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z obrad senatu pum
Na posiedzeniu Senatu w dniu 30 listopada 

2011 r.:
Pozytywnie zaopiniowano:
awansowanie prof. dr hab. Elżbiety Kalisiń‑ –
skiej na stanowisko profesora zwyczajnego 
na PUM;
awansowanie dr. hab. n. med. Jarosława  –
Pereguda ‑Pogorzelskiego na stanowisko profe‑
sora nadzwyczajnego na PUM.

Podjęto uchwały w sprawach:
wyrażenia zgody na realizację i finansowanie  –
projektu pn. „Centrum Diagnostyki i Leczenia 
Nowotworów Dziedzicznych – etap V”;
zmiany planu finansowego Samodzielnego  –
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. 
prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczeci‑
nie na 2011 rok;
zmiany planu inwestycyjnego Samodzielnego  –
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. 
prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczeci‑
nie na 2011 rok;
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego  –
Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi‑ –
tala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 21 grudnia 
2011 r.:

Pozytywnie zaopiniowano:
awansowanie prof. dr. hab. Anhellego Syre‑ –
nicza na stanowisko profesora zwyczajnego 
na PUM;

Podjęto uchwały w sprawach:
powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Pomor‑ –
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
na kadencję 2012–2016 w składzie: przewod‑
niczący – dr hab. n. med. prof. nadzw. PUM 
Jacek Rudnicki, zastępca przewodniczącego 
– dr hab. n. med. Elżbieta Baryła ‑Pankiewicz, 
sekretarze – mgr Katarzyna Franków, mgr Anna 
Mielcarzewicz ‑Rożak, członkowie: stud. Wojciech 
Andrusewicz, dr n. med. Katarzyna Augustyniuk, 
dr n. med. Elżbieta Dąbkowska, dr n. med. Pau‑
lina Dworak, dr  n. med. Halina Ey ‑Chmielewska, 
mgr Dorota Fryc, mgr Andrzej Gajewski, stud. 
Adrian Grasz, dr hab. n. med. Katarzyna Grochole‑
wicz, dr n. med. Katarzyna Iskierska, lek. Joanna 
Iskra, Eugeniusz Iwiński, prof. dr hab. n. biol. 
Elżbieta Kalisińska, dr n. med. Anna Kon‑
darewicz, mgr Małgorzata Kosewska, dr hab. 
n. med. Damian Lichota, lek. Bartosz Lima‑
nówka, dr n. med. Małgorzata Ławniczak, 
lek. dent. Alicja Malinowska ‑Jędraszczyk, stud. 
Piotr Maludziński, Monika Midzio, dr n. hum. 
Bożena Mroczek, dr n. med. Joanna Niezna‑
nowska, mgr Agnieszka Nowicka, stud. Alek‑
sandra Orynik, mgr Joanna Owsianowska, 
mgr Ewa Panter, dr hab. n. med. Małgorzata 
Peregud ‑Pogorzelska, dr n. med. Piotr Puchalski, 
dr hab. n. med. Krzysztof Safranow, lek. Iwona 
Stecewicz, Jadwiga Truszkowska, dr hab. n. hum. 
prof. nadzw. PUM Aleksandra Żukrowska;
zmiany planu rzeczowo ‑finansowego Samodziel‑ –
nego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM 
w Szczecinie na 2011 rok.

DB

Zachodniopomorskie  
Hospicjum dla Dzieci
Numer KRS: 00002345131%
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dr n. med. Hanna DomeK 
Zakład Fizyki Medycznej 
1 października 2011 r.

dr inż. Janusz KowalSKi 
Samodzielna Pracownia  
Informatyki Medycznej 
i Badań Jakości Kształcenia 
20 grudnia 2011 r. dr hab. n. med., prof. PUM  

wojciech Lubiński 
Katedra i Klinika Okulistyki 
1 października 2011 r.

dr n. med.  
Elżbieta Dąbkowska 
Samodzielna Pracownia  
Terapii Komórkowej 
15 listopada 2011 r.

prof. dr hab. n. med. 
Elżbieta urasińska 
Katedra Patologii 
Zakład Patomorfologii 
1 października 2011 r.

prof. dr hab. n. med. 
maria Laszczyńska 
Studium Doktoranckie 
Wydziału Nauk o Zdrowiu 
10 marca 2011 r.

dr hab. n. med. 
Janusz meNKiSZaK 
Katedra i Klinika  
Ginekologii Operacyjnej 
i Onkologii Ginekologicznej 
Dorosłych i Dziewcząt 
1 października 2011 r.

dr hab. n. med. 
Małgorzata PiaSecKa 
Studium Kształcenia 
Podyplomowego 
1 listopada 2011 r.

noWI 
KIeroWnICY 
JednosteK
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Zmiany demograficzne zachodzące w popu‑
lacji europejskiej w znacznym stopniu wpływają 
na rozwój zapotrzebowania na opiekę nad osobami 
starszymi. Do najistotniejszych zjawisk tego typu 
zaliczyć należy wydłużenie średniej długości życia 
ludzi oraz postępujące starzenie się społeczeństw. 
Wydłużenie średniej długości życia jest konsekwen‑
cją ogólnej poprawy jego jakości oraz rozwiązań 
pozwalających na zachowanie zdrowia. 

Z danych prognostycznych Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że w 2035 r. co czwarta 
osoba w Polsce (23,22%) będzie w wieku powyżej 
65 lat. Uważa się, że wzrost odsetka osób powyżej 
60. roku życia będzie następował aż do 2030 r. Jest 
to czas, w którym pokolenie wyżu demograficznego 
zwanego „baby boom” osiągnie wiek starszy. Naj‑
bardziej dynamicznym zjawiskiem demograficznym 
zachodzącym w wielu rozwiniętych krajach jest 
wzrost liczby ludności w wieku podeszłym. Odse‑
tek osób powyżej 80. roku życia w Polsce wzrósł 
w ciągu ostatnich 25 lat o około 70%. Wśród osób 
90–94 ‑letnich tendencja ta była jeszcze wyraźniej‑
sza – nastąpił wzrost sięgający 160%.

Starzenie się społeczeństwa niesie ze sobą duże 
ryzyko obniżenia ogólnej jakości życia osób w wieku 
podeszłym. Długotrwałe problemy zdrowotne nie‑
jednokrotnie stają się przyczyną konieczności 
korzystania z pomocy placówek opieki medycznej. 
Występowanie chorób przewlekłych nasila się wraz 
z wiekiem. Wśród osób powyżej 50. roku życia ponad 
70% ma przynajmniej jedną chorobę przewlekłą. 

Wraz z wiekiem nasila się również zjawisko wielo‑
chorobowości, często utrudniające skuteczne lecze‑
nie. Średnia liczba chorób u osób w wieku 15–19 
lat wynosi 0,28, natomiast wśród osób po siedem‑
dziesiątce jest równa 3,19. 

Ludzie w wieku podeszłym stanowią coraz więk‑
szą grupę osób charakteryzujących się specyficz‑
nymi potrzebami biopsychospołecznymi, duchowymi 
i kulturowymi, a także pogłębiającymi się proble‑
mami zdrowotnymi, wymagającymi holistycznej 
i kompleksowej opieki medycznej. W odpowiedzi 
na te problemy narodziła się inicjatywa spotkania 
i wymiany doświadczeń dotyczących opieki nad 
ludźmi starymi między Szczecinem a Berlinem. 

W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyło się seminarium 
naukowo ‑szkoleniowe „Starość – aspekty opieki holi‑
stycznej”. Jego organizatorami były: Samodzielna 
Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa i Zakład 
Zdrowia Publicznego PUM. W seminarium uczest‑
niczyły pielęgniarki oraz pracownicy sektora opieki 
zdrowotnej i społecznej województwa zachodnio‑
pomorskiego. 

Ze strony niemieckiej gościliśmy prezesa Polsko‑
 ‑Niemieckiego Forum Zdrowia, byłego senatora 
ds. zdrowia Kraju Związkowego Berlina Ulfa Finka 
i  wiceprezesa Polsko ‑Niemieckiego Forum Zdro‑
wia prof. Bernharda Motzkusa, którzy podzielili 
się z uczestnikami seminarium doświadczeniami 
dotyczącymi finansowania opieki geriatrycznej 
w Niemczech. Na spotkaniu obecny był również 
Eric Schnell, dyrektor Związku Prywatnych Ośrod‑

WspÓŁpraCa poLsKo ‑nIemIeCKa  
W ramaCH opIeKI nad 
CzŁoWIeKIem starYm
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ków Opieki Starczej (BPA), a także Hans Schneider, 
członek Polsko ‑Niemieckiego Forum Zdrowia. 

Jurgen Kassel, prezes firmy Vitanas prowadzącej 
na terenie całych Niemiec sieć domów opieki nad 
osobami starszymi, oraz Alexander Kollew, dyrektor 
Vitanas, przedstawili organizację i funkcjonowanie 
ośrodków opiekuńczych dla ludzi starych. 

Opieka holistyczna dotyczy wszystkich sfer życia 
człowieka, obejmując swoim zakresem elementy spo‑
łeczne, zapewniające człowiekowi jego egzystencję 
w formie materialnej, a także elementy organizacyjne. 
Zagadnienia te poruszyły w swoich wystąpieniach: 
prof. PUM Beata Karakiewicz nt. „Możliwości i ogra‑
niczenia w zakresie opieki nad osobami w wieku 
starszym z zaburzeniami psychicznymi i neurolo‑
gicznymi” i dr Iwona Rotter nt. „Formy opieki nad 
pacjentem z zespołem otępiennym”. Problematyka 
opieki nad człowiekiem starym obejmuje również 
bardzo istotne elementy kliniczne, które w inte‑
resujący sposób przedstawiła dr Maria Korzonek, 
omawiając „Zespół słabości (kruchości) i jego wpływ 
na rokowanie chorego”. Opieka nad człowiekiem 
starym to również zagadnienia natury psychicznej 
i duchowej, które w bardzo interesującej formie 
zaprezentowała prof. PUM Aleksandra Żukrow‑
ska w wykładzie „Starość – wbrew stereotypom”. 
Na koniec problematykę bardzo często niedostrze‑
ganą lub nieporuszaną, a szalenie istotną, przedsta‑
wiła dr n. hum. Bożena Mroczek w wystąpieniu pt. 
„Potrzeby psychoseksualne mieszkańców DPS ‑u”.

Seminarium połączone było z ustaleniem warun‑
ków pomiędzy Pomorskim Uniwersytetem Medycz‑
nym a firmą Vitanas GmbH & Co. KGaA. Umowa 
dotyczyć będzie praktyk oraz stażu z zakresu opieki 
nad człowiekiem starym i niepełnosprawnym, reali‑
zowanych przez studentów kierunku pielęgniar‑
stwo PUM. Współpraca obejmie realizację 320 godz. 
dydaktycznych praktyk w okresie wakacyjnym stu‑
dentów drugiego roku studiów I stopnia kierunku 
pielęgniarstwo w placówkach Vitanas na terenie 
Berlina. Strona niemiecka zapewni studentom PUM 

hotel oraz całodzienne wyżywienie, a także przed 
wyjazdem sfinansuje intensywny kurs języka nie‑
mieckiego. Studenci otrzymają za praktykę wynagro‑
dzenie (399 euro za 4 tygodnie praktyki), które zgod‑
nie z prawem niemieckim nie jest opodatkowane. 

Druga część umowy dotyczyć będzie studentów 
pierwszego roku pielęgniarstwa studiów II stopnia, 
którzy w okresie wakacji mogą realizować w ramach 
doskonalenia zawodowego staż trzymiesięczny. 
Studenci otrzymają wynagrodzenie – 1400 euro za 
miesiąc pracy. Firma Vitanas zapewni uczestnikom 
stażu odpłatny hotel (150 euro za miesiąc pobytu) 
oraz sfinansuje kurs języka niemieckiego. Podpisa‑
nie umowy planowane jest na końcu lutego br.

Studenci studiów II stopnia mają prawo wykony‑
wania zawodu pielęgniarki, jednak większość z nich 
nie pracuje zawodowo ze względu na podjęte stu‑
dia. System kształcenia pielęgniarek realizowany 
w Polsce gwarantuje uznawanie dyplomu PUM we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Realizacja stażu umożliwi studentom zdobycie 
doświadczenia, poznanie nowoczesnej organizacji 
opieki pielęgniarskiej, pozwoli na doskonalenie zna‑
jomości języka niemieckiego, a także poprawi ich 
sytuację finansową. Osoby, które podejmą w przy‑
szłości pracę w Niemczech, będą mieć zaliczony staż 
i ułatwioną procedurę zatrudnienia i otrzymania 
korzystniejszych warunków finansowych. 

Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwer‑
sytetu Medycznego dzięki umowie z firmą Vitanas 
będzie jedyną uczelnią w Polsce dającą studentom 
kierunku pielęgniarstwo możliwość uzyskania wyna‑
grodzenia za praktykę. 

Niewątpliwie położenie Szczecina i wysoki poziom 
kształcenia pielęgniarek na PUM przyczyniły się 
do tak nowatorskich działań i rozszerzenia możli‑
wości pracy zawodowej dla absolwentów kierunku 
pielęgniarstwo. 

dr n. med. Elżbieta Grochans 
pełnomocnik rektora ds. pielęgniarstwa
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WYdzIaŁ LeKarsKI

stopień naukowy doktora habilitowanego
Dr hab. n. med. 1. agnieszka brodowska – 
Klinika Ginekologii i Uroginekologii
Dr hab. n. med. 2. Tomasz Byrski –  
Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej
Dr hab. n. med. 3. Maria Gańczak – Zakład 
Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
Dr hab. n. med. 4. anna Jakubowska –  
Zakład Genetyki i Patomorfologii
Dr hab. n. med. 5. Violetta sulżyc ‑bielicka – 
Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej
Dr hab. n. med. 6. Jerzy Świerkot – AM Wrocław

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny

Dr n. med. 1. anna banaś – Studium Doktoranckie, 
Zakład Farmakologii Doświadczalnej  
i Klinicznej
Dr n. med. 2. katarzyna blicharska ‑czubara – 
rezydent SPSK‑2 w Szczecinie
Dr n. med. 3. Maciej bohatyrewicz –  
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych
Dr n. med. 4. Mirosław burak – Zakład Diagnostyki 
Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
Dr n. med. 5. Marta cholewicka – Świętokrzyskie 
Centrum Psychiatrii w Morawicy
Dr n. med. 6. Paweł Domagała – Studium Dokto‑
ranckie, Zakład Genetyki i Patomorfologii
Dr n. med. 7. katarzyna Grudzińska – Studium 
Doktoranckie, Klinika Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej
Dr n. med. 8. Paweł Jakszuk – Katedra i Klinika 
Ortopedii Dziecięcej
Dr n. med. 9. Magdalena Janeczek – rezydent 
Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Dr n. med. 10. radosław kiedrowicz – rezydent 
SPSK‑2 w Szczecinie
Dr n. med. 11. anna Kozak – Specjalistyczny 
Szpital Szczecin – Zdunowo 
Dr n. med. 12. Marta kuczak ‑wójtowicz –  
rezydent SPSK‑2 w Szczecinie

Dr n. med. 13. izabela kulec ‑kaczmarska – Prywatny 
Gabinet Lekarski w Drawsku Pomorskim
Dr n. med. 14. Marek Lebiotkowski – Chirurgia 
Urazowo ‑Ortopedyczna SP ZOZ w Słubicach
Dr n. med. 15. Ewa Lewandowska – Oddział 
Internistyczno ‑Kardiologiczny Samodzielnego 
Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolo‑
nego w Szczecinie
Dr n. med. 16. Małgorzata Łukjanowicz – Klinika 
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Dr n. med. 17. Ewa Majdanik – Indywidualna  
Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Szczecinie 
Dr n. med. 18. Lilianna osowicz ‑korolonek –  
Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych 
i Chorób Wewnętrznych 
Dr n. med. 19. iwona ostrowska – Klinika Pediatrii, 
Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicz‑
nych i Kardiologii Wieku Rozwojowego 
Dr n. med. 20. Paweł ostrowski – Regionalny 
Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 
Dr n. med. 21. Justyna rajewska – Katedra 
i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Dr n. med. 22. wiesława rogoza ‑Mateja – Katedra 
i Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrz‑
nych
Dr n. med. 23. Hanna romanowska – Klinika 
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób 
Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojo‑
wego
Dr n. med. 24. Piotr sienkiewicz – Oddział Chirurgii 
Ogólnej Wojskowego Szpitala Specjalistycznego 
w Siedlcach
Dr n. med. 25. Tadeusz Szczepanik – Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktor” w Jeleniej 
Górze
Dr n. med. 26. Natalia szlarb – Klinikum Schwedt 
– Niemcy
Dr n. med. 27. zbigniew szlosser – Studium Dokto‑
ranckie, Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
Dr n. med. 28. artur Śliwiński – Oddział Chirurgii 
Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, 109. Szpital 
Wojskowy w Szczecinie
Dr n. med. 29. beata Trzcińska ‑butkiewicz – Klinika 
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 

stopnIe nauKoWe uzYsKane 
W roKu aKademICKIm 2010/2011
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Dr n. med. 30. Fabian urban – Zachodniopomorskie 
Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii 
Plastycznej w Gryficach
Dr n. med. 31. bartosz zawiślak – rezydent 
SPSK‑2 w Szczecinie 
Dr n. med. 32. Monika zawiślak – rezydent 
SPSK‑2 w Szczecinie

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej

Dr n. med. 1. urszula adamiak ‑Giera – Studium 
Doktoranckie, Zakład Farmakokinetyki 
i Terapii Monitorowanej 
Dr n. med. 2. Dagmara Dymerska – Zakład 
Genetyki i Patomorfologii
Dr n. med. 3. Paulina Gapska – Zakład Genetyki 
i Patomorfologii
Dr n. med. 4. Dominika Jamioł ‑Milc – Studium 
Doktoranckie, Katedra Biochemii i Chemii 
Medycznej 
Dr n. med. 5. anna kondarewicz – Studium 
Doktoranckie, Katedra i Zakład Histologii 
i Embriologii
Dr n. med. 6. agnieszka Lener – Studium 
Doktoran ckie, Zakład Farmakologii 
Doświadczalnej i Klinicznej 
Dr n. med. 7. Dominika wokołorczyk – Zakład 
Genetyki i Patomorfologii 

WYdzIaŁ LeKarsKo ‑stomatoLogICznY

stopień naukowy doktora habilitowanego
Dr hab. n. med. 1. marzena Dominiak – Zakład 
Stomatologii Zachowawczej 

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny

Dr n. med. 1. Dariusz kotlęga – rezydent Katedry 
i Kliniki Neurologii 
Dr n. med. 2. Małgorzata Paprota – Katedra 
i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie stomatologii

Dr n. med. 1. bartosz Dalewski – Katedra 
i Zakład Protetyki Stomatologicznej
Dr n. med. 2. aleksandra Głodek – Harvard 
Medical School w Bostonie, USA
Dr n. med. 3. Justyna Gmyrek ‑Mamak – Studium 
Doktoranckie, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
i Immunologii 

Dr n. med. 4. Magdalena Gońda ‑Domin –  
rezydent NZOZ Specjalistycznej Lecznicy 
Stomatologicznej
Dr n. med. 5. Magdalena kaczała – Studium 
Doktoranckie, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
i Immunologii 
Dr n. med. 6. andrzej kierat – Studium Dokto‑
ranckie, Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej
Dr n. med. 7. Małgorzata kozak – Studium Dok‑
toranckie, Zakład Farmakologii Doświadczalnej 
i Klinicznej 
Dr n. med. 8. Nikolina Krupa – Studium Dokto‑
ranckie, Zakład Stomatologii Dziecięcej
Dr n. med. 9. Jerzy mrozek – Samodzielny Nie‑
publiczny Zespół Opieki Stomatologicznej 
w Krośnie 
Dr n. med. 10. Jacek organa – Specjalistyczna 
Praktyka Stomatologiczna w Łodzi
Dr n. med. 11. Marcin Post – Studium Doktoran‑
ckie, Katedra i Zakład Ortodoncji
Dr n. med. 12. rafał rudziński – Studium Dokto‑
ranckie, Zakład Periodontologii 
Dr n. med. 13. sylwia szymaniak ‑rochoń – NZOZ 
Stomatologia Rodzinna w Szczecinie 

WYdzIaŁ nauK o zdroWIu

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie medycyny

Dr n. med. 1. Grażyna Gregorowicz – Wydział 
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielono‑
górskiego
Dr n. med. 2. anita Huryń – Samodzielna 
Pracownia Dermatologii Estetycznej
Dr n. med. 3. andrzej Jasiewicz – Katedra 
i Klinika Psychiatrii 
Dr n. med. 4. Jerzy Kolenda – „Kineziz” Samo‑
dzielna Praktyka Lekarska
Dr n. med. 5. monika mak – Katedra i Klinika 
Psychiatrii
Dr n. med. 6. Marta Milona – Zakład Higieny, 
Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
Dr n. med. 7. Marzena Noworyta ‑ziętara – 
Klinika Hipertensiologii i Choró Wewnętrznych
Dr n. med. 8. agnieszka rudzińska – Indywidualna 
Praktyka Lekarska
Dr. n. med. 9. bogdan rumianowski – Studium 
Doktoranckie Samodzielna Pracownia Histologii 
i Biologii Rozwoju
Dr n. med. 10. Małgorzata sokołowska – Klinika 
Położnictwa i Ginekologii 
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Dr n. med. 11. anna stocka – Katedra i Klinika 
Chorób Skórnych i Wenerycznych

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej

Dr n. med. 1. izabela uzar – Zakład Farmakologii 
Ogólnej i Farmakoekonomiki

stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Dr n. zdr. 1. sławomir Ertmański – Zakład 
Genetyki i Patomorfologii
Dr n. zdr. 2. Ewa kemicer ‑chmielewska – 
Zakład Zdrowia Publicznego
Dr n. zdr. 3. Joanna wichlińska – Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą

Opracowanie Dagmara Budek

WYdzIaŁ LeKarsKI oraz  
WYdzIaŁ LeKarsKo ‑stomatoLogICznY

Kierunek lekarski oraz kierunek  
lekarsko ‑dentystyczny

Kandydaci legitymujący się starą maturą zdawali 
egzamin wstępny z biologii, chemii i fizyki na pozio‑
mie rozszerzonym, którego przygotowanie powie‑
rzono Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warsza‑
wie. Za sprawdzanie i opracowanie wyników odpo‑
wiedzialna była Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Poznaniu, Kandydaci z nową maturą obowiązani 
byli zdać egzamin maturalny z biologii, chemii oraz 
fizyki na poziomie rozszerzonym.

WYdzIaŁ LeKarsKo ‑bIoteCHnoLogICznY 
I medYCYnY LaboratorYJneJ 

kierunek analityka medyczna
Kandydaci legitymujący się starą maturą obowią‑

zani byli przystąpić do egzaminu wstępnego z bio‑
logii i chemii na poziomie rozszerzonym, natomiast 
kandydaci z nową maturą obowiązani byli zdać 
egzamin maturalny z biologii i chemii na poziomie 
rozszerzonym.
kierunek biotechnologia specjalność  
biotechnologia medyczna (studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 
ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie rozszerzonym.
kierunek biotechnologia specjalność  
biotechnologia medyczna (studia ii stopnia)

Kandydaci przyjmowani byli na podstawie śred‑
niej ocen (z egzaminów) uzyskanych podczas stu‑
diów I stopnia na kierunku biotechnologia, biolo‑
gia, chemia lub jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku analityka medyczna lub farmacja.

WYdzIaŁ nauK o zdroWIu
kierunek dietetyka (studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 
ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie podstawowym lub rozszerzonym.
kierunek fizjoterapia (studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 
ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie podstawowym lub rozszerzonym. 
kierunek fizjoterapia (studia ii stopnia)

Kandydaci przyjmowani byli na podstawie śred‑
niej ocen (z egzaminów) uzyskanych podczas stu‑
diów I stopnia na kierunku fizjoterapia.
kierunek kosmetologia (studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 
ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie podstawowym lub rozszerzonym.
kierunek kosmetologia (studia ii stopnia)

reKrutaCJa na pum  
na roK aKademICKI 2011/2012
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Kandydaci przyjmowani byli na podstawie śred‑
niej ocen (z egzaminów) uzyskanych podczas stu‑
diów I stopnia na kierunku kosmetologia.
kierunek pielęgniarstwo i kierunek położnictwo 
(studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 
ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie podstawowym lub rozszerzonym.

kierunek pielęgniarstwo (studia i stopnia  
uzupełniające, tzw. pomostowe)

Kandydaci przyjmowani byli na podstawie roz‑
mowy kwalifikacyjnej z zakresu pielęgniarstwa.
kierunek pielęgniarstwo (studia ii stopnia)

Kandydaci przyjmowani byli na podstawie śred‑
niej ocen (z egzaminów) uzyskanych podczas stu‑
diów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
kierunek ratownictwo medyczne (studia i stopnia)

Kandydaci legitymujący się starą maturą przyj‑
mowani byli na podstawie konkursu świadectw 

Kierunek studiów Liczba  
kandydatów

Limit  
miejsc

Liczba  
kandydatów  
na 1 miejsce

Liczba  
przyjętych

wydział Lekarski

Kierunek lekarski – studia jednolite stacjonarne 652 180 3,62 180

Kierunek lekarski – studia jednolite niestacjonarne 91 54 1,68 54

wydział Lekarsko ‑stomatologiczny

Kierunek lekarsko ‑stomatologiczny – studia stacjonarne 211 80 2,63 82

Kierunek lekarsko ‑stomatologiczny – studia niestacjonarne 42 24 1,75 25

wydział Lekarsko ‑biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Kierunek analityka medyczna – studia stacjonarne 84 60 1,40 46

Kierunek biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna – 
studia I stopnia stacjonarne 90 60 1,50 51

Kierunek biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna – 
studia II stopnia stacjonarne 40 60 1,50 35

wydział Nauk o zdrowiu

Kierunek dietetyka – studia I stopnia stacjonarne 107 60 1,78 60

Kierunek fizjoterapia – studia I stopnia stacjonarne 245 60 4,08 58

Kierunek fizjoterapia – studia II stopnia stacjonarne 83 30 2,76 31

Kierunek fizjoterapia – studia II stopnia niestacjonarne 166 30 5,53 29

Kierunek kosmetologia – studia I stopnia stacjonarne 105 60 1,75 61

Kierunek kosmetologia – studia II stopnia stacjonarne 47 30 1,56 31

Kierunek kosmetologia – studia II stopnia niestacjonarne 67 60 1,11 61

Kierunek pielęgniarstwo – studia I stopnia stacjonarne 95 180 0,52 78

Kierunek pielęgniarstwo – studia I stopnia niestacjonarne  
uzupełniające, tzw. pomostowe 270 150 1,80 132

Kierunek pielęgniarstwo – studia II stopnia stacjonarne 43 120 0,35 34

Kierunek pielęgniarstwo – studia II stopnia niestacjonarne 84 120 0,70 76

Kierunek położnictwo – studia I stopnia stacjonarne 41 30 1,36 28

Kierunek ratownictwo medyczne – studia I stopnia stacjonarne 93 60 1,55 60

Kierunek zdrowie publiczne – studia II stopnia stacjonarne 36 60 0,60 33



Konferencje, zjazdy, szkolenia

10         Biuletyn Informacyjny     nr 4 (74) 2011

Na zaproszenie organizatorów projektu DUKOM 
w konferencjach wzięły czynny udział prof. PUM 
Beata Karakiewicz oraz dr Ewelina Żyżniewska‑
 ‑Banaszak.

W obu tych spotkaniach uczestniczyli partne‑
rzy projektu (przedstawiciele uniwersytetów i szkół 
medycznych oraz instytucji opiekuńczych) z Nie‑
miec, Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i Polski.

W trakcie trzydniowych dyskusji omawiane były 
modele kompetencji specyficzne dla kierunków 
kształcenia w naukach o zdrowiu, podejmowano 
kwestie wdrażania standardów opieki i włączania 
ich do programów nauczania na wydziałach kształ‑
cących kadry medyczne. Zadaniem uczestników było 
stworzenie jednolitego standardu dla nowoczesnego 
i skutecznego nowego podejścia do metod kształ‑
cenia. Celem tych działań jest zwiększenie możli‑
wości absolwentów uczelni w zakresie mobilności 
naukowej i zawodowej oraz stworzenie wspólnych 
podstaw kształcenia w zakresie pielęgniarstwa, 

ukończenia szkoły (średnia ocen), natomiast kan‑
dydaci z nową maturą obowiązani byli zdać egzamin 
maturalny z biologii lub chemii albo fizyki na pozio‑
mie podstawowym lub rozszerzonym. 
kierunek zdrowie publiczne (studia ii stopnia)

O przyjęcie na studia stacjonarne mogli ubiegać 
się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego 
stopnia na kierunku, na którym program nauczania 

obejmował co najmniej 60% treści programowych 
przewidzianych w standardach kształcenia dla kie‑
runku zdrowie publiczne. Kandydaci przyjmowani 
byli na podstawie średniej ocen (z egzaminów) uzy‑
skanych podczas studiów I stopnia na kierunku 
zdrowie publiczne.

Opracowanie Dagmara Budek

nauKI o zdroWIu W europIe 
noWe ramY KWaLIFIKaCJI

Współczesne społeczeństwa stają przed wyzwa‑
niem zapewnienia opieki osobom starszym we 
wszystkich możliwych sferach ich funkcjonowa‑
nia. Problematyka starzejących się społeczeństw 
jest tematem analiz, badań i wymiany doświadczeń 
między wieloma ośrodkami badawczymi i eduka‑
cyjnymi.

W 2011  r. odbyły się dwie konferencje dotyczące 
tej problematyki pod wspólną nazwą „Improvement 
of vertical and horizontal permeability of compe‑
tencies in the field of geriatric care” organizowane 
w ramach projektu Leonardo da Vinci „DUKOM” 
przez uniwersytety medyczne w Europie. 

Pierwsza konferencja zorganizowana była 
w dniach 6–9 kwietnia przez Wydział Nauk o Zdro‑
wiu Uniwersytetu Trackiego w Starej Zagorze 
w Bułgarii. Druga konferencja odbyła się 19–21 
października w Barcelonie. Organizatorem jej był 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Psychologii i Pedagogiki 
Sportu Uniwersytetu Ramona Llulla w  Barcelonie. 
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opieki społecznej, zdrowia publicznego, fizjoterapii 
na bazie europejskich ram kwalifikacji. 

Program konferencji obejmował również wizytę 
studyjną organizowaną przez Wydział Psychologii 
Uniwersytetu Ramona Llulla w Barcelonie, który 
skupia różne kierunki będące odpowiednikami 
naszych, w tym zdrowia publicznego, fizjoterapii 
i nauk o żywieniu. W trakcie wizyty znaczna część 
czasu przeznaczona była na  porównanie organizacji 
kształcenia na pokrewnych kierunkach. Dr Ewe‑
lina Żyżniewska ‑Banaszak miała okazję wymienić 
poglądy z prof. Olgą Bruna Rabassa, szefem fakul‑
tetu psychologii i pedagogiki sportu na Uniwersyte‑

cie Ramona Llulla, na temat organizacji kształcenia 
w zakresie fizjoterapii oraz organizacji rehabilitacji 
w placówkach klinicznych, natomiast prof. PUM 
Beata Karakiewicz przedstawiła kierunki rozwoju 
nauk o zdrowiu na naszej uczelni. 

Na zakończenie wizyty wyznaczone zostały 
kolejne zadania do wykonania przed następnymi 
konferencjami, które zaplanowane są w 2012 r. 
w Babes ‑Bolyai University w  Cluj ‑Napoca w Rumu‑
nii oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 
w Szczecinie.

dr n. med. Ewelina Żyżniewska ‑Banaszak 
Samodzielna Pracownia  

Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

CzŁoWIeK – zdroWIe – ŚrodoWIsKo 
KonFerenCJa poLsKIego toWarzYstWa medYCYnY ŚrodoWIsKoWeJ

Dnia 25–26 listopada 2011 r. w hotelu Novotel 
w Szczecinie odbyła się X Międzynarodowa Konfe‑
rencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowi‑
skowej (PTMŚ) „Człowiek – Zdrowie – Środowisko” 
połączona ze Zjazdem Zarządu Głównego PTMŚ. 
Tematyką konferencji były aktualne problemy 
zdrowia środowiskowego i medycyny środowisko‑
wej, zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowot‑
nej, a także epidemiologii. Konferencja została 
zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego 
PUM w Szczecinie, PTMŚ Zarząd Główny i Oddział 
Zachodniopomorski oraz Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej (PSEW). Komitet organiza‑
cyjny, któremu przewodniczyła dr n. hum. Bożena 
Mroczek, tworzyli: mgr Artur Kotwas, mgr Dorota 
Mazurek, mgr Diana Paryska (PSEW), Ewa Pia‑

secka, Alina Grabowska, Anna Lebiedź i Małgorzata 
Skubisz. 

Konferencja otrzymała mecenat miasta Szcze‑
cina z prawem do korzystania z logotypu, patronat 
honorowy objęli: rektor Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie prof. dr hab. Przemysław 
Nowacki, wojewoda zachodniopomorski Marcin 
Zydorowicz, zachodniopomorski inspektor ochrony 
środowiska mgr inż. Andrzej Miluch, zachodniopo‑
morski wojewódzki inspektor sanitarny lek.  Jerzy 
Jakubek oraz dyrektor Instytutu Medycyny Pracy 
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu dr Piotr 
Brewczyński. Konferencja podzielona była na trzy 
główne sesje: inauguracyjną; trzy sesje tematyczne 
obejmujące: środowiskowe zagrożenia zdrowia; 
infrastrukturę środowiska a zdrowie człowieka; stan 
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gleby, wód i powietrza, ich wpływ na zdrowie czło‑
wieka; opiekę środowiskową w zdrowiu i chorobie; 
cywilizacyjne zagrożenia zdrowotne uwarunkowane 
środowiskowo; zagrożenia środowiskowe a medy‑
cyna kliniczna; żywność i żywienie człowieka; dwie 
sesje plakatowe. Sesję inauguracyjną otworzyły: 
prof. dr hab. Krystyna Pawlas, przewodnicząca 
Zarządu Głównego PTMŚ, i prof. PUM Beata Kara‑
kiewicz, wiceprzewodnicząca PTMŚ. Po powitaniu 
gości i uczestników prof. PUM Beata Karakiewicz 
(fot. 1) złożyła gratulacje prof.  Krystynie Pawlas 
w związku z powołaniem na konsultanta krajowego 
w dziedzinie zdrowia publicznego.

Wykłady w sesji inauguracyjnej wygłosili: 
prof. Krystyna Pawlas (fot. 2), dr Krystyna Radecka, 
Dyrektor Departamentu GIS (fot. 3) oraz prof. Marta 
Wawrzynowicz ‑Syczewska, prodziekan WNoZ PUM 
(fot. 4). 

Moderatorami pierwszej sesji tematycznej 
po świę conej środowiskowym zagrożeniom zdro‑
wia byli prof. Janusz Hałuszka oraz prof. Leszek 
Solecki. Sesja rozpoczęła się odczytaniem przez 
prof. Hałuszkę przesłania do uczestników X Kon‑
ferencji napisanego przez prof. Zbigniewa Rudkow‑
skiego.

Druga sesja tematyczna, której przewodniczyli 
prof. Andriej Szpakov oraz dr inż. Janina Fudała, 
dotyczyła wpływu infrastruktury środowiska 
na zdrowie człowieka. Poprzedzona była konferencją 
prasową na temat oddziaływania farm wiatrowych 
na zdrowie człowieka. W sesji uczestniczyli również 
dziennikarze z czasopism rolniczych, przedstawi‑
ciele PSEW oraz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych 
Energetyce Odnawialnej. Tematykę wpływu farm 
wiatrowych na zdrowie człowieka przedstawiły 
prof. Krystyna Pawlas i dr n. hum. Bożena Mro‑
czek (fot. 5), bariery w komunikacji społecznej omó‑
wiła dr Donata Kurpas (fot. 6), a dr inż. Krystyna 
Kurowska i dr inż. Hubert Kryszk zwrócili uwagę 
na znaczenie planowania przestrzennego dla zdro‑
wia człowieka. 

Profesor Janusz Hałuszka (fot. 7) wysoko ocenił 
poziom prac prezentowanych w czasie sesji plaka‑
towych, moderowanych przez dr. Jacka Brodow‑
skiego, dr. Zdzisława Brzeskiego oraz dr Iwonę 
Pirogowicz. Uczestnicy konferencji przez dwa dni 
mogli zapoznać się z 38 plakatami, których autorzy 
prezentowali zagadnienia zdrowia człowieka, uwa‑
runkowań środowiskowych zdrowia, profilaktyki, 
zanieczyszczeń środowiska oraz nutrogenomiki 
i prawidłowego żywienia. 

1

2

3

4
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Nad przebiegiem trzeciej sesji tematycznej 
poświęconej żywności i żywieniu człowieka czuwały 
prof. PUM Ewa Stachowska oraz dr Bożena Mro‑
czek, w zastępstwie dr Krystyny Radeckiej. Uczest‑
nicy wysłuchali m.in. wykładów: prof.  PUM Ewy 
Stachowskiej na temat nutrogenomiki, mgr Anny 
Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin o wpływie 
mediów na promocję zdrowia, a także dr Arlety 
Drozd o żywności modyfikowanej genetycznie. 

Pierwszy dzień obrad zakończony został uro‑
czystą kolacją w restauracji hotelu Novotel, której 
towarzyszyła wymiana poglądów i  opinii o konferen‑
cji. Atmosferę przeżycia artystycznego wprowadził 
występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej 
„Krąg” pod kierownictwem mgr. Mariusza Kowal‑
czyka (fot. 8).

Następnego dnia uczestnicy wysłuchali wykła dów 
przygotowanych przez prof. Janusza Hałuszkę, 
dr. hab. Adama Stefańskiego, prof. Andrieja Shpakova, 
dr Iwonę Rotter, dr Lucynę Sochocką, dr Jolantę 
Kucharską ‑Mazur, dr. inż. Jana Sobótkę. Sesję 
moderowali dr hab. Adam Stefański i dr n. tech. 
Agnieszka Wlazło. 

Wykłady kończące dwudniową konferencję 
dotyczyły środowiskowych uwarunkowań zdro‑
wia, przedstawili je: prof. Ireneusz Całkosiński, 
dr hab. Zofia Sadecka, mgr Agnieszka Popadowska, 
a także dr Tomasz Olszowski, który zaprezentował 
wyniki badań na temat zainteresowania wybranymi 
problemami środowiskowymi wśród internautów 
z wykorzystaniem narzędzia statystyki wyszukiwarki 
Google. Aspekty opieki środowiskowej w zdrowiu 
i chorobie omówione zostały przez mgr Marię Jasiń‑
ską i mgr Anetę Sepioło. Sesję moderowali prof.  
Ireneusz Całkosiński i dr hab. inż. Zofia Sadecka. 
Doktor Jacek Brodowski podsumował sesje plaka‑
towe, wskazując na wysoki poziom prezentowanych 
prac, a wyróżnionym autorom prac wręczył nagrody 
prezydenta miasta Szczecina.

Profesor Krystyna Pawlas i dr Bożena Mroczek 
dokonały podsumowania X Konferencji PTMŚ 
i podziękowały wszystkim uczestnikom oraz orga‑
nizatorom, jak również sponsorom.

dr n. hum. Bożena Mroczek 
Zakład Zdrowia Publicznego

Magdalena Śmietana 
studentka III roku WNoZ

Zdjęcia Marlena Kawecka
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W dniach 8–10 grudnia 2011 r. odbyło się 
I Zachodniopomorskie Spotkanie z Endokrynologią 
połączone z jubileuszem 50  ‑lecia Kliniki Endokry‑
nologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrz‑
nych PUM w Szczecinie. Konferencja odbyła się 
w hotelu Radisson i zgromadziła 300 uczestników 
z całej Polski. Przybyłych gości powitał kierownik 
Kliniki Endokrynologii PUM prof. Anhelli Syrenicz, 
a jako pierwszy głos zabrał rektor Pomorskiego Uni‑
wersytetu Medycznego prof. Przemysław Nowacki, 
który z dużym uznaniem odniósł się do przeszłości 
i obecnej pozycji Kliniki Endokrynologii. 

Życzenia pomyślności i gratulacje złożyli kie‑
rownicy akademickich ośrodków endokrynologicz‑
nych: prof. Andrzej Milewicz z UM we Wrocławiu, 
prof. Andrzej Lewiński i prof. Jan Komorowski z UM 
w Łodzi, prof. prof. Stefan i Wojciech Zgliczyńscy 
z UM w Warszawie, prof. Krzysztof Sworczak z UM 
w Gdańsku, prof. Alicja Hubalewska z UJ w Kra‑
kowie, prof. Marek Ruchała z UM w Poznaniu, 
prof. Beata Kos  ‑Kudła ze Śląskiego UM, prof. Jan 
Tarach z UM w Lublinie oraz prof. płk Grzegorz 
Kamiński z WIM w Warszawie. Gratulacje i ser‑
deczne życzenia przesłali także prof. prof. Alicja 

I zaCHodnIopomorsKIe spotKanIa 
z endoKrYnoLogIĄ

JubILeusz 50  ‑LeCIa KLInIKI 
endoKrYnoLogII pum W szCzeCInIe

Medal pamiątkowy 50‑lecia Kliniki Endokrynologii, 
Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM

Prof. Anhelli Syrenicz, kierownik Kliniki Endokrynologii, 
Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM

Prof. Przemysław Nowacki, rektor PUM Prof. Andrzej Ciechanowicz, prorektor ds. nauki PUM
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Macke ‑Nauman i Janusz Nauman z UM w Warsza‑
wie oraz prof. Stanisław Czekalski z UM w Poznaniu. 

Wykład inauguracyjny pt. „Jak odsiać ziarno 
od plew? Wprowadzenie do ewaluacji badań nauko‑
wych w medycynie” wygłosił prof.  Andrzej Cie‑
chanowicz, prorektor ds. nauki PUM w Szczecinie. 
Dzięki ponadczasowemu przesłaniu wystąpienie 
to zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem. 
Profesor Ciechanowicz stworzył jednocześnie miłą, 
koleżeńską atmosferę, wspominając swoją pracę 
w Klinice Endokrynologii w ramach specjalizacji 
z chorób wewnętrznych. 

Obrady pierwszego dnia konferencji zakoń‑
czył wykład prof. Anhellego Syrenicza pt. „50 lat 
minęło… z historii Kliniki Endokrynologii”, udoku‑
mentowany licznymi historycznymi fotografiami, 
który zapoznał uczestników konferencji z historią 
Kliniki Endokrynologii oraz przedstawił wszystkich 
jej pracowników. 

Klinika Endokrynologii Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie powstała w 1961 r. poprzez 
wydzielenie łóżek z oddziału internistycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 
i pierwotnie funkcjonowała jako III Klinika Chorób 
Wewnętrznych PAM; w 1974 r. zmieniła nazwę na Kli‑
nika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych PAM. 

Pierwszym kierownikiem Kliniki, w latach 1961–
1978, był prof. dr hab. Marek Eisner, który jako 
pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie 
wprowadził leczenie karłowatości przysadkowej 
ludzkim hormonem wzrostu. Główne kierunki 
działalności naukowej Kliniki w tym czasie obej‑
mowały: choroby podwzgórzowo ‑przysadkowe, cho‑
roby nadnerczy, rozwijanie metod biochemicznych 

i radioimmunologicznych do oznaczania insuliny 
i hormonu wzrostu w surowicy oraz steroidów 
w moczu, badania nad zastosowaniem testów 
dynamicznych oceniających sprawność osi pod‑
wzgórze–przysadka–gruczoł obwodowy. W 1966 r.
dzięki współpracy prof. Eisnera z prof. Mauricem 
S. Rabenem z USA uzyskano do leczenia chorych 
ludzki hormon wzrostu, co pozwoliło, we współpracy 
z prof. prof. Zakrzewskim i Paszko, na terapię tym 
hormonem grupy 60 chorych z karłowatością przy‑
sadkową – w tamtych latach było to duże osiągnięcie. 
Do zespołu Kliniki Endokrynologii należeli wówczas: 
dr Jolanta Derech ‑Mrozowska, dr Helena Dobrohor‑
ska, dr Mirosława Gruszczyńska, dr Marta Kamm, 
dr Janina Koszarska, dr Milady Majewska, dr Maria 
Malinowska, dr Krystyna Oskaldowicz, dr Krystyna 
Pilarska, dr Teresa Spychalska, dr Alfons Stachow‑
ski, dr Danuta Sulima, dr Barbara Krzyżanowska‑
 ‑Świniarska i dr Marek Toczkowski. Kierownikiem 
laboratorium klinicznego była dr Idalia Gołębiowska. 

Drugim kierownikiem Kliniki, w latach 1978–
1997, został prof. dr hab. Stanisław Czekalski. 
W tym czasie zmieniła ona nazwę na Klinika 
Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób 
Przemiany Materii. Profesor Czekalski prowadził 
wielokierunkową działalność kliniczną i naukową 
w dziedzinach endokrynologii, diabetologii, nad‑
ciśnienia tętniczego i otyłości. Zespół Kliniki brał 
udział w programach resortowych i w realizacji gran‑
tów KBN, zorganizowano szereg zjazdów, konferencji 
naukowych, powstały też liczne doktoraty i miało 
początek kilka habilitacji. Spośród nowych leka‑
rzy zatrudnionych przez prof. Czekalskiego należy 
wymienić: dr Elżbietę Andrysiak ‑Mamos, dr Annę 
Borowiecką, dr. Henryka Fuchsa, dr Marię Janiak, 
dr. Krzysztofa Napierałę, dr Urszulę Majewską, 
dr Liliannę Majkowską, dr. Tomasza Miazgowskiego, 
dr. Piotra Molędę, dr. Jarosława Ogonowskiego, 

Zespół Kliniki Endokrynologii, 1987 rok. Od lewej siedzą: lek. Dorota 
Małosek, dr Helena Dobrohorska, lek. Urszula Majewska, prof. 
Marek Eisner, lek. Lilianna Majkowska, lek. Elżbieta Andrysiak‑
 ‑Mamos, od lewej stoją: dr n. farm. Idalia Gołębiowska, dr Krystyna 
Oskaldowicz, prof. Stanisław Czekalski, lek. Krystyna Widecka,  

dr Barbara Krzyżanowska ‑Świniarska

Zespół Kliniki Endokrynologii, 2002 rok
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nopolskim Rejestrze Raków Tarczycy. Działalność 
naukowa Kliniki Endokrynologii jest wielokierun‑
kowa, m.in. prowadzone są badania metabolizmu 
kostnego w endokrynopatiach, przebiegu chorób 
endokrynologicznych u kobiet w ciąży, polimorfizmu 
genów receptorów somatostatynowych w guzach 
neuroendokrynnych i guzach przysadki, mutacji 
genu receptora TSH w wolu guzkowym i genu CYP 
21 w incydentaloma nadnerczy, oceny ekspresji 
NIS w wolu guzkowym oraz raku sutka, oceny 
metabolicznych przyczyn otyłości u dzieci i doro‑
słych oraz badania nad oftalmopatią obrzękowo‑
 ‑naciekową. W ciągu 50 lat istnienia Kliniki obro‑
niono 53 doktoraty, osiem habilitacji, specjalizację 

drugiego stopnia z chorób wewnętrznych uzyskało 
78 osób, specjalizację z diabetologii 23 osoby oraz 
z endokrynologii 19 osób. Klinika jest ośrodkiem 
naukowym i dydaktycznym pełniącym rolę konsul‑
tacyjną dla regionu zachodniopomorskiego, organi‑
zuje także zjazdy i konferencje naukowe, prowadzi 
ogólnopolskie kursy szkoleniowe dla lekarzy. Pod 
redakcją Anhellego Syrenicza ukazały się następu‑
jące podręczniki: w 2005 r. „Choroby endokrynolo‑
giczne w ciąży – diagnostyka i leczenie”, w 2009 r. 
„Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej”, 
zaś w 2011 r. ukazała się jej wersja angielska dla 
lekarzy i studentów angielskojęzycznych studiują‑
cych na polskich uniwersytetach medycznych, pod 
koniec 2011 r. został oddany do rąk czytelników 
podręcznik „Endokrynopatie w ciąży”.

W drugim dniu konferencji „I Zachodniopomor‑
skie spotkania z endokrynologią” odbyły się sesje 
dotyczące chorób tarczycy, osteoporozy, diagnostyki 

dr. Adama Stefańskiego, dr. Anhellego Syrenicza, 
dr Krystynę Widecką i dr Wiesławę Wieliczko. Kie‑
rownikiem laboratorium klinicznego została Maria 
Gulińska.

W tamtych latach pielęgniarką oddziałową była 
początkowo Jadwiga Święcka, a następnie Halina 
Kędziora, natomiast sekretariat prowadziła najpierw 
Jadwiga Świetlikowska, a potem Iwona Żuk. 

Trzecim kierownikiem Kliniki, w latach 1997–2007, 
została prof. Krystyna Pilarska. Pod jej kierownic‑
twem nastąpił dalszy rozwój naukowy Kliniki, bada‑
nia koncentrowały się głównie na chorobach tar‑
czycy, osteoporozie i cukrzycy. W Klinice rozpoczęli 
pracę dr Grzegorz Kulig i  dr Maciej Robaczyk oraz 
Katarzyna Ciszałowicz, która prowadziła sekretariat.

W 2007 r. decyzją Senatu PAM zmieniono nazwę 
Kliniki na  Klinika Endokrynologii, Chorób Metabo‑
licznych i Chorób Wewnętrznych, ponadto z macie‑
rzystej jednostki wyodrębniono dwie nowe: Klinikę 
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz Klinikę 
Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych. Kierowni‑
kiem Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych 
i Chorób Wewnętrznych został prof. dr hab. Anhelli 
Syrenicz. W roku 2008 Klinika została przeniesiona 
z Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpi‑
tala Zespolonego w Szczecinie do Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM. Dzięki 
życzliwości dyrektora szpitala dr Marii Ilnickiej‑
 ‑Mądry uzyskano znakomite warunki lokalowe 
i techniczne, umożliwiające właściwe leczenie 
i opiekę nad chorymi. 

Obecnie w Klinice Endokrynologii, Chorób 
Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych PUM pra‑
cują: dr Elżbieta Andrysiak ‑Mamos, dr Agnieszka 
Kaźmierczak ‑Puchalska, dr Monika Koziołek, 
dr Jakub Pobłocki, dr Elżbieta Sowińska ‑Przepiera, 
dr Ewa Wentland ‑Kotwicka, dr Ewa Żochowska oraz 
lekarze rezydenci: dr Bartosz Kiedrowicz, dr Anna 
Sieradzka, dr Justyna Syrenicz, dr Magdalena 
Świniarska, dr Aleksandra Walkowiak i dr Marta 
Wolska. Obowiązki pielęgniarki oddziałowej pełni 
nieprzerwanie Halina Kędziora, a za sekretariat 
odpowiada Katarzyna Ciszałowicz.

Do Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicz‑
nych i Chorób Wewnętrznych oprócz oddziału należy: 
poradnia endokrynologii i poradnia endokrynologii 
ginekologicznej, ponadto Klinika posiada pracownię 
densytometrii, pracownię ultrasonografii i labora‑
torium naukowo ‑usługowe. Zespół Kliniki bierze 
udział w realizacji kilku grantów KBN, uczestniczy 
w Narodowym Programie Niedoboru Jodu oraz Ogól‑

Zespół Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób 
Wewnętrznych 2011 rok. Od lewej siedzą: dr Elżbieta Sowińska‑
 ‑Przepiera, dr Elżbieta Andrysiak ‑Mamos, prof. Anhelli Syrenicz, 
piel. oddzia łowa Halina Kędziora, od lewej stoją: dr Monika Koziołek, 
dr Jakub Pobłocki, dr Justyna Syrenicz, dr Marta Wolska, sekretarka 
Kata rzyna Ciszałowicz, dr Lilianna Osowicz ‑Korolonek, dr Aleksandra 
Walkowiak, dr Bartosz Kiedrowicz, dr Ewa Żochowska, dr Alicja 
Dubińska ‑Walczak, dr Anna Sieradzka, dr Kaźmierczyk ‑Puchalska 

i pielęgniarki: Anna Kalenik, Ewa Kucharek, Iwona Uhle
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w endokrynologii, nowotworów endokrynologicz‑
nych i problemów chirurgicznych. W sesji tarczy‑
cowej wykłady wygłosili: prof. Andrzej Lewiński 
nt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu wola guzko‑
wego”, prof. Anhelli Syrenicz i dr Monika Koziołek 
nt. „Nietypowe postacie nadczynności tarczycy”, 
prof. Jerzy Sowiński nt. „Leczenie 131I łagodnych 
chorób tarczycy”, prof. Małgorzata Karbownik‑
 ‑Lewińska nt. „Leczenie niedoczynności tarczycy 
w ciąży” i prof. Josef Kohrle z Berlina „Metabolites 
and modulators of the thyroid hormone axis: thyro‑
namines and selenium”. W sesji dotyczącej osteopo‑
rozy przedstawiono wykłady: prof. Janusz Badurski 
nt. „Postępy w diagnostyce osteoporozy”, prof. Marek 

Bolanowski nt. „Postępy w leczeniu osteoporozy” 
i prof. Andrzej Milewicz nt. „Zaburzenia endokryno‑
logiczne w PCO – diagnostyka i leczenie”. Sesja dia‑
gnostyczna obejmowała wystąpienia: prof. Wojciecha 
Zgliczyńskiego nt. „Diagnostyka i leczenie guzów 
przysadki”, prof. Stanisława Spornego nt. „Diagno‑
styka cytologiczna chorób tarczycy”, prof. Barbary 
Jarząb nt. „Postępy w diagnostyce i leczeniu raków 
tarczycy” i prof. Andrzeja Ciechanowicza nt. „Bada‑
nia molekularne w chorobach endokrynologicz‑
nych”. W sesji dotyczącej guzów neuroendokryn‑
nych wykłady wygłosili: prof. Beata Kos ‑Kudła nt. 
„Zasady postępowania diagnostycznego i terapeu‑
tycznego u chorych z guzami neuroendokrynnymi”, 
dr Elżbieta Andrysiak ‑Mamos nt. „Doświadczenia 
własne w diagnostyce i leczeniu guzów neuroendo‑
krynnych” i prof. Alicja Hubalewska ‑Dydejczyk nt. 
„Nowe możliwości diagnostyki obrazowej i leczenia 
radioizotopowego w onkologii endokrynologicznej”. 

Ostatnia sesja w drugim dniu konferencji dotyczyła 
chirurgii: prof. Marek Dedecjus wygłosił wykład nt. 
„Leczenie operacyjne przytarczyc”, dr Jerzy Lubi‑
kowski nt. „Leczenie operacyjne guzów nadnercza” 
oraz prof. Ireneusz Kojder i  dr hab. Leszek Sagan 
nt. „Leczenie operacyjne guzów okolicy siodłowo‑
 ‑nadsiodłowej”.

Trzeci dzień konferencji obejmował cztery sesje 
naukowe. W pierwszej sesji przedstawiono wykłady: 
prof.  Jerzy Samochowiec nt. „Zaburzenia psychiczne 
w chorobach endokrynologicznych”, prof. Krzysz‑
tof Sworczak nt. „Subkliniczny zespół Cushinga”, 
prof. Krystyna Widecka nt. „Nadciśnienie w choro‑
bach endokrynologicznych”, prof. Kazimierz Ciecha‑
nowski nt. „Uszkodzenie nerek w endokrynopatiach” 
i prof. Krzysztof Marczewski nt. „Etyczne aspekty 
wprowadzania nanotechnologii i biologii syntetycz‑
nej do endokrynologii”. Druga sesja dotyczyła endo‑
krynologii ginekologicznej: prof. dr hab. Krzysztof 
Kula wygłosił wykład nt. „Hipogonadyzm późny 
u mężczyzn: patogeneza, występowanie i leczenie” 
i dr Elżbieta Sowińska ‑Przepiera nt. „Endokryno‑
logiczne przyczyny zaburzeń miesiączkowania”. 
Trzecia sesja była poświęcona problemom pedia‑
trycznym: prof. Mieczysław Walczak wygłosił wykład 
nt. „Niedobór hormonu wzrostu – obraz kliniczny 
i leczenie”, dr Małgorzata Syrenicz nt. „Dojrzewa‑
nie płciowe – spojrzenie endokrynologa pediatry” 
i prof. Ewa Małecka ‑Tendera nt. „Otyłość u dzieci 
– czy już epidemia?”. Ostatnia sesja konferencji 
dotyczyła problemów metaboliczno ‑cukrzycowych: 
prof. Maria Górska wygłosiła wykład nt. „Postępy 
w leczeniu cukrzycy”, prof. Lilianna Majkowska 
nt. „Diagnostyka cukrzycy – w jakim kierunku 
idziemy?” i dr  Elżbieta Sowińska ‑Przepiera nt. 
„Mineralizacja kości w okresie rozwojowym”.

Konferencję zakończyło wystąpienie prof. Anhel‑
lego Syrenicza, który podziękował wszystkim uczest‑
nikom, w tym szczególnie byłym pracownikom 
PUM w Szczecinie, za udział w uroczystościach. 
W odpowiedzi na wystąpienie profesora głos zabrała 
dr Idalia Gołębiowska, która w imieniu byłych pra‑
cowników podziękowała za zorganizowanie obcho‑
dów 50 ‑lecia Kliniki Endokrynologii i zaproszenie 
na uroczystość. Pamiątkowe zdjęcie byłych i obec‑
nych pracowników Kliniki było ostatnim miłym 
akcentem kończącym konferencję. 

prof. dr hab. Anhelli Syrenicz 
Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych 

i Chorób Wewnętrznych

Jubileusz 50‑lecia Kliniki Endokrynologii PUM w Szczecinie. 
Od lewej siedzą: dr Oskaldowicz, dr Dobrohorska, dr Gołębiowska, 
dr Kamm, dr Malinowska, od lewej stoją: dr Sowińska‑Przepiera, 
dr Spychalska, dr Andrysiak‑Mamos, mgr Gulińska, prof. Syrenicz, 
dr Sulima, prof. Majkowska, dr Ogonowski, dr Pynka, dr Napierała, 

dr Wieliczko, dr Fuchs
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Jacek rudnicki: Jak długo trwały przygotowania 
do przeszczepu?
Prof. Tomasz Grodzki: Gdy w 1995 r. wybierałem 
się do szpitala Barnes w St. Louis, siostrzanym 
mieście Szczecina, aby uczyć się przeszczepiania 
płuc u profesorów Coopera i Pattersona, niewielu 
wierzyło, że takie procedury będą kiedykolwiek 
wykonywane w Szczecinie. Od tego czasu w Barnes 
Hospital oraz w ośrodkach w Zurychu, Hanowerze 
i Turynie przeszkoliliśmy kilkunastu kluczowych 
członków zespołu przeszczepowego, który ogółem 
liczy ponad 40 osób. Można więc powiedzieć, że tro‑
chę czasu nam zeszło, ale chcieliśmy podejść do tego 
trudnego przedsięwzięcia jak najrzetelniej. Szko‑
limy się zresztą nadal, za parę dni do Hanoweru – 
największego niemieckiego ośrodka transplantacji 
płuc, wyjeżdżają kolejne osoby, aby pogłębić swoją 
wiedzę.
co jest najtrudniejszym elementem operacji?

Najtrudniejszy i najbardziej emocjonalny jest 
moment uruchamiania krążenia w przeszczepionym 

udana operaCJa 
przeszCzepIenIa pŁuCa 

W szpItaLu W zdunoWIe

Zdjęcie przeszczepionego płuca zaraz po operacji

Profesor Tomasz Grodzki wraz z zespołem przeprowadził operację przeszczepienia 
płuca 57 ‑letniej pacjentce ze skrajną rozedmą płuc. Operacja miała miejsce na Oddziale 
Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej PUM w szpitalu w  Zdunowie w grudniu 2011 r. 
W tym roku takich zabiegów będzie można wykonać 20. O operacji z prof. Tomaszem 
Grodzkim rozmawia red. Jacek Rudnicki.

Pacjentka kilka dni po zabiegu

płucu i rozpoczęcie jego wentylacji. W tym momen‑
cie może dojść do tzw. pierwotnej dysfunkcji prze‑
szczepu, co jest tragicznym powikłaniem o drama‑
tycznym przebiegu. Sporym wyzwaniem jest także 
precyzyjna koordynacja całej procedury od wyty‑
powania dawcy po dowiezienie biorcy, pobranie, 
transport i wszczepienie płuca itd. Na to wszystko 
mamy raptem sześć godzin – znacznie mniej niż 
w przypadku innych narządów miąższowych z uwagi 
na specyfikę tkanki płucnej. 

Na Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersio‑
wej PUM, którym mam zaszczyt kierować, i który 
znajduje się w czołówce najaktywniejszych tego typu 
klinik i oddziałów w Polsce i jest jednym z większych 
w Europie, wykonujemy pełne spektrum operacji 
torakochirurgicznych, tak więc od strony tech‑
nicznej mieliśmy nieco obaw, ale szczerze mówiąc 
umiarkowanych.
Jak wygląda przygotowanie pacjenta do operacji?

Po kwalifikacji chorego do wpisania na listę ocze‑
kujących na przeszczep znajduje się on pod ścisłą 
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kontrolą lekarzy Kliniki oraz miejscowych pulmono‑
logów w rejonie zamieszkania. Chory ma rozpisany 
precyzyjny program rehabilitacyjny poprawy kondy‑
cji w ramach posiadanych możliwości, zwykle bardzo 
ograniczonych przed przeszczepieniem. Realizuje 
zalecenia dietetyczne i w zakresie farmakoterapii, 
odbywa rozmowy z psychologiem w celu odpowied‑
niego zmotywowania do przebrnięcia przez trudny 
okres okołooperacyjny oraz egzystencji w reżimie 
immunosupresji do końca życia. Okresowo jest 

zapraszany do szpitala celem wykonania niektórych 
badań inwazyjnych. Dokonujemy pomiarów ciśnień 
w krążeniu małym, eliminujemy potencjalne ogniska 
zapalne (np. chore zęby), oznaczamy układ HLA, 
wykonujemy pełne spektrum badań biochemicznych 
itd. Przed samą operacją zakładamy choremu doj‑
ścia tętnicze i żylne, służące szybkiemu uruchomie‑
niu membranowej oksygenacji wewnątrzustrojowej 
(ECMO), gdy zajdzie taka potrzeba.
Dziękuję za rozmowę.

Jak dotąd, jedynym w Polsce ośrodkiem wyko‑
nującym zabiegi przeszczepienia płuc był Oddział 
Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Początek szcze‑
cińskiej historii wykonanej w grudniu operacji miał 
miejsce w  roku 1996, kiedy dokonano pierwszego 
w Polsce przeszczepienia płuca właśnie w szpitalu 
w Zdunowie, jednak pacjent zmarł wskutek powi‑
kłań, a konkretnie z powodu piorunującej infekcji 
grzybiczej wychodzącej z macierzystego płuca. Prze‑
prowadzono jeszcze cztery takie operacje, ale dopiero 
ta grudniowa zakończyła się pomyślnie. W operacji 
trwającej dwie godziny brało udział kilkadziesiąt 
osób. Profesorowi Tomaszowi Grodzkiemu asysto‑
wali m.in. lekarze: Bartosz Kubisa, Michał Bielewicz, 
Jarosław Pieróg i Norbert Wójcik. 

Na takie operacje czekają pacjenci z ciężką niewy‑
dolnością oddechową powstałą w wyniku rozedmy 
płuc na tle m.in. mukowiscydozy czy włóknienia płuc 
np. u górników pracujących w kopalniach węgla. 

W Polsce, uwzględniając liczebność całej populacji, 
powinno się wykonywać ich od 100 do 200 rocznie. 
W Szczecinie na przeszczep płuca oczekuje pięciu 
pacjentów. Kolejni chorzy powinni być kwalifiko‑
wani przez pulmonologów również w wyniku wzrostu 
świadomości, że takie operacje są możliwe do prze‑
prowadzenia w regionie i że są one wykonywane 
z dobrym wynikiem. 

Pozyskanie odpowiedniego narządu do przeszcze‑
pienia jest trudne z wielu powodów, jak wielkość 
płuca czy jego nietrwałość, szybko bowiem ulega ono 
uszkodzeniu i w przypadku gdy dawca oddaje nerkę 
lub serce, pozyskanie płuc jest niemal niemożliwe.

W Szczecinie wykonuje się operacje przeszczepie‑
nia nerki, wątroby, kości i aktualnie płuca. W dalszej 
kolejności należy rozwinąć ośrodki przeszczepiania 
trzustki i serca. Nadto Szczecin jest przodującym 
ośrodkiem pozyskiwania narządów do przeszczepień.

Jacek Rudnicki
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dzIeCIĘCY unIWersYtet 
medYCznY pum

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny od października 2011 r. pracuje zgodnie 
z harmonogramem. Za nami już pierwsze wykłady i ćwiczenia. Bohaterem pierwszego 
zjazdu, w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji 
Przedklinicznej PUM, był… ząb. Na  grudniowym zjeździe na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu mówiliśmy o medycynie, która ratuje życie. Oto wrażenia i obserwacje 
naszych wykładowców.
dbaj o zęby!

Niemal setka dzieci w wieku od 7 do 13 lat stawiła 
się na swoje pierwsze zajęcia do Zakładu Stoma‑
tologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji 
Przedklinicznej PUM w Szczecinie, gdzie z wykładem 
czekał na nich szef – prof. PUM Mariusz Lipski. 
Troska o zęby była również tematem przewodnim 
ćwiczeń praktycznych, które dzięki zaangażowa‑
niu doktorantów z Zakładu odbyły się w czterech 
25 ‑osobowych grupach. Młodzi studenci dowiedzieli 
się nie tylko, jak dbać o zęby, ale poznali też ich 
budowę, liczbę, a także etiologię i etiopatogenezę nie‑
których chorób jamy ustnej. Dowiedzieli się zatem, 
co w zębie „boli” i skąd się bierze próchnica zębów. 
Studenci doskonale wiedzieli, że systematyczne 
oczyszczanie zębów chroni je przed chorobami dzią‑
seł i próchnicą. Podczas 
spotkania poznali pra‑
widłowe techniki szczot‑
kowania zębów i dowie‑
dzieli się, jak ważne jest 
oczyszczanie przestrzeni 
międzyzębowych oraz 
poznali inne przyrządy 
służące od oczyszcza‑
nie tych miejsc, tj. nitki 
i wykałaczki. Dowiedzieli 
się też, po co zęby się 
lakuje i na czym polega 
profilaktyka fluorowa. 
Poznali także niektóre 
osiągnięcia współczesnej 
stomatologii. 

Atmosfera spotkania przesycona była niesa‑
mowitym zaangażowaniem słuchaczy; po wykła‑
dzie posypały się bardzo interesujące pytania, np. 
o szkodliwości aspartamu – popularnego słodzika 
występującego w wielu produktach, m.in. w coca ‑coli 
czy gumach do żucia. Podczas zajęć praktycznych, 
które odbyły się w sali symulacji stomatologicznej, 
dzieci ćwiczyły na modelach prawidłowe szczotko‑
wanie zębów oraz uzyskały informacje na temat 
postępowania w przypadku urazów zębów. Zdobyta 
wiedza została sprawdzona po zakończeniu zajęć 
i potwierdzona wpisem w indeksie.

dr hab. prof. PUM Mariusz Lipski 
Zakład Stomatologii Zachowawczej 

Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
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w wykładach i ćwiczeniach. Profesor PUM Włodzi‑
mierz Majewski tłumaczył, jak postępować w chwili 
wypadku drogowego, w domu czy w szkole pod‑
czas codziennych zajęć, udzielać pierwszej pomocy 
w sytuacji oparzenia, omdlenia lub krwotoku z nosa. 
Młodzi słuchacze mieli także okazję zapoznać się 
z profesjonalnym sprzętem ratowniczym. Oczywi‑
ście, na wykładzie nie zabrakło rozmów na temat 
zachowań prozdrowotnych oraz bezpieczeństwa. 
Profesor Majewski udowadniał konieczność podró‑
żowania w foteliku samochodowym. Dzieci uważ‑
nie słuchały, zadawały bardzo konkretne pytania 
i chętnie dyskutowały. 

Na ćwiczeniach studenci Dziecięcego Uniwersy‑
tetu Medycznego próbowali swoich sił przy ułożeniu 
poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, resuscytacji 
krążeniowo ‑oddechowej oraz defibrylacji przy uży‑
ciu półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego 
(AED). Na początku zajęć praktycznych, korzysta‑
jąc z metody ,,czterech kroków” zalecanej przez 
Polską Radę Resuscytacji, pokazaliśmy i wytłuma‑
czyliśmy najważniejsze czynności oraz przygoto‑
waliśmy studentów do dalszych ćwiczeń. Młodsze 
dzieci ćwiczyły ułożenie w pozycji bezpiecznej oraz 
część schematu BLS (sprawdzenie bezpieczeństwa, 
sprawdzenie przytomności, przywołanie znajomej 
dorosłej osoby, sprawdzenie oddechu, wezwanie 
pogotowia ratunkowego). Starsze dzieci uczyły się 
i ćwiczyły pełny schemat BLS oraz defibrylacji. 
O ile ćwiczenia z uciskania klatki piersiowej oraz 
sztucznej wentylacji cieszyły się powodzeniem, o tyle 
użycie półautomatycznego defibrylatora zewnętrz‑
nego wywoływało niechęć oraz strach. Nastawienie 
dzieci uległo zmianie, kiedy pierwsza studentka 
samodzielnie użyła defibrylatora. Młodzi studenci 
nie czuli tremy, proponowane zadania realizowali 
z wielkim zaangażowaniem. Na koniec zajęć wie‑
dzę studentów sprawdziliśmy podczas ewaluacji 
obejmującej umiejętność ułożenia schematu postę‑
powania z osobą poszkodowaną, w odpowiedniej 
kolejności. Zadanie to wszyscy wykonali bezbłędnie. 
Dzieci bardzo szybko opanowały program i pra‑
cowały z dużym entuzjazmem. Ćwiczenia z taką 
grupą były prawdziwą przyjemnością i doskonałą 
motywacją. Dla nas, studentów, postawa młodszych 
koleżanek i kolegów jest bardzo budująca. 

Dawid Surowicz  
Natalia Bobak 
studenci WNoZ

medycyna, która ratuje życie 
Ogromną sztuką i odpowiedzialnością jest udzie‑

lanie pierwszej pomocy – ratowanie ludzkiego życia. 
Podczas zajęć z medycyny ratującej życie uczyliśmy 
ratownictwa i pierwszej pomocy. Prowadzącymi byli 
prof. PUM Włodzimierz Majewski oraz Dawid Suro‑
wicz i Natalia Bobak – studenci Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Naszym zdaniem, bardzo ważne jest 
prowadzenie zajęć na ten temat wśród dzieci, aby 
już od najmłodszych lat wyrabiać nawyk udziela‑
nia pierwszej pomocy. Nasi studenci uczestniczyli 
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rzecz w świadomości
Zastanawiając się nad treścią nowego artykułu 

o MAM PUM, myślałam o tym, że  z jednej strony 
młodzi mają dużo szczęścia, mogąc uczestniczyć 
w tak unikatowym przedsięwzięciu i w dodatku 
najlepsi z nich na koniec otrzymają wspaniałe 
nagrody, z drugiej zaś, że są zdeterminowani, by 
po swoich całodniowych zajęciach, maksymalnie 
koncentrując uwagę, wysłuchać ze zrozumieniem 
wcale niełatwych wykładów wybitnych specjali‑
stów z różnorodnych dziedzin medycyny, ponieważ 
porwało ich marzenie o zdobyciu pięknego i trud‑
nego zawodu. Muszą uważnie słuchać, bo przecież 
w trakcie całego roku piszą trzy testy sprawdzające. 
Obecność, wyniki testów zadecydują o otrzymaniu 
certyfikatów.

Mojemu myśleniu towarzyszyło przeświadcze‑
nie, że rację ma prof. Jacek Hołówka (filozof, etyk): 
trzeba kłaść nacisk na jakość, wymagać. W wywia‑
dzie dla „Gazety Wyborczej” zatytułowanym „Dzi‑
kość serca na targowisku próżności” wypowiedział 
znamienne słowa: 

„Jeżeli ktoś nam mówi: im więcej swobody, więcej 
eksperymentów myślowych, więcej konfrontacji, tym 
lepiej – myli się. Każdy plecie, co chce, nikogo nie 
warto słuchać, bo wszystkim zależy tylko na tym, 
żebyśmy  kupili  towar,  coraz  podlejszej  jakości. 
Musimy już przestać się domagać większej gamy 
wyborów i zażądać jakości”.

Jestem przekonana, że Młodzieżowa Akade‑
mia Medyczna odpowiada na apel pana profesora. 
Zrodziła ją wszak swoista „dzikość serca” i to nie 
jednego. MAM PUM dnia 6 października po raz 
trzeci zainaugurowała swoją działalność. Tym‑
czasem studenci (nie tylko szczecińscy, ale także 
goleniowscy, nowogardzcy i stargardzcy) już zdążyli 
napisać pierwszy test, a ich opiekunowie spoza 
Szczecina – wypełnić karty ewaluacyjne w wersji 
wprawdzie skróconej, ale – zważywszy odpowiedzi 
– jakże istotnej. Przytoczę je w dalszej części arty‑
kułu. Tu podkreślam determinację i świadomość 
dojeżdżających wraz z młodzieżą na wykłady ich 
nauczycieli. Są wśród nich: pani Irena Stasińska, 
nauczycielka biologii z Nowogardu, sercem i duszą 
oddana młodzieży, pani dyrektor Agata Markowicz‑

 ‑Narękiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ste‑
fana Żeromskiego w Goleniowie oraz pan dyrektor 
Andrzej Albrewczyński z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim. 
Ich obecność wnosi wiarę w sens działania i radość 
do historii Młodzieżowej Akademii.

dlaczego roche ufunduje nagrody najlepszym?
Odpowiedź na to pytanie staje się oczywista, 

gdy bliżej przyjrzymy się historii, misji i strategii 
tej potężnej firmy, która, zatrudniając 79 tys. osób, 
działa w 150 krajach. Grupa Roche jest liderem 

wśród firm zajmujących się dostarczaniem inno‑
wacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia 
– wyczytać można na stronach internetowych firmy. 
I pomyśleć, że założycielem firmy w roku 1896 był 
28 ‑letni wizjoner Fritz Hoffmann ‑La Roche, który 
od początku marzył o ekspansji nie tylko na Europę, 
ale na cały świat, co dzieje się na naszych oczach. 

Firma Roche, którą na spotkaniach MAM PUM 
podsumowujących całoroczną pracę Akademii, 
reprezentuje pani Agnieszka Krzyżanowska, kie‑
rownik ds. instytucjonalnych, oraz pan Tomasz Sła‑
watyniec, dyrektor ds. korporacyjnych, od początku 
uznała, że w studentów Akademii warto zainwe‑
stować, warto wesprzeć ideę MAM PUM. Roche 
przyczynia się wszak do rozwoju polskiej nauki, 

mam pum 
o tYm JaK dobre IdzIe do dobrego

Od lewej stoją: Andrzej Albrewczyński, dyrektor LO w Stargardzie 
Szczecińskim, Irena Stasiowska – nauczycielka biologii w I LO 
w Nowogardzie, Danuta Rodziewicz – autorka tekstu, Wiesława 
Fejfer ‑Kalmonowicz – nauczycielka biologii i Małgorzata Kiepura 
– nauczycielka chemii z IV LO w Szczecinie, Agata Markowicz‑
 ‑Narękiewicz, dyrektor I LO w Goleniowie, prof. Anhelli Syrenicz, 

Anna Koprowicz, redaktor Polskiego Radia Szczecin
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wspiera finansowo niezależne instytuty, organizacje 
naukowe i prowadzone w Polsce badania kliniczne 
– czytam na stronie firmy. Ponadto Roche to firma 
farmaceutyczna angażująca się w wiele kampanii 
społecznych, których celem jest edukacja i zwięk‑
szanie świadomości zdrowotnej Polaków. Nieuchron‑
nym więc było spotkanie, w wyniku którego Roche 
jest naszym sponsorem. Młodzi, obcując z przed‑
stawicielami firmy, uczą się dodatkowo, co znaczy 
profesjonalizm, odpowiedzialność i wysoka kultura.

A nagrody otrzymują najlepsi, bo to oni tworzyć 
będą nową jakość medycyny. Były już laptopy, świetne 
aparaty fotograficzne i książki. Tegoroczne nagrody 
to jeszcze niespodzianka. Wszystko przed studentami.

po co testy i sprawdzanie obecności?
Chodzi właśnie o tę jakość, o której – między 

innymi – mówił profesor Jacek Hołówka, o uzmy‑
słowienie młodym, że lekarz to etos szczególny. 
Lekarz decyduje przecież o zdrowiu i życiu ludzkim. 
Poziom jego wiedzy i umiejętności musi być wysoki. 
Starają się o tym pamiętać autorzy (profesorowie 
wykładowcy z PUM) oraz autorki (nauczycielka 
biologii pani Wiesława Fejfer ‑Kalmonowicz oraz 

nauczycielka chemii pani Małgorzata Kiepura z IV 
LO w Szczecinie) pytań do testów sprawdzających 
stopień percepcji nowo poznawanej wiedzy przez 
studentów licealistów. Poziom odpowiedzi autorki 
oceniły jako średni. A studenci musieli odpowiedzieć 
na 10 pytań. Cztery z nich to:

Grzegorz Mendel marzył, by zostać: A: mni‑1. 
chem; B: lekarzem; C: nauczycielem; D: genetykiem

Mózg w terminologii klinicznej to: A: wszyst‑2. 
kie części mózgowia; B: kresomózgowie i móżdżek; 
C: kresomózgowie z częścią wzrokową mózgowia; 
D: pień mózgu wraz z móżdżkiem

Teoria neuroneogenezy zakłada, że: A: 3. 
komórki w mózgu regenerują się; B: komórki ner‑
wowe powstają z glejowych; C: komórki mózgowia 
tworzą się z komórek macierzystych; D: komórki 
nerwowe tworzą się jedynie w okresie embrionalnym

Śmierć mózgu spowodowana jest przez: 4. 
A: wzrost ciśnienia śródczaszkowego; B: hormo‑
nalną terapię zastępczą; C: zaburzenie lipidowe; 
D: nadciśnienie tętnicze.

Nie mnie oceniać, czy są łatwe, czy trudne. 
Odczucia testowanych – jak zwykle, gdy o to pyta‑
łam – były bardzo różne, bo też różny poziom pre‑
zentują uczestnicy zajęć. 

Proponowane treści i poziom wykładów są – 
mimo trudności – niezwykle interesujące, o czym 
świadczy chociażby ostatnie spotkanie. Młodzi 
mieli możliwość obcowania z osobowością niezwy‑
kłą, prof. Anhellim Syreniczem, specjalistą cho‑
rób wewnętrznych. Padały trafne – jak je ocenił 
pan profesor – pytania i gdyby nie czas, rozmowa 
ze słuchaczami MAM PUM, o których pan profesor 
powiedział, że niczym nie różnią się od studentów 
pierwszego roku, trwałaby jeszcze długo.

Potem obejrzeliśmy film zrealizowany na zle‑
cenie Urzędu Miasta Szczecina według scena‑
riusza prof. Krzysztofa Borowiaka, który – obok 
prof. prof. Jacka Rudnickiego i Kazimierza Ciecha‑
nowskiego oraz toksykologa dr. Tomasza Janusa – 
mówił o skutkach zażywania narkotyków. Ostatnie 
sekwencje filmu w sposób jednoznaczny pokazały, 
co czeka entuzjastów narkotyków. Po projekcji pan 
profesor na żywo stanął przed studentami i odpo‑
wiadał na liczne pytania: – Co to jest tabletka 
gwałtu? Czy THC uzależnia? Jakie jest pana sta‑
nowisko w sprawie podziału na narkotyki twarde 
i miękkie? Jak odnosi się pan do stosowania mari‑
huany w leczeniu? Marihuana zapobiega przecież 
wymiotom. Moderująca spotkanie pani redaktor 
Anna Koprowicz musiała zdecydowanie wkroczyć 
do akcji – trzeba było jeszcze podpisać indeksy, 
a czas gonił.

mam pum w ocenie opiekunów studentów spoza 
szczecina

W trosce o jakość, zgodnie z przyjętą zasadą 
dokonywania na bieżąco ewaluacji realizowanego 
przedsięwzięcia, poprosiłam opiekunów trzecio‑
klasistów z Nowogardu, Stargardu Szczecińskiego 
i Goleniowa o odpowiedź na trzy pytania:

Jakie motywy kierowały Panią/Panem przy 1. 
podejmowaniu decyzji o udziale młodzieży w projek‑

Prof. Anhelli Syrenicz na zajęciach, po wykładzie pt.  
„Kliniczne przykłady zaburzeń endokrynologicznych człowieka”,  

redaktor Anna Koprowicz moderująca dyskusję
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cie Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego?

Jak ocenia Pani/Pan rolę Akademii w podej‑2. 
mowaniu przez młodzież wyboru studiów medycz‑
nych na PUM?

Regularnie przyjeżdża Pani/Pan na zajęcia 3. 
MAM PUM. Co, poza koniecznością zapewnienia 
młodzieży bezpieczeństwa, wpływa na regularne 
uczestnictwo Pani/Pana w zajęciach?

Z wdzięcznością odnotowuję fakt, że nikt nie 
zawiódł, wszyscy nadesłali swoje wypowiedzi drogą 
e ‑mailową. Są one ciekawe, jednoznacznie odpo‑
wiadają twierdząco na pytanie o sens utworzenia 
i prowadzenia Młodzieżowej Akademii Medycznej, 
co z przyjemnością podkreślam. Nauczycielka biologii 
z I LO im. Emilii Gierczak w Nowogardzie – pani Irena 
Stasiewicz tak oto odpowiedziała na kolejne pytania:

Uważałam, że wykłady o tak ważnej tematyce 1. 
biologicznej i zdrowotnej poszerzą wiedzę maturzystów 
z biologii, lepiej ich przygotowując do matury, i również 
będą zachętą do studiowania na kierunkach medycz‑
nych, dietetyce czy też innych pokrewnych. Młodzież 
wykazała duże zainteresowanie tematyką proponowa‑
nych wykładów prowadzonych przez profesorów PUM. 
Stałych uczestników wykładów jest z naszej szkoły 22. 

Wykłady prowadzone przez znakomitych wykła‑2. 
dowców są bardzo ciekawe, dostosowane do poziomu 
słuchaczy,  bardzo  dobrze  przygotowane.  Udział 
profesorów i wysoki poziom wykładów zachęcił już 
młodzież do wyboru studiów na PUM w Szczecinie. 

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa podczas 3. 
wspólnego wyjazdu sama z dużym zainteresowa‑
niem wysłuchuję wykładów – w naukach biologicz‑
nych  i  medycznych  ciągle  się  coś  zmienia.  Nowe 
informacje przekazuję bezpośrednio innym uczniom, 
modyfikuję  treści własnych  lekcji  i  zajęć  pozalek‑
cyjnych. Na kolejne wykłady czekam z ciekawością 
i niecierpliwością. Atmosfera zajęć i życzliwość orga‑
nizatorów oraz prowadzących zajęcia – wspaniałe.

Entuzjastyczny od początku jest stosunek 
do przedsięwzięcia pana dyrektora Liceum Ogólno‑
kształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie 
Szczecińskim – Andrzeja Albrewczyńskiego, histo‑
ryka, który mimo nawału dyrektorskich obowiąz‑
ków, podobnie jak pani dyrektor z I LO im. Stefana 
Żeromskiego w Goleniowie, niezawodnie przybywa 
na wykłady do Studia S ‑I. Wypowiedzi pana dyrektora 
przedstawione poniżej nie wymagają komentarzy, 
mówią same za siebie. Co do pytania o motywację…

Jeśli dziś, z perspektywy czasu,  zastanawiam 
się, co spowodowało  moją praktycznie natychmia‑

stową decyzję o udziale uczniów I LO w Stargardzie 
Szczecińskim w projekcie MAM PUM, to nasuwa mi 
się jedna myśl… Była to pierwsza (telefoniczna) roz‑
mowa z Panią Anią Koprowicz i jej entuzjazm dla tego 
projektu. Po prostu się zaraziłem, trzymając się ter‑
minologii medycznej: ‑). Moje dalsze kroki, czyli rekru‑
tacja uczniów, przekonanie niezdecydowanych oraz 
chęć podjęcia współpracy kierowanego przeze mnie 
liceum z wyższą uczelnią… to były przyczyny wtórne.

Co do pytania o rolę Akademii… Jest kapitalna 
i trudna do przecenienia. Rozmawiam z młodzieżą 
w czasie dojazdów do Szczecina, są pod wrażeniem 
profesorów, ich wiedzy, sposobu jej przekazywania, 
kontaktu z uczestnikami wykładów i ewidentnej 
miłości do medycyny. Widzę, jak jest to motywu‑
jące do pracy (co ważne przed maturą),  i wiem, 
że indeks PUM stał się marzeniem niemal wszystkich 
„moich” uczestników Akademii. Mogę tylko pogra‑
tulować takiej promocji Uniwersytetu…

I w końcu pytanie trzecie…
Najpierw  chciałem  się  przekonać  osobiście, 

czy jest tak jak opisywała Pani Ania… Czy warto 
angażować czas nauczycieli i uczniów w przyszłych 
edycjach Akademii? Odpowiedź na te wątpliwości 
przyszła po pierwszych wykładach. Warto, powiem 
więcej, rezygnacja z tego projektu byłaby czymś wię‑
cej niż grzechem…Byłaby błędem pedagogicznym!

Drugi powód jest czysto subiektywny. Tematyka 
wykładów i sposób przekazania wiedzy zaintereso‑
wały nie tylko przyszłych (mam nadzieję) adeptów 
sztuki medycznej, ale także ich opiekuna, z wykształ‑
cenia historyka.

Warto też zapoznać się z wypowiedziami pani 
dyrektor Agaty Markowicz ‑Narękiewicz, świeżo 
po studiach podyplomowych na Pomorskim Uniwer‑
sytecie Medycznym, która w czwartkowe wieczory 
przyjeżdża ze swoimi uczniami z Goleniowa 

Prof. Kazimierz Ciechanowski podpisuje indeksy studentów 
po wykładzie nt. „Metabolizm białek w kontekście diety Dukana”
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W podjęciu decyzji o udziale młodzieży w projek‑1. 
cie MAM PUM zaważyło dążenie, by pokazać uczniom, 
że można pogłębiać wiedzę na temat własnych zaintere‑
sowań i pasji nie tylko w szkole i w Internecie, ale także 
uczestnicząc w ciekawych dyskusjach na żywo i  nie 
stoi na przeszkodzie fakt, że jest się z małego miasta… 
Zależało mi także, by zapewnić uczniom lepszy start 
w przyszłość. Uważam, że projekt Pomorskiego Uniwer‑
sytetu Medycznego rozwija zainteresowania uczniów, 
uściślając ich wybory związane z ukierunkowaniem 
na konkretne studia w przyszłości. To niesamowite, 
że istnieje program, który w tak skuteczny sposób akty‑
wuje młodych ludzi i mobilizuje ich do dalszych poszu‑
kiwań. Niestety, dzisiaj bardzo często można spotkać 
się z dość formalnym stosunkiem do edukacji. Matu‑

rzyści bez emocji wybierają swoje kierunki studiów, 
licząc jedynie na dostanie po kilku latach dyplomu 
świadczącego o ich ukończeniu. Studia nie stają się 
miejscem pogłębiania pasji oraz rozwoju licznych talen‑
tów. Dlatego cieszę się, że wśród uczniów kierowanej 
przeze mnie szkoły są tacy, którzy pragną pogłębiać 
swoją wiedzę, dążą wciąż do tego, by wiedzieć więcej, 
zdobywać więcej. To właśnie przede wszystkim zadecy‑
dowało o udziale naszej szkoły w projekcie MAM PUM.

Odpowiadając na pytanie drugie, stwierdzam, 2. 
że wiąże się to z tym, co napisałam wcześniej – ucznio‑
wie nabierają większej świadomości na temat zna‑
czenia wyboru kierunku własnego rozwoju, odkry‑
wają, że wybór studiów jest dość poważną decyzją, 
a na pewno taką, która ma wpływ na dalsze życie 
człowieka. Wydaje mi się, że po kilku spotkaniach 
związanych z Młodzieżową Akademią Medyczną wiele 
osób biorących w nich udział zadeklaruje się nieco 
pewniej w swoich postanowieniach dotyczących przy‑
szłości. Proszę pamiętać, że bardzo wiele osób waha 
się, zastanawiając się nad wyborem studiów nawet 
przed maturą. Nawiasem mówiąc, jest to całkowicie 

normalne, choć niekoniecznie zdrowe. Chciałabym, by 
młodzież była bardziej pewna siebie oraz swoich decy‑
zji. Poza tym to logiczne, że jeśli młody człowiek pozna 
wykładowców z danej uczelni, a oni zrobią na nim 
pozytywne wrażenie – i nie chodzi tu tylko o wygląd, ale 
przede wszystkim o wiedzę, fachowość i umiejętność 
przekazywania informacji, to prawdopodobnie będzie 
on chciał w przyszłości związać się z chociaż częściowo 
poznaną, bliską sobie uczelnią. Z własnego doświad‑
czenia wiem – ukończyłam tu studia podyplomowe – 
że Pomorski Uniwersytet Medyczny jest uczelnią bardzo 
dobrą. Zatrudnia wybitnych lekarzy, rozwija i motywuje 
do prowadzenia badań, stawiania nowych hipotez. 
Wiem, po rozmowach z uczniami, że młodzi  ludzie 
uczestniczący w projekcie są zachwyceni wykładami, 
sposobem ich prowadzenia i fachowością prelegentów. 
Realizowany projekt to bardzo dobra reklama Uniwersy‑
tetu, choć i bez tego cieszy się on bardzo dobrą opinią.

Regularne uczestnictwo w zajęciach to przede 3. 
wszystkim mój rozwój… fascynacja tajnikami medy‑
cyny, którą mogę rozwijać. Byłabym niepocieszona, gdy‑
bym nie mogła przyjeżdżać na wykłady z młodzieżą. Za 
każdym razem nie tylko czegoś nowego się dowiaduję, 
ale pogłębiam swoją wiedzę także później – wracając 
do literatury naukowej. To także chęć wiedzy o tym, czy 
uczniowie są zadowoleni, czy mają jakieś uwagi i czy 
później – tak jak ja – sięgają do odpowiedniej literatury, 
by pogłębić wiedzę na dany temat, czy rozmawiają o tym 
później z rówieśnikami, dzieląc się swoją nową wiedzą.

Moim obowiązkiem jako dyrektorki szkoły jest 
myślenie o uczniach, o tym, czy wybierają dobrą 
uczelnię, czy się rozwijają we właściwym kierunku. 
O uniwersytecie nie świadczy jedynie ranking, ale też 
to, w jaki sposób wywiązuje się z podobnych do MAM 
PUM przedsięwzięć. A, jak napisałam wcześniej, pro‑
jekt zaskoczył mnie bardzo miło i niewątpliwie będę 
chciała, aby szkoła dalej w nim uczestniczyła.

Takie wypowiedzi przekonują, że projekt MAM 
PUM jest przedsięwzięciem trafionym. Należy 
wokół niego skupiać zespół sojuszników, ponie‑
waż to inwestowanie w przyszłość – zarówno medy‑
cyny, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, jak 
i młodych ludzi, dziś jeszcze licealistów, ale już 
wkrótce lekarzy. Jest to więc, trawestując wypo‑
wiedź profesora Jacka Hołówki, towar najwyższej 
jakości. Ideę projektu i jego efekty zna i  rozumie 
firma Roche, sponsor niezawodny i hojny. I w tym 
roku ufunduje nagrody najlepszym. Niechaj dobre 
idzie do dobrego.

Danuta Rodziewicz 
koordynatorka projektu 

Prof. Wenancjusz Domagała na wykładzie nt. „Styl życia a nowotwory”
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noWoŚCI W bIbLIoteCe gŁÓWneJ pum 
CzasopIsma on ‑LIne

Czasopisma wydawnictwa  
bMJ Publishing Group

Czasopisma wydawnictwa  
oxford university Press (wybrane tytuły)

British Medical Journal Age and Ageing
Acupuncture in Medicine Alcohol and Alcoholism
Annals of the Rheumatic Diseases American Journal of Epidemiology
Archives of Disease in Childhood Annals of Occupational Hygiene
Archives of Disease in Childhood. Education and Practice 
Edition Annals of Oncology

Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition Archives of Clinical Neuropsychology
BMJ Quality & Safety BJA: British Journal of Anaesthesia
BMJ Supportive & Palliative Care Brain
British Journal of Ophthalmology Carcinogenesis
British Journal of Sports Medicine Cardiovascular Research
Emergency Medicine Journal Clinical Infectious Diseases
Evidence ‑Based Medicine European Heart Journal
Evidence ‑Based Mental Health European Journal of Echocardiography
Evidence ‑Based Nursing European Journal of Cardio ‑Thoracic Surgery
Frontline Gastroenterology European Journal of Orthodontics
Gut European Journal of Public Health
Heart Family Practice
Injury Prevention Health Education Research
Journal of Clinical Pathology Human Molecular Genetics
Journal of Epidemiology and Community Health Human Reproduction
Journal of Family Planning and Reproductive Health Care Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
Journal of Medical Ethics International Immunology
Journal of Medical Genetics International Journal of Epidemiology
Journal of Neurointerventional Surgery International Journal for Quality in Health Care
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Journal of the American Medical Informatics Association Journal of the History of Medicine and Allied Sciences
Medical Humanities Journal of Infectious Diseases
Occupational and Environmental Medicine JNCI: Journal of the National Cancer Institute
Postgraduate Medical Journal Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society
Practical Neurology Journal of Public Health
Quality and Safety in Health Care Molecular Biology and Evolution
Sexually Transmitted Infections Nephrology Dialysis Transplantation
Thorax Neuro ‑Oncology
Tobacco Control Occupational Medicine

QJM: An International Journal of Medicine
Rheumatology

Od 2012 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie ma dostęp elektroniczny do medycz‑
nej kolekcji czasopism wydawnictw BMJ Publishing 
Group oraz Oxford University Press.

Niżej wymienione czasopisma dostępne są 
ze wszystkich komputerów pracujących w sieci 
internetowej PUM, włączone zostały do katalogu 
czasopism on ‑line A ‑to ‑Z dostępnego ze strony www 
biblioteki PUM.
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W 2012 r. Biblioteka PUM rozszerzyła kolek‑
cję książek on  ‑line dostępnych w Czytelni on  ‑line 
ibuk.pl o kolejne tytuły: „ABC reumatologii” pod 
red. Michaela L. Snaitha; Pruszyński B., Daniel 
B: „Anatomia radiologiczna”; „Biofi zyka” po red. 
Zofi i Jóźwiak, Grzegorza Bartosza; „Chirurgia tęt‑
nic i żył obwodowych” T.1–2 pod red. Wojciecha 
Noszczyka; „Diagnostyka bakteriologiczna” po red. 
Eligii M. Szewczyk; Ganong W.: „Fizjologia”; „Kar‑
diologia” pod red. Tadeusza Mandeckiego; Ściborski 
C., Pasierski T.: „Kardiologia dla leka‑
rzy rodzinnych”; Herold G.: „Medycyna 
wewnętrzna” T.1–2; Berlit P.: „Neurolo‑
gia”; „Neurologia” pod red. Wojciecha 
Kozubskiego i Pawła P. Liberskiego; 
„Nowoczesne kompendium fi zyki” pod 
red. Horsta Stöckera; „Onkologia w prak‑
tyce” pod red. Andrzeja Deptały; „Szkoła 
rodzenia” pod red. Doroty Ćwiek.

KsIĄŻKI on  ‑LIne
Książki dostępne są ze wszystkich komputerów 

pracujących w sieci internetowej PUM pod adre‑
sem: http://korpo.ibuk.pl/katalog_uczelni.php oraz 
z komputerów domowych po uzyskaniu w Dziale 
Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM indy‑
widualnego hasła. Nieodpłatnie dostępna jest opcja 
czytania. Drukowanie wybranych stron jest możliwe 
po uiszczeniu opłaty. 

mgr inż. Edyta Rogowska
Biblioteka Główna
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Opowieści lekarskie

Elfoe przypomniał sobie tekst piosenki „Tajem‑
nica”, który powstał w wyniku spotkania się dwóch 
zdarzeń w jego życiu. To był okres, w którym bardzo 
interesował się budową świata i starał się zrozumieć, 
jak on działa, jak powstał i jaki będzie dalszy bieg 
rzeczy. Początkowo wiedział coraz więcej i to dawało 
mu satysfakcję. Jednak w miarę wgłębiania się 
w tę wiedzę, coraz wyraźniej odczuwał ograniczenia 
swojego umysłu i wyobraźni. Najbardziej martwiły 
go ograniczenia wyobraźni. Nawet jeżeli chciałby 
pominąć prawa matematyki i fizyki, to trudno było 
mu wyobrazić sobie coś takiego jak nic czy piąty 
wymiar. Początek i koniec tego wszystkiego pozo‑
stawały tajemnicą. W tym też czasie poznał młodego 
mężczyznę o niezwykłej energii, wrażliwości i inte‑
lekcie, u którego pojawiły się oznaki choroby zagra‑
żającej życiu. Ówczesna medycyna nie była na tyle 
rozwinięta, aby poradzić sobie z takim problemem. 
Czas dany zarówno temu mężczyźnie, jak i osta‑
tecznie nam wszystkim nabierał coraz większego 
znaczenia. Każdy rok, miesiąc, dzień i chwila miały 
wielką wartość, coraz większą. Nie znając tajemnicy 
życia, należało cieszyć się każdą chwilą. I tak Elfoe 
napisał tekst „Tajemnica” do pięknej, bluesowej 
harmonii i poruszająco pięknej linii melodycznej. 
Jak zwykle w takich sytuacjach, przeżywał pierwszy 

zachwyt nową kompozycją. Po pewnych przemyśle‑
niach ulepszył niektóre jej fragmenty. Były one prze‑
dzielone energetyzującym riffem. Nie mógł doczekać 
się jej wykonania na scenie, które miało miejsce 
w Katowicach w roku 3011, tam gdzie żył Ryszard 
Riedl, charyzmatyczny artysta, który w piosence 
„Niewinni i ja” śpiewał: „Mama powiedziała mi, 
że każdy ma swojego anioła. Każdy ma i będzie go 
miał”. Elfoe miał wówczas swój własny zespół, który 
tworzył razem z  trzema cyberkolesiami. Pierwszym 
był Looper DigiTech, drugim Boss Ve ‑20, a trzecim 
Yamaha Zoom. Byli absolutnie doskonali, nieza‑
wodni, wierni, inspirujący, w zasadzie perfekcyjni. 
Tekst powstał szybko, jak wspomniałem, w opar‑
ciu o impuls wynikający ze spotkania z młodym 
mężczyzną noszącym w sobie rzadką i śmiertelną 
chorobę, brakowało tylko puenty, zwieńczenia tek‑
stu. Wówczas Elfoe przypomniał sobie zwierzenie, 
które wypowiedziała Mia: – Kiedy umrę, to boję się, 
że będę się błąkać po tamtym świecie i Ciebie nie 
odnajdę. To było to oczekiwane zakończenie piosenki 
i jej sens polegający na poszukiwaniu nadziei, że się 
odnajdziemy również Tam, przy pomocy naszego 
anioła – jak śpiewał Riedl.

Jacek Rudnicki

taJemnICa

Chciałbym wiedzieć jak
Działa cały świat
Bardzo chciałbym
Ale nie wiem 
Reguł nie zna nikt
Które światem rządzą
Może nigdy
Nie poznamy ich
Choć tak bardzo się staramy
Poznać tajemnice życia
Może się nie udać
Poznać nam

„Tajemnica”
Tekst i muzyka Elfoe

Istotę Bycia
Jeśli tak zostanie
Cieszmy się tą chwilą
Cieszmy się tym czasem
Który jest nam dany
Cieszmy się tym czasem
Życie
Tajemnicą pozostanie
Ty nie martwisz się
Że się rozstaniemy
Tylko pytasz mnie
Czy się tam znajdziemy?
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Wspominamy człowieka nie‑
zwykłego, niezwykle pracowitego, 
prawego i uczciwego, pod którego 
kierunkiem mięliśmy szczęście pra‑
cować od 1974 r. 

Profesor Tadeusz Marcinkowski 
dożył sędziwego wieku. Jego histo‑
ria życia to cztery epoki w historii 
naszego kraju: okres II Rzeczypo‑
spolitej, wojny, okres dominacji 
komunistycznej i wreszcie III Rze‑
czypospolitej. Tak rozległy przedział 
czasowy połączony był z burzliwym 
życiem Profesora wynikającym ze złożoności wymie‑
nionych okresów historycznych.

Profesor Tadeusz Marcinkowski urodził się 
w 1917 r. w Wilnie. Studia medyczne rozpoczął 
w 1936 r. na Uniwersytecie Poznańskim, które prze‑
rwał wybuch II wojny światowej. Nie pozostał bierny 
wobec krytycznej sytuacji historycznej i natych‑
miast zgłosił się do pracy jako ochotnik ‑sanitariusz 
w Szpitalu Polowym w Giżycach. Tam wskutek 
ostrzału wroga został ranny i dopiero po leczeniu 
w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie kontynuował 
studia lekarskie na tajnym uniwersytecie. Rozpo‑
czął także pracę dydaktyczną z młodszymi kolegami 
studentami, prowadząc zajęcia pod kierunkiem 
prof. Teofila Kucharskiego w Szpitalu Ujazdowskim. 
W tym też okresie kontynuował walkę z najeźdźcą, 
wstąpiwszy w szeregi Armii Krajowej pod pseudo‑
nimem „Dobrosław”. W Warszawie zaskoczyło go 
powstanie, w którym brał czynny udział jako lekarz, 
a po jego upadku przebywał w obozie przejścio‑
wym w Pruszkowie, gdzie również pełnił obowiązki 
lekarza. W okresie tym nie zaprzestał działalności 
konspiracyjnej, pomagając w ukrywaniu wielu osób 
ściganych przez Gestapo.

Zakończenie wojny pozwoliło na uzyskanie 
dyplomu lekarza w 1945 r. na Uniwersytecie 
Poznańskim. W pierwszym roku po uzyskaniu 
dyplomu pracował jako lekarz batalionu, po czym 
został skierowany jako lekarz Rejonowej Ubezpie‑

czalni Społecznej w Inowrocławiu 
i jako ordynator w Sanatorium Prze‑
ciwgruźliczym.

W 1949 r. uzyskał stopień dok‑
tora medycyny w  Zakładzie Farma‑
kologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
pod kierownictwem prof. Sypniew‑
skiego.

Początkowe lata powojenne 
nie należały do najłatwiejszych 
ze względu na prześladowania żoł‑
nierzy Armii Krajowej przez Urząd 
Bezpieczeństwa. Profesorowi Tade‑

uszowi Marcinkowskiemu udało się uniknąć 
aresztowania i prześladowań (nie został zdekon‑
spirowany). W tym trudnym okresie profesor roz‑
począł dalsze studia na Wydziale Matematyczno‑
 ‑Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 
uzyskał dyplom magistra filozofii w 1952 r. Ten 
fakt wskazuje na Jego olbrzymią potrzebę wiedzy, 
a  przede wszystkim ogromną determinację w jej 
zdobywaniu, co później w sposób istotny rzutowało 
na całe życie nie tylko Jego, ale i  ludzi, którzy mieli 
szczęście spotkać się z Nim na drodze zawodowej 
i prywatnej.

Swoją przygodę z medycyną sądową rozpoczął 
w 1953 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii 
Medycznej w Poznaniu, gdzie pracował do 1974 r.; 
w tym czasie uzyskał stopień doktora habilitowa‑
nego na podstawie rozprawy o skutkach ciepl‑
nego działania wystrzału z broni małokalibrowej 
na powierzchni kości. Swoją rozległą działalność 
naukową w wielu dyscyplinach nie tylko medycz‑
nych rozszerzył na zainteresowania dydaktyczne, 
prowadząc zajęcia z medycyny sądowej dla studen‑
tów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i zajęcia te konty‑
nuował nawet po odejściu na emeryturę.

Rok 1974 był punktem zwrotnym w karierze 
ówczesnego docenta Tadeusza Marcinkowskiego, 
bowiem po śmierci prof. Jana Walczyńskiego 
w 1974 r. objął stanowisko kierownika Zakładu 

proF. dr Hab. n. med.  

tadeusz marCInKoWsKI
1917–2011
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Medycyny Sądowej ówczesnej Pomorskiej Akade‑
mii Medycznej, w której to pracował praktycznie 
do śmierci, bowiem do ostatnich swoich dni zacho‑
wał kontakt z Zakładem Medycyny Sądowej.

Wyliczenie prac naukowych, których twórcą 
był prof. Tadeusz Marcinkowski jako autor czy 
też współautor, przekraczałaby w znaczny sposób 
ramy wspomnienia. Z najważniejszych prac, które 
zapisały się w pamięci studentów i lekarzy, wymie‑
nić należy wydaną w 1968 r. książkę pod tytułem 
„Dowody rzeczowe w praktyce sądowo ‑lekarskiej”. 
W tym czasie zredagował również skrypty dla stu‑
dentów, które stanowiły później podstawę do wyda‑
nia podręcznika pod tytułem „Medycyna sądowa dla 
prawników”. Pierwsze wydanie ukazało się w 1982 r. 
Podręcznik ten cieszył się ogromnym powodzeniem 
wśród studentów, co skutkowało jego wznowieniami 
z  uzupełnieniami wynikającym z postępu wiedzy 
w zakresie medycyny sądowej.

W 1979 r. prof. Tadeusz Marcinkowski uzyskał 
tytuł profesora zwyczajnego. Był promotorem licz‑
nych przewodów doktorskich, a także opiekunem 
dwóch przewodów habilitacyjnych oraz recenzentem 
prac doktorskich i habilitacyjnych. 

 Zdobył rozległą wiedzę z zakresu astronomii, 
fizyki teoretycznej, chemii, filozofii i historii. Pozwa‑
lała ona na  interdyscyplinarne podejście do wielu 

zagadnień z zakresu medycyny, a w szczególności 
medycyny sądowej, która to specjalność w szcze‑
gólny sposób wymaga sięgania do różnych źródeł 
wiedzy. Wpływało to również na relacje osobiste, 
w jakie wchodził profesor Marcinkowski, związane 
z nabytą rozległą wiedzą z wielu dziedzin nauki. 
Często krytyczne, bardzo ostrożne pojmowanie 
zdarzeń rzutowały na wydawane precyzyjne opi‑
nie sądowo ‑lekarskie, ale nie tylko, albowiem zdo‑
byte doświadczenie życiowe plus olbrzymia wiedza 
tworzyły idealnego nauczyciela dla wielu pokoleń 
studentów i lekarzy.

 Był naszym wspaniałym nauczycielem, nie tylko 
w sprawach zawodowych, ale często także w spra‑
wach osobistych. 

Wraz z odejściem profesora Marcinkowskiego 
kończy się pewna epoka nie tylko w Zakładzie Medy‑
cyny Sądowej PUM, ale i w polskiej medycynie sądo‑
wej. Przecież odszedł jeden z ostatnich przedstawi‑
cieli rocznika Kolumbów XX wieku, tj. ludzi, którzy 
tworzyli podwaliny polskiej medycyny sądowej, ale 
także wolnego kraju, w którym żyjemy.

W imieniu zespołu pracowników  
Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

dr hab. Mirosław Parafiniuk i  dr Danuta Deboa

W grudniu 2011 r. pożegnali‑
śmy śp. dr. Jerzego Pastusiaka. 
Historia informatyzacji Pomor‑
skiej Akademii Medycznej nieod‑
łącznie wiąże się z Jego osobą. 
Był twórcą Zakładu Informatyki 
i Biocybernetyki. Pod Jego kierun‑
kiem Zakład prowadził działalność 
naukowo ‑badawczą, dydaktyczno‑
 ‑wychowawczą i usługową. Doktor 
Jerzy Pastusiak prowadził prace 
związane z planowaniem i koordy‑
nacją komputeryzacji uczelni, brał 
czynny udział w działaniach integrujących śro‑
dowisko akademickie naszego regionu w zakresie 
informatyzacji.

Skończył studia na Wydziale 
Elektroniki Politechniki Wro‑
cławskiej. W 1972 r. podjął pracę 
w Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Zakładzie Biofizyki. Doktoryzował 
się w 1982 r. Od chwili powołania 
w roku 1987 Zakładu Informatyki 
i Biocybernetyki był jego kierowni‑
kiem. W latach 1986–1987 był pełno‑
mocnikiem rektora ds. komputeryza‑
cji Pomorskiej Akademii Medycznej.

W latach dziewięćdziesiątych był 
przedstawicielem uczelni w Zespole 

ds. Informatyzacji Pomorskiego Konsorcjum Zdro‑
wia, instytucji obejmującej swoim działaniem jed‑
nostki służby zdrowia województw szczecińskiego, 

dr n. teCHn. InŻ. JerzY pastusIaK
1943–2011
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gorzowskiego, koszalińskiego oraz Pomorskiej Aka‑
demii Medycznej.

Brał czynny udział w pracach nad rozbudową 
sieci rozległych uczelni i doprowadził do połączenia 
sieci LAN Pomorskiej Akademii Medycznej z Aka‑
demicką Miejską Siecią Komputerową. Reprezento‑
wał naszą uczelnię w Radzie Użytkowników, Radzie 
Naukowej i Zespole Konsultacyjnym RU AMSK. To, 
że traktujemy dziś dostęp do zasobów internetu 
jako rzecz naturalną, jest Jego zasługą.

W ciągu wielu lat pracy dydaktycznej wprowadzał 
w arkana informatyki rzesze studentów. Dał się 
poznać jako osoba bardzo cierpliwa, pełna zrozu‑
mienia dla potrzeb środowiska studenckiego. Dzięki 
jego postawie studenci mieli nieograniczony dostęp 
do komputerów, co było ewenementem na skalę 
wszystkich uczelni. Zawsze towarzyszyła Mu życz‑

liwość i tolerancja. Tak też zapamiętali Go nasi 
absolwenci.

Doceniając zasługi doktora Jerzego Pastusiaka, 
władze Pomorskiej Akademii Medycznej odznaczyły 
Go Medalem Za Zasługi dla PAM oraz Medalem 
50 ‑lecia PAM.

Jako pracownicy mieliśmy w Nim pełne opar‑
cie. Był dla nas autorytetem. Stworzył atmosferę 
stabilizacji i ciepła. Spokojny, pogodny, toleran‑
cyjny. Wszyscy byliśmy z Nim zżyci. Zachorował 
niespodziewanie. Wydawało się, że rychło wróci 
do nas i poprowadzi, jak zwykle to robił. Do końca 
w to wierzyliśmy. Niestety, tak się nie stało.

Cześć Jego pamięci!

Pracownicy Samodzielnej Pracowni Informatyki 
Medycznej i Badań Jakości Kształcenia

KonFerenCJa spraWozdaWCzo ‑WYborCza 
aKademICKIego zWIĄzKu sportoWego

W grudniu 2011 r. odbyła 
się konferencja sprawozdawczo‑
 ‑wyborcza Akademickiego Związku 
Sportowego w Szczecinie. W sali 
Senatu Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego 
zgromadzili się przedstawiciele 
wszystkich klubów uczelnianych 
Szczecina i regionu, nie zabrakło 
także reprezentantów Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego, w tym 
nowych członków Zarządu KU AZS 
PUM i  przedstawicieli ustępujących 
władz.

W pierwszej części zebrania, sprawozdawczej, 
przedstawiciele wszystkich klubów kolejno przed‑
stawiali raporty na temat dwuletnich działań we 
własnym środowisku. W imieniu KU AZS PUM głos 
zabrał ustępujący prezes, dr Sławomir Szymański. 
Część sprawozdawczą zakończyło udzielenie abso‑
lutorium ustępującemu Zarządowi, przegłosowane 
jednomyślnie. 

Następnym punktem były podziękowania dla 
dotychczasowego, długoletniego prezesa Aka‑
demickiego Związku Sportowego w Szczecinie, 

prof. Eugeniusza Szmatłocha, który 
pełnił tę funkcję nieprzerwanie 
od 1987 r. 

Profesor Szmatłoch był wie‑
loletnim działaczem AZS. Jego 
przygoda ze sportem akademic‑
kim zaczęła się w 1951 r., kiedy 
to jako siatkarz został członkiem 
AZS w Krakowie i tam jako czynny 
sportowiec odniósł największe spor‑
towe sukcesy. Na akademickich 
mistrzostwach Polski w siatkówce 
zdobył medale wszystkich kolorów, 
w 1952 r. – złoty, 1953 – brązowy, 

a w 1956 – srebrny. W kolejnych latach związał 
się z sekcją kolarską, był członkiem komisji tech‑
nicznej Polskiego Związku Kolarskiego, wicepreze‑
sem Okręgowego Związku Kolarskiego, a następ‑
nie lekarzem kadry narodowej PZKol. Od 1986 r. 
działał w TKKF „Pod Wieżą” PAM, a rok później 
został prezesem Akademickiego Związku Sportowego 
w Szczecinie. W trakcie jego kadencji akademiccy 
sportowcy osiągnęli wiele sukcesów. Szczególnie 
warte uwagi są liczne medale zdobywane na uni‑
wersjadach, mistrzostwach Polski, mistrzostwach 
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świata i w olimpiadzie młodzieży. Profesor Szmatłoch 
dał się poznać jako inicjator rozbudowy Ośrodka 
Sportów Wodnych na jeziorze Dąbie oraz przystani 
żeglarskiej Jacht Klubu AZS, propagował także 
budowę obiektów sportowych Pomorskiej Akademii 
Medycznej (hali sportowej i kortów tenisowych), hali 
Politechniki Szczecińskiej oraz basenu pływackiego 
Wyższej Szkoły Morskiej. 

Profesor Eugeniusz Szmatłoch jest absolwen‑
tem Akademii Medycznej w Krakowie, specjalistą 
w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. 
Doktorat obronił w 1967 r., a dziesięć lat później 
habilitację. Tytuł profesora otrzymał w 1990 r. Jest 
autorem 136 publikacji, promotorem w siedmiu 
przewodach doktorskich. Pełnił funkcję prorektora 
ds. klinicznych PAM. Do dziś czynnie uczestniczy 
w życiu sportowym Szczecina. Za swoją działalność 

społeczną został uhonorowany Krzyżem Kawaler‑
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachod‑
niopomorskiego i licznymi innymi odznaczeniami 
w podzięce za krzewienie kultury fizycznej i zdro‑
wego trybu życia.

Zgromadzeni w sali gromkimi brawami i licznymi 
upominkami podziękowali najdłużej urzędującemu 
prezesowi, by chwilę później przyjąć uchwałę o przy‑
znaniu prof. Eugeniuszowi Szmatłochowi tytułu 
Honorowego Prezesa AZS w Szczecinie.

W dalszej części konferencji odbyły się wybory 
na ogólnopolski zjazd delegatów, na konferencje 
tematyczne itp. Wśród nominowanych nie zabrakło 
delegatów z PUM.

Sławomir Szymański

KLub uCzeLnIanY azs pum 
W LataCH 2009–2011

Klub Uczelniany AZS PUM w roku akademickim 
2009/2010 liczył 229 członków, rok później już 
352, a w nowym roku akademickim jest już 220 
zgłoszeń. Dzięki działającym sekcjom oraz bardzo 
dużej aktywności studentów, Pomorski Uniwersytet 
Medyczny był reprezentowany na następujących 
zawodach rangi ogólnopolskiej: mistrzostwach Pol‑
ski uczelni medycznych w pływaniu, piłce nożnej, 
piłce siatkowej, piłce koszykowej, siatkówce plażowej 
i jeździectwie. 

W 2010 r. największe sukcesy odnieśliśmy w pły‑
waniu, zdobywając łącznie siedem medali, w tym 
dwa złote, oraz w piłce nożnej, zostając brązowymi 
medalistami. W piłce siatkowej na mistrzostwach 
Polski kobiety były siódme, a mężczyźni zajęli szó‑
ste miejsce. 

W 2011 r. w mistrzostwach w koszykówce panie 
zajęły szóste miejsce, a panowie czwarte. Ponadto 
Wojciech Szagdaj zdobył tytuł najlepszego strzelca 
turnieju. W mistrzostwach w siatkówce plażowej 
PUM mimo zaciętej walki zajął miejsca w drugiej 
dziesiątce. Największą niespodzianką był srebrny 
medal w akademickich mistrzostwach Polski w jeź‑
dziectwie Wiktorii Siergiej na koniu Update. 

Poza rozgrywkami o randze ogólnopolskiej, nasza 
uczelnia jak co roku brała aktywny udział w przed‑
sięwzięciach lokalnych: ligach międzyuczelnianych, 
uniwersjadzie lat pierwszych czy w akademickich 
mistrzostwach Szczecina. Nie zabrakło nas także 
podczas cyklu regat wioślarskich ósemek uczelnia‑
nych rozgrywanych w maju, które ostatecznie ukoń‑
czyliśmy na czwartym miejscu w 2010 r. i na dru‑
gim w roku 2011, tuż za Akademią Morską, ale 
za to przed Zachodniopomorskim Uniwersytetem 
Technologicznym i Uniwersytetem Szczecińskim. 
W 2010 r. siatkarki wygrały uniwersjadę lat pierw‑
szych, a dwa zespoły kobiece zakwalifikowały się 
do zawodów strefowych akademickich mistrzostw 
Szczecina. W 2011 r. podczas akademickich 
mistrzostw Szczecina Natalia Wilkon zdobyła złoto 
w biegu na 800 m, a w tenisie ziemnym mężczyzn 
Jędrzej Brzezowski zajął tak nielubiane przez spor‑
towców czwarte miejsce. Na mistrzostwach Szcze‑
cina na ergometrze wioślarskim Heinesen Valborg 
zdobyła złoty medal na 1000 m w wadze lekkiej.

Po raz 25. i 26. rozegrano Memoriał Walde‑
mara Krasonia w Koszykówce Kobiet i Mężczyzn. 
W 2010 r. w klasyfikacji kobiet bezkonkurencyjny 
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był Uniwersytet Szczeciński przed ZUT ‑em i PUM‑
 ‑em, czwarta była Akademia Morska. W 2011 r. 
pierwsze miejsce zajął Zachodniopomorski Uniwer‑
sytet Technologiczny przed Pomorskim Uniwersy‑
tetem Medycznym, Warszawskim Uniwersytetem 
Medycznym i Akademią Morską. Wśród mężczyzn 
w ciągu dwóch ostatnich lat wygrywał Zachod‑
niopomorski Uniwersytet Technologiczny przed 
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, w 2010 r. 
pokonując Akademię Morską, a w 2011 Warszawski 
Uniwersytet Medyczny i Akademię Morską. Orga‑
nizatorami przedsięwzięcia, które już ma ćwierć 
wieku, byli Klub Uczelniany AZS PUM oraz Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu PUM. 

Na stałe do kalendarza każdego sportowca wpi‑
sała się Majówka na PUM ‑ie. Z inicjatywy Parla‑
mentu Studentów PUM przy współudziale naszego 
Klubu Uczelnianego AZS studenci przed majowymi 
zaliczeniami i pierwszymi jeszcze egzaminami mogli 
pobawić się przy dobrej muzyce i piwie oraz pory‑
walizować w różnych dziedzinach sportu. Hala była 
przez cały dzień do dyspozycji studentów. Były 
zawody międzywydziałowe, turnieje piłki halowej 
oraz siatkówki plażowej, a wieczorem wspólne grilo‑
wanie i zabawa na koncertach.

W przerwie semestralnej i wakacyjnej Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z Klubem 
Uczelnianym AZS PUM zorganizowało obozy zimowe 
i letnie dla studentów PUM. Frekwencja zaskoczyła 
samych organizatorów, a studenci mogli spędzić 
wiele niezapomnianych chwil we wspólnym gronie. 
Latem odbył się obóz w Lubieszewie, zimą natomiast 
obóz narciarski w Zwardoniu i Szczyrku oraz obóz 
szkoleniowy dla ratowników medycznych w Szklar‑
skiej Porębie. Nowością w roku akademickim 
2009–2010 były spływy kajakowe dorzeczem Odry.

Innowacyjnym pomysłem z pogranicza sportu 
i rozrywki był FIFA10 PAM Cup – studenckie roz‑
grywki w multimedialną grę sportową FIFA 10. 
W turnieju mógł wziąć udział każdy, wystarczyły 
chęci, minimalne umiejętności, trochę wolnego 
czasu oraz zgłoszenie się do organizatorów. Ini‑

cjatywa Konrada Cioska oraz Mateusza Owsiaka 
zyskała wielu sympatyków. Finał rozgrywek odbył 
się późnym wieczorem w nowej sali wykładowej 
na wielkim ekranie do wyświetlania prezentacji 
multimedialnych. Rok później turnieju nie udało 
się już zorganizować.

W 2010 r. dzięki pozyskanym środkom otrzy‑
maliśmy nowe przyrządy do ćwiczeń. Z inicjatywy 
Komisji ds. Sportu Parlamentu Studentów PUM 
została zakupiona ławeczka do ćwiczeń siłowych, 
profesjonalna sztanga oraz ciężary, a także dwa 
orbitreki do fitness, piłki do gry i kije do unihokeja. 
Ponadto w okresie letnim w związku z likwidacją 
klubu Antidotum, dzięki sponsorowi wzbogaciliśmy 
się o kolejne 10 steperów firmy Reebok oraz dwa 
profesjonalne rowery treningowe.

W okresach wakacyjnych odbyły się remonty 
hali sportowej, w trakcie których podmurowano 
i wymieniono okna, grzejniki oraz odnowiono dra‑
binki ćwiczeniowe. Przeczyszczono też nawiewy oraz 
odkurzono sufit i trudno dostępne miejsca. W kolej‑
nym roku odbyło się malowanie hali. Cieszy fakt, 
że władze dostrzegły potrzebę zwiększenia komfortu 
studentów, którzy oprócz nauki chcą uprawiać sys‑
tematycznie wybraną dziedzinę sportu. 

W związku z kończącą się kadencją aktualnego 
jeszcze Zarządu Klubu Uczelnianego Akademickiego 
Związku Sportowego Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego chciałbym serdecznie podziękować za 
współpracę, szczególnie mgr. Markowi Lesiakow‑
skiemu oraz mgr. Stanisławowi Gorwie, wszystkim 
pracownikom Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, a także moim współpracownikom, Kata‑
rzynie Dudarenko, Justynie Jabłońskiej, Pawłowi 
Drągowi, Sebastianowi Płotkowskiemu.

Nowo wybranym władzom życzę wytrwałości 
w dążeniu do celu, ciekawych, kreatywnych inicja‑
tyw, poszerzania grona nowych członków i sukcesów 
w rozgrywkach lokalnych i ogólnopolskich.

Sławomir Szymański 
prezes KU AZS PUM

Sprawozdanie odczytano podczas konferencji sprawozdawczo ‑wyborczej KU AZS PUM, która odbyła 
się w grudniu 2011 r. Na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mgr. Alojzego Gołębia odchodzą‑
cemu zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium, a następnie wybrano nowe władze. Prezesem KU 
AZS PUM został Piotr Zdunek, w skład zarządu weszli: Sebastian Radziak, Artur Konsek, Alicja Lipień 
oraz Katarzyna Szymczak. Podczas zebrania wybrano także delegatów na środowiskowy oraz krajowy 
zjazd sprawozdawczo ‑wyborczy.
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W dniach 19–26 sierpnia 2011 r. grupa stu‑
dentów, reprezentantów Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, uczestniczyła w między‑
narodowej wymianie młodzieży Knots of Culture 
w Tartu (Estonia). Wyjazd był kontynuacją stwo‑
rzonego w 1996 r. Międzynarodowego Programu 
Studentów Medycyny z uniwersytetów w Greifswal‑
dzie (Niemcy) i Lund (Szwecja) oraz Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Internatio‑
nal Medical Students Program, IMSP). W ramach 
tego projektu odbywają się cykliczne spotkania 
w poszczególnych krajach uczestniczących w pro‑
gramie. W tym roku projekt poszerzył się o Uni‑
wersytet w Tartu. Po raz pierwszy gospodarzami 
konferencji byli zatem studenci estońscy, którzy 
stworzyli innowacyjny projekt tygodniowej wymiany 
współfinansowany ze środków organizacji European 
Youth, przewidujący wykłady, warsztaty, spotkania 
i dyskusje. Tematem spotkania był wpływ różnic 
kulturowych, religijnych i etycznych na postępowa‑
nie w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem 
medycyny wojennej. 

Warsztaty rozpoczęły się zwiedzaniem Zakładu 
Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Tartu, pod‑
czas którego przedstawiono tygodniowy program 
zajęć. Każdego dnia poruszany był inny temat 
z zastosowaniem różnorodnych środków przekazu, 
spośród których najważniejsze były wykłady: o różni‑
cach kulturowych i religijnych (przedstawiony przez 
dr. Meelisa Tasur), o medycynie wojennej (oparty 
na doświadczeniach własnych z pobytu w Afgani‑
stanie dr. Tiita Meren) oraz o roli lekarza na prze‑
strzeni wieków i komunikacji lekarza z pacjentem 
(wygłoszony przez dr. Kena Hallinga).

Ciekawym i nowatorskim elementem konfe‑
rencji było studium przypadków przygotowanych 

przez reprezentantów każdego z krajów. Studenci 
analizowali wpływ religii, kultury i historycznych 
uwarunkowań na podejście lekarza do pacjenta. 
Ponadto odbyła się autoprezentacja uczelni, miast 
i krajów biorących udział w projekcie oraz wizyta 
na oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz‑
nego w Tartu. Na bazie wypowiedzi uczestników 
warsztatów powstał również podsumowujący kon‑
ferencję film. 

Na zakończenie tygodniowej konferencji odbyła 
się symulacja działań wojennych i udzielanie pierw‑
szej pomocy w sytuacji kryzysowej, przygotowane 
z udziałem estońskiej jednostki wojskowej wraz 
ze specjalistycznym sprzętem oraz lekarzy wojsko‑
wych. Teoretycznym wstępem był wykład dr. Ahti 
Varblane. Podczas symulacji można było przyjrzeć 
się z bliska organizacji szpitala polowego i sprawdzić 
swoje umiejętności w warunkach ekstremalnych. 
Wydarzenie to było pierwszym tego typu przedsię‑
wzięciem w Estonii, co zostało zauważone i zrela‑
cjonowane przez estońskie media. 

Głównymi pomysłodawcami i organizatorami 
ze strony estońskiej byli studenci Martin Reim i Pille 
Teppand. Uczestniczący w konferencji studenci 
szczecińscy są członkami Koła STN przy Samo‑
dzielnej Pracowni Kształcenia Lekarza Rodzinnego 
PUM, którego opiekunem jest dr Artur Mierzecki. 
Projekt IMSP będzie kontynuowany w kolejnych 
latach, a następna konferencja odbędzie się w Lund 
w lutym 2012 r. 

Karolina Machowska,  
Anna Piwowarczyk,  
Paulina Niedziałek  

V rok WL 
Zdjęcia Michał Chrzanowski

studenCI pum na maneWraCH 
WoJsK estoŃsKICH
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Listopad od zawsze studenckiej braci kojarzył 
się z otrzęsinami studentów pierwszego roku, nie 
inaczej było i tym razem. Po pierwszych kolokwiach 
z anatomii, zaliczeniach z pielęgniarstwa, histolo‑
gii, biofizyki i innych przedmiotów nadszedł czas, 
by poznać starszych kolegów oraz by wkupić się 
w studencki światek Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Recepta na to była jedna – wzięcie 
udziału w otrzęsinach. 

Chętnych do wspólnej zabawy nie brakowało, 
dlatego pierwszy autobus pełen „kociaków” już o 20 
przybył do Heya Club, skąd gęsiego małe PUMiątka 
podążały wprost do klubu. W pierwszym pomiesz‑
czeniu za sprawą świateł małego stroboskopu zostali 
oślepieni i jednocześnie mieli okazję poczuć siłę 
wodospadu. Efekt był piorunujący – wychodzili cali 
mokrzy, prawdopodobnie z emocji… Inne przyczyny 
wciąż ustalają śledczy z Zakładu Medycyny Sądo‑
wej. Następnie otrząsani biegli do wodopoju, gdzie 
z kubków na mocz każdy napój smakował wyśmie‑
nicie, a trzeba przyznać, że ten przygotowany przez 
organizatorów był jeszcze lepszy. Kolejna stacja 
to zakuwanie w dyby, żeby od początku studiów 
wiedzieli, że za błąd lekarski karano już w średnio‑
wieczu. Ponieważ uśmiech z ust otrząsanych nadal 
nie znikał, Polskie Towarzystwo Studentów Stoma‑
tologii postanowiło uwiecznić go płynem barwiącym 
usta. Dzięki niemu uśmiech kociaków był widoczny, 
nawet gdy na scenie panowały egipskie ciemności. 
Czym byłyby otrzęsiny bez ścieżki zdrowia? Turlanie 
kłębka wełny między pachołkami z tak charaktery‑
stycznym miauczeniem w trakcie, a następnie reani‑
macja dmuchanej gumowanej lalki wymagały nie 
lada kondycji i znalazło się kilkoro studentów, którzy 
temu zadaniu nie sprostali. Kolejnym przystankiem 
był OIOM. Po tej niezwykłej kilkuminutowej hospita‑
lizacji PUMy przed sobowtórem rektora odpowiadały 

na pytania, prężąc się, a niekiedy i warcząc, tylko 
po to, by za chwilę otrzymać pamiątkową koszulkę 
z hasłem przewodnim „Red Hot czyli PUM” i móc 
oficjalnie wejść do grona starszych kolegów.

Ale noc jeszcze nie dobiegła końca. Dla wszyst‑
kich studentów organizatorzy przygotowali szereg 
konkursów, m.in. Konkurs Gwizdania po łyknięciu 
kieliszka bułki tartej, Niezłe Jaja – konkurs dla par 
polegający na przekładaniu surowych jajek przez 
jedną nogawkę spodni do drugiej. Choć przekła‑
dała jajko zawsze dziewczyna, żadnej parze sztuka 
ta się nie udała, a mimo to śmiałków nie brako‑
wało. Momentem kulminacyjnym był Dirty Dancing, 
czyli taniec z dmuchaną lalą o tytuł najlepszego 
tancerza PUM ‑u. Nagrodami w konkursach były 
filmy na DVD, gadżety z logo imprezy, długopisy 
i smycze. 

Po raz kolejny okazało się, że dobrze zorganizo‑
wana impreza potrafi zjednoczyć całą społeczność 
studencką, a frekwencja jak zwykle była większa 
niż pojemność klubu, stąd niektórzy musieli czekać 
na wspólną zabawę w długich kolejkach. Jednak 
większego klubu w Szczecinie już nie ma, a my 
chcemy się bawić, uczyć i uczyć bawiąc.

Organizatorem imprezy był Parlament Studentów 
PUM. Podczas imprezy swoich studentów otrząsali 
starsi koledzy z niemal każdego kierunku na naszej 
uczelni (szczególnie przyszli ratownicy, pielęgniarki, 
stomatolodzy, lekarze, diagności laboratoryjni). 
Łącznie liczba zaangażowanych osób wyniosła 
około 90, co pokazuje, jak wiele zaangażowania 
potrzeba w organizację takiego przedsięwzięcia. 
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach otrzęsiny 
będą równie widowiskowe jak do tej pory.

Sławomir Szymański 
Zdjęcia Marek Niewolin

otrzĘsInY studentÓW 
pIerWszego roKu
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W czwartek, 17 listopada 2011 r. Porozumie‑
nie Doktorantów uczelni Szczecina zorganizowało 
otrzęsiny doktorantów. W klubie Baila pojawili się 
zarówno doktoranci pierwszego roku reprezentujący 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 
Uniwersytet Szczeciński oraz Pomorski Uniwersy‑
tet Medyczny, jak i przedstawiciele samorządów. 
Już przy wejściu gości witali koledzy ze starszych 
roczników, sprawdzający zaproszenia i legitymacje 
oraz wręczający bony na darmowy aperitif. 

Dodatkowo wszystkie „koty” otrzymały specjalnie 
na tę okazję przygotowane okolicznościowe koszulki. 
Ponieważ klub był zamknięty dla społeczności poza‑
akademickiej, tłumów nie było, jednak wszyscy, 
którzy zdecydowali się dołączyć do zabawy, nie 
żałowali! 

Zorganizowano kilka zabawnych konkursów 
z atrakcyjnymi nagrodami, między innymi trafianie 
cukierkami do kubeczków przywiązanych do pasa 
partnera lub obieranie jabłka na czas podczas 
picia piwa. Parkiet był oblegany praktycznie przez 

otrzĘsInY doKtorantÓW

cały wieczór, głównie dlatego, że muzyka była tak 
dobrana, aby zadowolić gusta wszystkich. DJ speł‑
niał również indywidualne zamówienia muzyczne 
doktorantek ;) Impreza była świetną okazją do inte‑
gracji i przyjęcia nowych członków do grona spo‑
łeczności doktorantów Szczecina. 

Agnieszka Szynkowska 
Paweł Wysokiński 
Zdjęcie Ewa Siwiec

Jak zareagować na napaść? Jak poczuć się 
w roli ofiary? Jak z roli ofiary wyjść obronną ręką? 
Na te i inne pytania próbowali sobie odpowiedzieć 
uczestnicy kursu „Samoobrona wśród kobiet”. Jak 
się później okazało, oprócz odpowiedzi, mogli o sku‑
teczności i konieczności samoobrony przekonać się 
na własnej skórze.

W dniu 26 listopada 2011 r. w Studium Wycho‑
wania Fizycznego i Sportu odbyło się szkolenie 

z samoobrony dla studentów PUM ‑u. W niedzielny 
poranek pojawiła się grupa licząca około 40 osób 
chcących pogłębić swoją wiedzę na temat samo‑
obrony. Szkolenie było podzielone na dwa etapy – 
teoretyczny i praktyczny, trwało łącznie trzy godziny. 
Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzieli 
się, jak zachować się podczas sytuacji zagrożenia 
napaścią, mogli również zadawać pytania komendan‑
towi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. W czę‑

samoobrona WŚrÓd KobIet
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W  dniach 26–27 listopada 2011 r. odbyły się 
rozgrywki w piłce koszykowej kobiet i mężczyzn 
– XXVI Memoriał Waldemara Krasonia, niegdyś 
legendarnego rozgrywającego koszykarzy Pogoni 
Szczecin. Przez dwa dni koszykarze i koszykarki 
rywalizowali o Puchar JM Rektora PUM. Pomor‑
ski Uniwersytet Medyczny tym razem zaprosił 
do udziału w przedsięwzięciu: Akademię Morską 
w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny oraz zaprzyjaźniony Warszawski 
Uniwersytet Medyczny. Zawody rozgrywano spo‑

sobem każdy z każdym, więc niepotrzebne były 
kalkulacje i losowania, tylko gra i szczęście, które 
zawsze sprzyjało lepszym.

ści praktycznej, która była prowadzona przez sifu 
Aleksandra Orlikowskiego (3. stopień mistrzowski) 
oraz simei Dorotę Moskal (1. stopień mistrzowski), 
uczestnicy mogli nauczyć się techniki obezwładniania 
agresywnych napastników opartej na kung ‑fu wing 
tsun, którego propagatorem był m.in. Bruce Lee.

Podczas szkolenia zaprezentowano proste tech‑
niki, które można było szybko i łatwo zapamiętać. 
Trenerzy szczegółowo omawiali każdą z prezento‑
wanych technik i indywidualnie poprawiali błędy 
ćwiczących. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak 
wykorzystywać siłę przeciwnika, zamiast się jej prze‑
ciwstawiać, gdzie uderzyć nawet z niewielką siłą, ale 
skutecznie. Poza tym jak stopniowo budować siłę, 
kondycję fizyczną, refleks i koordynację ruchów.

Celem warsztatów było wyrobienie prawidłowych 
odruchów i reakcji na atak oraz nabycie umiejęt‑
ności wykorzystania siły przeciwnika przeciwko 
niemu samemu. W akcji wzięło udział około 40 
studentów. Organizatorzy nie spodziewali się 
takiej frekwencji, co daje nadzieję na kontynuację 
podobnych inicjatyw w przyszłości. Projekt powstał 
w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka 
i Pokoju (SCORP), jego koordynatorem była Agata 
Hryniewicz, studentka II roku WL PUM.

Agata Hryniewicz 
koordynatorka lokalna projektu ogólnopolskiego 

„Samoobrona wśród kobiet” 
Zdjęcia Mateusz Mirek

XXVI memorIaŁ WaLdemara KrasonIa 
W pIŁCe KoszYKoWeJ KobIet I mĘŻCzYzn

W wyniku dwudniowych zmagań okazało się, 
że zarówno w konkurencji pań, jak i panów drużyny 
zajęły takie same miejsca. Zwyciężył Zachodniopo‑
morski Uniwersytet Technologiczny przed Pomor‑
skim Uniwersytetem Medycznym, Warszawskim 
Uniwersytetem Medycznym i Akademią Morską. 
Wśród kobiet królem strzelców została Karolina 
Gąszczak – 50 punktów, a wśród mężczyzn Michał 
Dudzik – 63 punkty (oboje ZUT). W poszczególnych 
drużynach wybrano wyróżniające się zawodniczki 
(MVP imprezy): Monikę Kaczyńską – ZUT, Paulinę 
Kuchtę – PUM, Agatę Adamską – WUM, Aleksan‑
drę Dymkowską – AM. Wśród mężczyzn wybór był 
następujący: Wojciech Góralski – ZUT, Kajetan 
Korzeniewski – PUM, Piotr Nowakowski – WUM, 
Roland Mleczko – AM. 

Skład naszych reprezentacji był następujący: 
MĘŻCZYŹNI: Paweł Dopierała, Marcin Dzidek, Artur 
Konsek, Kajetan Korzeniewski, Michał Lewandow‑
ski, Przemysław Lubiński, Artur Nowak, Marcin 
Olechowski, Wojciech Szagdaj, Paweł Szymborski, 
Piotr Zdunek;
KOBIETY: Natalia Dziedzic, Alicja Gawęcka, Marta 
Kozłowska, Paulina Kuchta, Paulina Lewicka, Kata‑
rzyna Pawlak, Nina Skoczyk, Agata Staniów, Olga 
Wójcik.

Sławomir Szymański 
Zdjęcie Marek Lesiakowski
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zaburzeń odżywiania, objawach psychicznych cho‑
rób, a także jak wygląda zaburzenie postrzegania 
własnego ciała u osób chorych. Wykład ułatwił nam 
zrozumienie, dlaczego ktoś zaczyna chorować, jak 
myśli i czuje się w czasie przebiegu choroby. 

Kolejną prelegentką była dr Elżbieta Petriczko 
z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, 
Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Roz‑
wojowego PUM, która przedstawiła zaburzenia 
odżywiania głównie od strony lekarza, do którego 
zgłasza się pacjent z nierozpoznaną jeszcze chorobą. 
Skupiła się na somatycznych objawach zaburzeń 
odżywiania, specyfi cznych dla każdego rodzaju cho‑
roby. Wyjaśniła dokładnie ich pochodzenie, opisała 
szkodliwy wpływ zaburzeń na fi zjologię ludzkiego 
organizmu, podkreślając prawdopodobieństwo 
śmierci osoby chorującej, a także możliwą odwra‑
calność zmian przy leczeniu pacjentów. Na pewno 
uczestnicy konferencji zapamiętają, jak ważne jest 
skierowanie osoby chorującej do psychiatry na spe‑
cjalistyczne leczenie w jak najkrótszym czasie, gdyż 
może to zapobiec groźnym powikłaniom i pozwala 
na lepsze rokowanie. 

Następnym gościem konferencji była dr Mał‑
gorzata Szczuko, dietetyk z  Zakładu Biochemii 
i Żywienia Człowieka PUM, która zaprezentowała 
wyniki badań dotyczące odżywiania się studen‑
tów. Mogliśmy dowiedzieć się, jak wygląda prze‑
ciętny student, ile waży i mierzy, ile wynoszą jego 
wskaźniki: BMI, WHR, co je, jak pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, także 
mikroelementy i witaminy. Prawdopodobnie jest 
to jadłospis bardzo podobny do diety licealistów, 

Dnia 3 grudnia 2011 r. w budynku Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycz‑

nego w Szczecinie odbyła się 
II Ogólnopolska Konferencja 
„Zaburzenia odżywiania”. Orga‑
nizatorem było Międzynaro‑
dowe Stowarzyszenie Studen‑
tów Medycyny IFMSA  ‑Poland. 

W naszym oddziale bar‑
dzo prężnie działa pro‑
jekt edukacji rówieśniczej 
w szczecińskich szkołach 
ponadgimnazjalnych doty‑
czący zaburzeń odżywiania. 
Studenci co roku prowadzą 
zajęcia uświadamiające 
i uwrażliwiające młodzież 

na problem chorób takich jak 
anoreksja i bulimia. Staramy się także przypomi‑
nać, jak powinno wyglądać prawidłowe odżywianie 
i odchudzanie, poruszamy tematy najczęstszych 
błędów dietetycznych. By studenci byli jak najlepiej 
przygotowani do przekazywania informacji, stworzy‑
liśmy możliwość pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie 
w czasie konferencji. W warsztatach udział wzięło 
40 studentów, w tym osiem osób z oddziałów z całej 
Polski: Gdańska, Poznania, Białegostoku i Łodzi. 
Dodatkowo na konferencję przybyła grupa uczniów 
gimnazjum i liceum szkół salezjańskich.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem psycho‑
loga mgr Katarzyny Nitsch, na co dzień współpracu‑
jącej z SPSK nr 1 w Szczecinie. Dowiedzieliśmy się 
przede wszystkim o psychicznych podłożach rozwoju 

nego w Szczecinie odbyła się 
II Ogólnopolska Konferencja 
„Zaburzenia odżywiania”. Orga‑
nizatorem było Międzynaro‑
dowe Stowarzyszenie Studen‑
tów Medycyny IFMSA  ‑Poland. 

dzo prężnie działa pro‑
jekt edukacji rówieśniczej 
w szczecińskich szkołach 
ponadgimnazjalnych doty‑
czący zaburzeń odżywiania. 
Studenci co roku prowadzą 

na problem chorób takich jak 

II ogÓLnopoLsKa KonFerenCJa 
„zaburzenIa odŻYWIanIa”
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od marzeŃ do KarIerY zaWodoWeJ
„Od marzeń do kariery zawodowej” – to hasło 

przyświecało I Forum Studentów Wydziału Nauk 
o Zdrowiu zorganizowanemu przez doktorantów 
Zakładu Zdrowia Publicznego PUM. Odbyło się ono 
13 grudnia 2011 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczeci‑
nie. Głównym celem Forum było udzielenie odpo‑

wiedzi na często stawiane przez studentów pytanie: 
Co robić w trakcie oraz po studiach?

Forum otworzyła prof. PUM Beata Karakiewicz, 
a spotkanie uświetniła swoją obecnością prorektor 
ds. dydaktyki prof. Barbara Wiszniewska. 

Pierwsza część poświęcona była perspektywom 
zawodowym absolwentów. Studenci mogli wysłuchać 

którym tłumaczymy podczas zajęć, jak prawidłowo 
się odżywiać, na pewno więc wykład dietetyka uczu‑
lił nas, na jakie zagadnienia kłaść szczególny nacisk 
w czasie prowadzenia lekcji w szkole.

W czasie konferencji po każdym wystąpieniu 
była chwila na zadawanie pytań. Z powodu ogra‑
niczonego czasu podczas dyskusji wiele osób pod‑
chodziło do zaproszonych gości w czasie przerw 
i prowadziło dodatkowe rozmowy na temat różno‑
rakich wątpliwości.

Po części wykładowej rozpoczęła się część warsz‑
tatowa konferencji. Mogliśmy podyskutować nad 
formą naszej akcji, jak prowadzić lekcje z młodzieżą, 
jak rozszerzać nasze działanie. Wymieniliśmy się 
wieloma cennymi wskazówkami, które na pewno 
zaowocują w czasie kolejnych miesięcy. Była także 
możliwość porównania, jak projekt „Zaburzenia 
odżywiania” funkcjonuje w Polsce i na świecie. Przed‑
stawił to w czasie prezentacji Tomasz Trojanowski – 
międzynarodowy koordynator projektu, dodał także 
informacje o akcji „Fashion Show”, która zacznie 
działać w tym roku w naszym oddziale po raz pierw‑
szy. Obecny koordynator lokalny projektu w Szcze‑
cinie Anna Żuk zaprezentowała wyniki badań nad 
zaburzeniami, opracowane na podstawie ankiet osób 
biorących udział w zajęciach w poprzednich latach.

W czasie przerw Agnieszka Kilian, lokalny koor‑
dynator ds. zdrowia publicznego, organizowała 
tzw. energizery – krótkie zabawy, które umożliwiły 
poznanie się wzajemne wszystkich uczestników kon‑
ferencji, pozwalały odprężyć umysł i wprowadzić 
przyjazną atmosferę.

Konferencja została sfinansowana przez Pomor‑
ski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Dzięki 
uprzejmości naszej uczelni prowadzący otrzymali 
podziękowania i kwiaty, a każdy uczestnik odebrał 
certyfikat uczestnictwa i mógł wzmocnić siły skrom‑
nym poczęstunkiem w czasie przerwy. Ponadto 
na wszystkich czekały także upominki pozyskane 
z Biura Promocji Urzędu Miasta Szczecina.

Konferencja była sukcesem zarówno pod wzglę‑
dem naukowym, jaki i organizacyjnym. Duża 
w tym zasługa lokalnego koordynatora ds. zdrowia 
publicznego Agnieszki Kilian, koordynatora lokal‑
nego projektu „Zaburzenia odżywiania” Anny Żuk, 
prezydenta Oddziału Justyny Wiewiórskiej, a także 
następujących osób: Beaty Fortuniak, Malwiny 
Gęsikiewicz, Magdaleny Chęć, Anny Ociesy i Dag‑
mary Węgrzynowicz. Serdecznie dziękujemy!

Anna Żuk  
Zdjęcia Monika Moeller
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wystąpień pracowników sfery zdrowia publicznego: 
Doroty Łabinowicz – dyrektora Wydziału Zdrowia 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio‑
pomorskiego, Marty Giezek – dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Na temat 
organizacji pozarządowych mówił prezes Politesu 
Wojciech Spychała. Psycholog Aleksandra Kroll pod‑
jęła temat wyuczonej bezradności oraz sposobów 
dojścia do konstruktywnej przedsiębiorczości.

Druga część Forum dotyczyła różnorodnych dzia‑
łań, jakich podejmują się studenci. Tę część roz‑
począł Rafał Majchrzak oraz Natalia Bobak, którzy 
opowiadali o inicjatywach studenckich mających 
na celu promocję zdrowia oraz naukę pierwszej 
pomocy. Kolejnych dwóch prelegentów opowiedziało 
o swoich zainteresowaniach z zakresu zarządza‑
nia i marketingu w ochronie zdrowia. Krzysztof 
Aloksa zaprezentował stworzony przez siebie sys‑
tem identyfi kacji przygotowany dla Specjalistycz‑
nego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Zdunowie, 
natomiast Magdalena Śmietana przedstawiła ana‑
lizę przekształceń własnościowych szpitali w Pol‑
sce. Podczas Forum studenci mogli dowiedzieć się 
także, w jaki sposób dodatkowo można zdobywać 
doświadczenie niezbędne w pracy zawodowej, np. 
poprzez redagowanie biuletynu, o czym opowiadała 
absolwentka Marlena Kawecka. O swojej obecnej 
pracy, tj. działaniach z zakresu profi laktyki chorób 
nowotworowych prowadzonych przy ZCO w Szczeci‑
nie, opowiadała inna absolwentka zdrowia publicz‑
nego – Ewelina Demel. Grzegorz Kowal podjął temat 
miejsca absolwenta zdrowia publicznego w orga‑
nizacjach pożytku publicznego. Nie zabrakło też 

wystąpienia dotyczącego studenckiej działalności 
naukowej, do której przekonywała Marta Bażydło. 
Zachęcała także do zaangażowania się w działalność 
wolontariacką, proponując studentom dołączenie 
do Centrum Wolontariatu Volontarius przy MOPR 
w Szczecinie. Podczas Forum wystąpił także stu‑
dent zdrowia publicznego z Uniwersytetu Szczeciń‑
skiego Arkadiusz Bujas, który przedstawił zadania 
z zakresu promocji zdrowia realizowane przez Fun‑
dację Kamienica 1. Na zakończenie doktorantka 
Zakładu Zdrowia Publicznego PUM Patrycja Kuź‑
micka w formie warsztatów podjęła temat progra‑
mowania sukcesu zawodowego absolwenta.

Pierwsze Forum Studentów WNOZ było okazją 
do wzajemnej wymiany doświadczeń pracowników 
szeroko rozumianej sfery zdrowia publicznego oraz 
studentów. Pokazało, że już w trakcie studiów ist‑
nieje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawo‑
dowego. Co więcej, studenci, którzy do tej pory 
na co dzień nie włączali się w jakąkolwiek dodat‑
kową działalność, mogli poznać dokonania kole‑
gów tworzących projekty znajdujące zastosowanie 
w ochronie zdrowia i zdrowiu publicznym. Wiele 
wystąpień kończyło się zaproszeniem do współ‑
pracy, która pozwoli studentom zdobyć konkretne 
umiejętności. Forum okazało się wyśmienitym 
polem do integracji środowiska. Zapewne zaowo‑
cuje ono rozwinięciem już istniejących projektów, 
jak i wprowadzeniem w życie kolejnych pomysłów 
na działalność w następnym roku.

Marta Bażydło, studentka WNoZ
Joanna Iskra, doktorantka WNoZ

Zdjęcia: Patrycja Kuźmicka, Konrad Trifunović

maraton pIsanIa LIstÓW 
amnestY InternatIonaL

W dniach 10–11 grudnia 2011 r. odbył się 
Maraton Pisania Listów Amnesty International. 
Przez cały weekend zainteresowani – studenci, 
młodzież szkolna, a także wszyscy szczecinianie, 
mogli pomóc więźniom sumienia i innym osobom 
narażonym na łamanie praw człowieka na całym 
świecie. Wystarczyło napisać list.

Maraton Pisania Listów odbywa się co roku 
w okolicach dnia 10 grudnia – Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka. W tym roku maraton odbył 

się już po raz dwunasty, a po raz trzeci był organi‑
zowany przez studentów Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego z Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Studentów Medycyny IFMSA  ‑Poland. W czasie 
maratonu przez 24 godziny pisze się odręcznie listy 
w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup 
osób, których prawa w sposób jawny i niedopusz‑
czalny zostały złamane.

Napisanie listu okazywało się bardzo proste. Naj‑
pierw zapoznawano się z opisem sylwetki osoby, 
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w sprawie której chciano zabrać głos, a potem, 
korzystając ze wskazówek przygotowanych przez 
Amnesty Internetional i IFMSA, należało wziąć się 
do pisania, aby przekazać władzom poszczególnych 
krajów swój indywidualny sprzeciw wobec łama‑
nia podstawowych praw zawartych w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Trzeba pamiętać o pięciu 
podstawowych zasadach: piszemy krótko, jesteśmy 
uprzejmi, opieramy się na faktach, mamy pozytywne 
nastawienie i nie ukrywamy się – tzn. warto napisać, 
kim jesteśmy, czym się interesujemy. Dzięki temu 
możliwe jest szybkie otrzymanie odpowiedzi. Nasz 
list będzie również bardziej autentyczny. Znajo‑
mość języków obcych nie była wymagana – można 
pisać po polsku. Wówczas jednak warto podkreślić 
w treści nazwisko osoby, w sprawie której piszemy, 
żeby ułatwić adresatowi przyporządkowanie listu 
do konkretnej sprawy. Następnie każdy list zostaje 
umieszczony w kopercie – także odręcznie zaadreso‑
wanej, a kilka dni po maratonie wysłany przez stu‑
dentów do władz krajów reżimów totalitarnych.

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje 
się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź 
kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały 
złamane. W zeszłym roku w wyniku naszej akcji 
(w Szczecinie w bibliotece PUM) pomogliśmy Femi 
Peters, gambijskiemu liderowi opozycji – został zwol‑
niony z więzienia, Saber Ragoubi z Tunezji, który 
był oskarżony o działania terrorystyczne i uznany 
za winnego po niesprawiedliwym procesie sądowym, 

oraz młodym aktywistom Emin Abdullayev i Adnan 
Hajizade, więźniom sumienia – zostali zwolnieni 
warunkowo po odbyciu części kary.

Podczas tegorocznego maratonu można było 
m.in. pomóc więźniom obozów pracy w Korei Pół‑
nocnej, więźniowi sumienia z Indonezji, 20  ‑letniemu 
blogerowi z Azerbejdżanu więzionemu za wpisy 
na Facebooku oraz Jemence skazanej na śmierć. 
Piszącym towarzyszyła maksyma: „Razem mamy 
siłę, możemy zmienić świat” wypowiadana podczas 
licznych spotkań z mediami przez koordynatorkę 
projektu Karinę Sznabel.

Przedsięwzięcie odbywało się jednocześnie 
w ponad 250 miastach w całej Polsce i w 80 krajach 
na całym świecie. W Szczecinie pisaliśmy w Klu‑
bie 13 Muz. W 24  ‑godzinnym maratonie wzięło 
udział łącznie 80 osób, w tym 30 studentów PUM. 
Spod naszych piór i długopisów wyszło ponad 400 
listów. W całej Polsce napisano ich 161 090. Jest 
to największe w Polsce wydarzenie angażujące tak 
dużą liczbę osób w słusznej sprawie. Cieszy fakt, 
że studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
swoją obecnością i zaangażowaniem mają wkład 
w walkę o obronę praw człowieka.

Karina Sznabel 
IV rok WL

koordynatorka lokalna 
ds. praw człowieka i pokoju IFMSA

Zdjęcia Karina Sznabel
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oraz wagowe. I właśnie w wadze lekkiej odnieśliśmy 
największe sukcesy. Heinesen Valborg na 1000 m 
zdobyła złoty medal, a Mateusz Kulaga był czwarty. 
Sandra Ciesielska była szósta, nasi reprezentanci 
Meinar Orlind i Artur Skwarek uplasowali się ex 
aequo na siódmym miejscu, a Maximilian Śliwiński 
tuż za nimi na pozycji dziewiątej. Szykuje się silna 
drużyna na majowe regaty, ponadto cieszy fakt czyn‑
nego uczestnictwa w rywalizacji międzyuczelnianej 
studentów z programu anglojęzycznego.

Sławomir Szymański 

W dniu 28 listopada 2011 r. odbyły się XIV 
Mistrzostwa Szczecina na ergometrze wioślar‑
skim. Pomorski Uniwersytet Medyczny podbudo‑
wany ostatnimi wynikami w majowych regatach 
na Odrze (w klasyfi kacji generalnej zajęliśmy dru‑
gie miejsce, ustępując Akademii Morskiej, ale za 
to przed Zachodniopomorskim Uniwersytetem 
Technologicznym i Uniwersytetem Szczecińskim) 
chciał i tutaj sprawić małą niespodziankę. Łącz‑
nie do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba 155 
uczestników podzielonych na kategorie wiekowe 

XIV mIstrzostWa szCzeCIna 
na ergometrze WIoŚLarsKIm

Projekt „Miś pod szpitalną choinkę” 
realizowany jest przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA  ‑Poland od dziewięciu lat. Jest 
to projekt ogólnopolski, którego głównym 
celem jest radość małych pacjentów. 
W Oddziale Szczecin odbył się właśnie 
jego piąty fi nał. Każdego roku na miarę 
naszych możliwości staramy się trafi ć 
do jak największej liczby dzieci. Jako stu‑
denci medycyny pragniemy wykazać się nie tylko 
wiedzą medyczną, ale również uśmiechem i pozy‑
tywną energią. Podczas wizyt w szpitalu w okre‑

sie okołoświątecznym przebieramy się 
w stroje Mikołaja, a także za aniołki, 

elfy i oczywiście renifery. Staramy 
się przybliżyć dzieciom świąteczną 
atmosferę i wywołać uśmiech na ich 
twarzach, także poprzez wręczenie 

im świątecznych prezentów. Ale 
to nie wszystko, nasi mali pacjenci 

mogą także liczyć na wspólne zabawy oraz 
śpiewanie kolęd.

Przygotowania do grudniowego fi nału to ciężka 
i długotrwała praca. Okazało się, że na naszej 
uczelni jest wielu chętnych do pomocy studentów, 

Projekt „Miś pod szpitalną choinkę” 
realizowany jest przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny 

sie okołoświątecznym przebieramy się 
w stroje Mikołaja, a także za aniołki, 

elfy i oczywiście renifery. Staramy 

to nie wszystko, nasi mali pacjenci 
mogą także liczyć na wspólne zabawy oraz 

mIŚ pod szpItaLnĄ CHoInKĘ
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tak więc utworzyła się dość liczna „misiowa grupa”, 
która prężnie pracowała już od października.

Pierwszą akcją był zorganizowany 30 listopada 
Andrzejkowy Koncert Charytatywny we Free Blues 
Club. Wystąpiły cztery zespoły: Ciastakęs, Adam 
Jaroszyński, JoyRide i norweski duet studentów 
anglojęzycznych Spontanium. Poza koncertami 
główną atrakcją była licytacja cennych przedmiotów 
otrzymanych od profesorów PUM i Akademii Sztuki. 
Między innymi wylicytowano: 100 ‑letni ciśnienio‑
mierz i książkę „Stulecie nadciśnienia tętniczego 
1896–1996” od prof. Andrzeja Ciechanowicza, 
podręcznik farmakologii i toksykologii Mutschlera 
z wpisem prof. Droździka, „Anatomiczne podstawy 
zaburzeń neuropsychiatrycznych” od rektora PUM 
prof. Przemysława Nowackiego, świąteczne bombki 
z podpisami naszych profesorów, płyta z auto‑
grafem szczecińskiego rapera Łony oraz plakaty 
od prof. Lecha Żebrowskiego i dr. Ireneusza Kuriaty, 
a także linoryt od mgr Agnieszki Jankiewicz. Całko‑
wity dochód z licytacji i biletów wstępu na imprezę 
zasilił budżet na świąteczne upominki. 

 8 grudnia odbyło się Christmas Medic Party, 
czyli kolejna akcja pod hasłem „Miś pod szpitalną 
choinkę”. Dzięki pomocy działaczy z IFMSA ‑Poland 

zdobyliśmy mnóstwo nagród od lokalnych sponso‑
rów, takich jak: kino 5D Extreme, Logogryf, Silver 
Hotel & Gokart Center, KFC, Burger King, Pizza 
Hut, Columbus Coffee, fitness Mc Gym, Piwny Raj, 
Expresslab, fitness Uniwersum, Fish& Chips, Fla‑
mingo Boardshop, Fit Town, kino Pionier, Estilo 
Dance Studio, Wydawnictwo Elsevier, Marco Polo, 
firma Skelt, Opera na Zamku, Teatr Współczesny, 
Świat Nieruchomości, perfumeria Douglas, Aka‑
demia Urody – Beverly Hills, firma Puccini oraz 
Rocha Jiu ‑jitsu.

Ostatnią akcją mającą na celu zebranie funduszy 
na prezenty dla dzieci była sprzedaż ciast w naszych 
akademikach. I tu znowu nasza „misiowa ekipa” nie 
zawiodła. Oprócz tego przekazano na naszą akcję 
część dochodów pochodzących z kursu szycia chi‑
rurgicznego organizowanego przez Program Stały 
ds. Edukacji Medycznej.

Finał akcji odbył się w dniach 21 i 22 grudnia 
w szpitalach przy ul. św. Wojciecha i przy ul. Unii 
Lubelskiej. Liczną grupą około 20 osób chodziliśmy 
po oddziałach w świątecznych strojach wypoży‑
czonych i udostępnionych przez Operę na Zamku. 
Śpiewaliśmy kolędy razem z dziećmi i rodzicami, 
rozdawaliśmy prezenty i próbowaliśmy wprowadzić 
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W ramach XX Finału WOŚP „Gramy z pompą! 
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko…” 
ponad 100 studentów Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego prowadziło w Galaxy różnorodne 
akcje. Koło Ratunkowe odpowiadało za punkty 

nauki pierwszej pomocy – BLS AED, z wykorzy‑
staniem fantomów dorosłego, dziecka i niemow‑
lęcia, a w zatoczce taxi, między oboma wejściami 
do Galaxy, zorganizowało pokaz ratownictwa 
medycznego przy współudziale profesjonalnych 
służb – Państwowej Straży Pożarnej z jednostki przy 
ul. Grodzkiej, karetek pogotowia i policji; w pokazie 
pomagała OSP Gryf Szczecin. Widzowie mogli obser‑
wować sposób postępowania na miejscu wypadku, 
podział obowiązków między służbami, ratowanie 
i ewakuację poszkodowanych. 

W samym CH Galaxy zlokalizowane były stano‑
wiska do pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu 
glukozy we krwi, odbyły się badania na obecność 
bakterii H. pylori, przeglądy stomatologiczne, a dla 
najmłodszych Szpital Pluszowego Misia prowadzony 
przez studentów z IFMSA – Międzynarodowego Towa‑
rzystwa Studentów Medycyny. Krótkie pogawędki 
na tematy związane z finałem – o cukrzycy ciężar‑

nych, leczeniu i profilaktyce cukrzycy, normach 
diagnostycznych, prowadzili studenci Wydziału 
Lekarskiego. 

Za całość akcji odpowiadał Parlament Studen‑
tów PUM. 

Marek Niewolin 
Zdjęcia Marek Niewolin, Kinga Brandys

WIeLKa orKIestra 
ŚWIĄteCzneJ pomoCY

namiastkę świątecznej atmosfery wśród chorych 
dzieci spędzających święta w szpitalu. Do akcji przy‑
łączyli się koledzy ze Szczecińskiego Oddziału Funda‑
cji Dr. Clowna. Odwiedziliśmy następujące oddziały: 
Klinikę Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Cho‑
rób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojo‑
wego, Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie‑
cięcej, Klinikę Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej, 
Klinikę Ortopedii Dziecięcej, Nefrologii oraz dzienną 
stację dializ. Obdarowaliśmy około 140 pacjentów, 
z czego jesteśmy ogromnie dumni. Z uwagi na liczne 
fundusze, postanowiliśmy dodatkowo zakupić gry 
dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „Promyczek”. 

Ponadto różne gry przekazaliśmy do szpitalnych 
świetlic, a część dochodów przeznaczyliśmy także 
na prezenty dla dzieci ze szczecińskiego hospicjum. 

Nasze działania zakończyły się wielkim sukce‑
sem, a największa w tym zasługa ponad 50 wolon‑
tariuszy, członków IFMSA–Poland, którym w tym 
miejscu składamy najserdeczniejsze podziękowania. 
Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. 

Aleksandra Biardzka, Agata Miłaszewska 
IFMSA ‑Poland Oddział Szczecin 
Zdjęcia: Aleksandra Biardzka,  
Monika Moeller, Artur Dzieżyc



Zdrowa mama,  
 zdrowy wcześniak,  

  zdrowe dziecko…

Gramy z pompą! 




