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Z OBRAD SENATU PUM
Na posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 

2017 r. pozytywnie zaopiniowano awansowanie 
prof. dr. hab. Rafała Kurzawy na stanowisko pro-
fesora zwyczajnego PUM. 

Podjęto uchwały w sprawach:
 –  korekty uchwały nr 29/2016 dotyczącej utwo-

rzenia kierunku studiów administracja i zarzą-
dzanie w ochronie zdrowia;

 – korekty uchwały nr 49/2016 dotyczącej utwo-
rzenia kierunku studiów psychologia zdrowia;

 – wyrażenia zgody na realizację wydatków w 2017 r.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 8 lutego 2017 r. 

pozytywnie zaopiniowano:
 – powołanie dr. hab. prof. nadzw. PUM Leszka 

Sagana do funkcji kierownika Katedry Neuro-
chirurgii;

 – powołanie dr. Łukasza Madany do funkcji kie-
rownika Oddziału Klinicznego Neurochirurgii 
Dziecięcej;

 – kandydatów do nadania Krzyża Kawalerskiego 
Orderu Odrodzenia Polski.
Podjęto uchwały w sprawach:

 – zmiany planu rzeczowo-fi nansowego PUM z 2016 r.,
 – uchwalenia Regulaminu postępowania rekruta-

cyjnego na I rok odpłatnych studiów prowadzo-
nych w języku angielskim (English Program) na 
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szcze-
cinie na rok akademicki 2017/2018;

 – ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne 
studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok 
akademicki 2017/2018;

 – upoważnienia rektora Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Szczecinie do wszczę-
cia procedury zmierzającej do utworzenia na 
Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medy-
cyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie kierunku studiów 
farmacja;

 – efektów kształcenia na kierunku studiów die-
tetyka II stopnia prowadzonym na Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;

 – zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Klinicznego nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego 
PUM w Szczecinie;

 – wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego uży-
wania majątku nieruchomego przez Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. T. Soko-
łowskiego PUM w Szczecinie;

 – zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpi-
tala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie;

 – wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego uży-
wania majątku nieruchomego przez Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2017 r. 

pozytywnie zaopiniowano:
 – powołanie prof. dr. hab. Zbigniewa Celewicza do 

funkcji kierownika Kliniki Perinatologii, Położ-
nictwa i Ginekologii;

 – powołanie prof. dr. hab. Tadeusza Sulikowskiego 
do funkcji kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, 
Małoinwazyjnej i  Gastroenterologicznej;

 – powołanie prof. dr. hab. Marka Ostrowskiego do 
funkcji kierownika Katedry Chirurgii Ogólnej, 
Gastroenterologicznej i Transplantacyjnej;

 – awansowanie prof. dr hab. Małgorzaty Milkiewicz 
na stanowisko profesora zwyczajnego PUM;

 – kandydatów do nadania Medalu Komisji Edu-
kacji Narodowej.
Podjęto uchwały w sprawach: 

 – ustalenia szczegółowych terminów postępowania 
rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjo-
narne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 
w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018;

 – ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku 
akademickim 2017/2018;

 – szczegółowego sposobu projektowania i zmiany 
programów kształcenia na Pomorskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Szczecinie;

 – efektów kształcenia na kierunku lekarskim pro-
wadzonym na Pomorskim Uniwersytecie Medycz-
nym w Szczecinie;

 – efektów kształcenia na kierunkach: lekarsko-
-dentystycznym i higiena dentystyczna prowa-
dzonych na Pomorskim Uniwersytecie Medycz-
nym w Szczecinie;

 – efektów kształcenia na kierunku fi zjoterapia 
prowadzonym na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie;

 – efektów kształcenia na kierunku psychologia 
zdrowia prowadzonym na Pomorskim Uniwer-
sytecie Medycznym w Szczecinie;

 – efektów kształcenia na kierunku analityka 
medyczna prowadzonym na Pomorskim Uni-
wersytecie Medycznym w Szczecinie;
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 – zmiany Uchwały nr 62/2015 dotyczącej wyra-
żenia zgody na realizację projektu pn. „Centrum 
Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”;

 – wyrażenie zgody na realizację i fi nansowanie 
projektu pt. „Wspieranie efektywności energe-
tycznej w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie”;

 – wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
 – wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego uży-

wania majątku nieruchomego;
 – wyrażenia opinii o odwołaniu dyrektora Samo-

dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 
PUM w Szczecinie;

 – wyrażenia opinii na temat recenzji dorobku 
naukowego i dydaktycznego prof. Josepha 
Schatzkera.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 5 kwiet-

nia 2017 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
Uchwały nr 11/2017 dotyczącej upoważnienia 
rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie do wszczęcia procedury zmierzającej 
do utworzenia na Wydziale Lekarsko-Biotechnolo-
gicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie kierunku 
studiów farmacja.

DB
Teksty uchwał dostępne są na stronie WWW uczelni w zakładce 
„Dokumenty”.

Zarządzeniem nr 7/2017 Rektora PUM z dnia 
26 stycznia 2017 r. przekształcono Samodzielną 
Pracownię Neurokognitywistyki Stosowanej 
w Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej.

Zarządzeniem nr 9/2017 Rektora PUM z dnia 
1 lutego 2017 r. przekształcono Zakład Zdrowia 
Prokreacyjnego w Katedrę i Zakład Ginekologii 
i Zdrowia Prokreacyjnego.

DB

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH 
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

NOMINACJE PROFESORSKIE

PROF. DR HAB. N. MED.
ZBIGNIEW ZIĘTEK

ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ I KLINICZNEJ
2 GRUDNIA 2016 R.

Zbigniew Ziętek studia medyczne ukończył 
w 1986 r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Aka-
demii Medycznej. Od początku swoją karierę zawo-
dową związał ze środowiskiem akademickim Pomor-
skiej Akademii Medycznej: najpierw jako asystent 
stażysta, potem przechodził kolejne szczeble: asy-
stenta, adiunkta, aż do obecnej funkcji kierownika 
Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM. 
Równocześnie z rozwojem naukowym intensywnie 
szkolił się zawodowo, uzyskując kolejno specjaliza-
cje w dziedzinie urologii, chirurgii ogólnej, trans-
plantologii klinicznej, aż po ostatnią specjalizację 

w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Doktoryzował 
się w roku 1992, rozprawę habilitacyjną obronił 
w roku 2008. Jest autorem ponad 100 oryginal-
nych prac naukowych, wśród których dominują 
tematy z pogranicza urologii, chirurgii, onkologii 
oraz hemostazy. Indeks Hirscha wynosi 8, a ogólna 
liczba cytowań – 174. 

Odbył szereg zagranicznych staży naukowych 
i zawodowych. Pracował jako konsultant ds. urologii 
w szpitalu w Wielkiej Brytanii. Brał udział w szkole-
niu lekarzy w ramach Centrum Medycznego Kształ-
cenia Podyplomowego. Zasiadał w panelu ekspertów 
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Jego zainteresowania doty-
czą nauk ścisłych, z wykształ-
cenia jest także informatykiem. 
Cała rodzina profesora związana 
jest z medycyną. Żona Iza jest 
adiunktem w Zakładzie Derma-
tologii Estetycznej Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Jego dzieci Ange-
lika i Roger odbywają szkolenie 
specjalizacyjne w ramach rezy-
dentury w dziedzinie ortopedii 
i urologii. Synowa Anna i zięć 
Stanisław są także rezydentami 
i odbywają szkolenie specjaliza-
cyjne w dziedzinie reumatologii 
oraz urologii. Siostra Aldona jest 
również lekarzem i pracuje jako 

specjalista medycyny rodzinnej, a brat Krzysztof jest 
dyrektorem przedsiębiorstwa budowy dróg i mostów. 
Cztery wnuczki: Wiktoria, Laura, Aurorka oraz Oli-
wia umilają i dopełniają mu czas, a sprawy doty-
czące rodziny i ojczyzny obok swojej pracy naukowej 
traktuje jako priorytetowe.

(red.)

powoływanych przez różne ośrodki naukowe, jak 
i ministerialne. Był doradcą ds. urologii w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia. Obecnie pełni funkcję 
konsultanta wojewódzkiego w zakresie urologii. Był 
wielokrotnie nagradzany przez władze uczelni oraz 
organizacje rządowe. 

PROF. DR HAB. N. MED.
KRZYSZTOF WOŹNIAK

ZAKŁAD ORTODONCJI
2 GRUDNIA 2016 R.

Profesor Krzysztof Woźniak urodził się w 1971 r. 
w Szczecinie. Był laureatem olimpiady fi zycznej oraz 
członkiem Klubu Wybitnych Fizyków Katedry Fizyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył z wyróż-
nieniem studia na Wydziale Stomatologii Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1995 r. 
W 1998 r. uzyskał z wyróżnieniem specjalizację 
pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogól-
nej, a w 2006 r. – specjalizację drugiego stopnia 
w dziedzinie ortodoncji. 

Od 1995 r. do chwili obecnej zatrudniony jest 
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szcze-
cinie, najpierw jako asystent, a następnie adiunkt 

w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. Od 2008 r. 
jest kierownikiem Zakładu Ortodoncji PUM w Szcze-
cinie.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał 
z wyróżnieniem summa cum laude w roku 2000 
na podstawie pracy doktorskiej pt. „Rozwojowe 
zaburzenia mineralizacji szkliwa zębów w popu-
lacjach o różnym stopniu ekspozycji na związki 
fl uoru” pod kierunkiem prof. Wiesławy Szajewskiej-
-Jarzynki. W 2001 r. został nagrodzony Medalem 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego „Amicus 
Scientiae et Veritatis” za badania nad rozwojowymi 
uszkodzeniami tkanek zmineralizowanych zębów. 

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Krzysztof Sitkowski
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W 2004 r. Polskie Towarzystwo Sto-
matologiczne przyznało mu nagrodę 
naukową za prace opublikowane 
w latach 2002–2003. 

W 2010 r. na podstawie dorobku 
naukowego i rozprawy habilitacyj-
nej pt. „Zaburzenia czynnościowe 
układu ruchowego narządu żucia 
w świetle wybranych metod diagno-
styki instrumentalnej” uzyskał sto-
pień doktora habilitowanego nauk 
medycznych w zakresie stomatologii.

Na dorobek naukowy profesora, 
obejmujący ponad 230 publikacji, 
składają się zarówno prace orygi-
nalne, opisy przypadków, prace przeglądowe, roz-
działy w książkach czy też streszczenia zjazdowe, jak 
również tłumaczenia podręczników. Był promotorem 
w siedmiu przewodach doktorskich (cztery kolejne 
są w trakcie realizacji), a także recenzentem trzech 
postępowań habilitacyjnych – powołanym na wnio-
sek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – oraz 
sześciu rozpraw doktorskich. 

Profesor aktywnie uczestniczył w zjazdach krajo-
wych i zagranicznych, m.in. w Zagrzebiu (Chorwa-
cja), Monachium i Greifswaldzie (Niemcy), Dublinie 
(Irlandia), Atenach (Grecja).

Działalność naukowa profesora Krzysztofa Woź-
niaka ogniskuje się wokół trudnych zagadnień 
klinicznych z pogranicza stomatologii, głównie 
ortodoncji, informatyki i fi zyki medycznej. Wyniki 
prowadzonych badań pozwoliły na zapoczątkowa-

nie prac rozwojowych nad komplek-
sową metodą pomiaru czynności 
ruchowej narządu żucia z równocze-
sną rejestracją sygnału akustycz-
nego i czynności elektrycznej mię-
śni, które zaowocowały wdrożeniem 
nowego systemu pomiarowego.

Profesor był kierownikiem pro-
jektu naukowo-badawczego KBN 
oraz kilku własnych. Za osiągnięcia 
naukowe wielokrotnie otrzymywał 
indywidualne i zespołowe nagrody 
rektora PUM. Należy do wielu towa-
rzystw naukowych, m.in. Polskiego 
Towarzystwa Ortodontycznego, Pol-

skiego Towarzystwa Stomatologicznego, Szczeciń-
skiego Towarzystwa Naukowego.

W 2015 r. był organizatorem oraz przewod-
niczącym komitetu naukowego najważniejszego 
wydarzenia w środowisku ortodontów – 18. Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Szczeci-
nie. Ponadto wielokrotnie był członkiem komitetów 
naukowych różnych liczących się sympozjów.

Jest członkiem rad naukowych czterech cza-
sopism: „Dental and Medical Problems”, „Forum 
Ortodontyczne”, „Magazyn Stomatologiczny” oraz 
„E-Dentico”.

 Profesor Krzysztof Woźniak jest konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie ortodoncji dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego oraz założycielem 
i przewodniczącym Regionalnego Koła Polskiego 
Towarzystwa Ortodontycznego w Szczecinie. Był 

członkiem Zespołu ds. Wielospe-
cjalistycznej Opieki Leczniczej 
nad Dziećmi z Wadami Części 
Twarzowej Czaszki przy Mini-
sterstwie Zdrowia oraz Zespołu 
Ekspertów ds. Specjalizacji Cen-
trum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego. Od wielu lat 
jest przewodniczącym Zespołu 
Egzaminacyjnego Państwowego 
Egzaminu Specjalizacyjnego 
w dziedzinie ortodoncji.

Profesor Krzysztof Woźniak 
prywatnie interesuje się histo-
rią sztuki, astronomią, a w wol-
nych chwilach aktywnie uprawia 
sport – nurkowanie.

(red.)

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Krzysztof Sitkowski
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Przeszczepienie nerki od dawcy żywego jest pro-
cedurą wciąż rzadko wykonywaną w Polsce. Prze-
szczepienie z wymianą nerek pomiędzy ośrodkami 
transplantacyjnymi wykonano po raz pierwszy.

Podstawą metody jest przeszczepienie nerki 
od dawcy spokrewnionego lub niespokrewnionego, 
przy zachowaniu zasady emocjonalnego i altru-
istycznego związku pomiędzy dawcą i biorcą. Gdy 
brak jest pokrewieństwa pomiędzy stronami, dodat-
kowym wymogiem jest udzielenie zgody na pobra-
nie nerki od dawcy żywego przez Komisję Etyczną 
Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz sąd. Nie-
kiedy bariery biologiczne, takie jak niezgodność 
grup krwi lub dodatnia próba krzyżowa pomiędzy 
biorcą i dawcą, uniemożliwiają przeprowadzenie 
przeszczepienia. W takiej sytuacji rozwiązaniem 
może stać się wymiana nerek pomiędzy różnymi 
parami, w których zgodny dawca jednej pary ofi a-
ruje nerkę kompatybilnemu biorcy drugiej pary, 
a nerka dawcy drugiej pary zostaje przeszczepiona 
zgodnemu biorcy z pary pierwszej. Takie rozwiązanie 
nazywa się przeszczepieniem krzyżowym. Koniecz-
nym dla odpowiedniego logistycznego postępowania 
jest szeroka baza danych obejmująca pary poten-
cjalnych dawców i biorców, pozwalająca na odpo-
wiedni dobór tkankowy. Niekiedy możliwe jest zgra-
nie ze sobą wielu par wzajemnie wymieniających się 
nerkami zgodnie z kryteriami najlepszego doboru 
– jest to przeszczepienie łańcuchowe. 

Rozwój tej metody leczenia w Polsce pozwala 
na przeszczepianie narządów od dawców żywych, 

nawet gdy mamy do czynienia z wymienionymi 
wcześniej barierami biologicznymi, i otwiera pacjen-
tom nowe możliwości terapii. 

W dniu 7 marca 2017 r. dwa zespoły lekarzy: 
w szpitalu SPWSZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie 
i równolegle w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warsza-
wie, skoordynowały swoje działania. Wykonaliśmy 
pierwsze w Polsce przeszczepienie krzyżowe pomię-
dzy parami z różnych miast, u których barierą dla 
transplantacji była niezgodność grup krwi i obec-
ność przeciwciał przeciw antygenom dawcy. Przy-
gotowanie obejmowało kwalifi kację do transplan-
tacji oraz oznaczenia zgodności tkankowej, które 
wykazały możliwość dokonania wymiany narządów 
pomiędzy parami. Badania lekarskie i psycholo-
giczne potwierdziły zasadność i silną wolę stron 
przeszczepienia krzyżowego. Zgody Komisji Etycznej 
i sądów rejonowych otworzyły drogę do planowania 
logistycznego operacji. Opierając się na standardach 
i doświadczeniach europejskich i amerykańskich, 
zdecydowaliśmy wspólnie z pacjentami, że pary 
pozostaną w ośrodku, który dokonał kwalifi kacji, 
a nerki zostaną przesłane do biorców. Oba zespoły 
chirurgiczne pobrały nerki od dawców żywych w tym 
samym czasie. Do transportu pobranych narządów 
wykorzystano rejsowe połączenia lotnicze pomiędzy 
Warszawą i Szczecinem. Ten sam samolot, który 
przewiózł nerką pobraną od dawcy w Warszawie, 
przetransportował nerkę pobraną w Szczecinie, 
co umożliwiło prawie bezkosztowy i najszybszy 
transfer narządów pomiędzy ośrodkami. Oczywi-

PIERWSZE PRZESZCZEPIENIE KRZYŻOWE 
NEREK Z WYMIANĄ PAR POMIĘDZY DWOMA 

OŚRODKAMI TRANSPLANTACYJNYMI
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ście, w odwodzie zabezpieczony był alternatywny 
transport sanitarny. Transplantacje przebiegły bez 
powikłań, z podjęciem natychmiastowej funkcji 
przez obie nerki. Dawcy opuścili szpital w trzeciej 
dobie po operacji w bardzo dobrej formie, a biorcy 
przeszczepionych nerek cieszą się prawidłowymi 
parametrami funkcji nerek i wolnością od dializo-
terapii. Sukces pierwszej w Polsce operacji prze-
szczepienia krzyżowego nerek z wymianą pomiędzy 
ośrodkami transplantacyjnymi spotkał się z pozy-
tywną reakcją ze strony pacjentów i środowiska 
transplantacyjnego. Pokazał, że dobra współpraca 

pomiędzy ośrodkami transplantacyjnymi jest moż-
liwa i otwiera dla pacjentów nowe możliwości terapii. 
Aktualnie przygotowujemy kolejne pary do prze-
szczepienia krzyżowego we współpracy z kolegami 
z Instytutu Transplantologii.

dr hab. prof PUM Marek Myślak
Zakład Interwencji Klinicznych 

i Medycyny Katastrof 
Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek 

SPWSZ w Szczecinie
Zdjęcia Jarek Romacki

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł 1 marca 
2017 r. ogłosił w szpitalu klinicznym PUM na Pomo-
rzanach (SPSK-2) uruchomienie nowego rządowego 
programu „Koordynowana opieka zdrowotna nad 
kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu (KOC) 
w kontekście ustawy »Za życiem«”.

– W służbie zdrowia nie jest dobrze. Polska nad-
goniła zaległości. W ciągu ostatnich 30 lat zrobili-
śmy dużo, ale nasze oczekiwania są jeszcze więk-
sze. Polacy widzą, że u nas jest gorzej, a to gorzej 
to łagodnie powiedziane, bo niezadowolenie jest 
powszechne – mówił minister.

W specjalnie zorganizowanej w szpitalu konfe-
rencji uczestniczyli także: Paweł Szefernaker, sekre-
tarz stanu w KPRM; Andrzej Jacyna, prezes NFZ; 
Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski; 
Wojciech Zawalski, dyrektor DSOZ NFZ – autor 

projektu. Do uczestników konferencji list skierowała 
premier Beata Szydło. „Dzięki koordynacji opieki 
nad kobietą w ciąży znacząco poprawi się dostęp-
ność i jakość opieki nad ciężarną” – podkreśliła 
w liście premier.

Gości powitał prof. Bogusław Machaliński, rektor 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczeci-
nie, który mówił m.in. o dokonaniach uczelni w jej 
blisko siedemdziesięcioletniej historii, zwrócił także 
uwagę na najważniejsze programy naukowo-badaw-
cze realizowane przez pracowników PUM. 

W Zachodniopomorskiem do programu KOC 
włączyły się trzy szpitale – dwa należące do PUM 
(SPSK-1 i SPSK-2) oraz szpital w Zdrojach. Celem 
tego programu jest zapewnienie kompleksowej 
opieki przyszłej mamie i jej dziecku – medycznej 
i psychologicznej z całodobowym dostępem do leka-

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD MAMĄ 
I DZIECKIEM – PROGRAM RZĄDOWY
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rza. Ciężarne kobiety, które zgłoszą się do programu, 
otrzymają pełnoprofi lowaną opiekę fi nansowaną 
przez NFZ w trakcie ciąży, porodu i sześciu tygodni 
po narodzinach dziecka. 

– To opieka szyta na miarę i koniec traktowa-
nia ciąży jako choroby. Polska dołączyła do awan-
gardy systemów opieki zdrowotnej. Lekarz i położna 
to przyjaciele, którzy zapewnią bezpieczeństwo 
ciężarnej – mówił Wojciech Zalewski. – W opiece 
koordynowanej kobieta ma otrzymać wszystkie 
potrzebne badania i wszystkie odpowiedzi na nur-
tujące ją pytania.

Głównym celem wprowadzenia programu KOC 
jest zapewnienie kobietom i noworodkom kom-
pleksowej opieki na każdym etapie ciąży. Zda-
niem ministra zdrowia KOC to kierunek, aby cała 
rodzina oczekująca dziecka, i później, kiedy rodzi 
się dziecko, czuła się panem swojej sytuacji. Jak 

zapewniał, inwestowanie w politykę prorodzinną jest 
jednym z najważniejszych wyzwań polskiego rządu. 

Minister Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę także 
na inne wprowadzone przez rząd programy wspie-
rające rodzinę – obowiązkowe szczepienia przeciw 
pneumokokom dla  dzieci urodzonych po 1 stycznia 
2017 r., bezpłatne leki dla seniorów oraz powrót 
opieki stomatologicznej do szkół. 

Spotkanie zakończyła wizyta w Polskiej Bazie 
Genetycznej Ofi ar Totalitaryzmów mieszczącej się 
w Zakładzie Genetyki Sądowej PUM, gdzie gości 
oprowadzał dr Andrzej Ossowski, koordynator 
PBGOT z ramienia PUM, który przedstawił stan 
badań oraz zaprezentował metody i sprzęt używany 
podczas identyfi kacji.

Kinga Brandys
rzecznik prasowy

Zdjęcia Łukasz Szełemej

WYKŁAD OTWARTY PROF. MARII SIEMIONOW:
PRZESZCZEP TWARZY – WYZWANIA 

CHIRURGICZNE I ETYCZNE
Profesor Maria Siemionow, wybitny chirurg i transplantolog, była gościem 
prof. Bogusława Machalińskiego, rektora PUM. 2 marca 2017 r. wygłosiła 
wykład otwarty pt. „Przeszczep twarzy – wyzwania chirurgiczne i etyczne” 
w wypełnionej do ostatniego miejsca auli Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej. 
50-minutowy wykład o jednej z najtrudniejszych operacji, ponieważ zdaniem 
specjalistów twarz należy do najbardziej skomplikowanych organów, został 
przyjęty z ogromnym zainteresowaniem i zakończył się aplauzem słuchaczy.

Prof. Maria SiemionowProf. Maria Siemionow



Biuletyn Informacyjny     nr 1 (95) 2017         11

Profesor Maria Siemionow w 2004 r. otrzy-
mała pierwszą na świecie zgodę Komisji Etycznej 
na wykonanie przeszczepienia twarzy u człowieka. 
W 2008 r. wraz z ośmioosobowym zespołem prze-
prowadziła pierwszą w USA operację przeszczepienia 
twarzy. Pacjentką była 45-letnia wówczas Connie 
Culp, do której mąż cztery lata wcześniej strzelił 
ze strzelby z odległości 2,5 m. Przeżyła, ale stra-
ciła twarz. Pacjentka otrzymała nowy nos, policzki, 
powieki i górną wargę – w sumie 80% twarzy.

Profesor Maria Siemionow jest absolwentką 
Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie w 1985 r. 
obroniła doktorat. Habilitowała się w 1992 r., a tytuł 
profesora otrzymała w roku 2007. Pracę zawo-
dową rozpoczęła w Klinice Chirurgii Ręki Insty-
tutu Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu. W latach 
1990–1995 pracowała na Wydziale Chirurgii Pla-
stycznej Uniwersytetu w Utah, w Salt Lake City. 
W latach 1995–2014 była dyrektorem Oddziału 
Chirurgii Plastycznej i Mikrochirurgii w Klinice 
Kolegium Medycyny w Cleveland, w stanie Ohio. 
Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu pracuje 
jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice 
Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej. 

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in. 
Folkert Belzer Award in Transplantation (2001 r.) 
i James Barret Award – najbardziej prestiżowej 
nagrody w chirurgii plastycznej w USA za najlep-
szą publikację naukową (2004 r. i 2007 r.). Otrzy-
mała doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycz-
nego w Poznaniu (2013 r.). Jest autorką 350 prac 
naukowych o wysokim współczynniku impact factor 
(451,820), z liczbą cytowań 4729. Opublikowała 
cztery monografi e naukowe oraz dwie książki popu-
larnonaukowe. Jest organizatorką programu Rese-
arch Fellowship w zakresie badań doświadczalnych 
z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych dla 
160 chirurgów ze świata, w tym 60 stypendystów 
z Polski, a także inicjatorką kursów mikrochirurgii 
dla ponad 600 chirurgów. W latach 1995–1998 
była członkiem NASA Medical Advisory Board 
(oceniała prototyp RAMS – miniaturowego robota 
mikrochirurgicznego). W latach 2008–2010 pełniła 
funkcję prezesa Międzynarodowego Towarzystwa 
Przeszczepów Ręki i Narządów Wielotkankowych, 
a w latach 2012–2014 – prezesa Amerykańskiego 
Towarzystwa Transplantologii Rekonstrukcyjnej. 
Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa 
Transplantologicznego i wielu innych organizacji 
krajowych i zagranicznych. Od 2014 r. jest pro-

fesorem ortopedii oraz dyrektorem mikrochirurgii 
doświadczalnej na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

Kinga Brandys
Zdjęcia Foto Praktyka

JESTEM OTWARTA NA WSPÓŁPRACĘ

Rozmowa redaktor Kingi Brandys 
z prof. Marią Siemionow
Kinga Brandys: Pani pierwsze wrażenia ze spotkania 
w Szczecinie?
Prof. Maria Siemionow: – Bardzo serdeczna atmos-
fera. Miłe spotkania, zarówno ze studentami, któ-
rzy byli inicjatorami mojej wizyty w Szczecinie, jak 
i władzami uczelni przy osobistym zaangażowaniu 
pana rektora prof. Bogusława Machalińskiego. Mam 
bardzo ciepłe wspomnienia.

Pani wykład wywołał zachwyt słuchaczy, wszyscy byli 
pod wielkim Pani urokiem, a aula Rektoratu była wypeł-
niona do ostatniego miejsca. Znakomita forma przekazu 
i znakomity kontakt z odbiorcami. A na koniec rzęsiste 
oklaski. Jest Pani przyzwyczajona do takich reakcji?
– Tak, moje wykłady bardzo się podobają, w USA 
najczęściej kończą się owacją na stojąco. Tutaj 
w Szczecinie było bardzo dużo pozytywnej energii 
i entuzjazmu i bardzo się z tego cieszę. 

Specjalizacja, którą Pani się zajmuje, interesuje wiele 
osób. Na wykładzie otwartym byli nie tylko lekarze 
czy studenci PUM, ale także wiele osób spoza branży. 
– Wszystko co robię dotyczy ludzi. Problem deforma-
cji, zniekształcenia twarzy, niekoniecznie na skutek 
wypadków, ale także z powodu różnych chorób, kiedy 
trzeba usunąć część twarzy np. ze względu na nowo-
twory, może dotyczyć każdego z nas. Wiem, że wiele 
osób jest zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Prof. Maria Siemionow, red. Kinga BrandysProf. Maria Siemionow, red. Kinga Brandys
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Podczas wykładu powiedziała Pani, że do tej operacji 
przygotowywała się Pani blisko 20 lat, sama operacja 
trwała 22 godziny. Ogromne wyzwanie i ogromna 
odpowiedzialność.
– Badania nad zagadnieniami transplantacji, także 
w modelu doświadczalnym zwierząt, prowadzę 
od dawna, wygłaszam wykłady, publikuję, w tym 
również prace z zakresu etyki i psychologii trans-
plantacji twarzy. Zawsze interesowałam się trans-
plantologią rekonstrukcyjną. Od lat prowadziłam 
badania dotyczące transplantacji kończyn. Model 
transplantacji kończyny nogi u szczura opubliko-
wałam już w 1995 r. i stąd te 25 lat przygotowań. 
Uczestniczyłam też w wielu misjach, np. w Meksyku 
czy Turcji, gdzie zajmowaliśmy się poparzonymi 
dziećmi, nie tylko ich kończynami, ale także twa-
rzami. Spotykałam się tam z ogromem nieszczęść. 
Jeśli chodzi o rączki, to dysponowaliśmy świetnymi 
technikami, mogliśmy je szybko operować. Z rączki, 
która była płetwą, odtwarzaliśmy palce uwięzione 
w bliznach. Ale z twarzami nic nie mogliśmy zrobić. 
To było takie podświadome wyzwanie, dlaczego 
tych samych technik i technologii stosowanych 
w transplantologii nie wykorzystać do przeszczepu 
twarzy. 

Jest rok 2008. Pani pacjentka to osoba z głębokimi 
deformacjami twarzy, ofi ara postrzelenia. Co było 
dla Pani trudniejsze – biorca czy dawca?
– Najtrudniejszy wybór polega na doborze pacjenta, 
od pacjenta zależy równie dużo, jak od chirurgów. 
A po operacji wszystko zależy tylko od pacjenta. 
Nie mamy kontroli oprócz nagłych sytuacji, 
w których interweniujemy. Ale sposób i higiena 
życia, zachowanie pacjenta, jego systematyczność 
w przyjmowaniu leków to jest sukces tego zabiegu. 
Wybór pacjenta jest najważniejszy, ale jeśli chodzi 
o dawcę, nie mamy żadnej kontroli. W przypadku 
tej pacjentki czekaliśmy na dawcę kobietę. 

W jakim stopniu człowiek może zaakceptować nową 
twarz?
– Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. 
Pacjenci po wielu latach życia bez twarzy, z dużymi 
deformacjami, akceptują każdą ludzką twarz, świa-
domie lub nie. Otrzymują coś, czego nie mieli: 
powieki, nos, wargi. Może w przyszłości będziemy 
w stanie bardziej dobierać dawcę i biorcę. W proto-
kole mamy ściśle określony wiek pacjenta i dawcy, 
kolor skóry, a nawet jej odcień. 

Ile osób na świecie czeka na taką operację?
– Od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy. Uważamy, 
że kilkaset osób jest poszkodowanych na tyle, 
że lekarze powinni się nimi zająć. I te osoby wyma-
gałyby potencjalnego przeszczepienia twarzy. Nasz 
protokół zakłada takie zabiegi tylko u osób doro-
słych, w USA od 18 do 65 lat. Dzieciom na razie nie 
przeszczepia się twarzy m.in. ze względów etycznych 
i na konieczność przyjmowania leków immunosu-
presyjnych do końca życia. 

Ile kosztuje taka operacja?
– Od 350 do 500 tys. dolarów – jest to tylko koszt 
operacji i pobytu pacjenta w szpitalu. Dodatkowo 
trzeba doliczyć koszt immunosupresji, który wynosi 
ponad 200 tys. dolarów rocznie. W każdym kraju 
cena może być inna w zależności np. od kosztów 
leków czy procedur. Całkowity koszt trzeba szaco-
wać na około milion dolarów. 

Czy miała Pani kontakt z polskimi chirurgami, trans-
plantologami?
– Tak, prof. Adam Maciejewski z gliwickiego Cen-
trum Onkologii kontaktował się ze mną wielokrotnie 
w ciągu ostatnich lat, jak i przed swoją operacją twarzy 
w 2013 r., która jak wiemy, zakończyła się sukcesem.

Czego jeszcze nie umiemy przeszczepiać? Co się sta-
nie za kilkanaście lat?
– Moim zdaniem będziemy przeszczepiać mniej 
organów. Zdecydowanie odchodzimy od tego. Mamy 
ciągle problem dawstwa, a drugim poważnym pro-
blemem jest cena leków immunosupresyjnych. Teraz 
medycyna zwraca się w kierunku hodowli sztucz-
nych organów. I to jest przyszłość, ta najbliższa. 

Wierzę, że była to Pani pierwsza, ale nie ostatnia 
wizyta na PUM?
– Jestem bardzo otwarta na współpracę. Poznałam 
wiele wspaniałych osób, przede wszystkim pana 
rektora prof. Bogusława Machalińskiego. I już myślę 
np. o wymianie w dziedzinie moich badań doświad-
czalnych, których nie miałam możliwości przedsta-
wić w wykładzie 2 marca. Od 20 blisko lat zajmuję 
się nowymi terapiami z wykorzystaniem własnych 
komórek macierzystych – chimerycznych, biorcy 
i dawcy. Powtarzam raz jeszcze – jestem otwarta.

Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia ponow-
nie na PUM. 
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Profesor PUM Maria Giżewska z Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie otrzymała 
nagrodę Fundacji Anioły Farmacji i Anioły Medy-
cyny 2016 – prestiżowe wyróżnienie przyznawane 
wybitnym specjalistom w swojej 
dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest przez 
kapitułę Fundacji Anioły Farmacji 
i Anioły Medycyny, której celem jest 
wspieranie relacji pacjent–lekarz–far-
maceuta oraz pozytywnych działań 
w służbie ochrony zdrowia. W kapi-
tule Fundacji zasiadają wybitne 
postaci świata nauki, życia publicz-
nego i uznane autorytety społeczne. 

– Anioły wyznaczają standardy 
i kierunek ruchu, dopominają się 
o normalność, rzucają snop świa-
tła na tych, którzy się nie poddali 
wzburzonemu morzu współczesnych 
czasów, ale konsekwentnie podążają 
do portu, któremu na imię „posłan-

nictwo” – powiedział Adam Górczyński, założyciel 
Fundacji. 

W 2016 r. o tę prestiżową nagrodę przyznawaną 
przez pacjentów ubiegało się stu farmaceutów i stu 

lekarzy nominowanych przez Funda-
cję do ścisłego fi nału. Ponad 140 tys. 
pacjentów zgłosiło 5 tys. kandydatów 
z najdalszych zakątków kraju, z wiel-
kich miast i małych wsi, z wielkich 
specjalistycznych klinik i niewielkich 
wiejskich przychodni. Do ścisłego 
fi nału kapituła wybrała 20 laure-
atów. 

Profesor PUM Maria Giżewska 
pracuje w Klinice Pediatrii, Endo-
krynologii, Diabetologii, Chorób 
Metabolicznych i Kardiologii Wieku 
Rozwojowego PUM w Szczecinie, jest 
specjalistą w dziedzinie pediatrii.

Kinga Brandys
rzecznik prasowy

ANIOŁ MEDYCYNY 2016 –
PROF. PUM MARIA GIŻEWSKA 



Konferencje, zjazdy, szkolenia
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Konferencje z cyklu „Postępy w diagnostyce 
chorób autoimmunologicznych”, będące stałym 
elementem w kalendarzu spotkań naukowo-
-szkoleniowych organizowanych przez Klinikę 
Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reuma-
tologicznej PUM, organizowane są nieprzerwanie 
od 2009 r. Kolejna, XVI edycja odbyła się 18 marca 
br., a tematami przewodnimi były: „Współczesna 
medycyna – kilka zaskakujących faktów. Nerki 
w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny 
z jam ciała”. 

Patronat honorowy nad konferencją objął rektor 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
prof. Bogusław Machaliński. Patronem medialnym 
był „Przegląd Ogólnopolski – Laboratorium”. Przy 
okazji organizacji tej edycji po raz kolejny mieliśmy 
okazję współpracować ze studentami PUM zrze-

szonymi w IFMSA-Poland Oddział Szczecin oraz 
Szczecińskim Stowarzyszeniu Młodych Diagnostów. 
Młodzież bardzo aktywnie włączyła się w prace orga-
nizacyjne oraz prowadzenie sekretariatu konferen-
cji, co bardzo usprawniło jej przebieg. Kierujemy 
pod ich adresem ogromne podziękowania za pomoc 
i zaangażowanie. 

Z radością odnotowaliśmy fakt, że również i tym 
razem tematyka spotkania spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem. W sympozjum wzięło udział 
blisko 400 uczestników z całej Polski. Jak zawsze, 
była to okazja do wymiany poglądów i doświadczeń 
przez przedstawicieli różnych zawodów medycz-
nych, studentów i słuchaczy studiów doktoranckich 
PUM, ale także reprezentantów instytucji i uczelni 
o innych profi lach, w tym technicznych, co zna-
komicie podkreśliło interdyscyplinarny charakter 
omawianych zagadnień.

POSTĘPY W DIAGNOSTYCE CHORÓB 
AUTOIMMUNOLOGICZNYCH – XVI EDYCJA

Profesor Romuald Bohatyrewicz w 2016 r. został 
powołany jako ekspert Rady Europy do grupy 
roboczej Europejskiego Dyrektoriatu ds. Jakości 
Leków i Ochrony Zdrowia (European Directorate 
for the Quality of Medicines & Heath Care – EDQM) 
w dziedzinie transplantologii, w celu opracowania 
nowelizacji europejskich wytycznych dotyczących 

tego zagadnienia. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w Strasburgu w dniach 12–13 stycznia 2017 r. 
W ramach podziału obowiązków w grupie robo-
czej profesor będzie zajmował się opracowaniem 
nowelizacji wytycznych w dziedzinie rozpoznawa-
nia śmierci mózgu oraz opieki nad potencjalnym 
dawcą narządów.

(red.)

PROFESOR ROMUALD BOHATYREWICZ 
EKSPERTEM RADY EUROPY

Spotkanie grupy roboczej w StrasburguSpotkanie grupy roboczej w Strasburgu
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Dr Katarzyna Fischer i studenci zrzeszeni w SSMDDr Katarzyna Fischer i studenci zrzeszeni w SSMD

Prof. Zbigniew ZdrojewskiProf. Zbigniew Zdrojewski

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni 
specjaliści, wykładowcy i znawcy tematu – 
prof. Przemysław Kotyla z Katedry i Kliniki Chorób 
Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, prof. Jacek Witkowski z Katedry 
i Zakładu Fizjopatologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, dr Wojciech Marlicz z Katedry i Kli-
niki Gastroenterologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie, prof. Zbigniew Zdrojewski 
z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób 
Tkanki Łącznej i Geriatrii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, prof. Bogdan Solnica z Zakładu Dia-
gnostyki Katedry Biochemii Klinicznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – Collegium Medicum, prof. Kazi-
mierz Ciechanowski z Kliniki Nefrologii, Transplan-
tologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Szczecinie oraz prof. Sławomir 
Michalak z Zakładu Neurochemii i Neuropatologii 
Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pierwszy wykład – „Choroby o podłożu immu-
nologicznym – fakty, których nie znamy”, wygło-
szony przez prof. Kotylę, to najnowsze spojrzenie 
na patomechanizmy chorób autoimmunizacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia odpowie-
dzi komórkowej. Kolejna prezentacja „Dieta okiem 
immunologa” przedstawiona przez prof. Witkow-
skiego stanowiła przegląd wiedzy i aktualnych 
zaleceń na temat postępowania dietetycznego 
u chorych na choroby zapalne, w tym układowe 
choroby tkanki łącznej. Wykład trzeci zaprezento-
wany przez dr. Marlicza „Czy Twoje leki działają – 

wpływ mikrobioty” ukazał, na podstawie licznych 
badań klinicznych i eksperymentalnych, wpływ 
mikrobioty jelitowej na działanie wybranych pre-
paratów leczniczych.

Kolejna sesja w całości poświęcona była cho-
robom nerek. Profesor Zdrojewski ukazał szero-
kie spektrum zaburzeń funkcji nerek w przebiegu 
chorób hematologicznych. Kontynuacją tematu 
był szczegółowy opis cukrzycowej choroby nerek, 
który zaprezentował prof. Solnica. Na zakończenie 
prof. Ciechanowski podsumował wybrane aspekty 
dotyczące badania moczu, akcentując przede 
wszystkim ogromne znaczenie tego badania w ogól-
nym procesie diagnostycznym i terapeutycznym. 
Podkreślił najczęstsze błędy, interferencje i trud-
ności interpretacyjne związane z tą analizą.

Ostatnia część sympozjum traktowała o diagno-
styce płynu mózgowo-rdzeniowego i płynu stawo-
wego. Profesor Michalak kompleksowo przedstawił 
proces diagnostyki płynu mózgowo-rdzeniowego 
od fazy przed- do poanalitycznej, a dr Fischer uka-
zała znaczenie badania płynu stawowego w praktyce 
reumatologicznej. 

Kolejna edycja konferencji z cyklu „Postępy 
w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” odbę-
dzie się 18 listopada br. Mając nadzieję, że i tym 
razem tematyka konferencji spotka się z zaintere-
sowaniem, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

dr Katarzyna Fischer
Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej 

Zdjęcia Dorota Nowacka, Piotr Brzeziński

Prof. Bogdan SolnicaProf. Bogdan Solnica

Prof. Jacek WitkowskiProf. Jacek Witkowski Prof. Kazimierz CiechanowskiProf. Kazimierz Ciechanowski

Prof. Sławomir MichalakProf. Sławomir Michalak Dr Wojciech MarliczDr Wojciech Marlicz
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Już po raz siódmy w dniu 25 marca 2017 r. 
w Szczecinie odbył się jeden z kilku w roku kursów 
echokardiografi cznych organizowanych  w Europie 
przez Europejską Assocjację Obrazowania Serca 
i Naczyń (EACVI) Europejskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego (ESC).

Dyrektorami naukowymi kursu byli prof. Edyta 
Płońska-Gościniak z Kliniki Kardiologii PUM 
i prof. Gilbert Habib, poprzedni prezydent 
EACVI ESC. Otwarcia kursu i powitania dokonali 
prorektor PUM prof. P.  Gutowski i dziekan Wydziału 
Lekarskiego PUM prof. L.  Domański. Spotkanie 
było ogólnopolskie, zorganizowane we współpracy 
z Sekcją Echokardiografi i Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, pod patronatem szczecińskiej 
prezes OIL. Szkolenie było całodniowe.

Tematem kursu były najnowsze europejskie 
i amerykańskie standardy kardiologiczne w zakresie 
echokardiografi i. Wykładowcami byli znakomici 
eksperci europejscy, członkowie zarządów EACVI 
ESC, profesorowie G. Habib, E. Donal, F. Flach-
skampf, B. Cosyns, E. Płońska-Gościniak, A. Varga, 
B. Hristova, autorzy omawianych standardów. 
Wykłady prowadzili także eksperci polscy, obecni 
lub poprzedni członkowie zarządu Sekcji Echokar-
diografi i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 
profesorowie J. Kasprzak, Z. Gąsior, A. Szyszka, 

P. Lipiec, T. Kukulski i A. Gackowski. W trakcie 
kolejnych sesji omawiano poszczególne rekomenda-
cje ESC i AHA dotyczące oceny echokardiografi cznej 
funkcji skurczowej i morfologii serca, funkcji roz-
kurczowej serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, 
zajęcia serca na skutek terapii onkologicznej – radio-
terapii i chemioterapii oraz zastosowania w praktyce 
klinicznej metody echokardiografi i obciążeniowej. 
Na końcu omówiono trudne i ciekawe przypadki 
chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową, kardio-
miopatią przerostową, stenozą aortalną, wadą serca 
z uszkodzoną lewą komorą, stenozą mitralną, niedo-
mykalnością mitralną oraz chorobą wieńcową, gdzie 
ostateczne rozpoznanie postawiono na podstawie 
wyniku echokardiografi i obciążeniowej. Wszystkie 
sesje kończyły się ożywionymi dyskusjami, głównie 
w aspekcie wpływu wyniku badania echokardio-
grafi cznego spoczynkowego i/lub obciążeniowego 
na postępowanie terapeutyczne.

Jak zawsze, szkolenie europejskie EACVI zgro-
madziło ogromną liczbę uczestników z całego kraju, 
w tym roku rekordową, słuchacze czasami stali, 
choć ciągle donoszono krzesła. Na koniec rozdano 
uczestnikom certyfi katy EACVI ESC. 

prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak
Klinika Kardiologii

Zdjęcia Dagmara Budek

EUROPEJSKI 
KURS ECHOKARDIOGRAFICZNY 

EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA 
KARDIOLOGICZNEGO 2017

Prof. Bernard Cosyns, prof. Gilbert Habib, prof. Edyta Płońska-Gościniak, Prof. Bernard Cosyns, prof. Gilbert Habib, prof. Edyta Płońska-Gościniak, 
prof. Piotr Gutowski, prof. Andrzej Szyszka prof. Piotr Gutowski, prof. Andrzej Szyszka Prof. Gilbert HabibProf. Gilbert Habib
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Na Pomorskim Uni-
wersytecie Medycznym 
w Szczecinie podpisano 
list intencyjny o współ-
pracy pomiędzy uczel-
nią a prof. dr. Waltherem 
Parsonem z Uniwersyte-
tu Medycznego w Inns-
brucku w zakresie badań 
genetycznych o charak-
terze sądowym i popula-
cyjnym. W szczególności 
współpraca obejmuje ocenę szczątków ludzkich przy 
użyciu najnowocześniejszych metod genetycznych, 
interpretację wyników uzyskanych za pomocą analiz 
genetycznych oraz wykorzystanie istniejących baz 
danych i oprogramowania. W imieniu PUM list pod-
pisał prof. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki. 

– Projekt ten zainteresował mnie szczególnie, 
ponieważ grupa ze Szczecina stworzyła bardzo dobre 
zaplecze technologiczne, które umożliwia identyfi -
kację ludzkich szczątków pochodzących z okresu 
drugiej wojny światowej. Mało jest takich miejsc, 
gdzie komuś się to udało i był w stanie to osiągnąć 
– mówił prof. Walther Parson.

Zdaniem koordynatora Polskiej Bazy Genetycznej 
Ofi ar Totalitaryzmów (PBGOT) dr. Andrzeja Ossow-
skiego, współpraca z tak wybitnym specjalistą będzie 

pomocna i ułatwi identy-
fi kację szczególnie trud-
nych przypadków, wtedy 
np. kiedy nie wiadomo, 
z jakimi ofi arami mamy 
do czynienia i z jakiego 
są one okresu dziejów. 

Profesor Walther Par-
son pracuje w Instytucie 
Medycyny Sądowej Uni-
wersytetu Medycznego 
w Innsbrucku w Austrii. 

Odpowiadał za badania, dzięki którym stworzono 
krajową bazę danych DNA austriackiego Federal-
nego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Inns-
brucku. Jest członkiem międzynarodowych krymi-
nalistycznych grup roboczych. Jest też konsultan-
tem FBI, identyfi kował ofi ary tsunami ze Sri Lanki, 
przeprowadzał identyfi kację DNA szczątków dwójki 
zaginionych dzieci cara Mikołaja II – Anastazji 
i Aleksieja. Ostatnio badał szczątki 43 zaginionych 
meksykańskich studentów. Na co dzień zajmuje się 
badaniami DNA w archeologii i historii, badał m.in. 
czaszkę Mozarta i Friedricha Schillera. Prowadził 
też badania DNA słynnego człowieka lodu Ötzi.

Kinga Brandys
rzecznik prasowy 

Zdjęcie Łukasz Szełemej

SPECJALISTA Z FBI POMOŻE PUM 
W IDENTYFIKACJACH

KLINICYŚCI NIE POCHYLILIBY SIĘ 
NAD MATERIAŁEM PBGOT

Rozmowę z dr. Andrzejem Ossowskim z Polskiej Bazy Genetycznej 
Ofi ar Totalitaryzmów przeprowadziła redaktor Kinga Brandys
Kinga Brandys: – Na początku lutego 2017 r. wice-
prezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk złożył dymi-
sję, ponieważ uznał, że współpraca z PUM w zakresie 
identyfi kacji ofi ar nie jest zadowalająca.

Andrzej Ossowski: – Tak wynikało z przekazów 
medialnych, sam wiceprezes tego nie potwierdził. 
Przed 1 marca wszystko odwołał i wycofał się ze swo-
ich decyzji. Oczywiście, nie jest tajemnicą, że pan 
wiceprezes miał zarzuty dotyczące naszej współpracy.

Dr Andrzej Ossowski, prof. Walther Parson, prof. Andrzej Ciechanowicz Dr Andrzej Ossowski, prof. Walther Parson, prof. Andrzej Ciechanowicz 
w laboratorium PBGOTw laboratorium PBGOT
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A kiedy narodziły się te problemy?
– Problemy istniały od wielu lat, ale nie my jeste-
śmy źródłem tych problemów. Problemem jest IPN. 
Pracujemy z prokuratorami IPN, a nie z prof. Szwa-
grzykiem. Pan profesor nie jest naszym partne-
rem w prowadzonych pracach, tylko Prokuratura 
IPN i prokurator, który prowadzi postępowania. 
Nie możemy udzielać informacji w sprawie prowa-
dzonych śledztw osobom trzecim niezwiązanym 
ze śledztwem, które nie mają do tego prawa. Pan 
profesor we wszystkich sprawach nie powinien 
zwracać się do nas, tylko do prokuratora. 

Profesor Szwagrzyk mówił o opieszałości w prowa-
dzeniu badań identyfi kacyjnych ze strony PBGOT.
– Każdemu można zarzucić wszystko, ale dobrze 
mieć dowody. Gdzie są dowody na tę opieszałość? 
Nigdy prokuratorzy IPN nie mówili nam, że bada-
nia trwają za długo. Podawany jest przykład „Inki” 
(Danuty Siedzikówny), jakoby badania trwały sie-
dem miesięcy. Uważamy, że identyfi kacja osoby 
sprzed 70 lat w ciągu siedmiu miesięcy wskazuje 
na ekspresowe tempo. Ale sprawdziliśmy ten zarzut 
i okazało się, że badania trwały trzy i pół miesiąca. 
Badania identyfi kacyjne osób, które zginęły przeszło 
70 lat temu, to jest proces, który może trwać latami. 

Na czym polega takie badanie genetyczne?
– Badanie polega na pobraniu próbek z materiału 
dowodowego, czyli szkieletu, oraz porównaniu 
ich z materiałem pobranym od rodzin. Po drodze 
mamy dwa czynniki, których nie możemy obejść. 
Pierwszy to materiał porównawczy od bardzo bli-
skiej rodziny. A dla genetyków sądowych bliska 
rodzina to są dzieci bądź rodzice ofi ary. Do tej pory 
nie zgromadziliśmy ani jednego materiału porów-
nawczego od matki ofi ary. Jedyny materiał, jaki 
mieliśmy od matek, to próbki pobrane podczas 
ekshumacji rodziców ofi ar. Dzieci też praktycz-
nie nie ma. Warto pamiętać, że te ofi ary zginęły 
w młodym wieku i w wielu wypadkach nie zdążyły 
założyć rodzin i mieć dzieci. Zatem tych dzieci nie 
ma lub jest ich bardzo mało. Zgłaszają się do nas 
za to pokolenia zstępne po rodzeństwie i dalekich 
krewnych. Fakt, że posiadamy materiał, wcale nie 
oznacza, że będziemy mogli zidentyfi kować ofi arę. 

Drugim problemem, moim zdaniem największym, 
jest stan zachowania DNA. To nie jest badanie kli-
niczne, które możemy zrobić w ciągu kilku godzin. 
Standardowe profi lowanie genetyczne trwa dzień, 
czyli ustalenie profi lu genetycznego z materiału 

świeżo pobranego np. z wymazu. Natomiast to samo 
badanie z kości trwa kilka miesięcy. W tym wypadku 
stan zachowanego DNA jest nieporównywalnie gor-
szy, mamy miliony, czasem miliardy razy mniej DNA 
niż w materiale świeżym. Uzyskane DNA to nie jest 
pełen genotyp, zazwyczaj są to fragmenty, które 
określa się jako „śmieciowe DNA”. Koledzy klinicyści 
na pewno nie pochyliliby się nad takim materiałem, 
mało tego, taki materiał podczas izolacji DNA jest czę-
sto usuwany. A my właśnie z tego śmieciowego DNA 
próbujemy zidentyfi kować człowieka. Rozpad jest 
tak ogromny, że takich badań podczas identyfi kacji 
DNA musimy wykonać kilkadziesiąt lub kilkaset. 
Przygotowanie próbki kości do izolacji DNA trwa kilka 
godzin. Najpierw trzeba wyciąć odpowiedni fragment 
kości specjalną sterylizowaną piłą w oczyszczonym 
pomieszczeniu. Za każdym wycięciem procedura 
musi być powtórzona. Po wycięciu pobrany fragment 
jest ponownie kilka godzin oczyszczany w komorze 
diamentowymi jednorazowymi ostrzami. Kolejny etap 
to chemiczne i fi zyczne usuwanie zanieczyszczeń 
obcym DNA. Największym dla nas problemem jest 
zanieczyszczenie pobranej próbki świeżym materia-
łem genetycznym, który może przykryć badany profi l. 
Dlatego na PUM stworzyliśmy jedyną w Polsce osobną 
linię badawczą do badania DNA z kości. W miejscu 
izolacji materiału nie odbywają się inne badania. 

A może potrzebujecie więcej osób do pracy w Zakładzie 
Genetyki Sądowej, które zajmowałyby się izolacją 
materiału genetycznego?
– Więcej pracowników na pewno przyspieszyłoby 
prace. Zespół jest mały, ale został dobrany pod 
kątem posiadanych warunków lokalowych i fi nan-
sowych. Oczywiście, w Polsce są większe zespoły 
genetyki sądowej. 

Jest pomysł stworzenia konsorcjum zakładów gene-
tyki pracujących na potrzeby IPN.
– Byliśmy już na pierwszym spotkaniu. Często 
powtarzam, że nie jesteśmy monopolistą. Do naszego 
zakładu trafi ło 800 szkieletów, a np. do Wrocławia 
900. Prokurator wybiera te instytucje, które pra-
cują bardzo sprawnie. Każdy z nas w czymś się 
specjalizuje, PUM czy Kraków, Wrocław, Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne.

Nad czym obecnie pracujecie?
– Skupiamy się na badaniach szczątków znale-
zionych na terenie Aresztu Śledczego w Białym-
stoku. Pracujemy na materiałach z Powązek, choć 
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wyklętych”. Wśród odznaczo-
nych było czterech pracow-
ników naukowych Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie związa-
nych z Polską Bazą Gene-
tyczną Ofi ar Totalitaryzmów. 
Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymali: 
prof. dr hab. Andrzej Ciecha-
nowicz – kierownik Zakładu 
Biochemii Klinicznej i Mole-
kularnej, prof. dr hab. Miro-
sław Parafi niuk – kierownik 
Zakładu Medycyny Sądowej, 
prof. dr hab. Krzysztof Boro-
wiak – kierownik Zakładu Tok-
sykologii Klinicznej i Sądowej 

i dr Andrzej Ossowski – kierownik Zakładu Gene-
tyki Sądowej, koordynator PUM ds. PBGOT.

Kinga Brandys
rzecznik prasowy

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył 1 marca 
2017 r. odznaczenia państwowe kombatantom 
i osobom pielęgnującym pamięć o „żołnierzach 

od 2014 r. nie uzyskaliśmy nowego materiału 
porównawczego od kolegów z IPN. Bez materiałów 
nie można tych prac zakończyć. Równolegle ana-
lizujemy „obławę augustowską”, pracujemy nad 
szczątkami z Cmentarza Wojskowego w Białymstoku 
oraz z Bielska Podlaskiego. Na ukończeniu są prace 
z obozu zagłady w Sobiborze, mamy bardzo cie-
kawe wyniki, ale ze względu na tajemnicę śledztwa 
nie mogę o tym rozmawiać. Pracujemy nad szcząt-
kami majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Jak 
zapewne wiele osób wie, miejsce jego pochówku było 
wielokrotnie zmieniane, szczątki także przenoszono, 
o czym wiemy z relacji świadków, a to wszystko 
nie ułatwia nam pracy. Wtórne miejsca pochówku 
są dla nas bardzo trudne. Szczątki są często roz-
proszone i wymieszane z innymi.

A czy prowadzicie badania w Szczecinie?
– W Szczecinie ofi ar zbrodni komunistycznych nie 
jest zbyt wiele. Prowadziliśmy ekshumacje żołnierzy 
Bojowego Oddziału Armii. W województwie zachod-

niopomorskim odnajdujemy więcej miejsc pochówków 
ofi ar zbrodni komunistycznych. W Szczecinie odnaj-
dowanie miejsc jest stosunkowo łatwe, zachowała się 
bowiem dokumentacja i są zapisy w księgach cmen-
tarnych. Wiemy, gdzie były pochowane takie osoby.

A jakiego bohatera za chwilę nam ujawnicie, kogo 
już jesteście pewni, kogo udało się zidentyfi kować?
– Dla nas każda ofi ara jest ważna. Tym różnimy się 
od kolegów z IPN. My nie szukamy Pileckiego, Fiel-
dorfa – my szukamy wszystkich ofi ar. Nie chcemy 
koncentrować się na wybranych postaciach. Naszym 
zdaniem jest to niemoralne. Każda z ofi ar jest godna 
identyfi kacji. Im wszystkim przywracamy pamięć.

Dziękuję za rozmowę. 

Osoby, które chciałyby oddać materiał genetyczny, 
proszone są o kontakt z Zakładem Medycyny Sądo-
wej w Szczecinie, tel. +48 91 46 61 857 lub e-mail: 
pbgotpum@sci.pum.edu.pl .

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 
ZA PRACĘ W PBGOT

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Krzysztof Sitkowski
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Tytuł naukowy profesora

1. prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa – Zakład 
Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (12 września)

2. prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kordek – Klinika 
Patologii Noworodka (2 czerwca)

3. prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska – Katedra 
i Zakład Histologii i Embriologii (22 kwietnia)

4. prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski – Klinika 
Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedo-
borów Immunologicznych (22 stycznia)

5. prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski – Katedra 
i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej (22 stycznia)

6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak – Zakład 
Ortodoncji (2 grudnia)

7. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek – Zakład Ana-
tomii Prawidłowej i Klinicznej (2 grudnia)

Awans na stanowisko profesora zwyczajnego

1. prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski – Zakład Gene-
tyki i Patomorfologii (1 marca)

2. prof. dr hab. n. med. Leszek Domański – Klinika 
Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 
(1 lipca)

3. prof. dr hab. n. med. Andrzej Starczewski – Klinika 
Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicz-
nej (1 grudnia)

Awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego

1. dr hab. n. med. Grażyna Adler – Samodzielna Pra-
cownia Gerontobiologii (1 maja)

2. prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa – Zakład 
Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (1 grudnia)

3. dr hab. n. med. Bohdan Górski – Zakład Genetyki 
i Patomorfologii (1 grudnia)

4. prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska – Katedra 
i Zakład Histologii i Embriologii (1 lipca)

5. dr hab. n. med. Artur Mierzecki – Samodzielna Pracow-
nia Kształcenia Lekarza Rodzinnego (1 października)

6. dr hab. n. med. Jerzy Sieńko – Klinika Chirurgii 
Ogólnej i Transplantacyjnej (1 grudnia)

Awans na stanowisko adiunkta

1. dr n. med. Bolesław Banach – Katedra i Zakład Fizjo-
logii (1 października)

2. dr n. med. Katarzyna Barczak – Katedra i Zakład 
Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji (1 lutego)

3. dr n. med. Sylwester Ciećwierz – Klinika Ginekolo-
gii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej (1 paź-
dziernika)

4. dr hab. n. med. Jeremy Clark – Zakład Biochemii 
Klinicznej i Molekularnej (1 października)

5. dr n. med. Paweł Domagała – Katedra i Zakład Pato-
morfologii (1 października)

6. dr n. med. Katarzyna Galant – Zakład Medycyny 
Laboratoryjnej (1 października)

7. dr n. med. Katarzyna Kotfi s – Klinika Anestezjologii, 
Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (1 lutego)

8. dr n. med. Małgorzata Kozak – Katedra i Zakład Pro-
tetyki Stomatologicznej (1 października)

9. dr n. med. Helena Masiuk – Zakład Medycyny Labo-
ratoryjnej (1 października)

10. dr n. med. Joanna Pierzak-Sominka – Zakład Epi-
demiologii i Zarządzania (1 października)

11. dr hab. n. med. Maciej Romanowski – Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (1 października)

12. dr n. med. Paulina Roszkowska – Zakład Diagnostyki 
Immunologicznej (1 października)

13. dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka – Samo-
dzielna Pracownia Gerontobiologii (1 października)

14. dr n. med. Monika Szmidt – Katedra i Zakład Stoma-
tologii Zachowawczej i Endodoncji (1 lutego)

15. dr n. med. Iwona Szydłowska – Klinika Ginekologii, 
Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej (1 paź-
dziernika)

16. dr hab. n. med. Iwona Teul – Zakład Anatomii Pra-
widłowej i Klinicznej (1 października)

17. dr n. med. Edyta Zagrodnik-Ułan – Oddział Kliniczny 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci 
(1 lutego)

18. dr n. med. Labib Zair – Klinika Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej (1 lutego)

19. dr n. med. Ewa Żochowska – Klinika Endokrynolo-
gii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych 
(1 października)

Powołania do pełnienia funkcji kierowniczych – 
katedry wielojednostkowe

1. prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska – p.o. kie-
rownika Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medy-
cyny Laboratoryjnej (1 sierpnia)

2. prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski – p.o. 
kierownika Katedry (1 maja), kierownik Katedry Radio-
logii (1 lipca)

3. prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski – p.o. kierow-
nika Katedry Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Transplantacyjnej (1 maja)

4. dr hab. n. med. Leszek Sagan – p.o. kierownika Kate-
dry Neurochirurgii (1 grudnia)

Powołania do pełnienia funkcji kierowniczych – jednostki podstawowe

1. dr n. med. Rafał Becht – p.o. kierownika Oddziału 
Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunologii 
Nowotworów (1 marca)

2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski – p.o. kierownika 
Kliniki Onkologii i Chemioterapii (jednostka przekształ-
cona) (1 marca) 

3. prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak – kierownik 
Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej (jed-
nostka przekształcona) (15 października)

4. dr hab. n. med. Maria Gańczak – p.o. kierownika 
Zakładu (10 maja), kierownik Zakładu Epidemiologii 
i Zarządzania (1 lipca)

5. mgr Jan Jelec – kierownik Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu (1 października)

6. dr n. med. Anna Jurczak – p.o. kierownika Zakładu 
Pielęgniarstwa Specjalistycznego (1 sierpnia)

7. dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza – p.o. kierownika 
Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej (1 sierpnia)

ZMIANY KADROWE NA PUM W 2016 R.
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8. prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz – kierownik 
Katedry i Zakładu Chemii Kosmetycznej i Farmaceu-
tycznej (jednostka przekształcona) (1 maja) 

9. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder – p.o. kierow-
nika Samodzielnej Pracowni (1 kwietnia), kierownik 
Samodzielnej Pracowni Neurokognitywistyki Stoso-
wanej (1 lipca)

10. dr n. med. Iwona Krawczyk-Sulisz – kierownik 
Oddziału Klinicznego Chorób Płuc (1 lipca)

11. dr n. med. Danuta Lietz-Kijak – p.o. kierownika Samo-
dzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki 
Stomatologicznej (jednostka przekształcona) (1 lipca)

12. dr n. med. Łukasz Madany – p.o. kierownika Oddziału 
Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej (1 grudnia)

13. dr n. med. Joanna Manowiec – p.o. kierownika 
Zakładu Stomatologii Dziecięcej (1 października)

14. dr hab. n. med. Marek Myślak – kierownik Zakładu 
Interwencji Klinicznych i Medycyny Katastrof (1 paź-
dziernika)

15. dr hab. n. med. Ewa Sobolewska – kierownik Zakładu 
Gerostomatologii (1 stycznia)

16. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski – p.o. kie-
rownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej 
i Gastroenterologicznej (15 listopada)

17. dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka – p.o. kie-
rownika Samodzielnej Pracowni Onkologii Klinicznej 
(15 listopada)

18. dr n. med. Iwona Wojciechowska-Koszko – p.o. kierow-
nika Zakładu Diagnostyki Immunologicznej (1 sierpnia)

19. prof. dr hab. n. med. Grażyna Wilk – kierownik Zakładu 
Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej (jednostka prze-
kształcona) (1 maja)

20. dr n. med. Ewa Wunsch – p.o. kierownika Samodziel-
nej Pracowni Medycyny Translacyjnej (1 października)

21. prof. dr hab. n. med. Barbara Zdziarska – kierownik 
Kliniki Hematologii i Transplantologii (1 grudnia) 

Zatrudnienia lub awanse na stanowiska kierownicze lub samodzielne 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. mgr Iwona Walczak – p.o. kierownika Osiedla Stu-
denckiego (1 września)

Przejścia pracowników na emeryturę lub rentę

1. Czesława Adamarek – dozorca, Dział Spraw Socjal-
nych Pracowników – Dziwnów (15 marca)

2. Alina Bielawska – pracownik gospodarczy, Zakład 
Toksykologii Klinicznej i Sądowej (29 lipca)

3. mgr Stanisław Gorwa – kierownik Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu (30 września)

4. dr n. med. Wanda Górnik – starszy specjalista, Zakład 
Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej (30 września)

5. Wanda Idzińska – pomoc laboratoryjna, Zakład Gene-
tyki i Patomorfologii (23 marca)

6. Genowefa Jankowska – recepcjonista, Dom Studencki 
nr 3 i 4 (31 sierpnia)

7. dr n. med. Alina Jarema – starszy wykładowca, 
Oddział Kliniczny Radioterapii (30 września)

8. mgr Maria Kałdońska – starszy specjalista, Zakład 
Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (30 września)

9. mgr Roman Kramerek – starszy instruktor, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu (30 września)

10. mgr Danuta Lemińska – kierownik czytelni Biblioteki 
Głównej (30 kwietnia)

11. Janusz Lepert – samodzielny referent, Dział Zakupów 
(27 września)

12. mgr Stanisław Mamzer – wykładowca, Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych (29 lutego)

13. dr n. med. Iwona Noceń – starszy wykładowca, Zakład 
Chemii Medycznej (30 września)

14. mgr inż. Lucyna Pawluch – specjalista nauk.-techn., 
Klinika Pediatrii i Hematologii Dziecięcej (30 września)

15. dr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka – starszy 
wykładowca, Zakład Periodontologii (30 września)

16. Teresa Wasilewska – starszy technik, Zakład Far-
makokinetyki i Terapii Monitorowanej (30 września) 

17. Bronisława Wiśniewska – samodzielna księgowa, Dział 
Księgowości (29 stycznia)

Zmarli pracownicy uczelni

18. Bogumiła Szamocka – kierownik Osiedla Studenc-
kiego (24 sierpnia)

Opracowano na podstawie 
materiałów Działu Kadr

31 marca 2017 r. zmarła 

Prof. dr hab. n. med. 
TERESA BARANOWSKA-GEORGE

Kierownik Kliniki Okulistyki i Zakładu Patofi zjologii 
Narządu Wzroku w latach 1972–1996. 

Odznaczona m.in. Odznaką Honorową Gryfa 
Pomorskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Miała 91 lat.

14 stycznia 2017 r. zmarł 

Prof. dr n. tech. 
HENRYK MIKOSZA

W latach 1962–1993 kierownik Katedry i Zakładu 
Biofi zyki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 

Odznaczony m.in. Odznaką Honorową Gryfa 
Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 94 lata.

11 kwietnia 2017 r. zmarła 

Prof. dr hab. n. med. 
HALINA PILAWSKA

Wspaniały lekarz pediatra, od lat związana 
z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie. 
Kierownik Zakładu Propedeutyki Pediatrii (1972–1973), 

Zakładu Higieny (1973–1983), Katedry Medycyny 
Społecznej (1977–1994), Zakładu Epidemiologii 

(1983–1994). Założycielka samorządu lekarskiego 
w Szczecinie. Odznaczona m.in.: Odznaką Honorową 
Gryfa Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Gloria 

Medicinae”. Miała 92 lata.
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W ramach projektu „Centrum Innowacyjnej Edu-
kacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie”, POWR.05.03.00-00-0007/15-
00, w dniach 21–23 marca 2017 r. czworo nauczy-
cieli akademickich PUM odbyło staż w Centrum 
Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach. 

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął 
się spotkaniem z kierownik CDiSM 
Joanną Makuch, która zapoznała 
nas z zasadami funkcjonowania jed-
nostki. W dalszej części zostaliśmy 
zapoznani przez trenerów i techników 
symulacji z infrastrukturą Centrum, 
w tym z salami symulacyjnymi, pomieszczeniami 
debriefi ngu, pomieszczeniami wykorzystując ymi 
technologię ICT, czytelnią multimedialną. 

Podczas stażu mieliśmy możliwość aktywnego 
uczestniczenia w sesjach symulacji medycznej. 
Odgrywanie ról i analiza przypadku to najczęściej 
wykorzystywane w nauczaniu techniki symu-
lacji. Przez kolejne dni wcielaliśmy się w człon-
ków zespołów interdyscyplinarnych, podejmując 
działania w konkretnych sytuacjach klinicznych. 
Nagrany obraz sesji symulacyjnej służył następ-
nie do odtworzenia i omówienia podczas debrie-
fi ngu. Umożliwiono nam udział w każdym etapie 
symulacji, począwszy od sesji, poprzez sterowa-
nie symulatorem wysokiej wierności za pomocą 
komputera znajdującego się w sterowni, aż do pro-

wadzenia debriefi ngu. Trenerzy i technicy CDiSM 
zapoznali nas ze schematem tworzenia scenariuszy 
symulacji medycznych, wskazując na konieczność 
uwzględnienia konkretnych potrzeb dydaktycznych.

Udział w szkoleniu uświadomił nam, że symula-
cja medyczna jako technika nauczania ma ogromny 

potencjał i wiele zalet, jednak wymaga 
współpracy oraz zaangażowania 
zarówno trenerów i techników symu-
lacji, jak również odpowiednio przy-
gotowanych nauczycieli. 

Cały zespół pracujący w Centrum 
zapewnił nas o gotowości do meryto-
rycznego wsparcia naszych działań 

w szeroko pojętym obszarze symulacji medycznej. 
Staż szkoleniowy w CDiSM w Katowicach uwa-
żamy za bardzo wartościowy, jednocześnie mamy 
nadzieję, że uzyskamy możliwość zapoznania się 
z nowo budowanym Centrum Symulacji Medycznej 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zabrzu oraz wprowa-
dzanymi w tym roku metodami nauczania z wyko-
rzystaniem standaryzowanych pacjentów i obiek-
tywnych strukturyzowanych egzaminów (OSCE). 

dr n. zdr. Anna Cybulska, 
dr n. med. Sylwia Wieder-Huszla, 

dr n. zdr. Anita Rybicka,
dr n. zdr. Dorota Branecka-Woźniak, 

mgr Anna Starkowska
Zdjęcia Archiwum CDiSM Katowice

STAŻ W CENTRUM DYDAKTYKI 
I SYMULACJI MEDYCZNEJ
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SERWIS INFORMACYJNY 
BIBLIOTEKI PUM

Taylor & Francis Medical Journals
Od stycznia br. nasza uczelnia przystąpiła 

do konsorcjum bibliotek prenumerujących kolekcje 
czasopism Taylor & Francis.W dwóch kolekcjach 
Medical Library i Expert Opinions dostępnych jest 
217 tytułów, m.in.: „British Journal of Neurosur-
gery”, „Pediatric Hematology & Oncology”, „Scan-
dinavian Journal of Urology”, „World Journal of 
Biological Psychiatry”, „Expert Opinion on Drug 
Metabolism & Toxicology”, „Expert Opinion on Phar-
macotherapy”. Licencja umożliwia dostęp do artyku-
łów opublikowanych od 1997 r. dla nieograniczonej 
liczby użytkowników w sieci internetowej PUM oraz 
z komputerów domowych poprzez usługę VPN.

Wyróżnienie dla biblioteki PUM
Biblioteka PUM została wyróżniona w trzeciej 

 edycji akcji „Promocja e-czytelnictwa w bibliotece” 

w kategorii „Aktywna 
promocja IBUK Libry 
w mediach, na stro-
nach www bibliotek 

oraz na portalach społecznościowych” 
w grupie bibliotek uczelnianych. Naszą 
bibliotekę wyróżniono za promowanie 
e-zasobów przy wykorzystaniu kodów 
QR. Organizatorem tej ogólno-
polskiej akcji jest Wydawnictwo 
Naukowe PWN oraz platforma 
IBUK Libra.

Nagrodę w imieniu biblioteki 
odebrała Edyta Rogowska – kierownik Działu Infor-
macji Naukowej i Bibliografi i Biblioteki Głównej 
podczas gali, która odbyła się w dniu 30 marca 
w Teatrze Syrena w Warszawie.

Dagmara Budek
Zdjęcie Natalia Okulicz-Kozaryn

na 
ry 
o-
ek 
ch” 
szą 
nie 

dów 

W marcu i kwietniu 2017 r. przedstawiciele 
Działu Promocji i Informacji wspierani przez pracow-
ników innych jednostek PUM, uczestniczyli w tar-
gach edukacyjnych w Świdwinie, Gorzowie Wielko-
polskim, Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu, Byto-
wie, Stargardzie, Szczecinie oraz Kamieniu Pomor-

skim. W tym samym czasie prezentowano ofertę 
uczelni w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie 
oraz w liceach Kamienia Pomorskiego i Złocieńca.

Dwie największe imprezy targowe odbyły się 
w Warszawie i Poznaniu, wzięło w nich udział ponad 
200 wystawców z kraju i zagranicy. Gościem spe-

WIOSENNE 
WYJAZDY TARGOWE PUM
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cjalnym warszawskiego salonu edukacyjnego Per-
spektyw była Ukraina, a w uroczystości otwarcia 
wziął udział ambasador tego kraju Andrij Deszczy-
cia. Podczas imprezy z fanami spotkała się Karo-
lina Gruszka, aktorka odtwarzająca tytułową rolę 
w fi lmie „Maria Skłodowska-Curie”. 

Targi edukacyjne w Poznaniu przebiegały pod 
hasłem „Wiedza zaczyna się od pytań”, uczestni-
czyło w nich aż 32 800 zwiedzających. Poznańskie 
wydarzenie to wspólne przedsięwzięcie samorządu 
województwa wielkopolskiego, Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Poznaniu oraz Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. W ostatni dzień targów odbył 
się 10. PKO Poznań Półmaraton, w którym zwy-
ciężył Polak Marcin Chabowski z czasem 1:03:15, 
a Karolina Nadolska ustanowiła nowy rekord Polski 
z czasem 1:09:54. 

Już po raz drugi wzięliśmy udział w targach 
edukacyjno-zawodowych Vocatium organizowanych 
w Szczecinie przez Institut für Talententwicklung 
z Niemiec. Targi odwiedziło blisko 3 tys. młodych 
ludzi szukających swojej ścieżki rozwoju i kariery. 
Ich celem jest umożliwienie młodym ludziom, uczel-
niom oraz przedsiębiorstwom kontaktów i rozmów 

doradczych na jak najwyższym poziomie. Przed 
wizytą na targach młodzież w szkołach dowiaduje 
się o wystawcach, ofertach i sposobie kształcenia. 
Dla zainteresowanych organizatorzy ustalają ter-
miny indywidualnych rozmów. W tym roku było 
ponad 40 wystawców z Polski i Niemiec, przepro-
wadzono 5700 rozmów z uczniami. Zainteresowani 
naszym stoiskiem pytali o medycynę ogólnie, a także 
o dietetykę, psychologię, stomatologię, fi zjoterapię 
i kosmetologię.

Podczas targów oraz w trakcie spotkań roz-
daliśmy ponad 1800 informatorów oraz prze-
prowadziliśmy kilkaset rozmów z maturzystami 
i uczniami szkół średnich. Uczniowie byli głównie 
zainteresowani kierunkiem lekarskim, lekarsko-
-dentystycznym, dietetyką oraz fi zjoterapią. Pytali 
o progi przyjęcia na studia, wymagane przedmioty, 
zasady rekrutacji oraz datę uruchomienia farma-
cji. Duże zainteresowanie i zaciekawienie budził 
tegoroczny gadżet rekrutacji PUM – kropla krwi 
w formie odblasku. 

Kinga Brandys, Cezary Czerniakowski
Dział Promocji i Informacji
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 Od pomysłu do przemysłu, czyli jak skomercjali-
zować badania naukowe i prace rozwojowe w ramach 
programu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI + (reali-
zowanego w ramach projektu pozakonkursowego 
Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi 
i komercjalizacją wyni-
ków prac B+R w jednost-
kach naukowych i przed-
siębiorstwach w ramach 
działania 4.4. Zwiększa-
nie potencjału kadro-
wego sektora B+R Programu Operacyjnego Inte-
ligentny Rozwój, współfi nansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Projekt Inkubator Innowacyjności + realizowany 
jest w ramach konsorcjum MareMed przez Centrum 
Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie oraz Centrum Innowacji 
Akademii Morskiej Sp. z o.o.

Celem programu jest inicjowanie współpracy 
pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem 
przemysłowym, w tym promocja osiągnięć nauko-
wych z branży medycznej i morskiej, zwiększenie 
ich wpływu na rozwój innowacyjności i realizowanie 
zadań, które doprowadzą do zastosowania wyni-
ków badań i prac w konkretnych rozwiązaniach 
rynkowych. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przyznało konsorcjum MareMed środki fi nansowe 
w wysokości prawie 2,5 mln zł. Wartość poje-
dynczego grantu wyniesie do 100 tys. zł, z czego 
90 tys. zł będzie można wykorzystać m.in. na zakup 
niezbędnej aparatury, strategię rozwoju oraz na pro-
totypy mające szansę rozwoju komercyjnego. Pozo-
stała część dofi nansowania przeznaczona będzie 
na pakiet prawny, obejmujący m.in. badanie czysto-
ści danego rozwiązania i ochronę prawną. Ponadto 
każdy z zespołów wybranych do dalszej współpracy 
weźmie udział w warsztatach obejmujących wstępne 
rozpoznanie uwarunkowań prawnych, które mogą 
mieć szczególnie istotny charakter z perspektywy 
planowania realizacji projektu oraz późniejszego 
wdrożenia usługi lub produktu na rynku. Doty-

czyć będą telemedycyny, przetwarzania wrażliwych 
danych osobowych, szczególnie w kontekście ewen-
tualnego wykorzystania zewnętrznych dostawców 
rozwiązań informatycznych, wielopoziomowych 

zależności produktów 
i usług w branży medycz-
nej i morskiej.

Przykładowe rozwią-
zania, które mogłyby 
otrzymać wsparcie z pro-
gramu, to m.in. kosmetyki 
do skóry dla marynarzy 

czy ochrona zdrowia psychicznego na morzu. Nie 
oznacza to jednak braku możliwości wsparcia dla 
rozwiązań innych niż typowe tylko i wyłącznie dla 
jednej z branż.

Projekt skierowany jest do naukowców, stu-
dentów, absolwentów, a także do niezależnych 
wynalazców, którzy chcieliby nawiązać współpracę 
ze środowiskiem naukowym.

Planowane są dwa nabory pomysłów; pierwszy 
uruchomiony będzie w maju. Konkurs poprzedzi 
giełda, podczas której naukowcy z obu uczelni 
będą mieli możliwość poznać się nawzajem, poznać 
potrzeby i oczekiwania oraz spróbować wspólnie 
utworzyć zespoły badawcze, które doprowadzą 
do rozwiązania konkretnych problemów obu branż.

Do udziału zachęcamy nie tylko naukowców, 
którzy chcą realizować nowe pomysły, ale także 
tych, których rozwiązania są już zaawansowane 
i wymagają np. stworzenia strategii biznesowej 
wejścia na rynek, wykonania prototypu czy też 
kontynuacji badań.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają 
pracownicy Centrum Transferu Technologii PUM. 

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicz-
nego lub mailowego: 
CTT PUM – ul. Podgórna 22/23, III p., 
tel. 91 4800 858, 91 4800 870
mail: cttpum@pum.edu.pl; 
Joanna.wierzbowska@pum.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/cttpum/

J oanna Wierzbowska
Centrum Transferu Technologii 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +
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6 marca 2017 r. odbyło seminarium „Ratow-
nictwo medyczne na współczesnym polu walki”. 
W zajęciach uczestniczyli studenci pierwszego oraz 
trzeciego roku ratownictwa medycznego, studenci 
medycyny, pielęgniarstwa oraz absolwenci Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Wykładowcą był podkomisarz Michał Kurdziel, 
ratownik medyczny, absolwent PAM, wykładowca 
Szkoły Policyjnej w Słupsku i PUM, uczestnik 
misji w Afganistanie w drugiej zmianie w roku 
2007/2008, gdzie pełnił służbę ratownika medycz-
nego. Opowiadając o pracy zawodowej, zachęcał słu-
chaczy do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. 

Kolejnym prelegentem był Dariusz Rogoziński, 
twórca TCCC (Tactical Combat Casualty Care) 

„Czerwona Taktyka” w Polsce, funkcjonariusz 
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego 
Policji we Wrocławiu, operator grupy szturmowej, 
koordynator działań medycznych. Dariusz Rogoziń-
ski opracował system działań, których celem jest 
ewakuacja poszkodowanych z miejsca bezpośredniej 
walki. Głównym zadaniem jest ratowanie życia ran-
nych przy wykorzystaniu odskoku i odparcia ataku. 
Czerwona Taktyka to powiązanie medycyny pola 
walki z procedurą szturmową. Główną zasadą jest 
udzielanie pomocy poszkodowanym z najlżejszymi 
obrażeniami, tak by mogli jak najszybciej wrócić 
do prowadzenia działań i wsparcia swojej grupy. 
Należy wyzbyć się bohaterstwa związanego z osłoną 
rannych i próbą ich jednoczesnej ewakuacji. Takie 

RATOWNICTWO 
NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI
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postępowanie jest wbrew instynktowi ratownika 
medycznego, tj. niesienia pomocy najpierw tym, któ-
rzy pomocy potrzebują najbardziej. Podczas semi-
narium słuchacze poznali standardy pracy ratow-
nika w pododdziałach antyterrorystycznych policji. 

Organizatorami seminarium byli prof. PUM 
Marek Myślak, kierownik Zakładu Interwencji Kli-
nicznych i Medycyny Katastrof, mgr Natalia Bobak, 
wykładowca Zakładu Interwencji Klinicznych 
i Medycyny Katastrof oraz mgr Alina Wojciechow-
ska, wykładowca w Klinice Patologii Noworodka. 
Seminarium odbyło się dzięki zaangażowaniu stu-
dentów, członków Parlamentu Studentów PUM oraz 
Studenckiego Koła Naukowego Koło Ratunkowe 
PUM działającego przy Klinice Anestezjologii, Inten-
sywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej. Patronat 
nad spotkaniem objęła prof. Beata Karakiewicz, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.

Studenci PUM wraz z kadrą uczestniczyli także 
w warsztatach z Samodzielnym Pododdziałem Anty-
terrorystycznym Policji ze Szczecina. Akcja, w której 
wzięło udział 120 studentów PUM, została zorganizo-
wana w związku z przygotowaniami do fi nału sierp-
niowych regat The Tall Ships Races w Szczecinie. 
Ćwiczenia odbyły się w nocy z 28 na 29 marca. Przed 
symulacją szturmu na galerię handlową w centrum 
Szczecina studenci zostali zapoznani z celem ćwi-
czeń i specyfi ką pracy oddziału. Scenariusz ćwiczeń 
przewidywał udział dwóch aktywnych strzelców 
(activ shooter) oraz napastnika przetrzymującego 
w sali kina kilkudziesięciu zakładników. Po zgło-
szeniu o strzelaninie, w której rannych zostało pięć 
osób, przeprowadzono ewakuację poszkodowanych. 
W tym czasie patrol policji odnalazł pakunek zawie-
rający ładunek wybuchowy. Do akcji włączył się 
patrol pirotechników wraz z psami, którzy dokonali 
oględzin terenu, zabezpieczyli ładunek i przewieźli 
go w bezpieczne miejsce. Do zadań studentów PUM 
należało pozorowanie urazów, obserwacja i ocena 
czynności wykonanych przez policjantów w ramach 
kwalifi kowanej pierwszej pomocy. Pozoranci po ćwi-
czeniach odpowiadali na pytania dotyczące opinii 
i wrażeń z ćwiczeń, a opracowane wyniki przekazano 
policji. Organizatorami ćwiczeń była mgr Natalia 
Bobak z Zakładu Interwencji Klinicznych i Medy-
cyny Katastrof i lek. Bartosz Miazgowski z Kliniki 
Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny 
Ratunkowej. Zadaniem takich ćwiczeń jest koordy-
nacja działań służb oraz przepływ informacji między 
nimi, tak aby w przypadku realnego zagrożenia 
działać szybko i sprawnie. 

Rozmowa Kingi Brandys 
z gośćmi specjalnymi seminarium
Kinga Brandys: Jak powinni zachowywać się ratownicy 
na polu walki – o tym rozmawiacie ze studentami PUM.
Podkomisarz Michał Kurdziel: – Podczas semina-
rium mówiłem o roli ratownika medycznego w służ-
bach, wojsku i policji. Udzielanie pierwszej pomocy 
w warunkach policyjnych należy traktować jako ele-
ment interwencji, zawsze mogą powstać inne dodat-
kowe sytuacje, które są zagrożeniem dla poszkodo-
wanych, obserwatorów czy funkcjonariuszy. Dlatego 
wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy musi 
być znana policjantom, ale również studentom, 
którzy będą współdziałać na miejscu zdarzenia. 

Czy PUM dał Panu dobre przygotowanie do pracy 
zawodowej?
Michał Kurdziel: – Uzyskałem bardzo dobre 
przygotowanie z zakresu medycznych czynności 
ratunkowych i ratownictwa medycznego. Działania 
w warunkach wojennych to zupełnie odmienne pro-
cedury i takie szkolenia przechodziłem w Afganista-
nie i w Polsce. W Słupsku prowadzę zajęcia z medy-
cyny w survivalu. Do PUM zawsze miło powracam, 
do znakomitych wykładowców – prof. Cezarego 
Pakulskiego, doc. Włodzimierza Majewskiego 
i dr Beaty Wudarskiej.

Większość Pańskich działań jest objęta tajemnicą. 
Ale proszę powiedzieć coś o działaniach specjalnych. 
Dariusz Rogoziński: – 16 lat spędziłem w oddzia-
łach antyterrorystycznych policji we Wrocławiu. 
Moje działania zawsze były ryzykowne i trudne, ich 
realizacja odbywała się głównie w kraju. Jeździliśmy 
także na różnego rodzaju misje np. do Kosowa. 
Ryzyko pracy jest zawsze maksymalne. Akcje 
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są dynamiczne i niespodziewane. Moje akcje trwają 
długo, czasem po kilkanaście godzin. 

Co chcecie przekazać studentom na seminarium?
Dariusz Rogoziński: – Chcę im powiedzieć, 
że warto mieć marzenia, praca w policji jest bardzo 
satysfakcjonująca i rozwijająca. Warto postawić 
na edukację, naukę języków, a świat będzie stał 
przed nimi otworem.
Michał Kurdziel: – Od 1999 r. w Polsce zginęło 
ponad 170 policjantów, a we wszystkich misjach, 
w których uczestniczyliśmy, zginęło niespełna 100 
żołnierzy. Dlatego często podkreślamy, że nie tylko 
na wojnach można stracić życie. Wszystkie czyn-
ności wykonujemy nawet z narażeniem życia. Nasz 
cel to odpowiednie wyszkolenie, dobre umiejętności 
fi zyczne i kwalifi kacje. 

Czujemy się coraz bardziej zagrożeni, coraz więcej 
złych informacji do nas dociera. Ostatnie z Londynu 
i Sztokholmu. Często nie wiemy, jak się zachować 
w chwilach zagrożenia, nikt nas tego nie uczy. O czym 
należy pamiętać?
Dariusz Rogoziński: – Najważniejsza jest trzeźwość 
umysłu i szybkość działania. Warto także posia-
dać nawet najprostszą wiedzę z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Do działań w obrębie rodziny 
taka pomoc w zupełności wystarczy. 
Michał Kurdziel: – My, ratownicy mamy narzucony 
przez ustawę obowiązek nauki pierwszej pomocy. 
Jeżeli wiesz, że pewne sytuacje mogą być ryzy-
kowne, to nie musisz tego robić. Rozsądek ponad 
wszystko! Wsparcie innych osób jest bardzo ważne 

i zawsze należy pamiętać o konieczności powiada-
miania odpowiednich służ ratowniczych. Należy 
dzwonić po pomoc, jeżeli nie czujemy się bezpiecz-
nie. Niestety, głównym zagrożeniem, które na nas 
czyha, jest znieczulica innych osób. Coraz częściej 
zauważamy brak reakcji. A jeśli chodzi o zagrożenie 
terrorystyczne, już jest wokół nas.
Dariusz Rogoziński: – Zagrożenie zawsze było, 
nie dotyczy nas bezpośrednio, ale pośrednio tak. 
Musimy się więc edukować i szkolić na poziomie 
szkoły, powiatu, miasta i kraju. Pozostawiony worek 
czy plecak w tramwaju lub na dworcu powinien 
wywołać u nas natychmiastowy odruch wykonania 
telefonu do odpowiednich służb.

Co w dotychczasowej pracy było dla Panów najtrud-
niejsze?
Michał Kurdziel: – Misja w Afganistanie była dla 
mnie szczególna, ale najtrudniejsze są zawsze 
akcje ratunkowe z udziałem dzieci. To prawdziwe 
wyzwanie. 
Dariusz Rogoziński: – Wykonywałem wiele zadań 
o różnym stopniu trudności. Ale najtrudniejsze 
były zawsze działania z przestępcą, który ma pod 
bronią zakładników, a jeśli do zdarzenia dochodzi 
w miejscu publicznym, to nasze działania są bardzo 
trudne i wymagają dużego doświadczenia zawodo-
wego i pracy zespołowej.

Dziękuję za rozmowę.

Kinga Brandys, Natalia Bobak
Dział Promocji i Informacji

Zdjęcia Bartosz Miazgowski

4 lutego 2017 r. w auli Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie fi nałem zakończył 
się II Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu, 
organizowany przez Pomorskie Towarzystwo Neu-
rokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształ-
cące im. Adama Asnyka w Szczecinie. Honorowym 
patronatem konkurs objęli rektor PUM, marszałek 
województwa zachodniopomorskiego, zachodnio-
pomorski kurator oświaty i prezydent Szczecina. 

Propagowanie wiedzy o mózgu, jego budowie i funk-
cjonowaniu, ze zwróceniem uwagi na szczególną rolę 
mózgu we wszystkich aspektach życia człowieka 
oraz wzbudzanie zainteresowań neurokognitywi-
stycznych, były głównymi celami przyświecającymi 
organizatorom drugiego już konkursu. 

W dwóch etapach konkursowych brało udział 291 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa 
zachodniopomorskiego, a także, co bardzo cieszy, 

FINAŁ II ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
KONKURSU WIEDZY O MÓZGU
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z całej Polski. W fi nale, który odbył się w murach 
PUM, brało udział 69 licealistów, spośród których 
po części testowej wyłoniono dziesięciu laureatów. 
Po części ustnej – rozmowie na wylosowany temat 
z neurobiologii oraz analizie sentencji lub powiedze-
nia i alegorii zawartej w dziele malarskim – kapituła 
konkursu (prof. B. Karakiewicz, prof. M. Jastrzęb-
ska, prof. K. Honczarenko, prof. A. Żukrowska, 
prof. I. Baranowska-Bosiacka, prof. I. Kojder, 
dr K. Kojder, dr D. Jeżewski, mgr H. Bartnik – dyr. 
V LO) wyłoniła laureatów I miejsca. Zostali nimi 
Klaudia Boksa z V LO we Wrocławiu i Kinga Poręb-
ska z Liceum Akademickiego w ZS UMK w Toruniu. 
Tytuł laureata i wyróżnienie za najlepiej napisany 
test otrzymał Kacper Przyjemski z VI LO im. Stefana 
Czarnieckiego w Szczecinie.

Konkurs, mimo że nie należał do łatwych 
ze względu na wszechstronny zakres wymaganej 
wiedzy, został bardzo serdecznie odebrany przez 
uczestników, w tym uczniów, ich nauczycieli oraz 
dyrektorów szkół z regionu i Polski. Już teraz odbie-
ramy deklaracje o uczestnictwie w przyszłorocznej 
edycji konkursu. Mamy nadzieję, że krzewiąc wiedzę 
neurobiologiczną i neurokognitywistyczną pośród 
młodzieży licealnej, przyczyniamy się do większego 
zainteresowania ludzkim mózgiem, jego działaniem 
i twórczością. 

dr Dariusz Jeżewski 
Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej 

Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne 
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W Pekinie w dniach 23–25 marca 2017 r. odbyła 
się konferencja 7th National Neonatologist Mee ting, 
zorganizowana przez Chinese Medical Doctor Asso-
ciation. Otrzymałem propozycję wygłoszenia na niej 
wykładu – od fi rmy Elmiko Medical, we współpracy 
z którą skonstruowałem hybrydę zintegrowanego 
eeg i pulsoksymetru do monitorowania funkcji 
mózgu, oraz Nanjing Healthtrend Technology Co., 
Ltd z Chin.

Lot bezpośredni z Warszawy trwał osiem i pół 
godziny, koszt biletu w obie strony to 2 tys. zł; 
piszę o tym, bo ani cena, ani długość podróży nie 
są olbrzymie, a wpływ Chin na ekonomię, naukę, 
demografi ę i bezpieczeństwo świata ogromny. 

Centrum kongresowe w Pekinie monumen-
talne, architektonicznie przypominające lata sześć-
dziesiąte, wszystko w marmurze, złocie i bardzo 
obszerne. W hallu muzyka Chopina generowana 
z fortepianu przez urządzenie mechaniczne poru-
szające klawiszami. Wystawy fi rm medycznych pre-
zentujących sprzęt medyczny niewiele odbiegały 
od światowych.

Nasza chińska opiekunka poprosiła o tekst 
wykładu do przetłumaczenia na język chiński, oka-
zało się bowiem, że w przeciwieństwie do znacz-
nej liczby publikacji medycznych w PubMed tylko 
niewielu chińskich lekarzy posługuje się językiem 
angielskim, w związku z czym wykład byłby mało 
przydatny dla większości uczestników zjazdu, a było 
ich na sali około dwóch tysięcy. Z gości zagranicz-
nych, tyle co zdołałem się dowiedzieć, było dwóch 
Amerykanów, jeden Koreańczyk i dr Łukasz Kar-
piński z Poznania.

Tematy konferencji dotyczyły głównie wenty-
lacji noworodków. Prezentowany był w zasadzie 

każdy rodzaj wsparcia oddechowego, w tym metody 
nieinwazyjne czy techniki oscylacji. Referowano 
korzyści każdej metody oraz możliwe powikłania. 
Omawiano także powikłania wentylacji pod posta-
cią niedodmy pęcherzyków płucnych uciskanych 
przez sąsiednie, nadmiernie rozdęte. Poświęcono też 
uwagę relacjom krążenia i oddechu u noworodków 
wentylowanych. Wykładów było dużo i poziomem 
nie odbiegały od podobnych w Polsce. Same obrady 
jednak znacznie różniły się od dorocznego zjazdu 
neonatologów w Waszyngtonie, głównie niemal cał-
kowitym brakiem dyskusji. O ile w Hot Topics in 
Neonatology w Waszyngtonie wśród publiczności 
ustawione były mikrofony i stały do nich kolejki 
chętnych do zadawania pytań i dyskusji, o tyle 
w Pekinie wykłady przyjmowano w ciszy, a koń-
czono brawami.

Podczas konferencji prezentowane były urządze-
nia do wentylacji oscylacyjnej, jak np. stosowany 
w Polsce Sensormedics, a także jeden z najbardziej 
zaawansowanych respiratorów dla noworodków 
Stephan z Niemiec, typu open source. Umożliwia 
on każdy rodzaj wentylacji, posiada unikatowy tryb 
kontroli wysycenia hemoglobiny tlenem, z moż-
liwością zainicjowania wentylacji zapasowej, gdy 
poziom tlenu przekroczy dolną lub górną granicę 
progu alarmowego. 

Zarówno centrum kongresowe, szpitale, sprzęt 
medyczny, jak i ludzie funkcjonują w konwencji 
podobnej do naszej. Jaka tkwi wewnątrz trwająca 
wiele tysięcy lat tradycja, przyzwyczajenia, tego 
nie wiemy.

Po uwolnieniu liczby porodów w Chinach wraz 
z rozwojem ekonomicznym i technologicznym wzra-
sta upowszechnienie technik medycznych. Rośnie 

PODRÓŻ DO PEKINU
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odsetek cięć cesarskich, aktualnie dochodzi do 50, 
co stało się przyczyną ingerencji i sprawowania 
nadzoru nad tą metodą porodu. Chiny należą 
do krajów, w których szybko spada współczynnik 
umieralności noworodków, w Singapurze wynosi 
poniżej 2 promilli, to mniej niż w EU. 

Chińczycy są uśmiechnięci, zadumani, tradycyjni 
i nowocześni, niezwykle przyjaźni. 

Na wypadek gdybym się zgubił, otrzymałem kon-
takt do fi rmy taksówkarskiej i wizytówkę hotelu 
jak na zdjęciu. Na szczęście nie musiałem z tego 
korzystać. 

Miałem ze sobą chińską walutę, na wszystkich 
bez wyjątku nominałach był portret Mao, który 
w naszym pojęciu jest winien terrorowi i śmierci 
65 mln ludzi, ale dla Chińczyków jest postacią się-
gającą rangą bóstwom. Jego portrety są na pla-
cach, budynkach i w sklepach razem z popiersiami. 
Wszędzie widać mundurowych różnych formacji, 
wszystko wydaje się być pilnowane i pod kontrolą.

Oprócz Zakazanego Miasta, Chińskiego Muru, 
placu Niebiańskiego Spokoju, Świątyni Nieba czy 
starych habitatów jedną z największych chińskich 

atrakcji jest jedzenie. Na stole, na obracającym się 
kole znajdują liczne przystawki, co najmniej w 50% 
z warzyw, morskich roślin oraz ryb, z reguły ostro 
przyprawionych. Jedną z ciekawostek kulinarnych 
jest hot-spot, czyli naczynie złożone z dwóch części, 
w jednej jest rosół, w drugiej też, ale bardzo ostro 
przyprawiony. Wszyscy wrzucają do wybranej części 
różne potrawy, po czym wyjadają z tego samego 
naczynia pałeczkami. Gdy komuś z nas cokolwiek 
spadło z pałeczek, niezwykle bawiło to miejscowych.

Życie w Chinach toczy się na ulicy, Chińczycy 
grają tam w karty, warcaby, ćwiczą, śpiewają, spa-
cerują, jeżdżą wszystkim, co można sobie wyobrazić.

Wielkość Chin robi wrażenie, rzeczywiście wydają 
się światem w świecie, tak wielcy, że nietykalni, 
i szybko się rozwijają. Do tego są fi lozofi czni. Kierują 
się wypracowanymi przez tysiąclecia mądrościami: 
bądź artystą swojego życia, miej determinację zwy-
cięstwa, stawiaj sobie wielkie cele, koncentruj się 
na szansach, poszerzaj swoje działania, dbaj o to, 
kim się otaczasz, kończąc podróż na górze, nie 
zatrzymuj się.

prof. dr hab. Jacek Rudnic ki

Do najsłynniejszych bliźniąt nierozdzielonych 
w historii należą niewątpliwie bracia Eng i Chang 
Bunker. Przyszli na świat 11 maja 1811 r. w małej 
wiosce położonej nad rzeką Mekong w Syjamie (obec-
nie Tajlandia), w bardzo ubogiej rodzinie rybaka. 
Od nich właśnie pochodzi używane powszechnie 
określenie „bliźnięta syjamskie”. Ojciec ich był Chiń-
czykiem, a matka pół-Chinką, pół-Malajką. Stąd też 
chłopcy byli w Syjamie bardziej znani jako chińskie 
bliźnięta, zaś ich imiona znaczą w rodzimym języku 
tyle co lewy i prawy (ryc. 1). 

Pierwsze sześć lat mieszkali razem z matką i wie-
dli stosunkowo normalne życie. Odseparowani przez 
rodziców od świata zewnętrznego, nie zdawali sobie 
nawet sprawy, iż wyglądają inaczej niż większość 
z pięciu milionów innych syjamskich chłopców.

Byli złączeni ze sobą brzuchami, mostkiem 
tkankowym o długości 12 cm i szerokości 8 cm 
(Xiphopagus). Ich matka odmówiła lekarzom zgody 
na rozdzielenie chłopców w obawie, iż może to spo-
wodować śmierć jednego lub nawet obu. Uczyła ich 
natomiast rozciągać znajdującą się pomiędzy nimi 

ENG I CHANG BUNKER 
JEDNOŚĆ Z WIELOŚCI
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W 1829 r. Hunter i jego współpracownik kapi-
tan Abel Coffi n ponownie przybyli do Syjamu. 
Zaoferowali matce chłopców znaczne pieniądze za 
wyrażenie zgody na ich podróż za granicę. Po uzy-
skanie jej aprobaty zwrócili się ponownie do władz 
Syjamu o zezwolenie na wyjazd bliźniąt z kraju. Tym 
razem następca Ramy II, Rama III, po zapewnie-
niu, że chłopcy mogą być znakomitą reklamę jego 
państwa, zdecydował się rozstać z nimi. Tak więc 
w wieku 18 lat bliźniacy zostali zabrani do Bostonu 
w USA, gdzie wkrótce stali się niebywałą atrakcją 
w Barnum and Baily Circus, w którym zaczęli odno-
sić pierwsze sukcesy (ryc. 3). Kapitan Coffi n został 
ich ofi cjalnym menedżerem, a publiczność szybko 
nazwała ich The Siamese Double Boys; stąd wziął 
się używany do dzisiejszego dnia termin „bracia 
syjamscy”. Po kilku miesiącach pobytu w Ameryce 
bracia pojechali do Anglii, gdzie równie szybko stali 
się bardzo popularni i wzbudzali żywe zaintereso-
wanie publiczności. W Londynie pokazywano ich 
w muzeum Egiptian Hall (ryc. 4). By obejrzeć ten 
dziw natury, przyjechała nawet cała rodzina kró-
lewska. Program ich występów był niezwykle bogaty 
(ryc. 5). Wykonywali różnego rodzaju akrobacje, 
a także pokazy siły. Szczególnym zainteresowaniem 
publiczności cieszyło się prezentowanie łączącego 
ich pasma tkankowego.

Po ogromnym sukcesie w Anglii, Chang i Eng 
postanowili udać się do Francji, jednakże ich 
przyjazd nie doszedł do skutku, gdyż nie uzyskali 
zgody rządu francuskiego. Tamtejsi lekarze orzekli 
bowiem, że oglądanie przez ciężarne kobiety takich 

Ryc. 1. Eng i Chang w dzieciństwie Ryc. 2. Eng i Chang Bunker w wieku dorosłym

tkankę tak, że mogli z czasem stanąć obok siebie, 
a nie jak wcześniej tylko twarzą w twarz (ryc. 2). 

Gdy mieli osiem lat, zmarł ich ojciec. Nie mając 
wyjścia, matka wysłała braci do pracy. Zaczęli roz-
prowadzać po wsiach towary jako domokrążni han-
dlarze. Okazali się w tym fachu bezkonkurencyjni, 
bowiem nie było nikogo, kto nie chciałby wpuścić 
do swojego domu tej osobliwej pary. Szybko stali 
się tak popularni, że dowiedział się o nich sam 
król Syjamu. 

Dzieciństwo braci skończyło się nagle w momen-
cie, gdy przysłani przez monarchę żołnierze zapro-
wadzili chłopców przed jego oblicze. Ich urodze-
nie bowiem przez kapłanów zostało uznane za zły 
omen, przepowiednię nadejścia wielkich nieszczęść 
i kataklizmów, a nawet końca świata. Dlatego król 
Rama II wydał nakaz ich uśmiercenia, jednakże 
kiedy poznał chłopców osobiście, stwierdził, że bra-
cia są czarujący w swojej zewnętrznej odmienności 
oraz nieszkodliwi, i zmienił decyzję. Zaprosił chłop-
ców do swojego pałacu w Bangkoku, skąd już ich 
nie wypuścił. Na dworze byli traktowani jak cenny 
skarb i obsypywani darami, żyli w luksusie, uczest-
niczyli w ucztach i dworskich ceremoniach, bawiąc 
króla i jego gości. Wysyłano ich nawet na misje 
dyplomatyczne. W 1824 r. gdy kąpali się w rzece, 
odkrył ich przez przypadek szkocki kupiec Robert 
Hunter. Nawiązał z nimi dobry kontakt i zyskał 
zaufanie, stając się w końcu ich bliskim przyjacie-
lem. Postanowił zabrać braci ze sobą i zrobić na nich 
złoty interes. Król jednak nie chciał pozbywać się 
bliźniąt i nie zgodził się, aby opuściły jego dwór. 

Ryc. 3. Eng i Chang Bunker 
w Barnum and Baily Circus
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„potworów” może spowodować, iż one również będą 
rodzić podobnie zdeformowane dzieci. Poza Francją 
reszta Europy była dla nich otwarta.

W latach 1829–1831 razem z Barnum and Baily 
Circus objeździli prawie cały świat. Byli nawet 
nazywani „ósmym cudem świata”. W trakcie tych 
podróży zostali wielokrotnie poddani badaniom 
lekarskim i eksperymentom medycznym, które 
miały na celu poznanie natury ich połączenia oraz 
zbadanie możliwości chirurgicznego rozdzielenia.

W 1832 r. Chang i Eng zerwali kontrakt z kapi-
tanem Coffi nem (Hunter sprzedał swoje prawo 
do reprezentowania ich), kiedy zdali sobie sprawę, 
że zagarnął on większą część zarobionych przez nich 
pieniędzy. W tym samym roku powrócili do Ame-
ryki i przejęli sami całkowitą kontrolę nad dalszą 
karierą i zarobkami. Przez siedem lat występowali 
jako bracia syjamscy w cyrku prowadzonym przez 
P.T. Barnum. W roku 1839 po zgromadzeniu znacz-
nego majątku postanowili ostatecznie zakończyć 
swoją artystyczną karierę i ustatkować się.

Wybrali małe miasteczko Wilkesboro w Północ-
nej Karolinie i osiedli tam na stałe. Początkowo 
próbowali sił w prowadzeniu własnego biznesu, 
zakładając niewielki sklepik. Jednakże to przed-
sięwzięcie skończyło się niepowodzeniem. Niezra-
żeni tym zakupili dwie sąsiadujące ze sobą farmy 
na zachodzie Mount Airy i stali się farmerami. Byli 
właścicielami kilkunastu niewolników, z których 
większość należących do Enga walczyła podczas 
amerykańskiej wojny domowej po stronie unioni-
stów. Wielu potomków wyzwolonych przez Enga 
niewolników żyje nadal na terenie Mount Airy. 

W 1839 r. bracia uzyskali obywatelstwo Sta-
nów Zjednoczonych. Z powodu braku nazwiska 
byli nazywani po prostu „Chang i Eng, bliźnięta 
syjamskie”. W 1844 r. zdecydowali się na złożenie 
petycji o przyznanie im nazwiska Bunker. Skąd 
wzięli pomysł na takie nazwisko, nie wiadomo.

W 1840 r. bliźniacy zaczęli rozglądać się za 
żonami. W roku następnym Chang i Eng poznali 
Adelaidę i Sarah Ann Yates – sympatyczne siostry, 
dwie z dziewięciu córek miejscowego pastora rol-
nika, Davida Yatesa. Ponieważ miejscowi obywa-
tele byli temu przeciwni, bowiem w ich mniemaniu 
związek taki nosił znamiona bigamii, Chang i Eng 
postanowili dokonać w szpitalu w Filadelfi i chi-
rurgicznej separacji. Kiedy ich narzeczone dowie-
działy się o tym, ostro zaprotestowały i w kwietniu 
1843 r. Chang ożenił się z Adelaide Yates, a Eng 
z Sarah Ann (ryc. 6). Odbyły się dwa oddzielne 
śluby i wesela. Obie niewiasty były siostrami, więc 
pewnie łatwiej było im podjąć decyzje wspólnego 
życia z tak niesamowitymi mężami. Po 14 latach 
małżeństwa bracia wybudowali dla siebie i swoich 

Ryc. 4. Eng i Chang Bunker w Egiptian Hall Ryc. 5. Plakat reklamujący występy bliźniąt

Ryc. 6. Eng i Chang Bunker z żonami
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rodzin osobne domy i ustalili, że co trzy dni będą 
zmieniać miejsce pobytu.

Wspólnie doczekali się 20–23 dzieci (liczba poda-
wana zmiennie w różnych publikacjach, prawdopo-
dobnie dlatego, że w tamtych czasach wiele dzieci 
umierało w bardzo wczesnym wieku). 

Pierwszymi ich dziećmi były córki, które uro-
dziły się w odstępie sześciu dni. Do wieku mło-
dzieńczego dorosło w sumie 21 dzieci. Eng miał ich 
jedenaścioro (sześciu chłopców i pięć dziewczynek), 
a Chang dziesięcioro (siedem dziewczynek i trzech 
chłopców). Dzieci rozwijały się prawidłowo, z wyjąt-
kiem jednego syna i jednej córki Changa, które były 
głuchonieme. Żadne z nich nie pochodziło z ciąży 
bliźniaczej. Natomiast ich dwie wnuczki urodziły 
po parze normalnych bliźniąt.

Regularnie powiększająca się rodzina spra-
wiła, że zaczęło brakować pieniędzy i około roku 
1850 bracia powrócili do publicznych występów. 
W 1860 r. spotkali ponownie słynnego showmana 
Barnauma i przez pewien okres czasu współpraco-
wali z nim w Nowym Jorku. Barnaum zorganizował 
i sponsorował ich kolejną wyprawę do Europy, gdzie 
bracia ponownie byli badani pod kątem możliwości 
ich rozdzielenia. Jednakże przeprowadzenie zabiegu 
wydawało się tak niebezpieczne, że chirurdzy nie 
byli skłonni się tego podjąć. Ze względu na pogor-
szający się stan zdrowia bracia postanowili powrócić 
do domu i na początku lat 70. XIX w. ponownie 
zamieszkali w Północnej Karolinie. 

Byli zapalonymi myśliwymi i z upodobaniem 
polowali na dziką zwierzynę. Prawdopodobnie 
to było powodem częściowej utraty słuchu – 
u Changa w obu uszach, podczas gdy u Enga 
bardziej w uchu prawym. Owa utrata słuchu była 
prawdopodobnie spowodowana hukami wystrzałów, 
a ponieważ bracia umieszczali strzelby na prawym 
ramieniu, przy czym Eng znajdował się z oczywi-
stych powodów zawsze po lewej stronie, zaś Chang 
po prawej, to tłumaczy, dlaczego Eng doświadczył 
utraty słuchu tylko w uchu prawym.

Mieli bardzo różne charaktery. Eng był intro-
wertykiem i melancholikiem. Większość wolnego 
czasu spędzał na czytaniu Biblii, Szekspira i tęsk-
nym rozmyślaniu o swojej rodzinie w Syjamie. 
Od dzieciństwa marzył o rozdzieleniu. Chciał być 
podobny do innych ludzi. Był złakniony wolności 
i prywatności. Często irytował się zachowaniem 
Changa, którego uważał za powolniejszego, mniej 
spostrzegawczego, a do tego beznadziejnego pijaka. 
Natomiast Chang w licznych biografi ach przedsta-

wiany jest jako bardziej dominujący i urzekający, 
otwarty, dowcipny, urodzony aktor niezwykle swo-
bodnie czujący się na scenie. Chang wydawał się 
także akceptować swój los: nie chciał być rozdzie-
lony, nie chciał iść przez życie bez brata, nigdy nie 
chciał być sam.

12 stycznia 1874 r., mając 63 lata, Chang, który 
dwa lata wcześniej przebył udar mózgu, zapadł 
na ciężkie zapalenie płuc i zmarł 17 stycznia wcze-
śnie rano. W tym momencie Eng przebudził się, 
zaniepokojony, i spostrzegł, że jego brat nie żyje. 
Zawołał syna Williama, któremu przekazał tę infor-
mację. Chłopiec biegał po domu i krzycząc: „Wujek 
Chang jest martwy!”, przywołał resztę rodziny. Eng 
w tym momencie był zupełnie zdrowy. Jednak 
z każdą następną chwilą zaczął skarżyć się na obfi te 
pocenie, uczucie osłabienia i skurcze mięśni. Stan 
jego zdrowia stale się pogarszał i cztery godziny póź-
niej Eng zmarł. Opiekujący się nimi lekarz obiecał 
wcześniej, że po śmierci jednego z braci dokona 
ich rozdzielenia. Niestety, w chwili zgonu Changa 
lekarz ów był nieosiągalny. Podczas balsamowa-
nia zwłok Chang, który zmarł pierwszy, okazał się 
być „skąpany we krwi”, natomiast jego brat Eng 
„pozbawiony krwi”.

Kilka dni później Filadelfi jskie Towarzystwo 
Lekarskie sprowadziło ich ciała do Filadelfi i. Sekcja 
zwłok została przeprowadzona przez dr. Harrisona 
Allena i dr. Williama H. Pancoasta w Muzeum Müt-
ter. Ustalono, że Chang umarł z powodu zatoru 
mózgu, a Eng prawdopodobnie z powodu wstrząsu 
krwotocznego. Ponadto ustalono, że bracia byli złą-
czeni ze sobą tylko wąskim pasmem tkankowym 
w okolicy mostka. Jedynymi ich organami, które 
miały wspólne połączenia naczyniowe, były wątroby, 
chociaż każda z nich była niezależna pod względem 
anatomicznym i funkcjonalnym (wątroby te nadal 
są przechowywane w formalinie w Mütter Museum 
w Filadelfi i i wystawione obok pośmiertnego gip-
sowego odlewu bliźniąt, ryc. 7). Ustalono, że bra-
cia mogli być za życia bezpiecznie rozdzieleni, ale 
taka ewentualność nie została im nigdy formalnie 
przedstawiona. W świetle dzisiejszej wiedzy i moż-
liwości medycyny ich wada anatomiczna nie była 
zbyt skomplikowana, a operacja rozdzielenia byłaby 
w pełni bezpieczna. Wystarczyło zacisnąć łączące 
bliźnięta pasmo tkankowe i przeciąć. 

Nie w pełni wyjaśniona pozostaje nadal przy-
czyna wystąpienia wstrząsu krwotocznego u Enga 
i w konsekwencji jego zgonu. Część współczesnych 
mu lekarzy uważała, że zmarł z powodu przera-
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żenia. W latach późniejszych przeważał pogląd, 
że doszło do przejścia materiału tromboplastycz-
nego od obumarłego do przeżywającego bliźnięcia 
poprzez znajdujące się w łączącym ich mostku 
tkankowym anastomozy naczyniowe, rozwinięcia 
się rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego 
w jego krążeniu, powstania zaburzeń krzepnięcia 
krwi i śmiertelnego wykrwawienia. My uważamy, 
biorąc pod uwagę pojawiające się po zgonie brata 
objawy, że najbardziej prawdopodobna jest trzecia 
możliwość. W chwili zgonu poprzez łączące braci 
naczynia krwionośne doszło do stopniowego przeta-
czania krwi od bliźnięcia przeżywającego, o prawi-
dłowym ciśnieniu krwi, do umierającego o ekstre-
malnie niskim ciśnieniu. Doprowadziło to do ostrej 
niedokrwistości, niedociśnienia oraz zaburzenia 
perfuzji mózgu i innych narządów, a w konsekwencji 
zgonu tego bliźnięcia. Aby uratować życie Engowi, 
wystarczyło zatem tylko zacisnąć łączące ich pasmo 
tkankowe, w którym znajdowały się duże anasto-
mozy naczyniowe.

Życie tych niezwykłych braci obfi towało w naj-
dziwniejsze wydarzenia. Pewnego razu byli w barze 
i Chang, który nadużywał alkoholu, po pijanemu 
obraził i pobił pewnego obywatela. Ten podał go 
do sądu, domagając się dla sprawcy kary więzienia. 
Po trwającej dwa dni rozprawie sędzia uznał, że kara 
taka jest niemożliwa do wymierzenia, ponieważ za 
kratki musiałby trafi ć również niewinny Eng. 

Mark Twain, bliski przyjaciel Changa i Enga, 
opisuje w jednym ze swoich opowiadań, jak podczas 
wojny secesyjnej Chang opowiedział się po stronie 
Konfederacji, zaś Eng – Unii. W którymś momen-
cie każdy wziął swego brata do niewoli, po czym 
po kilku dniach wynegocjowali wymianę jeńców.

Wspomniany wcześniej Marek Twain do tego 
stopnia był zainteresowany osobami Changa i Enga 
Bunkerów, że pewnego razu sam postanowił wcielić 
się w ich rolę i wystawił w swoim domu niewielki 
spektakl teatralny dla grona przyjaciół. Goście 
zaproszeni na to przedstawienie witani byli przez 
Marka Twaina i drugiego identycznie ubranego 
mężczyznę, a ich ramiona były połączone różową 
taśmą. Odegrali razem krótką scenkę komediową, 
w której jeden z nich wypijał duże ilości alkoholu, 
natomiast drugi, niepijący, bełkotliwie przemawiał 
do zgromadzonych, będąc jakoby coraz bardziej 
i bardziej pijany.

Chang i Eng uczestniczyli czynnie w życiu poli-
tycznym swojego stanu, regularnie biorąc udział 
w regionalnych wyborach. Ze względu na różne 
poglądy polityczne, często przy urnie wyborczej 
dochodziło pomiędzy nimi do ostrych sprzeczek.

Pomijając te zabawne historyjki, zauważyć 
też trzeba, że dzięki swej nadzwyczajności bracia 
wywierali istotny wpływ na otaczający świat i życie 
polityczne kraju.

W kwietniu 1865 r. generał sił Unii Stoneman 
przybył do Północnej Karoliny w celu rekrutacji 
żołnierzy. Odbywało się to w dość niecodzienny 
sposób, bowiem nazwiska wszystkich mężczyzn, 
którzy ukończyli 18 lat, niezależnie od przekonań 
politycznych zostały umieszczone na kartkach 
i wrzucone do bębna loteryjnego. W wyniku loso-
wania jednym z powołanych do pełnienia służby 
w szeregach wojsk Unii okazało się Eng Bunker. 
Tymczasem jego brat Chang nie został wylosowany 
i stanowczo odmówił dobrowolnego zaciągnięcia się 
do armii unionistów. Generał Stoneman nie mógł 
zatem wcielić do wojska wylosowanego Enga nawet 

Ryc. 7. Gipsowy odlew bliźniąt i utrwalony preparat ich wątrób
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przy użyciu siły. Prawo w Stanach Zjednoczonych 
było, jak widać, respektowane w całej rozciągłości 
także w czasach zawieruchy wojennej.

Changowi i Engowi przypisuje się olbrzymi wpływ 
na liberalizację poglądów ówczesnego, konserwatyw-
nego społeczeństwa w kwestiach postrzegania bliź-
niąt nierozdzielonych, ludzi o odmiennej budowie 
fi zycznej i zniekształconych przez różnego rodzaju 
wady wrodzone. Okazało się bowiem, że tacy ludzie 
również mogą normalnie żyć, pracować, zakładać 
rodziny, posiadać dzieci i służyć dobru ogólnemu.

W XIX w. bracia Bunker byli jednymi z bardziej 
znanych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Pozosta-
wali tematem licznych artykułów prasowych, ksią-
żek, poezji, satyr, litografi i i sztuk teatralnych. Byli 
również popularnym wzorcem przebrań w trakcie 
zabaw maskaradowych.

W tamtym czasie, kiedy Stany Zjednoczone nie 
były w pełni jednością, to w Changu i Engu Ame-
rykanie widzieli ucieleśnienie własnej walki poli-
tycznej. Podwójne ciało braci stało się swoistym 
symbolem dla argumentu połączenia wszystkich 
stanów Ameryki w spójną całość, a nie jak do tej 
pory luźną konfederację. Mówi się, że spoglądając 
na nich, Amerykanie zadawali sobie pytanie, czy 
są oni dwiema osobami czy jedną, podobnie jak 
ich państwo, które opiera się na jednym narodzie, 
ale podzielone jest na wiele niezależnych stanów. 

26 stycznia 1830 r. senator z Massachusetts 
Daniel Webster wygłosił w Kongresie płomienną 
mowę skierowaną przeciwko wszelkim ideom sepa-
ratystycznym. Wzywał do lojalności wobec kraju sło-
wami: „Uczucie, bliskie sercu każdego prawdziwego 
Amerykanina – wolność i Unia, teraz i zawsze, jedno 
i nierozłączne”. Jako przykład podawał braci Bunker. 

To zdanie stało się tak popularne, że umiesz-
czono je nawet w McGuffy’s Reader, podręczniku 
dla szkół elementarnych, aby było zapamiętane 
już przez dzieci w wieku szkolnym. Motto to było 
także przedrukowywane na ulotkach reklamowych, 
promujących spektakle bliźniąt. Tytuł na ulotkach 
brzmiał: „Kilka szczegółowych danych dotyczących 
Changa–Enga, zjednoczonych syjamskich braci”. 
Poniżej zamieszczony był amerykański orzeł z tar-
czą, a pod nim motto „E pluribus unum” (jedno 
uczynione z wielu). Gdyby nie wszyscy rozumieli 
ten punkt odniesienia, pod spodem znajdował się 
jeszcze cytat z przemówienia Webstera: „Wolność 
i jedność, teraz i na zawsze, jedność i niepodziel-
ność” (union and liberty, one and inseparable, now 
and forever). Wykorzystywanie Changa i Enga jako 

symbolu amerykańskiej polityki było kontynuowane 
przez wiele następnych lat. Zawsze podkreślano, 
że byli oni naprawdę jedną osobą, jednak z dwu-
członowym imieniem Chang–Eng. I rzeczywiście, 
połączone ciało bliźniąt stało się z czasem silnym 
argumentem dla idei pełnego zjednoczenia stanów 
i utworzenia Unii w miejsce Konfederacji. 

W polityce amerykańskiej braci Bunker wykorzy-
stywano nadal także w późniejszych latach XIX w., 
uważając, że w rzeczywistości są jak Stany Zjedno-
czone jedną osobą, zatem przynależy się im miano 
„United Siamese Brothers”. Próby chirurgicznego 
ich rozdzielenia, a zatem decyzja o ostatecznym 
zerwaniu łączącej ich więzi, były przez postępową 
część społeczeństwa postrzegane jako polityczna 
alegoria podziału i rozpadu Stanów Zjednoczonych. 
Natomiast przeciwnicy Unii, w większości skrajnie 
konserwatywni obywatele Południa, braci syjam-
skich stawiali jako przykład połączenia nienatu-
ralnego i wadliwego.

Małżeństwo bliźniąt w wysoce pruderyjnej 
Ameryce początkowo było bardzo krytykowane, 
postrzegane jako odstępstwo od religii i obyczajów. 
Uznawano je za ucieleśnienie homoseksualizmu, 
kazirodztwa, cudzołóstwa i egzotycznych orgii cie-
lesnych, którym głęboko przeciwstawiali się zwo-
lennicy tradycyjnego, heteroseksualnego modelu 
rodziny. Przed ich małżeństwem spekulowano, jak 
można i czy w ogóle można legalizować takie związki. 
Uważano, że „każdy z nich ma ciągle przy sobie 
jakby drugą połowę” i mimo że jest stanu wolnego, 
nigdy nie może być w kontaktach intymnych auto-
nomicznym mężczyzną. 

Interesujący jest fakt, że według ówczesnego 
prawodawstwa amerykańskiego złączone bliźnięta 
płci męskiej mogły brać ślub z dwiema kobie-
tami, natomiast bliźnięta płci żeńskiej nie, gdyż 
sędziowie stali na stanowisku, iż wówczas byłaby 
to bigamia.

Pamięć o braciach Bunker pozostała żywa do cza-
sów współczesnych, zwłaszcza w regionie, gdzie 
mieszkali. Most łączący bliźniacze miasta, który 
wybudowano w roku 2001 nad zatoką Stewarta, 
został nazwany imieniem Changa i Enga Bunker, 
zaś jedna z szos – Bunker Road – otrzymała taką 
nazwę dla upamiętnienia Scotta Bunkera, potomka 
słynnych rodziców.

prof. dr hab. Witold Malinowski 
Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

mgr Wojciech Kowalczyk 
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W dniach 12–19 sierpnia 2016 r. odbyły się 
I Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski w ramach 
XVII Regat Poloneza.

Regaty obejmowały pięć biegów: dwa na Odrze 
przy Wałach Chrobrego w Szczecinie, dwa na redzie 
Świnoujścia i jeden bieg długodystansowy na trasie 
Świnoujście–Bornholm–Christiansø–Świnoujście.

I MORSKIE ŻEGLARSKIE 
MISTRZOSTWA POLSKI W RAMACH 

XVII REGAT POLONEZA

Początek regat

W drodze na BornholmW drodze na Bornholm

Uroczyste wręczenie medali

Załoga w składzie Romuald Bohatyrewicz (skiper) 
oraz Ryszard Żełudziewicz na 27-stopowym jach-
cie „Eilean” zajęła III miejsce w klasyfi kacji załóg 
dwuosobowych (ORC double).

(red.)
Zdjęcia: 

Jan Surudo, Mariusz Bartosik, Sailportal.pl  
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Opowieści lekarskie

Szaleństwo (ex-centro) to postępowanie wykra-
czające poza przeciętne normy i zwyczaje, stan 
psychiczny człowieka niepanującego nad sobą, 
można je kojarzyć z chorobą umysłową, hulanką, 
zabawą. Unikanie szaleństwa to stagnacja, brak 
rozwoju. Hipotezy naukowe, koncepcje artystyczne 
i fi lozofi czne powinny być szalone, bo tylko takie 
gwarantują postęp, powinny odkrywać nieodkryte, 
 dążyć do niemożliwego, wykraczać poza aktualną 
wyobraźnię. 

Arystoteles stwierdził, że nie ma geniuszu bez 
szaleństwa. Kto żyje bez szaleństwa, jest mniej 
rozsądny niż mniema. Niels Bohr po wysłucha-
niu wystąpienia doktoranta powiedział: „Wszy-
scy zgadzamy się, że Pana hipotezy są szalone, 
pytanie brzmi jednak, czy są dostatecznie sza-
lone? ”. Współczesna koszykówka polega na tym, 
aby wygrać mecz i w konsekwencji sławę i duże 
pieniądze. Majowie rywalizowali w podobnej grze, 
tyle że obręcz była ustawiona pionowo, a drużyna, 
która wygrała, była rytualnie uśmiercana, zaś prze-
grani pozostawali przy życiu. To szaleństwo, chyba 
że śmierć jest początkiem innego, lepszego życia? 
Z naszego punktu widzenia szaleństwem byłoby 
wygrać mecz i być straconym. Jednak wchodząc 
na boisko, jakim jest życie, w jakiejś części tracisz 
kontrolę nad dalszym przebiegiem zdarzeń, ponie-
waż grasz w drużynie. My też weszliśmy do gry, jaką 
jest życie, i nie wszystko zależy od nas, to wspólne, 
zbiorowe szaleństwo.

Jednym z takich szaleństw są wojny. Anglicy 
w okresie I wojny światowej oszaleli na punkcie 
zniszczenia Niemców, Hunów – jak ich nazywali. 
Masowo wstępowali do armii z pobudek patrio-
tycznych. Już w pierwszym dniu walk nad Sommą 
zginęło ich 60 tys. W ciągu trzech miesięcy walk 
zginął milion żołnierzy. Granica została przesunięta 
o 12 km na odcinku 40 km. Królami Wielkiej Bryta-
nii byli Niemcy z Hanoweru z rodowym nazwiskiem 
Sachsen-Coburg-Gotha, którzy często nie mówili 

w języku angielskim, dopiero w czasach II wojny 
światowej przybrali nazwisko Winsdor. Poświęce-
nie Anglików i wsparcie, jakiego udzielili Francji 
w czasie I wojny światowej, skutkowało przegraną 
Niemiec i Rosji. Dzięki szaleństwu Anglików Polska 
wybiła się na wolność po 124 latach niewoli. 

Gdyby nie ekscentrycy, być może nigdy nie 
powstałoby Imperium Brytyjskie. John Stuart Mill, 
fi lozof, powiedział: „Nikt nie zaprzeczy, że oryginal-
ność jest cenną zaletą. Społeczeństwom zawsze 
potrzeba ludzi, którzy dają początek nowym prak-
tykom. Ekscentrycy to sól ziemi. Bez nich życie 
zmieniłoby się w zastałe, nieruchome bagienko”. 

Gdyby ziemianina Charlesa Watertona zbadał 
psychiatra, zapewne uznałby, że wymaga leczenia. 
Kiedy zapraszał gości do Wakefi eld w Yorkshire, cho-
wał się i nie reagował na dzwonki. Gdy ci w końcu 
niepewnie wchodzili do środka, atakował ich, peł-

SZALEŃSTWA 
SZTUKI, FILOZOFII I MEDYCYNY

„Szaleństwo jest teoretyczne, dopóki Ciebie nie dotknie”
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zając na czworakach, i gryzł dotkliwie w kostki, 
ponoć do pierwszej kropli krwi. Potem podrywał się 
na nogi i najspokojniej pełnił honory pana domu. 
Jednak ani udawanie wampira, ani przypinanie 
skrzydeł i skoki z dachu posiadłości, gdy próbował 
latać, lecz stworzenie w 1826 r. pierwszego w świecie 
rezerwatu zwierząt z zakazem używania broni pal-
nej zapewniło mu sławę. Wydał atlas fauny i fl ory 
tropikalnej oraz zaprotestował przeciwko fabryce 
mydła zatruwającej drzewa na terenie jego posia-
dłości. Był prekursorem ekologii, a kto w tamtych 
czasach tak myślał? 

Twórca ewolucji Karol Darwin puszczał muzykę 
klasyczną robakom, wrzucał węże do klatek z mał-
pami, podlewał moczem rośliny owadożerne. 

Genialny fi zyk Henry Cavendish stronił od ludzi, 
całe lata, poświęcone badaniom nad elektryczno-
ścią, żył, porozumiewając się ze służbą tylko za 
pomocą poleceń na kartkach. 

W końcu epoki wiktoriańskiej zapięte na ostatni 
guzik społeczeństwo stawało się schematyczne. 
Przyczyna była prosta. Imperium Brytyjskie, które 
miało się rozwijać dzięki rewolucji przemysłowej, 
wymagało od tych, którzy je budowali, nieco innych 
cech niż twórczy niepokój wynalazcy w ogrodowej 
szopie. Twarz rozczochranego, lekko zbzikowanego 
arystokraty zastępowała surowa, skupiona mina 
żołnierza, inżyniera i administratora (Benedict Le 
Vay). 

Wielu kreatywnych geniuszy było chorych umy-
słowo (mentalnie). Vincent van Gogh, Frida Kahlo, 
giganci literatury Virginia Wolf i Edgar Allan Poe. 
Chcemy poznać powiązania między geniuszem 
a szaleństwem.

Inteligencja ma związki z zaburzeniami psychia-
trycznymi, z chorobą dwubiegunową. Przeprowa-
dzono badania inteligencji u 700 tys. 16-latków 
w Szwecji, a po 10 latach w roku 2010 zbadano ich 
dalszy rozwój i stan umysłowy. Wyniki wskazały, 
że osoby, które były najinteligentniejsze, cztero-
krotnie częściej miały zaburzenia dwubiegunowe 
(Kay Redfi eld Jamison, psycholog kliniczny, profe-
sor Johns Hopkins University School of Medicine). 
Choroba dwubiegunowa balansuje między ekstre-
malnym szczęściem znanym jako mania i ciężką 
depresją. James Fallon, neurobiolog z University of 
California, Irvine, twierdzi, że w fazie manii akty-
wowane są płaty czołowe w tych samych regionach 
co u ludzi, u których dochodzi do fazy kreatywności. 

Zdaniem Elyn Saks, profesor University of Southern 
California, ludzie z psychozą nie fi ltrują stymulacji 
jak zdrowi, mogą generować przeciwstawne teorie, 
tworzyć inwazje nonsensów na świadomość, w ten 
sposób mogą być kreatywni, dla przykładu schizo-
frenicy. Saks twierdzi, że kreatywność jest częścią 
czegoś bardzo szalonego.

Woody Allen opisuje sytuację, w której Vincent 
van Gogh jest stomatologiem, doświadcza niepowo-
dzeń zawodowych i pisze o tym w liście do swojego 
brata: „Drogi Theo! Pani Sol Schwimmer pozwała 
mnie do sądu, ponieważ zrobiłem jej mostek, tak jak 
czułem, a nie tak, żeby pasował do jej śmiesznych 
ust. Zdecydowałem, że jej mostek powinien być 
olbrzymi i sfałdowany, z dziko strzelającymi zębami, 
rzucającymi błyski w różne strony, jak płomień! 
A teraz ona piekli się z tego powodu, że mostek nie 
mieści się jej w ustach. Skarży się, że nie może żuć”. 
To nie jest szaleństwo, to nieoczekiwana zamiana 
miejsc, Vincent van Gogh nie powinien robić protez, 
a stomatolog malować słoneczników.

I wreszcie kompletne szaleństwo, pochwała 
pracy w wykonaniu Tennessee Williamsa, który 
jako człowiek religijny kupował różaniec. – Ten 
mi się podoba – powiedział do sprzedawcy i wska-
zał półkę zastawioną foliowymi woreczkami. Ten 
wziął z półki woreczek opatrzony etykietką z napi-
sem: „Święty różaniec, czarny, duży”, otworzył go 
i wytrząsnął zawartość na dłoń. Na krzyżyku tego 
różańca nie było fi gury Chrystusa. – Dobry znak, 
skoro Go nie ma na krzyżu, to musi być w pracy. 
To bardzo znaczące.

Szaleństwo nie istnieje w oderwaniu od rze-
czywistości. Bez odniesienia do normalnego życia 
nie byłoby szaleństwem. Andrzej Sapkowski napi-
sał: „A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie 
wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą 
i szaleństwem? ”. Szaleństwo z klasą, szaleństwo 
mądre, szaleństwo fascynujące, szaleństwo odkryw-
cze, szaleństwo miłosne, w liczbie mnogiej szaleń-
stwa miłosne. Jak już się zmęczę, to poleżę sobie 
pod gruszą na dowolnie wybranym boku, będę nic 
nie robił, dolce far niente, ponieważ „Próżnowanie 
nie jest ideałem, a tylko jednym z nieodzownych 
warunków szczęścia osobistego” – jak zapisał Antoni 
Czechow. Z tego wynika, że wieczne próżnowanie 
jest szaleństwem, a z bezczynności można oszaleć.

Jacek Rudnicki
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Wspomnienia 

Profesor Stanisław Zieliński uro-
dził się w 1929 r. w Guberni w woje-
wództwie poleskim (obecnie Repu-
blika Białoruska) w majątku swoich 
rodziców. 

Ojciec, absolwent SGGW, uczest-
nik licznych, zagranicznych staży 
podyplomowych, był w tamtym 
czasie i miejscu jednym z niewielu, 
którzy doskonale rozumieli znaczenie 
wiedzy – jego poglądy i otwarty umysł 
miały decydujący wpływ na przyszłe 
wybory życiowe Profesora.

Studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej rozpoczął w 1948 r. w Gdańsku, 
a ostatnie dwa lata studiował w Szczecinie, uzyskując 
dyplom lekarza w roku 1954. To właśnie tutaj, jeszcze 
jako student, każdą wolną chwilę spędzał w I Klinice 
Chirurgii. Od początku trafi ł na wspaniałych nauczy-
cieli – późniejszych kierowników klinik chirurgicz-
nych: adiunktów Jana Kortasa i Józefa Koszarskiego.

 Jako swego rodzaju anegdotę przytaczał zdarze-
nie, gdy pewnego razu, po długiej nocy ciężkiej pracy 
adiunkt Jan Kortas kazał odwieźć studenta Stani-
sława Zielińskiego do akademika karetką pogotowia 
ratunkowego, co było niezwykłym dowodem uznania 
i niezwyczajnym podziękowaniem za zaangażowa-
nie w pracę całego zespołu chirurgów. Te spędzone 
w Klinice lata przesądziły o wyborze specjalności, 
a do chwili uzyskania stanowiska kierownika II Kli-
niki Chirurgii Ogólnej PUM w 1978 r. pracował 
na oddziałach chirurgicznych o różnych profi lach.

W bardzo niedługim czasie od objęcia kierownic-
twa, bo jesienią 1980 r., Profesor wykonał po raz 
pierwszy w Szczecinie zabieg przeszczepienia nerki. 
Wkrótce zabieg ten stał się rutynowym postępowa-
niem w niektórych przypadkach niewydolności nerek, 
wykonywanym w liczbie około 50 rocznie przez część 
członków zespołu chirurgicznego Kliniki. Obecnie 
postępowanie takie nie wzbudza żadnych kontrower-
sji, ale w tamtych pionierskich dla transplantologii 

latach wymagało głębokiego przeko-
nania o słuszności podjętych przez 
siebie decyzji, niezwykłej determina-
cji, a także wiedzy, dostępnej wów-
czas tylko w kilku ośrodkach w kraju. 

Te cechy osobowościowe Pro-
fesora pozwoliły na wykonanie 
w 1987 r. pierwszego w Polsce, jed-
noczasowego przeszczepienia nerki 
i trzustki choremu z dramatycznie 
przebiegającą cukrzycą – operacji 
wymagającej dużych umiejętności 
chirurgicznych.

Jeszcze większych umiejętności 
wymagała transplantacja wątroby – zabieg uważany za 
jeden z najtrudniejszych w chirurgii. Wykonany po raz 
pierwszy w Polsce przez Profesora i jego zespół z Kli-
niki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w 1987 r., 
zapoczątkował program leczenia chorych cierpiących 
na skrajną niewydolność wątroby. Miałem niebywałą  
przyjemnoś ć  i zaszczyt bycia członkiem zespołu bio-
rącego udział w tych historycznych wydarzeniach.

Oprócz ogromnych zasług dla transplantologii 
nie można pominąć roli Profesora w rozwoju nowych 
metod leczenia chirurgicznego. To Jego zasługą jest 
wprowadzenie do arsenału metod leczniczych w Klinice 
operacji przełyku z powodu raka oraz wprowadzenie 
i upowszechnienie innej metody resekcji żołądka (nazy-
wanej w Polsce sposobem Rydygiera). Są to tematy 
bardzo mi bliskie – profesor był opiekunem mojej 
pracy habilitacyjnej dotyczącej leczenia raka przełyku.

Te wspaniałe osiągnięcia nie mogły pozostać nie-
zauważone – w 2001 r. Profesorowi nadano niezwykle 
zaszczytny tytuł honorowego członka Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich. W tym też roku otrzymał najwyższe 
odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – medal 
„Gloria Medicinae”, a w roku 2004 tytuł honorowego 
członka Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Profesor Stanisław Zieliński całą  swoją  karierę  
zawodową  i naukową  trwającą 46 lat zwią zał 
z Pomorską  Akademią  Medyczną  w Szczecinie, oprócz 

WSPOMNIENIE O PROF. DR. HAB. N. MED. 

STANISŁAWIE ZIELIŃSKIM
(1929–2017)
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”

Wisława Szymborska
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krótkotrwałych okresów pracy w Polskiej Żegludze 
Morskiej. Do koń ca wrześ nia 2000 r. kierował Kli-
niką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Bezkom-
promisowość, pracowitość, pasja, oddanie chirurgii 
Pana Profesora są  w swojej rozległoś ci bardzo trudne 
do precyzyjnego wyliczenia. Był przede wszystkim 
praktykiem bez reszty oddanym chorym. Wypromo-
wał dziewięciu doktorów. Był recenzentem licznych 
rozpraw doktorskich. Wielu Jego podopiecznych uzy-
skało specjalizację  w dziedzinie chirurgii. Jednocze-
śnie był krytycznie nastawiony do tzw. twórczości 
naukowej, mając na uwadze problematykę i metodykę 
prowadzenia badań. Anegdotą stała się Jego odpo-
wiedź na zaproponowany przez jednego z asystentów 
temat rozprawy doktorskiej: – „Szkoda na to papieru”.

Trzeba wspomnieć o stanowisku prorektora ds. kli-
nicznych, na które Profesor powołany został w okre-
sie pierwszej „Solidarności” w roku 1982. Trudne 
czasy, poczucie zagrożenia, ale zawsze nieprzejed-
nane stanowisko w obronie studentów i ich wolno-
ściowych przekonań. Utrata niezależności uczelni 
i niemożność prawidłowego wypełniania statutowych 
obowiązków prorektora sam Profesor określił jako 
zaszczyty wychodzące Mu bokiem, a treść depeszy 
gratulacyjnej z okazji wyboru rektora („Gratuluję 
wyboru z powodu erekcji”) szybko została anegdotą.

Pośród ogromu obowiązków Profesor z trudem 
znajdował czas na oddawanie się swoim pozazawodo-
wym zainteresowaniom. Jego wielką, późną pasją było 
myślistwo. Był raczej typem obserwatora przyrody niż 
żądnego krwi strzelca i największą przyjemność czer-
pał z samego pobytu w lesie. Ponieważ ja także poluję, 

bywało, że całe godziny spędzaliśmy na omawianiu 
niewykorzystanych okazji, minionych i tych, które być 
może zdarzą się w przyszłości. Darz Bór, Profesorze. 

Los nie zaoszczędził Mu tragedii osobistych: przed-
wcześnie musiał pożegnać swych najbliższych. Zniósł 
to z wielką godnością i siłą.

W 2004 r. ukazała się książka „Kawał życia z chi-
rurgią w tle” autorstwa Profesora, w której tak pod-
sumowuje swoje życie: „Gdyby streścić życie – były 
chwile i dobre, i złe, z przewagą dobrych”.

Z pewnością to krótkie, pożegnalne wspomnie-
nie nie zawiera wszystkiego co ważne. Ż egnam dziś  
promotora mojej rozprawy doktorskiej i opiekuna 
mojej habilitacji. Dla nas, Jego asystentó w, był wiel-
kim autorytetem, któ ry zbudował przede wszystkim 
na wiedzy, odwadze i biegłości chirurga. Był wzorem 
relacji mistrz–uczeń . W bardzo trudnej dyscyplinie, 
w której siłą rzeczy rygorystycznie obowiązują sto-
sunki podległości zależne od doświadczenia, wiedzy 
i umiejętności, wykazywał się szczególnym taktem, 
zrozumieniem i ogromną kulturą osobistą.

 W Profesorze straciliśmy naszego Mistrza 
i Nauczyciela, wychowawcę kilku pokoleń chirurgów. 
Wychowankowie i uczniowie Profesora Stanisława 
Zielińskiego są  dzisiaj kierownikami lub ordyna-
torami wielu klinik lub oddziałó w chirurgicznych 
wojewó dztwa zachodniopomorskiego. Wielu z nich 
pracuje poza granicami Polski. 

Profesor Stanisław Zieliński to niekwestionowany 
autorytet w chirurgii, wzór lekarza i człowieka. Takim 
Go zapamiętamy.

Marek Kamiński 

Chciała wiedzieć więcej i więcej…

PROF. DR HAB. N. FARM. 
DANUTA LUCYNA ZAPOLSKA-DOWNAR

(1951–2017)
Profesor Danuta Zapolska-Downar, z domu 

Jurek, była naszą koleżanką i partnerem w pracy 
od roku 1975, gdy jako absolwentka Wydziału Far-
maceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu 
zatrudniła się w Zakładzie Biochemii Klinicznej 
i Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii 
Medycznej. W początkowym okresie włączyła się 
do prac w ramach aktualnej problematyki badaw-
czej Zakładu, dotyczącej współzależności zaburzeń 

przemiany lipidowo-węglowodanowej i układu hemo-
stazy u młodych mężczyzn z chorobą niedokrwienną 
serca i dokonanym zawałem mięśnia sercowego oraz 
u pacjentów z hiperlipidemią pierwotną – realizowa-
nej wówczas pod kierownictwem dr. hab. Janusza 
Gregorczyka. Opanowując warsztat analityczny, 
zajęła się oceną parametrów układu krzepnięcia 
i fi brynolizy u pacjentów z hiperlipidemią pierwotną 
i po zawale serca. W latach osiemdziesiątych prowa-
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dziła program węzłowy, 
w ramach którego wyko-
nane zostały badania 
oceniające dynamikę 
zmian parametrów 
hemostazy u pacjen-
tów z ostrym zawałem 
serca. Wyniki badań 
zostały wykorzystane 
w przyszłości we wdra-
żaniu odpowiedniego 
leczenia przeciwzakrze-
powego i fi brynolitycz-
nego w terapii ostrego zawału serca. Zgromadzone 
obserwacje i wyniki mgr Danuta Jurek opracowała 
i przedstawiła w rozprawie doktorskiej pt. „Parame-
try układu hemostazy, ich charakter i dynamika 
zmian w ostrym zawale serca”.

Po obronie pracy doktorskiej Danuta Zapolska-
-Downar została powołana w macierzystym Zakła-
dzie na stanowisko adiunkta; prowadziła nadal 
badania nad zaburzeniami w układzie hemostazy: 
dynamiką zmian parametrów układu krzepnięcia 
i fi brynolizy u kobiet po kastracji chirurgicznej oraz 
nowymi, czułymi markerami stanu nadkrzepliwo-
ści u chorych operowanych z powodu miażdżycy 
udowo-podkolanowej i tętniaka aorty brzusznej.

W latach 1992–1993 była stypendystką w Divi-
sion of Hematology and Hemostaseology, Clinical 
Institute of Medical and Chemical Laboratory Diag-
nosis, University of Vienna (Austria). Uczestniczyła 
tam w programach naukowych dotyczących zabu-
rzeń hemostazy u pacjentów po przeszczepieniu 
nerek i u pacjentów po przeszczepieniach wątroby. 
Opanowała umiejętność posługiwania się metodami 
izolacji i hodowli komórek śródbłonka oraz innymi 
metodami biologii molekularnej. Podczas pobytu 
we Wiedniu brała udział w badaniach oceniających 
wpływ powszechnie stosowanych niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych na stymulowaną media-
torami zapalenia powierzchniową ekspresję śród-
błonkowych cząsteczek adhezyjnych (CAM). Efekty 
tego etapu pracy okazały się niezwykle przydatne 
w okresie, gdy podobne zagadnienia stały się przed-
miotem badań w macierzystym Zakładzie. 

Po powrocie ze stypendium i po spotkaniu 
z prof. Markiem Naruszewiczem – nowym kierow-
nikiem Katedry Biochemii Klinicznej – Jej zainte-
resowania skupiły się na patogenezie miażdżycy 
i nabrały zupełnie innego wymiaru. Podejmowane 
przez Nią badania dotyczyły głównie jednej z cech 

dysfunkcji śródbłonka, 
jakim jest ekspresja 
śródbłonkowych czą-
steczek adhezyjnych. 
Białka te pełnią istotną 
rolę w procesie odpowie-
dzi odpornościowej orga-
nizmu, ponieważ uczest-
niczą w przyleganiu leu-
kocytów do śródbłonka 
oraz aktywują ich migra-
cję do miejsca zapalenia. 
Ekspresja komórkowych 

cząstek adhezyjnych CAM odgrywa znamienną rolę 
w patogenezie miażdżycy i mechanizmach odpowie-
dzi zapalnej. Najbardziej interesowały Ją cząsteczki 
ICAM i VCAM. W dziesięcioleciu 1993–2003 zorga-
nizowała od podstaw pracownię hodowli komórek 
in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem komórek 
śródbłonka i monocytów. Wprowadziła wiele metod 
przydatnych w badaniach nad biologią komórki, 
łącznie z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. 

Stosując różne modele doświadczalne, oceniała 
wpływ probukolu, witaminy E, symwastatyny oraz 
kwasu masłowego i kwasu propionowego na stymu-
lowaną mediatorami zapalenia ekspresję śródbłon-
kowych cząsteczek adhezyjnych. Zaproponowała 
wyjaśnienie molekularnego mechanizmu korzyst-
nego działania produktów metabolizmu błonnika, tj. 
kwasu propionowego i masłowego, na indukowany 
mediatorami zapalenia stres oksydacyjny. Wyka-
zała, że oba kwasy hamują indukowaną oxyLDL 
ekspresję cząstek adhezyjnych VCAM-1 i ICAM-1 
z udziałem czynnika transkrypcyjnego NF-κB.

Inna tematyka badań, zainicjowanych w końcu 
lat dziewięćdziesiątych, dotyczyła wpływu ibupro-
fenu na stres oksydacyjny i oksydacyjną mody-
fi kację lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) przez 
komórki śródbłonka i monocyty. Jej rozszerzeniem 
były badania prowadzone u ludzi nałogowo palą-
cych papierosy, których celem była ocena wpływu 
ibuprofenu i żywności funkcjonalnej na markery 
stresu oksydacyjnego, markery zapalenia, poziom 
poszczególnych lipoprotein i innych czynników 
ryzyka miażdżycy.

W roku 2000 obroniła na Wydziale Lekarskim 
PAM rozprawę habilitacyjną pt. „Wpływ probu-
kolu i α-tokoferolu na stymulowaną cytokinami 
ekspresję śródbłonkowych cząstek adhezyjnych 
na powierzchni komórek śródbłonka wyizolowanych 
z ludzkich żył pępowinowych”.
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Szeroka znajomość 
komórkowych i mole-
kularnych mechani-
zmów udziału i skut-
ków procesu zapalnego 
w miażdżycy pozwalała 
Jej na wnikliwe doświad-
czalne modyfi kowanie 
odpowiedzi stymulo-
wanych komórek śród-
błonka ludzkich żył 
pępowinowych in vitro. 
Z tego okresu pochodzi 
obserwacja, uznana za pierwszą na świecie, iż wita-
mina E ma właściwości proadhezywne na komórki 
śródbłonka.

Wieloletni dorobek naukowy Danuty Zapolskiej-
-Downar jest nowatorski i wnosi istotny wkład 
do nauki w zakresie biochemii klinicznej, o czym 
świadczą liczne cytowania wyników Jej badań.

W latach 2002–2005 kierowała projektem fi nan-
sowanym przez Komitet Badań Naukowych pt. „Czy 
funkcja proaterogenna monocytów/makrofagów 
pozostaje w zależności od polimorfi zmu genu ACE. 
Badania porównawcze u ludzi młodych z prawidło-
wym ciśnieniem tętniczym i nadciśnieniem”. 

Po habilitacji od 2003 r. była równolegle zatrud-
niona w Instytucie Żywności i Żywienia oraz wkrótce 
potem w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tam uru-
chomiła pracownię hodowli komórkowej i cytometrii 
przepływowej. Przez następnych kilka lat zajmo-
wała się badaniem apoptozy komórek śródbłonka, 
problemem istotnym ze względu na fakt, iż apop-
toza wspomnianych komórek może przyczyniać 
się do pęknięcia blaszki miażdżycowej, prowadząc 
do powstania ostrych powikłań klinicznych miaż-
dżycy. Od roku 2007 zatrudniona była jako adiunkt, 
a następnie jako profesor nadzwyczajny w Kate-
drze Biochemii i Chemii Klinicznej na Wydziale 
Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W sierpniu 2012 r. uzyskała tytuł 
profesora i przejęła kierownictwo Zakładu Chemii 
Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej na Wydziale 
Farmaceutycznym WUM. 

We współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi 
„Polfa”, na ich prośbę, prof. Danuta Zapolska-
-Downar opracowała model doświadczalny hodowli 
pierwotnych komórek nabłonka przedniego rogówki 
wołowej. Wykorzystała go do przeprowadzenia 
badań porównawczych przenikania dwóch leków 

do oczu: oryginalnego 
Trusopt i nowo opra-
cowanego przez Polfę 
leku o nazwie Nodom. 
Publikacja na ten temat 
z jej współautorstwem 
ukazała się w roku 2011. 

Środowisko naukowe 
doceniało merytoryczną 
wartość Jej dorobku 
naukowego. Wyrazem 
tego uznania było zapro-
szenie w 2008 r. do pracy 

w Komisji Immunoprofi laktyki i Etiologii Zakażeń 
Człowieka na Wydziale Nauk Medycznych PAN.

Od 2009 r. realizowała grant promotorski 
FW11/3A60/09 pt. „Wpływ nienasyconych kwasów 
tłuszczowych typu trans na prozapalną aktywację 
komórek śródbłonka”. Wyniki badań były publiko-
wane m.in. w roku 2011 o prozapalnym działaniu 
kwasów tłuszczowych trans, które promują przyle-
ganie leukocytów do śródbłonka poprzez aktywację 
ROS zależną od czynnika NF-κB.

W późniejszym okresie zainteresowała się 
pochodną kwasu mykofenolowego jako poten-
cjalnym lekiem przeciwmiażdżycowym; aktyw-
ność badacza znalazła odzwierciedlenie 
w publikacji z roku 2014 oraz doktoracie Jej 
młodej pracownicy. Wypromowała trzech dok-
torów, była recenzentem dwóch doktoratów.

Przez cały okres pracy zawodowej Profesor 
Zapolska-Downar prowadziła zajęcia dydaktyczne. 
Dydaktykiem była zdolnym, wymagającym. Pracując 
jako adiunkt w Katedrze Biochemii Klinicznej i Dia-
gnostyki Laboratoryjnej PAM, prowadziła zajęcia 
z diagnostyki laboratoryjnej ze studentami Wydziału 
Lekarskiego i Wydziału Stomatologii. Odpowiadała 
za realizację programu nauczania od roku 1988 
do 1993.

Jako pracownik Katedry Biochemii i Chemii 
Klinicznej WUM zaangażowana była w nauczanie 
biochemii klinicznej studentów analityki medycznej. 
Opracowała program nauczania tego przedmiotu, 
prowadziła większość wykładów i seminariów oraz 
egzaminów. Od 2008 r. dr hab. D. Zapolska-Downar 
była kierownikiem studiów podyplomowych z ana-
lityki medycznej WUM dla absolwentów innych kie-
runków studiów.

W latach 2001–2003 za wybitne osiągnięcia 
poznawcze otrzymała Nagrodę Indywidualną MZiOS, 
Srebrny Krzyż Zasługi oraz zespołową Nagrodę Mini-
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Weekend 3–5 marca 2017 r. 
był dla naszej Alma Mater bardzo 
szczególny, w tych dniach bowiem 
studenci zrzeszeni w szczecińskim 
oddziale Polskiego Towarzystwa 
Studentów Stomatologii działa-
jącym na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, 
wspólnie z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym 
w Szczecinie, zorganizowali I Ogólnopolską Konfe-
rencję Stomatologiczną PTSS Dentalship. 

Konferencja rozpoczęła się w piątek sesją 
naukową, w której wzięli udział studenci z pięciu 
uniwersytetów medycznych. Przedstawiono dziewięć 
prac naukowych, z których najlepsza okazała się 
ta przedstawiona przez studentów Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego. Wyróżnienie otrzymała praca 
naukowa zaprezentowana przez studentów PUM: 
Aleksandrę Jaroń, Darię Kowalczyk, Aleksandrę 
Rusin oraz Aleksandrę Dąbrowską, znajdujących 

się pod opieką dr Anny Jarząbek 
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej 
na temat: „Wstępna ocena jamy 
ustnej w grupie dzieci i młodzieży 
z cukrzycą typu I”.

Nad wyłonieniem zwycięzców 
czuwał komitet naukowy w składzie: prof. PUM Ewa 
Sobolewska, prof. Jadwiga Buczkowska-Radlińska 
oraz dr Grzegorz Trybek.

Jednak konkurs dla młodych badaczy to było 
dopiero preludium do naukowych wrażeń tamtego 
dnia. Swoje pasjonujące wykłady z dziedziny stoma-
tologii estetycznej, medycyny paliatywnej, marke-
tingu w medycynie czy też prawa medycznego przed-
stawili: dr hab. Agnieszka Droździk, dr Zbigniew 
Hamerlak, radca prawny Sylwester Kasprzewski, 
lek. Marcin Krajmas oraz Maciej Magdziak. Wieczór 
zakończył się bardzo udaną imprezą integracyjną 
w szczecińskim klubie Mojo.

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
STOMATOLOGICZNA PTSS DENTALSHIP

stra Zdrowia. W roku 2010 rektor Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przyznał prof. Zapolskiej 
nagrodę zespołową pierwszego stopnia za publikacje. 

Z racji wykształcenia i uprawianego zawodu 
należała do Polskiego Towarzystwa Diagnostyki 
Laboratoryjnej, a także do Polskiego Towarzystwa 
Badań nad Miażdżycą; była sekretarzem jednego 
ze zjazdów i brała czynny udział w większości zjaz-

dów organizowanych przez Towarzystwo. Była tyta-
nem pracy.

Zmarła w Warszawie 6 stycznia 2017 r.
Piszący te słowa i inni Jej koledzy tym wspo-

mnieniem Ją żegnamy.
Teresa Wesołowska
Kornel Chełstowski
Maria Jastrzębska
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Soboty to na konferencjach PTSS główne dni 
wykładowe. Tak też było podczas szczecińskiej edy-
cji. Drugi dzień konferencji rozpoczął się rejestra-
cją uczestników, z których każdy otrzymał torbę 
z upominkami od naszych sponsorów oraz certy-
fi kat uczestnictwa. Wykładem inaugurującym był 
niezmiernie ciekawy referat prof. Georga Meyera 
z Uniwersytetu w Greifswaldzie na temat biolo-
gicznych i medycznych implikacji w stosowaniu 
tradycyjnych materiałów do wypełnień ubytków 
w zębach. Kolejnym wykładowcą był prof. Massimo 
Gagliani z Uniwersytetu w Mediolanie, który swój 
występ poświęcił wykorzystaniu technik CAD-CAM 
w odbudowach opartych na wkładach koronowo-
-korzeniowych.

Konferencja nie mogłaby się odbyć bez uroczy-
stego otwarcia, które uświetnili swoimi przemowami 
prorektor ds. nauki – prof. Jerzy Samochowiec oraz 
dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – 
prof. PUM Katarzyna Grocholewicz.

Ciekawe i pouczające referaty tego dnia przed-
stawili także: dr Emma Kiworkowa, lek. dent. Sła-
womir Gabryś, lek. dent. Mariusz Bołzan, lek. dent. 
Marlena Sołtysik-Drebot oraz Kamil Kuczewski.

Jednak wystąpieniem, na które wszyscy cze-
kali, był wykład gościa honorowego konferen-
cji prof. Marii Siemionow. Profesor przedstawiła 
kulisy swojej przełomowej i niezwykle innowacyj-
nej operacji, czyli pierwszego na świecie subtotal-
nego przeszczepienia twarzy, oraz towarzyszące jej 
wyzwania natury chirurgicznej i etycznej. Wizyta 
prof. Siemionow nie mogłaby się odbyć bez patro-
natu i wsparcia, jakiego udzielił organizatorom 
rektor PUM prof. Bogusław Machaliński.

Konferencja zakończyła się loterią fantową, 
z której dochód został w całości przekazany na cele 
dobroczynne – wsparcie założonej przez studen-
tów fundacji SASA, która zajmuje się wysyłaniem 
podstawowego sprzętu medycznego do placó-

wek medycznych w krajach Trzeciego Świata lub 
dotkniętych konfl iktami zbrojnymi. Sobotni wieczór 
zakończył się imprezą w jednym z najstarszych klu-
bów w Polsce – klubie Pinokio.

Niedziela – ostatni dzień konferencji – była 
poświęcona szkoleniom umiejętności praktycznych. 
Uczestnicy mogli wziąć udział w dziewięciu warsz-
tatach o różnorodnej tematyce, m.in.: język migowy 
w stomatologii, szycie chirurgiczne, kurs z włókien 
szklanych, planowanie implantoprotetyczne, abra-
zja powietrzna, endodoncja czy też jak skutecznie 
przygotować się do egzaminu LDEK.

Jeśli chodzi o liczby, to konferencję w ciągu 
trzech dni odwiedziło łącznie 800 studentów, lekarzy 
stażystów oraz młodych lekarzy dentystów z całej 
Polski. Zaszczyciło nas swoją obecnością 13 wykła-
dowców. Współpracowaliśmy z 28 sponsorami 
i partnerami. Wspomniano o nas ponad 10 razy 
w mediach branżowych i lokalnych, a swój wolny 
czas poświęciło ponad 30 studentów i wolontariu-
szy. Praca nad zorganizowaniem tego przedsięwzię-
cia zajęła nam dwa lata.

W imieniu swoim, jak i całego prezydium PTSS 
Szczecin pragnę serdecznie podziękować całemu 
komitetowi organizacyjnemu konferencji Dentalship 
złożonemu ze studentów i absolwentów Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Szczecinie. Swoje podzięko-
wania kieruję także do wykładowców, asystentów, 
pracowników administracji oraz przede wszystkim 
do władz uczelni, na czele z rektorem Bogusła-
wem Machalińskim, dziekan Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego Katarzyną Grocholewicz oraz 
kanclerzem Jerzym Piwowarczykiem, którzy umoż-
liwili oraz czynnie przyczynili się do sukcesu tego 
wydarzenia.

Bartosz Bajger, IV rok WL-S
prezes PTSS Oddział Szczecin

Zdjęcia: Dariusz Pacek, Martyna Kosko
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SCOME (Standing Committee on Medical Edu-
cation), czyli Program Stały ds. Edukacji Medycznej 
jest jednym z sześciu głównych fi larów działalności 
ogólnoświatowej federacji IFMSA, jak i Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny 
IFMSA-Poland. Realizowany jest on na 12 uczel-
niach medycznych w Polsce, gdzie działa nasze sto-
warzyszenie, w tym na Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym w Szczecinie. Jego głównym zadaniem 
jest rozwój szeroko pojętej edukacji medycznej 
poprzez różnego rodzaju warsztaty, konferencje, 
panele dyskusyjne, advocacy, policy statement oraz 
wymianę doświadczeń. Skierowany jest do wszyst-
kich studentów uczelni medycznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kierunku lekarskiego. Dzięki 
niemu studenci mogą rozwijać swoje pasje, wiedzę 
i umiejętności oraz kształtować system edukacji 
medycznej. W ramach programu w naszym oddziale 
działa w tym roku 20 projektów. Nie sposób wymie-
nić ich wszystkich. Dla przykładu, są to doskonale 
wszystkim znane warsztaty z szycia chirurgicznego 
czy BLS. Wprowadziliśmy również wiele nowych 
projektów, takich jak Podstawy języka migowego, 
Poznaj swoją specjalizację, Warsztaty z osłuchiwa-
nia, RTG, USG i inne. Dzięki nim, oprócz doskona-
lenia umiejętności zdobytych na uczelni, studenci 
zyskają również nowe, niezbędne w codziennej 
pracy, a których program studiów nie przewiduje. 
Należy szczególnie podkreślić, że wszystkie warsz-
taty mają formę praktyczną. Dotychczas w naszych 
akcjach udział wzięło 1221 studentów.

Ponadto w ramach programu organizujemy 
co roku dla naszych młodszych koleżanek i kolegów, 

którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z medy-
cyną na naszej uczelni, m.in. spacer po Pomorza-
nach mający zaznajomić ich z infrastrukturą uczelni 
i wskazać niezbędne budynki, oraz obdarowujemy 
ich skromnymi gadżetami podczas pierwszego 
wykładu z anatomii, mającymi ułatwić i uczynić 
jeszcze przyjemniejszym ten rozpoczynający się 
najpiękniejszy etap ich życia. W tym roku pobili-
śmy własny rekord – po Pomorzanach spacerowało 
z nami aż 301 osób. 

Wszystkie wymienione wydarzenia odbywają się 
dzięki zaangażowaniu poszczególnych koordynato-
rów lokalnych projektów, czyli studentów naszego 
uniwersytetu tworzących zespół SCOME, których 
można spotkać codziennie na korytarzach uczelni. 
Należy nadmienić, że dla koordynatorów oprócz 
szeregu obowiązków jest to doskonała zabawa 
i nauka szeroko pojętych umiejętności miękkich 
i zarządzania, a przede wszystkim kształtowanie 
wspaniałych relacji wzajemnych. 

Nie wolno pominąć naszych wspaniałych prele-
gentów, którzy wspierają nas zupełnie bezinteresow-
nie i w swoim bezcennym, wolnym czasie dzielą się 
własną wiedzą oraz umiejętnościami. Jesteśmy im 
bardzo wdzięczni i mamy nadzieję, że dalsza współ-
praca z nami będzie równie owocna jak dotychczas. 

Planujemy jeszcze wiele równie ciekawych i roz-
wojowych warsztatów i konferencji, na które ser-
decznie zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie 
w naszym programie, począwszy od przyszłego chi-
rurga czy internistę aż po radiologa.

Marcin Chwaciński, V rok WL
Zdjęcia: Marcin Chwaciński, Martyna Kosko

PROGRAM STAŁY DS. EDUKACJI 
MEDYCZNEJ IFMSA-POLAND W SZCZECINIE
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Projekt „Dotknijmy różnorodności” po ubiegło-
rocznym debiucie i bardzo ciepłym przyjęciu kon-
tynuowany jest również w tym roku w ramach Pro-
gramu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju IFMSA. 
We współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji 
studenci różnych kierunków naszej Alma Mater mieli 
możliwość uczestniczyć w warsztatach praktycz-
nych. Studenci poruszali się na wózku aktywnym, 
dzięki czemu mogli wczuć się w rolę osoby niepełno-
sprawnej i doświadczyć choć po części problemów, 
z którymi osoby te muszą zmagać się na co dzień. 

Warsztaty odbywały się w dwóch grupach – dla 
dzieci i dla dorosłych. Uczestnicy w grupie dla dzieci 
obserwowali, jak poprzez zabawę można przygoto-
wać się do wyzwań, jakie ich czekają w przyszłości, 
np. podjazd pod górę czy zjazd z krawężnika. Pod-
czas gry boccia niektórzy z żaków bawili się lepiej niż 
niejedno dziecko. W grupie dla dorosłych studenci 
wzięli udział w pełnym treningu ogólnorozwojo-
wym, który okazał się niezwykle wymagający. Koniec 
treningu zwieńczyła wspaniała gra w unihokeja 

DOTKNIJMY RÓŻNORODNOŚCI
na wózkach. Niestety, studenci ponieśli sromotną 
porażkę w zmaganiach sportowych, choć towa-
rzyszyło temu wiele radości i uśmiechu. Podczas 
przerw uczestnicy mogli zadać pytania i wysłuchać 
osobistych relacji instruktorów fundacji prowa-
dzących warsztaty. Rozmowy z instruktorami były 
szczególnie wartościowe, gdyż są nimi osoby młode, 
w wieku porównywalnym do studenckiego, a nawet 
młodsze. Z relacji uczestników warsztatów wynika, 
iż bardzo potrzebne są takie zajęcia, gdyż zmieniły 
one całkowicie sposób postrzegania i myślenia o nie-
pełnosprawności. Nie jest to szary, smutny świat, 
pełen trudności i problemów, ale pełen radości, 
barw i życia oraz wyzwań, których przynajmniej 
część można przezwyciężyć. Zgodnie z naszymi ide-
ami będziemy kontynuować podjęte dzieło, tak więc 
kolejne warsztaty odbędą się niebawem. 

Serdecznie zapraszamy!

Tekst i zdjęcia Marcin Chwaciński
V rok WL
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W dniach 16–19 lutego 2017 r. na Uniwersytecie 
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
odbyły się łączone ogólnopolskie warsztaty Pro-
gramu Stałego ds. Edukacji Medycznej SCOME 
oraz Programu Stałego ds. Praktyk Wakacyjnych 
SCOPE i Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej 
SCORE, na których nie zabrakło również przedsta-
wicieli Oddziału Szczecin IFMSA-Poland. Uczest-
nicy podczas prowadzonych sesji mogli nabyć nowe 
umiejętności i wymienić się doświadczeniem. Wśród 
prelegentów znaleźli się również goście z zagra-
nicy: Orkun Kilić, koordynator lokalny ds. edukacji 
medycznej w Turcji, który poprowadził jedną z sesji, 
wskazując na podobieństwa i różnice w systemach 
kształcenia naszych krajów oraz dotykających je 
problemach, oraz Erwin Barboza-Molinas z Para-
gwaju, będący asystentem regionalnym SCORE dla 
Ameryk. Międzynarodowego charakteru warsztatów 
dodała obecność Aleksandry Likońskiej – asystenta 
regionalnego SCOME dla Europy oraz Katarzyny 
Leszczyńskiej będącej asystentem regionalnym 
SCORE dla Europy. Podczas sesji dokonano ewa-

luacji dotychczasowych działań oraz ustalono plan 
rozwoju na najbliższy okres. Warsztaty były także 
niezwykłą okazją, aby spotkać się z przyjaciółmi 
oraz poznać nowe osoby ze wszystkich uczelni 
medycznych w Polsce. Bogatsi o nowe doświad-
czenia i znajomości, pełni motywacji i energii wró-
ciliśmy, aby wprowadzać nowe pomysły na naszej 
uczelni. 

Tekst i zdjęcie Marcin Chwaciński
V rok WL

WARSZTATY IFMSA-POLAND

MITYNG PŁYWACKI OLIMPIAD SPECJALNYCH 
Z UDZIAŁEM STUDENTÓW FIZJOTERAPII III ROKU PUM

Olimpiady Specjalne Polska to instytucja, któ-
rej idea narodziła się w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Jej 
głównym celem było i jest zrzeszanie osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie. Program akredyto-
wany przez międzynarodowy ruch Special Olym-
pics Inc. zakłada stwarzanie możliwości brania 
udziału w treningach i zawodach, dzięki którym 
osoby te mogą rozwijać się fi zycznie, psychicznie 
i społecznie, pokonywać swoje słabości, uczyć się 
nowych umiejętności i otwierać na otoczenie. Pro-
gramy, które powstają przy Special Olympics Inc., 
angażują dodatkowo rodziny niepełnosprawnych, 
tworząc w ten sposób grupy wsparcia w programie 
rodzinnym, czy pełnosprawnych młodych sportow-
ców, jak np. w sportach zunifi kowanych. Ciekawym 
przykładem programu z zakresu promocji zdrowia 

jest Healthy Athlets, który daje możliwości systema-
tycznej oceny stanu zdrowia sportowców z niepeł-
nosprawnością intelektualną, przygotowuje perso-
nel medyczny do przeprowadzania badań w takiej 
grupie, ale również buduje świadomość społeczną 
związaną z potrzebą zapewnienia opieki zdrowotnej. 

Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad 
4 mln zawodników oraz milion osób spośród ich 
rodzin. Na siedmiu kontynentach zaangażowanych 
jest w pomoc 500 tys. wolontariuszy. Pośród nich 
znaleźli się studenci III roku fi zjoterapii PUM, biorąc 
udział w XIV Mityngu Pływackim. 

Relacja Agnieszki Forysiak z przebiegu zawodów:
21 marca 2017 r. miało miejsce wyjątkowe 

wydarzenie. W ten przedostatni wtorek marca, 
na 25-metrowym basenie Szczecińskiego Domu 
Sportu odbyły się Regionalne Zawody Pływackie 
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Olimpiad Specjalnych Polska-Zachodniopomorskie. 
Swoje pływackie zdolności testowali wychowan-
kowie regionalnych klubów Olimpiad Specjalnych 
lub szkół: Herkules Kamieńsko, SOSW Police, Gim-
nazjum nr 10 Szczecin, Marzenie Szczecin, Jantar 
Kołobrzeg, ZSS Nowe Czarnowo, Promyk Szczecin, 
Błyskawica Szczecin, ZSS Stargard, SOS Suliszewo, 
Gryf Szczecinek oraz MOW Trzebież.

Na początku imprezy odbyło się ofi cjalne powi-
tanie zawodników i ich opiekunów oraz trenerów, 
gości, sędziów, członków zarządu Olimpiad Spe-
cjalnych, a także wolontariuszy. Wszystkie zespoły 
ustawiły się wokół basenu, dumnie reprezentując 
swoją jednostkę. Zgromadzeni wspólnie powtórzyli 
przysięgę Olimpiad Specjalnych: ,,Pragnę zwyciężyć, 
lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny 
w swym wysiłku”. Wodę zmącił jako pierwszy bieg 
honorowy, uroczyście rozpoczynający zawody.

Złoto, srebro i brąz sypały się gęsto, woda niemal 
wrzała od pędzących niczym sztorm zawodników. 
Łącznie odbyło się 39 biegów, z czego dwa ostatnie 
b yły sztafetami. Duch walki i uczciwego współzawod-
nictwa nie opuszczał terenu basenu ani na chwilę. 
Każdy bieg zaprezentował się unikatowo, a try-
buny hucznie dopingowały wszystkich sportowców.

W charakterze sędziów, ratowników, kibiców, 
opiekunów grup i koordynatorów pomagali wolon-

tariusze – studenci III roku fi zjoterapii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zachęceni 
do udziału przez dr Magdalenę Ptak z Samodzielnej 
Pracowni Rehabilitacji Medycznej. Zawody pozwoliły 
połączyć przyjemne z pożytecznym – impreza zyskała 
dodatkowe wsparcie, a studenci mogli doświadczyć 
problemów związanych z realizowaniem przedmiotu 
Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych.

Chociaż impreza nie była ani pierwszą, ani 
ostatnią z takich przedsięwzięć, to dla uczestni-
ków była wyjątkowa i godna zapamiętania. Poza 
sprawdzianem fi zycznych umiejętności, spełniła rolę 
mostu pomiędzy różnymi środowiskami, pozwalając 
na integrację i wspólną fantastyczną zabawę.

Zaangażowanie studentów w tego typu działania 
jest bardzo budujące. Realizując treści programowe 
przedmiotu Aktywność ruchowa niepełnospraw-
nych udało się połączyć środowisko studenckie, 
akademickie z niepełnosprawnymi sportowcami. 
W wolontariacie towarzyszyła również studentka 
z programu Erasmus Carmen Martin Roldan, która 
przyjechała z Uniwersytetu w Maladze (Hiszpania). 

dr n. zdr. Magdalena Ptak
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej

Agnieszka Forysiak, III rok fi zjoterapii
Zdjęcia Agnieszka Forysiak

Uczestnicy zawodów, wolontariusze i opiekunowie Uczestnicy zawodów, wolontariusze i opiekunowie 
podczas rozpoczęcia mityngu pływackiegopodczas rozpoczęcia mityngu pływackiego

Sędziowie – studenci III roku fi zjoterapiiSędziowie – studenci III roku fi zjoterapii

Studenci III roku fi zjoterapii po zakończeniu Studenci III roku fi zjoterapii po zakończeniu 
zawodów pływackich Olimpiad Specjalnychzawodów pływackich Olimpiad Specjalnych

Dr Magdalena Ptak, studentki Kinga Bobrowska i Carmen Martin Roldan Dr Magdalena Ptak, studentki Kinga Bobrowska i Carmen Martin Roldan 
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W dniach 10–12 marca 2017 r. we Wrocławiu 
odbyły się Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych 
w Tenisie Stołowym. W zawodach uczestniczył 
zespół męski PUM w składzie: Sylwester Drożdżal 
(kapitan), Thomas Heiduk, Szymon Gacek i Adrian 
Kostrzewa.

Pierwszy dzień zmagań to turniej drużynowy, 
w którym nasi tenisiści po dramatycznych meczach 
zajęli wysokie IV miejsce. W drugim dniu odbył się 
turniej indywidualny, w którym wielką formą bły-

snął Thomas He iduk, pokonując wszystkich rywali 
i zdobywając I miejsce oraz tytuł mistrza Polski.

Warto podkreślić rolę kapitana Sylwka Droż-
dżala, który w turnieju indywidualnym wystąpił 
w roli trenera i swoimi cennymi uwagami pomógł 
koledze w osiągnięciu sukcesu.

Opiekunem tenisistów jest mgr Marek Lesia-
kowski.

mgr Marek Lesiakowski
Zdjęcia Sylwester Drożdżal

SUKCES PINGPONGISTÓW PUM

W dniach 10–12 marca 2017 r. w Poroni-
nie na stokach narciarskich Suche odbyły się 
Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Nar-
ciarstwie Alpejskim. Reprezentacja PUM w skła-
dzie: Katarzyna Modlińska (IV rok lek.), Dominika 
Koss (III rok stom.) zajęła szóste miejsce w kategorii 
kobiet. Natomiast w kategorii mężczyzn drużyna: 
Michał Mielnik (V rok lek.), Mikołaj Stelmach (I rok 
ratow.), Kamil Kosko (III rok stom.) oraz Mikołaj 
Idziak (IV rok lek.) zajęła miejsce ósme.

W dniach 12–15 marca 2017 r. w Szpindlerowym 
Młynie w Czechach odbyły się Akademickie Mistrzo-
stwa Województwa Zachodniopomorskiego w Narciar-
stwie Alpejskim. Rywalizacja toczyła się w trzech dyscy-
plinach: slalomie, slalomie gigancie i kombinacji alpej-
skiej. Reprezentacje PUM zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn zajęły w swoich kategoriach pierwsze miejsce. 

Drużyna kobiet: Katarzyna Modlińska (IV rok 
lek.), Dominika Koss (III rok stom.), Ewa Ostry-
charz (III rok biotechn.), Monika Adamska (III 
rok analit.), zdobyła 61 pkt, drugi był zespół 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego z 37 pkt, a trzeci Uniwersytet Szcze-
ciński – 9 pkt.

Zwycięski zespół mężczyzn: Michał Miel-
nik (V rok lek.), Mikołaj Stelmach (I rok ratow.), 
Kamil Kosko (III rok stom.), Mikołaj Idziak (IV rok 
lek.), Aleksander Wesołowski (IV rok lek.) oraz 
Rafał Kuzon (II rok ratow.), zdobył 136 pkt, druga 
była drużyna Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego – 125 pkt, trzecia Akademii 
Morskiej – 75 pkt, a czwarta Uniwersytetu Szcze-
cińskiego – 38 pkt.

mgr Roman Kramerek 

NARCIARZE PUM 
NA DWÓCH FRONTACH



NARCIARZE PUM NA DWÓCH FRONTACH Zdjęcia: Michał Mielnik, Mikołaj Idziok
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