Virginie Woisard (Tuluza) – skarbnik. Ustêpuj¹cy 
hab. Grzegorza H. Brêborowicza, i rektora Uniwersytetu im. sekretarz generalny, prof. Felix de Jong, wrêczy³ prof. Andrze-
Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Stanis³awa Lorenca, odby- jowi Obrêbowskiemu, dotychczasowemu prezydentowi UEP, 
³y siê: XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów, III Konfe- medal cz³onka honorowego Unii Europejskich Foniatrów.

Kolejna, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa sekcji rencja Naukowo-Szkoleniowa sekcji audiologicznej i sekcji fo-
audiologicznej i foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Oto-niatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chi-
rynolaryngologów Chirurgów G³owy i Szyi odbêdzie siêrurgów G³owy i Szyi i VII Konferencja „Akustyka w audiologii 
w dniach 18-20 czerwca 2009 w Lublinie, natomiast VIII i foniatrii”. Organizatorami spotkañ by³y Katedra i Klinika 
Konferencja „Akustyka w audiologii i foniatrii” w dniach 5-6 Foniatrii i Audiologii, Katedra i Klinika Otolaryngologii i La-
czerwca 2009 w Poznaniu.ryngologii Onkologicznej UMP oraz Instytut Akustyki UAM.

Organizatorzy zjazdu serdecznie dziêkuj¹ Ich Magnifi-W czasie uroczystego otwarcia kongresu s³owa powitania 
cencjom rektorowi UMP prof. Grzegorzowi Brêborowiczowiw imieniu w³adz UMP wyg³osili rektor-elekt, prof. Jacek Wy-
i rektorowi-elektowi prof. Jackowi Wysockiemu oraz panu socki, i dziekan-elekt Wydzia³u Lekarskiego I, prof. Ryszard 
kanclerzowi mgr Bogdanowi Poniedzia³kowi za wszelk¹ Marciniak. Mi³e by³y adresy powitalne ze strony prof. Witolda 
pomoc i ¿yczliwoœæ.Szyftera – przewodnicz¹cego zarz¹du g³ównego Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G³owy i Szyi, 
dr hab. Bo¿ena Wiskirska-WoŸnicaprof. Wies³awa Su³kowskiego – przewodnicz¹cego Sekcji 

prof. Andrzej ObrêbowskiAudiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngolo-
gów Chirurgów G³owy i Szyi i prof. Edwarda Hojana – prze-
wodnicz¹cego Rady Konsultacyjnej Polskiego Stowarzysze-
nia Protetyków S³uchu.

W zjeŸdzie uczestniczy³o 420 osób, w tym 30 obco-
krajowców z 11 krajów europejskich (Niemiec, Holandii, 
Belgii, Szwecji, Finlandii, Francji, W³och, Hiszpanii, Czech, 
Szwajcarii i Islandii). Przedstawiono 112 referatów i 24 
postery. Autorzy posterów w trzyminutowych wyst¹pieniach 
referowali swoje prace w czasie ka¿dej z 14 sesji. Streszczenia 
zjazdowe w wersji angielskiej opublikowano na ³amach Su-
plementu Nowin Lekarskich. 

Tematyka zjazdu dotyczy³a wszystkich obszarów zaburzeñ 
procesu komunikatywnego. Obrady odbywa³y siê w trzech sa-
lach, przy czym w jednej z nich prezentowano prace o tematyce 
foniatrycznej tylko w jêzyku angielskim.

Wybory lokalne i europejskie

W pi¹tek, 9 maja, odby³y siê zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze. Przewodnicz¹c¹ sekcji foniatrycznej Polskiego To-
warzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G³owy i Szyi 
zosta³a dr hab. Bo¿ena Wiskirska-WoŸnica, sekretarzem
prof. Gra¿yna Mielnik-Niedzielska, cz³onkami zarz¹du:
dr Anna Sinkiewicz, dr Agata Szkie³kowska i prof. Czes³awa 
Tarnowska. Na przewodnicz¹cego sekcji audiologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów G³owy
i Szyi wybrano prof. Henryka Skar¿yñskiego, na sekretarza
dr hab. Alicjê Sekulê, a cz³onkami zarz¹du zostali prof. Wies³aw 
Su³kowski, prof. Marek Rogowski i dr hab. Gra¿yna Lisowska. 
Nastêpnego dnia, na walnym zebraniu cz³onków Unii Euro-

Zjazd foniatrów, audiologów i akustyków NAUKA I DYDAKTYKA 11
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Trzy spotkania na medal
Foniatrzy, audiolodzy, otorynolaryngolodzy, protetycy s³uchu i akustycy
spotkali siê w bardzo miêdzynarodowym sk³adzie. W majowym zjeŸdzie
uczestniczyli przedstawiciele 12 pañstw europejskich.

MEDAL UEP

Prof. dr hab. Andrzej Obrêbowski jest jednym z kilkunastu Polaków 

dzia³aj¹cych w Unii Europejskich Foniatrów (UEP) i pierwszym, 

któremu nadano tytu³ cz³onka honorowego. Towarzysz¹cy tytu³owi 

mosiê¿ny medal zaprojektowa³ 20 lat temu belgijski medalier Paul 

Huybrechts. Umieœci³ na nim logo UEP i nazwê stowarzyszenia

w jego oficjalnych jêzykach. Istniej¹ca od 37 lat Unia powsta³a w 

Belgradzie, a jej podstawowym zadaniem by³a integracja foniatrów 

zza obu stron ¿elaznej kurtyny. Po prze³omie roku 1989 i roz-

szerzeniu Unii Europejskiej za³o¿enie to straci³o swoj¹ wagê. Za 

prezydencji prof. Obrêbowskiego europejscy foniatrzy wyznaczyli 

sobie nowy cel dzia³ania – jest nim ujednolicenie systemu specja-

lizacji w zakresie audiologii i foniatrii, a w przypadku niektórych 

krajów wprowadzenie takiej specjalizacji.



Fakty UMP  3 / 2008

Sympozjum gastroenterologów dzieciêcychNAUKA I DYDAKTYKA12

szych ma³ych pacjentów. Inten-
sywna dyskusja podczas spotka-
nia i zaanga¿owanie uczestników 
po raz kolejny utwierdzi³o nas 
wszystkich w przekonaniu, ¿e ta-
ka wizualna forma wymiany wie-
dzy i doœwiadczenia stanowi 
niezwykle cenne uzupe³nienie 
tradycyjnych obrad.

Miêdzy Chopinem a pi³k¹ no¿n¹  

  Uroczysta ceremonia inaugu-
racji sympozjum mia³a miejsce
w poznañskim Teatrze Wielkim 
im. Stanis³awa Moniuszki w pi¹t-
kowy wieczór, kiedy to wszyscy 
zebrani wys³uchali najpierw po-
witalnych s³ów wyg³oszonych 
przez zaproszonych goœci i orga-
nizatorów. Nieco póŸniej, zainspi-
rowani przez prof. Wojciecha 
Cichego i jego inauguracyjny wy-
k³ad pt.: „Fryderyk Chopin: 
muzyka i cierpienie”, si³¹ wy-
obraŸni przenieœliœmy siê do ̄ ela-
zowej Woli, gdzie wiele lat temu 

urodzi³ siê ten wielki Polak. S³uchaj¹c muzyki genialnego 
kompozytora, poznawaliœmy historiê jego ¿ycia, naznaczo-W majowy weekend Poznañ goœci³ polskich pediatrów-ga-
nego piêtnem choroby i cierpienia, i staraliœmy siê odpo-stroenterologów na jubileuszowym V Ogólnopolskim Sympo-
wiedzieæ na pytanie, które ci¹gle nurtuje naukowców: na co tak zjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii
naprawdê chorowa³ nasz wielki rodak? I czy w ogóle jesteœmy i ¯ywienia Dzieci, organizowanym przez Klinikê Gastro-
w stanie tê prawdê poznaæ? Chwile muzyczno-medycznej enterologii Dzieciêcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu 
refleksji wprowadzi³y wszystkich w nastrój zadumy… Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Re-

Inauguracyjny wieczór uœwietni³ tak¿e ¿ywio³owy koncert ktor UMP, prof. Grzegorz H. Brêborowicz, obj¹³ swoim hono-
Marka Torzewskiego, który swoim œpiewem przeniós³ nas tym rowym patronatem to wielkie spotkanie lekarzy „ma³ych lu-
razem do s³onecznej Italii. PóŸniej jego przebój „Do przodu, dzi”: uczestniczy³o w nim oko³o 550 pediatrów-gastroentero-
Polsko!” ju¿ w maju wprowadzi³ wszystkich w gor¹cy klimat logów z ca³ej Polski.
maj¹cych siê dopiero rozpocz¹æ mistrzostw Europy w pi³ce Obrady rozpoczêliœmy w pi¹tek 16 maja 2008 roku pod-
no¿nej.czas Ogólnopolskiego Dnia Endoskopii Pediatrycznej. 

Spotkanie odby³o siê w sali wyk³adowej Szpitala Klinicznego 
Obrady lekarskie i studenckie im. Karola Jonschera, a zosta³o przygotowane i brawurowo 

poprowadzone przez dr hab. Iwonê Ignyœ wraz z zespo³em 
W sobotê i niedzielê uczestnicy sympozjum spotykali siê Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego naszej kliniki. 

na obradach w Centrum Kongresowym Miêdzynarodowych Dziêki nowoczesnym metodom transmisji danych mogliœmy 
Targów Poznañskich. W programie sympozjum znalaz³y siê 32 nie tylko wys³uchaæ szeœciu bardzo ciekawych wyk³adów
sesje naukowe, podczas których wyg³oszono 140 wyk³adówi kazuistyki endoskopowej (18 doniesieñ), lecz tak¿e na ¿ywo 
i doniesieñ zjazdowych, a w sesjach posterowych zaprezento-obserwowaæ przebieg badañ i zabiegów wykonywanych u na-

Nowocześ nie i atrakcyjnie
„Nic, co wielkie, nie by³o nigdy osi¹gniête w pojedynkê”.
S³owa Alberta Einsteina by³y has³em przewodnim sympozjum
Polskiego Towarzystwa Gastroeterologii, Hepatologii i ¯ywienia Dzieci.
Organizatorzy po³o¿yli nacisk na nowoczesnoœæ i aktualnoœæ programu
oraz atrakcyjnoœæ i oryginalnoœæ formy.

Duet na deskach Teatru Wielkiego: Marek Torzewski i prof. Wojciech Cichy.
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Konferencja pulmonologów
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To ju¿ pi¹ta edycja spotkania dotycz¹cego chorób p³uc, 
zorganizowana przez Katedrê i Klinikê Ftyzjopneumonologii 
UMP przy wspó³udziale Towarzystwa Wspierania Pulmono-
logii Poznañskiej. Kierownikami naukowymi repetytorium 
byli prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel i prof. dr hab. Witold 
M³ynarczyk. 

Konferencja, która w tym roku zyska³a nazwê „V Jubileu-
szowego Repetytorium Pulmonologicznego”, odby³a siê w no-
wym miejscu: w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uni-
wersytetu Medycznego w Poznaniu. Nowoczesne, przestronne 
sale centrum okaza³y siê wspania³ym miejscem do tego typu 
spotkañ, tym bardziej, ¿e grono uczestników repetytorium 
sukcesywnie siê powiêksza. 

W tym roku w konferencji wziê³o udzia³ oko³o 350 leka-
rzy, a wœród nich pulmonolodzy, interniœci, lekarze rodzinni 
oraz osoby w trakcie specjalizacji w wymienionych dziedzi-
nach. Spotkanie zosta³o podzielone na cztery sesje tematyczne: 
postêpy diagnostyki chorób p³uc, wspó³czesna terapia chorób 
uk³adu oddechowego, astma i POChP w ¿yciu cz³owieka oraz 
varia (sesja interdyscyplinarna). Tradycyjnie w pierwszym pytania do wyk³adowców, który rzeczywiœcie wykorzystano 
dniu konferencji odby³a siê dodatkowo sesja satelitarna, w tym na dyskusjê dotycz¹c¹ treœci sesji.
roku dotycz¹ca problematyki raka p³uca, zatytu³owana „Rak 
p³uca – koniec czy pocz¹tek mo¿liwoœci diagnostyczno-tera- „Przewodnik Lekarza” – numer specjalny
peutycznych”. Tematykê konferencji dobrano tak, aby uzupe³-

Nowoœci¹ tegorocznego spotkania by³y warsztaty pulmo-nia³a poprzednie edycje, a zarazem przedstawia³a aktualnoœci 
nologiczne – spirometryczne i aerozoloterapii, prowadzonew pulmonologii. W ramach ka¿dej sesji przewidziano czas na 

Randez-vous ze spirometrem
Pi¹ta konferencja szkoleniowa z cyklu „Repetytorium Pulmonologiczne” odby³a siê w dniach
4-5 kwietnia 2008 w Poznaniu. Towarzyszy³y jej warsztaty spirometryczne i aerozoloterapii.
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wano 73 plakaty. W liœcie kierowanym do naszych goœci „Cepry i górole”. Choæ pogoda nie dopisa³a, wszyscy bawi-
prof. Cichy napisa³: „Aby sprostaæ Pañstwa oczekiwaniom, sta- liœmy siê znakomicie do póŸnych godzin nocnych w rytm 
raliœmy siê, by program sympozjum spe³ni³ kryterium nowo- muzyki góralskiej i folkowej podczas koncertu zakopiañskiej 
czesnoœci i aktualnoœci doœwiadczeñ polskich i œwiatowych, grupy Zakopower, biesiaduj¹c przy sto³ach suto zastawionych 
a tak¿e kryterium atrakcyjnoœci i oryginalnoœci formy. Dwa staropolskim jad³em. ̄ ywio³owa muzyka i charyzma gwiazdy 
ostatnie atrybuty stanowi¹ nasz autorski, poznañski wk³ad w to wieczoru, Sebastiana Karpiela-Bu³ecki, porwa³y wszystkich 
wspólne przedsiêwziêcie (…) Oczekuj¹c Pañstwa z radoœci¹ do tañca. Niektórym goœciom – tym najwytrwalszym – uda³o 
na sympozjum, pozostaje nam znów nawi¹zaæ do s³ów Alberta siê nawet zdobyæ autograf gwiazdy i zrobiæ sobie pami¹tkow¹ 
Einsteina. O sukcesie tego spotkania zadecyduje bowiem nasz fotografiê. Wieczór z ca³¹ pewnoœci¹ na d³ugo pozostanie
wspólny wk³ad: organizacyjny z Pañstwa obecnoœci¹ i wiedz¹, w pamiêci uczestników sympozjum. 
doœwiadczeniem oraz pasj¹, wpisanymi tak mocno w nasz za- W niedzielne wczesne popo³udnie wys³uchaliœmy ostat-
wód.” Dziêki zaanga¿owaniu i profesjonalizmowi wszystkich nich wyk³adów, a goœcie, po¿egnani przez prof. Cichego
osób bior¹cych udzia³ w naszym spotkaniu œmia³o mo¿emy w imieniu komitetów organizacyjnego i naukowego, rozjechali 
powiedzieæ, ¿e z³o¿on¹ obietnicê uda³o siê spe³niæ. siê do domów. 

Na szczególne podkreœlenie zas³uguje fakt, i¿ integraln¹ ¯ywimy g³êbok¹ nadziejê, ¿e nasze poznañskie spotkanie 
czêœæ obrad stanowi³a Ogólnopolska Sesja Studencka, podczas przynios³o wszystkim jego uczestnikom satysfakcjê w sferze 
której m³odzi ludzie z ca³ej Polski, stawiaj¹cy pierwsze kroki w naukowej oraz dostarczy³o radoœci z nowych i odnowionych 
œwiecie nauki, prezentowali i wymieniali swoje doœwiadcze- kontaktów kole¿eñskich.
nia, a tak¿e uczyli siê od starszych kolegów.

dr Natalia Kobelska-DubielCepry i górole

I jeszcze s³ów kilka o sobotnim wieczorze towarzyskim, 
zorganizowanym w gospodzie M³yñskie Ko³o pod has³em 

Wykùad w auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego.
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Aby nie bolał  krę gosł up
Ogólnopolskiej konferencji na temat zespo³ów bólowych czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa
towarzyszy³y warsztaty metod diagnostycznych i nowoczesnych terapii.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowoczesne metody 
usprawniania narz¹du ruchu. Neurofizjologia kliniczna a te-
rapia manualna” odby³a siê w dniach 17-18 kwietnia 2008 pod 
patronatem  rektora  UMP,  prof.  Grzegorza  Brêborowicza.

Organizatorami byli Polskie Towarzystwo Rehabilitacji 
Oddzia³ Wielkopolski, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Zak³ad 
Patofizjologii Narz¹du Ruchu, Katedra i Klinika Fizjoterapii, 
Reumatologii i Rehabilitacji, Komisja Rehabilitacji i Integracji 
Spo³ecznej PAN O/Poznañ oraz Ko³o Naukowe Neurofizjolo-
gów przy Zak³adzie Patofizjologii Narz¹du Ruchu.

Zainteresowanie konferencj¹ by³o du¿e, o czym œwiadczy 
obecnoœæ ponad 250 uczestników z ca³ej Polski. W konferencji 
wziêli udzia³ lekarze, neurofizjolodzy, fizjoterapeuci i psycho-
lodzy, reprezentuj¹cy ró¿ne oœrodki naukowe. Obecni byli 
równie¿ studenci fizjoterapii i kierunku lekarskiego.

Manualne leczenie tkanek miêkkich

Uczestników powita³a prezes Polskiego Towarzystwa 
Rehabilitacji Oddzia³u Wielkopolskiego, dr Dorota Warzecha. 

Ka¿d¹ sesjê koñczy³a dyskusja, kontynuowana póŸniejReferat plenarny na temat „Neurofizjologia kliniczna a metody 
w kuluarach. Pod koniec ka¿dego dnia konferencji odbywa-usprawniania leczniczego” przedstawi³ prof. Juliusz Huber.
³y siê warsztaty pokazuj¹ce praktyczne podejœcie diagno-Tematyka konferencji obejmowa³a problemy leczenia 
styczne i metody terapii, miêdzy innymi terapiê miêœniowo-zespo³ów bólowych czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa, ze szcze-
-powiêziow¹  i  terapiê  blizn.gólnym uwzglêdnieniem technik terapii manualnej, w tym 

Omawiane na konferencji problemy zyska³y du¿¹ akcep-coraz bardziej popularnych technik leczenia tkanek miêkkich – 
tacjê i zainteresowanie uczestników. Materia³y pokonferen-miêœniowo-powiêziowych punktów spustowych, energizacji 
cyjne zostan¹ opublikowane w Zeszytach Naukowych PAN.miêœni i miêœniowo-powiêziowego rozluŸniania, w odniesie-

Organizatorzy zapowiadaj¹ kolejne konferencje na temat niu do mechanizmów neurofizjologicznych w uk³adzie nerwo-
usprawniania  narz¹du  ruchu.wym i miêœniowym.

Referaty by³y dobrze opracowane i wnios³y wiele nowych 
prof. Wanda Stry³awartoœci poznawczych i praktycznych. Tematyka nawi¹zywa³a 

dr Dorota Warzechado oceny skutecznoœci klasycznych metod rehabilitacji oraz 
mgr Marian Majchrzyckiterapii manualnej, potwierdzonych niejednokrotnie przez ba-

dania neurofizjologii klinicznej, zgodnie z EBM (Evidence 
Based Medicine – medycyna oparta na faktach).

Zainteresowanie konferencjà wykazali doúwiadczeni specjaliœci,
mùodzi lekarze i studenci.

w niewielkich grupach uczestników. By³a to okazja, aby licznych firm farmaceutycznych, aby poznaæ nowe trendy far-
nauczyæ siê praktycznej obs³ugi spirometru, poznaæ zasady makoterapii w zakresie pulmonologii. W spotkaniu wziê³y rów-
prowadzenia terapii inhalacyjnej i zadaæ pytania prowadz¹cym. nie¿ udzia³ wydawnictwa medyczne, które przedstawi³y swoj¹ 

Wyk³adowcami repetytorium byli wybitni specjaliœci najnowsz¹ ofertê, umo¿liwiaj¹c zakup ksi¹¿ek i czasopism.
pulmonolodzy i interniœci z ca³ej Polski, którzy przekazali Organizatorzy repetytorium zadbali równie¿ o stronê roz-
uczestnikom spotkania usystematyzowan¹ wiedzê. Jak co roku rywkow¹ spotkania. W pi¹tkowy wieczór mimo ch³odnej po-
streszczenia wyk³adów wydano w specjalnym numerze „Prze- gody uczestnicy bawili siê na dziedziñcu poznañskiego Zam-
wodnika Lekarza”, we wspó³pracy z wydawnictwem Termedia, ku, przy rytmach gor¹cej muzyki. 
które po raz kolejny objê³o patronat medialny nad konferencj¹. 

dr Barbara KuŸnar-KamiñskaW przerwach repetytorium lekarze mogli odwiedziæ stoiska 
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W zdrowym ciele
ż akowski duch
W Poznaniu obchody Juwenaliów trwa³y przez ca³y maj. Studenci naszej Alma Mater
ju¿ po raz kolejny postanowili w³¹czyæ siê w tê inicjatywê.
Medykalia Open Air 2008 po³¹czono z Dniem Sportu, przygotowanym
przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Jako studenci medycyny zrzeszeni we wszystkich organi-
zacjach studenckich dzia³aj¹cych przy naszym Uniwersytecie, 
chcieliœmy sprawiæ, by tegoroczne Medykalia by³y naprawdê 
urozmaicone. Oprócz tradycyjnego ju¿ wspólnego grillowania 
oraz konkurencji dru¿ynowych postanowiliœmy przygotowaæ 
elementy obrazuj¹ce zagadnienia powi¹zane ze œrodowiskiem 
pracy s³u¿by zdrowia. 

Uroczysta inauguracja Dnia Sportu i Medykaliów Open 
Air, prowadzona przez dr Grzegorza Biegañskiego, odby³a siê 
16 maja 2008 roku w hali sportowej. Po imponuj¹cym prze-
marszu sportowców i wrêczeniu nagród najbardziej zas³u¿o-
nym, mogliœmy podziwiaæ prezentacje sekcji sportowych, 
które jak zwykle wywar³y na wszystkich ogromne wra¿enie. 
Ka¿dy chyba chcia³by tak profesjonalnie tañczyæ, walczyæ
z zawi¹zanymi oczami albo wykonywaæ æwiczenia gimna-
styczne, jak cz³onkowie naszych sekcji sportowych. 

Nastêpnie w ramach projektu „Niepe³nosprawni – sprawni” 
mogliœmy zobaczyæ niepe³nosprawnych sportowców z fundacji 
„Razem – Niezale¿ni”. Rugbiœci, jak siê okaza³o, potrafi¹ 
przemierzyæ boisko w niebywa³ym tempie, podaj¹c sobie pi³kê z 
mistrzowsk¹ precyzj¹. Z kolei bokserzy z pewnoœci¹ nie mieliby 
siê czego obawiaæ w najciemniejszych zau³kach Poznania.

pe³nosprawnych sportowców. Wykonanie balansu czy pod-Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³ wystêp uczelnianego chóru, 
jazdu koñczy³o siê najczêœciej upadkiem na trawê, co da³o który wykona³ kilka utworów, bardzo ciep³o przyjêtych przez 
niejednemu podstawê do refleksji na temat utrudnieñ archi-publicznoœæ, a studencka braæ przenios³a siê na boisko tra-
tektonicznych, z którymi niepe³nosprawni musz¹ sobie radziæ wiaste, gdzie czeka³y kolejne atrakcje.
na co dzieñ. Nastêpnie studenci mogli wzi¹æ udzia³ w symulacji 
wypadku drogowego i poæwiczyæ BLS (Basic Life Support) na Poczuj siê wózkowiczem 
fantomach, a w specjalnym autobusie przygotowanym przez 

Po biegu prawdziwych medyków w obowi¹zkowych bia- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddaæ 
³ych kitlach nast¹pi³y rozgrywki dru¿ynowe, w czasie których krew. Przez ca³y dzieñ w Collegium Stomatologicum studenci 
uformowa³y siê zespo³y o wdziêcznych nazwach, takich jak na stomatologii wykonywali bezp³atne przegl¹dy jamy ustnej.
przyk³ad „Wszystko jedno” czy „Aspirynka adventures”. Jednoczeœnie wszyscy chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w tur-
Konkurencje w ramach „Boju Akademików” nie nale¿a³y do niejach tenisa sto³owego i ziemnego oraz w uczelnianej lidze 
najprostszych. Wymaga³y od uczestników bardzo wyszuka- siatkówki i koszykówki. Dla wszystkich chêtnych sekcja spor-
nych umiejêtnoœci: komunikacyjnych podczas prowadzenia tów walki przygotowa³a warsztaty samoobrony.
karetek bez benzyny w „Rajdzie sanitariusza”, manualnych 
przy ³owieniu ryb go³ymi rêkoma w „Basenowych Medy- Przeszliœmy przez miasto 
kaliach”, czy te¿ logistycznych, gdy trzeba by³o upychaæ stu-

Po po³udniu studenci mogli uczestniczyæ w bezp³atnym dentów w karetkê w ramach konkurencji „Szukamy oszczêd-
seansie filmowym „Miss Potter” w kinie Rialto, a ju¿ o go-noœci w s³u¿bie zdrowia”. Na ca³e szczêœcie studenci medycyny 
dzinie 20 rozpoczê³a siê impreza medykaliowa w klubie potrafi¹ dokonaæ niemal¿e wszystkiego, wiêc do zadañ pode-
Eskulap. Zabawa trwa³a do bia³ego rana i by³a dla wielu jedn¹ z szli z ogromnym entuzjazmem i poradzili sobie wyœmienicie.
ostatnich chwil odpoczynku w przygotowaniach do egzami-Prawdziwym wyzwaniem dla wielu studentów okaza³a siê 
nów zbli¿aj¹cej siê sesji. nauka jazdy na wózku inwalidzkim, prowadzona przez nie-
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Chêtnych do uprawiania sportu nie brakuje.
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Gaudete Matres…
To by³ ju¿ jedenasty happy end dla studentów Oddzia³u Kszta³cenia w Jêzyku Angielskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
26 maja 2008 osiemdziesiêciu jeden absolwentów odebra³o dyplomy ukoñczenia studiów.

irlandzkie b³ogos³awieñstwo po angielsku i tradycyjna góral-
ska piosenka po polsku.

Wyró¿niaj¹cy siê w czasie nauki studenci dostali od w³adz 
uniwersyteckich pami¹tkowe dyplomy honorowe. Studenci 
zaœ ze swojej strony dziêkowali ulubionym wyk³adowcom
i pracownikom uczelni. Wreszcie, symbolicznie uwolnieni ze 
stanu studenckiego przez uderzenie w ramiê rektorskim ber-
³em, m³odzi ludzie w togach i biretach stanêli na scenie i nast¹-
pi³ moment najuroczystszy. Wszyscy zebrani w auli powstali, 
gdy prof. Andrzej Tykarski, dziekan Wydzia³u Lekarskiego II, 
przyst¹pi³ do odbierania od absolwentów przysiêgi Hipokra-
tesa. Podnios³y nastrój zamieni³ siê w euforiê, gdy po z³o¿eniu 
przysiêgi m³odzi lekarze wyrzucili w górê swoje birety. Nad-
szed³ czas na Gaudeamus...

Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Zebrani w Auli UAM absolwenci, w towarzystwie rodzin
i przyjació³, œwiêtowali uroczyste zwieñczenie kilkuletniej 
nauki. Nie by³y to dla nich lata ³atwe. Do trudnych studiów do-
chodzi w tym przypadku wyobcowanie kulturowe i jêzykowe, 
wiele kilometrów dziel¹cych od bliskich, czasami te¿ szok kli-
matyczny. A jednak poradzili sobie i z uœmiechem wspominali 
swoje kursy.

Tradycja kaza³a zabrzmieæ pieœni Gaude Mater Polonia. 
Do ciesz¹cej siê Matki Polski do³¹czy³o jednak w tym szcze-
gólnym dniu 15 innych Matek Ojczyzn m³odych lekarzy, któ-
rzy szeœæ, piêæ lub cztery lata temu zjechali do Poznania z ró¿-
nych stron œwiata.

Zanim jednak wykszta³conej m³odzie¿y wrêczono dyplo-
my, przemówili m.in. przedstawiciele w³adz uczelni: prorektor 
do spraw studenckich, prof. Zenon Kokot, oraz dyrektor OKJA, 
prof. Grzegorz Oszkinis. W jego wypowiedzi znalaz³ siê znany 
cytat z Jana Paw³a II „Wymagajcie od siebie, choæby inni od was 
nie wymagali” i przypomnienie o potrzebie nieustannego po-
g³êbiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejêtnoœci.

W czêœci artystycznej uroczystoœci dyplomatoryjnej wy-
st¹pi³ chór uniwersytecki pod dyrekcj¹ prof. Przemys³awa 
Pa³ki. Odpowiednio do okolicznoœci zabrzmia³y dwa utwory – 

W czwartek 29 maja mia³y miejsce centralne obchody wspóln¹ zabawê w³¹czyli siê równie¿ nauczyciele akademiccy
Juwenaliów w naszym mieœcie. Reprezentanci Uniwersytetu Me- i pracownicy UMP, za co bardzo serdecznie dziêkujemy! Mamy 
dycznego im. Karola Marcinkowskiego brali udzia³ w wielkim nadziejê, ¿e w przysz³ym roku równie¿ wszyscy siê spotkamy, 
pochodzie studenckim, zmierzaj¹cym z placu Adama Mickie- by pe³ni entuzjazmu wspólnie bawiæ siê i uprawiaæ sport. 
wicza na nadwarciañskie ³êgi. Przebranym studentom towa-

Anna Furmaniukrzyszy³ t³um poznaniaków, a wymyœlne stroje podlega³y ocenie  
IFMSA-Polandjury z³o¿onego z profesorów uczelni poznañskich. 

Tegoroczne Medykalia i Dzieñ Sportu by³y œwiêtem nie 
tylko studentów, ale i ca³ego œrodowiska akademickiego. We 

Graduation Ceremony

Absolwenci skùadajà przysiægæ Hipokratesa
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Symboliczne zwolnienie ze stanu studenckiego
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Gdy rzą dzili lekarze

W bie¿¹cym roku przypada 450 rocznica sprawowania 
funkcji burmistrza miasta Poznania przez dwóch jego wybit-
nych obywateli, a jednoczeœnie znakomitych medyków, Józefa 
Strusia i Stanis³awa Nigra Chróœciejowskiego. Wybór lekarzy 
do najwy¿szej w³adzy samorz¹dowej miasta Poznania nie by³ 
przypadkowy i nie stanowi³ odosobnionego przypadku. W XVI 
wieku nasze miasto mog³o poszczyciæ siê obecnoœci¹ uzna-
nych s³aw lekarskich, które cieszy³y siê wielkim powa¿aniem 
mieszczañstwa. Dlaczego najwy¿sze godnoœci powierzano 

1w³aœnie lekarzom , a nie cz³onkom bogatych rodzin kupiec-
kich, trudno dzisiaj stwierdziæ. Historycy niejednokrotnie 
zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e by³o to wówczas zjawisko po-
wszechne, spotykane nie tylko w Polsce.

Od Mateusza do Mateusza

Najwy¿sz¹ w³adzê samorz¹dow¹ w Poznaniu stanowi³a 
rada miejska, na czele której sta³ burmistrz. Drug¹ jej instancjê 
tworzy³ wójt z ³awnikami (sêdziami) oraz wydzia³ gminny,
w którego sk³ad wchodzili starsi wszystkich cechów. Obie 
w³adze nazywano oficjalnie magistratem. Pierwsza zajmowa-
³a siê sprawami administracyjnymi i cywilno-s¹dowymi, druga 
– policyjnymi i kryminalno-s¹dowymi. Sk³ad poznañskiego 
magistratu oraz procedury jego wyboru ulega³y na przestrzeni 
stuleci ró¿nym zmianom, które œciœle wi¹za³y siê z wyda-
wanymi dekretami królewskimi. W wieku XVI dosz³o do 
znacz¹cych zmian w organizacji zarz¹du miejskiego, szcze-
gólnie w zakresie wyboru burmistrzów. Zmiany spowodowa³ 
przywilej z dnia 4 maja 1518 roku, nadany przez króla 
Zygmunta I Starego starszym cechowym, daj¹cy im prawo 
wyboru dwóch mê¿ów spoœród wszystkich stale przebywa-
j¹cych w mieœcie obywateli, których uznano za zdolnych do 
rz¹dzenia miastem, uczciwych i pobo¿nych. Zgodnie z tym 
przywilejem wybór mia³ siê odbywaæ co roku w dniu œwiêtego 

Okres, w którym obaj medycy sprawowali urz¹d burmistrza Mateusza, tj. 21 wrzeœnia. Tego w³aœnie dnia starosta generalny 
przypad³ na rok 1558/59. Jako pierwszy stanowisko obj¹³ Józef mia³ obowi¹zek zatwierdzenia wyboru dwóch burmistrzów
Struœ, Stanis³awowi Nigrowi Chróœciejowskiemu przypad³ai wyznaczenia szeœciu rajców. Burmistrzowie pe³nili swoje 
w udziale druga czêœæ kadencji.obowi¹zki po pó³ roku, pierwszy od dnia wyboru do Wielka-

nocy, drugi od Wielkanocy do nastêpnych wyborów.
Do obowi¹zków burmistrza i rajców nale¿a³o miêdzy in- Od urzêdu lepsza medycyna

nymi wystawianie œwiadectw urodzeñ, wydawanie wyroków 
Józef Struœ pe³ni³ rolê burmistrza miasta dwukrotnie w la-przew³aszczeniowych i kwitów asekuracyjnych, rozstrzyganie 

tach 1557 i 1558 i pewnie dalej by³by wybierany na to stano-sporów o kwoty hipoteczne na nieruchomoœciach miejskich, 
wisko, gdyby nie proœba skierowana do króla Zygmunta Augu-odbieranie przysi¹g, zatwierdzanie lub odrzucanie wyroków 
sta o przywilej zwalniaj¹cy z pe³nienia obowi¹zków admini-s¹du wójtowskiego, przyjmowanie kontraktów kupna i sprze-
stracyjnych, które odci¹ga³y go od pracy zawodowej. W³adca da¿y, spisywanie inwentarza, zatwierdzenie uchwa³ cechów, 
ustosunkowa³ siê do tej proœby ¿yczliwie, mianuj¹c Strusia œwiadkowanie przy sporz¹dzaniu testamentów, ustalanie cen 
lekarzem królewskim, co by³o wówczas du¿ym zaszczytem, towarów, ¿ywnoœci, napojów i wyrobów rzemieœlniczych oraz 
zarezerwowanym dla ludzi uczonych, najczêœciej wyk³adow-reprezentowanie interesów miasta. 
ców Akademii Krakowskiej oraz dla znakomitych medyków 
zagranicznych. 

Bywa³o, ¿e w szesnastowiecznym Poznaniu medycy zajmowali siê
miêdzy innymi zatwierdzaniem wyroków s¹du i odbieraniem przysi¹g.
Jeœli wybrano ich na urz¹d burmistrza.

1Stanowili najliczniejsz¹ grupê wœród burmistrzów. Urz¹d ten sprawowa³o a¿ dwunastu 
lekarzy.

O dom po teœciu Struœ procesowa³ siê przez lata z bratem
swej pierwszej ¿ony.
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3istniej¹cej dziœ kolegiacie œw. Marii Magdaleny , gdzie (w po-
bli¿u o³tarza œw. Katarzyny) Struœ wzniós³ alabastrowy gro-
bowiec, do którego po œmierci w dniu 6 marca 1568 roku 
z³o¿ono jego cia³o.

Ojciec zostaje urzêdnikiem, syn medykiem

Nie mniejsze musia³y byæ dla miasta i jego mieszkañców 
zas³ugi doktora Stanis³awa Chróœciejowskiego o przydomku 
Niger, skoro i jemu przypad³ w udziale zaszczyt pe³nienia obo-
wi¹zków burmistrza miasta Poznania. Stanis³aw Niger herbu 
£abêdŸ, choæ urodzony w Ciechanowie (ok. 1515) by³ uzna-
wany za poznaniaka, gdy¿ ca³e swoje dojrza³e ¿ycie poœwiêci³ 
naszemu miastu. Z osob¹ Józefa Strusia, swojego rówieœnika
i wspó³burmistrza, ³¹czy³o go bardzo wiele. Podobnie jak on, 
by³ cz³owiekiem o rozleg³ej wiedzy, obejmuj¹cej medycynê
i filozofiê, obdarzonym talentem literackim i dydaktycznym, 
¿ywo zainteresowanym sztukami wyzwolonymi. Po naukach 
pobieranych w Akademii Lubrañskiego, wykszta³cenie zdoby-
wa³ na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lipskiego, póŸ-
niej prawdopodobnie w Wittenberdze, a nastêpnie w Padwie. 
Podobnie jak Struœ mia³ zamo¿nych protektorów i jak on 
sprawdzi³ siê jako lekarz praktyk, na co wskazuje znaczna 
liczba jego uczniów oraz nazwiska dostojnych pacjentów, 
wœród których znaleŸli siê m.in. kasztelan poznañski i starosta 
generalny Wielkopolski Andrzej Górka oraz król Zygmunt 
August. Zas³u¿y³ siê ponadto dzia³aj¹c dla dobra spo³eczeñ-
stwa miasta, które dwukrotnie powierzy³o mu sprawowanie 
funkcji burmistrza oraz dwukrotnie obdarzy³o godnoœci¹ pro-
konsula. Zasiada³ tak¿e w senacie poznañskim jako rajca.
W podziêce za zas³ugi na rzecz spo³ecznoœci miasta Poznania 
w marcu 1582 roku rada miejska wyasygnowa³a œrodki na 
studia lekarskie w Uniwersytecie Padewskim dla jego syna 
Jana Hieronima, przysz³ego autora najs³ynniejszego szesnasto-

4Józef Struœ, uznawany za jednego z najwiêkszych polskich le- wiecznego traktatu pediatrycznego De morbis puerorum  
karzy epoki odrodzenia, urodzi³ siê w roku 1510 w Poznaniu (O chorobach dzieci). Wdziêczny za udzielone wsparcie m³ody 
w rodzinie zamo¿nych mieszczan Miko³aja i El¿biety z Beder- lekarz zadedykowa³ to dzie³o senatowi poznañskiemu. 
manów, zamieszkuj¹cych kamienicê przy ul. Wroc³awskiej. Po 
ukoñczeniu szko³y miejskiej przy kolegiacie Marii Magdaleny, dr Katarzyna Surdyk
kszta³ci³ siê w poznañskiej Akademii Lubrañskiego, dalej na 
Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego,
a nastêpnie w s³ynnej uczelni padewskiej, która w roku 1535 
uczyni³a go wyk³adowc¹ i rektorem oraz mianowa³a profeso-
rem nadzwyczajnym medycyny teoretycznej Wydzia³u Filozo-
ficzno-Medycznego. Zas³yn¹³ jako autor dzie³a Sphygmicae 
artis iam mille ducentos annos perditae et desideratae Libri V 
(Nauki o têtnie ksi¹g piêcioro), przekazuj¹cego wiedzê obej-
muj¹c¹ takie zagadnienia jak rodzaje têtna, ich rozpoznawanie, 
etiologiê i rokowanie. Jako pierwszy przedstawi³ puls w sposób 
graficzny. Równie¿ jako pierwszy postanowi³ ukazaæ ruchy 
têtnic za pomoc¹ k³adzenia na nie lekkich przedmiotów oraz 
zauwa¿y³ istnienie wspó³zale¿noœci gry naczynioruchowej
i nerwów. Reprezentowa³ pogl¹d o zakaŸnym pochodzeniu 
ki³y, która mia³a byæ wywo³ywana przez pewne niewidoczne 
„nasiona”. S³awa naszego znakomitego lekarza siêgnê³a 
daleko poza granice ojczyzny. Czêsto bywa³ na europejskich 
dworach, ale odrzuca³ propozycje pe³nienia funkcji lekarza 

2przybocznego . D³u¿ej pozosta³ tylko u królowej wêgierskiej 
Izabeli. Podziêkowaniem za zas³ugi dla Poznania by³o przy-
znanie mu przez radê miejsk¹ miejsca na pochówek w nie-

18 Tradycje medyczne PoznaniaHISTORIA
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Przywilej królewski wyjmowa³ Chróœciejowskiego „i dom jego […]
od wszystkich poborów królewskich i miejskich.”

2Odmówi³ m.in. Sulejmanowi Wspania³emu, su³tanowi tureckiemu, którego wyleczy³
z ciê¿kiej choroby oraz Filipowi II, królowi Hiszpanii.

3

4

Kolegiata znajdowa³a siê na terenie dzisiejszego placu Kolegiackiego. By³a jednym z naj-
wiêkszych gotyckich koœcio³ów w Polsce, posiada³a bogate wyposa¿enie, 50 o³tarzy
i kilkanaœcie kaplic, ufundowanych przez mieszczan. Wielokrotnie odbudowywano j¹
i restaurowano po po¿arach, powodziach i uderzeniu pioruna. Ostatnie nabo¿eñstwa 
odbywa³y siê w œwi¹tyni w roku 1780. Resztki koœcio³a rozebrano w roku 1802. 
Pierwsze wydanie tego dzie³a ukaza³o siê w Wenecji w roku 1583.
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Tablicæ upamiætniajàcà Chróúciejowskiego juniora umieszczono
omyùkowo na niewùaúciwej, sàsiedniej kamienicy.



wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych w cho-Uwaga immunolodzy!
robach o pod³o¿u immunologicznym”. Tematem przewodnim 
konferencji bêdzie standaryzacja i poprawa jakoœci badañ immu-W dniach 27-29 listopada 2008 w poznañskim hotelu Ikar 
nodiagnostycznych.odbêd¹ siê jednoczeœnie dwie imprezy poœwiêcone 

Dodatkowe informacje dostêpne na stronach internetowych:immunologii: II Sympozjum „Standaryzacja w immunologii” 
 www.imm-pato2008.ump.edu.ploraz IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postêpy immu-
i www.diagnostyka.immuno.pl.nopatologii w diagnostyce klinicznej”. Sympozjum podsumuje 

Kontakt z organizatorami: immuno-program@ump.edu.pl  realizacjê programu „Opracowanie, doskonalenie i wdro¿enie 
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Nowy zarzą d, nowa nazwa

W upalny wtorek, 10 na zebraniu cz³onkowie stowarzyszenia nie wysunêli innych 
czerwca 2008, w sali posie- kandydatur. Jednog³oœnie wybrano nastêpuj¹ce osoby:
dzeñ senatu, zebra³o siê Do zarz¹du:
szczup³e grono reprezentuj¹- dr Mariê Chróœcielewsk¹
ce ponad 380 cz³onków prof. dr hab. Mariana Krawczyñskiego (przewodnicz¹cy)
stowarzyszenia absolwentów prof. dr hab. Andrzeja Obrêbowskiego
naszej uczelni. Zebranie zdo- dr Mariê Popielarz-Brzeziñsk¹ (sekretarz)
minowa³y dwie kwestie: wy- dr Ma³gorzatê Pos³uszn¹ (skarbnik)
bory nowego zarz¹du na dr W³odzimierza Stolzmanna (wiceprzewodnicz¹cy)
kadencjê 2008-2011 oraz Do komisji rewizyjnej:
ponowne podjêcie decyzji prof. Zytê P³otkowiak (przewodnicz¹ca)
o zmianie nazwy stowarzy- dr Antoniego £¹czkowskiego
szenia, w zwi¹zku z prze- Do s¹du kole¿eñskiego:
kszta³ceniem Akademii Me- prof. Kazimierza Rzymskiego
dycznej w uniwersytet. prof. Zygmunta Przybylskiego (przewodnicz¹cy)

Odchodz¹cy zarz¹d w oso- dr Ryszarda Czarneckiego.
bie przewodnicz¹cej, prof. Zyty 
P³otkowiak, przedstawi³ spra- O wodach w czas upa³u

wozdanie z dzia³alnoœci stowarzyszenia i zarz¹du w czasie koñ-
Zebranie absolwentów, oprócz czêœci sprawozdawczo-wy-cz¹cej siê, trzyletniej kadencji. Podobne sprawozdania przed-

borczej, tradycyjnie ju¿ mia³o te¿ walor naukowy. Dr Teresa stawi³a te¿ skarbniczka, komisja rewizyjna oraz s¹d kole¿eñski 
Latour, kierowniczka Zak³adu Tworzyw Uzdrowiskowychstowarzyszenia. Zebrani udzielili odchodz¹cemu zarz¹dowi jedno-
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie, myœlnego absolutorium.
przedstawi³a wyk³ad „Lecznicze wody naturalne”. Wyjaœni³a 
pojêcie wody leczniczej, omówi³a ich rodzaje, wystêpowanie Nowa nazwa, nowy zarz¹d
na terenie Polski, sposoby ich u¿ywania oraz wskazania i prze-

Zanim przyst¹piono do wyboru nowych w³adz, ponownie ciwwskazania lecznicze. Temat wyk³adu wyda³ siê s³uchaczom 
zajêto siê zmian¹ nazwy stowarzyszenia. S¹d rejestrowy nie bardzo odpowiedni do skwarnej pogody, panuj¹cej wokó³. Po 
zaakceptowa³ bowiem decyzji VIII Walnego Zgromadzenia z wyk³adzie dr Latour odpowiada³a na pytania z sali, dotycz¹ce 
15 czerwca 2007 roku, na którym zadecydowano o przyjêciu nasycenia wód dwutlenkiem wêgla i systemu atestowania wód 
nazwy Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Medycz- butelkowanych.
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uzasadnia³ to Pod koniec spotkania poruszono ponownie kwestiê zanie-
brakiem akceptacji tej zmiany przez wymagan¹ prawem dbanych grobów wybitnych profesorów uczelni. Nowo wy-
po³owê 2/3 cz³onków stowarzyszenia. W zwi¹zku z tym zarz¹d brany prezes zapewni³, ¿e bêdzie to jedna z pierwszych spraw, 
zorganizowa³ zbieranie pisemnych deklaracji cz³onków i na IX którymi zajmie siê nowy zarz¹d na najbli¿szych posie-
Walnym Zgromadzeniu móg³ og³osiæ, ¿e 172 osób popar³o dzeniach.
wniosek o zmianie nazwy, co powinno pozwoliæ na formalne 
przyjêcie jej przez s¹d. Magdalena Knapowska-Nizio³ek

Nastêpnie, korzystaj¹c ze statutowego prawa, dotychczaso-
wy zarz¹d przedstawi³ kandydatów do nowych w³adz. Obecni 

W sali senackiej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego odby³o siê IX Walne
Zebranie cz³onków Stowarzyszenia Absolwentów naszej uczelni.
Wybrano nowy zarz¹d i ponownie przeg³osowano now¹ nazwê stowarzyszenia.
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Nowy przewodnicz¹cy zarz¹du
SAUMP, prof. Marian Krawczyñski
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Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ pocz¹tku 2007 roku – 31 magistrów fizjoterapii
by³o wejœcie w ¿ycie ustawy z dnia 14 grudnia 2006 roku o na- – 25 magistrów zdrowia publicznego
daniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego – 31 magistrów pielêgniarstwa
w Poznaniu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar- – 43 magistrów fizjoterapii (studia niestacjonarne )
cinkowskiego w Poznaniu”. – 58 magistrów zdrowia publicznego (studia niestacjonarne )

27 lutego 2007 roku Akademia sta³a siê Uniwersytetem. – 132 magistrów po³o¿nictwa (studia niestacjonarne)
Zmiana nazwy uczelni spowodowa³a koniecznoœæ wprowa- – 15 osób z tytu³em licencjata – technika dentystyczna (studia 
dzenia wielu zmian organizacyjnych. Konieczna sta³a siê zmia- niestacjonarne)
na statutu, wprowadzono nowe logo uczelni, szpitale kliniczne – 12 osób z tytu³em licencjata – technika dentystyczna
zmieni³y swoje nazwy. – 47 magistrów kosmetologii (studia niestacjonarne)

Wielkim wydarzeniem w ¿yciu uczelni by³o otwarcie 3 paŸ-
dziernika 2007 Centrum Kongresowo-Dydaktycznego, w któ-
rym po raz pierwszy odby³a siê uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2007/2008.

Trwa budowa nowej Biblioteki G³ównej uniwersytetu. Se-
nat wyrazi³ zgodê na budowê Instytutu Biologii Medycznej 
oraz Wielkopolskiego Centrum Chorób Uk³adu Kr¹¿enia. S¹ to 
ogromne inwestycje, wymagaj¹ce du¿ych nak³adów finanso-
wych. Zosta³y podjête starania, aby w najbli¿szym czasie je 
zrealizowaæ. 

KSZTA£CENIE

W roku akademickim 2007/2008 na czterech wydzia³ach
i jedenastu kierunkach studiów stacjonarnych oraz dziewiêciu 
kierunkach studiów niestacjonarnych kszta³ci³o siê ³¹cznie
 8 109 studentów:
– 5500 na studiach stacjonarnych (w tym 838 obcokrajowców, 
z których 791 odbywa studia w jêzyku angielskim)
– 2609 na studiach niestacjonarnych

Absolwenci
W roku akademickim 2006/2007 studia ukoñczy³o 1568 osób:
– 253 lekarzy, w tym 60 osób studia w jêzyku angielskim
(w programie 4-letnim 33, w programie 6-letnim 27) i 2 innych 
obcokrajowców
– 95 lekarzy dentystów, w tym 6 osób w jêzyku angielskim
w programie 5-letnim i 3 innych obcokrajowców
– 153 magistrów farmacji
– 27 magistrów analityki medycznej
– 109 osób z tytu³em licencjata – pielêgniarstwo
– 83 osoby z tytu³em licencjata – po³o¿nictwo
– 84 osoby z tytu³em licencjata – fizjoterapia
– 89 osób z tytu³em licencjata – zdrowie publiczne
– 128 osób z tytu³em licencjata – pielêgniarstwo (studia niesta-
cjonarne )
– 33 osoby z tytu³em licencjata – fizjoterapia (studia niestacjo-
narne )
– 120 magistrów pielêgniarstwa (studia niestacjonarne)

Kierunek studiów
Studia

stacjonarne
Studia

niestacjonarne
Lekarski
OKJA
Inni obcokrajowcy

1250
568
26

265

Lekarsko-Dentystyczny
OKJA
Inni obcokrajowcy

371
204
14

94

Technika dentystyczna
Studia I stopnia 48 35
Biotechnologia
Studia I stopnia
magisterskie

44
21

1

Farmacja
OKJA
Inni obcokrajowcy

837
19
5

74

Analityka medyczna 183

Kosmetologia
Studia I stopnia
Studia II stopnia

64 99
65

Pielêgniarstwo
Studia I stopnia
Studia II stopnia
magisterskie

339
144

446
303
107

Po³o¿nictwo
Studia I stopnia
Studia II stopnia

262
132

115
183

Zdrowie Publiczne
Studia I stopnia
Studia II stopnia

282
134

251
159

Fizjoterapia
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Inni obcokrajowcy

264
131

2

187
154

Dietetyka 87

Ratownictwo Medyczne
Studia I stopnia 69 71
RAZEM 5500 2609

Liczba studiuj¹cych na poszczególnych kierunkach
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Sprawozdanie rektora
G³ówne elementy dzia³alnoœci dydaktycznej, szkoleniowej, naukowej, finansowej,
wydawniczej i inwestycyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu w roku 2007 przedstawia rektor, prof. GRZEGORZ H. BRÊBOROWICZ.
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Rekrutacja na rok 2007/2008 Wszystkie organizacje otrzymuj¹ przydzielon¹ przez pro-
Nabór na wszystkie kierunki studiów, zgodnie z ustalonymi rektora ds. studenckich pomoc finansow¹ na podstawie algo-

przez Senat uczelni zasadami przyjêæ na I rok studiów, nastê- rytmu umo¿liwiaj¹cego gospodarowanie œrodkami pieniê¿-
powa³ w drodze postêpowania rekrutacyjnego: nymi przez studentów.
a) na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego bierze udzia³
– kandydatom legitymuj¹cym siê tzw. now¹ matur¹ i matur¹ w pracach wszystkich cia³ kolegialnych uczelni. Jej cz³onko-
miêdzynarodow¹ (IB) uwzglêdniano wyniki egzaminu matu- wie reprezentuj¹ studentów w komisjach powo³ywanych przez 
ralnego z wymaganych przedmiotów, Senat i Rektora, uczestnicz¹ w posiedzeniach Rad Wydzia³ów, 
– kandydatów legitymuj¹cych siê tzw. star¹ matur¹ kwalifiko- Kolegium Dziekañskiego, Kolegium Rektorskiego i Senatu.
wano na podstawie wyników egzaminu wstêpnego z wyma-
ganych przedmiotów, równowa¿nego arkuszom nowej matury KSZTA£CENIE PODYPLOMOWE 
b) na studia drugiego stopnia

Oddzia³ Kszta³cenia Podyplomowego Wydzia³u Lekar-– na podstawie egzaminu testowego z przedmiotów kierun-
skiego II kontynuowa³ obowi¹zkowe kursy dla lekarzy i leka-kowych.
rzy stomatologów specjalizuj¹cych siê wed³ug nowego sy-W marcu 2007 kandydaci mogli wzi¹æ udzia³ w spotkaniach 
stemu jednostopniowego. Kursy te s¹ zgodne z wytycznymi informacyjnych z przedstawicielami poszczególnych wydzia-
Ministerstwa Zdrowia i s¹ bezp³atne dla uczestników. ³ów ramach tzw. drzwi otwartych. 

Kursy zg³oszone przez kierowników jednostek zosta³y po-
zytywnie zaopiniowane przez konsultantów krajowych po-W wyniku rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 
szczególnych specjalizacji, a nastêpnie wpisane na listê Cen-2007/2008 przyjêto 2004 osoby:
trum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie. – 894 na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jedn-

W 2007 roku planowano zorganizowaæ 171 kursów specja-olite magisterskie
lizacyjnych. Przewidywany koszt wszystkich planowanych – 528 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i studia je-
kursów wynosi³ 557.110 z³. Z ró¿nych przyczyn organizacyj-dnolite magisterskie
nych odwo³ano 10 z zaplanowanych kursów. Koszt wiêkszoœci – 269 na studia stacjonarne drugiego stopnia
kursów pokryto z funduszu przeznaczonego na kszta³cenie – 313 na studia niestacjonarne drugiego stopnia
podyplomowe.

Ca³kowity koszt kszta³cenia podyplomowego w 2007 roku Na I rok studiów przyjêto 226 obcokrajowców:
wyniós³: 432.823 z³.– Wydzia³ Lekarski II OKJA            208 osób

Przeprowadzono w sumie 161 kursów podstawowych.Lekarski program 4-letni              61 osób
W kursach wziê³o udzia³ 1896 osób, w tym 1644 lekarzyMedycyna program 6-letni              81 osób

i 253 lekarzy-dentystów.Lekarsko-Dentystyczny 5 letni              66 osób
W 2008 roku planuje siê zorganizowanie 199 kursów pod-– Wydzia³ Farmacji w jêzyku angielskim  5 osób

stawowych. Przewiduje siê, ¿e weŸmie w nich udzia³ ok. 2565 – studia dla cudzoziemców w jêzyku polskim             13 osób
uczestników. Szacunkowy koszt wynosi 736.196 z³.Wydzia³ Lekarski I  6 osób

W odpowiedzi na sugestie Ministerstwa Nauki i Szkol-Wydzia³ Lekarski II  4 osoby
nictwa Wy¿szego, precyzuj¹cego wymogi stawiane uczelniom Wydzia³ Farmaceutyczny  1 osobê
medycznym w zakresie przeprowadzania czynnoœci w prze-Wydzia³ Nauk o Zdrowiu  2 osoby
wodach doktorskich, dostosowano zajêcia niestacjonarne do 
obowi¹zuj¹cych wymagañ. Od 1 stycznia 2007, powo³ane de-Pomoc stypendialna
cyzj¹ Senatu UMP, przy Oddziale Kszta³cenia Podyplomo-W roku akademickim 2007/2008 stypendia otrzyma³o 2754 
wego dzia³a Podyplomowe Niestacjonarne Studium Me-studentów:
todologii Badañ Naukowych. Zadaniem Studium jest przy-– stypendia socjalne                                1011
gotowanie jego uczestników do odpowiedniego opracowania – stypendia naukowe                            1672
rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, zgodnie z metodo-– stypendia Ministra Zdrowia                          6
logi¹ badañ naukowych. W pierwszym roku dzia³alnoœci do – stypendia dla osób niepe³nosprawnych       48
studium przyjêto 110 uczestników, z czego certyfikaty ukoñ-– stypendia Rz¹du RP dla cudzoziemców                         17
czenia otrzyma³o 88 osób.

Na drugi cykl zajêæ Studium zakwalifikowano do tej pory 29 Organizacje studenckie
uczestników. Przewiduje siê, ¿e w zajêciach w 2008 roku Na uczelni dzia³aj¹ nastêpuj¹ce organizacje studenckie:
weŸmie udzia³ 50 osób.– Rada Uczelniana Samorz¹du Studenckiego

Studium Podyplomowe Optometrii w 2007 roku ukoñ-– Studenckie Towarzystwo Naukowe
czy³o 15 osób.– Akademicki Zwi¹zek Sportowy

Studium Kszta³cenia Podyplomowego Wydzia³u Far-– Chór Akademicki
maceutycznego od trzynastu lat organizuje kursy dla osób– Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
z wy¿szym wykszta³ceniem, pracuj¹cych w zakresie analityki IFMSA-Poland
farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, far-– redakcja gazety studentów „Puls UM”
macji szpitalnej, farmakologii, leku roœlinnego, mikrobiologii, – M³oda Farmacja
zdrowia publicznego i toksykologii. – Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii

W roku akademickim 2006/2007 zorganizowano 73 kursy, – Samorz¹d Studentów Amerykañskich
w których uczestniczy³o oko³o 2.500 osób, co przynios³o – Samorz¹d Studentów Norweskich
wp³ywy w wysokoœci 465.000 z³. Ca³kowity koszt kszta³cenia – American Medical Student Association  – AMSA
podyplomowego finansowany jest przez uczestników kursu.– Akademickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej
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1 paŸdziernika 2007 roku rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ Nie- W czerwcu 2007 przeprowadzono rekrutacjê na studia do-
stacjonarne Studium Kszta³cenia Podyplomowego w za- ktoranckie. Do egzaminów przyst¹pi³o 64 kandydatów. Przy-
kresie Analityki Medycznej. Przyjêto 22 s³uchaczy. Roczny jête zosta³y 42 osoby, a 3 zakwalifikowano do przyjêcia po 
koszt studiów wynosi 10 000 z³. przyst¹pieniu do LEP wiosn¹ 2008. Na studia doktoranckie 

Podyplomowe Studium Zarz¹dzania w Opiece Zdrowo- zaoczne (p³atne) przejêto 1 osobê. W zwi¹zku z utworzeniem 
tnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w 2007 roku ukoñczy³y 43 miejsca na studiach doktoranckich dla obywateli Republiki 
osoby. Koszt studiów wynosi³ 4200 z³. Bia³orusi przyjêto 1 osobê.

Obecnie na uczelni studia doktoranckie odbywa na studiach 
stacjonarnych 198 osób, w tym 16 bez œwiadczeñ stypendial-DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWO-BADAWCZA
nych, na studiach niestacjonarnych 21 osób w tym 7 p³atnych.

Prace badawcze realizowane na uczelni w roku 2007 fi- W minionym roku akademickim 28 osób pobiera³o stypen-
nansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dium doktorskie, natomiast stypendia habilitacyjne pobiera³o
przedstawia poni¿sza tabela 5 pracowników.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA

Uczelnia systematycznie rozwija³a i pog³êbia³a wspó³pracê 
zagraniczn¹ z instytucjami, z którymi kontakty utrzymujemy 
od wielu lat.

Po raz 22 zorganizowano bilateralne sympozjum Poznañ-
Halle w ramach wieloletniej wspó³pracy z Uniwersytetem
im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze. Sympozjum „Matka
i Dziecko” odby³o siê w dniach 27-29 kwietnia 2007 w Halle. 
Uczestniczy³o w nim 21 naszych pracowników i studentów.
W czerwcu 2007 Wydzia³ Farmaceutyczny naszej uczelni 
wspó³organizowa³ z Instytutem Farmaceutycznym Uniwersy-
tetu w Halle IV Polsko-Niemieckie Sympozjum „The Phar-
macy in the New Century”. Na sympozjum to wyjecha³a grupa 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e ci¹gle wzrasta zainteresowanie pra- 23 pracowników naszej uczelni.
cowników uczelni sk³adaniem wniosków do Ministerstwa W marcu w Poznaniu odnowiono umowê o wspó³pracy
Nauki. z Uniwersytetem Chrystiana Albrechta w Kilonii. W ramach tej 

Œrodki finansowe na dzia³alnoœæ statutow¹ (naukow¹) by³y umowy w minionym roku na tzw. sta¿e naukowe wyjecha³o 10 
przydzielane na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki po- m³odych pracowników naszej uczelni, a na miesiêczne prak-
szczególnym wydzia³om, a w ramach wydzia³u jednostkom tyki studenckie przyjêliœmy 2 studentów z Wydzia³u Medycz-
organizacyjnym. Podstaw¹ przyznania œrodków finansowych nego Uniwersytetu w Kilonii. 
by³o sprawozdanie z dzia³alnoœci naukowej jednostki i liczba W paŸdzierniku odnowiono umowê o wspó³pracy z Uniwer-
uzyskanych punktów. sytetem im. J. Gutenberga w Moguncji. 

Natomiast fundusze na badania w³asne, przyznane decyzj¹ W ramach wspó³pracy z Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 
Ministerstwa Nauki, rozdzielano na podstawie wewnêtrznego 16 studentów z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu i 2 pracowników 
konkursu projektów. Konkurs rozstrzyga Senacka Komisja naukowych uczestniczy³o w Szkole Letniej, która odby³a siê 
ds. Nauki, a zatwierdza rektor. we wrzeœniu. 

Na dzia³alnoœæ wspomagaj¹c¹ badania, czyli dofinanso- Rozwija³a siê wspó³praca Wydzia³u Farmaceutycznego
wanie konferencji oraz dzia³alnoœci wydawniczej i dzia³alnoœci z uczelniami Ukrainy, Mo³dawii i Bia³orusi. Nasi studenci 
biblioteki, uczelnia wydziela fundusze ze œrodków przyzna- odbyli praktyki wakacyjne na Uniwersytecie im. D. Halickiego 
nych na dzia³alnoœæ statutow¹. we Lwowie (6 osób), Uniwersytecie Medycznym i Farma-

W roku 2007 realizowano dwie ekspertyzy na ³¹czn¹ kwotê ceutycznym im. N. Testemitanu w Kiszyniowie (3 osób) oraz 
70 tys. z³. na Uniwersytecie Medycznym w Witebsku (9 osób). W okresie 

Miêdzyuczelniana wspó³praca realizowana by³a w uk³adzie wakacyjnym goœciliœmy 4 studentów z uniwersytetu w Kiszy-
trójstronnym z Akademi¹ Wychowania Fizycznego oraz Aka- niowie.
demi¹ Rolnicz¹. Z³o¿ono 27 wniosków, wzglêdy finansowe Pracownicy naszej uczelni ponad 800 razy wyje¿d¿ali za 
pozwoli³y na realizacjê 9 z nich. granicê w celach naukowych. 

Uczelnia co roku wystêpuje z wnioskami do Ministerstwa Goœciliœmy prawie 60 przedstawicieli zagranicznych 
Nauki o dofinansowanie inwestycji budowlanych lub zakupu instytucji, którzy przyjechali do nas na zaproszenie w³adz
aparatury badawczej. W 2006 wyst¹piono z 9 wnioskami, z któ- i poszczególnych jednostek uczelni.
rych 5 uzyska³o akceptacjê w roku 2007. Zintensyfikowano dzia³ania maj¹ce na celu zwiêkszenie na-

Minister Zdrowia przyzna³ nauczycielom akademickim szego udzia³u w projektach badawczych wspó³finansowanych 
5 nagród zespo³owych za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne. przez UE poprzez 7 Program Ramowy. Nasza uczelnia z³o¿y³a 
Nagrody rektorskie za osi¹gniêcia naukowe i dydaktyczne oraz 2 wnioski w ramach tego programu. Dwa wnioski o dofinanso-
organizacyjne otrzyma³o 200 osób. wanie z³o¿ono tak¿e w ramach Polsko-Norweskiego Funduszu 

Zespó³ prof. Tomasza Siminiaka otrzyma³ Nagrodê Nauko- Badañ Naukowych.
w¹ Miasta Poznania. Dwóm nauczycielom akademickim na- W marcu 2007 nasza uczelnia z³o¿y³a wniosek do Komisji 
szej uczelni przyznano stypendia naukowe Fundacji na Rzecz Europejskiej o tzw. Kartê Erasmusa. Dziêki otrzymanej
Nauki Polskiej. we wrzeœniu karcie bêdziemy mogli uczestniczyæ we wszyst-

                 Prace badawcze finansowane przez Min. Nauki i Szkolnictwa
                 Wy¿szego

Rodzaj tematów badawczych
liczba

(stan na 30.09.2006)
Granty 123
Badania Statutowe 142
Badania W³asne 450
UAM-UM 19
UAM-UM-AWF 1
UAM-AR-UM 9
Studenckie 51
Inne (prace i us³ugi badawcze) 34
Dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania:
- ekspertyzy 2
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kich programach edukacyjnych wspó³finansowanych przez – 47 osobom nadano stopieñ naukowy doktora
UE w latach 2008-2013. – 57 osobom wszczêto przewody doktorskie

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Erasmus na  
czêœæ studiów za granicê wyjecha³o 64 studentów wszystkich Wydzia³ Lekarski II
wydzia³ów, natomiast na naszej uczelni studiowa³o 20 studen- – 12 osobom nadano tytu³ naukowy profesora
tów z Francji, Niemiec, Turcji i Portugalii. Goœciliœmy tak¿e – 5 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
1 wyk³adowcê z Holandii, a 3 naszych pracowników nauko- – 13 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego
wych prowadzi³o zajêcia ze studentami w Finlandii i Francji. – 4 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego

W ramach komponentu Erasmusa Intensive Programme – 56 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycz-
oraz wspó³pracy z Federation of European Cancer Societies na nych
terenie naszej uczelni odby³a siê 3 edycja Szko³y Letniej – 70 osobom wszczêto przewody doktorskie 
w zakresie onkologii, w której wziê³o udzia³ 26 studentów
z ca³ej Europy. Zajêcia prowadzili specjaliœci z naszej uczelni Wydzia³ Farmaceutyczny
oraz z uniwersytetów w Umea, Berlinie i Antwerpii. – 1 osobie nadano tytu³ naukowy profesora

W ramach Funduszu Wyszehradzkiego i Funduszu UNESCO – 1 osobê mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
na sta¿e naukowe w jednostkach Wydzia³u Farmaceutycznego – 1 osobê mianowano na stanowisko profesora nadzwyczaj-
przyjecha³o oœmiu m³odych naukowców Uniwersytetu nego
im. D. Halickiego we Lwowie. – 4 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego

– 16 osobom nadano stopieñ naukowy doktora
– 20 osobom wszczêto przewody doktorskie DZIA£ALNOŒÆ PROMOCYJNA 

W roku akademickim 2007/2008 funkcjonowanie Dzia³u Wydzia³ Nauk o Zdrowiu
Promocji obejmuje nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: – 26 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycz-
1. Utrwalanie wizerunku nowego logo UMP w przekazie pro- nych
mocyjnym, na drukach, listownikach i wydawnictwach. – 29 osobom wszczêto przewody doktorskie 
2. Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie zdjêæ do 
nowego Kalendarza Uniwersyteckiego 2008. W sumie
3. Przygotowanie danych statystycznych do rankingów praso- – 21 osobom nadano tytu³ naukowy profesora
wych uczelni wy¿szych dla „Wprost”, „Perspektyw”, „Rzecz- – 10 osób mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego
pospolitej” i „Polski G³osu Wielkopolskiego”. – 24 osoby mianowano na stanowisko profesora nadzwyczaj-
4. Przebudowa i wzmocnienie zawartoœci merytorycznej stron nego
internetowych UMP (akcja rekrutacyjna, stan osobowy, syl- – 18 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego
wetki kadry naukowo-dydaktycznej, linki do „Eskulapa”, – 145 osobom nadano stopieñ naukowy doktora nauk medycz-
„Pulsu UM”, Galeria UMP, Unia Europejska itp.) nych
5. Przygotowanie i nadzór nad uroczystoœci¹ otwarcia 1 etapu – 176 osobom wszczêto przewody doktorskie 
budowy Centrum Kongresowo-Dydaktycznego przy ul. Przy-
byszewskiego 37. ZMIANY ORGANIZACYJNE
6. Oprawa promocyjna inauguracji nowego roku akademickie-
go 2007/2008. Na wydzia³ach dokonano kolejnych zmian organizacyj-
7. Przygotowanie i przeprowadzenie X Poznañskiego Festi- nych:
walu Nauki i Sztuki na UMP. Wydzia³ Lekarski I – przekszta³cono 1 jednostkê, utworzono 
8. Wsparcie promocyjne Zgromadzenia Delegatów IFMSA, 2 pracownie, zmieniono nazwê 1 jednostce, 
organizowanego przez Samorz¹d Studencki UMP. Wydzia³ Lekarski II – utworzono 1 klinikê, 2 zak³ady,
9. Promocja Akademickiego Centrum Kultury „Eskulap”. 4 pracownie,
10. Wsparcie promocyjne akcji studenckich „Doktor Miœ Dzie- Wydzia³ Farmaceutyczny – utworzono 1 zak³ad, 1 pracow-
ciom” i „Szpital Pluszowego Misia”. niê, Niestacjonarne Studium Kszta³cenia Podyplomowego
11. Otwarcie i nadzór merytoryczny nad „Wirtualnym Biurem w Zakresie Analityki Medycznej, Podyplomowe Studium 
Karier UMP”. Przygotowania Pedagogicznego, zniesiono 1 pracowniê,
12. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej „Drzwi Wydzia³ Nauk o Zdrowiu – utworzono 1 pracowniê, prze-
Otwarte” na UMP. kszta³cono 1 jednostkê, zmieniono nazwê 1 jednostce.
13. Organizowanie spotkañ z przedstawicielami mediów po- Utworzono jednostkê miêdzywydzia³ow¹ – Centrum Nau-
przez Biuro Prasowe Rzecznika UMP. czania w Jêzyku Angielskim.

Utworzon¹ jednostkê ogólnouczelnian¹ – Pracownia Oceny 
Jakoœci Kszta³cenia.ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ, ZATRUDNIENIE

W okresie od stycznia 2007 do stycznia 2008 rozwój kadry DZIA£ALNOŒÆ BIBLIOTEKI G£ÓWNEJ
naukowej na wydzia³ach przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Wydzia³ Lekarski I Zakup i prenumerata materia³ów bibliotecznych oraz do-
– 8 osobom nadano tytu³ naukowy profesora stêp do baz komputerowych
– 4 osoby mianowano na stanowisko profesora zwyczajnego Ksiêgozbiór biblioteki powiêkszy³ siê o 4188 woluminów, 
– 10 osób mianowano na stanowisko profesora nadzwyczajnego w tym 1782 pozyskanych w drodze zakupu, 2406 w formie 
– 10 osobom nadano stopieñ naukowy doktora habilitowanego darów i wymiany, 279 skryptów z Wydawnictwa Naukowego 
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Liczba zatrudnionych pracowników ogó³em (stan z 31 grudnia)

Lata
Grupy pracownicze

2006 2007
%

2007/2006

etaty osoby etaty osoby

Nauczyciele akademiccy
Pracownicy nauk.-techn.
Administracja
Pracownicy biblioteki
Obs³uga
Przychodnia Medycyny Pracy

1149,58
399,34
258,33
35,88

212,89
5,00

1188
408
266
37

219
5

1189,19
401,69
276,95
37,28

209,34
5,00

1225
414
283
38

217
5

104
101
107
104
98

100

Razem: 2061,02 2123 2119,45 2182 ----

w tym nauczyciele MON 2,0 2 0 0 ----

 Liczba nauczycieli akademickich w przeliczeniu na etaty (stan z 31 grudnia)

Lata

2006 2007Stanowiska

etaty osoby etaty osoby

%
2007/2006

189,83 201 198,08 206 104Profesorowie
w tym zwyczajni
            nadzwyczajni
            nadzwyczajni AM/UM

77,58
52,50
59,75

86
53
62

80,58
57,75
59,75

86
59
61

104
110
100

Adiunkci ze stopniem dr hab. 95,50 96 98,50 99 103

Razem samodzielni pracownicy nauki 285,33 297 296,58 305 104

Adiunkci 196,00 197 198,50 199 101

Asystenci 455,00 471 485,61 503 107

Starsi wyk³adowcy ze stopniem dr 116,00 118 109,75 111 95

Starsi wyk³adowcy 34,50 34 31,50 31 91

Wyk³adowcy 25,50 26 27,50 28 108

Pozostali: lektorzy, instruktorzy-nauczyciele zawo-
du, dyplomowani bibliotekarze oraz dypl. pracow-
nicy dokumentacji i informacji naukowej

35,25 43 39,75 48 113

9. Nauczyciele MON 2,00 2 0 0 0

Razem nauczycieli: 1149,58 1188 1189,19 1225 ----

Liczba nauczycieli akademickich, którzy przeszli na emeryturê

Liczba
Wyszczególnienie

rok 2006 rok 2007
Razem

Profesorowie zwyczajni 2 7 9

Profesorowie nadzwyczajni 1 2 3

Doktorzy habilitowani --- --- ---

Doktorzy 13 3 16

Pozostali nauczyciele 1 1 2

Ogó³em: 17 13 30

Z porównania stanów zatrudnienia 31 grudnia 2006 oraz 31 grudnia 2007 wynika, i¿ nast¹pi³ wzrost zatrudnienia o 2,9% w grupach: 
nauczycieli akademickich, pracowników administracji, pracowników naukowo-technicznych, pracowników obs³ugi i biblioteki.
Jest on wynikiem zmian organizacyjnych na uczelni.
Z ogólnej liczby zatrudnionych nauczyciele akademiccy stanowili: w 2006 roku 55,7%, w 2007 roku 56,1%.
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Uniwersytetu Medycznego oraz 282 w formie egzemplarza Biblioteka udostêpnia znacz¹ czêœæ materia³ów w formie 
obowi¹zkowego z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wartoœæ zaku- dokumentów wtórnych. S¹ to g³ównie kserokopie artyku³ów
pu i darów wynios³a 233.112,07 z³. z czasopism i fragmentów wydawnictw zwartych.

Na liœcie prenumeraty znajdowa³o siê 251 tytu³ów czaso- W roku 2007 zrealizowano 14.976 zleceñ, obejmuj¹cych 
pism polskich i 227 tytu³ów czasopism zagranicznych w wersji 142.698 stron formatu A4. 
drukowanej oraz 10.249 tytu³ów czasopism w formie elektro- Z elektronicznego systemu informacji Biblioteki G³ównej 
nicznej. Z darów biblioteka otrzyma³a 109 tytu³ów czasopism korzysta³o 230.811 u¿ytkowników: 2.242 za poœrednictwem 
polskich i 38 zagranicznych. terminali w czytelniach Biblioteki G³ównej i 228.569 za po-

Lista udostêpnianych w sieci akademickiej œwiatowych baz œrednictwem witryny internetowej.
komputerowych zosta³a wzbogacona o International Pharma-
ceutical Abstracts, Health Management and Policy Database Szkolenia dla studentów i lekarzy
(HMIC), Maternity and Infant Care oraz 6 baz farmaceu- Biblioteka przeprowadzi³a szkolenia wstêpne „Przyspo-
tycznych MedicinesComplete. sobienie biblioteczne” dla studentów I roku wszystkich kie-

Koszt prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicz- runków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stu-
nych wyniós³ 739.716,86 z³, a op³at licencyjnych na dostêp do dentów anglojêzycznych. Zajêcia w wymiarze 1,5 godz. objê³y 
baz bibliograficznych 115.710,55 z³. 1362 studentów (60 grup, tj. 120 godzin dydaktycznych).

Szkolenia z „Podstaw informacji naukowej” realizowano na 
Dostêp do zbiorów i informacji bibliograficznych Wydziale Farmaceutycznym (fakultet), na Wydziale Nauk

Biblioteka G³ówna i jej dwie filie pracuj¹ w systemie dwu- o Zdrowiu (obligatoryjnie) oraz dla kierunku Dietetyka na 
zmianowym. Biblioteka G³ówna czynna jest od poniedzia³ku Wydziale Lekarskim II. Przeprowadzono 181 godzin szkoleñ
do pi¹tku w godzinach 8.00-22.00, w soboty w godzinach z informacji naukowej dla 26 grup studenckich.
8.00-15.00. Filia Nr 1 w Szpitalu Klinicznym Przemienienia W ramach kursu dla lekarzy rozpoczynaj¹cych specjalizacjê 
Pañskiego czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach z chorób wewnêtrznych prowadzony jest wyk³ad na temat 
8.00-18.00, a Filia Nr 2 w Szpitalu Klinicznym im. H. Œwiê- naukowej informacji medycznej, po³¹czony z prezentacj¹ 
cickiego pracuje od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach biblioteki elektronicznej.
8.00-24.00, w soboty i niedziele w godzinach 10.00-16.00. W ramach upowszechniania wiedzy o bibliotekach przepro-
Biblioteki wydzia³owe i pozosta³e biblioteki specjalistyczne wadzono 2-godzinn¹ lekcjê biblioteczn¹ dla uczniów I Liceum 
dostêpne s¹ w godzinach uzgodnionych z kierownikami Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu.
jednostek Uczelni, z którymi s¹ zwi¹zane.

Bez ograniczeñ czasowych (przez ca³¹ dobê 7 dni w tygod- Udzia³ w konferencjach, szkoleniach i imprezach nauko-
niu) dostêpna jest witryna Biblioteki G³ównej, która zapewnia wych
dostêp do katalogów bibliotecznych, baz bibliograficznych Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w konferencjach bi-
oraz umo¿liwia korzystanie z czasopism elektronicznych bliotek medycznych w Warszawie (9.03.2007) i Krakowie 
i us³ug informacyjnych. (12.09.2007), w zjeŸdzie Konferencji Dyrektorów Bibliotek 

Od marca 2007 roku Biblioteka G³ówna wspó³pracuje Szkó³ Wy¿szych w Gdañsku (8-9.11.2007). Ponadto aktywnie 
z Wielkopolsk¹ Bibliotek¹ Cyfrow¹ (WBC), œrodowiskowym uczestniczyli w miêdzynarodowych warsztatach szkolenio-
repozytorium poznañskich uczelni, udostêpniaj¹c w formie wych EAHIL Workshop w Krakowie (11-15.09.2007), spotka-
elektronicznej rozprawy doktorskie i habilitacyjne obronione niach z wydawcami (MTK Warszawa, 17-18.05.2007) oraz 
na naszym uniwersytecie. Do koñca roku umieszczono w WBC wizytowali biblioteki innych uczelni medycznych (Szczecin 
ponad 30 dysertacji. 27.07.2007, Kraków 29-30.11.2007).

Biblioteka by³a organizatorem dorocznego spotkania repre-
Statystyka udostêpniania zentantów bibliotek wspó³tworz¹cych system elektronicznej 

Z czytelni Biblioteki G³ównej w roku 2007 korzysta³o dystrybucji kopii dokumentów doc@med, wspó³pracowa³a 
18.441 czytelników, którym udostêpniono 17.968 ksi¹¿ek równie¿ w organizacji szkoleñ dla Wojewódzkich Oœrodków 
i 12.984 czasopism. Wypo¿yczalnia miejscowa obs³u¿y³a Koordynuj¹cych Profilaktykê Raka Szyjki Macicy. 
10.242 czytelników, dokonuj¹c 91.748 wypo¿yczeñ i przyj- Biblioteka by³a wielokrotnie wizytowana przez przedsta-
muj¹c 83.702 zwrotów wypo¿yczonych materia³ów. wicieli firm zagranicznych specjalizuj¹cych siê w dostarczaniu 

Wypo¿yczalnia zamiejscowa udostêpni³a innym bibliote- literatury i Ÿróde³ informacji, z którym prowadzono konsul-
kom 51 oryginalnych dokumentów oraz 5.815 kopii artyku³ów tacje w imieniu œrodowiska bibliotecznego, oraz przez goœci
oraz sprowadzi³a dla w³asnych czytelników 32 dokumenty z uczelni zagranicznych.
oryginalne i 3809 kopii artyku³ów. Biblioteka goœci³a grupê studentów bia³oruskich, którzy 

W realizacji zamówieñ na kopie artyku³ów biblioteka wspó³- przebywali na naszej uczelni w ramach umów o wspó³pracy. 
pracuje z dwoma systemami elektronicznego dostarczania Zapoznali siê oni z elektronicznym systemem informacji, 
dokumentów: niemieckim SUBITO i utworzonym w 2001 roku intensywnie korzystali z us³ug bibliotecznych i zostali obdaro-
polskim systemem doc@med, którego jest inicjatorem i ko- wani literatur¹ naukow¹, pozyskan¹ przez bibliotekê z darów
ordynatorem. Jest to dotychczas jedyny krajowy system elektro- i wymiany.
nicznego przesy³ania kopii artyku³ów w formacie PDF. Dwie pracownice Biblioteki G³ównej ukoñczy³y studia 

Systemy te w znakomity sposób podnios³y jakoœæ us³ug podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji nau-
bibliotecznych, poniewa¿ okres realizacji zamówieñ skróci³ siê kowej, ponadto 1 osoba odby³a 2-tygodniowy sta¿ zawodowy
do kilkunastu godzin (w systemie doc@med nawet do 0,5 z zakresu opracowania katalogowego w Bibliotece Uniwer-
godziny). syteckiej w Poznaniu.
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Obs³uga procesów naukowych uczelni – broszury konferencyjne, programy, materia³y dydaktyczne – 
Biblioteka prowadzi prace us³ugowe dla zespo³ów badaw- 20 pozycji.

czych oraz pracowników naukowych, przygotowuj¹c tema- 3. Wydawnictwa akcydensowe – nie oprawione (listowniki, 
tyczne serwisy informacyjne, zestawy literaturowe, przeszu- wizytówki, zaproszenia, druki).
kuj¹c bazy bibliograficzne. Wykonywano równie¿ zestawienia 
tematyczne na indywidualne zamówienia u¿ytkowników, FINANSE UCZELNI
które objê³y nastêpuj¹ce liczby rekordów:

Dzia³alnoœæ finansowa uczelni prowadzono w oparciu– Medline 2832
o plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzony przez senat, w któ-– baza GBL i UM Poznañ  7592
rym uwzglêdniono przyznane dotacje z Ministerstwa Zdrowia – Science Citation Expanded 278
oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. W roku Wielokrotnie realizowano zamówienia zwi¹zane z interne-
2007 uczelnia otrzyma³a dotacje na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ towymi poszukiwaniami informacji bibliograficznych i fakto-
w wysokoœci 109.358.957 z³.graficznych.

Dotacja przyznana przez Ministerstwo Zdrowia nie pokry³a Na potrzeby Ministerstwa Nauki przygotowano analizê 
bie¿¹cych potrzeb dydaktycznych uczelni i nie zawiera³a bibliometryczn¹ za rok 2006 w oprogramowaniu OPI, która 
wyodrêbnionych funduszy na remonty, dydaktykê kliniczn¹ obejmowa³a dane liczbowe dotycz¹ce dorobku naukowego
i stomatologiczn¹, kszta³cenie podyplomowe i wynagrodzenia.z uwzglêdnieniem rodzajów publikacji, wartoœci wskaŸników 
      bibliometrycznych itp. 

Przychody ogó³em z dzia³alnoœci dydaktycznej wynios³y Kontynuowano prace zwi¹zane z dokumentacj¹ dorobku nauko-
148.698.080,61 z³.wego pracowników uczelni. Baza bibliograficzna PUBLIKACJE, 
Do najistotniejszych przychodów w³asnych nale¿y zaliczyæ:obejmuj¹ca publikacje od roku 1991, zawiera³a w koñcu roku 2007 
– kszta³cenie studentów anglojêzycznych       19.454.382 z³ponad 59.000 rekordów i rejestrowa³a na bie¿¹co dorobek nau-
– studia zaoczne         5.009.069 z³kowy wszystkich pracowników uczelni. W ubieg³ym roku do bazy 
– studia zaoczne (pomostowe)         1.277.144 z³wprowadzono ponad 5.000 nowych rekordów bibliograficznych. 
– wolni s³uchacze         5.629.238 z³Prowadzono równie¿ prace nad bazami bibliograficznymi 
– pozosta³e (dyplomy, II fakultet, powtarzanierozpraw doktorskich i habilitacyjnych (1645 rekordów) oraz 
   roku, obcokrajowcy, rekrutacja itp.)          2.004.235 z³prac magisterskich Wydzia³u Nauk o Zdrowiu (3366 rekor-
– najem i dzier¿awa         2.315.855 z³dów) i Wydzia³u Farmaceutycznego (1641 rekordów).
– studia podyplomowe i kursy         1.309.200 z³

Dzia³alnoœæ wydawnicza biblioteki
Przychody z dzia³alnoœci badawczej: W ramach w³asnej dzia³alnoœci biblioteka opracowuje 
– badania statutowe               10.859.156 z³„Bibliografiê Publikacji Akademii Medycznej/Uniwersytetu 
– badania w³asne         2.263.145 z³Medycznego”, która ma charakter wydawnictwa ci¹g³ego.
– projekty badawcze         6.760.247 z³Od kilku lat ukazuje siê ona na noœniku elektronicznym
– inne (SPUB, projekty celowe itp.)              66.227 z³(CD-ROM). W ubieg³ym roku wydano bibliografiê za rok 2002.
– pozosta³e przychody z us³ug badawczych         5.550.320 z³Wydano kolejny numer Informatora Biblioteki G³ównej, 
– œrodki na finansowanie wspó³pracy naukowejzawieraj¹cy wykazy nabytków zagranicznych z indeksem 
   z zagranic¹            397.103 z³przedmiotowym, wykazy czasopism prenumeraty i darów oraz 
– dzia³alnoœæ wspomagaj¹ca badania              70.000 z³informacje nt. ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci biblioteki.

Zysk w dzia³alnoœci badawczej osi¹gany jest tylko w pozo-W roku 2007 ukaza³o siê drukiem kilka prac z naszej jed-
sta³ych pracach i us³ugach badawczych, poniewa¿ przychody nostki.
badañ statutowych, w³asnych i projektów badawczych roz-
liczane s¹ do wysokoœci poniesionych kosztów, a wiêc nie DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICTWA NAUKOWEGO
wp³ywaj¹ w sposób bezpoœredni na wynik finansowy uczelni.

Wydawnictwa z planu wydawniczego UMP, zatwierdzone 
przez senat: Koszty dzia³alnoœci uczelni:
1. Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne (podrêczniki i skryp- 1. Koszty dzia³alnoœci operacyjnej     180.570.451 z³
ty) – 16 pozycji. – amortyzacja       10.992.031 z³
2. Czasopisma: – zu¿ycie materia³ów i energii       14.564.540 z³
– Nowiny Lekarskie – 6 numerów (w tym suplement) – us³ugi obce       11.601.396 z³
– Pielêgniarstwo Polskie – 3 numery – podatki i op³aty         3.463.718 z³
– Polski Przegl¹d Nauk o Zdrowiu – 4 numery – wynagrodzenia     105.852.307 z³
– Dental Forum – 2 numery. – œwiadczenia na rzecz pracowników       22.630.258 z³
3. Wydawnictwa ci¹g³e: – pozosta³e koszty       11.466.198 z³
– Biuletyn Informacyjny UMP (na p³ytach CD) – 5 numerów. 2. Pozosta³e koszty operacyjne            763.557 z³

3. Koszty finansowe         1.785.100 z³
Wydawnictwa zlecone przez kanclerza UMP:
1. Wydawnictwa oprawione blokowo (ksi¹¿ki): Uniwersytet Medyczny ³¹cznie z jednostkami powi¹zany-
– rozprawy habilitacyjne – 6 pozycji mi, tj. Aptek¹ i Zarz¹dem Inwestycji osi¹gn¹³ ujemny wynik 
– wydawnictwa konferencyjne, wspomnieniowe, informato- finansowy w wysokoœci 1.345,7 tys. z³, z czego: 
ry – 7 pozycji. – UMP – strata       1.423,8 tys. z³
2. Wydawnictwa broszurowe: – Apteka – zysk            77,9 tys. z³
– Gazeta Studentów UMP „Puls UM” – 8 numerów – Zarz¹d Inwestycji – zysk              0,2 tys. z³
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DZIA£ALNOŒÆ SOCJALNA Inwestycje w realizacji
W roku akademickim 2006/2007 udzielono pomocy finan- 1. Centrum Medycznej Informacji Naukowej UMP, ul. Przy-

sowej: byszewskiego/Rokietnicka.
1. w formie zapomóg bezzwrotnych (od 120 do 2.500 z³): II etap – do wykonania roboty budowlane, sanitarne i elek-
– 66 pracownikom, tryczne, wyposa¿anie obiektu.
– 69 emerytom i rencistom 2. „Modernizacja SPSK Nr 5 UMP obejmuj¹ca modernizacjê 
2. w formie indywidualnych kont osobistych, stanowi¹cych re- infrastruktury szpitala”
fundacjê kosztów wypoczynku: a) „Remont i przebudowa Oddzia³u VII Kliniki Pneumatologii, 
– 2127 pracownikom (wysokoœæ kont osobistych: 1.700 z³, Alergologii i Immunologii Klinicznej”.
1.550 z³, 1.240 z³), b) „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmian¹ sposobu u¿ytko-
– 585 emerytom i rencistom (wysokoœæ kont osobistych: wania wentylatorni na sto³ówkê Oddzia³u VII”.
660 z³, 600 z³, 480 z³). c) „Modernizacja Oddzia³u C Kliniki Psychiatrii oraz Pracow-
3. w formie po¿yczek mieszkaniowych: ni Mikrobiologii”.
– 40 pracownikom na budowê domu, zakup mieszkania lub 3. SPSK Nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49.
domu, sp³atê kredytu, uzupe³nienie wk³adu mieszkaniowego a) „Przebudowa i remont Kliniki Chirurgii”
(w wysokoœci od 12.300 do 30.000 z³) b) „Modernizacja pracowni Diagnostyki Klinicznej Katedry i Kliniki 
– 278 pracownikom na remont mieszkania lub domu (w wy- Gastroenterologii ̄ ywienia Cz³owieka i Chorób Wewnêtrznych”
sokoœci od 1.300 do 8.000 z³) 4. „Modernizacja przenoszonych jednostek O-RSK Nr 4 UMP”, 

w tym modernizacja Centralnej Sterylizacji oraz Oddzia³u II B.
INWESTYCJE

Inwestycje w trakcie przygotowania
Inwestycje zakoñczone w okresie od 09-2006 do 09-2007 1. SPSK Nr 2 UMP, ul. Przybyszewskiego 49
1. „Modernizacja SPSK Nr 5 UMP obejmuj¹ca modernizacjê a) „Budowa Oœrodka Rehabilitacji Laryngologicznej przy
infrastruktury szpitala” ul. Bukowska/Polna”, zakoñczenie prac projektowych, rea-
a) „Remont i przebudowa Oddzia³u XI Kliniki Endokrynologii lizowanych na zlecenie u¿ytkownika. Oczekiwanie na pozwo-
i Diabetologii Wieku Rozwojowego wraz z klatkami schodo- lenie na budowê. Przetarg na prace budowlane rozstrzygniêty.
wymi w budynku po³o¿onym na terenie SPSK Nr 5” 2. GPSK UMP, ul. Polna 33
Wykonano roboty budowlane, instalacje gazów medycznych, a) „Centrum Badawczo-Terapeutyczne i Dydaktyczne Radiologii”. 
elektryczne, sanitarne wod.-kan. i c.o. 14.09.2007 wyst¹piono z wnioskiem o pozwolenie na budowê.
b) „Przebudowa Oddzia³u B Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 5” 3. „Budowa Centrum Biologii Medycznej UMP, ul. Rokietnicka”. 
Wykonano roboty budowlane, instalacje elektryczne, W opracowaniu dokumentacja projektowa. Przewidywane 
wod.-kan., c.o. i wentylacji. wyst¹pienie z wnioskiem o pozwolenie na budowê: 5.11.2007.
c) „Remont i przebudowa pomieszczeñ Centrum Badañ Klini-
czno-Laboratoryjnych – II etap”. REMONTY
Wykonano prace budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne.
2. „Dobudowa sali konferencyjnej na II piêtrze SPSK Nr 1 przy Wykonano remonty za ³¹czn¹ kwotê 8 434 435 z³, miêdzy 
ul. Szamarzewskiego 82/84”. innymi:
Na Oddziale Transplantacji Szpiku Kostnego wykonano prace 1. Przebudowano wejœcie g³ówne do Collegium Anatomicum
budowlane oraz instalacje elektryczne, teletechniczne, c.o. 261 927,17 z³.
i klimatyzacji. 2. Wyremontowano sale æwiczeniowe i pomieszczenia dydak-
3. SPSK Nr 2 tyczno-naukowe w Collegium Anatomicum        814 290,25 z³.
a) „Przebudowa Oddzia³u Otolaryngologii F-I w SPSK Nr 2”. 3. Wykonano system audiowizualny w salach wyk³adowych
Wykonano prace budowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, w Collegium Anatomicum         37 603,72 z³.
teletechniczne i przeciwpo¿arowe, wymieniono stolarkê 4. Wyremontowano pomieszczenia w Zak³adzie Chemii Ogól-
okienn¹. Zaprojektowano i zainstalowano dŸwiêkowy system nej w Collegium Chemicum       118 500,81 z³.
ostrzegawczy. Wykonano i zamontowano meble. 5. Wykonano kapitalny remont budynku przy ul. Jackowskiego 
b) „Przebudowa Oddzia³u Klinicznego Gastroenterologii – (I etap)    1 034 334,50 z³.
kuchnia z zapleczem”. 6. Wyremontowano salê im. Rydygiera w SPSK Nr 2 UMP
Wykonano prace budowlane, instalacyjne oraz czêœciowo wy- 50 015,05 z³.
posa¿ono kuchniê. 7. Wyremontowano pomieszczenia w SPSK Nr 2 UMP
4. Centrum Medycznej Informacji Naukowej UMP, ul. Przyby-         49 160,32 z³.
szewskiego/Rokietnicka – I etap – czêœæ dydaktyczno-kongresowa. 8. Wyremontowano Pracowniê Genetyki w SPSK Nr 5 UMP
Wykonanie I czêœci budynku wraz z elewacj¹ i dojœciami od         59 832,24 z³.
strony ulicy Przybyszewskiego/Rokietnickiej. 9. Zazdaptowano pomieszczenia po sto³ówce i kuchni na po-
W sk³ad tej czêœci wchodz¹ sale dydaktyczno-kongresowe trzeby rekrutacji       937 951,07 z³.
(Sala Audytoryjna na 928 miejsc z wyposa¿eniem), Sala 10. Wyremontowano pomieszczenia w DS Eskulap
Senatu, hol z klatk¹ schodow¹, szatnia oraz pomieszczenia         64 865,52 z³.
zaplecza technicznego i socjalnego. Obiekt jest wyposa¿ony 11. Przebudowano segmenty w DS Hipokrates    234 543,23 z³.
w instalacje wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elek- 12. Wyremontowano pomieszczenia w DS Wawrzynek
tryczne, teletechniczne, przeciwpo¿arowe oraz audio-wizual-         91 481,77 z³.
ne. Dzia³aj¹ tu dwa dŸwigi osobowe, wêze³ (zasilany par¹ 13. Wykonano prace remontowe w OW £azy i Sieraków
technologiczn¹ z kot³owni gazowej przy ulicy Rokietnickiej)            62 486 z³.
oraz stacjê transformatorow¹ 15/04kV.
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  Profesury tytularne   Doktoraty

  Profesury uczelniane

  Habilitacje

    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY     WYDZIA£ LEKARSKI  I 

1. prof. dr hab. Janina Lulek Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
2. prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert
3. prof. dr hab. Jadwiga Mielcarek 1. lek. med. Aleksandra Majewicz
 „Rola i mo¿liwoœci lekarza rodzinnego we wdra¿aniu pro-

gramu prewencji chorób uk³adu kr¹¿enia wœród mieszkañców 
ma³ych miast i wsi – na przyk³adzie gminy Zb¹szyñ”
2. lek. med. Andrzej Karaœ-Kawecki    WYDZIA£ LEKARSKI  II
„Stê¿enie tlenku azotu w powietrzu wydychanym a ocena 
kliniczna i spirometryczna u dzieci chorych na astmê oskrze-1. prof. dr hab. Ryszard Kalawski
low¹”stanowisko profesora nadzwyczajnego
3. lek. med. Krzysztof Ro¿nowski
„Analiza wystêpowania mutacji i polimorfizmów w genie     WYDZIA£ FARMACEUTYCZNY
NBS1 u kobiet z rakiem piersi”
4. lek. med. Iwona Rospond-Kubiak 1. prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
„Ocena wyników leczenia czerniaków b³ony naczyniowej stanowisko profesora zwyczajnego
ga³ki ocznej w Katedrze i Klinice Okulistyki UM w Poznaniu
w latach 1991-2005”
5. lek. med. Agnieszka Ciesielska
„Wykorzystywanie wybranych elementów promocji zdrowia 

    WYDZIA£ LEKARSKI  I w sieci internetowej przez mieszkañców miast i wsi”

Doktorzy habilitowani nauk medycznych: Doktor nauk biologicznych:

1. w zakresie medycyny – onkologii 1. mgr biol. Wies³awa Przybyszewska
dr n. med. Maria Ma³gorzata Litwiniuk „Analiza sekwencji nukleotydowej promotora P1 genu IGF-1
„Receptory estrogenowe beta w raku piersi” u dzieci z zaburzeniami wzrastania”
2. w zakresie medycyny – ortopedii i traumatologii dzieciêcej
dr n. med. Tomasz Kotwicki     WYDZIA£ LEKARSKI  II
„Analiza morfologiczna skolioz idiopatycznych jako podstawa 
wczesnego rozpoznawania i leczenia” Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny:
3. w zakresie biologii medycznej
doc. Maciej Pawlak 1. lek. med. Andrzej Kruczek
„Pharmakologische und mechanoprotektive Modulation der „Zabiegi ginekologiczne u kobiet z rakiem gruczo³u piersio-
Aktivität von Kniegelenkafferenzen der Ratte” wego”
(nostryfikacja stopnia naukowego docenta uzyskanego na uni- 2. lek. med. Natalia Kawczyñska-Leda
wersytecie w Würzburgu) „Wartoœæ prognostyczna bia³ek MIF i CC10 w ocenie ryzyka 

zachorowania na dysplazjê oskrzelowo-p³ucn¹” 
    WYDZIA£ LEKARSKI  II 3. lek. med. Bogna Roszkowiak

„Ocena wyk³adników odpowiedzi odpornoœciowej wobec 
Doktorzy habilitowani nauk medycznych:

EBV u chorych na k³êbuszkowe zapalenia nerek”
4. lek. med. Violetta Nowak

1. w zakresie medycyny – psychiatrii
„Wartoœæ badania dopplerowskiego z podwójnym obrazowa-

dr n. med. Filip Rybakowski
niem w ocenie wyników zabiegowego leczenia zwê¿enia têtnic „Czynniki genetyczne i cechy osobowoœci w jad³owstrêcie psy-
szyjnych”chicznym”

2. w zakresie medycyny – immunologii klinicznej
Doktorzy nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:dr n. med. Dariusz I¿ycki

„Swoista tolerancja przeszczepu allogenicznego tkanek na drodze 
1. mgr biotech. Marcin Ruciñskiindukcji  wieloliniowego, mieszanego chimeryzmu”
„Cerebelina nadnercza szczura: ekspresja genów oraz próba 3. w zakresie medycyny – radioterapii onkologicznej
wyjaœnienia mechanizmu jej dzia³ania na korê gruczo³u”dr n. med. Sergiusz Nawrocki

„Aspekty metodologiczne zwi¹zane z badaniami klinicznymi 
    WYDZIA£ FARMACEUTYCZNYaktywnej immunoterapii w onkologii na podstawie badañ I i II 

fazy genetycznie modyfikowanych komórkowych szczepionek 
Doktorzy nauk farmaceutycznych:czerniakowych”

4. w zakresie stomatologii zachowawczej
1. mgr farm., mgr chem. Judyta Cielecka-Piontekdr n. med. Beata Czarnecka
specjalnoœæ: chemia leków„Interakcja cementów glasjonomerowych i materia³ów po-
„Badanie trwa³oœci ertapenemu w preparacie INVANZ”chodnych z wybranymi czynnikami œrodowiska jamy ustnej – 

badania in vitro”



Na posiedzeniu Senatu 
– powo³anie dr Miros³awy Cylkowskiej-Nowak na kierownika 30 kwietnia 2008 Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego 
– przed³u¿enie bezp³atnego urlopu naukowego dr n. farm. 

Senat: Iwonie Weidlich 
1. ustali³ sposób przeliczania uzyskanego wyniku egzaminu – rozpoczêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do budowy nowego domu 
maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym na poziom studenckiego
podstawowy

28 maja 20082. nada³ prof. dr hab. Jerzemu Kawiakowi z Centrum Me-
dycznego Kszta³cenia Podyplomowego tytu³ doktora honoris 
causa UMP Senat:

1. zatwierdzi³ sprawozdanie finansowe za rok 2007
3. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie:
– na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Wandy 2. uchwali³
Baer-Dubowskiej – zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 
– na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. Ry- 2009/2010 
szarda Kalawskiego – zasady przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów 

olimpiad stopnia centralnego w kolejnych trzech latach aka-
4. wyrazi³ zgodê na: demickich 2009/2010 - 2011/2012
– przekszta³cenie Zak³adu Farmakoekonomiki i Farmacji Spo-
³ecznej w Katedrê i Zak³ad Farmakoekonomiki i Farmacji 3. okreœli³ zasady pobierania op³at za œwiadczone us³ugi eduka-
Spo³ecznej cyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych op³at – w ca³oœci 
– przekszta³cenie Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Ge- lub czêœci – studentów lub doktorantów
netycznej w Zak³ad Genetyki w Psychiatrii
– powo³anie: 4. wyrazi³ zgodê na:

– prof. UM dr hab. W³odzimierza Paprzyckiego na kierowni- – wy³¹czenie z Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Kliniki Chorób 
ka Zak³adu Neuroradiologii Katedry Radiologii Wewnêtrznych i Diabetologii i w³¹czenie jej w strukturê Wy-

– prof. dr hab. Teresy Torliñskiej na kierownika Katedry i Za- dzia³u Lekarskiego II
k³adu Fizjologii – zmianê nazwy Katedry i Kliniki Ftyzjopneumonologii na 

– dr hab. Bo¿eny Wiskirskiej-WoŸnicy na kierownika Kate- Katedrê i Klinikê Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pul-
dry Foniatrii i Audiologii monologicznej  

– dr hab. Bo¿eny Wiskirskiej-WoŸnicy na ordynatora-kiero- – zawarcie umowy z:
wnika Kliniki Foniatrii i Audiologii – Uniwersytetem w Genewie

– dr hab. Grzegorza Dworackiego na kierownika Katedry Im- – Wydzia³em Medycznym Uniwersytetu w Edynburgu
munologii Klinicznej – powo³anie prof. dr hab. Marii Rybczyñskiej na kierownika 

– dr hab. Jana Sikory na kierownika Zak³adu Immunologii Katedry i Zak³adu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej
– dr hab. Hanny Billert na kierownika Zak³adu Anestezjologii – udzielenie urlopu bezp³atnego lek. med. Miros³awowi Szcze-

Doœwiadczalnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Te- pañskiemu 
rapii – podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia na Wydziale 

– prof. UM dr hab. W³odzimierza Samborskiego na kiero- Nauk o Zdrowiu kierunku elektroradiologia
wnika Katedry Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji – wspó³organizowanie Miêdzynarodowego Sympozjum Nau-

– prof. UM dr hab. W³odzimierza Samborskiego na ordyna- kowego „Wschód-Rosja-Zachód”
tora-kierownika Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Reha-
bilitacji 5. zaopiniowa³ wnioski:

– przed³u¿enie o jeden rok mianowania na stanowisko profe- – o odznaczenia pañstwowe 
sora nadzwyczajnego:  – o nagrodê im.W³adys³awa Biegañskiego 

– prof. UM dr hab. Anny Brêborowicz      
– prof. UM dr hab. Danuty Januszkiewicz-Lewandowskiej 6. pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o powo³anie dr hab. An-
– prof. UM dr hab. Piotra Kowala drzeja Szyszki na stanowisko profesora nadzwyczajnego
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    WYDZIA£ NAUK O ZDROWIU 2. mgr Dorota Hêdzelek
„Przymusowa sterylizacja ludzi w krajach anglosaskich w la-

Doktorzy nauk medycznych w zakresie medycyny: tach 1897-1981”
3. mgr Edyta Kinel

1. lek. med. Barbara Gurda „Zale¿noœæ pomiêdzy obrazem klinicznym a radiologicznym
„Przydatnoœæ wideo EEG w diagnostyce ró¿nicowej stanów u dziewcz¹t ze skolioz¹ idiopatyczn¹”
napadowych u dzieci i m³odzie¿y”
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Nie sposób pisaæ o sporcie akademickim w Poznaniu, nie Studenci brali te¿ udzia³ w zalesianiu terenu wokó³ budynków, 
wspominaj¹c o przyby³ym tu w 1919 roku lwowskim lekarzu, dziêki czemu czêœæ kompleksu sportowego chowa siê dziœ w 
propagatorze kultury fizycznej i harcerstwa, prof. Eugeniuszu cieniu urokliwego brzozowego lasku, a halê zas³aniaj¹ mo-
Piaseckim. „Z polecenia Komisarjatu Naczelnej Rady Ludowej drzewie.

W tej chwili w sk³ad kompleksu wchodzi hala sportowa, w Poznaniu oraz na mocy uchwa³y powziêtej przez 
wykorzystywana do rozgrywek unihoc, futsalu, siatkówki, koszy-Miêdzyuniwersyteck¹ Komisjê Stabilizacyjn¹ w Krakowie” 
kówki i badmintona, przylegaj¹cy do hali budynek z pomiesz-powierzono mu zadanie utworzenia pierwszej w Polsce „katedry 
czeniami administracyjnymi, szatniami i czterema wyposa¿onymi nadzwyczajnej wychowania fizycznego”. Katedrê przekszta³cono 
w nowoczesny sprzêt salami do æwiczeñ, boisko z ¿u¿low¹ bie-wkrótce w Studium Wychowania Fizycznego i przy³¹czono do 
¿ni¹ i trzy korty pod go³ym niebem.nowo utworzonego Wydzia³u Lekarskiego. Od zakoñczenia 

Najnowszym nabytkiem studium jest dwukortowa hala teniso-Powszechnej Wystawy Krajowej jesieni¹ 1929 roku zajêcia 
wa, oddana do u¿ytku w lutym 2007. W tym roku zostan¹ przy-odbywa³y siê w istniej¹cym do dziœ pawilonie powystawowym na 
kryte dachem stare korty. Rozwa¿a siê tak¿e mo¿liwoœæ budowy terenie parku Wilsona. Wykorzystywano te¿ nowy stadion miejski 
bie¿ni tartanowej i boiska do siatkówki pla¿owej. na Wildzie. Nie ograniczano siê do zajêæ praktycznych. Zw³aszcza 

Trudno siê dziwiæ, ¿e dobrze wyposa¿ony kompleks sportowy dla „pragn¹cych przygotowaæ siê do czynnoœci lekarzy szkolnych 
przyci¹ga zarówno studentów, jak i pracowników uczelni – czyn-i sportowych” przewidziano seminaria, dotycz¹ce przeró¿nych te-
nych i emerytowanych. Sale s¹ otwarte przez wszystkie dni matów, miêdzy innymi tak szczególnych jak organizacja Central-
tygodnia od godziny 7 rano do 10 wieczorem i praktycznie nigdy nego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie albo reforma 
nie s¹ puste, mimo ¿e obowi¹zkowe zajêcia trwaj¹ tylko przez palanta. Z drugiej strony uczono gier zespo³owych, organizowano 
dwa semestry. Bywa, ¿e spragnieni ruchu studenci przychodz¹ zawody lekkoatletyczne oraz kursy p³ywackie, wioœlarskie, szer-
pobiegaæ wokó³ boiska ko³o pó³nocy.miercze (dla panów) i taneczne (tylko dla pañ!).

Warto wspomnieæ, ¿e studium pe³ni te¿ rolê integracyjn¹ dla Piêæ lat po wojnie, po oderwaniu Akademii Medycznej i Aka-
rzadko spotykaj¹cych siê studentów polsko- i anglojêzycznych. demii Wychowania Fizycznego od Uniwersytetu Poznañskiego 
Tylko tutaj – zw³aszcza w sekcjach dla zaawansowanych – maj¹ tradycyjna siedziba sportowców, przydzielona AWF-owi, przesta-
mo¿liwoœæ wspólnego odbywania zajêæ a przez to nawi¹zywania ³a s³u¿yæ medykom. Na potrzeby administracyjne dalej istniej¹-
bli¿szych kontaktów z przedstawicielami innej kultury. Przyk³a-cego studium wynajêto pomieszczenia przy Starym Rynku 41,
dem jest sekcja futsalu, która w tej chwili sk³ada siê w po³owie ze w kamienicy naprzeciwko ratusza. Zajêcia ze studentami odby-
studentów norweskich.wa³y siê w wynajêtych salach i obiektach rozrzuconych po ca³ym 

Studenci ró¿nych lat spotykaj¹ siê te¿ na zajêciach teoretycz-mieœcie, m.in. w szko³ach podstawowych przy ul. Berwiñskiego
nych. W salce seminaryjnej na piêtrze hali sportowej odbywaj¹ siê i Jackowskiego, w VIII LO im. Adama Mickiewicza przy ul. G³o-
zwo³ywane przez internet spotkania sekcji turystycznej, na której gowskiej oraz na terenie KS Energetyk.
globtroterzy dziel¹ siê doœwiadczeniami i opowiadaj¹ o swoich Szansa na poprawê sytuacji pojawi³a siê w czasie stanu wo-
podró¿ach. Na terenie studium dzia³a te¿ studenckie ko³o nauko-jennego, kiedy zadecydowano o zaadaptowaniu istniej¹cego przy 
we medycyny sportowej.ul. Marceliñskiej hangaru magazynowego na halê sportow¹ do 

Nasza uczelnia cieszy siê wysok¹ pozycj¹ wœród szkó³ wy¿-wy³¹cznej dyspozycji Akademii Medycznej. Stoj¹cy w pobli¿u 
szych w Polsce. Byæ mo¿e jedn¹ z przyczyn jest dba³oœæ o utrzy-barak mia³ zostaæ przebudowany na potrzeby studium – mieœciæ 
manie sprawnoœci fizycznej studentów i wyk³adowców, bo prze-administracjê i sale do æwiczeñ. Inicjatorem wyprowadzki na 
cie¿ – jak pisa³ niemal dwa tysi¹ce lat temu Juwenalis – mens sana swoje by³ ówczesny kierownik studium, prof. Bernard Kobielski, 
in corpore sano. Baner w hali sportowej nie pozwala o tym za-którego imiê nosi u¿ywana dziœ hala.
pomnieæ. I niech tak pozostanie.Budowa ruszy³a wiosn¹ 1982 i trwa³a 5 i pó³ roku, co jak na 

tamte czasy nie by³o wcale okresem szczególnie d³ugim. Wielki 
wk³ad w budowê wnieœli studenci, którzy w ramach æwiczeñ wf Magdalena Knapowska-Nizio³ek
i popularnych wówczas „czynów spo³ecznych” pracowali przy 
rozbiórce starych baraków, wykopach i wylewaniu fundamentów. 

Studium wychowania
fizycznego i sportu
Poznañscy adepci sztuki medycznej nigdy nie byli pozbawieni mo¿liwoœci
uprawiania æwiczeñ cielesnych. I mo¿liwoœci te s¹ coraz wiêksze.

Mens sana in corpore sanoUNIWERSYTECKIE PROGI30
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Mens sana in corpore sano UNIWERSYTECKIE PROGI 31

Tablica upamiætniajàca
prof. Kobielskiego

Poczàtek budowy hali sportowej, wiosna 1982 

Sala kardio Modrzewiowa úcieýka przy hali sportowej

Nowoczesna hala tenisowa Korty pod goùym niebem

CMYK



Uniwersytet   Medyczny   im.   Karola   Marcinkowskiego   w   Poznaniu

FaktyUMPNr 3
(81)
maj

czerwiec
2008

Foniatrzy na medal

Sprawozdanie rektora

Medykalia

Bieg prawdziwych medyków

Prezentacja sekcji sportów walki...

Czas na regeneracjê si³

Medykalia 16 maja 2008
w obiektywie Kazimierza Frysia

Hemodializoterapia
od 50 lat w Polsce 

...i bardzo sprawnych niepeùnosprawnych

Wachlarz sportowych emocji
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