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z obrad senatu pum
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 stycz‑

nia 2012 r. senat uchwalił Statut Pomorskiego Uni‑
wersytetu Medycznego w Szczecinie.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 25 stycznia 
2012 r. pozytywnie zaopiniowano:

powołanie dr n. med. Elżbiety Dąbkowskiej  –
do funkcji kierownika Samodzielnej Pracowni 
Terapii Komórkowej Katedry Fizjopatologii;
powołanie dr. hab. Damiana Lichoty do funkcji  –
kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału 
Lekarsko ‑Stomatologicznego.

Podjęto uchwały w sprawach:
zmiany planu rzeczowo ‑finansowego na 2011  –
rok;
uchwalenia projektu planu rzeczowo ‑finansowego  –
na rok 2012.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 29 lutego 2012 r. 
pozytywnie zaopiniowano:

awansowanie dr hab. Barbary Dołęgowskiej oraz  –
dr. hab. Grzegorza Kurzawskiego na stanowiska 
profesorów nadzwyczajnych na PUM;
powołanie dr. inż. Janusza Kowalskiego do funk‑ –
cji kierownika Samodzielnej Pracowni Informa‑
tyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia;
powołanie na kolejny okres dr hab. prof. PUM  –
Bożeny Birkenfeld do funkcji kierownika Zakładu 
Medycyny Nuklearnej;
powołania na kolejny okres prof. dr. hab. Bogu‑ –
sława Machalińskiego do funkcji kierownika 
Katedry Fizjopatologii;
powołanie na kolejny okres prof. dr. hab. Piotra  –
Milkiewicza do funkcji kierownika Samodzielnej 
Pracowni Hepatologii.

Podjęto uchwały w sprawach:
ustalenia warunków i trybu rekrutacji na sta‑ –
cjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 
prowadzone na Wydziale Lekarskim, Wydziale 
Lekarsko ‑Stomatologicznym i Wydziale Nauk 
o Zdrowiu na PUM w Szczecinie w roku akade‑
mickim 2012/2013;
ustalenia szczegółowych terminów postępowania  –
rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjo‑
narne na PUM w Szczecinie na rok akademicki 
2012/2013;

szczegółowego sposobu projektowania, realizacji  –
i oceny rezultatów planów studiów i programów 
kształcenia na PUM w Szczecinie;
realizacji zajęć na studiach niestacjonarnych  –
I i II stopnia na PUM w Szczecinie;
utworzenia Centrum Naukowego Badań nad bio‑ –
logicznymi, psychologicznymi i społecznymi uwa‑
runkowaniami zdrowia psychicznego, ze szcze‑
gólnym uwzględnieniem uzależnień (CN BZP);
uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji ds.  –
Rekrutacji;
zaopiniowania wniosku o nagrody ministra zdro‑ –
wia dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia 
organizacyjne, dydaktyczne, naukowe uzyskane 
w roku 2011 oraz za całokształt pracy naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej;
zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyj‑ –
nego Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli‑
nicznego nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM 
w Szczecinie na 2012 rok;
zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi‑ –
tala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie;
zatwierdzenia planu rzeczowo ‑finansowego  –
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 2 PUM w Szczecinie na 2012 rok.

Na posiedzeniu Senatu w dniu 28 marca 2012 r. 
pozytywnie zaopiniowano:

powołanie na kolejny okres dr hab. prof. PUM  –
Stanisławy Bieleckiej ‑Grzeli do funkcji kierow‑
nika Samodzielnej Pracowni Dermatologii Este‑
tycznej;
powołanie na kolejny okres prof. dr hab. Lilianny  –
Majkowskiej do funkcji kierownika Kliniki Dia‑
betologii i Chorób Wewnętrznych.

Podjęto uchwały w sprawach:
przedłużenia lub rozwiązania stosunku pracy  –
z nauczycielami akademickimi;
ustalenia limitu przyjęć na pierwszy rok studiów  –
w roku akademickim 2012/2013;
wyrażenia opinii dotyczącej współpracy z GLG  –
Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH;
przeznaczenia niewykorzystanych środków  –
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
na zapomogi świąteczne.

DB
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Dnia 21 marca 2012 r. Uczelniane Kolegium 
Elektorów wybrało nowego rektora Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na kadencję 
2012–2016. O tytuł Jego Magnificencji Rektora PUM 
walczyło trzech kandydatów: prof. dr hab. Marek 
Brzosko – prorektor ds. klinicznych, kierownik 
Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 
PUM; prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz – pro‑
rektor ds. nauki, kierownik Katedry Diagnostyki 
Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej PUM, 
szef Zakładu Biochemii Klinicznej i Molekularnej; 
prof. dr hab. Tomasz Grodzki – dyrektor szpitala 
w Zdunowie, kierownik Oddziału Klinicznego Chi‑
rurgii Klatki Piersiowej PUM.

W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów 
weszło 219 elektorów, wśród których było 132 
samodzielnych pracowników nauki (profesorów 
i doktorów habilitowanych), 37 innych nauczy‑
cieli akademickich, 6 pracowników administra‑
cji, 2 doktorantów i 42 studentów. W głosowaniu 
uczestniczyło 205 elektorów. Przewodniczącym 

Uczelnianej Komisji Wyborczej był prof. PUM Jacek 
Rudnicki. 

Wybory w auli PUM przy ul. Rybackiej rozpo‑
częły się o godz. 13 i trwały ponad trzy godziny. 
Zapoczątkowały je wystąpienia kandydatów, każdy 
na prezentację miał 20 minut. Profesor Marek Brzo‑
sko najwięcej uwagi poświęcił szpitalom klinicznym. 
Zebrani usłyszeli o inwestycjach, jakie zrealizowano 
w latach 2008–2012 w okresie sprawowania przez 
kandydata funkcji prorektora ds. klinicznych. Były 
także plany i zapowiedzi kolejnych modernizacji 
i remontów. Profesor Andrzej Ciechanowicz, obecny 
prorektor ds. nauki, w swojej prezentacji zwracał 
uwagę na dydaktykę, naukę i działalność leczni‑
czą. Mówił m.in. o zwiększeniu pomocy socjalnej 
dla studentów i poszerzeniu bazy dydaktycznej. 
Chciałby stworzyć jedną reprezentację studentów 
PUM oraz interdyscyplinarne zespoły badawcze 
integrujące klinicystów i badaczy z zakresu nauk 
podstawowych. Profesor Tomasz Grodzki postawił 
na grę zespołową i poszanowanie tradycji. Zapewnił 

WYborY na KadenCJĘ  
2012 – 2016

Głosowanie elektroniczne "Można nacisnąć każdy przycisk, 
pod warunkiem że jest to przycisk zielony"
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Jest absolwentem Wydziału 
Lekarskiego Pomorskiej Aka‑
demii Medycznej w Szczecinie 
z roku 1988, specjalistą cho‑
rób wewnętrznych i hiperten‑
sjologii. W 1992 roku uzyskał 
stopień doktora nauk medycz‑
nych, w 1999 r. – doktora 
habilitowanego, a w roku 2005 
– tytuł profesora. Odbył staże 
zagraniczne na Uniwersytecie 
w Heidelbergu: w Laboratorium 
Biologii Molekularnej Instytutu 
Farmakologii i Kliniki Nefrolo‑
gii (1992–1993) oraz Labora‑
torium Genetyki Molekularnej 
Kliniki Nefrologii (1995). Jest 
kierownikiem Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej 
i Medycyny Molekularnej oraz kierownikiem Zakładu 
Biochemii Klinicznej i Molekularnej PUM.

Profesor Andrzej Ciechanowicz jest promoto‑
rem 19 prac doktorskich, opiekunem czterech 
prac habilitacyjnych. Był recenzentem w ponad 
30 przewodach doktorskich, 10 habilitacyjnych, 

pięciu postępowaniach o tytuł 
profesora oraz ponad 100 
grantach MNiSW. Był kierow‑
nikiem dwóch grantów nauko‑
wych MNiSW oraz głównym 
wykonawcą w 15. Opubliko‑
wał ponad 200 prac, o war‑
tości IF ponad 146 i ponad 
1500 punktów KBN/MNiSW, 
cytowanych 500 razy. Indeks 
Hirscha profesora Ciechanowi‑
cza wynosi 12. Współredaktor 
m.in. monografii: „Genetyka 
chorób układu krążenia” 
(2002), „Genetyka molekularna 
w chorobach wewnętrznych” 
(2009), autor m.in. rozdziałów 

w podręcznikach: „Hipertensjologia” (2011), „Clinical 
endocrinology in clinical practice” (2011), „Endo‑
krynologia w codziennej praktyce lekarskiej” (2009), 
„Kardiologia interwencyjna” (2009), "Kardiologia" 
seria Wielka Interna (2009).

Od 1993 r. jest członkiem ERA ‑EDTA (Euro‑
pean Renal Association – European Dialysis and 

prof. dr hab. n. med.  
andrzeJ CieChanoWiCz 

reKtor–eleKt

zebranych, że jeśli zostanie wybrany, zrezygnuje 
ze stanowiska dyrektora szpitala i funkcji radnego. 
Tak jak poprzedni kandydaci, stawiał na rozwój bazy 
dydaktycznej i klinicznej oraz doposażenie szpitali. 

Po tych wystąpieniach elektorzy mogli zadawać 
kandydatom pytania. Najważniejsze dotyczyły osób 
na stanowiska prorektorów, z którymi nowi rekto‑
rzy zamierzali współpracować. Było także pytanie 
dotyczące przyszłości PUM i kierunku jego rozwoju 
 ‑ amerykańskiego czy europejskiego? 

Po krótkiej przerwie elektorzy przystąpili do gło‑
sowania, potem do pracy wzięła się Uczelniana 
Komisja Skrutacyjna, co zabrało blisko 30 minut. 
Aż nadszedł czas ogłoszenia wyników i sala  
zamilkła… 

Najwięcej – 125 głosów uzyskał prof. Andrzej Cie‑
chanowicz, prof. Grodzki miał ich 46, a prof. Brzo‑
sko – 30. Na nowego rektora wybrano prof. Andrzeja 
Ciechanowicza, który zastąpi sprawującego funkcję 
rektora przez dwie kadencje (siedem lat) prof. Prze‑
mysława Nowackiego. Występując przed zgromadze‑
niem, nowy rektor zapewniał, że „…zwycięzcą jest 
Pomorski Uniwersytet Medyczny!”. Pierwszy bukiet 
czerwonych kwiatów wręczył rektorowi–elektowi 
przewodniczący komisji wyborczej, po nim z pękiem 
róż gratulował wyboru obecny rektor uczelni. Chętni 
z życzeniami musieli ustawić się w długiej kolejce. 
Nowy rektor rozpocznie urzędowanie 1 września 
2012 r. 

Kinga Brandys
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Transplant Association). W latach 2000–2006 był 
członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzy‑
stwa Nadciśnienia Tętniczego, a od 2005 r. jest 
członkiem zespołu redakcyjnego „Journal of Applied 
Genetics”. 

Od wielu lat pełni funkcje administracyjne 
na uczelni. Jest prorektorem ds. nauki kaden‑
cji 2008–2012. Był pełnomocnikiem rektora ds. 
studentów anglojęzycznych (1996–1999), prodzie‑
kanem Wydziału Lekarskiego PAM ds. Programu 
Anglojęzycznego (1999–2002), członkiem Senatu 
PAM (1999–2002), rzecznikiem dyscyplinarnym ds. 
nauczycieli akademickich (2005–2008), pełnomoc‑
nikiem rektora ds. Zachodniopomorskich Dni Nauki 
(2006–2007). Jest członkiem Komisji Bioetycznej 
PUM (2002–) i  Senackiej Komisji ds. Nauki (2005–) 
oraz koordynatorem ds. Projektu Młodzieżowej Aka‑
demii Medycznej MAM PUM (2009–).

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in.: 
medalem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego 
„Amicus scientiae et veritatis”, naukową Nagrodą 
Zespołową MZiOS, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów 
za rozprawę habilitacyjną, nagrodą naukową Pol‑
skiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Profesor Andrzej Ciechanowicz jest żonaty, ma 
jedno dziecko. Jego pasje pozazawodowe to historia, 
zwłaszcza historia nauki, współczesna literatura 
kryminalna oraz muzyka – Bach i klasyka rocka.

Najważniejsze zadania na kadencję 2012–2016:
aktualizacja strategii rozwoju uczelni w latach  –
2008–2015;
przyjęcie strategii rozwoju PUM w latach  –
2016–2025 i zasad jej aktualizacji;
ustanowienie bardziej ścisłej współpracy z Par‑ –
lamentem Studentów PUM w zakresie pomocy 
socjalnej dla studentów;
powiększenie bazy dydaktycznej, dostosowa‑ –
nej do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji, 
zarówno w nauczaniu przedmiotów przedklinicz‑
nych, jak i klinicznych;
wdrożenie programów nauczania zgodnych  –
z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji;
stworzenie spójnego systemu wspierania aktyw‑ –
ności badawczej studentów studiów wszystkich 
stopni;
wspieranie działań mających na celu stworzenie  –
jednej, zintegrowanej reprezentacji studentów PUM;
wspieranie działań studentów na rzecz społecz‑ –
ności uczelni, mieszkańców miasta i regionu;
kontynuacja działań na rzecz pozyskania dla  –
PUM 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie;

dążenie do lokowania „na bazie obcej” jednostek  –
klinicznych (oddziałów klinicznych) na zasadzie 
komplementarności świadczeń;
zakończenie inwestycji i integracja Centrum Dia‑ –
gnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych 
w strukturze SPSK ‑1;
wspieranie dyrektorów szpitali uniwersytec‑ –
kich, kierowników i pracowników jednostek 
diagnostyczno ‑leczniczych w wykonywaniu 
na najwyższym poziomie najbardziej specjali‑
stycznych procedur medycznych;
kontynuacja praktyki monitorowania wyników  –
finansowych szpitali uniwersyteckich i poszcze‑
gólnych jednostek diagnostyczno ‑leczniczych 
w celu zapewnienia dobrej kondycji finansowej 
i umożliwienia im dalszego rozwoju;
prowadzenie przejrzystej, zgodnej ze statutem  –
PUM polityki angażowania wysoko wykwalifi‑
kowanej kadry naukowo ‑dydaktycznej do pracy 
na rzecz szpitali uniwersyteckich i ich jednostek 
poprzez udział właściwych organów statutowych 
w procesie obsadzania kierowniczych i koordyna‑
cyjnych stanowisk w jednostkach klinicznych;
aktywność na rzecz nawiązywania i rozwijania  –
współpracy jednostek naukowych z klinicznymi 
w celu zwiększania dorobku naukowego PUM 
mierzonego publikacjami w renomowanych cza‑
sopismach światowych, kolejnymi stopniami 
naukowymi i tytułem naukowym;
kontynuacja działań na rzecz tworzenia i integra‑ –
cji interdyscyplinarnych zespołów badawczych 
zdolnych do skutecznego pozyskiwania środków 
na prowadzenie badań naukowych;
organizacja długoterminowych działań nauko‑ –
wych na rzecz społeczności regionu („Polskie 
Framingham”);
zacieśnienie współpracy naukowej z ZUT w obsza‑ –
rze biostatystyki i biomatematyki;
organizacja centralnej zwierzętarni jako jednostki  –
pozawydziałowej;
uruchomienie Uczelnianego Funduszu Stymulacji  –
Nauki jako narzędzia finansowego wspierającego 
podstawową działalność statutową wydziałów;
stworzenie regionalnego biobanku w Międzywy‑ –
działowym Centrum Dydaktycznym;
inicjowanie działań na rzecz zwiększenia pozy‑ –
skiwania środków na naukę w ramach środ‑
ków krajowych (NCN, NCBiR) i międzynarodowej 
współpracy bilateralnej, transgranicznej i ogól‑
noeuropejskiej.

(red.)
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Jest absolwentem Wydziału 
Lekarskiego Pomorskiej Aka‑
demii Medycznej w Szczecinie 
z roku 1984, pracownikiem 
uczelni od 1 września 1984 r., 
zatrudnionym kolejno w nastę‑
pujących jednostkach: Zakła‑
dzie Biochemii, Zakładzie Bio‑
chemii Klinicznej i Diagnostyki 
Laboratoryjnej, Klinice Chorób 
Wewnętrznych, Klinice Nefro‑
logii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych – której został 
pierwszym kierownikiem i którą 
kieruje od 12 lat. Uzyskał spe‑
cjalizacje w dziedzinach chorób 
wewnętrznych, diabetologii, 
nefrologii oraz transplantologii klinicznej. Był także 
dziekanem Wydziału Lekarskiego dwie kadencje 
oraz członkiem Senatu uczelni – cztery kadencje.

W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycz‑
nych, w 1994 r. – doktora habilitowanego, a w roku 
2002 – tytuł profesora. Opublikował ponad 220 prac, 
o IF przekraczającym wartość 115 i  ponad 1800 pkt 
KBN/MNiSW, cytowanych 360 razy. Indeks Hirscha 
profesora Ciechanowskiego wynosi 10. Redaktor 
wydania polskiego monografii „Kwasy, zasady, płyny 
i elektrolity: przedstawione profesjonalnie, prosto, 
przystępnie” (2010). Autor rozdziałów w podręczni‑
kach, m.in.: „Organ donation and transplantation – 
public policy and clinical perspectives” (2012), „Rak 
nerki. Współczesna diagnostyka i terapia” (2010), 
„Nefrologia” (2009), „Choroby nerek” (2008).

Był promotorem 27 doktoratów, opiekunem sze‑
ściu prac habilitacyjnych, kierownikiem 22 spe‑
cjalizacji. Był też recenzentem w 45 przewodach 
doktorskich, 10 – habilitacyjnych i sześciu wnio‑
skach profesorskich. 

Jest konsultantem wojewódzkim ds. nefrologii. 
Angażował się w działalność szpitali jako członek 
oraz przewodniczący Rady Społecznej SPSK nr 1 PAM 
i Szpitala Miejskiego w Szczecinie. Ukończył kursy 

z zakresu zarządzania, zarzą‑
dzania zespołem ludzi oraz 
technik motywacyjnych. Wie‑
lokrotnie nagradzany i wyróż ‑ 
niany, m.in.: medalem Szcze‑
cińskiego Towarzystwa Nauko‑
wego „Amicus scientiae et veri‑
tatis”, Nagrodą Indywidualną 
Ministra Zdrowia, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, 
Złotym Krzyżem Zasługi. 

O Klinice, którą kieruje, 
mówi, że ma największy kon‑
trakt na hospitalizacje nefrolo‑
giczne w Polsce (77% kontraktu 
nefrologicznego województwa 
i siedem razy więcej niż szpital 

wojewódzki przy ul. Arkońskiej), najmniejsze procen‑
towo koszty osobowe przy najwyższych zarobkach, 
najlepsze „nefrologiczne” wyniki finansowe w Polsce 
oraz najwięcej miejsc specjalizacyjnych i najwięcej 
rezydentów (18). O swoim zespole powiada, że jest 
najmłodszym wiekowo i organizacyjnie, a jednocze‑
śnie jednym z najbardziej dynamicznych naukowo 
i zawodowo.

Prywatnie prof. Kazimierz Ciechanowski jest 
żonaty – żona Beata jest doktorem n. med., 
pediatrą, specjalistą chorób płuc i alergologii, 
pasjonatką fotografii. Mają dwóch synów – lau‑
reatów olimpiad. Starszy Przemysław jest również 
lekarzem, absolwentem PUM, chórzystą Chóru 
Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego ZUT 
i Poznańskiego Chóru Kameralnego. Młodszy syn 
Bartosz jest absolwentem Wydziału Mechanicz‑
nego Energetyki i Lotnictwa Politechniki War‑
szawskiej oraz studentem Wydziału Matematyki 
i Nauk Informatycznych tejże uczelni. Podobnie 
jak ojciec uprawia biegi długodystansowe. Cała 
czwórka to miłośnicy ferraty. 

Jako prorektor ds. klinicznych prof.  Kazimierz 
Ciechanowski koncentrować się będzie na nastę‑
pujących zagadnieniach:

prof. dr hab. n. med.  
Kazimierz CieChanoWsKi 

proreKtor–eleKt ds. KliniCznYCh
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Ma 45 lat, jest absolwentem 
Pomorskiej Akademii Medycz‑
nej w Szczecinie z roku 1991, 
lekarzem specjalistą w dzie‑
dzinie psychiatrii (1997 r.), 
certyfikowanym psychotera‑
peutą Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego (2008 r.), 
konsultantem wojewódz‑
kim w dziedzinie psychiatrii. 
W latach 1991–1996 był asy‑
stentem w Katedrze i Klinice 
Psychiatrii PAM, a od 2004 r. 
jest jej kierownikiem. W 1996 r. 
był stypendystą Fundacji im. 
Stefana Batorego oraz Deut‑
sche Akademische Austausch 
Dienst (DAAD) w Zakładzie Genetyki Molekular‑
nej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W latach 
1997–1998 uzyskał stypendium Aleksandra von 
Humboldta, pracując w Katedrze i Klinice Psychia‑
trii Freie Universität Berlin oraz Klinice Psychiatrii 
Uniwersytetu w Würzburgu i w Zakładzie Genetyki 
Człowieka Eppendorf Uniwersytetu w Hamburgu.

W 1993 r. uzyskał stopień 
doktora nauk medycznych, 
w 1999 r. – doktora habilito‑
wanego, a w roku 2004 – tytuł 
profesora. Autor przeszło 200 
publikacji o sumarycznym IF 
o wartości 112 (1134 punkty 
KBN/MNiSW), cytowanych 
1153 razy. Indeks Hirscha 
prof. Samochowca wynosi 18. 
Współautor rozdziałów w pod‑
ręcznikach dla studentów 
psychologii, medycyny i dla 
psychiatrów, m.in.: „Psychia‑
tria: podręcznik dla studen‑
tów medycyny” (2011), „Psy‑
chiatria – co nowego?” (2011), 

„Psychologia: podręcznik akademicki” (2008). 
Profesor jest promotorem dziesięciu prac dok‑

torskich (lekarzy, pielęgniarek i psychologów), opie‑
kunem czterech habilitantów, autorem 15 recenzji 
dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora, 23 recenzji w przewodach habi‑
litacyjnych oraz 14 w przewodach doktorskich. 

prof. dr hab. n. med.  
JerzY samoChoWieC 

proreKtor–eleKt ds. nauKi

dokończeniu inwestycji klinicznych na terenie  –
SPSK nr 1;
pozyskaniu 109. Szpitala Wojskowego lub wybu‑ –
dowaniu „łącznika” na terenie SPSK nr 2;
poszerzeniu współpracy z Urzędem Marszałkow‑ –
skim – oddziały kliniczne na bazie obcej, ale przy‑
jaznej poprzez: „detaszowanie” naszych pracow‑
ników (ordynatorów) oraz „ataszowanie” na PUM 
pracowników szpitali marszałkowskich;
wsparciu i zorganizowaniu Instytutu Medycz‑ –
nego im. Jana Pawła II (Centrum Leczniczo‑
 ‑Rehabilitacyjnego) – dawnego Szpitala Miej‑
skiego;
przekształceniu Lecznicy Stomatologicznej  –
w spółkę kapitałową PUM.

Jest zdania, że realizacja tych zadań pozwoli na:
płynne i bezpieczne – bez konieczności zmniej‑ –
szania naboru, a więc i zatrudnienia, przejście 
do nowego programu kształcenia lekarzy;
polepszenie warunków pracy w klinikach oraz  –
stworzenie dodatkowych możliwości zarobkowania 
naszym rezydentom i kolegom z etatów szpitalnych;
realizację ambicji zawodowych poprzez  – „deta‑
szowanie” na przyjazną bazę obcą;
pozyskanie dla naszej uczelnianej marki wziętych  –
specjalistów pracujących teraz poza PUM;
dalszą poprawę finansów naszych szpitali, a więc  –
i naszych zarobków;
poprawę jakościową i finansową opieki zdrowot‑ –
nej w naszym regionie.

(red.)
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Jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycz‑
nej w Szczecinie z roku 1986, lekarzem specjali‑
stą w dziedzinach: chorób wewnętrznych, chorób 
zakaźnych i transplantologii klinicznej. Pracuje 
w Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
PUM od 1986 r., obecnie na stanowisku prof. nad‑
zwyczajnego. Od tego samego roku jest również 
zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie: na oddziale chorób wątroby i w dwóch 
poradniach przyszpitalnych – hepatologicznej 
i transplantologicznej. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała także w trakcie licznych staży zagra‑
nicznych: 1994 – Infectious Diseases Department, 
County Clinical Hospital, Malmō; 1998 – Pasteur 
Institute, Hybridotest Unit, Paryż ; 1998/1999 – 

Institute of Liver Studies, King’s College Hospital, 
Londyn; 2003 – Liver Unit, Hôpital Beaujon, Cli‑
chy; 2004 – Department of Transplantation Sur‑
gery, Karolinska University Hospital, Sztokholm; 
2011 – Transplant Unit, Addenbrooke’s University 
Hospital, Cambridge. 

Kariera naukowa prof. Wawrzy nowicz ‑Syczew‑
skiej obejmuje uzyskanie w 1993 r. stopnia nauko‑
wego doktora nauk medycznych, w 2004 r. – doktora 
habilitowanego oraz w roku 2011 – tytułu profesora. 
Na rzecz rozwoju nauki działa również jako sekretarz 
redakcji „Experimental and Clinical Hepatology”, 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, 
członek EASL (European Association for the Study of 
the Liver) oraz członek rzeczywisty sekcji hepatolo‑

prof. dr hab. n. med.  
marta WaWrzYnoWiCz ‑sYCzeWsKa 
proreKtor–eleKt ds. dYdaKtYKi

Od 2008 r. jest członkiem Senatu PUM oraz Senac‑
kiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Uczestniczył w pracach samorządu lekarskiego 
jako członek Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, jest też od 2009 r. członkiem 
Zarządu Głównego European Society for Biomedical 
Research on Alcoholism, a od 2010 r. wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Recenzo‑
wał ponad 50 projektów badawczych NCN/MNiSW, 
był kierownikiem czterech grantów MNiSW/NCN 
i dwóch międzynarodowych grantów BMBF/KBN 
i PIRG oraz głównym badaczem w siedmiu grantach.

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organiza‑
cyjnego corocznych Zachodniopomorskich Dni Psy‑
chiatrycznych odbywających się od 2004 r., organi‑
zator 42. Zjazdu Psychiatrów Polskich w 2007 r.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych czaso‑
pism: „Progress in Neuro ‑Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry”( IF 2,98), „Current Psycho‑
pharmacology”, „Alkoholizm i Narkomania”, „Psy‑
chiatria”, „Psychiatria po Dyplomie”, „Medycyna 
Praktyczna: Psychiatria”, „Neuropsychiatria”.

Żonaty, dwoje dzieci. Po godzinach ogląda mecze 
piłki nożnej, tańczy tango, trenuje jogę, jeździ rowe‑
rem, a zimą na nartach.

Za najważniejsze zadania dla prorektora ds. 
nauki uważa:

działania na rzecz tworzenia interdyscypli‑ –
narnych zespołów badawczych, aby skutecz‑
nie pozyskiwać środki na prowadzenie badań 
naukowych;
uzyskanie statusu Krajowego Naukowego  –
Ośrodka Wiodącego (wspólne badania nad zdro‑
wiem psychicznym w zakresie neurobiologii, 
medycyny, psychofarmakologii, nauk społecz‑
nych i psychologicznych);
dalsze rozwijanie Uczelnianego Funduszu Stymu‑ –
lacji Nauki jako narzędzia finansowego wspierają‑
cego podstawową działalność statutową wydziałów;
inicjowanie działań na rzecz zwiększenia pozy‑ –
skiwania finansów na naukę w ramach środ‑
ków krajowych (NCN, NCBiR) i międzynarodowej 
współpracy bilateralnej, transgranicznej i ogól‑
noeuropejskiej.

(red.)
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gicznej Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Lekarzy Cho‑
rób Zakaźnych. Jest autorką 
ponad 140 publikacji o warto‑
ści IF ok. 17 i ok. 400 punktów 
KBN/MNiSW, cytowanych 112 
razy. Indeks Hirscha profesor 
Wawrzynowicz ‑Syczewskiej 
wynosi 4. Jest promotorem 
dwóch prac doktorskich i jed‑
nej w trakcie realizacji, recen‑
zentem w czterech przewodach 
doktorskich i trzech przewo‑
dach habilitacyjnych. Jest 
autorką rozdziałów w podręcz‑
nikach, m.in.: „Liver transplan‑
tation – basic issues” (2012), 
„Choroby wewnętrzne: kompendium medycyny 
praktycznej” (2009), „Choroby zakaźne i pasożyt‑
nicze” (2007), „Choroby wewnętrzne. Podręcznik 
multimedialny oparty na zasadach EBM” (2005).

Profesor Marta Wawrzynowicz ‑Syczewskiej pełni 
ważne funkcje administracyjne na PUM: prodzie‑
kana ds. studenckich WNoZ przez dwie kadencje 
oraz członka dwóch komisji senackich: ds. dydak‑
tyki i ds. organizacji i rozwoju.

Za swoją działalność i zaangażowanie została uho‑
norowana wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami: 
12 nagrodami naukowymi i dydaktycznymi, indywi‑
dualnymi i zbiorowymi, JM Rektora PAM, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego.

Prywatnie jest mężatką i ma dorosłego syna. 
Chętnie podróżuje, czyta kryminały i oddaje się 
pracom ogrodowym. Jest zapalonym kibicem fut‑
bolu.

Mając wieloletnie doświadczenie zarówno jako 
dydaktyk, jak i administrator, za najważniejsze 
zadania dla prorektora ds. dydaktyki w nadcho‑
dzącej kadencji uznała:

dopracowanie programów kształcenia w opar‑ –
ciu o efekty kształcenia zgodnie z wymaganiami 
Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego – dokończenie prac rozpoczętych 
i w większej części zrealizowanych przez władze 
poprzedniej kadencji;
zapewnienie studentom możliwości kontynuacji  –
kształcenia rozpoczętego w latach 2011/2012 
i wcześniejszych aż do zakończenia pełnego cyklu 
wg programów opracowanych przed wejściem 
w życie nowej ustawy;

dopracowanie obowiązkowej  –
umowy studenta z uczelnią 
(katalog bezpłatnych i odpłat‑
nych usług dla studentów); 

wdrożenie zmian dotyczą‑ –
cych dostępu do bezpłatnego 
drugiego kierunku studiów;

zmiany w systemie pomocy  –
materialnej dla studentów 
i doktorantów (opracowa‑
nie wraz ze studentami z PS 
nowych kryteriów przyznawa‑
nia stypendiów);

 starania o uzyskanie statusu  –
Krajowego Naukowego Ośrodka 
Wiodącego – również w obszarze 
wyróżniającej jakości nauczania!

zmiany w zakresie minimum kadrowego zgodnie  –
z nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”; 
dalsze prace nad powiększeniem bazy dydak‑ –
tycznej (międzywydziałowe centrum przedmio‑
tów przedklinicznych oraz centrum medycyny 
symulacyjnej);
wypracowanie warunków do prowadzenia zajęć  –
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość;
rozpoczęcie przygotowań do prowadzenia zajęć  –
na szóstym roku stażowym – na bazie szpitali 
klinicznych? pozaklinicznych?
dalsze prace nad regulaminem studiów na PUM  –
z uwzględnieniem reformy uczelni;
poprawę funkcjonowania biura karier – opra‑ –
cowanie sposobu skutecznego monitorowania 
zawodowych losów absolwentów w celu ułatwie‑
nia absolwentom wejścia na rynek pracy;
wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi  –
dziekanatów i poprawę współpracy między dzie‑
kanatami;
integrację społeczności studenckiej, w tym stu‑ –
dentów EP, regularny (raz w miesiącu?) kontakt 
z przedstawicielami samorządu studenckiego;
dyskusję nad zasadami rekrutacji na studia dru‑ –
giego stopnia (jednakowe szanse, w tym wyrów‑
nanie szans naszych absolwentów);
opracowanie i wprowadzenie regulaminu wła‑ –
sności intelektualnej;
usprawnienie przeprowadzania ankiety ewalua‑ –
cyjnej wśród studentów;
wspieranie rozwoju kultury fizycznej na PUM. –

(red.) 
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Nominacje profesorskie

Joanna Bober urodziła 
się w 1956 r. w Warszawie. 
Jest chemikiem organikiem, 
absolwentką Wydziału Tech‑
nologii i Inżynierii Chemicz‑
nej Politechniki Szczeciń‑
skiej. Po ukończeniu studiów 
pracowała w Zakładzie Dia‑
gnostyki Laboratoryjnej WSZ 
w Szczecinie. W listopadzie 
1986 r. podjęła pracę w Kate‑
drze Biochemii PAM, w której 
w czerwcu 1992 roku uzyskała 
z wyróżnieniem „Summa cum 
laude” stopień doktora nauk 
medycznych w zakresie bio‑
logii medycznej na podstawie 
rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ jonu fluorkowego 
na metabolizm tlenowy ludzkich i króliczych granu‑
locytów obojętnochłonnych”. W latach 1992–1999 
mieszkała w Zakopanem, kierując pracą Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej w Zespole Opieki Zdro‑
wotnej w Zakopanem. W 1995 r. uzyskała specja‑
lizację pierwszego stopnia z diagnostyki laborato‑
ryjnej. Od października 1999 r. powtórnie podjęła 
pracę w Katedrze Biochemii i Chemii PAM. Stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych 
w zakresie biologii medycznej uzyskała w 2005 r. 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Aktywność 
erytrocytarnego wymieniacza sodowo ‑pro to no wego 
a stres oksydacyjny u chorych z przewlekłą niewy‑
dolnością nerek leczonych zachowawczo i hemo‑
dializami”. 

W październiku 2005 r. w Katedrze i Zakła‑
dzie Biochemii i Chemii Medycznej PAM został 
utworzony Zakład Chemii Medycznej, w którym 
prof. Joanna Bober do chwili obecnej sprawuje 

funkcję kierownika. Od pod‑
staw organizowała nauczanie 
przedmiotów chemicznych 
(chemia fizyczna, ogólna, 
organiczna i analityczna) 
na nowo powstałych kierun‑
kach: analityka i biotechnolo‑
gia medyczna. Prowadzi także 
wykłady i seminaria z chemii 
medycznej dla studentów kie‑
runków lekarskich (medycyna 
i stomatologia). Od 2007 r. 
sprawuje nadzór nad zaję‑
ciami z chemii prowadzonymi 
w Zakładzie Chemii Medycznej 
dla uczniów V Liceum Ogól‑
nokształcącego w Szczecinie, 

nad którym Pomorski Uniwersytet Medyczny objął 
patronat naukowy. 

Główne kierunki badań naukowych prowadzo‑
nych przez prof. Joannę Bober związane są z rolą 
stresu oksydacyjnego w organizmach żywych, 
zwłaszcza w patogenezie przewlekłej choroby nerek 
oraz wybranych chorób o podłożu wolnorodnikowym. 
Szczególnie dużo miejsca w jej badaniach zajmują 
zagadnienia wpływu zawartości glukozy w płynie 
dializacyjnym na status oksydacyjno ‑redukcyjny 
u pacjentów poddawanych hemodializie, systemy 
przenoszące kationy w erytrocytach i płytkach krwi 
oraz właściwości błon komórkowych erytrocytów. 
Odrębną dziedzinę stanowią badania nad kwasami 
tłuszczowymi i ich przemianami w warunkach 
in vitro i in vivo, a także rolą jonu fluorkowego 
w metabolizmie organizmów żywych. W ostatnich 
latach zainteresowania badawcze prof. Bober skon‑
centrowane są na zastosowaniu technik proteomiki 
w badaniu skutków stresu oksydacyjnego i karbony‑

nominaCJe profesorsKie

prof. dr hab. n. med. 
Joanna bober
zaKład Chemii medYCzneJ

5 grudnia 2011 r.
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Nominacje profesorskie

Mariusz Lipski urodził się 
w 1966 r. w Trzebiatowie. 
Ukończył z wyróżnieniem stu‑
dia na Wydziale Lekarskim 
z Oddziałem Stomatologii 
Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie. Jest specjalistą 
pierwszego stopnia w dziedzinie 
stomatologii ogólnej oraz dru‑
giego  ‑ w dziedzinie stomatologii 
zachowawczej. Oba egzaminy 
specjalizacyjne również zdał 
z wyróżnieniem. 

Od 1990 roku do chwili 
obecnej zatrudniony jest 
na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie, naj‑
pierw jako asystent, a następnie adiunkt w Zakła‑
dzie Stomatologii Zachowawczej kierowanym wów‑

czas przez prof. Zbigniewa Jań‑
czuka. Obecnie jest kierowni‑
kiem nowo powstałego Zakładu 
Stomatologii Zachowawczej 
Przedklinicznej i Endodoncji 
Przedklinicznej, który wyko‑
rzystując nowoczesną salę 
symulacji stomatologicznej, 
kształci studentów na najwyż‑
szym światowym poziomie.

W 1998 r. obronił pracę 
doktorską pt. „Badania 
porównawcze skuteczności 
wypełniania kanałów korze‑
niowych ćwiekami Thermafil 
i metodą kondensacji bocz‑
nej”, uzyskując stopień dok‑

tora nauk medycznych. W 2007 r. na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. 

prof. dr hab. n. med. mariusz lipsKi
zaKład stomatologii zaChoWaWCzeJ przedKliniCzneJ 

i endodonCJi przedKliniCzneJ
12 stYCznia 2012 r.

lowego. Jej dorobek naukowy 
obejmuje 178 prac, w tym 73 
pełnotekstowych. Jest promo‑
torem dwóch zakończonych 
i obronionych prac doktorskich 
oraz trzech w trakcie realizacji. 

Profesor Joanna Bober bie‑
rze udział w pracach ciał kole‑
gialnych Pomorskiego Uniwer‑
sytetu Medycznego – jest prze‑
wodniczącą Senackiej Komisji 
ds. Zatrudnienia i Awansów. 
Jest laureatką wielu nagród 
rektora PUM: indywidualnych 
i zespołowych nagród nauko‑
wych oraz trzech indywidual‑
nych nagród dydaktycznych.

Czas wolny spędza wędrując po górach, zwie‑
dzając małe niemieckie miasteczka i uwieczniając 
je na zdjęciach. Słucha madrygałów Monteverdiego, 

kantat Jana Sebastiana Bacha i rocka progresyw‑
nego. Czyta niemiecką i angielską literaturę XIX w. 
oraz klasyczne i współczesne powieści kryminalne.

(red.)

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Łukasz Kamiński
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Nominacje profesorskie

Profesor Mariusz Lipski 
jest kierownikiem projektu 
naukowo ‑badawczego KBN oraz 
kilku własnych. Jest laureatem 
ośmiu nagród naukowych PAM. 
Dwukrotnie został wyróżniony 
przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicz‑
nego za prace opublikowane 
w „Czasopiśmie Stomatologicz‑
nym”. W 2004 r. Polskie Towa‑
rzystwo Naukowe wraz z firmą 
Whrigley przyznało mu nagrodę 
naukową. W tym samym roku 
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi 
za działalność dydaktyczną, 
organizacyjną i naukową 
na rzecz Pomorskiej Akademii 

Medycznej w Szczecinie. Był również wyróżniany przez 
studentów jako najlepszy nauczyciel akademicki.

Prowadził wykłady dla lekarzy podczas wielu kon‑
ferencji stomatologicznych, zebrań PTS, Stowarzy‑
szeń Lekarzy Dentystów oraz Okręgowych Izb Lekar‑
skich w ramach szkolenia ustawicznego lekarzy 
stomatologów. Na łamach „Magazynu Stomatologicz‑
nego” udziela czytelnikom specjalistycznych porad.

W latach 2005–2008 pełnił funkcję prodziekana 
Wydziału Stomatologii PAM. Obecnie jest dzieka‑
nem Wydziału Lekarsko ‑Stomatologicznego PUM.

Należy do wielu towarzystw naukowych, m.in. 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego 
Towarzystwa Termologicznego, Amerykańskiego 
Towarzystwa Endodontycznego. 

Współorganizował lub organizował krajowe i mię‑
dzynarodowe konferencje szkoleniowo ‑naukowe 
m.in. pięć międzynarodowych konferencji endodon‑
tycznych w Szczecinie, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony lekarzy praktyków. Zor‑
ganizował także dwie konferencje polsko ‑niemieckie. 
Wielokrotnie był członkiem komitetów naukowych 
różnych liczących się sympozjów.

Jest też członkiem rad naukowych czasopism: 
„Dental and Medical Problems”, „Annales Academiae 
Medicae Stetinensis” i „Magazynu Stomatologicz‑
nego”, a ponadto przewodniczy Kolegium Lekarzy 
Praktyków „Magazynu Stomatologicznego”. 

Choć praca zawodowa sprawia mu największą 
przyjemność, to ostatnio sporo podróżuje, a odwie‑
dzanie egzotycznych krajów i poznawanie kultury 
innych narodów stało się jego pasją.

(red.)

„Zmiany temperatury na zewnętrznej powierzchni 
korzeni zębów w następstwie wypełniania kanałów 
korzeniowych uplastycznioną cieplnie gutaperką 
w badaniach in vitro i in vivo” otrzymał stopień 
doktora habilitowanego nauk medycznych w zakre‑
sie stomatologii. 

Na dorobek naukowy profesora obejmujący 
ponad 400 publikacji składają się zarówno prace 
oryginalne, jak i opisy przypadków, prace prze‑
glądowe, rozdziały w książkach czy też streszcze‑
nia zjazdowe, jak również tłumaczenia artykułów 
naukowych i podręczników z języka niemieckiego 
i angielskiego. Jest promotorem w czterech prze‑
wodach doktorskich.

Profesor aktywnie uczestniczy w zjazdach krajo‑
wych i zagranicznych, m.in. w Zagrzebiu (Chorwa‑
cja), Monachium i Greifswaldzie (Niemcy), Ljublianie 
(Słowenia), w Atenach (Grecja), w Anaheim, Dal‑
las, Honolulu, Filadelfii (USA), Dublinie (Irlandia), 
Bangkoku (Tajlandia), Wiedniu (Austria).

Choć prowadzi pionierskie badania w wielu 
dziedzinach stomatologii, to te dotyczące zmian 
temperatury na powierzchni korzeni zębów pod‑
czas różnych procedur leczenia endodontycznego 
uznał za najważniejsze w swoim dorobku. Ciągle 
poszukuje najlepszych sposobów pomiaru długości 
kanału korzeniowego, systemów ich opracowywania, 
a także ocenia materiały i techniki do ich wypeł‑
niania. Wyniki badań naukowych często przeno‑
szone są do codziennej praktyki lekarskiej. Jest 
inicjatorem współpracy pomiędzy PUM w Szczecinie 
a Zakładami Stomatologii Uniwersytetu w Rostoku 
i Greifswaldzie. 

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Łukasz Kamiński
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Profesor Tomasz Miaz‑
gowski urodził się w 1954 r. 
w Szczecinie. Absolwent II LO 
w Szczecinie wyróżniony za 
wyniki w nauce skierowaniem 
na dowolny kierunek studiów 
bez konieczności zdawania 
egzaminu wstępnego. Wybrał 
studia na Wydziale Lekarskim 
Pomorskiej Akademii Medycz‑
nej, które ukończył w 1979 r. 
W czasie studiów od 1977 r. 
działał w kole naukowym przy 
Zakładzie Farmakologii PAM, 
prowadząc zajęcia z farmako‑
logii dla studentów IV roku 
Wydziału Lekarskiego oraz 
działalność naukową, której wyniki prezentował 
na corocznych sesjach Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego. W 1978 r. jedna z tych prac została 
wyróżniona nagrodą jury STN. 

W 1979 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Fizjologii 
PAM, równocześnie w ramach wolontariatu pracu‑
jąc w Klinice Endokrynologii i Chorób Przemiany 
Materii PAM kierowanej przez prof. Stanisława Cze‑
kalskiego. Następnie w latach 1986–1988 pracował 
w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Przemiany Materii PAM na etacie asystenta 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pełnił wówczas 
funkcję kierownika oddziału szczecińskiego Banku 
Środków Technicznych Stosowanych w Leczeniu 
Cukrzycy, organizując od podstaw specjalistyczną 
opiekę medyczną nad kobietami z cukrzycą ciążową. 
Bank przekształcony został w Poradnię Diabetolo‑
giczną dla Ciężarnych, która działa nieprzerwanie 
do dnia dzisiejszego w strukturach SPWSZ w Szcze‑
cinie. Należy ona do ogólnopolskiej, specjalistycznej 
sieci poradni, do których kierowane są ciężarne 
z podejrzeniem lub rozpoznaniem cukrzycy cią‑

żowej i przedciążowej oraz 
kobiety z cukrzycą planujące 
ciążę. Profesor Miazgowski 
na etat Kliniki Endokrynolo‑
gii PAM przeszedł formalnie 
w 1988 r. W 2007 r., po reor‑
ganizacji Kliniki, rozpoczął 
pracę w Klinice Hipertensjo‑
logii i Chorób Wewnętrznych 
PUM, w której pracuje na sta‑
nowisku profesora i zastępcy 
kierownika Kliniki. Pierwszy 
stopień specjalizacji w zakresie 
chorób wewnętrznych uzyskał 
w 1984 r., drugi w roku 1991. 
W 1998 r. zdobył specjalizację 
w zakresie diabetologii. 

W 1986 r. prof. Tomasz Miazgowski obronił pracę 
doktorską „Wpływ blokady beta ‑adrenergicznej 
na adaptację serca do wzrostu ciśnienia tętniczego” 
i uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Za 
opublikowanie wyników pracy doktorskiej został 
w 1988 r. nagrodzony nagrodą naukową rek‑
tora PAM. Stopień doktora habilitowanego uzy‑
skał w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. „Ocena 
markerów przebudowy kostnej, gęstości mineral‑
nej i wskaźników wytrzymałości kości u chorych 
z cukrzycą typu 1 w odniesieniu do stopnia wyrów‑
nania metabolicznego i polimorfizmu Bsm 1 genu 
receptora witaminy D”, wyróżnionej indywidualną 
nagrodą ministra zdrowia. W 2011 r. został mia‑
nowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
PUM.

Dorobek naukowy prof. Tomasza Miazgowskiego 
obej muje ponad 100 publikacji naukowych oraz 110 
streszczeń publikowanych na zjazdach naukowych 
krajowych i zagranicznych. Jest autorem rozdziałów 
w trzech podręcznikach i monografiach w języku 
polskim. Był promotorem w trzech przewodach 

prof. dr hab. n. med. 
tomasz miazgoWsKi

KliniKa hipertensJologii i Chorób WeWnĘtrznYCh
12 stYCznia 2012 r.
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doktorskich. Jako wykonawca 
lub koordynator brał udział 
w realizacji grantów badaw‑
czych KBN, ARC Epidemiology 
Unit Uniwersytetu w Man‑
chester, Fundacji na rzecz 
Rozwoju Nauki Polskiej oraz 
Medical Research Council Uni‑
wersytetu w Manchester.

Zainteresowania badawcze 
Tomasza Miazgowskiego kon‑
centrują się głównie wokół 
problematyki związanej z epi‑
demiologią, patogenezą i lecze‑
niem chorób o zasięgu społecz‑
nym – osteoporozy i cukrzycy. 
Dzięki pozyskanym przez 
niego środkom z realizacji 
autorskiego grantu badaw‑
czego Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 
w 1993 r. Klinika Endokrynologii PAM otrzymała 
jedyny wówczas w województwie i jeden z pierw‑
szych w Polsce aparat do badań w kierunku oste‑
oporozy metodą absorpcjometrii z wykorzystaniem 
podwójnej wiązki promieniowania rentgenowskiego. 
W tym czasie prof. Miazgowski nawiązał współpracę 
z Medical Research Council Uniwersytetu w Man‑
chester i został członkiem międzynarodowej grupy 
badawczej European Vertebral Osteoporosis Study 
Group (EVOS), a następnie European Prospective 
Osteoporosis Study Group (EPOS), które w latach 
1994–2002 prowadziły badania nad epidemiologią 
i czynnikami ryzyka osteoporozy w Europie. Ten 
cykl badań pozwolił na określenie, po raz pierwszy 
na tak dużej populacji, częstości i przyczyn oste‑
oporotycznych złamań kości w Europie i Polsce. 
Badania EVOS/EPOS wykazały, że densytome‑
tryczna ocena masy kostnej nie jest wystarczającym 
wyznacznikiem ryzyka kolejnych złamań kości. Sta‑
nowiły ważny głos w dyskusji dotyczącej znaczenia 
pomiarów gęstości kości i markerów przebudowy 
kostnej w kwalifikowaniu chorych z osteoporozą 
do leczenia. Przyczyniły się też do zmiany świa‑
towych rekomendacji w tym zakresie i pozwoliły 
na bliższe sprecyzowanie czynników decydujących 
o powtórnych złamaniach kręgów i przedramienia 
w tej grupie chorych. 

Zainteresowania diabetologiczne profesora wią‑
zały się początkowo z diagnostyką i leczeniem póź‑
nych powikłań naczyniowych o charakterze mikro‑
angiopatii w cukrzycy typu 1. W ramach tych zain‑

teresowań realizował jako współwykonawca grant 
KBN na temat wpływu leczenia hipotensyjnego 
na progresję nefropatii cukrzycowej, a ponadto jako 
jeden z pierwszych zwrócił uwagę na ryzyko rozwoju 
osteoporozy w tym typie cukrzycy. Zaowocowało 
to opracowaniem rozprawy habilitacyjnej. W ostat‑
nich latach prowadził badania nad epidemiologią 
i czynnikami ryzyka cukrzycy ciążowej. Ten blok 
tematyczny czynnie włącza się w ogólnoświatową 
dyskusję na temat optymalnej strategii prowadzenia 
badań przesiewowych w kierunku cukrzycy ciążo‑
wej i potwierdza celowość skriningu powszechnego 
(a nie selektywnego, który opiera się na wcześniej‑
szej identyfikacji czynników ryzyka cukrzycy cią‑
żowej) w populacji polskich kobiet.

Profesor Tomasz Miazgowski jest współzałoży‑
cielem Oddziału Szczecińskiego Polskiej Fundacji 
Osteoporozy, pełniąc najpierw funkcję sekretarza, 
a od 1999 r. do chwili obecnej – prezesa. Funda‑
cja wspiera działania społeczne, popularyzatorskie 
i naukowe w zakresie chorób metabolicznych kości, 
finansując między innymi część badań nauko‑
wych prowadzonych na PUM. Profesor jest również 
współzałożycielem Zachodniopomorskiej Funda‑
cji Rozwoju Endokrynologii i Diabetologii, w której 
do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa. 

Jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Żona 
Bogumiła, również absolwentka PAM, jest kie‑
rownikiem NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego 
w Szczecinie.

(red.)

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Piotr Molęcki
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Profesor Andrzej Torbé 
urodził się w 1956 r. w Szcze‑
cinie w rodzinie lekarskiej. 
W roku 1975, bezpośrednio 
po ukończeniu z wyróżnie‑
niem nauki w klasie o profilu 
humanistycznym w VII Liceum 
Ogólnokształcącym, rozpoczął 
studia na Wydziale Lekarskim 
Pomorskiej Akademii Medycz‑
nej w Szczecinie. Od III roku 
studiów pracował w Studenc‑
kim Kole Naukowym przy Kli‑
nice Ginekologii Zachowawczej, 
pełniąc funkcję przewodniczą‑
cego. W czasie studiów był 
aktywnym działaczem Samo‑
rządu Studenckiego. 

W 1981 r. ukończył PAM z wyróżnieniem i został 
zatrudniony na etacie asystenta stażysty w Zakła‑
dzie Anatomii Patologicznej Instytutu Biostruktury 
PAM. Po zakończeniu stażu podyplomowego został 
przeniesiony do Kliniki Położnictwa IPG PAM (obec‑
nie Klinika Położnictwa i Ginekologii PUM), w której 
pracuje nieprzerwanie do dziś. W roku 1985 uzy‑
skał specjalizację pierwszego, a trzy lata później 
drugiego stopnia z położnictwa i ginekologii. Jego 
zainteresowania obejmowały problematykę porodu 
przedwczesnego, a przede wszystkim patofizjologii 
czynności skurczowej macicy w porodzie przed‑
wczesnym. Podjął współpracę z Zakładem Metro‑
logii Politechniki Szczecińskiej, którego pracownicy 
opracowali własną koncepcję cyfrowego przetwa‑
rzania krzywej skurczu i skonstruowali unikatowy 
przetwornik analogowo ‑cyfrowy, współpracujący 
z kardiotokografem i mikrokomputerem, umożliwia‑
jący obiektywizację zachodzących zjawisk. W efekcie 
przeprowadzonych badań, na podstawie rozprawy 
pt. „Charakterystyka krzywej skurczu mięśnia 
macicy zarejestrowanej drogą tokografii zewnętrz‑

nej w zagrażającym porodzie 
przedwczesnym ze szczegól‑
nym uwzględnieniem lecze‑
nia tokolitycznego”, przy‑
gotowanej pod kierunkiem 
prof. Edwarda Kowalskiego, 
w roku 1992 uzyskał stopień 
doktora nauk medycznych. 
Praktycznym zastosowaniem 
tych badań było opracowa‑
nie algorytmu postępowania 
terapeutycznego u ciężar‑
nych z zagrażającym porodem 
przedwczesnym, który przez 
kilka lat funkcjonował w Kli‑
nice Położnictwa i Perinatolo‑
gii PAM. Dalsze badania nad 

zagadnieniami porodu przedwczesnego, dotyczące 
przede wszystkim udziału czynnika infekcyjnego 
w jego etiopatogenezie, pozwoliły na opracowa‑
nie założeń tematu rozprawy habilitacyjnej pt. 
„Ocena stężeń cytokin i prokalcytoniny w wydzie‑
linie szyjkowo ‑pochwowej, w osoczu krwi i w płynie 
owodniowym w ciąży powikłanej porodem przed‑
wczesnym”. Na jej podstawie w roku 2004 otrzy‑
mał stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Profesor Andrzej Torbé jest autorem lub współ‑
autorem ponad 100 prac naukowych, w tym wielu 
publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfij‑
skiej, oraz licznych doniesień zjazdowych krajo‑
wych i zagranicznych. Za osiągnięcia naukowe 
wielokrotnie otrzymywał indywidualne i zespołowe 
nagrody rektora PUM. Był promotorem dwóch 
zakończonych i obronionych rozpraw doktorskich 
(trzy kolejne są w trakcie realizacji) oraz trzech 
prac magisterskich, a także recenzentem wielu 
prac doktorskich i magisterskich. Był też głównym 
wykonawcą dwóch grantów naukowych. Profesor 
Torbé jest członkiem trzech towarzystw naukowych: 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego 

prof. dr hab. n. med.  
andrzeJ torbé

KliniKa położniCtWa i gineKologii
12 stYCznia 2012 r.
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Od roku 1985 jest opiekunem 
Studenckiego Koła Nauko‑
wego przy Klinice Położnictwa 
i Ginekologii. Kilkakrotnie był 
nagradzany nagrodą dydak‑
tyczną rektora PUM. Sprawuje 
nadzór nad przebiegiem staży 
podyplomowych oraz specja‑
lizacyjnych odbywających się 
w Klinice. Był kierownikiem 
dwóch zakończonych specja‑
lizacji, a obecnie kieruje spe‑
cjalizacją trzech lekarzy rezy‑
dentów zatrudnionych w Kli‑
nice. Wielokrotnie organizował 
i był kierownikiem naukowym 
kursów specjalizacyjnych akre‑

dytowanych przez Centrum Medyczne Kształce‑
nia Podyplomowego w Warszawie. Bierze czynny 
udział w pracach ciał kolegialnych Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Był członkiem Senac‑
kiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PAM. 
Pracuje w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich oraz Kolegium Dziekańskim Wydziału 
Nauk o Zdrowiu PUM.

Profesor Andrzej Torbé od ponad 30 lat jest 
żonaty, ma córkę Dorotę i syna Piotra. Prywatnie 
interesuje się sportem i lubi podróżować. 

(red.)

grantY narodoWego Centrum nauKi 
„maestro” dla nauKoWCóW pum

Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Polskiego 
Towarzystwa Gemeliologicznego. Od trzech lat pełni 
funkcję przewodniczącego Oddziału Zachodniopo‑
morskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. 
Był współprzewodniczącym Komitetu Naukowego 
i wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
I Zachodniopomorskich Dni Ginekologii, Położnic‑
twa i Neonatologii, które odbyły się w Szczecinie we 
wrześniu 2010 r. Aktywnie uczestniczył w organi‑
zacji XXVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Gine‑
kologicznego. 

Profesor Andrzej Torbé prowadzi działalność 
dydaktyczną na wszystkich wydziałach PUM. 

W lutym br. Narodowe Centrum Nauki rozstrzy‑
gnęło konkurs Maestro na finansowanie projektów 
dla doświadczonych naukowców. 

Jak podkreśla prof. dr hab. inż. Andrzej Jajsz‑
czyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki: – Kon‑
kurs dla doświadczonych naukowców to konkurs 
wyjątkowy. Warunki, jakie musi spełniać wniosko‑
dawca i jego projekt, są najbardziej restrykcyjne 
spośród wszystkich naszych konkursów. Aby je speł‑
nić, potrzeba wielu lat intensywnej pracy badawczej, 
potwierdzonej osiągnięciami na arenie światowej. 
Ale jest o co walczyć, przyznajemy tu bardzo duże 

granty, od 1 do 3 mln zł, za pomocą których można 
zrealizować najbardziej ambitne projekty na świa‑
towym poziomie.

Do finansowania zakwalifikowano zaledwie 12% 
spośród około 500 wniosków. Wśród nich znalazły 
się dwa z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Profesor Mariusz Ratajczak z Katedry i Zakładu 
Fizjologii otrzymał blisko 3 mln zł na realizację pro‑
jektu „Znaczenie bioaktywnych lipidów w regulacji 
procesów mobilizacji i »homingu« komórek macie‑
rzystych”, a prof. Piotr Milkiewicz z Samodzielnej 
Pracowni Hepatologii około 2 mln zł na projekt 

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Piotr Molęcki
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„Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pier‑
wotnej marskości żółciowej wątroby”. 

– Badaniem chorób cholestatycznych wątroby 
zajmuję się od wielu lat – mówi prof. Milkiewicz. 
– Jedno z tych schorzeń – pierwotna marskość żół‑

ciowa wątroby (PBC), może bardzo długo przebiegać 
podstępnie, nie dając objawów kojarzących się leka‑
rzowi czy pacjentowi z chorobą wątroby, co oczy‑
wiście opóźnia rozpoznanie i pogarsza rokowanie. 
Mój projekt rzeczywiście jest próbą kompleksowej 
odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące 
PBC. Wspólnie z Samodzielną Pracownią Biologii 
Medycznej będziemy realizować go we współpracy 
z ośrodkami w San Diego w USA, Birmingham 
w  Wlk. Brytanii, Toronto oraz Quebec w Kana‑
dzie. Projekt podzielony jest na trzy podstawowe 
aspekty: ocenę epidemiologiczną schorzenia na naj‑
większej jak do tej pory na świecie grupie badanej 
i z wykorzystaniem najnowocześniejszych testów 
diagnostycznych. Aspekt patogenetyczny obejmuje 
zaawansowane analizy molekularne dotyczące pro‑
cesów hepatoprotekcyjnych uruchamianych przez 
wątrobę w przypadku jej cholestatycznego uszkodze‑
nia, ze szczególnym uwzględnieniem roli czynnika 
Nrf2 (nuclear factor erythoid 2 ‑related factor). Jest 
również nowatorski aspekt terapeutyczny z zastoso‑
waniem S ‑adenosyl ‑L ‑metioniny. Ponieważ w kon‑
kursie jesiennym NCN otrzymałem dwa inne granty 
(jeden we współpracy z klinikami warszawskimi) 
na badanie PBC i innych chorób cholestatycznych 
na  łączną kwotę ponad 1,6 mln zł, jestem przeko‑
nany, że całościowo wyniki badań w  istotny sposób 
przybliżą nas do poznania patogenezy tej tajemniczej 

choroby. Powinny również stanowić podstawę roz‑
prawy habilitacyjnej i kilku przyzwoitych doktoratów.

Projekt prof. Mariusza Ratajczaka realizowany 
będzie przez pięć lat i skupiać się będzie na opraco‑
waniu i walidacji analitycznych metod oznaczania 
bioaktywnych lipidów w materiale zwierzęcym i ludz‑
kim oraz na przeprowadzeniu analizy roli lipidów 
jako egzekutorów procesu mobilizacji i „homingu”.

Profesor Mariusz Ratajczak: – Projekt badawczy 
jest wynikiem nowatorskiej hipotezy popartej wyni‑
kami wstępnymi badań mojego zespołu, że bioak‑
tywne lipidy, takie jak sfingozyno ‑1 ‑fosforan oraz 

ceramido ‑1 ‑fosforan, pełnią ważną rolę w migra‑
cji normalnych komórek macierzystych. Zjawi‑
sko to odgrywa również ważną rolę w mobilizacji 
komórek macierzystych układu krwiotwórczego 
do krwi obwodowej, jak i w procesie wszczepienia 
tych komórek do mikrośrodowiska szpiku kostnego 
podczas przeszczepu krwiotwórczego. Bioaktywne 
lipidy uwalniane w uszkodzonych tkankach są rów‑
nież sygnałem rekrutującym inne typy komórek 
macierzystych do regeneracji uszkodzonych narzą‑
dów. Prowadzone badania pozwolą na opracowa‑
nie nowych protokołów i strategii terapeutycznych 
mających poprawić wyniki kliniczne w transplan‑
tologii hematologicznej i medycynie regeneracyj‑
nej. W badaniach tych liczę bardzo na pomoc 
pani dr hab. Barbary Dołęgowskiej, która kieruje 
w Katedrze i Zakładzie Fizjologii nowo utworzoną 
pracownią biochemii komórki macierzystej, oraz 
na współpracę kolegów klinicystów zainteresowa‑
nych medycyną regeneracyjną.

(red.)
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punKtaCJa JednosteK pum 
na podstaWie algorYtmu  

za lata 2009–2011
Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy wykaz 

punktów uzyskanych przez jednostki naukowo‑
 ‑dydaktyczne Pomorskiego Uniwersytetu Medycz‑
nego w Szczecinie na podstawie algorytmu oceny 
działalności naukowej za lata 2009–2011. 

Obowiązujący od wielu lat algorytm obejmuje 
niezbędne dane służące do oceny uczelni i usta‑
lenia kategorii poszczególnych wydziałów, a przez 
to i  wysokości przyznanej im dotacji na działalność 
statutową. Aktualne są, opublikowane 30 września 
2010 r., wyniki oceny parametrycznej MNiSW za 
lata 2005–2009, w której wydziały PUM otrzymały 
następujące kategorie:

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Ję‑• 
zyku Angielskim: kategoria 1 (oceniany w gru‑
pie jednostki naukowe kliniczne);
Wydział Lekarsko ‑Stomatologiczny: kategoria 4 • 
(oceniany w grupie jednostki naukowe kliniczne);

Wydział Nauk o Zdrowiu: kategoria 1 (oceniany • 
w grupie ochrona zdrowia i kultura fizyczna);
Wydział Lekarsko ‑Biotechnologiczny i Medycy‑• 
ny Laboratoryjnej: kategoria 3 (oceniany w gru‑
pie jednostki naukowe niekliniczne).
Podobnie jak w roku ubiegłym, dla każdej jed‑

nostki oraz wydziału, oprócz całkowitej liczby uzy‑
skanych punktów, podano liczbę etatów nauczy‑
cieli akademickich oraz liczbę etatów inżynieryjno‑
 ‑technicznych i naukowo ‑technicznych. Umożliwiło 
to wyznaczenie orientacyjnych wskaźników efektyw‑
ności naukowej, tj. liczby punktów wypracowanych 
w jednostce przez jednego nauczyciela akademic‑
kiego (Efektywność I) lub przez jednego pracownika 
(Efektywność II). 

prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz 
prorektor ds. nauki 

Lp. Jednostka Suma
punktów

Liczba etatów
naucz. akad.

Liczba etatów 
inż. ‑techn. 

nauk. ‑techn.

Efektywność  
I

Efektywność  
II

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
1 Katedra Biochemii i Chemii Medycznej 6 037,5 16,50 6,75 365,91 259,68
2 Katedra i Zakład Fizjologii 3 205,0 10,00 2,00 320,50 267,08
3 Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 3 203,5 4,50 3,25 711,89 413,35
4 Zakład Patologii Ogólnej 2 933,5 5,13 5,25 571,83 282,61
5 Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej 2 862,0 3,00 2,75 954,00 497,74
6 Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej 2 677,5 5,00 2,75 535,50 345,48
7 Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 2 585,5 14,00  184,68 184,68
8 Zakład Patomorfologii 2 414,5 7,13 4,00 338,64 216,94
9 Samodzielna Pracownia Hepatologii 1 979,5 2,00  989,75 989,75

10 Katedra i Klinika Gastroenterologii 1 906,5 6,13 0,50 311,01 287,56
11 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 1 794,5 7,50 2,00 239,27 188,89
12 Klinika Kardiologii 1 666,5 9,00  185,17 185,17
13 Katedra i Klinika Okulistyki 1 296,5 5,63 0,50 230,28 211,50
14 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 1 254,5 6,25  200,72 200,72
15 Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych 1 214,0 6,00 2,00 202,33 151,75

16 Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii,  
Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego 1 064,0 7,50  141,87 141,87

17 Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki 1 043,0 4,50  231,78 231,78
18 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii 969,0 7,25 8,00 133,66 63,54
19 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 945,0 6,25  151,20 151,20

20 Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych  
i Chorób Wewnętrznych 933,5 5,25 1,50 177,81 138,30

Liczba punktów uzyskanych przez jednostki PUM w ramach algorytmu za lata 2009–2011
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Lp. Jednostka Suma
punktów

Liczba etatów
naucz. akad.

Liczba etatów 
inż. ‑techn. 

nauk. ‑techn.

Efektywność  
I

Efektywność  
II

21 Klinika Medycyny Matczyno ‑Płodowej i Ginekologii 872,0 6,00  145,33 145,33

22 Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej  
i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt 752,5 4,13  182,20 182,20

23 Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej 721,5 3,50  206,14 206,14
24 Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 712,0 7,75 3,00 91,87 66,23
25 Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej 671,0 4,00  167,75 167,75
26 Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej 671,0 2,50  268,40 268,40
27 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 508,0 5,50  92,36 92,36
28 Klinika Ortopedii i Traumatologii 452,0 3,75 1,50 120,53 86,10
29 Zakład Alergologii Klinicznej 430,5 2,50 172,20 172,20
30 Zakład Medycyny Sądowej 408,0 8,50 2,00 48,00 38,86
31 Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej 363,0 5,13  70,76 70,76
32 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci 266,0 5,50  48,36 48,36
33 Klinika Neonatologii 231,0 4,00  57,75 57,75
34 Zakład Medycyny Rodzinnej 140,0 5,00  28,00 28,00
 OGóŁEM 49 184,0 206,28 47,75 238,43 193,61

WYDZIAŁ LEKARSKO ‑STOMATOLOGICZNY
1 Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 1 296,0 5,00 1,00 259,20 216,00
2 Katedra i Klinika Neurologii 966,5 7,16 0,25 134,99 130,43
3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 914,0 4,50  203,11 203,11
4 Klinika Położnictwa i Ginekologii 643,0 5,00  128,60 128,60
5 Zakład Ortodoncji 628,0 6,00  104,67 104,67
6 Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej 601,0 12,13 4,00 49,55 37,26

7 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedkinicznej 
i Endodoncji Przedklinicznej 577,0 2,00 1,00 288,50 192,33

8 Klinika Kardiochirurgii 547,5 3,50  156,43 156,43
9 Klinika Patologii Noworodka 539,5 3,00  179,83 179,83

10 Zakład Periodontologii 535,0 7,63  70,12 70,12
11 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 487,0 13,00  37,46 37,46
12 Zakład Stomatologii Zachowawczej 457,0 18,25  25,04 25,04
13 Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 316,0 5,13 0,50 61,60 56,13

14 Katedra i Zakład Propedeutyki  
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej 303,0 4,00  75,75 75,75

15 Zakład Radiologii Zabiegowej 292,0 2,25  129,78 129,78
16 Katedra i Klinika Neurochirurgii 275,5 2,50  110,20 110,20
17 Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej 218,0 2,50  87,20 87,20

18 Odział Kliniczny Chirurgii Plastycznej,  
Endokrynologicznej i Ogólnej 213,0 1,00  213,00 213,00

19 Zakład Stomatologii Dziecięcej 201,0 8,50  23,65 23,65
20 Zakład Chirurgii Stomatologicznej 174,0 6,00  29,00 29,00
21 Klinika Chirurgii Szczękowo ‑Twarzowej 100,5 4,00  25,13 25,13

22 Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Pooperacyjnej 
Chirurgii Szczękowo ‑Twarzowej 86,0 1,00  86,00 86,00

23 Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej 65,0 6,00  10,83 10,83
 OGóŁEM 10 435,5 130,05 6,75 80,24 76,28

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
1 Katedra i Klinika Psychiatrii 1 670,5 12,50 0,50 133,64 128,50
2 Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka 1 600,0 3,50 1,75 457,14 304,76
3 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii 1 555,0 9,00 2,00 172,78 141,36
4 Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej 1 072,0 2,00 2,00 536,00 268,00
5 Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych 814,0 6,00  135,67 135,67
6 Klinika Ginekologii i Uroginekologii 770,0 4,00  192,50 192,50
7 Zakład Zdrowia Publicznego 699,0 11,50  60,78 60,78
8 Zakład Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego 649,5 3,50 1,00 185,57 144,33
9 Zakład Histologii i Biologii Rozwoju 615,0 2,50 1,50 246,00 153,75

10 Klinika Medycyny Rozrodu i Ginekologii 583,0 2,50  233,20 233,20
11 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego 487,5 5,00  97,50 97,50
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Lp. Jednostka Suma
punktów

Liczba etatów
naucz. akad.

Liczba etatów
inż.  ‑techn.

nauk.  ‑techn.

Efektywność 
I

Efektywność 
II

12 Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa 441,0 9,00  49,00 49,00
13 Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego 356,5 1,00  356,50 356,50
14 Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych 321,0 4,00 1,00 80,25 64,20
15 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej 314,5 3,75  83,87 83,87
16 Samodzielna Pracownia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 285,0 5,00  57,00 57,00
17 Samodzielna Pracownia Dermatologii Estetycznej 256,0 3,50  73,14 73,14
18 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego 250,0 6,00  41,67 41,67
19 Katedra Pielęgniarstwa Położniczo  ‑Ginekologicznego 236,5 7,50  31,53 31,53
20 Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 209,5 3,00  69,83 69,83
21 Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego 174,0 7,00  24,86 24,86

22 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii 
i Medycyny Ratunkowej 163,0 6,75  24,15 24,15

23 Samodzielna Pracownia Edukacji Medycznej 33,0 2,25  14,67 14,67
24 Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie 26,0 5,50  4,73 4,73
 OGóŁEM 13 581,5 126,25 9,75 107,58 99,86

WYDZIAŁ LEKARSKO  ‑BIOTECHNOLOGICZNY I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
1 Zakład Genetyki i Patomorfologii 8 032,0 13,50 3,00 594,96 486,79
2 Zakład Analityki Medycznej 1 743,5 4,00 2,50 435,88 268,23
3 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej 1226,5 3,00 1,00 408,83 306,63
4 Klinika Hematologii 622,5 4,00  155,63 155,63
5 Zakład Medycyny Nuklearnej 343,0 2,50 2,13 137,20 74,08
6 Zakład Fizyki Medycznej 338,0 3,00 2,00 112,67 67,60
7 Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej 337,0 5,50 1,00 61,27 51,85
8 Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej 265,5 2,00  132,75 132,75

9 Samodzielna Pracownia Informacji Medycznej 
i Badań Jakości Kształcenia 148,5 2,00 2,00 74,25 37,13

10 Oddział Kliniczny Radioterapii 107,5 5,00  21,50 21,50
 OGóŁEM 13 164,0 44,50 13,63 295,82 226,46

diabetologia 
W szCzeCinie 
Wiosna 2012

W dniu 17 marca 2012 r. w Hotelu Radisson Blu 
w Szczecinie po raz czwarty odbyła się wiosenna 
konferencja diabetologiczna „Diabetologia w Szcze‑
cinie. Wiosna 2012”, zorganizowana przez Klinikę 
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykła‑
dowcami byli przedstawiciele wiodących ośrod‑
ków diabetologicznych z całego kraju, w tym także 
sprofi lowanych na pediatrię, nefrologię i ginekologię 
z położnictwem. 

Wykłady podzielone były na trzy sesje, pierwsza: 
„Cukrzyca typu 2 – nowości terapeutyczne”, druga: 
„Cukrzyca – aktualności diagnostyczne”, trzecia: 
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„Powikłania cukrzycowe – co nowego?”. Pomiędzy 
sesjami miały miejsce krótkie przerwy na kawę. 

Wykładowcą pierwszej sesji był prof. Janusz 
Gumprecht z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Dia‑
betologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycz‑
nego w Katowicach, który wygłosił wykład doty‑
czący nowości terapeutycznych w cukrzycy typu 2. 

W wykładzie zwrócono uwagę na różne mechanizmy 
patogenetyczne i różny przebieg kliniczny cukrzycy 
typu 2, które przekładają się na cele i sposoby sto‑
sowanej terapii. Podkreślono aspekt bezpieczeństwa 
związany z dążeniem do idealnych wartości glikemii 
i hemoglobiny glikowanej (HbA1C), zwracając uwagę 
na bardziej liberalne kryteria wyrównania dla pew‑
nych grup pacjentów, np. chorych w wieku powyżej 
70. roku życia, z wieloletnią cukrzycą, ze współist‑
niejącymi powikłaniami o charakterze makroangio‑
patii (docelowy odsetek HbA1C < 8,0%, a więc znacz‑
nie wyższy niż ogólnie przyjęty). Zwrócono uwagę 
na korzystny wpływ agonistów receptora GLP‑1 
na zmniejszenie ryzyka poważnych zdarzeń sercowo‑
 ‑naczyniowych, takich jak wystąpienie zawału mię‑
śnia sercowego, udaru mózgu, rewaskularyzacji oraz 
zgonu z przyczyn sercowo ‑naczyniowych. Omówiono 
grupę nowych leków hipoglikemizujących – blokerów 
transportera sodowo ‑glukozowego 2 w kanalikach 
nerkowych, czyli flozyn, których przedstawicielem 
jest dapagliflozyna. Działanie hipoglikemizujące 
tej grupy leków polega na hamowaniu zwrotnym 
wchłaniania glukozy w nerkach i zwiększeniu jej 
wydalania z moczem. Dodatkowym korzystnym 
efektem stosowania tej grupy leków jest obniże‑
nie masy ciała związane z utratą glukozy, a przez 
to kalorii, z moczem. Podkreślono również korzystny 
wpływ metforminy, klasycznego leku stosowanego 
w leczeniu cukrzycy typu 2, na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia nowotworów. Przedstawiono bardo‑

ksolon, czyli półsyntetyczny trójterpenoid, jako lek 
poprawiający funkcję nerek w cukrzycowej chorobie 
nerek. Przybliżono również badania nad nowymi 
insulinami. Zwrócono uwagę na nowy, ultradługo 
działający analog insuliny o nazwie degludec, będący 
w fazie badań klinicznych. Podkreślono dobrą tole‑
rancję, bezpieczeństwo stosowania oraz podobną 
kontrolę glikemii i mniejsze ryzyko nocnej hipogli‑
kemii w porównaniu z glarginą. Stosowanie insuliny 
degludec wiązałoby się ze zmniejszeniem częstości 
jej wstrzykiwania do trzech razy w tygodniu.

Pierwszy wykład w sesji poświęconej nowościom 
diagnostycznym, zatytułowany „Diagnostyka zabu‑

rzeń gospodarki węglowodanowej u dzieci i mło‑
dzieży”, wygłosiła prof. Przemysława Jarosz ‑Chobot 
z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii 
Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Przybliżyła dane epidemiologiczne, 
podkreślając niekorzystne prognozy wskazujące, 
że w latach 2005–2020 liczba nowych zachorowań 
na cukrzycę u dzieci poniżej 15. roku życia niemal 
się podwoi. Zwróciła również uwagę, że w ostat‑
nich dwóch dekadach u dzieci i młodzieży cukrzyca 
typu 2 występuje coraz częściej, przede wszystkim 
u młodzieży z grup etnicznych wysokiego ryzyka. 
Przybliżyła możliwości diagnostyczne w cukrzycy 
typu 1 oraz w okresie prediabetes, zwracając uwagę 
na celowość oznaczania przeciwciał: przeciwwyspo‑
wych (ICA), przeciw dekarboksylazie kwasu gluta‑
minowego (anty ‑GAD), przeciw białkowej fosfatazie 
tyrozynowej (anty ‑IA2), przeciwinsulinowe (IAA) oraz 
przeciw białku transportującemu cynk (ZNT8). 
Zwróciła uwagę na fakt, że oznaczenie hemoglobiny 
glikowanej HbA1C nie jest testem służącym do roz‑
poznania cukrzycy u dzieci i młodzieży. Podkreśliła 
częste współwystępowanie z cukrzycą typu 1 innych 
chorób autoimmunologicznych, często przebiega‑

prof. Lilianna Majkowska i prof. Janusz Gumprecht

prof. Ewa Wender‑Ożegowska i prof. Dariusz Moczulski
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jących bezobjawowo, takich jak choroby tarczycy 
i celiakia. Poruszony został również problem dia‑
gnostyki cukrzycy u pacjentów z mukowiscydozą, 
ze wskazaniem, iż oznaczanie glikemii w 120. minu‑
cie po obciążeniu 75 g glukozy u większości pacjen‑
tów nie pozwala na wykrycie maksymalnej glike‑
mii, która występuje we wcześniejszych punktach 
czasowych. Stąd zasadne jest oznaczanie u tych 
pacjentów glikemii w 30., 60. i 90. minucie testu.

Kolejny wykład, zatytułowany „Trudności w dia‑
gnostyce cukrzycy ciążowej”, wygłosiła prof. Ewa 
Wender ‑Ożegowska z Kliniki Położnictwa i Chorób 
Kobiecych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Przypomniała definicję cukrzycy ciążowej, czyn‑
niki ryzyka jej wystąpienia oraz zależność między 
powikłaniami płodowymi a średnią dobową glike‑
mią u matki. Podane zostały docelowe wartości 
glikemii i HbAC u pacjentek z cukrzycą w ciąży. 
Zwrócono uwagę na korelację między podwyższo‑
nym stężeniem triglicerydów w surowicy a rozwojem 
cukrzycy ciążowej. Podkreślono konieczność dia‑
gnostyki w kierunku cukrzycy ciążowej u pacjentek 
z zespołem policystycznych jajników natychmiast 
po potwierdzeniu ciąży, zważywszy na dużą czę‑
stość występowania cukrzycy ciążowej w tej grupie 
pacjentek. Przedstawiono dane na temat wpływu 
niektórych substancji leczniczych na ryzyko wystą‑
pienia cukrzycy ciążowej. Okazuje się, że stosowa‑
nie 17 ‑hydroksyprogesteronu w leczeniu niepowo‑
dzeń rozrodu znamiennie zwiększa ryzyko rozwoju 
cukrzycy ciążowej. Również podawanie tokolityków, 
takich jak terbutalina i fenoterol, nasila glikogenolizę 
wątrobową i indukuje powstawanie cukrzycy ciążo‑
wej. Przedstawiono rekomendacje Polskiego Towarzy‑
stwa Diabetologicznego (PTD) i Polskiego Towarzy‑
stwa Ginekologicznego (PTG) dotyczące wykrywania 
cukrzycy w ciąży. Zwrócono uwagę na podobieństwa 
w zaleceniach obu towarzystw: te same wartości 
diagnostyczne w doustnym teście tolerancji glu‑
kozy po obciążeniu 75 g glukozy, te same tygodnie 
ciąży wskazywane do badań oraz te same zalecenia 
dotyczące postępowania w grupach ryzyka. Róż‑
nice w zaleceniach obu towarzystw polegają na tym, 
że PTG nie zaleca testu przesiewowego z obciążeniem 

50 g glukozy, natomiast rekomenduje wykonanie 
OGTT 75 g oraz zaleca badanie glikemii nie tylko 
w 2., ale również w 1. godzinie. Podkreślono dłu‑
goterminowe konsekwencje u potomstwa matek, 
które przebyły cukrzycę ciążową: podwyższone 
ryzyko zaburzeń metabolicznych i wynikających 
z nich: otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo‑
 ‑naczyniowego. Zwrócono uwagę na fakt, że cukrzyca 
ciążowa jest silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia 
cukrzycy po ciąży; ryzyko to rośnie w zależności 
od ciężkości hiperglikemii i jest wyższe u kobiet, 
u których istnieje konieczność włączenia insuli‑
noterapii, szczególnie przed 24. tygodniem ciąży. 

Ostatni wykład sesji, zatytułowany „Cukrzyce 
monogenowe – najczęstsze postacie, najczęstsze 
pomyłki diagnostyczne”, wygłosił prof. Maciej 
Małecki z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Zwrócił uwagę na trudności w okre‑
śleniu typu cukrzycy, związane z coraz częstszym 
występowaniem cukrzycy typu 2 u dzieci i ludzi 
młodych. Podkreślił możliwość nakładania się róż‑
nych typów cukrzycy u tego samego pacjenta, np. 
współistnienie podwyższonego miana autoprzeciw‑
ciał typowych dla cukrzycy typu 1 oraz insulino‑
oporności typowej dla cukrzycy typu 2. Przedsta‑
wione zostały najważniejsze geny odpowiedzialne za 
cukrzyce monogenowe, charakterystyka kliniczna 
pacjentów oraz korzystne aspekty leczenia niektó‑
rych postaci cukrzyc monogenowych pochodnymi 
sulfonylomocznika. Przedstawiono dane epidemiolo‑
giczne wskazujące, że w Polsce może być nawet około 
20  000 pacjentów z cukrzycą MODY. Scharakteryzo‑
wano również cukrzycę mitochondrialną i cukrzycę 
noworodkową. Podkreślono konieczność różnico‑
wania cukrzycy noworodkowej z cukrzycą typu 1 
i istotność badań genetycznych w tym zakresie. 
Diagnostyka różnicowa postaci cukrzycy ma swoje 
korzyści i wady. Do korzyści zaliczyć można wpływ 
na sposób leczenia, przewidywanie tempa narastania 
hiperglikemii oraz możliwość określenia rokowania 
u poszczególnych osób w rodzinie. Do niedogodności 
zaliczyć można wysokie koszty i czasochłonność 
badań prowadzonych w tym kierunku. Branie pod 

prof. Przemysława Jarosz‑Chobot
O lewej: prof. Ewa Wender‑Ożegowska, prof. Maciej 
Małecki,  prof. Janusz Gumprecht, prof. Jan Duława
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uwagę możliwej obecności cukrzycy monogeno‑
wej ma istotne znaczenie w praktyce klinicznej.

Druga sesja zatytułowana była „Powikłania 
cukrzycy – co nowego?”.

Pierwszy wykład w tej sesji, zatytułowany 
„Pamięć metaboliczna a powikłania naczyniowe 
cukrzycy”, wygłosił prof. Jan Duława z Kliniki Cho‑
rób Wewnętrznych i Metabolicznych Śląskiego Uni‑
wersytetu Medycznego w Katowicach. Wyjaśniono 
w nim trudne pojęcie „pamięci metabolicznej” jako 
hipotezę roboczą tłumaczącą wpływ złego wyrów‑
nania metabolicznego cukrzycy na początku trwa‑
nia choroby na szybszy rozwój powikłań w latach 
późniejszych, nawet jeśli wyrównanie cukrzycy 
po pewnym czasie jest istotnie lepsze. Zgodnie 
z tą hipotezą wyrównanie cukrzycy w pierwszych 
pięciu latach „pracuje” na powikłania rozwijające 
się w ciągu następnych 20 lat. Uwzględniono rolę 
hipotezy pamięci metabolicznej w interpretacji wyni‑
ków dużych badań: ADVANCE, ACCORD, UKPDS, 
przeprowadzonych u chorych na cukrzycę typu 2 
oraz DCCT i jego kontynuacji  ‑ badania EDIC, 
przeprowadzonych u chorych na cukrzycę typu 1. 
Podkreślono również rolę stresu oksydacyjnego 
w rozwoju pamięci metabolicznej. 

Kolejny wykład, zatytułowany „Nefropatia 
cukrzycowa – co nowego w diagnostyce i terapii?”, 
wygłosił prof. Dariusz Moczulski z Kliniki Cho‑
rób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Łódzkiego 
Uniwersytetu Medycznego. Przypomniał zalecenia 
Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
dotyczące diagnostyki cukrzycowej choroby nerek, 
nakazujące przynajmniej raz w roku zbadać wyda‑
lanie albumin z moczem u wszystkich chorych 
na cukrzycę typu 1, u których choroba trwa ≥ 5 lat, 
i u wszystkich chorych na cukrzycę typu 2 niezależ‑
nie od czasu trwania choroby. W opinii wykładowcy 
najbardziej praktyczną i najmniej kłopotliwą metodą 
diagnostyczną jest oznaczanie stosunku stężenia 
albuminy do kreatyniny w porannej próbce moczu. 
Podkreślono skuteczność inhibitorów enzymu 
konwertującego angiotensynę oraz leków z grupy 
antagonistów receptora dla angiotensyny II w zapo‑
bieganiu cukrzycowej chorobie nerek na każdym 

jej etapie. Przytoczono wyniki badań BENEDICT 
i ROADMAP, potwierdzających skuteczność stoso‑
wania wymienionych leków w zapobieganiu wystą‑
pienia albuminurii u pacjentów z cukrzycą typu 2. 
Zwrócono uwagę na fakt, że najważniejszym spo‑
sobem zapobiegania cukrzycowej chorobie nerek 
jest jak najlepsze wyrównanie glikemii. Bardokso‑
lon, czyli półsyntetyczny trójterpenoid, może być 
obiecującym lekiem w terapii cukrzycowej choroby 
nerek w zaawansowanych stadiach. 

Ostatni wykład, zatytułowany „Udary mózgu 
u chorych na cukrzycę typu 1” wygłosiła prof. 
Lilianna Majkowska z Kliniki Diabetologii i Cho‑
rób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. Przytoczyła dane epi‑
demiologiczne dotyczące zapadalności na udary 
mózgu w Polsce (60 tys. osób rocznie). Przypomniała 
czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu, zwraca‑
jąc uwagę, że cukrzyca jest najsilniejszym czynni‑
kiem ryzyka – silniejszym niż nadciśnienie tętnicze 
czy palenie papierosów. Zwrócono uwagę na fakt, 
że w cukrzycy typu 1 ryzyko udaru jest większe 
niż w cukrzycy typu 2, większe jest również ryzyko 
wystąpienia kolejnego udaru oraz zgonu. Ryzyko 
udaru mózgu w przebiegu cukrzycy typu 1 gwałtow‑
nie rośnie u chorych z mikroangiopatią – zwłaszcza 
nefropatią. Zgodnie z wynikami badań DCCT ‑EDIC 
na wystąpienie udaru wpływa pamięć metaboliczna. 
Dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy typu 1 
od samego początku jej trwania zmniejsza ryzyko 
udaru w czasie obserwacji 20 ‑letniej. 

W dyskusji, która miała miejsce po ostatnim 
wykładzie, prof. Ewa Wender ‑Ożegowska postawiła 
interesującą tezę, że stosowanie naturalnych estro‑
genów w dawce 1–2 µg na dobę u kobiet w okresie 
okołomenopauzalnym poprawia parametry lipidowe 
i chroni przed występowaniem powikłań sercowo‑
 ‑naczyniowych, w tym również udarów mózgu, i tym 
samym unikanie tego leczenia może być szkodliwe. 
Całość obrad prowadziła prof. Lilianna Majkow‑
ska, która zapowiedziała zorganizowanie podobnego 
sympozjum za rok.

Tegoroczna konferencja „Diabetologia w Szczeci‑
nie. Wiosna 2012” w opinii uczestników była bardzo 
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udanym spotkaniem. Znakomici wykładowcy z wio‑
dących ośrodków z całego kraju w sposób intere‑
sujący i przystępny przedstawili tematy wzbudza‑
jące zainteresowanie i kontrowersje zarówno wśród 
naukowców, jak i lekarzy praktyków. Po wykładach 
miała miejsce żywa dyskusja. O dużym zaintereso‑

waniu sympozjum świadczy imponująca frekwencja 
– 235 uczestników – większa niż w latach 2009 
i 2010, porównywalna z rokiem ubiegłym. Uczest‑
nikom konferencji przyznano 4 punkty edukacyjne. 

dr n. med. Katarzyna Homa 
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

szKolenie europeJsKieJ 
asoCJaCJi eChoKardiografii

W dniu 31 marca 2012 r. odbyło się w Szczeci‑
nie (po raz drugi w Polsce) Szkolenie Europejskiej 
Asocjacji Echokardiografii (EAE) Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w zakresie 
diagnostyki oraz leczenia chorób aorty i zastawki 
aortalnej. W skład kierownictwa naukowego tego 
kursu wchodzili prof. L. Badano (prezydent EAE/
ESC), prof. P. Lancellotti (prezydent ‑elekt EAE/ESC) 

i prof. E. Płońska ‑Gościniak z Kliniki Kardiologii 
PUM (członek Zarządu EAE/ESC i członek Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). 
Organizatorem spotkania była EAE/ESC i Sekcja 
Echokardiografii PTK. 

Pierwsza część kursu dotyczyła nowoczesnej dia‑
gnostyki echokardiograficznej aorty i zastawki aortal‑
nej, w tym badania spoczynkowego i obciążeniowego, 
techniki 3D oraz echokardiografii przezprzełykowej. 
Następnie odbyła się sesja dotycząca zastosowa‑
nia echokardiografii w rozpoznawaniu i kwalifikacji 
do dalszego leczenia nabytych i wrodzonych wad 
zastawki aortalnej i aorty wraz z chorobami drogi 
odpływu lewej komory oraz zapalenia wsierdzia.

W kolejnej części spotkania omówiono rolę echo‑
kardiografii w kwalifikowaniu pacjentów do lecze‑

nia operacyjnego i  przezskórnego zastawki aortal‑
nej oraz monitorowania po zastosowanej terapii. 
Dyskutowano również o metodyce, wskazaniach 
i przeciwwskazaniach do najnowszych sposobów 
leczenia zabiegowego zwężenia zastawki aortalnej 
drogą przeznaczyniową i przezkoniuszkową. 

Ostatnią częścią szkolenia była praktyczna inte‑
raktywna sesja (w tym badania echokardiograficzne 

na żywo), z omówieniem szczególnie trudnych przy‑
padków stenozy aortalnej: ze współistniejącymi 
innymi wadami serca, niewydolnością serca, cho‑
robą wieńcową oraz u osób starszych.

Drugie już szczecińskie szkolenie EAE/ESC cie‑
szyło się ogromnym zainteresowaniem wśród kardio‑
logów z całej Polski i zgromadziło ponad 300 uczest‑
ników. Niewątpliwie magnesem byli światowej sławy 
wykładowcy, twórcy standardów europejskich i ame‑
rykańskich (profesorowie L. Badano, P. Lancellotti, 
G. Habib, F. Flachskampf, D. Dudek) oraz człon‑
kowie Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK, którzy 
tworzą standardy polskie (profesorowie Z. Gąsior, 
J.D. Kasprzak, A. Szyszka, E. Płońska ‑Gościniak).

prof. dr hab. Edyta Płońska ‑Gościniak 
Klinika Kardiologii
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postĘpY W diagnostYCe  
Chorób autoimmunologiCznYCh

Tradycją już jest, że w marcu i listopadzie Klinika 
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM organi‑
zuje konferencje na temat postępów w diagnostyce 
chorób autoimmunologicznych. Jak dotąd, odbyło 
się sześć edycji, a każda poświęcona była wybranym 
problemom związanym przede wszystkim z pato‑
genezą, obrazem klinicznym i leczeniem chorób 
reumatycznych. Ponadto w trakcie kilku spotkań 
przybliżono zagadnienia z zakresu wybranych cho‑
rób jelit, wątroby czy układu nerwowego.

Z dumą odnotowujemy fakt, że sympozja cie‑
szą się rosnąca popularnością. W każdym ze spo‑
tkań uczestniczyło ponad 200 osób z całej Polski. 
Byli wśród nich przedstawiciele różnych zawodów 
medycznych – lekarze, diagności laboratoryjni, 
pielęgniarki, fizjoterapeuci, a także studenci oraz 
słuchacze studiów doktoranckich. Patronat nad 
konferencjami przyjął prof. Marek Brzosko.

Hasłem przewodnim jesiennej edycji, która 
odbyła się 19 listopada 2011 r. w gmachu Rektoratu 
PUM, były powikłania nefrologiczne w przebiegu 
układowych chorób tkanki łącznej. Wśród zapro‑
szonych wykładowców znaleźli się prof. Maria Maj‑
dan z Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych 
Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, prof. Elżbieta Urasińska z Zakładu Pato‑
morfologii PUM oraz prof. Kazimierz Ciechanow‑
ski z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych PUM. Zaprezentowane wystąpienia 
dotyczyły klinicznych i diagnostycznych aspektów 
zaburzeń funkcji nerek w przebiegu wybranych 
chorób reumatycznych, z uwzględnieniem mecha‑
nizmów patogenetycznych, w tym roli wybranych 
autoprzeciwciał, zmian histopatologicznych oraz 
zalecanego postępowania terapeutycznego.

W trakcie wiosennego spotkania 17 marca 2012 
br., które także odbyło się w Rektoracie PUM, 
główna uwaga poświęcona była reumatoidalnemu 
zapaleniu stawów, seronegatywnym spondyloar‑
tropatiom zapalnym oraz osteoporozie. Ponownie 
mieliśmy zaszczyt gościć znakomitych specjalistów 
– prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicz‑
nego prof. Piotra Wilanda z Katedry i Kliniki Reu‑
matologii i Chorób Wewnętrznych AM im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, prof. Włodzimierza Sam‑
borskiego z Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji UM 
w Poznaniu, prof. PUM Andrzeja Bohatyrewicza 
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PUM 
oraz prof. Piotra Leszczyńskiego z Pracowni Cho‑
rób Metabolicznych Kości i Tkanki Łącznej Kliniki 
Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu.

Programy sympozjów uzupełnione były o prezen‑
tacje wyników badań własnych przeprowadzonych 
w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 
PUM oraz opisy przypadków klinicznych.

Sponsorem i współorganizatorem spotkania była 
firma Euroimmun Polska Sp. z o. o., której skła‑
damy serdeczne podziękowania za pomoc w zorga‑
nizowaniu sympozjum.

Kolejna, już siódma edycja konferencji odbę‑
dzie się 24 listopada br. pod hasłem „Powikłania 
położnicze i zaburzenia hematologiczne w prze‑
biegu układowych chorób tkanki łącznej”. Mając 
nadzieję, że i tym razem tematyka konferencji spo‑
tka się z zainteresowaniem, serdecznie zapraszamy 
do uczestnictwa.

dr Katarzyna Fischer 
Klinika Reumatologii  

i Chorób Wewnętrznych 
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9. polsKo ‑niemieCKie 
sYmpozJum Chirurgii rĘKi

W dniu 31 marca 2012 w hotelu Radisson Blu 
odbyło się 9. Polsko ‑Niemieckie Sympozjum Chi‑
rurgii Ręki. W obradach uczestniczyło 55 chirur‑
gów i ortopedów, głównie z Polski. Przedstawiono 
11 referatów „na zaproszenie” z renomowanych 
ośrodków chirurgii ręki: z Polski – 7 referatów, 
Niemiec – 3 referaty i jedną gościnną prezentację 
ze Szkocji. Językiem obowiązującym na sym‑
pozjum był angielski. Na program składały się 
dwie sesje tematyczne, zatytułowane: „Techniki 
małoinwazyjne i artroskopowe w chirurgii ręki” 
i „Innowacje w chirurgii ręki”.

Pierwsza prezentacja przedstawiona przez 
dr Karla Heinza Kalba z Kliniki Chirurgii Ręki 
z Bad Neustadt była poświęcona endoskopowej 
technice dekompresji nerwu łokciowego w okolicy 
łokcia. Zespół rowka nerwu łokciowego jest drugą 
(po zespole kanału nadgarstka) co do częstości 
neuropatią uciskową. Leczenie jest najczęściej 
operacyjne i polega na uwolnieniu potencjalnych 
miejsc ucisku nerwu na dość dużym obszarze 
w kierunku bliższym i dalszym od rowka nerwu 
łokciowego (wbrew nazwie, miejscem ucisku 
nerwu łokciowego jest stosunkowo najrzadziej 
rowek w dalszym końcu kości ramiennej). Dla‑
tego operacja techniką endoskopową pozwala 
na znaczne zmniejszenie rany operacyjnej, przy 
tym samym zakresie dekompresji. 

Drugi referat dr. Kalba dotyczył endoskopowej 
dekompresji najczęstszego zespołu uciskowego 
w kończynie górnej, jakim jest zespół kanału 
nadgarstka. Zarówno instrumentarium, jak 
i technika operacyjna są podobne w obu tych 
zabiegach, ale – co oczywiste – różnią się one pod 
względem struktur anatomicznych, które są pre‑
parowane. Prezentacje dr. Kalba były znakomicie 
ilustrowane i bardzo dydaktyczne, z wypunk‑
towaniem najistotniejszych i najtrudniejszych 
etapów operacji, omówieniem możliwych powi‑
kłań i pułapek oraz sposobów ich uniknięcia. 

Kolejna prezentacja pochodziła z kliniki 
autora i była prezentowana przez dr. Ireneusza 
Walaszka. O ile techniki endoskopowe w ope‑
racjach zespołów uciskowych nerwów są dość 
popularne, to operacje złamań dalszego końca 
kości promieniowej w asyście artroskopu 
są wykonywane w kilku ośrodkach w Euro‑
pie, a w Polsce tylko w Szczecinie. Ta unika‑
towa technika pozwala na idealne odtworzenie 
powierzchni stawowej złamanej kości promienio‑
wej. Zespolenie tytanową płytką ryglowaną jest 
uważane obecnie za optymalną metodę leczenia 
tych złamań, zapewniającą poprawne nastawie‑
nie, pewne zespolenie odłamów i stwarzającą 
szansę na zrost w najbardziej anatomicznym 
ustawieniu. Przy tradycyjnej technice operacyj‑

Ryc. 1. Tradycyjne (duże) cięcie do operacji zespołu kanału nadgarstka. Widoczny bardzo uciśnięty nerw pośrodkowy. 
Ryc. 2, 3, 4. Dekompresja kanału nadgarstka metodą małoinwazyjną, wykonywaną rutynowo w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM.

1 2 3 4
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nej nie ma się wglądu do stawu promieniowo‑
 ‑nadgarstkowego, przez co nie zawsze udaje się 
zrekonstruować powierzchnię stawową dalszego 
końca kości promieniowej. Użycie artroskopu 
daje taką szansę. Prezentacja ta spotkała się 
z dużym zainteresowaniem i wywołała żywą 
dyskusję. 

Doktor Michael Schlageter z Frankfurtu nad 
Menem zaprezentował metodę leczenia złamań 
podgłowowych kości śródręcza małoinwazyjną 
techniką przezskórnego, śródszpikowego zespo‑
lenia drutami Kirschnera. Jest to technika dość 
znana i stosowana w naszej klinice od dawna, 
jednak kolega z Niemiec przedstawił jej ciekawą 
modyfikacją. Przy tej okazji wywiązała się dys‑
kusja na temat konieczności operacyjnego lecze‑
nia takich złamań i zdania w tej kwestii były 
podzielone. 

Na zakończenie pierwszej sesji autor tego 
sprawozdania przedstawił przegląd piśmiennic‑
twa na temat korzyści, jakie daje zastosowanie 
technik małoinwazyjnych i endoskopowych 
w chirurgii ręki, w porównaniu z tradycyjnym 
sposobem operowania. Pewnym zaskoczeniem 
był brak jednoznacznych dowodów naukowych 
(opartych na wynikach prac randomizowanych) 
potwierdzających rzeczywiste korzyści z zasto‑
sowania nowych technik. Często podkreślany 
w dyskusjach argument, że operacje małoin‑
wazyjne skracają okres niezdolności do pracy, 
okazał się słaby, ponieważ wyniki kilku prac 
wskazywały, że czas powrotu do pracy zależy 
od wielu czynników, m.in. rodzaju ubezpiecze‑
nia, zawodu, rodzaju wykonywanej pracy i moty‑
wacji pacjenta, a metoda leczenia operacyjnego 
jest tylko jednym z nich i wcale nie najważniej‑
szym. Dość istotnym argumentem okazała się też 
moda na zabiegi małoinwazyjne. Konkluzją tego 
referatu było, że wybór metody małoinwazyjnej 
zależy bardziej od osobistych preferencji lekarza 
i pacjenta niż od jej faktycznych zalet. 

Po przerwie na kawę wysłuchaliśmy cieka‑
wych prezentacji kolegów z Gdańska (dr Marcin 
Ceynowa) o różnicach w przebiegu regeneracji 
nerwu promieniowego uszkodzonego w dwóch 
różnych mechanizmach – przecięcia i pociąga‑
nia. W tym drugim typie, towarzyszącym cza‑
sem złamaniu trzonu kości ramiennej, uszko‑
dzeniu ulega wewnętrzna struktura nerwu, bez 

przerwania jego ciągłości. W drugim referacie 
kolega Tomasz Mazurek przestawił nowy rodzaj 
protezy do dwuetapowej rekonstrukcji ścięgien 
zginaczy. Zespół z Trzebnicy (dr Adam Doma‑
nasiewicz i prof. Jerzy Jabłecki) zaprezentowali 
unikatową metodę poprawy czynności kikuta 
przedramienia lub nadgarstka po amputacji, 
przez przeniesienie na ten kikut palca ze stopy. 
Ta technika, opracowana przez prof. Simo Vilkki 
z Finlandii, jest alternatywą dla przeszczepu ręki 
ze zwłok lub dla protezy bioelektrycznej. Powala 
na uzyskanie podstawowej czynności chwytnej 
kikuta nadgarstka. Doktor Piotr Puchalski z kli‑
niki autora zaprezentował wyniki typowo kli‑
nicznej, prospektywnej i randomizowanej pracy 
porównującej rezultaty leczenia zatrzaskującego 
palca małoinwazyjną metodą operacyjną i przez 
okołopochewkową iniekcję steroidu. W krótkiej 
perspektywie leczenie steroidem okazało się 
korzystniejsze, jednak w dłuższej (6 miesięcy) 
po leczeniu operacyjnym było mniej nawro‑
tów. Nasz kolega ze Szkocji dr Grzegorz Sianos 
zaprezentował nowy sposób leczenia przykurczu 
Dupuytrena za pomocą iniekcji enzymu kolage‑
nozy do pasma tkanki dupuytrenowskiej. Jest 
to metoda, która wchodzi obecnie do klinicz‑
nego zastosowania, jednak jej faktyczne zalety 
budzą wiele wątpliwości. Na koniec dr Ireneusz 
Walaszek pokazał sposób znieczulenia przewo‑
dowego (splotu ramiennego) z dostępu pacho‑
wego w asyście ultrasonograficznej. Ta metoda 
pozwala na uzyskanie niemal stuprocentowej 
skuteczności i jest bezpieczniejsza od tradycyj‑
nego sposobu znieczulania „na ślepo”. 

Zaprezentowane wystąpienia wywołały żywą 
i trwającą prawie 45 minut dyskusję, w któ‑
rej uczestnicy sympozjum, zarówno referenci, 
jak i publiczność, dzielili się swoimi osobistymi 
doświadczeniami w pełnej humoru, przyjaciel‑
skiej atmosferze.

W opinii uczestników, 9. Polsko ‑Niemieckie 
Sympozjum Chirurgii ręki było udanym spo‑
tkaniem, które przyniosło nie tylko korzyści 
naukowe, ale przyczyniło się do integracji śro‑
dowiska chirurgów ręki z Polski i Niemiec. 

prof. dr hab. Andrzej Żyluk 
Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
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zmianY KadroWe na pum W 2011 r.
tytuł naukowy profesora

prof. dr hab. n. med. 1. Joanna Bober – Zakład 
Chemii Medycznej (5 grudnia)
prof. dr hab. n. med. 2. Romuald Bohatyrewicz – Kli‑
nika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (23 lutego)
prof. dr hab. n. med. 3. Bogusław Czerny – Zakład 
Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki (3 paź‑
dziernika)
prof. dr hab. n. med. 4. Leszek Domański – Klinika 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrz‑
nych (1 sierpnia)
prof. dr hab. n. med. 5. Andrzej Starczewski – Kli‑
nika Ginekologii i Uroginekologii (23 lutego)
prof. dr hab. n. med. 6. Marta Wawrzynowicz‑
 ‑Syczewska – Katedra i Klinika Chorób Zakaź‑
nych i Hepatologii (4 sierpnia)
prof. dr hab. n. med. 7. Maciej Wójcicki – Samo‑
dzielna Pracownia Hepatologii (1 sierpnia)

awans na stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab. n. med. 1. Damian Czepita – Katedra 
i Klinika Okulistyki (1 maja)
prof. dr hab. n. med. 2. Stefania Giedrys ‑Kalemba 
– Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii 
(1 maja)
prof. dr hab. n. biol. 3. Elżbieta Kalisińska – Katedra 
i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej (1 grudnia)
prof. dr hab. n. med. 4. Romuald Maleszka – Klinika 
Chorób Skórnych i Wenerycznych (1 października)
prof. dr hab. n. med. 5. Barbara Wiszniewska – Kate‑
dra i Zakład Histologii i Embriologii (1 lipca)

awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego
dr hab. n. med. 1. Cezary Cybulski – Zakład Gene‑
tyki i Patomorfologii (15 marca)
dr hab. n. med. 2. Tadeusz Dębniak – Zakład Gene‑
tyki i Patomorfologii (1 lipca)
dr hab. n. med. 3. Elżbieta Gawrych – Katedra 
i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej 
(1 listopada)
dr hab. n. med. 4. Jarosław Kaźmierczak – Klinika 
Kardiologii (1 lipca)
dr hab. n. med. 5. Tomasz Miazgowski – Klinika 
Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych (1 maja)
dr hab. n. med. 6. Jarosław Peregud ‑Pogorzelski 
– Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie‑
cięcej (1 grudnia)

dr hab. n. med. 7. Jacek Różański – Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (1 lutego)

awans na stanowisko profesora wizytującego
dr hab. 1. Rodney Scott – Zakład Genetyki i Pato‑
morfologii (1 lipca)

awans na stanowisko adiunkta
dr hab. n. med. 1. Tomasz Byrski – Samodzielna 
Pracownia Onkologii Klinicznej (1 lutego)
dr n. med. 2. Mariusz Kaczmarczyk – Zakład Bio‑
chemii Klinicznej i Molekularnej (1 października)
dr n. med. 3. Miłosz Kawa – Zakład Patologii Ogólnej 
(1 października)
dr hab. n. med. 4. Lidia Kołodziejczyk – Katedra 
i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej (1 listopada)
dr hab. n. med. 5. Damian Lichota – Zakład Sto‑
matologii Zachowawczej (1 czerwca)
dr n. med. 6. Krzysztof Pabisiak – Klinika Nefro‑
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
(1 października)
dr n. med. 7. Iwona Poziomkowska ‑Gęsicka – 
Zakład Alergologii Klinicznej (1 lutego)
dr n. med. 8. Joanna Sołek ‑Pastuszka – Klinika 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (1 lutego)
dr n. med. 9. Marzena Staniszewska – Katedra 
i Zakład Fizjologii (1 października)

powołania do pełnienia funkcji kierowniczych 
dr n. med. 1. Elżbieta Dąbkowska – p.o. kierow‑
nika Samodzielnej Pracowni Terapii Komórkowej 
(15 listopada)
dr n. med. 2. Hanna Domek – p.o. kierownika 
Zakładu Fizyki Medycznej (1 października)
dr inż. 3. Janusz Kowalski – p.o. kierownika Samo‑
dzielnej Pracowni Informatyki Medycznej i Badań 
Jakości Kształcenia (20 grudnia)
prof. dr hab. n. med. 4. Maria Laszczyńska – kie‑
rownik Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu (10 marca)
dr  hab. n. med. 5. Wojciech Lubiński – kierownik 
Katedry i Kliniki Okulistyki (1 października)
dr hab. n. med. 6. Janusz Menkiszak – kierownik Kate‑
dry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Gine‑
kologicznej Dorosłych i Dziewcząt (1 października)
dr hab. n. med. 7. Małgorzata Piasecka – kierownik 
Studium Kształcenia Podyplomowego (1 listopada)
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prof. dr hab. n. med. 8. Elżbieta Urasińska – kie‑
rownik Zakładu Patomorfologii (1 października), 
kierownik Katedry Patologii (1 października)

przejścia nauczycieli akademickich  
na emeryturę lub rentę

prof. dr hab. n. med. 1. Wenancjusz Domagała – 
profesor zwyczajny, kierownik Katedry Patologii, 
kierownik Zakładu Patomorfologii (30 września)
prof. dr hab. n. med. 2. Danuta Karczewicz – pro‑
fesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Oku‑
listyki (30 września)
dr hab. n. med. 3. Teresa Korwin ‑Piotrowska – 
docent, Katedra i Klinika Neurologii (30 września)
ks. mgr 4. Jan Mazur – wykładowca, Zakład Nauk 
Humanistycznych w Medycynie (30 września)
prof. dr hab. n. med. 5. Izabella Rzepka ‑Górska – 
profesor zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki 
Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicz‑
nej Dorosłych i Dziewcząt (30 września)

przejścia pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi na emeryturę lub rentę

mgr inż.1.  Elżbieta Bartkowiak – starszy specjali‑
sta, Zakład Medycyny Nuklearnej (3 grudnia)
dr n. med.2.  Hanna Bukowska – starszy specjali‑
sta, Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej 
(31 grudnia)
Aleksandra Dąbrowska3.  – starszy strażnik ochrony 
mienia, Dział Administracyjno ‑Gospodarczy – Rek‑
torat (30 września)

dr n. med.4.  Wanda Górnik – starszy specjalista, 
Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej 
(30 września)
Bożenna Jackowska5.  – samodzielny referent, Kate‑
dra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii (22 lipca)
mgr 6. Maria Kałdońska – starszy specjalista, 
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej 
(30 września)
mgr inż.7.  Olga Kurzawska – starszy specjalista, 
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dzie‑
cięcej (31 grudnia)
Eleonora Pawłowska8.  – kierownik sekretariatu 
Rektora (30 czerwca)
mgr inż.9.  Jerzy Rysiński – specjalista, Sekcja ds. 
Aparatury (31 marca)
Ewa Szebesta10.  – samodzielna księgowa, Sekcja 
ds. rozliczeń z ZUS (24 czerwca)
Janina Szcześniak11.  – samodzielny referent, Zakład 
Stomatologii Zachowawczej (31 sierpnia)
Teresa Wasilewska12.  – starszy technik, Zakład Far‑
makokinetyki i Terapii Monitorowanej (30 września)
Barbara Wołoszyn13.  – starszy strażnik ochrony 
mienia, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
(30 września)

zmarli pracownicy uczelni
mgr inż. 1. Lucyna Grudzień – Filia nr 1 Biblioteki 
Głównej (15 maja)
dr inż. 2. Jerzy Pastusiak – kierownik Samodzielnej 
Pracowni Informatyki Medycznej i Badań Jakości 
Kształcenia (8 grudnia)

dolina muKolinKóW
W ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Muko‑

wiscydozy 3 marca 2012 r. na terenie Galerii Han‑
dlowej „Turzyn” odbyła się akcja informacyjno‑
 ‑charytatywna „Dolina Mukolinków”, zorganizo‑
wana przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym 
na Mukowiscydozę MATIO oraz personel medyczny 
Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Cho‑
rób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojo‑
wego PUM w Szczecinie. Inicjatorem wydarzenia była 
dr Iwona Ostrowska, której pomagały dr Magda‑
lena Sieńko i dr Małgorzata Przybysz, pielęgniarki 
mgr Magdalena Zyblewska i mgr Renata Leśniańska, 

dietetyk mgr Kamilla Strączek oraz wiele innych 
życzliwych osób. W akcji uczestniczyli lekarze spe‑
cjaliści z innych szczecińskich szpitali, dietetycy 
z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka PUM, 
fizjoterapeuci oraz studenci z IFMSA z PUM. 

Kampania społeczna „Ogólnopolski Tydzień 
Mukowiscydozy”, w którą wpisują się obchody Dnia 
Chorób Rzadkich, odbyła się pod patronatem hono‑
rowym Anny Komorowskiej, małżonki prezydenta RP, 
oraz patronatem merytorycznym Centrum Zdrowia 
Dziecka i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 



Szczecińska akcja była objęta honorowym patro‑
natem Urzędu Wojewódzkiego, prezydenta miasta 
Szczecina oraz Zarządu Województwa Zachodnio‑
pomorskiego. Wydarzenie wsparła medialnie TVP 
Szczecin oraz Polskie Radio Szczecin. 

Mieszkańcy miasta mogli dowiedzieć się o muko‑
wiscydozie – jednej z najczęstszych chorób uwa‑
runkowanych genetycznie, która pomimo ogrom‑
nego postępu medycyny jest nadal schorzeniem 
nieuleczalnym, o niezwykle ciężkim, przewlekłym 
przebiegu. Uczestnicy spotkania skorzystali z wielu 
badań m.in.: pomiaru ciśnienia tętniczego, glikemii 
oraz porad dietetycznych. 

Imprezie towarzyszyła część artystyczna, która 
obejmowała występy taneczno ‑wokalne i instru‑
mentalne, m.in. występ wokalny 15 ‑letniej Micha‑
liny z mukowiscydozą z Białogardu, występy 
wokalne uczennic szczecińskich szkół, Zespołu 
Flażoletów i Dzwonków Ręcznych z Przecła‑
wia, pokaz rewii tanecznej Rising Stars, pokaz 
sztuk walk z elementami akrobatyki formacji 
Extreme Martial Arts, zabawę z udziałem Pogo‑
towia Teatralnego, Klauna Tommy, Fundacji 
Dr Clown, pokazy taneczne Szkoły Tańca „Flesz” 
oraz Szkoły Tańca Współczesnego „Impact”. Były 
zabawy i konkursy dla dzieci, malowanie twa‑
rzy, zabawy edukacyjne ze studentami z IFMSA. 

Wszystkie pozyskane tego dnia środki zostaną 
wykorzystane do wsparcia leczenia dzieci z muko‑
wiscydozą z rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej z terenu woj. zachodniopomorskiego. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem były warsztaty 
szkoleniowe skierowane do rodzin dzieci z muko‑
wiscydozą z województwa zachodniopomorskiego 
i lubuskiego oraz personelu medycznego zajmu‑
jącego się tymi pacjentami. Warsztaty w dniu 
17 marca 2012 r. zorganizowała Klinika Pediatrii, 
Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicz‑
nych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM w Szcze‑
cinie oraz Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscy‑
dozą (PTWM). Wykładowcami byli goście z Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce ‑Zdroju: pulmonolog 
dr med. Andrzej Pogorzelski, fizjoterapeuta mgr Artur 
Leżański oraz pielęgniarka epidemiologiczna 
mgr Bożena Pustułka. Tematem spotkania były 
różne aspekty systematycznego leczenia pacjentów 
z mukowiscydozą, prowadzonego przede wszystkim 
w domu (fizjoterapia, leczenie żywieniowe, zasady 
higieny i dezynfekcji w prewencji zakażeń bakte‑
riami oportunistycznymi). Rodzice mogli skorzystać 
z indywidualnych konsultacji fizjoterapeutycznych. 

Wierzymy, że warsztaty poprawią jakość opieki 
nad chorymi z mukowiscydozą – zarówno w domu, 
jak i w specjalistycznych ośrodkach leczniczych. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, sponso‑
rom, wolontariuszom oraz rodzinom i chorym, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie akcji 
informacyjno ‑charytatywnej. 

dr n. med. Iwona Ostrowska
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób 

Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
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Kinga Brandys: – Pani docent, dziwne to pojęcie 
„choroby rzadkie”, proszę powiedzieć, co oznacza?
Dr hab. Maria Giżewska: – Choroba rzadka to scho‑
rzenie, które występuje rzadziej niż raz na 2000 
urodzeń. Do grupy tej zalicza się od 6000 do 8000 
jednostek chorobowych. W Europie schorzeniami 

rzadkimi dotkniętych jest prawdopodobnie około 
30 mln osób, a na całym świecie ponad 350 mln. 
Uznaje się, że 80% z nich ma podłoże genetyczne, 
reszta jest skutkiem działania wielorakich czynni‑
ków środowiskowych, w tym zakażeń lub alergii. 
W grupie tej wymienia się także schorzenia dege‑
neracyjne oraz nowotworowe. Od 50 do 75% cho‑
rób rzadkich występuje już w wieku dziecięcym. 
Schorzenia te charakteryzuje ogromna zmienność 
obrazu klinicznego i indywidualny przebieg u każ‑
dego chorego. Wiele spośród nich pozostaje nie‑
rozpoznanych lub diagnoza stawiana jest z opóź‑
nieniem, co skutkuje śmiercią, której można było 
uniknąć, lub wielonarządowymi uszkodzeniami 
z nierzadko dramatycznie obniżoną jakością życia 
w przyszłości. Typowym przykładem chorób rzad‑
kich są wrodzone wady metabolizmu, czyli gene‑
tycznie uwarunkowane zaburzenia w prawidłowym 
przebiegu procesów biochemicznych. 

Kiedy pojawiło się pojęcie wrodzonych wad 
metabolizmu? 
– Ojcem medycyny metabolicznej, jednej z naj‑
dynamiczniej rozwijających się obecnie dziedzin 
medycyny, był sir Archibald Garrod, który już 
w 1908 r. wprowadził termin „wrodzone wady meta‑
bolizmu” (ang. inborn errors of metabolism). Od tego 
czasu odkryto setki schorzeń, u podłoża których 

29 lutego 2012 r. obchodzono Dzień Chorób Rzadkich. „Razem jesteśmy silni!” 
– to hasło przewodnie tegorocznych obchodów. Dzień Chorób Rzadkich jest 
międzynarodową akcją koordynowaną już po raz piąty przez organizację EURORDIS*. 
O chorobach rzadkich rozmawiamy z dr hab.  Marią Giżewską, zastępcą kierownika 
Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii 
Wieku Rozwojowego w SPSK nr 1 PUM.
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leżą defekty w aktywności enzymów, zaburzenia 
w funkcji receptorów lub inne patologie powodu‑
jące wiele zagrażających życiu powikłań. Chociaż 
ponad 2/3 spośród wszystkich wrodzonych wad 
metabolizmu ujawnia się już w okresie noworod‑
kowym, mogą one wystąpić w każdym wieku cho‑
rego. Niektóre są niezwykle rzadkie, dotykają jedno 
dziecko na setki tysięcy urodzeń (choroba syropu 
klonowego – 1: 200  000, inne są zdecydowanie 
częstsze, np. fenyloketonuria – 1: 7000 urodzeń). 
Przeświadczenie o ich niezwykłej rzadkości jest 
jednak błędne – w sumie stanowią bowiem bardzo 
liczną grupę schorzeń, z którymi przedstawiciele 
niemal każdej specjalności medycznej wcześniej czy 
później się spotkają. Wiele z tych groźnych chorób 
jest uleczalnych, stąd tak ważne jest utrzymywa‑
nie wśród wszystkich lekarzy, zwłaszcza neonato‑
logów, pediatrów, neurologów i genetyków, stałej 
świadomości o możliwości ich wystąpienia. Trudno 
przecenić znaczenie edukacji w tym zakresie już 
wśród studentów medycyny, stąd od lat obecność 
tematu wrodzonych wad metabolizmu w programie 
nauczanie pediatrii studentów PUM. 

Jak często stwierdza Pani wrodzone wady meta‑
bolizmu jako pediatra?
– Naszych pacjentów mogą dotyczyć nawet naj‑
rzadsze wrodzone wady metabolizmu. W ostatnich 
miesiącach w naszej klinice ustaliliśmy rozpoznanie 
u niemowląt pięciu bardzo rzadkich wrodzonych 
wad metabolizmu, w tym galaktozemii (1: 40  000 
urodzeń), cytopatii mitochondrialnych o sumacyjnej 
częstości występowania 1: 5000 oraz ostatnio całko‑
witego braku aktywności biotynidazy (1: 130  000).

 29 lutego obchodzono na całym świecie Dzień 
Chorób Rzadkich, mieliście w nim swój zna‑
czący udział.
– W tej międzynarodowej akcji wzięły udział setki 
organizacji z ponad 40 krajów, w tym ze wszyst‑
kich krajów europejskich, ale także z USA, Kanady, 
Chin, Japonii, Australii i Nowej Zelandii. W Pol‑
sce centralne obchody odbyły się w Warszawie 

w ramach kampanii  
„Nadzieja. Mamy ją 
w genach”. Uczestni‑
czyli w niej przedstawi‑
cieli władz, w tym Bar‑
tosz Arłukowicz, minister 
zdrowia, a także organi‑
zacji zajmujących się 

opieką nad pacjentami z chorobami rzadkimi oraz 
chorzy i ich rodziny. 

Przed wywiadem powiedziała pani, że w przy‑
padku niektórych schorzeń dzieci w pierwszych 
dniach życia mogą wyglądać na zdrowe, a jed‑
nak… Czy można wykryć chorobę przed poja‑
wieniem się objawów? 
– Podstawą leczenia wrodzonych wad metabolizmu 
jest ich wczesna diagnostyka, w wielu przypadkach 
oparta na programie populacyjnych badań prze‑
siewowych noworodków. Polegają one na pobraniu 
z piętki każdego noworodka kilku kropli krwi, w któ‑
rej identyfikuje się nieprawidłowe produkty prze‑
mian biochemicznych lub zaburzenia hormonalne. 
W województwie zachodniopomorskich od 1980 r. 
prowadzi się badania przesiewowe w kierunku 
fenyloketonurii, od 1992 – w kierunku wrodzonej 
niedoczynności tarczycy, od 2008 – w kierunku 
mukowiscydozy. W najbliższym czasie rozpoczy‑
namy, we współpracy z ośrodkiem w Greifswaldzie 
i z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, bada‑
nia noworodków w kierunku innych rzadkich wad 
metabolizmu, takich jak zaburzenia β ‑oksydacji 
kwasów tłuszczowych, zaburzenia metabolizmu kar‑
nityny, niektóre aminoacidopatie, galaktozemia czy 
częsta endokrynopatia, jaką jest wrodzony przerost 
nadnerczy. Dzięki tym działaniom mamy nadzieję 
rozpoznawać te ciężkie zaburzenia już w pierwszych 
dniach życia, jeszcze przed ujawnieniem się objawów 
choroby, co w wielu przypadkach pozwoli na nie‑
zwłoczne wprowadzenie skutecznego leczenia.

W Dniu Chorób Rzadkich była pani w Brukseli 
w Parlamencie Europejskim. To duże i miłe 
wyróżnienie dla lekarza i naukowca.
– W Brukseli tego dnia odbyła się debata zorga‑
nizowana przez posłanki Parlamentu Europej‑
skiego Esther de Lange i Antonyję Parwanową 
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*  EURORDIS – European Organisation for RareDiseases to niepaństwowe, prowadzone przez pacjentów porozumienie 
organizacji pacjentów i osób prywatnych, które zajmuje się rzadkimi chorobami, mając na celu poprawę jakości życia 
osób dotkniętych w Europie rzadką chorobą. Założone zostało w 1997 r. Wsparcia finansowego udzielają mu jego 
członkowie, Francuski Związek Dystrofii Mięśniowej (AFM), Komisja Europejska, korporacyjne fundacje i przemysł 
farmaceutyczny. Reprezentuje ponad 260 organizacji ds. rzadkich chorób w 29 różnych krajach i ponad 1000 rzadkich 
chorób. Jest organizacją charytatywną. 
**  ESPKU – The European Society for Phenylketonuria and Allied Disorders Treated as Phenylketonuria – międzynaro‑
dowa organizacja zrzeszająca osoby związane z PKU i innymi rzadkimi chorobami metabolicznymi w ponad 27 krajach.

z przedstawicielami ESPKU**. Jako wiceprzewod‑
nicząca Scientific Advisory Committee of ESPKU 
reprezentowałam środowisko lekarskie. Chcie‑
liśmy zwrócić uwagę decydentów z Parlamentu 
Europejskiego na istotne różnice, jakie występują 
w opiece nad chorymi ze schorzeniami rzadkimi 
w różnych krajach Unii Europejskiej. Jako przy‑
kład wybrano fenyloketonurię, najczęstszy wro‑
dzony błąd w metabolizmie aminokwasów, który 
dotyka średnio jednego na 10  000 Europejczyków 

(w Polsce, niestety, częściej). ESPKU przedstawiło 
dane z pierwszego raportu dotyczącego rozbieżności 
w dostępie do wczesnej diagnostyki, skutecznego 
leczenia oraz wielokierunkowej, trwającej całe życie 
opieki nad chorymi z fenyloketonurią. Wezwaliśmy 
do podjęcia działań wyrównujących szanse wszyst‑
kich osób dotkniętych tym schorzeniem. 

Dziękuję za rozmowę.
Kinga Brandys

dorotKa ma fenYloKetonuriĘ
Rozmowę z Małgorzatą Dembetzką, matką dziecka chorego na fenyloketonurię, 
przeprowadziła redaktor Kinga Brandys. Małgorzata Dembetzka pracuje 
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
Kinga Brandys: – Kiedy dowiedziała się Pani, 
że córka jest chora?
Małgorzata Dembetzka: – Dorotka urodziła się 
cztery lata temu jako wcześniak w siódmym mie‑
siącu ciąży z hipotrofią płodu (wada rozwojowa pole‑
gająca na opóźnieniu wzrostu płodu). Jak każdemu 
małemu dziecku po porodzie wykonano jej badania 
przesiewowe, które wykazały fenyloketonurię. 

Czy wiedziała Pani, że jest taka choroba?
– Nie, dla mnie to było ogromne zaskoczenie. 
W internecie przeczytać można różne rzeczy. Naj‑
więcej dowiedziałam się w Poradni Metabolicznej. 
Po czterech tygodniach w szpitalu zostaliśmy prze‑
kazani pod opiekę doc. Marii Giżewskiej z Kliniki 
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób 
Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego 
SPSK nr 1 PUM, która wprowadziła nas w świat 
fenyloketonurii.

Czy ta choroba zmieniła Państwa życie?
– Był to dla nas bardzo trudny okres. Jesteśmy 
rodzicami ośmioletniej córki i nie byliśmy przy‑
gotowani na tak trudną sytuację życiową. Jed‑
nak po otrzymaniu nadziei mogliśmy przejść 
przez wszystko stosunkowo szybko. Na początku 
byłam załamana, zupełnie niegotowa na tak duże 
zmiany w moim życiu. Starsza córka cieszyła się 
z narodzin siostrzyczki, a tu nagle fenyloketonuria, 
ciężka choroba, która nieleczona może doprowadzić 
do uszkodzenia mózgu i upośledzenia umysłowego. 
Dla nas brzmiało to jak wyrok. Ale na szczęście 
otrzymałam wsparcie, pojechałam na warsztaty 
w Brzóskach, spotkałam rodziców innych chorych 
dzieci i dorosłych z fenyloketonurią. Uwierzyliśmy, 
że się uda. Najważniejsza była dieta. Kupiliśmy 
wagę i zaczęliśmy nasze życie z tą chorobą. Kupi‑
liśmy zeszyty, ponieważ wszystko musiało być 
skrupulatnie zapisywane. Tak było przez pierw‑
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do naszego. Podaję np. kotlet, a ona też ma swój, 
tylko że z pieczarek. Dzięki tym zmianom moja 
rodzina je więcej warzyw.

A co się stanie, jak Dorotka raz nie weźmie tego 
preparatu?
– Zaledwie kilka razy nam się to zdarzyło, kiedy 
Dorotka się przeziębiła. Zawsze liczymy: gram białka 
to 50 gramów fenyloalaniny. Dorotka ma tolerancję 
250, czyli może zjeść z naszego pożywienia 5 gra‑
mów białka. Dla porównania w 100 gramach ziarni‑
stego twarożku jest 12 gramów białka. A to oznacza, 
że dziennie moje dziecko może zjeść łyżkę twarożku. 
Kiedy wynik się podnosi, dziecko jest pobudzone, 
agresywne, ma rozszerzone źrenice. Nie można go 
uspokoić. I wtedy szybko trzeba wyrównać dziecku 
poziom fenyloalaniny. 

Czego Pani się boi?
– Boję się okresu szkolnego ze względu na auto‑
maty ze „śmieciowym” jedzeniem. Mam nadzieję, 
że do tego czasu Dorotka nauczy się życia z fenylo‑
ketonurią. Jest silna i ma mocny charakter. Chrzest 
przechodzi teraz w przedszkolu, w kolejnym, gdzie 
wreszcie nas przyjęto. W pierwszym nam odmó‑
wiono. Teraz w Leśnej Gromadzie panie w kuchni 
specjalnie gotują posiłki dla mojej Dorotki. Jestem 
szczęśliwa, że spotkałam takie osoby.

Dziękuję za rozmowę.

sze trzy lata, teraz już się nauczyłam i wiem bez 
zapisywania. 

Czy Dorotka wie, na co jest chora?
– Tak, to jest bardzo mądre dziecko. Już w wieku 
dwóch lat pytała: „czy mozie, czy nie mozie zjeść?”. 
Staraliśmy się ją przygotować do życia z fenyloketo‑
nurią. Zakupy w sklepie nie są problemem, spotka‑
nia z rodziną i znajomymi też. Dorotka sama pyta 
o wszystko. Najbardziej niebezpieczny jest aspartan, 
substancja zastępująca cukier, czyli słodzik. Wystę‑
puje nawet w napojach. Dlatego bardzo uważnie 
czytamy etykiety na wszystkich produktach. 

Czego Dorotka nie je?
– Dorotka nie może jeść białka. Ona je przede 
wszystkim warzywa i owoce oraz produkty z mąki 
niskobiałkowej: pieczywo, makaron, ryż, ciastka. 

Czyli nie je mięsa, parówek i jajek?
– Nie, tego jeść nie może. Ale ma zastępniki. Naj‑
ważniejsze w diecie jest podawanie dziecku trzy 
razy dziennie preparatu, który jest dla zdrowych 
ludzi niesmaczny, kwaśny i gorzki. 150 ml w trzech 
porcjach codziennie, tyle musi wypić moje dziecko, 
które wie, że jest to preparat ratujący jej życie 
i po którym nie boli ją głowa. Na początku cho‑
waliśmy się przed dzieckiem, jak jedliśmy „nasze” 
produkty lub jedliśmy je poza domem. Teraz już nie. 
Posiłki jemy wspólnie i danie Dorotki jest podobne 

Studenci PUM z małą Dorotką Dorotka w wieku trzech lat
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Po raz pierwszy w Szczecinie w dniach 16–18 
marca 2012 r. odbyła się wielobranżowa impreza 
„Nordic Cross Point”, której celem było promowanie 
i przybliżanie państwom sąsiadującym ze Skandy‑
nawią kultury, turystyki i gospodarki tego półwyspu.

Nordic Cross Point zorganizowała Polska Funda‑
cja Sportu i Kultury oraz Magazyn Skandynawski 
„Zew Północy” *, współorganizatorem było miasto 
Szczecin. Patronat honorowy objęli: Skandynawsko‑
 ‑Polska Izba Gospodarcza, Ministerstwo Gospodarki 
RP oraz ambasady: Islandii, Danii, Norwegii, Szwecji 
i Finlandii. Zamek Książąt Pomorskich był part‑
nerem generalnym, a armator bałtycki Unity Line 
został mecenasem. Pomorski Uniwersytet Medyczny 
wraz z innymi uczelniami wyższymi Szczecina objął 
imprezę patronatem merytorycznym.

W ramach Nordic Cross Point odbyło się wiele 
wystaw, spektakli, koncertów, pokazów filmowych, 
spotkań i wykładów. Wśród wystawców znalazło 
się Carolina Medical Center w Warszawie – jeden 
z najnowocześniejszych szpitali prywatnych w Euro‑
pie. Carolina Medical Center jako pierwsza pry‑
watna klinika otrzymało akredytację Ministerstwa 
Zdrowia, czyli prawo do prowadzenia specjaliza‑
cji i staży kierunkowych z ortopedii i traumato‑
logii narządu ruchu. Klinika prowadzi szkolenia 
i staże dla młodych lekarzy z całego świata, a także 
umożliwia odbycie praktyk wakacyjnych studen‑

tom PUM. Materiały na temat staży dla studentów 
oraz młodych lekarzy są do pobrania w Dziekana‑
cie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim PUM.

Nordic Cross Point ma szansę stać się ciekawą 
imprezą coroczną. Tym bardziej że Pomorski Uni‑
wersytet Medyczny ma rzeczywisty wkład w roz‑
wój współpracy gospodarczej pomiędzy Pomo‑
rzem Zachodnim a  Skandynawią, czego najlep‑
szym potwierdzeniem było wystąpienie prof. PUM 
dr. hab. Tomasza Urasińskiego podczas sobotniego 
panelu „Norway Insires”. PUM współpracuje z agen‑
cjami rekrutacyjnymi z Uppsala w Szwecji i Nøtterøy 
w Norwegii, uczestniczy w corocznych targach edu‑
kacyjnych odbywających się w Oslo w Norwegii oraz 
w Tórshavn na Wyspach Owczych. Studenci pro‑
gramu anglojęzycznego Sofia Lando oraz Aleksander 
Edvardsen (na zdjęciu) przygotowali interesujące 
wystąpienie o ANSA (Association of Norwegian Stu‑
dents Abroad) – organizacji wspomagającej stu‑
dentów z Norwegii, a także o społecznym aspekcie 
życia studenckiego na naszej uczelni.

mgr Olena Voznyak 
Dziekanat Programu Anglojęzycznego

nordiC Cross point

*Magazyn Skandynawski „Zew Północy” – to wydawany 
przez PCIT TRAMP jedyny na polskim rynku periodyk poświę‑
cony Skandynawii i związanymi z nią obszarom polarnym.
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Życie akademickie Wysp Owczych skupia 
się w ich stolicy – Tórshavn. Na tamtejszym 
Fróðskaparsetur Føroya, czyli Uniwersytecie Wysp 
Owczych, studiuje ponad 600 osób. Jest to jedyna 
państwowa uczelnia na świecie, na której zajęcia 
odbywają się w języku farerskim.

Uniwersytet w Tórshavn jest dość młody – jego 
początki sięgają 1965 r., kiedy to z inicjatywy człon‑
ków Farerskiego Towarzystwa Naukowego powo‑
łano instytucję pod nazwą Academia Faroensis. 
Celem, który przyświecał założycielom, było 
stworzenia uczelni, na której mieszkańcy Wysp 
Owczych mogliby we własnym kraju zdobywać 
wyższe wykształcenie. Dopiero po jakimś czasie – 
a dokładnie w 1990 r. – akademia otrzymała status 
uniwersytetu. 

na początku był profesor 
Edukacyjny debiut był nader skromny. Wszystko 

zaczęło się od jednego profesora – Christiana 
Matrasa, jednej pracownicy administracji – Maud 
Heinesen, oraz propozycji rocznych studiów 
z zakresu historii naturalnej i języka farerskiego dla 
nauczycieli. Poza tymi zajęciami na uczelni orga‑
nizowano także wykłady otwarte o różnej tematyce 
i wieczorowe kursy farerskiego. Nauczanie akade‑
mickie rozpoczęło się w roku 1970, a pierwszym 
oferowanym kursem była filozofia. Pierwszymi 
studiami dyplomowymi były nauki przyrodnicze 
i filozofia właśnie, wprowadzone w roku 1972. 
Dziesięć lat później dołączyły do nich regularne 
studia matematyczno ‑fizyczne oraz biologiczno‑
 ‑chemiczne. W 1974 r. zorganizowano studia dyplo‑

mowe na Wydziale Języka i Literatury, a po kolej‑
nych dwóch latach – teologiczne, z których zrezy‑
gnowano jednak w późniejszym czasie. 

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, 
z powodu kryzysu gospodarczego na Wyspach 
Owczych, prowadzono roczne kursy z socjologii, 
ekonomii, handlu oraz języków obcych. Powrócono 
do nich później w roku 2000. Dzięki wsparciu kon‑
cernów naftowych udało się w roku 1999  otworzyć 
zupełnie inny kierunek – inżynierię naftową. 

frósđskaparsetur fřroya dziś
Poza wsparciem sponsorów zewnętrznych, któ‑

rymi są koncerny petrochemiczne, a także rady 
naukowe, uczelnia otrzymuje dotacje z budżetu 
Wysp Owczych. Uniwersytet formalnie podlega 
więc parlamentowi, a zarządzany jest przez rek‑
tora, którym obecnie jest Sigurð í Jákupsstovu, 
we współpracy z Radą Uczelni i komitetami repre‑
zentującymi poszczególne wydziały.

Na Fróðskaparsetur Føroya można studiować 
na jednym z dziesięciu kierunków funkcjonują‑
cych na pięciu Wydziałach: Języka i Literatury 
Farerskiej, Historii i Nauk Społecznych, Nauk 
Przyrodniczych i Technologii, oraz w Kolegium 
Nauczycielskim i Kolegium Pielęgniarskim, które 
w sierpniu 2008 r. połączono z Uniwersytetem. 
Studia na oferowanych kierunkach kończą się 
uzyskaniem licencjatu (BA), a na Wydziale Języka 
i Literatury istnieje dodatkowo możliwość konty‑
nuowania nauki na studiach magisterskich (MA). 
Od 1996 r. można też odbywać tu studia dok‑
toranckie. Pierwszy absolwent zdobył tam tytuł 

farerzY W szCzeCinie
Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie studiuje 20 Farerów – 
mieszkańców Wysp Owczych. Jest to największa społeczność farerska w Polsce. 
O studiowaniu na Wyspach Owczych i w naszym kraju z Meinarem Ortindem, 
studentem PUM, rozmawiał Marcin Jakubowski. 

na studia na WYspY oWCze...
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doktora (PhD) rok później, do dziś takich osób 
jest dziewięć. 

Ze względu na ograniczone zapotrzebowanie 
i możliwości, nabór na poszczególne kierunki rzą‑
dzi się specyficznymi prawami. Trzy z wydziałów 
(kolegia i Wydział Historyczny) przyjmują nowych 
studentów co roku, pozostałe – co dwa lata. Warto 
dodać, że podczas ostatniej rekrutacji o miejsca 
na sześciu kierunkach ubiegało się ponad 270 kan‑
dydatek i kandydatów. Przyjęto 157 osób.

Współpraca międzynarodowa
Studentów z zagranicy na Uniwersytecie Wysp 

Owczych właściwie nie ma. Jak  łatwo się domyślić, 
wynika to faktu, że zajęcia prowadzone są wyłącznie 
w języku farerskim. Wprawdzie nie ma egzaminu 
z tego języka przed przyjęciem na studia, ale trzeba 
nim władać przynajmniej na takim poziomie, aby 
móc uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach oraz 
zdawać egzaminy w tymże języku. 

Nie ma na tamtejszym uniwersytecie kierunków 
czy zajęć przeznaczonych dla zagranicznych studen‑
tów – czy to na studiach magisterskich, czy to dok‑
toranckich. Wprowadzenie zajęć w języku angielskim 
jest dla uczelni celem na przyszłość, na razie jednak 
nie ma żadnych konkretnych planów. 

Jedyną międzynarodową grupą na Fróðskapar‑
setur Føroya są studenci The Joint Nordic Maste‑
r’s Programme in Marine Ecosystems and Climate 
(studiów na temat morskich ekosystemów i klimatu, 
utworzonych wspólnie przez uniwersytety z czterech 
krajów skandynawskich), odbywający część swo‑
jej edukacji właśnie na uczelni w Tórshavn. Fakt, 
że Wyspy Owcze znajdują się poza Unią Europej‑
ską i Europejskim Obszarem Gospodarczym też ma 
wpływ na wymianę studentów – oznacza bowiem 
brak dostępu do Erasmusa i innych możliwości 
wynikających z programu kształcenia ustawicznego 
(LLP). Mimo to Uniwersytet aktywnie współpracuje 

z różnymi instytucjami edukacyjnymi, zarówno we 
własnym kraju, jak i za granicą, a studenci i wykła‑
dowcy uczestniczą w programie Nordplus, czyli 
wymianie stypendialnej w bałtycko ‑skandynawskim 
gronie. 

uczyć się na Wyspach owczych
Dla zainteresowanych nauką na Fróðskaparsetur 

Føroya są jednak i dobre wiadomości. Jeśli kogoś 
interesuje konkretny temat związany z Wyspami 
Owczymi i jeśli jest pomysł na to, co można w tym 
kierunku zrobić (np. zbierać materiały do pracy 
dyplomowej bądź przeprowadzić badania), można 
ubiegać się o dofinansowanie na podróż na Wyspy 
– tzw. Travel Scholarship. Warunkiem jest oczy‑
wiście naukowy charakter wizyty i przedstawienie 
wstępnego planu pracy czy zakresu planowanych 
badań. Do ubiegania się o to stypendium wystarczy 
wypełnienie i odesłanie wniosku zamieszczonego 
na stronie internetowej uczelni. Termin składa‑
nia podań mija co roku w połowie marca, a wyso‑
kość przyznawanego stypendium różni się nieco 
w zależności od kraju pochodzenia aplikanta. Dla 
osób z Polski w zeszłym roku było to 5000 DKK, 
co w pełni pokrywa koszty podróży promem bądź 
odpowiednio wcześnie zarezerwowanym lotem. 

Inną szansą – zwłaszcza dla pasjonatów języków 
obcych – jest udział w Faroese Summer Institute, 
czyli letnim kursie języka i kultury, organizowanym 
przez Uniwersytet. Kurs ten odbywał się zwykle 
raz na dwa, trzy lata, w czasie wakacji. Ze względu 
jednak na rekordowo duże zainteresowanie w roku 
ubiegłym, kolejny kurs odbędzie się 1–23 sierpnia 
2012 r. Summer Institute skierowany jest do stu‑
dentów spoza Skandynawii, szczególnie osób stu‑
diujących języki skandynawskie lub germańskie, 
ale także lingwistykę. Koszt takiego wyjazdu jest 
niemały, ale i w tym przypadku można ubiegać się 
o stypendium.

...i z WYsp oWCzYCh na studia do polsKi

Marcin Jakubowski: – Meinar, dlaczego wybrałeś 
studia medyczne w Polsce, w Szczecinie?
Meinar Ortind: – Chciałem studiować medycynę 
w języku angielskim, gdzieś poza Danią, gdzie 
większość wyjeżdża na studia. Dowiedziałem się 
o studiach medycznych w Polsce, a także o oso‑

bach z Wysp Owczych, które już tu studiują. 
Wysłałem aplikację na Pomorski Uniwersytet 
Medyczny w Szczecinie, ponieważ mogłem tu liczyć 
na wszystko, czego oczekiwałem: program studiów 
medycznych w języku angielskim i małą społecz‑
ność farerską.
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Czy można określić, ilu Farerów studiuje w Pol‑
sce?
– Tak, mamy nawet dokładne dane: obecnie w trzech 
miastach w Polsce studiują 22 osoby, wszystkie 
medycynę.

Jak liczna część z tej grupy wybrała Szcze‑
cin? 
– Szczecin jest zdecydowanie najważniejszym miej‑
scem studiów – 20 z nas tu mieszka i studiuje 
medycynę.

Wygląda na to, że medycyna interesuje Farerów 
najbardziej…
– Tak, to numer jeden! O ile wiem, można też pod‑
jąć studia stomatologiczne, ale jeszcze nikt z Wysp 
Owczych tego kierunku nie wybrał. Nie wiemy nato‑
miast, czy poza tymi dwoma kierunkami są jeszcze 
jakieś inne studia w Polsce w języku angielskim.

Jaka jest Twoja opinia o jakości studiów w Polsce?
– Jakość studiów na PUM oceniam wysoko, choć 
są bardzo duże różnice w systemie edukacji. W Pol‑
sce studia oparte są na wielu przeprowadzanych 
testach z jednym dużym egzaminem końcowym, 
podczas którego jest tylko długopis i arkusz egzami‑
nacyjny. Na Wyspach Owczych mamy więcej pracy 
domowej i jeden egzamin finalny, trwający kilka 
godzin. W jego trakcie możemy korzystać ze wszel‑
kich materiałów, jakich używaliśmy w ciągu roku. 
Są to spore różnice, jeśli chodzi o egzaminowanie 
i ocenianie, ale w obu przypadkach poziom naucza‑
nia jest wysoki.

Czy takich różnic, w tym także kulturowych, 
jest więcej?
– O tak, różnice pomiędzy Wyspami Owczymi a Pol‑
ską są spore. Znacznie niższe są na przykład koszty 
utrzymania, co mi oczywiście bardzo odpowiada. 
Gorzej jest z możliwością porozumiewania się. Z jed‑
nej strony język polski jest bardzo trudny do nauki, 
z drugiej – generalnie nie jest najlepiej z powszechną 
znajomością angielskiego. Z tego powodu jest nam 
trudniej integrować się z miejscową społecznością 
i korzystać ze wszystkich możliwości, jakie daje 
pobyt w Polsce. Jest też spora różnica w klimacie: 
na Wyspach Owczych jest deszczowo i wietrznie 
przez cały rok, przy niezbyt wysokich tempera‑
turach. W Szczecinie opady są niewielkie, wiatry 

łagodne, a temperatury latem wysokie, co bardzo 
lubię. 

Czy Polska jest dobrze znana na Wyspach 
Owczych?
– Raczej nie. Większość postrzega Polskę jako kraj 
wschodnioeuropejski, gdzie koszty utrzymania 
są niższe i gdzie niektórzy z Farerów przyjeżdżają 
na studia medyczne. 

Jak zachęciłbyś polską młodzież do studiowania 
na Wyspach?
– Warto korzystać z odpowiednich programów. 
Typowy program obejmuje rok studiów na wyższej 
uczelni. Ten czas – mam nadzieję – można spę‑
dzić bardzo przyjemnie, poznając bliżej farerską 
kulturę.

Opracowano na podstawie artykułu Moniki Bryk, 
„Zew Północy”, 2012 , nr 12. 
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Xliii ogólnopolsKa 
sesJa nauKoWa stn pum

Albert Einstein zwykł mawiać, iż „cudem jest, 
że ciekawość przeżywa typowe wykształcenie”. Każ‑
dego roku studenci kierunków medycznych udo‑
wadniają ten cud; wykształcenie wzbudza w nich 
ciekawość, a ciekawość rodzi zaangażowanie w pro‑
jekty badawcze, które prowadzą wprost na Ogólno‑
polską Sesję Naukową Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. W tym roku, po raz czterdziesty trzeci, 
pasjonaci nauki stanęli w szranki, by udowodnić, 
że współczesnego naukowca określa triada cech: 
niekłamana pasja pełna zaangażowania, niepodda‑
jąca się próbie czasu cierpliwość i niepohamowana 
chęć poznania prawdy. Od poszukiwania prawdy 
zaczyna się bowiem droga człowieka nauki. 

W dniach 8–10 marca w gmachu Rektoratu PUM 
młodzi naukowcy z całego kraju podsumowali swoje 
projekty naukowe, prezentując odkrywcze, nowa‑
torskie i użyteczne w codziennej praktyce klinicznej 
wyniki, które, miejmy nadzieję, sukcesywnie zmienią 
oblicze znanej nam medycyny. 

Sesję Naukową rozpoczęło wystąpienie rektora 
PUM, prof. Przemysława Nowackiego – honorowego 
patrona sesji, wykład inauguracyjny wygłoszony 
został przez prof. Jerzego Samochowca, głos zabrali 
także minister zdrowia dr Bartosz Arłukowicz oraz 
kurator Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
prof. Dariusz Chlubek. 

W jury Sesji Naukowej pod przewodnictwem 
prof. Rafała Kurzawy zasiadło łącznie 27 nauczy‑
cieli akademickich. Nowatorskim rozwiązaniem, 

mającym na celu nadanie Sesji Naukowej nowego 
wymiaru merytorycznego oraz wypracowanie ogólno‑
polskiego prestiżu wśród uczelni medycznych, było 
podzielenie składu jury na dwie grupy – członków 
stałych w składzie niezmienionym przez trzy dni 
obrad oraz wybitnych specjalistów z poszczególnych 
podspecjalizacji zasiadających w jury podczas kon‑
kretnych bloków tematycznych. Rozwiązanie to nie‑
wątpliwie podniosło rangę prowadzonych po każdym 
wystąpieniu dyskusji, a także zobiektywizowało 
ocenę prezentowanych prac naukowych.

Przez trzy dni 171 studentów z całego kraju 
przedstawiło 70 prac naukowych, co młodym 
naukowcom zajęło łącznie ponad 18 godzin. Po każ‑
dej prezentacji członkowie jury w składzie dobranym 
w pięć bloków tematycznych: Sesji Chirurgicznej, 
Sesji Zabiegowej, Sesji Niezabiegowej, Sesji Nauk 
Przedklinicznych oraz Sesji Nauk o Zdrowiu, prowa‑
dzili intrygujące dyskusje z prelegentami, a następ‑
nie z wykorzystaniem ustandaryzowanych arkuszy 
oceniali przedstawione prace.

Po raz kolejny organizatorzy konferencji przyczy‑
nili się do podniesienia jakości kształcenia w Polsce, 
umożliwiając wymianę dorobku i doświadczeń stu‑
dentów z całego kraju oraz porównanie rezultatów 
prowadzonych prac naukowych w zakresie nauk 
medycznych.

Komitet Organizacyjny pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania za współpracę podczas organizacji 
XLIII Sesji Naukowej rektorowi PUM prof. Przemy‑
sławowi Nowackiemu, kuratorowi STN prof. Dariu‑
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grand priX oraz i mieJsCe W sesJi ChirurgiCzneJ
Justyna Kromuszczyńska, Jarosław Jezierski,  
Maciej Biedroń 
Ocena jakości życia pacjentów po leczeniu operacyjnym 
złamań w odcinku piersiowo ‑lędźwiowym kręgosłupa
Opiekun pracy: dr n. med. Łukasz Kołodziej 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 
Ortopedii i Traumatologii, PUM 

i mieJsCe oraz i mieJsCe W sesJi niezabiegoWeJ
Jan Iżbicki, Filip Butkiewicz, Katarzyna Hutnikiewicz, 
Michał Kaszuba, Michał Brzeziński 
Badanie znaczenia prognostycznego stężenia metalo‑
proteinazy ‑3 w osoczu dla występowania zmian osteo‑
litycznych oraz jego związek z aktywnością choroby 
u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów
Opiekun pracy: dr n. med. Jacek Fliciński 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Reumatologii 
i Chorób Wewnętrznych, PUM

ii mieJsCe oraz i mieJsCe W sesJi nauK o zdroWiu
Małgorzata Smyk, Agata Fedyna, Agnieszka Opejda 
Stężenie fluorków w napojach przeznaczonych dla 
dzieci i niemowląt
Opiekun pracy: dr n. med. Marta Rybicka, 
prof. dr hab. Dariusz Chlubek 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biochemii 
Katedry Biochemii i Chemii Medycznej, PUM 

iii mieJsCe oraz i mieJsCe W sesJi nauK przedKliniCznYCh
Małgorzata Polakowska, Michał Rudnicki,  
Andrzej Sobiniecki, Piotr Łażewski ‑Banaszak 
Proces endogennej neuroregeneracji po uszkodzeniu 
subletalną dawką promieniowania gamma – ocena roli 

rozpuszczalnych czynników neurotroficznych i komórek 
macierzystych – implikacje praktyczne
Opiekun pracy: prof. dr hab. Bogusław Machaliński 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patologii 
Ogólnej, PUM 

sesJa zabiegoWa
i mieJsCe 
Natalia Stachera, Ewa Gieruszczak 
Porównanie skuteczności wypełniania odgałęzień bocz‑
nych kanału głównego trzema różnymi technikami
Opiekun pracy: prof. Mariusz Lipski, lek. stom. Pau‑
lina Kroczyńska, lek. stom. Emilia Gaj 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii 
Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedkli‑
nicznej, PUM 

ii mieJsCe 
Sandra Kardaś, Ewa Chlebuś, Małgorzata Zielska, 
Aleksandra Dawiskiba 
Zastosowanie badania OCT do oceny stanu morfolo‑
gicznego plamki żółtej po zabiegu kapsulotomii tylnej. 
Część 3. ryzyko powikłań późnych po 12 miesiącach
Opiekun pracy: dr n. med. Katarzyna Mozolewska‑
 ‑Piotrowska; Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Klinice Okulistyki, PUM 

iii mieJsCe 
Joanna Ksel, Agata Bonisławska, Natalia Kulas 
Profil metaboliczny i hormonalny pacjentek z zaburze‑
niami miesiączkowania ze szczególnym uwzględnieniem 
PCOS i jego podtypów
Opiekun pracy: dr n. med. Tomasz Bączkowski

szowi Chlubkowi, ministrowi zdrowia dr. Barto‑
szowi Arłukowiczowi, prof. Jerzemu Samochowcowi, 
prof. Rafałowi Kurzawie, członkom jury, uczestni‑
kom, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do nadania Sesji Naukowej obecnego kształtu 

za chęć współpracy, poświęcony czas i nieocenioną 
pomoc. 

Joanna Mazurkiewicz 
Zarząd STN PUM 

Zdjęcia Michał Bonisławski

WYniKi Xliii ogólnopolsKieJ sesJi nauKoWeJ stn pum W szCzeCinie
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Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Medycyny Roz‑
rodu i Ginekologii, PUM

sesJa ChirurgiCzna
ii mieJsCe
Dominika Gajewska, Karolina Agata, Piotr Bargiel, 
Hubert Bogacki 
Przydatność termowizji w ocenie unaczynienia skóry 
ręki – doniesienie wstępne
Opiekun pracy: dr hab. Piotr Prowans, prof. PUM 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Pla‑
stycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej, PUM

iii mieJsCe
Adrian Kita, Jarosław Jezierski, Maciej Biedroń, 
Miłosz Brykczyński 
Przydatność testu aktywności Tegnera w ocenie wyni‑
ków leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przed‑
niego u młodzieży
Opiekun pracy: lek. Aleksander Szwed, 
dr hab. Maciej Kołban, prof. PUM
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ortopedii 
i Traumatologii Dziecięcej, PUM 

sesJa nauK o zdroWiu
ii mieJsCe
Wioletta Kisielewicz 
Mobilne ratownictwo, mobilna pierwsza pomoc – opra‑
cowanie własne
Opiekun pracy: dr hab. Włodzimierz Majewski, prof. PUM

Studenckie Koło Ratownictwa przy Zakładzie Pielę‑
gniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego, PUM

iii mieJsCe
S. Faray, Adam Zeyara 
Prophylactic vaccination against hepatitis b before 
surgery with a two ‑dose regimen in hospitals in west 
pomerania voivodeship: a cross ‑sectional serosurvey
Opiekun pracy: dr hab. M. Gańczak 
Studenckie Koło Naukowe, Zakład Zdrowia Publicz‑
nego, PUM

sesJa nauK przedKliniCznYCh
ii mieJsCe 
Zofia Litwińska, Małgorzata Dera 
Nowe techniki kariotypowania molekularnego w wykry‑
waniu submikroskopowych rearanżacji chromosomo‑
wych u dzieci z opóźnieniem rozwoju i cechami dysmorfii
Opiekun pracy: dr hab. Stanisław Zajączek, prof. PUM 
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni 
Cytogenetyki, PUM

iii mieJsCe
Michał Bulsa 
Ekspresja PARP ‑1 w naevus Spitz oraz w melanoma 
malignum
Opiekun pracy: prof. dr hab. Wenancjusz Domagała 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patomor‑
fologii, PUM
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sesJa niezabiegoWa
ii mieJsCe
Joanna Kozyra 
Ocena obniżenia ryzyka zgonu po rocznej terapii anty‑
retrowirusowej pacjentów zakażonych HIV przy użyciu 
skali VACS Risk Index
Opiekun pracy: dr n. med. Miłosz Parczewski 
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice 
Chorób Zakaźnych i Hepatologii, PUM 

iii mieJsCe
Tomasz Jackowski, Agnieszka Kilian 
Otyłość prosta – zaburzenia metaboliczne i narządowe 
u dzieci i młodzieży
Opiekun pracy: dr n. med. Elżbieta Petriczko 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, 
Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Wewnętrznych 
i Kardiologii Wieku Rozwojowego, PUM

WYróżnienie
Ewa Gieruszczak, Anna Cherkowska, Piotr Wawrzyniak, 
Kacper Jakubowski 
Zwapnienia tętnic szyjnych na zdjęciach pantomogra‑
ficznych
Opiekun pracy: dr hab. Katarzyna Grocholewicz,  
dr n. med. Joanna Janiszewska ‑Olszowska 
Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Interdyscypli‑
narnej przy Zakładzie Stomatologii Ogólnej, PUM

nagroda proreKtora ds. nauKi
Dorota Jędrych, Mateusz Rezler 
Oksadiazolowe bloki budulcowe jako substraty 
do łagodnej syntezy diamidyn – potencjalnych chemio‑
terapeutyków

Opiekun pracy: dr n. farm. inż. chem. Paweł Kaźmierczak 
Studenckie Koło Naukowe „Molekuła” przy Katedrze 
i Zakładzie Chemii Organicznej, Warszawski Uniwer‑
sytet Medyczny

Monika Iwańska 
Synteza wybranych analogów pentamidyny z podstaw‑
nikami w pierścieniach aromatycznych
Opiekun pracy: dr n. farm. Jerzy Żabiński 
Studenckie Koło Naukowe „Molekuła” przy Katedrze 
i Zakładzie Chemii Organicznej, Warszawski Uniwer‑
sytet Medyczny 

nagroda Kuratora stn pum
Rafał Heryć, Anna Modrzejewska, Karolina Mierska 
Otyłość brzuszna oraz insulinooporność u pacjentów 
z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym
Opiekun pracy: dr n. med. Joanna Dziwura ‑Ogonowska 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hipertensjologii 
i Chorób Wewnętrznych, PUM

nagroda zarzĄdu stn pum
Natalia Bobak 
Efektywność programu edukacyjnego „Od najmłod‑
szych lat, z pierwszą pomocą za pan brat” dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 4–6 lat
Opiekun pracy: dr hab. Cezary Pakulski, prof. PUM 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii, 
Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, PUM.

dum pum
dzieCiĘCY uniWersYtet medYCznY  
pomorsKiego uniWersYtetu medYCznego W szCzeCinie 

narodzinY medYCYnY
Dnia 14 stycznia 2012 r. w Zakładzie Historii 

Medycyny i Etyki odbył się zjazd DUM PUM, a tema‑
tem zajęć były narodziny medycyny. Każda dziedzina 
ma swoje korzenie, a korzenie medycyny sięgają 
początków cywilizacji, aby współcześnie stanowić 
solidne konary wiedzy i umiejętności. Wykład wpro‑
wadzający w magiczny i pełen tajemnic świat lecze‑

nia prowadziła dr hab. Aleksandra Kładna. Dzieci 
zobaczyły na prezentacjach, jak dawniej leczono 
chorych, kiedy po raz pierwszy operowano, jakich 
używano narzędzi i lekarstw. Mali studenci mogli 
prześledzić doskonalenie metod operacyjnych oraz 
zrozumieć znaczenie aseptyki, antyseptyki, szcze‑
pień – kamieni milowych w medycynie. Odniesie‑
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z największych tego typu na Pomorzu Zachodnim. 
Powstało dzięki zaangażowaniu i pasji pracowników 
Zakładu. Najstarsze egzemplarze mają kilkaset lat 
i pochodzą głównie od darowizn lekarzy oraz osób 
zaprzyjaźnionych. Największe zainteresowanie zwie‑
dzających wywołał fotel dentystyczny z lat dwu‑
dziestych XX w. i lewatywy dla dorosłych i dzieci. 
Dotknięcie sprzętu, który nie tak dawno stosowali 
dziadkowie czy pradziadkowie, wzbudzało najwięk‑
sze emocje. Przemyśleniom i ciekawym opiniom 
nie było końca…

Wierzymy, że wkrótce nasze Muzeum powita 
kolejne grupy dzieci i młodzieży, wśród których 
na pewno nie zabraknie przyszłych adeptów sztuki 
spod znaku Eskulapa. 

Kinga Brandys 
Przemysław Ustianowski 

Zdjęcia Kinga Brandys

nie Świata Tajemnic Medycyny do przygód Harrego 
Pottera znalazło zrozumienie u słuchaczy. Przez 
wieki rozwijała się myśl lekarska, zmieniały metody 
leczenia i podejście lekarza do pacjenta. Zaczęło się 
od czarów i magii, które przez stulecia towarzyszyły 
leczeniu nie tylko w starożytności i średniowieczu. 
Zaledwie 200 lat temu medycyna stała się dziedziną 
naukową. Na zakończenie wykładu studenci obejrzeli 
fragment filmu o dawnej medycynie i pierwszych 
lekarzach. Najciekawsze były pytania, a dociekliwość 
młodej publiczności zaskakiwała prelegentów.

Część praktyczną – ćwiczenia poprowadzili 
w Muzeum Medycyny PUM dr Joanna Woźnicka 
i dr Przemysław Ustianowski. W Muzeum zgro‑
madzono setki przedmiotów obrazujących rozwój 
i zmiany zachodzące w naukach medycznych oraz 
coraz doskonalsze metody leczenia. Jest ono jednym 
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Dnia 18 lutego 2012 r. w Zakładzie Bioche‑
mii i Żywienia Człowieka PUM odbył się IV Zjazd 
Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego. Studenci 
poznawali zasady zdrowego odżywiania, obliczali 
prawidłowy wzrost i wagę. Dwie najmłodsze grupy 
wysłuchały wykładu – rozprawy sądowej nad ham‑
burgerem pt. „Dzieci kontra hamburger”. Rolę 
przewodniczącej zespołu sędziowskiego pełniła 
prof. Ewa Stachowska – kierownik Zakładu Bio‑
chemii i Żywienia Człowieka, był adwokat, obrońca, 
świadkowie i woźny sądowy – w tych rolach wystą‑
pili studenci i doktoranci. Po wysłuchaniu stron 
wyrok na hamburgera wydali studenci DUM 
PUM. W pierwszej grupie 20 z nich uznało, że jest 
„winny”, w drugiej – 22. Sąd skazał hamburgera 
na liposukcję (odsysanie tłuszczu) i na kontakt 
z dzieckiem nie częściej niż raz w miesiącu. Dwie 
starsze grupy studentów uczestniczyły w warszta‑
tach, gdzie poznały proste sposoby bilansowania 
diety i oceny masy ciała. Uczyły się układać dietę 
i oceniać jej jakość, tworzyły jadłospisy marzeń. 
Dowiedziały się także, jakiej wielkości porcje skład‑

ników odżywczych są odpowiednie do wieku oraz 
ile cukru i tłuszczu znajduje się w ulubionych 
przekąskach z automatu. Dla najodważniejszych 
w piwnicy zakładu przygotowano ścieżkę strachu 
z  kaloriami. Podczas ćwiczeń dzieci piekły zdrowe 
owsiane ciasteczka, przygotowały smaczne prze‑
kąski i tworzyły własne wersje bento – japońskiej 
żywności w pojemnikach.

Profesor Ewa Stachowska – kierownik Zakładu 
Biochemii i Żywienia Człowieka PUM:
– Dla nas, zespołu pracowników i studentów 
Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka, spotkanie 
ze studentami DUM PUM było prawdziwym wyzwa‑
niem. Chyba jednym z największych w karierze 
dydaktycznej, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni 
do prowadzenia wykładów i ćwiczeń z osobami 
o pewnym zasobie wiedzy. A na tych wykładach 
trzeba było wszystko uprościć do poziomu wie‑
dzy dzieci. Część z nich radziła sobie znakomicie 
z zadaniami, a część nie. Dopiero pomoc studen‑
tów sprawiła, że zrealizowaliśmy program. Było 
to świetne doświadczenie dydaktyczne dla całego 

dzieCi Kontra hamburger
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część ćwiczeń. Kupiliśmy słoninę i odpowiednio 
wszystko zważyliśmy, aby pokazać, ile jest w tych 
najbardziej popularnych dziecięcych przekąskach 
cukru i tłuszczu. (Dziękuję pani Celinie z Działu 
Zaopatrzenia za pomoc przy zakupach!) Wszystko 
było w konwencji z lekkim dreszczykiem, w ten 
sposób chcieliśmy podkreślić negatywną stronę 
wybranych produktów. 

A dzieci? Niestety, z roku na rok jest coraz gorzej. 
Co zauważam – dzieci nie są wychowywane, ale cho‑
wane. Rodziny nie jedzą wspólnie posiłków. Najbar‑
dziej niepokoi mnie, że rodzice bezkrytycznie przyj‑
mują wzorce żywienia, które podaje telewizja. I nie 
chodzi o fast foody – rodzice już wiedzą, że są złe 
– ale o kupowanie złych artykułów i jedzenie za 
mało warzyw. Dzieci odżywiają się coraz gorzej, 
do tego dochodzi permanentny brak ruchu i dlatego 
otyłość wśród małych dzieci przybiera dziś formę 
epidemii. Cukrzyca drugiego stopnia, stłuszczenie 
wątroby niealkoholowe – choroby dawniej niewy‑
stępujące u dzieci, nie są już rzadkością. W każdej 
klasie są dzieci z nadwagą i otyłe. W przyszłym 
roku zabierzemy się za rodziców, dla nich także 
przygotujemy warsztaty!

Tekst i zdjęcia Kinga Brandys

zespołu naukowego. Nie ukrywam, że bardzo się 
do tych zajęć przygotowaliśmy, zależało nam na tym, 
aby przekaz był zrozumiały. Posiedzenie sądu było 
strzałem w dziesiątkę. Angażując dzieci do roli ław‑
ników i dając im do wyboru opinie prokuratora 
i obrońcy, zmusiliśmy je do samodzielnych decyzji. 
Wystąpienia prawników były bardzo obiektywne, 
nie stawaliśmy po żadnej ze stron. Argumenty pro‑
kuratora były wyważone i stanowiły przeciwwagę 
dla bardzo sprytnych argumentów obrony, prawie 
takich, jakie stosują firmy produkujące żywność, 
ukrywając pewne informacje dotyczące tłuszczu. 
Dzieci świetnie wyłapały sztuczki obrony i w zde‑
cydowanej większości były na „nie”. Przygotowanie 
tej rozprawy było wielkim sukcesem naszych stu‑
dentów, za co im bardzo dziękuję. W moim zespole 
pracowali: Joanna Hołowko, Anita Chwiałkowski, 
Maja Czerwińska, Aleksandra Prymas – drugi rok 
dietetyki, Paulina Laskowska, Martyna Wróblew‑
ska, Ewa Kmieć, Dawid Gryczon – trzeci rok oraz 
dr n. med. Izabela Gutowska. 

Bento było pomysłem studentek trzeciego roku. 
Dzieci dostały wcześniej przygotowane, gotowe pro‑
dukty – pocięte, wykrojone i posegregowane. W pod‑
ziemiach zakładu rządził Dawid jako „szalony rzeź‑
nik”. Moim zdaniem, była to najbardziej edukacyjna 
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W sobotę 17 marca 2012 r. odbyła się kolejna 
edycja zajęć w ramach projektu DUM PUM. Tym 
razem najmłodsi studenci Pomorskiego Uniwersy‑
tetu Medycznego zapoznawali z najbardziej tajemni‑
czym organem ludzkiego ciała – mózgiem. Na zajęcia 
zatytułowane „Co kryje nasz mózg” grupy słuchaczy 
stawiły się wzorowo w komplecie i dzielnie skupiły 
swoją uwagę na niełatwych zagadnieniach: jak zbu‑
dowany jest mózg, jak działa i do czego służy, a przy‑
najmniej do czego powinien służyć. Nasz zespół 
– koleżanki i koledzy z Kliniki Neurologii, stanął 
przed bardzo trudnym zadaniem: jak sprostać ocze‑
kiwaniom bardzo młodego audytorium, będącego 
jeszcze w wieku, kiedy wiele pojęć i posiadana wie‑
dza przeplatają się z wyobraźnią opartą na marze‑
niach i tajemniczości, jak poprzez zabawę przekazać 
informacje, które nie znudzą, a być może przynaj‑
mniej niektórych nie przestraszą. Zajęcia podzielone 
na dwie główne części – wykładową i ćwiczeniową 
– przebiegły w miłej atmosferze, zapewne luźniejszej 
niż na obowiązkowych lekcjach szkolnych. Podczas 
wykładów dzieci zapoznały się z tym, jak wygląda 
nasz mózg, czemu jest tak ważny, choć zajmuje 
niewielką część ciała, jak działają poszczególne zmy‑
sły, a wreszcie, co mamy robić lub czego unikać, 
by mózg pracował dobrze i nie uległ uszkodzeniu. 
Dla mnie, prowadzącego te „wykłady”, przygoto‑
wanie do zajęć i ich przeprowadzenie było nowym 
wyzwaniem i bardzo ciekawym doświadczeniem, 
często obfitującym w niespodziewane momenty. 

Zaskakiwała dojrzałość myślenia i wiedza dzieci. 
Jeden z chłopców z grupy siedmio ‑, dziesięciolat‑
ków potrafił bardzo szybko rozpoznać reprodukcję 
„Giocondy” Leonarda da Vinci na etapie, na którym 
obraz składał się tylko z kilku nic nieprzypominają‑
cych dużych pikseli, oryginalne były jedynie kolory. 
Na pytanie, skąd wiedział, odparł, że widział ten 
obraz w Luwrze i niejeden raz jako obrazek w róż‑
nych miejscach. Skojarzył kolory. Nieco starsza 
dziewczynka, widząc na ekranie światowej sławy 
skrzypka, od razu podała jego imię i nazwisko. Skąd 
ta wiedza? „Bo ja uczę się gry na skrzypcach”. Oka‑
zało się, że audytorium to partnerzy. Może ich wia‑
domości na temat mózgu są jeszcze skromne, ale 
umiejętności kojarzenia i wiedza na innych polach 
godne najwyższego uznania. Czy było nudno? Jako 
prowadzący zajęcia mamy nadzieję, że nie. 

Do ćwiczeń koleżanki i koledzy z naszej Kliniki 
przygotowywali się bardzo sumiennie, poświęca‑
jąc na to wiele czasu. Tę część zajęć opracowały 
i poprowadziły koleżanki: Anna Bajer ‑Czajkowska, 
Aleksandra Dębowska, Agnieszka Domagała‑
 ‑Murzyn, Hanna Drechsler, Monika Gołąb‑
 ‑Janowska, Halina Grzelec, Agnieszka Goschorska, 
Dorota Koziarska, Anna Kuczyńska, Marta Masz‑
talewicz, Violetta Pawlukowska, Marta Rybicka, 
Katarzyna Rynkiewicz, Beata Żyluk, oraz kole‑
dzy Ernest Tyburski i Paweł Wańkowicz. Bardzo 
gorąco im za to zaangażowanie i bezinteresowność 
dziękuję. Starali się zainteresować dzieci różnymi 

mózg odKrYWa sWoJe taJemniCe  
przed studentami dum pum
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testami, które pokazywały, jak w praktyce działa 
mózg uczestników zabawy. Uciechy było sporo, 
a zaskoczenie prowadzących zajęcia nie mniejsze 
od mojego. Dzieci rozwiązywały zadania w mig, 
jeszcze przed nauczycielami, którzy, na szczęście, 
zdołali wcześniej przerobić zadania i nauczyć się 
ich (!). Trudne i mądre były też pytania, na które 
niełatwo było znaleźć prostą odpowiedź. Bawili 
się wszyscy. I taki jest sens tych zajęć. Poprzez 
zabawę pobudzić zainteresowania, często wcześniej 
nieujawnione. Finałowe przesłanie naszego spo‑
tkania brzmiało: Mózg jest wielkim przyjacielem 

człowieka – Mózg to ja – Bez mózgu nie istniejemy. 
Dbajmy o nasz mózg, a on odwdzięczy się nam 
pięknymi przeżyciami. 

Jeśli zdołamy zachęcić te wspaniałe dzieci do stu‑
diowania w przyszłości na naszej uczelni, będzie 
to oznaczać, że sprawdziliśmy się w roli wykła‑
dowców w bardzo poważnej szkole – Dziecięcym 
Uniwersytecie Medycznym.

prof. dr hab. Przemysław Nowacki 
Katedra i Klinika Neurologii 

Zdjęcia Kinga Brandys
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Dnia  27 lutego 2012 r. w Bibliotece Głównej 
odbyło się spotkanie z dr. hab. prof. PUM Jackiem 
Rudnickim i dr Joanną Pierzak oraz książką „Dzieci 
okupowanej Warszawy 1939–1945” – publikacją 
opartą na materiałach źródłowych zbieranych 

przez Jacka Rudnickiego w polskich archiwach 
przez osiem lat, na podstawie których w 1985 r. 
powstała jego praca doktorska. Patrząc na blednący 
tekst sprzed ponad ćwierćwiecza, autor podjął trud 
ponownego opracowania zebranych materiałów, 
stosując już technikę cyfrową. „Dzieci okupowanej 
Warszawy 1939–1945” to analiza historyczna oparta 
na źródłach archiwalnych i relacjach uczestników. 
Powstała z inspiracji prof. Tadeusza Brzezińskiego. 
Oprócz wiedzy o tamtych czasach może stanowić 
przyczynek do kształtowania poglądów politycznych 
dla tych, którzy wojny wywołują, prowadzą i w nich 
uczestniczą.

Program wieczoru obejmował dwie prezentacje: 
„Janusz Korczak – lekarz i wychowawca dzieci” – 
dr. hab. Jacka Rudnickiego oraz „Rozwój płodu 
i noworodka w aspekcie antropologii ontogenetycz‑
nej” – dr Joanny Pierzak. 

We wspomnieniach Jacka Rudnickiego jedną 
z niezapomnianych wartości podczas kompletowania 
archiwalnych materiałów były spotkania i wywiady 
z lekarzami, którzy w tamtym okresie pracowali 
w Warszawie: z prof. Bolesławem Górnickim, Tade‑

uszem Chrapowickim czy prof. Kazimierzem Sro‑
czyńskim. 

Nawiązując do nich, przypomniał postać innego 
lekarza, dr. Janusza Korczaka, kojarzącego się 
przede wszystkim właśnie z dziećmi okupowanej 
Warszawy, rozpoczynając słowami: „Jest takie zdję‑
cie, na którym dzieci idą w kierunku swojego tra‑
gicznego przeznaczenia i nie wiedząc o tym, śmieją 
się, podskakują. Korczak wie, ma zatroskaną twarz, 
odwróconą od dzieci. Nie wszystkie dzieci getta 
idą w tym szeregu, część zmarła wskutek głodu 

w centrum bogatej, również w tradycje, kulturalnej 
Europy. Ostateczny ludzki, etyczny i filozoficzny 
wymiar życia dr. Janusza Korczaka nadała wojna. 
Choć i bez tego heroicznego czynu byłby sławnym 
pedagogiem i lekarzem. Był jednocześnie realistą 
i idealistą, co nie jest łatwe do pogodzenia. Uczył 
dzieci uczciwości i sprawiedliwości, co w dalszym 
życiu czyniło je nie do końca przystosowanymi. 
W tej drugiej części swojej osobowości przeszedł 
do świata idei. Dlatego wydawał mi się najbardziej 
stosowny wykład o Nim tego wieczoru”. 

W drugiej części wieczoru dr Joanna Pierzak 
przedstawiła prezentację będącą krótką analizą roz‑
woju noworodków w aspekcie antropologicznym. 
Ewolucja anatomii Homo sapiens sapiens zaznacza 
się wybitnym rozwojem mózgowia, a w szczegól‑
ności kory mózgowej. Rozwój ten, determinowany 

spotKanie autorsKie 
W biblioteCe głóWneJ
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już w okresie prenatalnym, wyróżnia się indywidu‑
alnym wzorem rozwojowym, precyzyjnym, a zara‑
zem intensywnym i odmiennym od wzoru rozwoju 
dla reszty ludzkiego ciała. Interpretacja allometrii 

rozwoju ciała człowieka w wymiarze biologiczno‑
 ‑medycznym, w różnych fazach ontogenezy, jest 
więc złożona ze względu na zróżnicowanie procesów, 
jakie kierują tym zjawiskiem. Mózgowie jest narzą‑
dem uprzywilejowanym w rozwoju, a jego anatomia 
i funkcja w przyszłości są przedmiotem wszech‑
stronnych prognoz naukowych formułowanych m.in. 
z pozycji antropologii, ewolucji, genetyki i perinato‑
logii. Badania archeologiczne wskazują, że proces 
cerebralizacji występował wielokrotnie wśród wielu 
linii Hominidae. Zjawisko opisywano metodą szaco‑
wania wielkości mózgowia na przestrzeni wieków za 
pomocą opracowywanych modułów i wskaźników 
antropometrycznych, wskazujących, że ewolucja 
Hominidae wyróżnia się zaawansowanym rozwojem 
układu nerwowego, prowadząc do imponujących 
rozmiarów mózgowia i kory mózgowej, jak również 
relatywnie wybitnych zachowań. Kierunek zmian 

cechował się zwiększaniem kresomózgowia oraz 
powierzchni pokrywającej go kory mózgowej na rzecz 
zmniejszania najstarszej filogenetycznie, węchowej 
części mózgowia. Rezultatem były zmiany struktu‑
ralne i funkcjonalne, a także wydłużenie wczesnych 
faz ontogenezy i fazy płodowej, które zapewniło 
gatunkowi ludzkiemu właściwą ochronę struktur 

mózgowia i możliwość specjalistycznego rozwoju. 
Interpretacja i ocena tych zagadnień wymaga holi‑
stycznego ujęcia, obejmującego aspekt antropolo‑
giczny, neurofizjologiczny i genetyczny. Pomocne 
w tej ocenie są narzędzia antropologii, auksolo‑
gii, genetyki oraz studia nad rozwojem mózgowia 
w ontogenezie i okresie okołoporodowym.

Dalsza część wieczoru przebiegała w lżejszej 
atmosferze. Jacek Rudnicki zaprezentował recital, 
w który przypomniał najbardziej znane i lubiane 
piosenki swojego autorstwa. Na zakończenie spo‑
tkania uczestnicy otrzymali książkę z autografem 
autora, po który ustawiła się kolejka.

(red.) 
Zdjęcia Dagmara Budek, Jerzy Bereszko
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Opowieści lekarskie

Elfoe wiedział, że okrążający Słońce Jowisz zmu‑
sza je do ruchu o amplitudzie 13 m/s w okresie 
12 lat, dzięki czemu Ziemia chybocze się z ampli‑
tudą 1 m/s w ciągu roku. Tego typu oddziaływanie 
na siebie gwiazd i planet pozwoliło wykryć jedną 
z planet G1 581C okrążających gwiazdę Gliese 581 
w konstelacji Wagi, kuzynkę Ziemi, odległą o 20,5 
roku świetlnego. Gliese 581 to czerwony karzeł 
trzykrotnie lżejszy od Słońca, świecący tak słabo, 
że mogą go oglądać jedynie właściciele większych 
teleskopów. Okrążająca go planeta o masie pięcio‑
krotnie mniejszej od Ziemi jest wyjątkowo lekka, 
a jej średnica jest półtora raza większa od średnicy 
Ziemi. Okrąża ona swoją gwiazdę w 13 dni, a jej 
odległość od niej jest aż 14 ‑krotnie mniejsza od odle‑
głości Ziemi do Słońca. Panuje na niej temperatura 
od 0 do 40° Celsjusza – idealna do utrzymania wody 
w stanie ciekłym i życia. Masa planety świadczyła, 
że jest ona skalista lub pokryta oceanami. 

Elfoe zaczął przygotowywać się do podróży bez 
powrotu. Miał do przebycia 20 lat świetlnych i żadnej 
pewności, że to mu się powiedzie. Nie było jednak 
innego wyjścia w obliczu końca życia Ziemi. Żagiel 
na wiatry kosmiczne, silniki jonowe, zasoby anty‑
materii, system hibernacji i podtrzymywania życia 
już były na pokładzie jego statku Samba Dog Speca 
Pet (SDSP). Statek nazywał się tak na pamiątkę 
jego psa, czarnej spanielki o wesołym usposobie‑
niu, której nie dał tyle miłości ile powinien, oraz 
wszystkich innych zwierząt, które były jego przy‑
jaciółmi na Ziemi. Komputer pokładowy nazwał 
Anna Agata Intelligence Improvisation (AAII) przez 
pamięć o maleńkich córkach, które zmarły po poro‑
dzie z braku wiedzy i możliwości ówczesnej medy‑
cyny, oraz z miłości do jazzu, muzyki inteligentnej 
zdolnej do improwizacji. 

Miał też ze sobą kompletny opis budowy i funkcji 
swojego organizmu oraz pełną informację o dokona‑
niach ludzi, planecie Ziemi i Układzie Słonecznym. 
Na wszelki wypadek, niezależnie od tego czy uda 
mu się dotrzeć do G1 581C. Podniecenie podróżą 
nie mijało, a świadomość, że stanie się zarówno 
z konieczności, jak i wyboru częścią Kosmosu, pobu‑
dzała wyobraźnię. Podobne uczucia miał zawsze tuż 
przed podróżą do Krakowa czy Lizbony. Częściowe, 
krótkotrwałe oderwania się od problemów codzien‑
nych powodowało przyjemne uczucie odmiany 
i pozyskania małej wolności. Zawsze jednak wracał, 

wracał do domu, i to z uczuciem ulgi. Tym razem 
jednak powrót nie będzie już możliwy. Nie tylko 
dlatego, że Ziemia przestanie istnieć, ale również 
dlatego, że oddalając się od planety z coraz większą 
prędkością, pokona nie tylko odległość i czas. Będzie 
coraz młodszy w stosunku do tych, którzy pozostaną 
na Ziemi, aż straci z nimi kontakt czasowy. Przy 
całej wielkości znanego nam wszechświata podróż 
na tę planetę to zaledwie minimalny skok. Elfoe 
wiedział, jak niewielkie ma szanse na dotarcie nawet 
w pobliże gwiazdy Gliese. Może zginąć w zderzeniu 
z asteroidami, znaleźć się w pobliżu czarnej dziury, 
przekroczyć horyzont zdarzeń i nigdy się stamtąd 
nie wydostać. Może zginąć w Kosmosie w drodze 
do celu, ale może też stać się jego częścią, żyć jego 
życiem, i to jest jedyna droga do nieśmiertelności 
i wiecznego spokoju. W istocie wracamy do tego 
świata, z którego powstaliśmy. 

Elfoe postanowił jednak zabezpieczyć się na taką 
ewentualność. Stworzył informację o budowie 
i funkcji swojego organizmu, statku kosmicznego 
i wykonawców jego zamiaru, zakodowaną w kwan‑
towym generatorze laserowym. Za pomocą kombi‑
nacji amplitudy i częstotliwości, a także charakte‑
rystyki fali światła, zakodował wszystkie potrzebne 
do teleportacji dane. System ostrzegania o zagroże‑
niu w krytycznej sytuacji wystrzeliwał zakodowane 
światło w kierunku Gliese. Pędziło ono z szybkością 
300 tys. kilometrów na sekundę w kierunku życio‑
dajnej planety. W zetknięciu z jej atmosferą ener‑
gia i charakterystyka światła zaczynały zarządzać 
materią, powodując powstanie nanorobotów i pro‑
gramując je tak, aby zbudowały jednostkę sterującą, 
czyli komputer centralny, który będzie kierował 
odbudową statku i samego Elfoe według zawartych 
w kodzie informacji. W czasie zależnym od warun‑
ków środowiska. Komputer musi być wyposażony 
w sztuczną inteligencję zdolną do interpretacji 
zastanych warunków, które nie były Elfoe znane 
do końca. W ten sposób po raz pierwszy w historii 
ludzi materialnym wykładnikiem nieśmiertelności 
człowieka poza DNA było światło. Światło jako zja‑
wisko na pograniczu materii i idei, jako czysta ener‑
gia kwantowa stało się szansą dla ludzi. To samo 
światło, które przez setki tysięcy lat ogrzewało nasze 
kruche ciała, jeszcze raz przyszło ludziom z pomocą.

Jacek Rudnicki

eXodus
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Każdorazowo, gdy przychodzi doświadczać cezury, 
jaką jest kres życia człowieka, z którym dzieliło się 
transcendent współbytowania doczesnego, doznajemy 
jej wpływu na nas samych. Tłumaczy to zjawisko rów‑
nież szereg odkryć neurobiologii ostatnich lat, z odno‑
szącym się do neuronów lustrzanych na czele. Z dru‑
giej strony, unikatowość osoby ludzkiej każdej czyni, 
iż jej odejście ze sfery naszej współczesności zwraca 
uwagę na znaki, jakie two‑
rzyła za życia. Kiedy zosta‑
łem obdarzony zaszczytem 
propozycji upowszechnienia 
przekazu o Profesorze Tade‑
uszu Słowiku, za co jestem 
wdzięczny Redakcji, miałem 
już kilka wypowiedzi publicz‑
nych o Nim za Jego życia, 
jak i podczas mów mianych 
w dniu pożegnania ostat‑
niego. Akapit następujący 
ninie jest quasi ‑kompilacją 
tychże.

W ten szary, wokół prze‑
silenia zimowego czas 2010 
roku przyszło nam smucić 
się utratą człowieka, lekarza, 
nauczyciela, przyjaciela…

Profesor Tadeusz Sło‑
wik urodził się w Borysła‑
wiu na kresach wschodnich 
w 1916 r. Ukończył Uniwer‑
sytet Jana Kazimierza, po czym, jak wiele osób prze‑
pędzonych ze wschodu, pojawił się po wojnie w Wał‑
brzychu, gdzie był lekarzem w kopalni i szkole.

Następnie zakładał neurochirurgię we Wrocławiu, 
pracując pod kierunkiem prof. Ernesta Ferensa – jed‑
nego z twórców polskiej neurochirurgii, skąd za radą 
tegoż pojechał na studia doktoranckie do Moskwy, 
mając jeszcze do wyboru garnizon leśny. Studia 
te uformowały Jego klasę jako wybitnego diagnosty 
neurologa – neurochirurga, jaki trudno znajdował 
sobie równych w Polsce ówczesnej lat pięćdziesiątych‑
 ‑sześćdziesiątych. Pamiętano, że gdy był już w Szcze‑
cinie, przyjeżdżali do Niego pacjenci przysyłani przez 
kolegów z Warszawy. Szczególnie diagnostyka układu 
nerwowego w zakresie rdzenia kręgowego, w ramach 

której bez tomografii komputerowej, a zwłaszcza 
rezonansu magnetycznego, potrafił bardzo dokładnie 
sprecyzować nie tylko poziom, gdzie leży guz, ale czy 
jest on wewnątrzoponowy, czy zewnątrz ‑, nie wspomi‑
nając o śródrdzeniowych. Robił to bardzo dokładnie. 
W Moskwie wykonał dysertację na temat symptomato‑
logii nowotworów kanału kręgowego właśnie i obronił 
tamże. Kiedy wrócił do Polski, bardzo dużo wniósł rów‑

nież do naszej wiedzy o wyż‑
szych czynnościach nerwo‑
wych.

W latach sześćdziesiątych 
natomiast dokonał odkrycia 
nowego rodzaju zaburzenia 
czucia, mianowicie: rozszcze‑
piennego zaburzenia czucia 
głębokiego i czucia ułożenia, 
dowodzącego ich odrębno‑
ści. To było duże odkrycie 
poznawcze. Ostatecznie 
dorobek bibliometrycznie 
ujmowany obejmuje blisko 
200 publikacji szczegółowych 
i monograficznych.

Pan Profesor nade 
wszystko cenił jednak dzia‑
łania aplikacyjne wymuszane 
często potrzebą chorych. 
Po raz pierwszy w Polsce 
zamknął tętniak na tętnicy 
podstawnej mózgu, używa‑

jąc do tego narzędzi niezwykle prostych, nie takich 
sofistykalnych, jak stosowane obecnie przez nas. 
Nie użył do tego wyszukanego klipsa, lecz podwiązki 
lnianej. Było to w 1969 r. w Szczecinie, w którym 
osiadł w 1966 r. jako 50 ‑letni neurochirurg. Stało 
się to ledwie 11 lat po światowej „premierze” tego 
zdarzenia medycznego, jaka miała miejsce za sprawą 
Ch. Drake’a w odległym kanadyjskim ośrodku. To było 
wielkie osiągnięcie szczecińskiej neurochirurgii. Każdy 
jednak człowiek uratowany od niechybnej śmierci 
z efektem wydłużenia życia, bo nie mówimy tu o wiecz‑
ności, to jest świat cały. Takich „światów” uratowanych 
Jego rękoma i za Jego bezpośrednim sprawstwem 
była wielka liczba i wielu z tych chorych przeżyło 
Jego samego. „Chasid Umot ha ‑Olam” – przywołuje 

podzWonne
( pisane z dala od fryzjera )

Profesor Tadeusz Słowik w czasie podróży  
po Morzu Egejskim w 2005 r.
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się tu motto medalu „Sprawiedliwy wśród narodów 
świata”, którego kawalerem też został, ratując życie 
człowieka w czasie nocy okupacji hitlerowskiej.

Na Pomorzu naszym w czas bezświcia i wszyst‑
kobraków powojennych ustanawiał neurochirurgię 
na ziemiach odzyskanych. Działał, spełniając nadzór 
i praktycznie uczestnicząc w bardzo wielu gestach 
chirurgów, dotyczących leczenia krwiaków i innych 
następstw urazów, jeżdżąc do różnych szpitali powia‑
towych, gdzie telefonów nie było, gdzie komunikacji 
dokonywano za pomocą ambulansu pogotowia.

Kolejne duże dzieło Tadeusza to ludzie, z którymi 
pracował i na których przelał swoje pasje i życzliwość 
dla chorych. Dziękujemy i zawsze będziemy dziękować 
nie tylko dlatego, że przyzwoitość tego wymaga. Po tym 
m.in. poznać można kulturę człowieka cywilizowa‑
nego, jak odnosi się do słabnącego fizycznie nauczy‑
ciela swego, co w epoce duchowego średniowiecza 
przekładało się na rygorystyczny kodeks opieki nad 
mistrzem i jego rodziną przez wyzwolonego czeladnika. 
Nie od rzeczy więc powołać się na współczesnego uczo‑
nego. „Filozofia średniowiecza w porównaniu z nowo‑
żytną może jest naiwna ale jest piękniejsza przez swą 
głębię (…) widziałem tam wielką kulturę umysłową…” 
(S. Swieżawski: Lampa wiary. Rozważania na przełomie 
wieków. Znak, 2000, str. 76). Nadto filozofia wtedy, 
niejako wyrażając wykultywowane potrzeby duchowe 
epoki, zeszła pod dachy szkół, żeby sparafrazować 
wieszcza, stąd termin zjawiska – scholastyka, bowiem 
była nauczana powszechnie, gdzie tylko były szkoły, 
czego obecnie trudno doświadczyć (por. T. Manteuf‑
fel: Historia powszechna. Średniowiecze. PWN, 2007, 
str. 152).

Szczególnie tu, w tym miejscu, gdzie żegnamy Pro‑
fesora, w Warszawie trzeba świadomości, że w Szcze‑
cinie do II wojny światowej nigdy w historii nie było 
żadnej wyższej uczelni akademickiej, w tym medycz‑
nej. Szkolnictwo wyższe na Pomorzu Zachodnim jest 
dziełem samodzielnie polskim, odmiennie do sytuacji 
wrocławskiej czy też gdańskiej. Dlatego powstawa‑
nie neurochirurgii akademickiej tamże w Szczecinie, 
w ramach budowania obecnego już Uniwersytetu, jest 
dziełem profesora Słowika w całej tysiącletniej skali 
historii Pomorza.

W 1986 r. zakończył On zawodową działalność, 
jakkolwiek poświęcił nam swoją intelektualną obecność 
przez następne 24 lata. Stało się to po półwieczu pracy 
dla chorego człowieka, dla ojczyzny na jej kresach 
wschodu i zachodu, jako też w stolicy. Potem…. Potem 
emeryturka zwyczajna, będąca udziałem większości 
tych, którzy dożyją jej w państwie rządzonym z manierą 

bizantyjską tak przed laty, jak i teraz, pełnych fra‑
zesów o ojczyźnie i pogardy faktycznej dla człowieka 
słabego w niej.

Są odejścia ludzi z pierwszych stron gazet i oka‑
załych gabinetów. Każde jest inne, tak jak życie i jak 
każdego sposób umierania. Ludzie są szczęśliwi 
w podobny sposób, a cierpią i odchodzą każdy ina‑
czej (por. L. Tołstoj: Anna Karenina). Tadeusz odszedł 
w ciszy szpitalnej izby, skromnie, jak gdyby pointując 
tym fasonem styl swego życia – cichego i pełnego god‑
ności, bez skargi żalu czy roszczenia. Pisałem o tym 
też w „Vox Medici”, ale mimo to już w rok później 
w zaduszkowym artykule redakcyjnym nie pojawiło 
się Jego nazwisko wśród upamiętnianych Koleżanek 
i Kolegów, którzy odeszli… „Ci co nie odeszli nie zawsze 
pozostają w pamięci” (por. J. Twardowski: Śpieszmy 
się…).

W ten przykry czas 2010 roku wokół przesilenia 
zimowego wraz z Nim odszedł Jego świat. Świat war‑
tości szacunku do człowieka chorego, świat szacunku 
dla nauczycieli i nigdy niezłamanego słowa danego 
przyjacielowi, w ogóle świat zjawiska przyjaźń. Słowo 
przyjaźń, któremu odbiera się uporczywie pokrycie 
w obecnej dobie, jak i słowo towarzysz, uwieloznacz‑
nione w minionej epoce, współcześnie wymawiane 
są wstydliwie. Sed: „Non omnis moriar” (por. Horacy: 
Pieśni. 3, 30, 6). Zostały bowiem po Nim teksty i przy‑
kład życia skromnego i dbałego o słowo wypowiadane 
i pisane kulturalnie, w trosce o jego treść i formę – 
piękny przykład hermeneutyki, która prawie równo‑
latką mu była.

Wzgląd na ten dar, jaki nam zostawił, gdy wra‑
camy znów do słów wrzaskliwych, obraźliwych, peł‑
nych agresji i roszczeń, a nade wszystko: „…puste 
słowa, których… wiele, puste obietnice ubrane w zgrab‑
nie brzmiące frazesy słyszane już wielokrotnie…” 
(A. Borowiec ‑Rybkiewicz. Vox Medici, 2012, nr 2, 
str. 3) byłby właściwym podziękowaniem dla Profesora 
Tadeusz Słowika i Jemu podobnych. Kochał życie, 
także muzykę klasyczną, podróże, w których bardzo 
gustował do końca dni swoich. 

* * *
Szczególnym darem – przekazem Profesora Tade‑

usza Słowika dla potomnych, była postawa zamysłu 
nad chorym. Refleksja dotyczyła naukowo ‑zawodowego 
zastanowienia nad mechanizmami objawów ich obser‑
wacji oraz postąpienia leczniczo ‑operacyjnego. Także 
na temat obserwacji o osobie chorego z jego rodzinno‑
 ‑społecznym posadowieniem. Chorego, szczególnie tu, 
na kresach zachodnich, bardzo różnego pod względem 
regionalnej proweniencji. Sprzyjała temu mniejsza 
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liczba chorych, konieczność rzetelnego i czasochłon‑
nego badania neurologicznego wobec niedoskonałości 
obrazowania oraz filiżanka herbaty. Ale przede wszyst‑
kim refleksja wykultywowana w formacji. Zasiadaliśmy 
wokół niskiego, szerokiego stołu, zaopatrzeni w filiżanki 
z herbatą i prezentowaliśmy obrazy kliniczne chorych, 
których uprzednio wizytowaliśmy. Na negatoskopie 
umieszczanym na wysokości oczu stojącego mężczyzny 
rozwieszone były radiogramy nieraz mokre w meta‑
lowych ramkach, bo świeżo wywołane w pobliskiej 
na bloku operacyjnym pracowni neuroradiologicznej. 
Towarzyszył nam zatrudniony w Klinice dr Kazimierz 
Niezabitowski – pionier neuroradiologii polskiej. Paro‑
godzinne nieraz rozmowy o chorych wpisywały się 
w obraz pojęcia pochylenia nad nimi i ich sprawami. 
Hospitalizacja średnio czterokrotnie dłuższa pozwa‑
lała na ich asymilację i ubogacenie mądrej empatii 
zawodowej. „Kto jest mądry? Ten kto uczy się od każ‑
dego człowieka” (por. Sacha Pecaric – red.: Talmud 
babiloński. Stowarzyszenie Pardes, 2010 r.

Teraz, kiedy w latach XXI wieku spoglądam 
na miniony dzień, jak co dzień zdawałoby się nie‑
zmienny w swej krzątaninie, uznaję, że nie „nadążam” 
i przywołuje mi się obraz pełen metafor i alegorii pięknie 
opisany przez Kolegę, który odszedł (por. A. Szczeklik: 
Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy 
medycyny. Znak, 2007; Obraz świata starzejącego się 
umysłu w okresie gdy: „…Eros już odszedł, a Thanatos 
jeszcze nie pojawił…” por. Z. Herbert. „Ten czas gdy 
zegary obracają się coraz szybciej” por. A. Zagajewski, 
tamże). Dzieje się to dla faktu neurobiologicznego 
obniżonej sprawności umysłowej, której chodzenie 
po ścieżkach skojarzeń i wyborów decyzji coraz wię‑
cej czasu zabiera, a spraw nimi obsługiwanych nie 
ubywa. Swoisty fenomen neurobiologicznego pre‑
dykatu teorii względności czasu (podkr. autora). 
Upewnił mnie w tym jeden z byłych naszych rektorów, 
emerytowany profesor, pokazując w swoim gabinecie 
połać rozległego stołu całą zasłaną papierami, mówiąc 
przy tym żartobliwie: „…oto stół człowieka o obniżonej 
sprawności umysłowej…”. – Dobrze nie być samot‑
nym w biedzie, choć to mała pociecha – pomyślałem. 
Jednak nie o tym pragnę pisać, nie o prawach biolo‑
gii, bowiem każdym czytającym niniejsze niewyszu‑
kane ekshibicje one powodują, nawet szydercą, jeśli 
się napatoczy. Sobie przy tym pozostawiam zawsze 
zacne wsparcie Apostoła („Będę się chlubił z moich 
słabości” – por. 2 Kor, 11,30). Wygasanie sprawności 
umysłowej, tej która młodemu człowiekowi pozwala 
szybciej zapamiętywać i odgrzebywać w archiwum 
pamięci informacje, a przez to wydłużać czas między 

realizacją danych sobie i jemu zadań obowiązkowych. 
To wygasanie powoduje, iż coraz mniej spraw jeste‑
śmy w stanie oswoić lub mniej wydajnie, tj. powierz‑
chownie traktujemy wszystkie, zaniedbując je, gdy nie 
decydujemy się na odstąpienie niektórych, pogrążeni 
w zdominowanym przez dumę starzeniu.

Uznałem więc, że jesień nadeszła, i to jest powodem 
tzw. braku czasu będącego udziałem takich jak ja. 
Zaniedbania, nieterminowości i nierzetelność otaczają‑
cej mnie zawodowej młodzieży, zżymając się, spisywa‑
łem na karb tendencyjności mego widzenia wywołanej 
tym, iż się już do niej – młodzieży – nie należy i prze‑
milczałem częściej niż okazywałem w widocznych bar‑
dziej jawnych mych dezaprobatach. I tak się to toczyło 
dzień za dniem, ku jesieni wypełniającej pomału rok 
cały, zachłannie wykraczającej poza dany jej okres 
kalendarza. Jawiło się więc czucie tej pory, o której 
mówiłem, kłamiąc się ułudnie, portem jest w podróży 
po oceanie życia. Port zawsze przystanią jakowąś, 
co ujutne ukojenie po burzach wędrownych daje. 
Schronienie, do którego tęsknimy, matecznik…

Wszelako dnia pewnego podczas skromnej agapy 
deklarujący przyjaźń mecenas, szczerze jak to tylko 
możliwe, zaprzeczył jednak, przywołując własne spo‑
strzeżenia. Otóż w swej dobrze, tj. intensywnie pro‑
sperującej kancelarii zatrudnia on 16 młodych ludzi 
wykonujących zawód prawnika. Wszyscy bez wyjątku 
są bardzo zajęci i nie mogą znaleźć chwili dla siebie, 
goniąc w piętkę w blisko 20 ‑godzinnym, skurczonym 
spastycznie dniu pracy. – Więc młodzi też? – pomy‑
ślałem. Zdziwienie moje tą konstatacją mogło przydać 
otuchy, dziwić się bowiem świadectwem młodzieńczej 
świeżości jest…

Bliższy ogląd sprawy dostarcza dodatkowych argu‑
mentów. Weźmy na ten przykład podróż, jaką wykonu‑
jemy w odległą część świata; parę godzin w aeroplanie, 
a tam już po przylocie nie trzeba szukać budki tele‑
fonicznej, nawet gdyby to nam się coś przypomniało, 
bowiem telefon przenośny natychmiast pozwala, a tak 
naprawdę umożliwia wszystkim chętnym, których 
zostawiliśmy tu, w Szczecinie, błyskawiczny kontakt. 
Kontakt, który odbiera nam tę chwilę bycia samemu 
ze sobą i kontemplowaniu nowego otoczenia.

Ludziom, którym obca jest już zdolność refleksji, 
może przemówi do resztek zubożałej wyobraźni logika 
liczb, dla której rezerwują oni pozycję ołtarza. Bowiem 
prawdziwie liczba spraw z winy (nie waham się użyć 
tego słowa) gęstniejącego przekazu komunikacyjnego 
rośnie dla wszystkich, i tych starych, i tych młodych. 
Obiektywności faktu nie można odmówić liczbom; 
w ciągu ostatnich 20 lat w prowadzonej przeze mnie 
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szczecińskiej Klinice Neurochirurgii liczba operacji 
rocznie wzrosła z około 500 do okresowo 1500–1700 
w ostatnich latach. 

Średni pobyt chorego w Klinice wynosił przed tym 
okresem 16 dni i byli to na ów czas jedyni „neurochi‑
rurgiczni” chorzy w 1,5 ‑milionowym województwie. 
Obecnie poza dwoma jeszcze ośrodkami (SPWSZ przy 
ul. Arkońskiej i SPZOZ Gryfice) tu, w samym tylko 
SPSK ‑1 jest operowanych rocznie około cztery razy 
więcej chorych. Wskazuje to, że dla każdego z nich 
mamy trzy – cztery razy mniej czasu. I również kilka‑
krotnie mniej dla siebie na bycie sam na sam ze sobą, 
na refleksję – nie tylko egzystencjalną. W odniesieniu 
do całego lecznictwa w kraju można konstatować nie‑
dopuszczalny zdawałoby się paradygmat: chory nie jest 
już leczony, a jego choroba rozpoznawana, lecz „zała‑
twiany” i to coraz bardziej powierzchownie. Sprzyja 
temu system cyfrowo ‑numeryczny wymuszany przez 
wszelkie certyfikacje tzw. jakości. Nieraz „leczony”’ 
jest jego obraz radiologiczny lub wyniki badań labo‑
ratoryjnych, ale już jego osoba mało lub w ogóle nie 
jest znana „lekarzowi”.

Mamy więc w ciągu zaledwie ćwierćwiecza zwięk‑
szenie czterokrotne liczby operacji wykonywanych 
rocznie, co powoduje niekwestionowane, bo logicz‑
nie czterokrotne skrócenie czasu poświęconego jed‑
nemu. Do tego trzeba dodać, a właściwie odjąć, gdy 
mówimy o czasie, ten poświęcony urzędom i ich funk‑
cjonariuszom, którzy żądają obsługi swych pozycji 
(podkr. aut.) poprzez sprostanie wymogom receptowo ‑, 
enefzetowsko ‑administracyjnym. Standardowe już 
te indagacje ubogacane są nierzadko dezyderatami 
ze strony policji, sądu, zakładów ubezpieczeniowych 
oraz rozbudowanymi oczekiwaniami wyłączności 
osobowej i czasowej ze strony rodzin chorych, które 
typowo roszczą sobie dyspozycyjność informacyjną 
jedynie pozytywną.

Liczba chorych upewnianych przez kłamliwych 
polityków i urzędników ministerialnych o większej 
dostępności opieki specjalistycznej realnie wzrasta, 
paradoksalnie utrudniając świadczenie rzetelnej „spe‑
cjalistyki”.

* * *
Czasy zawsze są ciekawie ciężkie. Ale też zawsze 

są takie, jak my sami, bo tzw. czasy tworzą ludzie. 
Utyskiwanie na nie wszelako może wynikać z faktu, 
iż nie dorastamy w każdym pokoleniu do nich już 
to w zakresie ilościowym, już to jakościowym. Zawsze 
też doświadczamy świadomości zjawisk nieoczekiwa‑
nych. Świeżość zadziwienia często przykrego, jawiąca 
się wtedy w naszych umysłach, jest dowodem młodości 

duchowej i jako taka powinna być hołubiona. Niedo‑
brze, gdy poraża, czemu niestety sprzyja jesienność 
życia wielu, nie tylko czas, w którym odszedł Tadeusz 
Słowik. Kiedy wracam ze szpitala, by w domu usiąść 
do „papierów”, konstatuję ich powalający i demobi‑
lizujący nawał. Dezyderaty zewnętrzne i wewnętrzne 
napisania na ten czy tamten temat i dla różnych 
powodów lawinowo mnożą się, wywołując poczucie 
dowodne niewydolności umysłowej. Jeden z kolegów, 
który w późniejszym niż zwykle terminie pisał rozprawę 
habilitacyjną, powiadał mi, iż z każdym już miesiącem 
jest mu trudniej.

Coraz trudniej zasiąść, pomyśleć, napisać. Czas 
młodości roztrwoniony, rozdany… często na byle co, 
bezrefleksyjne właśnie.

Filozofia, ta matka nauk wszelakich, rozróżnia 
zasadniczo dwa swe nurty aksjomatyczne: aprio‑
ryzm refleksji lub materii. Materia nie może być przez 
zdrowy rozum przyjęta jako prapoczątek wszystkiego, 
bo z niczego coś nie może powstać. Tymczasem reflek‑
sja nie ma początku ani końca, więc może pretendować 
do bycia wieczną. Jako taka logicznie stanowi fenomen 
aprioryczny i eternalny. ów początek i koniec stano‑
wią istotę podziału poglądów myślicieli. Tymczasem 
„Śmierć, ów nieuchronny koniec przyjdzie wtedy, gdy 
ma przyjść” (por. Shakespeare: Juliusz Cezar), żeby 
się posłużyć odniesieniem do spraw ultymatywnych. 
Metafora podróżna, jaka zda się zdatną tu, pokazuje 
peron z oczekującymi na nią niejako jak na pociąg. 
Możemy spokojnie wyglądać Jej, wiedząc, że pociąg 
przybędzie na pewno według planu jemu przypisanego 
i na pewno nie wzbije się przed stacją, aby nad nią 
przelecieć, zostawiając nas na drugie życie. Możemy 
też odwrócić się plecami doń, negując antycypację 
tak oczywistą, i jak ślepcy na obrazie Bruegla zdążać 

Ślepcy, P. Breugel
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szeregiem do przepaści. Negliżujemy bowiem to, co fak‑
tycznie jest niezniszczalne, zapatrzeni w materialne 
quantitas. 

Piszę o Profesorze Słowiku ostatni raz i już więcej 
nie będę, nie dlatego, że niektórzy znający Go za życia, 
zwłaszcza ci, którym mija ono mało refleksyjnie, mają 
mi za złe, nie akceptując Jego skromnie legalistycz‑
nego widzenia świata. Widzenia, które i ja podzielam 
w imię kultywowania pokory, z uznania, iż nasza 
„racja” nie jest jedyną uprawnioną, tak w sprawach 
naukowych, jak politycznych i egzystencjalnych. Brak 
realnego poszanowania dla odmienności poglądów 
drugiego odbiera prawo dla naszej własnej unikalno‑
ści. Kto tego nie rozumie, wymuszając własne poglądy 
na innych, zatrzymał się na poziomie majdanowej 
demokracji opisywanej przez Marię Janion w zbiorze 
esejów „Niesamowita słowiańszczyzna” (Wydawnictwo 
Literackie, 2006). Nie będę, bowiem wyczerpałem się. 
Zanurzyłem się we własnej jesieni, a nie można opi‑
sywać horyzontu morza z jego głębi.

Niebędący Jego, Tadeusza Słowika i Jemu współ‑
czesnym udziałem natłok informacji, niesiony liczbą 
zwielokrotniającą spraw, wymusza powierzchowność 
i prowadzi do maniery załatwiania chorego w miejsce 
spotkaniowego rozpoznawania i leczenia.

Wielokrotnie mniej czasu dla każdego z nich i wie‑
lokrotnie mniej czasu, a nawet jego brak na refleksję 
jest przyczyną końca cywilizacji – już nie czasów takich 
czy owakich (ciekawych czy nieciekawych). Doświad‑
czamy swoistego podzwonnego dla cywilizacji człowieka 
refleksji. „…niebawem komputer będzie podejmował 
decyzje, a nie my. Jeżeli chcemy zachować przewagę, 
musimy rozwijać się w takim samym tempie jak kom‑
puter. Technologia może obrócić się przeciwko nam… 
Ci, którzy postanowią pozostać ludźmi i nie zechcą 
się udoskonalić, postawią siebie w gorszej sytuacji. 
Stanowić będą podgatunek, będą szympansami przy‑
szłości” (Ch. Godin: Koniec ludzkości. WAM, 2004, 
str. 111).

Oddalamy się więc od cywilizacji refleksji średnio‑
wiecznej niejako nowożytnego złotego wieku, dając 
dowód słuszności tezy antyprogresywnej periodyzacji 
głoszonej przez Hezjoda (por. Hezjod: Prace i dnie). 

Czy podzwonne dla Profesora Słowika jest cząstką 
podzwonnego dla cywilizacji? Nie? Pewny nie bądź, 
bo pewność niepewna.

Zachłystując się wielością zadań, osiągnięć, dóbr 
wszelakich, metod leczenia człowieka, nie mamy czasu 
dla niego samego, trwając w samozadowoleniu z „suk‑
cesów” w wyimaginowanym scientodromie na dopa‑
laczach cytowań i faktorów impaktowych.

„…epoka nasza czyli zgon 
Ogromna Die Liquidation… 
…Żywot grabarza jest wesoły 
Grzebie systemy, wiary, szkoły, 
Ubija nad tym ziemię gładko 
Piórem, naganem czy łopatką 
Pełen nadziej, że o wiośnie 
Cudny w tym miejscu kwiat wyrośnie. 
A wiosny nima. Zawsze grudzień 
Nie rozpraszajmy jednak złudzeń…”
(Cz. Miłosz: Traktat moralny. W: Dzieła wszystkie. 
Znak, 2011, str. 304).

Człowiek nie jest tym, kim jest sam z siebie. For‑
mujemy się wskutek spotkania z drugim w wyniku 
wymiany składowej transcendentu osoby, tj. tej naszej 
komponenty, która jest odbierana przez otoczenie 
i z otoczenia. Zwiemy to trzecim elementem, obok 
dwóch osób dramatu spotkaniowego, opisywanego 
przez choćby tak nadużywanych obecnie Levinasa, 
a po nim Tischnera. Bez tej „czasoprzestrzeni” pomię‑
dzy nie byłoby spotkania formującego. Jej jakość jest 
ułomna bez refleksji percepcyjno ‑asymilacyjnej drugiej 
osoby – jej przekazu. Pozbawienie człowieka warunków 
dla tej refleksji jest wywołane przez natłok indagacji. 
W ten sposób przestrzeń międzyludzka stanowiąca 
źródło formacji jest ułomna i niekwalifikowana. Tak 
się dzieje wskutek nieodpowiedzialnego nadużycia 
środków komunikacji – a to telefonu przenośnego, 
a to internetu. W ten sposób, paradoksalnie, utrud‑
niane jest dotarcie człowieka do człowieka. Patrz np. 
zachłanne zwiększanie liczby chorych „przyjmowanych” 
w przychodni etc. 

Redukcjonistyczne zachłystywanie się wiedzą 
o funkcjonowaniu mózgu, jakie obserwujemy ostat‑
nio, pozwala przywołać obraz komputera, któremu 
kładzie się zbyt wiele zadań. Maszyna przegrzewa się 
i zatrzymuje. Mózg człowieka też, wszak ma jeszcze 
jedną możliwość reagowania znaną psychologom – 
jest nią agresja i bunt. Bunt wobec grabarza naszych 
czasów…

Może się mylę?! Jeżeli tak, to po części z braku 
czasu na refleksję. Mimo wszystko uważam, że miałem 
szczęście, iż zdążyłem się nauczyć badać neurologicz‑
nie chorego, nim wdrożono badanie tomograficzno‑
 ‑komputerowe do praktyki codziennej. I nie żałuję, 
że swój pierwszy samochód kupiłem 10 lat po studiach 
i długo później powziąłem telefon przenośny.

„A smutek przywilejem ludzi myślących jest”  
Klaudyna Kojder, 2007 r.

Wiosną 2012 r. Ireneusz Kojder
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Kinga Brandys: – Gdzie założyła Pani abaję? 
Dorota Opieka: – W Omanie, gdzie pojechałam 
na wymianę naukową z IFMSA w lipcu ubiegłego 
roku. Po kilku miesiącach pojechałam tam ponow‑
nie, tym razem na studencką konferencję poświę‑
coną medycynie. Bardzo lubię wyzwania, więc 
wyjazd nad zatokę (Zatoka Perska) był dla mnie 
interesującą przygodą.

Czy interesuje się Pani kulturą arabską w jakiś 
szczególny sposób? 
– Tak, i kulturą arabską, i islamem interesuję się 
od bardzo dawna, jeszcze od szkoły średniej. Jest 
to moja pasja. 

Zatem porozmawiajmy o Omanie.
– Oman leży na Półwyspie Arabskim, graniczy 
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Arabią 

Saudyjską i Jemenem. Stolicą jest Maskat. Oman 
to kraj pustynny, z klimatem zwrotnikowym, 
suchym. Roślinności tu niewiele. Kraj bardzo 
bogaty, czysty i zadbany. Mieszka w nim ponad 
3 mln osób, ale nie tylko pochodzenia arabskiego, 
są tu także mieszkańcy Malezji, Indonezji, Filipin 
oraz Indii. Generalnie ulice miast są puste, a wokół 
budynków nie ma ludzi.

A kobiety Omanu – jakie są?
– O kobietach dużo się dowiedziałam. Oman dopiero 
otwiera się na turystykę. Pierwsze co zobaczyłam 
i co zrobiło na mnie duże wrażenie, to piękne stroje 
kobiece, właśnie abaje, bardzo wygodne i prak‑
tyczne. Oczywiście, też je kupiłam. Zakładając 
abaję, unika się problemów z ubiorem, nie trzeba się 
zastanawiać, co na siebie włożyć – wystarczy jeden 
strój i zawsze dobrze się w nim wygląda. Omanki 
lubią mocny makijaż i często malują henną dło‑
nie oraz stopy. Arabowie kochają dzieci, a kobiety 
w Omanie rodzą ich dużo. Standard rodziny to 2 + 4, 
a nawet 10. 

Ale to przecież kraj wielu podziałów?
– Tak, to kraj podzielony na kobiety i mężczyzn np. 
w naszym kampusie były wydzielone ścieżki tylko 
dla kobiet i tylko dla mężczyzn, oddzielne restau‑
racje. Nawet sala obrad była podzielona, mężczyźni 
siadali po prawej stronie, a kobiety po lewej. Biało‑
czarny podział, ponieważ takie stroje dominowały. 
Mężczyźni nie spotykają się z kobietami, wspólne 
chodzenie do kina należy do rzadkości. Rozmowy 
są bardzo oficjalne – o szkole, szpitalu… Kobiety 
są bardzo ciche, spokojne, nie patrzą mężczyznom 
w oczy. Ale nie zawsze, np. raz podczas dnia sportu 
na naszej konferencji dziewczyny, kiedy zostały 
same, ściągnęły abaje i mogłam pierwszy raz zoba‑
czyć ich włosy oraz naturalne zachowanie, kiedy 
głośno się śmiały, śpiewały i wygłupiały.

założYłam abaJĘ *
Dorota Opieka – studentka IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania 
w Języku Angielskim PUM, dwukrotnie odwiedziła Oman. O kraju arabskim 
z perspektywy kobiety i Europejki rozmawiała z redaktor Kingą Brandys.

*Abaja – wierzchnie okrycie noszone przez kobiety w krajach muzułmańskich.
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Czy musiała Pani przestrzegać miejscowych 
zwyczajów?
– Nie, ale bardzo chciałam uszanować ich kulturę. 
Na początku chodziłam ubrana po europejsku, 
ale później ubierałam już tylko abaje. 

A czy nie było „wpadek”?
– Oczywiście, że były. Na przykład arabskie kobiety 
nie podają ręki mężczyznom. Nie zdawałam sobie 
z tego sprawy, więc kiedy na lotnisku wyciągnę‑
łam rękę do mężczyzny, on uciekł ode mnie jak 
oparzony. Jednak to był wyjątek. Ale jako kobieta 
z Europy mogłam się trochę inaczej zachowywać 
i to było dopuszczalne. 

Na jednym ze zdjęć zobaczyłam Panią w prze‑
pięknym domu… u szejka?
– Nie, nie, to dom mojego kolegi, również studenta 
medycyny, u którego zatrzymałam się na tydzień 
po konferencji. Właściwie to bardziej pałac niż dom: 
marmury, złoto i przepych. Bardzo miło przyjęli 
mnie jego rodzice, byli otwarci i sympatyczni. Omań‑
czycy są bardzo rodzinni, większość czasu spędzają 
razem. Ulubioną ich potrawą jest ryż z baraniną lub 
z kurczakiem. Wieprzowiny, oczywiście, nie jedzą 
i nie piją alkoholu.

A jak było na konferencji medycznej?
– Wszystko było perfekcyjnie przygotowane, rano 
zawsze były wykłady, po nich braliśmy udział 
w warsztatach, później był lunch i modlitwa, 
a po południu program socjalny. Porozumiewaliśmy 
się po angielsku. Na konferencję przyjechali głównie 
studenci z krajów zatoki, ale także po jednej osobie 
z Polski, Czech, Chorwacji i Kanady. Na zdjęciach 
widać tablice informacyjne z nazwą mojej uczelni 
– Pomeranian Medical University. 

Co dał Pani udział w tej konferencji?
– Dużo dowiedziałam się na warsztatach. Ja wybra‑
łam te o propolisie oraz o nadużyciach wobec dzieci. 
Ale przede wszystkim była to znakomita okazja 
do podszlifowania języka angielskiego, zwłaszcza 
języka medycznego. 

Czy wyjazd może wpłynąć na Pani przyszłość?
– Nie, nie, to była tylko przygoda. Pomimo mojej ogrom‑
nej fascynacji Bliskim Wschodem, nie wiążę z nim 
swojej przyszłości. W tym roku chcę jednak zwiedzić 
kolejny kraj arabski, tym razem pojadę do Jordanii.

Dziękuję za rozmowę; a jak to będzie po arabsku?
– Fonetycznie – „shokran”.
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powej oraz mieli możliwość zobaczenia i wypróbowa‑
nia najnowszego sprzętu używanego w laparoskopii. 
Potem był już czas jedynie na ćwiczenia praktyczne 
– kurs szycia klasycznego, który poprowadził Paweł 
Walerowicz, przewodniczący SKN przy Klinice Kar‑
diochirurgii, oraz ćwiczenia na trenażerach lapa‑
roskopowych, prowadzonych pod bacznym okiem 
prof. Majewskiego. Zajęcia praktyczne na trena‑
żerach obejmowały ćwiczenia sprawnościowe oraz 
naukę szycia laparoskopowego. Na koniec wszyscy 
studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa. 

Kilkugodzinne warsztaty to, oczywiście, zbyt mało 
czasu na biegłe opanowanie tej bardzo wymagają‑
cej sztuki, ale z pewnością pozwoliły one poznać 
technikę i ogromne możliwości chirurgii laparo‑
skopowej. Pragnę raz jeszcze bardzo podziękować 
prof. Majewskiemu za niezwykle ciekawe warsztaty, 
zaangażowanie i poświęcony prywatny czas. 

Tekst i zdjęcia Monika Moeller

28 stycznia br. z inicjatywy Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA ‑Poland 
odbyły się warsztaty chirurgii laparoskopowej. Zor‑
ganizowano je w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu 
PUM pod opieką merytoryczną prof. PUM Włodzi‑
mierza Majewskiego.

Warsztaty to nowy projekt Programu Stałego 
ds. Edukacji Medycznej IFMSA ‑Poland, w ramach 
którego prowadzone są także m.in. kursy szycia 
chirurgicznego i kursy BLS ‑u. Wychodząc naprzeciw 
chęci poszerzania wiedzy medycznej i umiejętności 
praktycznych przez studentów PUM, zaproponowa‑
liśmy panu profesorowi współpracę z naszą orga‑
nizacją. Ku naszemu zadowoleniu prośba spotkała 
się z entuzjastyczną reakcją. Pozostało więc wybrać 
spośród bardzo wielu chętnych 12 studentów zain‑
teresowanych zabiegowymi dziedzinami medycyny 
i przystąpić do działania. 

Na początku warsztatów uczestnicy zapoznali się 
z podstawowymi zagadnieniami chirurgii laparosko‑

porodY nie lada gratKa…

WarsztatY 
Chirurgii laparosKopoWeJ

Poród to nie lada wyzwanie… podwójny stres 
wywołany przez strach oraz niewiedzę… Nie! To nie 
dotyczy członków Studenckiego Koła Naukowego 
Medycyny Ratunkowej – „Koła Ratunkowego”, dzia‑
łającego przy Klinice Anestezjologii, Intensywnej 
Terapii i Medycyny Ratunkowej pod opieką dr Beaty 
Wudarskiej.

Studenci, dzięki uprzejmości i chęci pracow‑
nic Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położni‑
czych oraz Samodzielnej Pracowni Propedeutyki 
Pielęgniarstwa uczestniczyli w cyklu warszta‑
tów. Zajęcia odbyły się w dniu 18 lutego 2012 r. 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Warsztaty pro‑
wadzone były w czterech grupach i dotyczyły: 
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porodu powikłanego, porodu fizjologicznego 
„w warunkach przedszpitalnych”, porodu mied‑
nicowego, patologii ciąży oraz iniekcji domięśnio‑
wych, kaniulacji żył obwodowych oraz tętnic. 

W każdej części warsztatów uczestnicy mogli 
wysłuchać wykładu wprowadzającego, a następnie 

sprawdzić wiedzę i umiejętności w praktyce. Było 
to możliwe dzięki dobrze wyposażonym salom dydak‑
tycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu. Po ćwiczeniach był 
czas na dyskusję, wymianę doświadczeń, wyjaśnie‑
nia wszelkich wątpliwości, szczególnie dotyczących 
przedszpitalnego cięcia cesarskiego, opisywanego 
w wytycznych Polskiej Rady Resuscytacji. W warsz‑
tatach uczestniczyli studenci kierunku lekarskiego, 
ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego. 

Największe problemy stwarzał niewielki czas 
oraz ograniczona liczba miejsc, równa 40. Uczest‑

nicy zapytani o wrażenia, odpowiadali jednogło‑
śnie, że zajęcia były bardzo konkretne, rzeczowe, 
dobrze zorganizowane, rozwijające umiejętności 
oraz rozwiewające wszelkie wątpliwości. Studenci 
podkreślali, że najbardziej przydatna była możliwość 
przećwiczenia wszystkiego pod okiem wykładowców.

Jako organizatorzy chcielibyśmy serdecznie 
podziękować paniom: Dorocie Ćwiek, Dorocie Fryc, 
Agacie Daszkiewicz oraz Magdalenie Kuczyńskiej, za 
wkład pracy i czas poświęcony studentom. Dzięku‑
jemy również za udostępnienie sal i liczymy na dal‑
szą współpracę. 

Przed nami kolejne przedsięwzięcie – dwudniowe 
warsztaty „Latające ratownictwo, czyli o współpracy 
z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym”. Zapraszamy.

 Natalia Bobak, Dawid Surowicz 
studenci WNoZ

bal KarnaWałoWY  
dla podopieCznYCh  

zaChodniopomorsKiego hospiCJum dla dzieCi
W dniu 11 lutego 2012 r. z inicjatywy oddziału 

szczecińskiego IFMSA ‑Poland po raz pierwszy odbył 
się bal karnawałowy dla podopiecznych Zachod‑
niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Podczas tej 
soboty studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycz‑
nego wyruszyli 30 ‑osobową grupą z zabawkami, 
słodyczami, napojami, balonami, dekoracjami, wiel‑
kimi kaktusami, aby urozmaicić dzieciom karnawał 
na „Dzikim Zachodzie”. 

Impreza odbyła się w klubie Lulu przy ul. Par‑
tyzantów 2 w Szczecinie, którego właściciele udo‑
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– Ten bal stanowił wspaniałą okazję do oderwa‑
nia się małych pacjentów, a także ich zdrowego 
rodzeństwa od codzienności i zmagań z ciężką 
chorobą w rodzinie. Chcemy pokazać, że los tych 
dzieci nie jest nam obojętny, i wierzymy, że ten bal 
pozwolił im na spędzenie wyjątkowych chwil podczas 
karnawału – mówi Karina Sznabel, studentka IV 
roku Wydziału Lekarskiego. 

W zabawie wzięło udział ponad 100 gości, w tym 
50 dzieci. Informacja o balu pojawiła się w gazetach 
„Głos Szczeciński” i „Moje Miasto”. Bal został objęty 
honorowym mecenatem prezydenta miasta Szcze‑
cina Piotra Krzystka oraz patronatem honorowym 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, dr Marioli Lembas ‑Sznabel.

Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycz‑
nego podczas organizacji tego przedsięwzięcia połą‑
czył wyjątkowy cel – chęć zrobienia czegoś dobrego 
dla drugiego człowieka oraz poczucia się potrzebnym 
komuś, komu pomoc jest niezbędna.

Karina Sznabel (IV WL PUM)  
Koordynator Lokalny  

ds. Praw Człowieka i Pokoju  
IFMSA ‑Poland Oddział Szczecin 

Zdjęcia Mateusz Mirek

stępnili lokal całkowicie bezpłatnie. W klubie 
o godz. 11 pojawili się pierwsi goście – podopieczni 
hospicjum wraz z rodzeństwem i rodzicami. Czekały 
już na nich studentki z farbkami i zamieniały ich 
twarze w barwne motyle, pająki i bajkowe postacie. 
O 11.30 na scenie rozpoczął się pokaz artystyczny 
organizacji Kompania Marzeń. Święty Mikołaj wpadł 
przez komin i natknął się na policjanta, który wysta‑
wił mu mandat za zaparkowanie sań na przejściu 
dla pieszych… I tak zaczęły wybuchać pierwsze 
salwy śmiechu. Potem przyszedł strażak, lekarz, 
kominiarz… Każdy chciał coś od św. Mikołaja. W ten 
sposób do godz. 13 minął szybko czas przy tań‑
cach, konkursach i różnych zabawach. Następnie 
grupa pokazowa ze Studia Tańca Współczesnego 
„Impact” zabawiała gości pokazami tańca Much, 
Flinstonów, Pippi Langstrumpf. Tuż po tym na scenę 
wyruszyli wolontariusze z fundacji Dr Clown, roz‑
śmieszając najmłodszych gości do końca trwania 
imprezy. Klauni prezentowali różne sztuczki, urzą‑
dzali konkursy, dzieci mogły poprosić o zwierzątka 
zrobione z balonów. Nasi studenci uwijali się mię‑
dzy pięćdziesięciorgiem dzieci na Dzikim Zachodzie 
do godz. 14, wtedy szampańska zabawa się skoń‑
czyła. Uśmiechnięte i pełne wrażeń dzieci wróciły 
z rodzinami do domów. 






