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Z OBRAD SENATU PUM
Na posiedzeniu Senatu w dniu 24 maja 2016 r.
pozytywnie zaopiniowano:
– powołanie prof. dr. hab. Kazimierza Ciechanowskiego do funkcji kierownika Kliniki Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych na
kolejny okres;
– powołanie prof. dr. hab. Wojciecha Lubińskiego
do funkcji kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki
na kolejny okres;
– powołanie prof. dr hab. Teresy Starzyńskiej do
funkcji kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii na kolejny okres;
– powołanie prof. dr. hab. Romualda Maleszki
do funkcji kierownika Kliniki Chorób Skórnych
i Wenerycznych na kolejny okres;
– powołanie prof. dr. hab. Witolda Malinowskiego
do funkcji kierownika Zakładu Pielęgniarstwa
Położniczo-Ginekologicznego na kolejny okres;
– powołanie dr. Janusza Kowalskiego do funkcji
kierownika Samodzielnej Pracowni Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia na
kolejny okres;
– kandydatów do uhonorowania orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami.
Podjęto uchwały w sprawach:
– uchwalenia planu inwestycyjnego na 2016 r.;
– uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na
2016 r.;
– ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na
Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018;
– ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na
kierunki: administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia oraz psychologia zdrowia w roku
akademickim 2016/2017;
– utworzenia komercyjnych studiów podyplomowych – żywienie w sporcie;
– zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego
PUM w Szczecinie.
Na posiedzeniu Senatu w dniu 29 czerwca
2016 r. pozytywnie zaopiniowano:
– odwołanie w związku z rezygnacją Marka
Makowskiego ze stanowiska dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1
im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
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– awansowanie prof. dr. hab. Leszka Domańskiego
na stanowisko profesora zwyczajnego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;
– awansowanie prof. dr hab. Anny Machalińskiej na
stanowisko profesora nadzwyczajnego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;
– awansowanie dr. hab. Marka Myślaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie;
– powołanie dr Iwony Krawczyk-Sulisz do funkcji
kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Płuc;
– powołanie mgr. Jana Jelca do funkcji kierownika
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
– powołanie prof. dr. hab. Aleksandra Falkowskiego do funkcji kierownika Katedry Radiologii;
– powołanie prof. dr. hab. Ireneusza Kojdera
do funkcji kierownika Samodzielnej Pracowni
Neurokognitywistyki Stosowanej;
– powołanie dr hab. prof. PUM Marii Gańczak
do funkcji kierownika Zakładu Epidemiologii
i Zarządzania;
– powołanie dr. hab. prof. nadzw. PUM Marka
Myślaka do funkcji kierownika Zakładu Interwencji Klinicznych i Medycyny Katastrof;
– powołanie dr Doroty Ćwiek do funkcji kierownika
Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych na kolejny okres.
Podjęto uchwały w sprawach:
– zasad ustalenia obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru
zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin
dydaktycznych, powierzenia prowadzenia zajęć
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych;
– wstrzymania rekrutacji na kierunek zdrowie
publiczne;
– wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pt. „Szybka ścieżka diagnostyczna zapaleń
naczyń w reumatologii”;
– wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pt. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność.
Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo”;
– wyrażenia zgody na realizację i finansowanie
projektu pt. „Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności
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w zakresie nowoczesnych metod hematologii
i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej”;
– wyrażenia zgody na realizację i finansowanie
projektu pt. „Innowacyjny, polsko-niemiecki
transgraniczny program wczesnej diagnostyki
i leczenia chorób rzadkich u noworodków – RareScreen”;
– wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pt. „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP)”;

– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
– pl. Polskiego Czerwonego Krzyża;
– wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości –
Żołnierska 48;
– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez
SPSK nr 1;
– wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego przez SPSK nr 2.
DB
Teksty uchwał dostępne są na stronie www uczelni w zakładce
„Dokumenty”.

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE
Zarządzeniem Rektora PUM z dnia 10 maja
2016 r.:
– przekształcono Samodzielną Pracownię Medycyny Katastrof w Zakład Interwencji Klinicznych
i Medycyny Katastrof;
– na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzono Zakład
Epidemiologii i Zarządzania;
– w Katedrze Fizjopatologii utworzono jednostkę
pomocniczą – pracownię Bank Komórek i Tkanek.
Zarządzeniem Rektora PUM z dnia 10 maja
2016 r.:
– przeniesiono Katedrę i Klinikę Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu z Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim na Wydział Nauk o Zdrowiu;

– przeniesiono Katedrę Chorób Zakaźnych z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
Zarządzeniem Rektora PUM z dnia 1 czerwca
2016 r. przekształcono Katedrę i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej w Samodzielną Pracownię Propedeutyki i Fizykodiagnostyki
Stomatologicznej.
Zarządzeniem Rektora PUM z dnia 11 lipca
2016 r. zmieniono nazwę Kliniki Ginekologii i Uroginekologii na Klinikę Ginekologii, Endokrynologii
i Onkologii Ginekologicznej.
DB

WYBORY DZIEKANÓW I PRODZIEKANÓW
NA KADENCJĘ 2016–2020
Zakończyły się trwające od kwietnia wybory dziekanów i prodziekanów na kadencję 2016–2020. Od
1 września swoje funkcje obejmują:
na Wydziale Lekarskim z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim:
prof. dr hab. n. med. Leszek Domański –
dziekan;
dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz –
prodziekan ds. studentów programu
polskojęzycznego;

dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko – prodziekan
ds. studentów programu anglojęzycznego;
na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym:
dr hab. n. med. prof. PUM
Katarzyna Grocholewicz – dziekan;
dr hab. n. med. Ewa Sobolewska – prodziekan
ds. studentów programu polskojęzycznego;
dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
– prodziekan ds. studentów programu
anglojęzycznego;

Biuletyn Informacyjny nr 2 (92) 2016

3

Wybory na kadencję 2016–2020
na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym
i Medycyny Laboratoryjnej:
dr hab. n. med., prof. PUM Anna Jakubowska –
dziekan;
dr hab. n. med. prof. PUM Danuta Kosik-Bogacka
– prodziekan ds. studentów;

na Wydziale Nauk o Zdrowiu:
prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz – dziekan
dr hab. n. zdr. prof. PUM Elżbieta Grochans –
prodziekan ds. studentów;
prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbè – prodziekan
ds. studentów.
(red.)

PROF. DR HAB. N. MED.

LESZEK DOMAŃSKI
DZIEKAN–ELEKT WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Leszek Domański, urodzony
w 1964 r. w Krakowie, absolwent
LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach. Studia odbył na Wydziale
Lekarskim na Uniwersytecie w Rostoku (Niemcy). Od 1991 r. pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych PAM, obecnie Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM na stanowisku
profesora zwyczajnego. Specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii
i transplantologii klinicznej. Pracę
doktorską pt. „Stężenie kortyzolu
i reakcje wolnorodnikowe w chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego” obronił w 1997 r. Stopień
doktora habilitowanego uzyskał w roku 2007 na
podstawie rozprawy pt. „Ocena uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego w przeszczepionej nerce na podstawie wybranych wskaźników metabolizmu puryn i aktywności układu antyoksydacyjnego”. W 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.
Jest autorem lub współautorem 136 publikacji
naukowych zamieszczonych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, o wartości ponad
1903 punktów MNiSW i sumarycznym IF ponad 154.
Głównym przedmiotem jego zainteresowań
badawczych są niedokrwienie i reperfuzja, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania zależności
między nasileniem reakcji wolnorodnikowych
a funkcją przeszczepionej nerki oraz poszukiwanie
czynników genetycznych wpływających na przebieg
okresu po transplantacji narządów.
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Należy do Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Transplantacyjnego
(ERA-EDTA – European Renal Association – European Dialysis Transplantation Association).
Wielokrotnie nagradzany za
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przez rektora PUM. Otrzymał
Medal Komisji Edukacji Narodowej
za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania przyznany przez ministra edukacji
narodowej. Od 2012 roku pełni funkcję dziekana
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim.
Żonaty, córka Maria Magdalena, syn Michał;
hobby: narciarstwo, nurkowanie, turystyka górska.
Głównymi zadaniami, które stawia sobie
w kadencji 2016–2020, są: wprowadzenie praktycznego nauczania na szóstym roku oraz poprawa
efektów kształcenia z naciskiem na nauczanie praktyczne i poprawę wyników Lekarskiego Egzaminu
Końcowego; rozszerzenie międzynarodowej i międzyuczelnianej współpracy naukowej i dydaktycznej
zwiększającej prestiż uczelni; zapewnienie miejsc
nauczania w roku praktycznym dla studentów
polskich, jak również z programu anglojęzycznego
i Asklepios na bazie własnej oraz szpitali niemieckich.
(red.)
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DR HAB. N. MED. PROF. PUM

KATARZYNA GROCHOLEWICZ
DZIEKAN–ELEKT WYDZIAŁU
LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
Urodziła się w 1965 r. w Grudziądzu. Jest absolwentką Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1989.
W tym samym roku podjęła pracę
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej PAM, a w 1990 r. w Zakładzie Stomatologii Ogólnej (obecnie
Zakład Stomatologii Zintegrowanej),
którego jest kierownikiem od roku
2012. Od 2015 r. jest zatrudniona
na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest specjalistą pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej i drugiego stopnia w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk
medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt.
„Wpływ wybranych programów profilaktyczno-oświatowych na stan higieny, przyzębie i próchnicę
u dzieci szkolnych w 4-letnim okresie obserwacji”.
Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2008 r.
na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena
wybranych parametrów zdrowia narządu żucia
u kobiet po menopauzie oraz ich analiza w odniesieniu do stanu układu kostnego określanego metodą
ultradźwiękową”. Jest autorką i współautorką ponad
stu prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach i wygłoszonych na zjazdach.
Jest promotorem jednego ukończonego doktoratu
i opiekunem czterech kolejnych.
Od 2002 r. jest opiekunem Studenckiego Koła
Naukowego przy Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej. Prace członków koła były wyróżniane na Ogólnopolskich Sesjach Naukowych STN PUM oraz w konkursach z zakresu promocji zdrowia. Brała czynny
udział w organizacji Zakładu Stomatologii Ogólnej,
sprawuje opiekę nad lekarzami odbywającymi staże
podyplomowe i specjalizacyjne. Była członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej, Wydziałowej Komisji Programowej nowo tworzonego kierunku higiena den-

tystyczna i przez wiele lat członkiem
wydziałowej podkomisji ds. rekrutacji. Kilkakrotnie została wyróżniona nagrodami rektora PUM za
osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.
Pełni funkcję dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
w latach 2012–2016. Za najważniejsze osiągnięcie poprzedniej kadencji uważa uzyskanie przez Wydział kategorii naukowej B, otrzymanie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej na okres sześciu lat na podstawie pozytywnej
oceny instytucjonalnej, powołanie Wydziałowego
Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK),
wysokie notowania absolwentów PUM na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym, wyodrębnienie Dziekanatu WL-S i jego informatyzację, wdrożenie nowych programów nauczania opartych na
opisie efektów kształcenia zgodnych ze standardami kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego oraz wiele zmian korzystnych dla studentów.
Najważniejszymi zadaniami na najbliższą kadencję
będą: podniesienie kategorii naukowej Wydziału,
wystąpienie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie medycyny, inicjowanie działań na rzecz zwiększenia
pozyskiwania funduszy na naukę w ramach środków krajowych (NCN, NCBiR), podnoszenie poziomu nauczania poprzez rozwój WZZJK i ewaluację
efektów kształcenia, podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, budowę Centrum Stomatologii –
nowej siedziby dla zakładów prowadzących dydaktykę przedkliniczną i kliniczną w zakresie stomatologii, powołanie kierunku techniki dentystyczne,
powołanie Interdyscyplinarnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Głowy i Szyi oraz dywersyfikację i podnoszenie jakości usług udzielanych
w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej PUM.
(red.)
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DR HAB. N. MED. PROF. PUM

ANNA JAKUBOWSKA
DZIEKAN–ELEKT
WYDZIAŁU LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNEGO
I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Anna Jakubowska jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z 1996 r. Po ukończeniu studiów związała się z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM,
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.
W 2001 r. uzyskała stopień doktora
nauk medycznych, a w roku 2010 –
doktora habilitowanego. W latach
2003–2006 przebywała na stypendium naukowym w DeutschesKrebsforschungszentrum (DKFZ,
Heidelberg, Niemcy) finansowanym
m.in. przez UICC (The Union for International Cancer Control). W 2007 r. uzyskała specjalizację diagnosty laboratoryjnego w dziedzinie laboratoryjnej
genetyki medycznej. Jej zainteresowania naukowe
dotyczą głównie genetyki nowotworów. Jest autorką i współautorką ponad 190 publikacji naukowych zamieszczonych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, m.in. „Nature
Genetics”, JAMA czy „Lancet Oncology”, oraz dwóch
monografii; sumaryczny IF jej prac to 1449,507,
a wskaźnik Hirscha 35. Jest promotorem dwóch
ukończonych prac doktorskich i pięciu kolejnych
będących w trakcie realizacji. Uczestniczy w realizacji wielu projektów naukowych finansowanych ze
źródeł krajowych (KBN, NCN, NCBiR) i zagranicznych (EU), zarówno jako kierownik, opiekun naukowy, jak i wykonawca. Jest współautorką kilku
patentów krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zastosowania testów genetycznych do
identyfikacji osób z grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory. Aktywnie współpracuje
z międzynarodowymi konsorcjami: The Breast Cancer Association Consortium (BCAC),The Consortium
of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA),
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The International BRCA1/2 Carrier Cohort Study (IBCCS), gdzie
reprezentuje PUM. Jest członkiem
kolegiów redakcyjnych trzech czasopism, recenzentem w międzynarodowych czasopismach naukowych (m.in. JNCI, IJC, PLOS One,
JMG) i organizacjach (UICC, NCN,
EU-FET OPEN RIA), a także bierze
udział w pracach zespołu ekspertów NCN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
w kadencji 2011–2014 i 2015–2018. Wielokrotnie
nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne
m.in. przez prezesa rady ministrów, ministra zdrowia i rektora PAM. W 2010 r. została laureatką Zachodniopomorskiego Nobla, dwukrotnie otrzymała stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Czas wolny spędza aktywnie, podróżując, jeżdżąc
na nartach lub żeglując.
Za najistotniejsze działania w trakcie swojej
kadencji uznaje:
– utrzymanie/podniesienie kategorii Wydziału;
– uzyskanie akredytacji i uprawnień do doktoryzowania w zakresie biologii medycznej oraz
habilitowania w zakresie medycyny i biologii
medycznej;
– rozszerzenie oferty praktyk zawodowych i kształcenia dla studentów analityki i biotechnologii;
– uruchomienie specjalizacji w zakresie medycznej
diagnostyki laboratoryjnej;
– umożliwienie wyróżniającym się studentom prowadzenia badań w trakcie studiów do uzyskania
stopnia doktora;
– pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań (m.in. do prac magisterskich)

Wybory na kadencję 2016–2020
oraz doposażenie laboratoriów dla studentów/
doktorantów;
– pełniejsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury laboratoryjnej do doskonalenia i podnosze-

nia umiejętności praktycznych; wspieranie pracy
zespołów programowych dbających o zapewnienie najwyższych standardów jakości kształcenia.
(red.)

PROF. DR HAB. N. ZDR.

BEATA KARAKIEWICZ
DZIEKAN–ELEKT WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
W latach 1989–1993 studiowała na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pedagogika specjalna – rewalidacja osób upośledzonych umysłowo. W 1999 r. obroniła pracę doktorską „Wpływ warunków życia w rodzinie na stan
zdrowia dzieci niepełnosprawnych”,
a w roku 2008 po złożeniu rozprawy habilitacyjnej „Ocena wpływu
wybranych czynników środowiskowych na rozwój oraz występowanie zaburzeń zachowania u dzieci z autyzmem” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego. W roku 2014 otrzymała tytuł profesora. Jest
pierwszą w Polsce położną z tym tytułem (ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na kierunku
położnictwo). Od 2005 r. kieruje Katedrą i Zakładem Zdrowia Publicznego PUM. Pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w kadencji
2012–2016.
Głównym punktem zainteresowań naukowo-badawczych prof. Beaty Karakiewicz są zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego i medycyny
środowiskowej. Tematyka publikacji dotyka problemów osób niepełnosprawnych zarówno fizycznie,
jak i umysłowo, chorych przewlekle, uzależnionych
od środków psychoaktywnych i zakażonych wirusem HIV.
Jest aktywnym członkiem wielu instytucji i towarzystw naukowych: Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie
Zdrowia, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego w Ministerstwie Zdrowia, Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

w Warszawie, Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk,
European Public Health Association. Należy do Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa
Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Powołana przez ministra zdrowia w skład Zespołu Ekspertów
do zaopiniowania danych o spełnienie przez jednostkę kryteriów
uprawniających do ubiegania się
o wpis na listę ministra zdrowia do prowadzenia
specjalizacji lub stażów kierunkowych w dziedzinie
zdrowia publicznego. Ekspert ds. oceny merytoryczno-technicznej projektów finansowanych przez
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Plany na kadencję 2016–2020:
– utrzymanie kategorii A dla Wydziału Nauk
o Zdrowiu PUM w kolejnej parametryzacji;
– utworzenie nowych kierunków na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym: psychologia zdrowia,
administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
inżynieria biomedyczna;
– utworzenie kierunków w języku angielskim: pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka;
– pozyskiwanie funduszy UE;
– wzmocnienie wymiany międzynarodowej nauczycieli i studentów w ramach programu ERASMUS;
– uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego w medycynie na WNoZ;
– kształcenie nowych kadr naukowych dla PUM;
– poszerzenie oferty studiów podyplomowych.
(red.)
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DR HAB. N. MED.

ELŻBIETA PETRICZKO
PRODZIEKAN-ELEKT DS. STUDENTÓW PROGRAMU
ANGLOJĘZYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Elżbieta Petriczko urodziła się
w 1967 r. w Koszalinie. W 1992 r.
ukończyła studia na Wydziale Lekarskim PAM w Szczecinie.
W 2001 r. obroniła pracę doktorską
pt. „Trwała i przejściowa niedoczynność tarczycy rozpoznawana w wyniku badań przesiewowych u dzieci
urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego w okresie od 1.01.1992 r.
do 31.01.2001 r.” z wyróżnieniem
summa cum laude. W 2014 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Ocena przydatności mikrodializy do
monitorowania wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci i młodzieży
z otyłością prostą oraz cukrzycą typu 1 i typu 2”.
Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, w dziedzinie endokrynologii oraz w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Od 1993 r. pracuje w Klinice Chorób Dzieci,
obecnie Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku
Rozwojowego PUM, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2002 r. adiunkta. Jest koordynatorem
Dziecięcej Izby Przyjęć SPSK nr 1. Sprawuje też
nadzór nad dziećmi ze schorzeniami endokrynologicznymi i diabetologicznymi w macierzystej Klinice. Jest kierownikiem sześciu specjalizacji oraz
promotorem jednego doktoratu w trakcie realizacji.
Odbyła liczne staże i szkolenia zagraniczne:
w 1991 r. w Klinik für Pneumologie, Stadt Krankenhaus w Hanowerze (Niemcy), w 1993 r. w Department of Paediatrics, Harrogate General Hospital, w Harrogate (Wielka Brytania), w 2000 r.
w Casel-Des Sorbiers w Heer-sur-Meuse (Belgia).
W latach 2001–2002 odbyła roczne stypendium
kliniczne ESPE (Clinical Fellowship) w Huddinge University Hospital Division of Endocrinology,
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Diabetes, Metabolisn and Obesity
w Sztokholmie (Szwecja). Ponadto w 2002, 2003, 2011 uczestniczyła w szkoleniach w Sztokholmie i Zurychu.
Opublikowała łącznie 77 prac
pełnotekstowych o wartości IF
27,34 i 644,5 pkt MNiSW. Jest
współautorką rozdziału „Fizjologiczne mechanizmy regulujące procesy wzrastania” w podręczniku „Endokrynologia kliniczna” pod red.
A. Milewicza, wydanym w 2012 r.
Jest wykonawcą lub współwykonawcą czterech grantów KBN i jednego we współpracy z kliniką w Sztokholmie. W 2008 r. otrzymała
I nagrodę Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego za współautorstwo najlepszej pracy klinicznej opublikowanej w 2007 r. w „The Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism”. Wielokrotnie była wyróżniana nagrodami naukowymi
i dydaktycznymi rektora PUM. Otrzymała medal
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego „Amicus
Scientiae et Veritatis” oraz Srebrny Krzyż Zasługi
nadany przez prezydenta RP.
Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego,
które przedstawiło 13 prac na Ogólnopolskich Konferencjach STN, w tym pięć nagrodzonych.
Była członkinią Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju PUM oraz Wydziałowej Komisji Oceniającej i Rady Naukowej Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim PUM,
pełni też rolę rzecznika prasowego PUM.
Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej oraz Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Należy ponadto do Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego i Europejskiego Towarzystwa
Endokrynologii Dziecięcej.

Wybory na kadencję 2016–2020
Hobby Elżbiety Petriczko to literatura i biegi
długodystansowe.
W swoim programie wyborczym najwięcej miejsca poświęciła zagadnieniom dopracowania programów kształcenia z uwagi na efekty kształcenia
zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji. Jednoczesne kształcenie studentów V roku
(wg nowego programu studiów) i VI roku (według
starego programu) w nadchodzącym roku akademickim 2016/2017 stawia w jej opinii wiele nowych
zadań. Przygotowania wymaga również organizacja
roku praktycznego, który uczelnia po raz pierwszy poprowadzi w roku akademickim 2017/2018.
Konieczna będzie praca nad wprowadzeniem dzien-

nika umiejętności, ustalenie formy i liczby egzaminów na VI roku studiów, poszerzenie zagadnień
realizowanych podczas fakultetów, organizacja
zajęć z wykorzystaniem planowanego Centrum
Symulacji. Niezbędne jest dopracowanie sylabusów
w języku angielskim i niemieckim. Należy też wziąć
pod uwagę postulaty studentów anglojęzycznych,
szczególnie z programu Asklepios, którzy chcieliby
już w trakcie studiów rozpocząć pracę naukową nad
doktoratem. Możliwe jest poszerzanie współpracy
z innymi ośrodkami akademickimi i pozyskiwanie
kandydatów z kolejnych krajów.
(red.)

DR HAB. N. MED.

GRAŻYNA DUTKIEWICZ
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW PROGRAMU
POLSKOJĘZYCZNEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Grażyna Dutkiewicz urodziła
się w Szczecinie, kilka lat mieszkała w Libanie, gdzie uczęszczała
do Salesian School of Beirut. Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej, w czasie których dwukrotnie wyróżniona była Nagrodą Kopernikańską dla
najlepszego studenta PAM oraz nagrodą sekretarza naukowego ds. patofizjologii PAN, ukończyła z wyróżnieniem w 1980 r.
W 1987 r. obroniła pracę pt.
„Farmakokinetyka fenytoiny w hiperlipidemii” i uzyskała stopień naukowy doktora
nauk medycznych. W 2012 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Związek polimorfizmu genów enzymów układu antyoksydacyjnego z czynnością przeszczepionej nerki” otrzymała stopień doktora habilitowanego. Jest
autorką ponad 66 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jej łączny dorobek naukowy oceniono na ponad 455 punktów
MNiSW i IF ponad 30.

Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii. Od
początku pracy zawodowej związana z Samodzielnym Publicznym
Szpitalem Klinicznym nr 2 na Pomorzanach. Od 1980 r. jest pracownikiem PUM, aktualnie na stanowisku adiunkta w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Pracuje również w Specjalistycznej Poradni Chorób Nerek
i Nadciśnienia Tętniczego SPSK-2
PUM. Na uczelni pełni funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w kadencji 2012–2016, jest członkiem Senackiej Komisji ds. Zatrudnienia i Awansów kolejnych kadencji.
W latach 1995–1998 członek zarządu krajowego
Towarzystwa Internistów Polskich. Otrzymała Medal
Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich oraz
medal „Zasłużony dla Towarzystwa Internistów
Polskich”.
Jako nauczyciel akademicki od 1986 r. pełni
funkcję adiunkta dydaktycznego, prowadząc zajęcia
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dla studentów programu polsko- i angielskojęzycznego. Jest również opiekunem studentów zagranicznych odbywających praktyki zawodowe w Klinice
Nefrologii i kierownikiem specjalizacji w dziedzinie
chorób wewnętrznych pięciu lekarzy. W ramach
dydaktyki podyplomowej organizuje spotkania
naukowo-szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących

się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej. Wielokrotnie wyróżniona nagrodą rektora PUM
za działalność dydaktyczną i naukową.
Ma dwie córki – Katarzynę i Marię, absolwentki
Wydziału Lekarskiego PUM. Interesuje się mediterianistyką.
(red.)

DR HAB. N. MED. PROF. PUM

EWA BARBARA SOBOLEWSKA
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW
PROGRAMU POLSKOJĘZYCZNEGO
WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
W roku 1983 ukończyła Wydział
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej
i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Jest również absolwentką
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1987, specjalistą w dziedzinach stomatologii
ogólnej i protetyki stomatologicznej.
Podczas studiów trzykrotnie reprezentowała uczelnię na akademickich mistrzostwach Polski w tenisie
stołowym. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych („Analiza porównawcza reakcji tkankowej na tworzywa akrylowe w badaniach na szczurach szczepu Wistar”), a w roku 2010
stopień doktora habilitowanego („Wpływ materiałów
nowej generacji stosowanych w protetyce odtwórczej
na środowisko jamy ustnej”). Jest kierownikiem
Katedry Protetyki i Stomatologii Zintegrowanej PUM
oraz Zakładu Gerostomatologii. Doświadczenie
zawodowe zdobywała w trakcie licznych szkoleń
krajowych i zagranicznych: w 1999 r. – w Bad Sackingen oraz Leutkirch i Biberach (Niemcy); w 2006
i 2009 r. – w Eschenburgu (Niemcy) oraz w 2010
i 2012 r. – w St. Lambtecht (Austria). Jest autorką
ponad 150 publikacji o wartości 452 pkt MNiSW.
Doktor hab. Ewa Sobolewska była recenzentem
w czterech przewodach doktorskich oraz promotorem jednego doktoratu. Obecnie sprawuje opiekę nad
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czterema pracami doktorskimi. W kadencji 2012–2016 pełni funkcję prodziekana ds. studentów programu
polskojęzycznego; była przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Finansowo-Budżetowych oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Była jednym z wykonawców grantu naukowego MNiSW
i kierownikiem siedmiu specjalizacji.
Współorganizuje prowadzony z Urzędem Miejskim w Szczecinie projekt
„Studenci PUM seniorom Szczecina”.
Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Sekcji Protetyki, Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”.
Od wielu lat bierze udział w organizacji rekrutacji
na uczelnię. Jest członkiem Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej, a także Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej. Organizuje i uczestniczy w prowadzeniu
kursów dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie
protetyki stomatologicznej. Brała udział w pracach
komisji egzaminacyjnej na LDEK-u i egzaminie specjalizacyjnym z protetyki stomatologicznej w Krakowie, Łodzi i Szczecinie. Jest członkiem Zespołu
Ekspertów CMKP w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Została wyróżniona nagrodą naukową
rektora PAM stopnia drugiego za pracę doktorską
w 1998 r. oraz nagrodą rektora PUM za osiągnięcia
naukowe w 2010 r.

Wybory na kadencję 2016–2020
Prywatnie dr hab. Ewa Sobolewska jest mężatką
i ma dwóch dorosłych synów. Starszy, Paweł, ukończył ekonomię na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium i tam pracuje. Młodszy syn
Rafał, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszaw-

skim, pracuje w Warszawie. Obaj pasjonują się
sportem.
W wolnych chwilach dużo spaceruje z psem, jeździ konno (osiem lat uprawiała czynnie jeździectwo),
a ostatnio uczy się jeździć na nartach.
(red.)

DR HAB. N. MED.

ALEKSANDRA GAWLIKOWSKA-SROKA
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW
PROGRAMU ANGLOJĘZYCZNEGO
WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
Aleksandra Gawlikowska-Sroka jest szczecinianką urodzoną w 1969 r., absolwentką V LO
w Szczecinie. W latach 1988–1994
studiowała w Pomorskiej Akademii
Medycznej na Wydziale Lekarskim.
Po stażu podyplomowym podjęła
pracę w Katedrze Anatomii Prawidłowej i Klinicznej jako asystent,
a od roku 2006 zatrudniona jest
jako adiunkt. W roku 2004 obroniła pracę doktorska pt. „Analiza symetrii i kierunku zmian w budowie
czaszek wybranych populacji dziejowych na podstawie badań radiologicznych i antropometrycznych”. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2013 na podstawie rozprawy
pt. „Ocena homeostazy ustrojowej populacji pradziejowych na podstawie analizy asymetrii fluktuującej oraz występowania hipoplazji szkliwa”. Jest
specjalistą w zakresie pediatrii. Szkolenie specjalizacyjne realizowała w I Klinice Chorób Dzieci PUM.
Ukończyła studia podyplomowe na PUM: w roku
2010 kierunek zdrowie publiczne – marketing i zarządzanie w służbie zdrowia, a w roku 2013 – kierunek dydaktyka medyczna.
Głównym kierunkiem jej zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z asymetrią fluktuującą jako wyznacznikiem stresu środowiskowego, schorzenia układu oddechowego w populacjach współczesnych i dawnych oraz zastosowanie nowych technik w badaniach paleopatologicznych. Na stałe współpracuje z Katedrą Antropolo-

gii Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu. Jest autorką lub współautorką 58 publikacji naukowych
zamieszczonych w recenzowanych
czasopismach zagranicznych i krajowych o wartości 598 pkt MNiSW
i sumarycznym IF ponad 30 oraz
dwóch podręczników dla studentów medycyny: „Praktyczny podręcznik anatomii człowieka dla studentów medycyny” i dla studentów
anglojęzycznych: „Human anatomy for medical students: practical textbook”.
W latach 2005–2008 była członkiem Zespołu
Komitetu Sterującego dla priorytetu „Opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem” Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
przy Ministerstwie Zdrowia.W latach 2008–2011
pracowała dla Swiss Tropical and Public Heath
Institute – przy ocenie, weryfikacji i monitoringu
polskich projektów finansowanych z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”.
W latach 2009–2011 współpracowała z Ambasadą
Szwajcarską w Warszawie przy ocenie wniosków
finansowanych z funduszy programu współpracy
polsko-szwajcarskiej. Współtworzyła i była koordynatorem ogólnopolskiego programu profilaktyki
zdrowotnej dla dzieci i młodzieży „Ścieżkami zdrowia” w latach 1999–2000.
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Od 2005 r. prowadzi zajęcia ze studentami programu anglojęzycznego. Od kilku lat jest opiekunem I roku studentów programu anglojęzycznego.
Odpowiada za przygotowanie programu nauczania
i prowadzenie przedmiotu anatomia kliniczna dla
III roku Wydziału Lekarskiego.
Była kierownikiem, wykonawcą i głównym wykonawcą grantów KBN i MNiSW. Za podejmowane
działania otrzymała w roku 2014 Medal Komisji
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania. Kilkakrotnie nagradzana
przez rektora PUM za osiągnięcia naukowe. Należy
do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego i Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.

Mężatka, synowie Michał – 16 lat i Piotr – 14 lat.
Od wielu lat instruktor Związku Harcerstwa Polskiego. Z pasją podróżuje, lubi wędrówki górskie
i spływy kajakowe.
Za najważniejsze wyzwania na najbliższą kadencję uważa przyjazne przeprowadzenie studentów
przez zmiany w programie studiów i staży wynikające ze zmieniających się przepisów prawnych,
wprowadzenie postulowanych przez studentów
zmian organizacyjnych ułatwiających ich funkcjonowanie podczas studiów oraz kontynuacja podnoszenia jakości kształcenia, zwłaszcza w przedmiotach
zawodowych, i pełnego przygotowania studentów
anglojęzycznych do końcowych egzaminów lekarsko-dentystycznych.
(red.)

DR HAB. N. MED. PROF. PUM

DANUTA KOSIK-BOGACKA
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNEGO
I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
Urodzona w Choszcznie, gdzie
ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego.
Studia odbyła na Wydziale Nauk
Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego i uzyskała tytuł zawodowy
magistra biologii w roku 1994. Od
roku 1995 jest zatrudniona na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie, początkowo w Zakładzie Patofizjologii, a obecnie w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej. W roku 2000
uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej na podstawie pracy pt. „Modelowe badania farmakologicznych i fizjologicznych oddziaływań na nabłonkowe prądy jonowe wywołane przez pobudzenie receptorów czuciowych”. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w roku 2012 na podstawie dorobku naukowego i cyklu jednotematycznych publikacji pod tytułem „Układ pasożyt – żywiciel w aspekcie badań morfologicznych, histochemicznych, pa-
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tofizjologicznych i biochemicznych
na modelu doświadczalnym tasiemiec szczurzy Hymenolepisdiminuta – szczur wędrowny Rattusnorvegicus”. Jest specjalistą w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych. W roku 2015 została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego PUM.
Głównym przedmiotem jej zainteresowań badawczych są interakcje w układach pasożyt – żywiciel
na modelach doświadczalnych,
obciążenie organizmów człowieka i zwierząt pierwiastkami śladowymi oraz elektrofizjologia tkanek
nabłonkowych. Jest autorką lub współautorką około
80 oryginalnych prac naukowych opublikowanych
w recenzowanych czasopismach zagranicznych
i krajowych, o wartości ponad 1200 pkt MNiSW
i sumarycznym impact factor ponad 82. Łączna
liczba cytowań określona na podstawie bazy Web
of Science wynosi 209, współczynnik Hirscha 8.

Wybory na kadencję 2016–2020
Od roku 1997 sprawuje opiekę nad Studenckim
Kołem Naukowym. Jest promotorem pomocniczym
jednej pracy doktorskiej, a opiekunem naukowym
czterech doktoratów w trakcie realizacji i jednego
stażu podoktorskiego (postdoc). Kierowała trzema
projektami badawczymi finansowanymi przez
MNiSW. Pełni funkcję pełnomocnika rektora
ds. badań na zwierzętach, jest członkiem Zespołu
ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału
Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, przedstawicielem Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim ds.
wdrożenia Procesu Bolońskiego i opiekunem prak-

tyki zawodowej z zakresu parazytologii dla studentów kierunku analityka medyczna. Ponadto
w regionie pełni funkcję członka Lokalnej Komisji
Etycznej ds. Badań na Zwierzętach. Od roku 2016
jest członkiem zespołu ekspertów do weryfikacji programu specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych
w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej.
Wielokrotnie wyróżniana była indywidualnymi
i zespołowymi nagrodami rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Otrzymała Medal
Brązowy za Długoletnią Służbę nadany przez prezydenta RP.
(red.)

DR HAB. N. ZDR. PROF. PUM

ELŻBIETA GROCHANS
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Elżbieta Grochans rozpoczęła
pracę zawodową na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej w roku
1984 w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu we Wrocławiu. W roku
1992 ukończyła studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie. Przez wiele lat była nauczycielką pielęgniarstwa w Zespole Szkół Medycznych
w Kłodzku oraz Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Szczecinie. Od roku 2002 pracuje jako nauczyciel akademicki na Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym, a od 2003 jest kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa. W roku 2002 obroniła
pracę doktorską, a w 2013 uzyskała stopień dr hab.
n. zdr. Jest specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania oraz absolwentką studiów podyplomowych
menedżer badań naukowych i prac rozwojowych.
Odbyła staże zagraniczne, m.in. w USA, w Department of Community Medicine University of Connecticut Health Center i w Kanadzie, w School of
Population & Public Health University of British
Columbia Vancouver.
Jest autorką i współautorką 172 publikacji w recenzowanych czasopismach, recenzentem w dwóch

postępowaniach habilitacyjnych,
promotorem trzech prac doktorskich i około 150 prac magisterskich.
Brała aktywny udział w pracach
organizacyjnych Wydziału Nauk
o Zdrowiu: od 2002 jest organizatorem procesu dydaktycznego dla
kierunku pielęgniarstwo, w latach
2004–2012 była koordynatorem
studiów pomostowych dla pielęgniarek na PUM, sześciokrotnie
uczestniczyła w przygotowaniu
kierunku pielęgniarstwo do akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych.
Kierowała szkoleniem specjalizacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej dla pielęgniarek, jest
autorką programu tej specjalizacji. Przez sześć lat
(2009–2015) pełniła funkcję kierownika studiów
podyplomowych z dydaktyki medycznej. W latach
2007–2012 była pełnomocnikiem rektora ds. pielęgniarstwa, a w latach 2008–2012 przedstawicielem
Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. wdrażania Procesu
Bolońskiego na PUM. Od roku 2012 jest członkiem Komisji Programowo-Dydaktycznej WNoZ
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Wybory na kadencję 2016–2020
oraz Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia PUM.
Została odznaczona odznaką honorową „Za
zasługi dla ochrony zdrowia” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wielokrotnie otrzymała
nagrody rektora PUM dydaktyczne oraz naukowe.
Była kierownikiem projektu realizowanego
w ramach POKL „Nowoczesny program rozwoju
PUM realizujący nową ofertę kształcenia stanowiącą
odpowiedź na wyzwania stawiane w strategii Europa
2020”, a także współuczestniczyła w opracowaniu
projektów finansowanych przez POKL oraz POWER:

„Postaw na jakość – strategia rozwoju PAM”, „Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej PUM”, „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność”.
Prywatnie jest mężatką, mamą dwóch synów,
studentów Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wolny czas lubi
spędzać aktywnie, na pieszych wędrówkach, jeżdżąc
na rowerze i podróżując.
W pracy prodziekana pragnie skupić się na
działaniach związanych z zapewnieniem jakości
kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
(red.)

PROF. DR HAB. N. MED.

ANDRZEJ TORBÉ
PRODZIEKAN–ELEKT DS. STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Andrzej Torbé urodził się w roku
1956 w Szczecinie. Studia w Pomorskiej Akademii Medycznej ukończył
z wyróżnieniem w 1981 r. i podjął
pracę na macierzystej uczelni w Klinice Położnictwa i Ginekologii, którą od roku 2014 kieruje. Jest specjalistą położnictwa i ginekologii.
W roku 1992 uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Charakterystyka krzywej skurczu mięśnia macicy zarejestrowanej drogą tokografii zewnętrznej w zagrażającym porodzie przedwczesnym ze szczególnym uwzględnieniem leczenia tokolitycznego”, a w roku 2004 stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena
stężeń cytokin i prokalcytoniny w wydzielinie szyjkowo-pochwowej, w osoczu krwi i w płynie owodniowym w ciąży powikłanej porodem przedwczesnym”. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opracowań naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej, oraz licznych doniesień
zjazdowych krajowych i zagranicznych.
Jest członkiem trzech towarzystw naukowych –
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Pol-
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skiego Towarzystwa Gemeliologicznego. W latach 2009–2015, przez
dwie kadencje, pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Prowadzi
dydaktykę na wszystkich wydziałach PUM. Jest promotorem czterech zakończonych i czterech realizowanych przewodów doktorskich
oraz opiekunem pięciu zakończonych postępowań specjalizacyjnych
z położnictwa i ginekologii.
Bierze czynny udział w pracach ciał kolegialnych Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego. Był członkiem Senackiej Komisji do
spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą, Senackiej
Komisji do spraw Dydaktyki i Spraw Studenckich
oraz Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów i dla
Nauczycieli Akademickich PAM. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w kadencji
2012–2016.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie otrzymywał nagrody rektora PUM.
Prywatnie od ponad 35 lat jest żonaty, ma córkę
Dorotę i syna Piotra. Interesuje się sportem i lubi
podróżować.
(red.)

Nominacje profesorskie

NOMINACJE PROFESORSKIE

PROF. DR HAB. N. MED.

ANNA MACHALIŃSKA
KATEDRA I ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII PUM
KLINIKA OKULISTYKI SPSK-2
22 KWIETNIA 2016 R.
Profesor Anna Machalińska jest absolwentką
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku
1998. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora
nauk medycznych, a w 2011 r. – stopień doktora
habilitowanego nauk medycznych na podstawie
oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola wybranych czynników wewnątrznaczyniowych w rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – nowe spojrzenie na patogenezę”.
Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 50 pełnotekstowych prac naukowych, o łącznym sumarycznym impact factor >55, natomiast index Hirscha
wynosi 9. Istotnym wyznacznikiem jej działalności
naukowo-badawczej jest udział w projektach strategicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2009–2015 brała
udział w realizacji projektu badawczego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek
macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00109/09). W ramach projektu prowadziła badania,
których celem była optymalizacja nowych strategii
terapii komórkowej w leczeniu chorób degeneracyjnych siatkówki oka.
Od 2014 r. kieruje częścią okulistyczną projektu
STRATEGMED: „Innowacyjna strategia diagnostyki,
profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej”
(STRATEGMED1/234261/2NCBR/2014). Celem
realizowanych przez nią zadań jest opracowanie
nowych testów genetycznych i biomarkerów określających predyspozycję do rozwoju m.in. zwyrodnienia
plamki związanego z wiekiem dla populacji polskiej, co stworzy podstawy do utworzenia centrum
bioinformatycznego z bazą danych analitycznych

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Grzegorz Jakubowski
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Nominacje profesorskie
i obrazowych, wykorzystywanych do wczesnej diagnostyki oraz prewencji schorzeń siatkówki.
Poza wymienionymi programami strategicznymi
realizowała jako kierownik projektów trzy granty
naukowo-badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki, a jako główny wykonawca trzy kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki z zakresu okulistyki klinicznej i eksperymentalnej na łączną kwotę ponad 4 mln zł.
Dzięki jej staraniom i pozyskanym środkom
finansowym utworzona została Pracownia Diagnostyki Chorób Siatkówki, wyposażona w aparaturę
diagnostyczno-badawczą umożliwiającą wysoce
specjalistyczną i nowoczesną diagnostykę schorzeń
siatkówki oka. Jest także pomysłodawcą i organizatorem Pracowni Okulistyki Doświadczalnej, wyposażonej w innowacyjne narzędzia diagnostyczne,
m.in.: aparat SD-OCT o ultrawysokiej rozdzielczości
umożliwiający wizualizację siatkówki małych zwierząt laboratoryjnych, aparat do elektroretinografii
oraz mikroskopy konfokalne. W efekcie jej działań
powstała także Pracownia Patofizjologii Mikrokrążenia Siatkówki z nowoczesnym analizatorem naczyń
siatkówki. Celem tej inicjatywy było stworzenie
platformy współpracy pomiędzy okulistami a kardiologami, diabetologami i lekarzami rodzinnymi.
Profesor Anna Machalińska jest specjalistą
w dziedzinie okulistyki. Od 2009 r. jest zatrudniona
w Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie, gdzie

zajmuje się chirurgią zaćmy i chirurgią rogówki
oraz diagnostyką i leczeniem laserowym chorób
siatkówki. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyła szereg szkoleń i kursów, gromadząc
dodatkowe doświadczenia, m.in. w Szwajcarii, Hiszpanii, Belgii, Włoszech. Odbyła także staż kliniczny
w Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust
w Londynie, w ramach stypendium Europejskiego
Towarzystwa Okulistycznego, zdobywając doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik chirurgii
transplantacyjnej rogówki. Z jej inicjatywy i dzięki jej
zaangażowaniu powstał Zachodniopomorski Bank
Tkanek Oka w Szczecinie, co dało podstawy do lepszego rozwoju chirurgii transplantacyjnej rogówki
w szczecińskim ośrodku.
Wielokrotnie była zapraszana do prowadzenia
i współprowadzenia sesji na kongresach naukowych
i konferencjach okulistycznych w kraju i za granicą. Brała udział w pracach komitetów naukowych
wielu zjazdów międzynarodowych i krajowych. Od
2012 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki. Od 2014 r. pełni
funkcję egzaminatora z ramienia European Board
of Ophthalmology, w ramach europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki przeprowadzanego
w Paryżu. Jest także recenzentem projektów NCN
z zakresu okulistyki.
Jest mężatką, ma trzech synów: Jana (15), Mateusza(12) i Łukasza (10). Wolne chwile poświęca na
sport (pływanie, jazda na rowerze) oraz aktywny
wypoczynek.
(red.)

PROF. DR HAB. N. MED.

AGNIESZKA KORDEK
KLINIKA PATOLOGII NOWORODKA
2 CZERWCA 2016 R.
Profesor Agnieszka Kordek jest absolwentką
Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z 1986 r. Od ukończenia studiów
pracuje na oddziale noworodków w Klinice Położnictwa i Ginekologii, obecnie przekształconym
w Klinikę Patologii Noworodka. Jest specjalistą
pierwszego stopnia w dziedzinie chorób wieku dziecięcego i specjalistą drugiego stopnia w dziedzinie
neonatologii.

16

Biuletyn Informacyjny nr 2 (92) 2016

W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk
medycznych na podstawie pracy pt. „Koncepcje
kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce i ich
realizacja w latach 1918–1953”, a w roku 2008 –
stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Wartość kliniczna stężenia prokalcytoniny
w rozpoznawaniu wrodzonych i szpitalnych zakażeń
u noworodków”. Od 2014 r. jest zatrudniona na
stanowisku profesora nadzwyczajnego PUM.

Nominacje profesorskie
Jej dorobek naukowy obejmuje 106 artykułów
opublikowanych w recenzowanych czasopismach,
w tym w 24 z listy filadelfijskiej (882,5 pkt MNiSW
i 46,005 IF, wskaźnik Hircha = 5). Jest autorką
podręcznika dla studentów „Neonatologia – wybrane
zagadnienia” oraz redaktorem naukowym i autorką
pięciu rozdziałów podręcznika dla lekarzy „Neonatologia – stany nagłe”
Główna część zainteresowań naukowych prof.
Agnieszki Kordek związana jest z tematyką zakażeń
u noworodków. Zapoczątkowane przez nią w 1998 r.
badania nad wykorzystaniem oznaczania stężenia
prokalcytoniny we krwi pępowinowej były nowatorskie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pozwoliły
na zbudowanie modelu diagnostycznego wykorzystującego oznaczanie stężenia prokalcytoniny
we krwi pępowinowej w przewidywaniu zakażenia
wrodzonego u noworodka i określenie tzw. punktu
odcięcia dla prokalcytoniny we krwi pępowinowej,
a także wykazanie, że prokalcytonina może być
przydatna w wykrywaniu zakażeń wywołanych przez
gronkowce koagulazoujemne.
Zajmowała się także problematyką rozpoznawania, monitorowania i leczenia różnych stanów patologicznych okresu noworodkowego oraz aspektom
związanym z porodem przedwczesnym. Wspólnie
z zespołem położników pracowała nad zagadnieniami wpływu chorób matki i innych czynników okołoporodowych na stan płodu i noworodka. Ważną
częścią jej działalności naukowej jest współudział
w badaniach nad polimorfizmem genów CYP3A5,
ACE, AKAP1 w kontekście predyspozycji do wystą-

pienia nadciśnienia tętniczego czy hipercholesterolemii oraz współpraca z Katedrą i Zakładem Fizyki
Medycznej PUM w celu wykorzystanie metod fizycznych i matematycznych w diagnostyce różnych
stanów chorobowych u noworodków, które wydają
się obiecujące, zwłaszcza w dobie komputerowego
opracowywania danych.
Uczestniczyła jako study coordinator w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach dotyczących profilaktycznego stosowania surfaktantu
u noworodków z małą i bardzo małą urodzeniową
masą ciała oraz w wieloośrodkowych badaniach
w ramach Polskiej Sieci Neonatologicznej nt. „Nadzór
nad zakażeniami w neonatologicznych oddziałach
intensywnej terapii”.
Była kierownikiem i głównym wykonawcą projektów badawczych KBN: „Ocena poziomu prokalcytoniny we krwi pępowinowej w rozpoznawaniu
wrodzonych zakażeń bakteryjnych u noworodków”
i „Ocena stężeń białka wiążącego lipopolisacharyd
(LBP), elastazy granulocytarnej i jej inhibitora oraz
8-izoprostanów we krwi żylnej ciężarnych, w płynie
owodniowym, we krwi pępowinowej oraz we krwi
żylnej noworodków w zakażeniach perinatalnych”.
Jest wysoko ocenianym dydaktykiem prowadzącym zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego,
Lekarsko-Stomatologicznego i Wydziału Nauk
o Zdrowiu. Jest też promotorem jednego zakończonego i dwóch realizowanych przewodów doktorskich.
Została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej oraz wieloma nagrodami naukowymi I i II
stopnia indywidualnymi i zespołowymi rektora PUM.

Źródło: www.prezydent.pl, zdjęcie Grzegorz Jakubowski
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Należy do Szczecińskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Neonatologicznego od czasu jego
założenia w 1993 r. oraz do Polskiego Towarzystwa
Historii Medycyny i Farmacji od 1994 roku. Anga-

żuje się w działalność organizacyjną na uczelni,
biorąc udział w pracach komisji senackiej i komisji
uczelnianych.
(red.)

PROF. CEZARY CYBULSKI
OTRZYMAŁ ZACHODNIOPOMORSKIEGO NOBLA

Kapituła Konkursu Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki przyznała Zachodniopomorskie
Noble za 2015 rok w sześciu kategoriach nauk: podstawowych, rolniczych, ekonomicznych, technicznych, medycznych i o morzu. Naukowcy ze szczecińskich uczelni wyższych (Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Uniwersytetu Szczecińskiego) otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia
i prestiżowe publikacje.
– w dziedzinie nauk
podstawowych dr Adam
p
Balcerzak (US) za „teoB
rretyczne prace obliczeniowe opisujące osoblin
wości w kosmologii”;
w
– w dziedzinie nauk
technicznych prof. Mirosława El Fray (ZUT)
za „badania aplikacyjne nad nowymi
biodegradowalnymi
biomateriałami polimerowymi”;
– w dziedzinie nauk
ekonomicznych dr
Dorota Skała (US) za
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pracę „Saving on a rainy day? Income smoothing
and procyclicality of loan–loss provisions in Central European banks” opublikowaną w „International Finance” w 2015 r.;
– w dziedzinie nauk rolniczych prof. ZUT Arkadiusz Nędzarek (ZUT) za „holistyczny i systemowy
opis czynników środowiskowych kształtujących
jakość wód powierzchniowych jako siedliska
organizmów wodnych, a także za ocenę środków technicznych dla minimalizacji negatywnych
skutków antropopresji”;
– w dziedzinie nauk medycznych prof. Cezary
Cybulski (PUM) za „odkrycie nowego genu wysokiego ryzyka raka piersi – RECQL. Praca na ten
temat ukazała się w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism »Nature Genetics«, a jej
pierwszym autorem był prof. Cybulski”;
– w dziedzinie nauk o morzu zespół w składzie: prof.
Andrzej Witkowski, mgr Chunlian Li, mgr Przemysław Dąbek (US) za „odkrycie nowych gatunków i twórczy wkład w filogenezę molekularną
i systematykę morskich okrzemek bentosowych”.
Profesor Cezary Cybulski pracuje w Zakładzie
Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej i w dziedzinie genetyki klinicznej.

W 2001 r. doktoryzował się na podstawie pracy
„Mutacje germinalne genu VHL w polskich rodzinach z chorobą von Hippel-Lindau”, stopień doktora
habilitowanego uzyskał w 2008 r. na podstawie rozprawy „Wybrane aspekty dziedzicznej predyspozycji
do raka gruczołu krokowego i nowotworów innych
narządów”, która została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.
Zainteresowania naukowe prof. Cybulskiego
dotyczą stosowania technik molekularno-genetycznych do wykrywania mutacji związanych
z genetyczną predyspozycją do nowotworów. Jego
dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publika-

cji, które były cytowanie ponad 3000 razy, index
Hirscha wynosi 30. Ostatnio pracował nad wykrywaniem genów dla raka piersi za pomocą sekwencjonowania nowej generacji w ramach projektu
NCN, którego realizacja doprowadziła do wykrycia
nowego genu dziedzicznej predyspozycji do raka
piersi RECQL.
W wolnych chwilach prof. Cybulski pływa i słucha muzyki. Jest żonaty, żona Kasia jest również
lekarzem, mają dwie córki: 12-letnią Natalię i 10-letnią Zuzię.
Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji
Zdjęcia Sebastian Wołosz

PROF. TOMASZ GRODZKI
KRAJOWYM KONSULTANTEM
Profesor dr hab. Tomasz Grodzki, kierownik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacji PUM, został konsultantem krajowym w dziedzinie torakochirurgii.
Od czerwca 2016 r. pełni także obowiązki przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kardio-Tarakochirurgów.
(red.)

NOWE KIERUNKI STUDIÓW
NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU
Przed współczesną ochroną zdrowia stoi bardzo trudne zadanie wyjścia naprzeciw holistycznym potrzebom społeczeństwa. Poza znanymi
i powszechnie szanowanymi zawodami, takimi jak
lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta, widoczne
jest zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących
się wpływem czynników psychologicznych na zdrowie człowieka, zapobieganiem chorobom oraz na
profesjonalistów odpowiedzialnych za organizację
i administrowanie procesami terapeutycznymi.
Priorytet ten stał się podstawą utworzenia nowej
drogi kształcenia oferowanej przez Wydział Nauk
o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie. Od października 2016 r. absolwenci
szkół średnich będą mogli studiować na PUM na

dwóch nowych kierunkach: psychologia zdrowia
lub administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia.

Psychologia zdrowia
Jest to kierunek studiów dla osób pragnących
być wsparciem dla drugiego człowieka. Absolwent
pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich
charakteryzować się będzie umiejętnością profesjonalnego wspierania człowieka oraz rozpoznawania
jego możliwości, a także będzie potrafił realizować
projekty z zakresu psychoprofilaktyki. Cykl kształcenia umożliwi wykonywanie zawodu psychologa,
zajmowanie się promocją i profilaktyką zdrowia oraz
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi. Absolwent psychologii zdrowia
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będzie mógł podjąć bezpośrednią pracę z pacjentem, uczestniczyć w procesie leczenia, rehabilitacji
i rekonwalescencji oraz wzbogacać swoje doświadczenie zawodowe.

Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Absolwenci studiów I i II stopnia zdobędą umiejętności menedżerskie, poznają przepisy prawne
dotyczące funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.
Dzięki umiejętności interdyscyplinarnego postrzegania zdrowia będą potrafili podejmować decyzje
oparte na prawie i rachunku ekonomicznym, tworzyć i realizować projekty z zakresu zdrowia publicznego na poziomie gminy, powiatu i województwa,
zarządzać zasobami ludzkimi i jakością w opiece
zdrowotnej. Do podjęcia studiów zaproszone są
zatem osoby o interdyscyplinarnych zainteresowaniach, otwarte na nowe pomysły, lubiące wyzwa-

nia i, co najistotniejsze, zainteresowane tematyką
społeczną. Absolwenci administracji i zarządzania w ochronie zdrowia mają szerokie możliwości
zatrudnienia. Znajdą pracę m.in. w podmiotach
leczniczych i przemyśle farmaceutycznym, międzynarodowych instytucjach naukowo-badawczych,
organach administracji samorządowej, rządowej
oraz ponadnarodowej, instytucjach ubezpieczeń
społecznych, zdrowotnych i inspekcji sanitarnej
oraz organizacjach pozarządowych.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na
stronie www.pum.edu.pl. Warto wykorzystać taką
szansę i dzięki studiom na PUM zdobyć dyplom
na świat!
dr Marta Bażydło
dr Paulina Zabielska
dr Artur Kotwas
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

ZMIANY W ALGORYTMIE OCENY
JEDNOSTEK PUM
Czym jest algorytm i dlaczego jest tak ważny?
Algorytm oceny dorobku naukowego jednostek
PUM stanowi podstawę do określenia wysokości
dotacji, przysługującej jednostce w danym roku
kalendarzowym, na utrzymanie potencjału badawczego w ramach działalności statutowej. Algorytm
składany jest corocznie przez jednostki, które
w roku poprzedzającym złożyły wnioski o realizację zadań badawczych. Do obliczenia punktacji
dorobku przyjmuje się okres trzech ostatnich lat
kalendarzowych. Jego wzór określany jest przez
Senacką Komisję ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą PUM na podstawie wytycznych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczących cyklicznie przeprowadzanej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Na podstawie ww. oceny, MNiSW
określa poziom naukowy poszczególnych wydziałów
poprzez nadanie im odpowiedniej kategorii (C, B,
A, A+), co ma bezpośrednie przełożenie na poziom
przyznanego finansowania działalności statutowej.

Nowe założenia do algorytmu
Na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą w dniu 2 marca 2016 r.
pod dyskusję poddano dotychczas obowiązujący
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wzór algorytmu celem częściowego dostosowania
go do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym.
Poniżej prezentujemy założenia algorytmu, który
będzie obowiązywał za rok 2016 wraz z wartością
punktową każdego parametru.

Publikacje, monograﬁe – nowe wytyczne
W prezentowanym zestawieniu szczególną uwagę
pragniemy zwrócić na nowy sposób rozliczania
publikacji. Do algorytmu została wprowadzona nowa
informacja o liczbie współautorów. O ile w dotychczasowym algorytmie liczba ta nie miała znaczenia,
o tyle od tego roku liczba autorów determinować
będzie wartość punktową publikacji. W przypadku
gdy liczba autorów:
• jest mniejsza niż 10, publikacji przysługuje
wartość określona w komunikacie MNiSW;
• jest większa niż 10, wartość publikacji uzależniona jest od procentowego udziału autorów
z PUM w stosunku do wszystkich autorów.
W pierwszej kolejności brana więc będzie pod
uwagę liczba autorów afiliujących PUM, a następnie

Lp. Parametr
1 PUBLIKACJE RECENZOWANE
1a w czasopismach posiadających Impact Factor (część A)

1b w czasopismach nieposiadających Impact Factor (część B)

1c nieumieszczone na liście MNiSW, recenzowane czasopisma zagraniczne
o objętości min. 0,5 arkusza
1d publikacja pełnotekstowa w recenzowanych materiałach z konferencji
międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji
o zasięgu międzynarodowym, wskazanej przez ministra
2 MONOGRAFIE NAUKOWE
2a w języku ang. / niem. / fr. / hiszp. / ros. / wł.

2b w języku polskim

2c wybitna
3
3a
3b
4
4a

CYTOWANIA PUBLIKACJI
prace cytowane w Web of Science
prace cytowane w Web of Science > 5 razy
STOPNIE NAUKOWE, TYTUŁY NAUKOWE
doktorat uzyskany przez pracownika jednostki/
uczestnika SD/ osobę spoza PUM
4b habilitacja uzyskana przez pracownika jednostki
4c tytuł profesora uzyskany przez pracownika jednostki
5 MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW
5a pobyt naukowy pracownika biorącego udział w badaniach naukowych przez
okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym / podmiocie
wdrażającym wyniki badań
5b pobyt naukowy pracownika biorącego udział w badaniach naukowych
przez okres co najmniej 3 miesięcy na prestiżowym stypendium
5c pobyt w jednostce naukowej przez okres co najmniej 3 miesięcy w celu
prowadzenia badań naukowych osób, które uzyskały stopień naukowy
doktora w innej jednostce naukowej
5d zatrudnienie w ramach stosunku pracy na co najmniej 12 miesięcy
pracownika, który uzyskał stopień naukowy doktora w innej jednostce naukowej
6 PATENTY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
uzyskanie patentu

7
7a
7b
8
8a

8b
8c

8d
9
9a
9b
10
10a
10b
11
11a
11b
11c

AKREDYTACJA, SYSTEMY JAKOŚCI
uzyskanie akredytacji laboratorium
wdrożenie systemu ISO
PROJEKTY BADAWCZE (GRANTY)
uzyskany grant krajowy
≥ 500 000 zł
300 000 – 499 999 zł
200 000 – 299 999 zł
< 200 000 zł
przejście wniosku do II etapu oceny
uzyskany grant międzynarodowy:
k (koordynacja),
u (udział)
przejście grantu międzynarodowego przez etap oceny formalnej
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE (SKN)
czynny udział członków SKN w konferencji
praca nagrodzona na konferencji
ORGANIZACJA KONFERENCJI
krajowe konferencje, sympozja, zjazdy
międzynarodowe konferencje, sympozja, zjazdy
INNE OSIĄGNIĘCIA
członkostwo we władzach międzynarodowych towarzystw i organizacji
pełnienie funkcji redaktora naczelnego czasopisma znajdującego się
w części A wykazu MNiSW
członkostwo w zespołach eksperckich

Punktacja
Wyliczenie wartości punktowej publikacji:
do 10 autorów – 100% punktów za artykuł;
powyżej 10 autorów:
a) 100% punktów – gdy co najmniej 20% autorów to pracownicy PUM,
b) 75% punktów – gdy co najmniej 10% autorów to pracownicy PUM,
c) 50% punktów – gdy mn iej niż 10% autorów to pracownicy jednostki
PUM;
Wyliczenie wartości punktowej dla jednostki PUM:
pierwszy / korespondujący autor – całość wartości pkt,
pozostali autorzy – 0,5 wartości pkt
5
liczba punktów odpowiadająca najniżej punktowanej publikacji
w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A

25 – monografia
5 – rozdział (maks. 25)
5 – redakcja
25 – monografia
5 – rozdział (maks. 25)
5 – redakcja
50 – monografia
10 – rozdział (maks. 50)
3
4
5
30 – do 35. r.ż.
15 – powyżej 35. r.ż.
40 – do 45. r.ż.
20 – powyżej 45. r.ż.
2

6
2

2

30 – krajowy
40 – międzynarodowy
+30 – uzyskany i wykorzystany
15 – na rzecz innego podmiotu
20
10

100
80
60
40
5
k – 150
u – 50
25
2
2
1 – 10
1 – 20
2
4
2
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Konferencje, zjazdy, szkolenia
wyliczona będzie punktacja dla danej jednostki
uzależniona od pozycji autora tejże jednostki.
Szczegółowe dane znajdują się w tabeli, w punkcie 1 a/b. Autor pierwszy oraz korespondencyjny
otrzymają całość ustalonej punktacji, pozostali
autorzy – połowę. Dotyczy to zarówno publikacji
z ministerialnej listy A (posiadające IF), jak i tych
z listy B (bez IF). Ponadto zrezygnowano z zasady
podwajania punktacji za publikacje z IF.
Do algorytmu wprowadzono także punktację za:
• recenzowane publikacje w czasopismach zagranicznych nieumieszczone na liście MNiSW,
o objętości min. 0,5 arkusza;
• publikacje pełnotekstowe w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w uznanej bazie publikacji
o zasięgu międzynarodowym, wskazanej przez
ministra;
• monografię wybitną, przy czym podstawą do
uznania monografii naukowej za dzieło wybitne
stanowi prestiżowa nagroda przyznana w okresie objętym oceną: nagroda prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej
Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej
Akademii Nauk, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego,
organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym
prestiżu (par. 8, ust. 4 ww. Rozporządzenia
MNiSW).
Dla przypomnienia przytaczamy warunki, jakie
musi spełniać monografia (par. 8, ust. 3 ww. Rozporządzenia MNiSW):
1) stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe;
2) przedstawia określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
3) poddana była procedurze recenzji wydawniczych;

4) jest opatrzona właściwym aparatem naukowym
(bibliografia lub przypisy);
5) posiada objętość co najmniej sześciu arkuszy
wydawniczych;
6) posiada nadany numer ISBN lub ISMN bądź identyfikator DOI.
Na uwagę zasługuje także par. 8, ust. 5 ww. Rozporządzenia mówiący, iż do monografii nie zalicza
się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków
określonych w ust. 3, tj. monograficznych artykułów
opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów
poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników
i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Punkty za projekty
Chcąc docenić zaangażowanie jednostek w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zwiększona
została punktacja za pozyskanie grantu naukowego
krajowego o wartości większej niż 500 tys. zł i obecnie wynosi 100 punktów. Celem takiej zmiany jest
zachęcenie jednostek PUM o aplikowanie do Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju czy też innych organów finansujących
badania naukowe w trybie konkursowym i docenienie tych jednostek, które te środki pozyskują.
Z uwagi na wprowadzane zmiany, Dział Nauki
i Współpracy z Zagranicą przewiduje przeprowadzenie szkolenia w zakresie poprawnego przygotowania
algorytmu. Być może uda się także wprowadzić od
2017 r. elektroniczny system składania algorytmów, nad czym w tej chwili pracujemy. Ułatwi to
wprowadzanie danych, ich przeliczanie oraz przyśpieszy proces podziału funduszy na działalność
statutową.
Marta Kamińska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

XII ZACHODNIOPOMORSKIE
DNI PSYCHIATRYCZNE
Dwunasty raz Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział Szczeciński gościli w dniach 20–21
maja 2016 r. autorytety polskiej psychiatrii.
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„Przemiany…” – XII Zachodniopomorskie Dni
Psychiatryczne, prof. Jerzy Samochowiec (prorektor PUM ds. nauki) i Barbara Moręgiel-Naprawa
(SPS ZOZ „Zdroje”) zainaugurowali słowami

Konferencje, zjazdy, szkolenia

Prof. Jerzy Samochowiec i dr hab. Piotr Gałecki
Lotara I z dynastii Karolingów, cesarza Franków:
„Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz
z nimi”. I to już pierwsza zmiana – jeszcze 30 lat
temu ten cytat padłby zapewne w oryginalnym
języku: „Tempora mutantur et nos mutamur in illis”.
Łacina była przecież językiem wszystkich lekarzy
na całym świecie, dziś dane medyczne podawane
i przekazywane są w języku ojczystym.
Przygotowując program naszego spotkania, staraliśmy się sprostać oczekiwaniom gości, uwzględniając przemiany zachodzące w naszym świecie.
Obrady rozpoczął prof. Marek Jarema, zaraz po nim,
zgodnie z naszą tradycją, wystąpił obecnie urzędujący konsultant krajowy ds. psychiatrii dr hab.
Piotr Gałecki. Profesor Marek Jarema zadał sobie
i nam pytanie: Czy przemiany sprzyjają rozwojowi
zaburzeń psychicznych we współczesnym świecie?
Cytowane przez wykładowcę badanie EZOP nie
nastraja optymistycznie: aż 30% naszego społeczeństwa ma niesatysfakcjonujące poczucie zdrowia
psychicznego, u 23,4% populacji stwierdzono co
najmniej jedno zaburzenie psychiczne, a 80% osób
w wieku 18–64 to konsumenci alkoholu. Sytuacja
taka wymaga przemodelowania opieki psychiatrycznej. Docent Piotr Gałecki, kontynuując wypowiedź
poprzednika, przedstawił założenia Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, jego
dotychczasową realizację i konieczność bardziej
wydajnego wdrażania zmian w latach 2016–2020.
Tezy programu przewidują rozwój Centrów Zdrowia
Psychicznego. Niezbędne staje się współdziałanie
wielu różnych sektorów, np. medycznych i pomocy
społecznej, oraz jasne określenie form finansowania
zadań. Dane statystyczne dla realizacji założeń nie
są korzystne. W Polsce jest dwukrotnie mniej psychiatrów w stosunku do potrzeb, jeszcze mniej jest
psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, dramatycznie też wygląda statystyka w zawodzie terapeutów
środowiskowych, psychologów klinicznych i psy-

Sala obrad
choterapeutów certyfikowanych. Optymistyczne dla
województwa zachodniopomorskiego są dane dotyczące rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych,
jednego z najniższych w kraju – 18,9% populacji.
Docent Gałecki zaakcentował wagę problemu
zdrowotnego, jakim jest aktualnie wzrost rozpowszechnienia depresji. Temat ten kontynuowany
był w sesji popołudniowej następnego dnia przez
prof. Jerzego Samochowca i prof. Przemysława Bieńkowskiego. Prelegenci podkreślili między innymi,
że poprzez odpowiednie leczenie można zapobiegać
próbom samobójczym. Podstawą interwencji jest
łączenie procedur terapeutycznych, farmakologicznych, oddziaływań społecznych oraz przygotowanie i omówienie z pacjentem i jego rodziną
planu leczenia. Niezbędne do tego typu działań jest
kształcenie personelu uwzględniające najnowsze
badania naukowe.
W czasie obrad dyskutowano także nad problemem uzależnień. Przez podwójne oblicza substancji psychoaktywnych sprawnie przeprowadziły nas
koleżanki z Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zdrojach
dr Joanna Biskupska i lek. Małgorzata Pacholec.
Wiek XXI został nazwany wiekiem depresji i uzależnień. Te ostatnie nie omijają też środowiska
lekarskiego. Na świecie istnieją systemy pomocy
uzależnionym kolegom lekarzom oparte na szczegółowych algorytmach, co przedstawił prof. Jerzy
Samochowiec. Mówca podkreślał kilkakrotnie
wagę problemu, przede wszystkim w kontekście
bezpieczeństwa pacjenta, jak i środowiska lekarskiego. Często my, lekarze, funkcjonujemy jak
osoby współuzależnione, bagatelizując problem,
pracując z nieleczącymi się uzależnionymi kolegami. Profesor Samochowiec podkreślił konieczność opracowania systemu i przepisów prawnych,
zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że może to
przekraczać kompetencje i siły osób pracujących
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społecznie w samorządzie lekarskim. Doktor Janusz
Wołoszyn, kierownik Poradni Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia SPS ZOZ „Zdroje”,
kontynuując tę tematykę, omówił znaną nam
wszystkim trudność bycia pacjentem (prezentacja
„Specyfika terapii uzależnień u lekarzy”). Moderatorem sesji był doświadczony terapeuta uzależnień
Henryk Kędzierski, dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Stanomino.
Konferencje są też okazją do zapoznania się
z najnowszymi badaniami dotyczącymi nowych
strategii terapeutycznych. W części poświęconej
psychofarmakoterapii uczestniczyli doświadczeni
badacze i klinicyści: prof. J. Samochowiec i prof.
P. Bieńkowski wypowiadali się na temat leczenia
depresji, dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka – na temat
leczenia długoterminowego pacjentów ze schizofrenią. Profesor Janusz Heitzman przypomniał zgromadzonym, że leczenie bezsenności nie zawsze wymaga
stosowania farmakoterapii, podkreślając, jak ważna
jest relacja terapeutyczna z pacjentem. Doświadczony kolega z Gorzowa dr Władysław Sterna omówił aspekty trwania i kończenia kontraktu terapeutycznego z pacjentem jako elementu leczącego.
Po raz pierwszy pojawiło się w przebiegu obrad
Forum Psychiatrii Środowiskowej, a psychiatria środowiskowa to przecież kierunek aktualnych przemian w psychiatrii. Koleżanki E. Giza, B. Miazgowska i J. Ziętek przedstawiły zgodny z Narodowym
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego model
leczenia pacjenta w środowisku, z uruchomieniem

nie tylko rodziny, sąsiedztwa oraz placówek pomocy
społecznej, ale także organizacji pozarządowych.
Refleksje prelegentek dotyczyły też własnej gotowości do podjęcia tak szeroko zakrojonych działań.
Dobrze odebrany przez zgromadzonych był bardzo interesujący wykład prof. Ewy Stachowskiej
z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka PUM na
temat wpływu diety na styl życia i przede wszystkim starzenie się człowieka. Cytując panią profesor, podaję przepis na koktajl antyoksydacyjny dla
zapracowanych (sprawdziliśmy – pycha): 4 liście
jarmużu; 1,5 szklanki mleka z siemienia lnianego;
2 liście buraka – jeśli młode buraki (botwina), nie
odrzucać łodyżek; 1,5 filiżanki świeżego młodego
szpinaku; 1/2 pomidora średniej wielkości; 1 marchewka; 1/2 jabłka ze skórką; 1 awokado; 1/2
filiżanki mrożonych jagód lub jeżyn; 1/2 banana;
1/2 filiżanki siemienia lnianego.
Skłaniający do przemyśleń okazał się wykład
wiernie towarzyszącego ZDP od początku prof.
Jerzego Vetulaniego. Tym razem przedstawił on
zjawiska społecznie i biologicznie korzystne, ale
nieakceptowane emocjonalnie i moralnie.
Organizatorzy dziękują sponsorom i sekretariatowi Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM – bez Was
na pewno nic nie odbyłoby się tak sprawnie i nie
moglibyśmy zaprosić gości na XIII Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne.
Już je planujemy, pochylamy się nad tematyką
i oczekujemy Państwa propozycji i sugestii.
dr Izabela Gorzkowska
Zdjęcia Monika Mak

XLVII ZJAZD OTOLARYNGOLOGÓW
CHIRURGÓW GŁOWY I SZYI
W dniach 15–18 czerwca 2016 r. odbył się
w Szczecinie XLVII Zjazd Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest to najważniejszy krajowy
zjazd otolaryngologów, który odbywa się regularnie co dwa lata. Jego organizację Zarząd Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi powierzył Klinice Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej PUM po 22 latach od poprzedniego.
Obecny zjazd został objęty patronatem honorowym
przez rektora PUM prof. Andrzeja Ciechanowicza
oraz prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.
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Inauguracja zjazdu odbyła się w dniu 15 czerwca
w Filharmonii Szczecińskiej, a obrady toczyły się
przez kolejne trzy dni na terenie hali widowiskowo-sportowej Azoty Arena. Oba obiekty spełniły oczekiwania organizatorów i zostały wysoko ocenione
przez uczestników oraz wystawców, zapewniając
im komfort i przestronność.
Wiodącymi tematami zjazdu były: implantologia
w otorynolaryngologii, postępy w diagnostyce i leczeniu raka krtani i gardła dolnego, reoperacje w otorynolaryngologii, problemy laryngologiczne z pogranicza

Konferencje, zjazdy, szkolenia

Nowi członkowie honorowi PTOChGiS. Od lewej: prof. Witold
Szyfter (Poznań), prof. Lucyna Pośpiech (Wrocław), prof. Czesława
Tarnowska (Szczecin), prof. Czesław Stankiewicz (Gdańsk). Obok
nowa przewodnicząca PTOChGiS dr hab. Ewa Jaworowska oraz
ustępujący przewodniczący prof. Henryk Kaźmierczak

z innymi specjalnościami oraz leczenie zachowawcze
i chirurgiczne zapaleń górnych dróg oddechowych.
Około 1200 uczestników miało okazję wziąć
udział w 41 sesjach: wykładowych, panelowych
i plenarnych oraz warsztatach z udziałem najlepszych ekspertów polskich i zagranicznych. Podczas
zjazdu wygłoszono 48 wykładów, przedstawiono 280
prac w sesjach plenarnych i elektronicznej sesji
plakatowej. Gościliśmy 18 znanych zagranicznych
wykładowców z: Austrii, Białorusi, Belgii, Czech,
Francji, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji,
Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Obok ekspertów z dziedziny otolaryngologii wystąpili również wykładowcy
innych specjalności, najliczniej ze Szczecina. Ciekawy i różnorodny program naukowy, realizowany
równolegle w czterech salach, powodował czasami
żal uczestników, że nie mogą być na wszystkich
sesjach. Nazwy sal nawiązywały do znanych miejsc
w Szczecinie: Wały Chrobrego, Jasne Błonia, Brama
Portowa i Baszta Siedmiu Płaszczy.

Warsztaty przygotowane przez pracowników naszej
kliniki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników;
dr Maciej Kawczyński prowadzi szkolenie na temat
leczenia operacyjnego ślinianek

Wykład prof. Waltera Klepetko (Austria) na temat
wielospecjalistycznego leczenia zwężeń krtani i tchawicy

Ceremonia otwarcia zjazdu odbyła się 15 czerwca
w Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza. Uroczystość tę poprowadziła profesjonalnie
redaktor Kinga Brandys. Gości powitała i otworzyła zjazd przewodnicząca Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego i jednocześnie nowo wybrana
przewodnicząca Zarządu Głównego PTOChGiS
dr hab. Ewa Jaworowska. Podczas uroczystości
otwarcia wręczono dyplomy członka honorowego
towarzystwa oraz nagrodę naukową im. profesora
Jana Miodońskiego. Godność członka honorowego
otrzymali: prof. Lucyna Pośpiech (Wrocław), prof.
Czesława Tarnowska (emerytowany kierownik Kliniki Otolaryngologii PUM w Szczecinie), prof. Czesław Stankiewicz (Gdańsk), prof. Witold Szyfter
(Poznań).
Wykład inauguracyjny pt. „Personalizacja leczenia w nowotworach głowy i szyi” wygłosił prof. Jan
Lubiński, kierownik Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
W dalszej części uroczystości wystąpił Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr Syl-

Podczas sesji panelowej poświęconej problemom
reoperacji u dzieci sala była wypełniona po brzegi.
Wykład prowadzi prof. Lidia Zawadzka-Glos (Warszawa)
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Chór Akademii Morskiej pod kierunkiem dr Sylwii
Fabiańczyk-Makuch uświetnił uroczystość otwarcia zjazdu

Obszerne przestrzenie hali Azoty Arena spełniły oczekiwania
zarówno uczestników i wykładowców, jak i wystawców

wii Fabiańczyk-Makuch. Mieliśmy przyjemność
wysłuchać m.in. takich przebojów, jak: „10 w skali
Beauforta”, „Kapitanskie tango”, „Ob-La-Di, Ob-La-Da”, „Yellow submarine”, „Paradise”. Chór został
niezwykle ciepło przyjęty przez laryngologiczną
publiczność, oklaskom nie było końca. Jesteśmy
przekonani, że ten występ pozostanie na długo
w pamięci naszych gości i będzie dobrze kojarzył
się ze Szczecinem.
Po intensywnym pierwszym dniu obrad, w późnych godzinach wieczornych na dziedzińcu Zamku
Książąt Pomorskich odbyło się spotkanie towarzyskie w formie kolacji. Na dużym dziedzińcu zamkowym rozstawiono olbrzymi przezroczysty namiot,
który nie tylko chronił przed ewentualnym deszczem
i chłodem, ale również dodał uroku i stwarzał niepowtarzalną atmosferę. Specjalną atrakcją wieczoru
był zespół Varius Manx z Katarzyną Stankiewicz.
Mimo trwającego meczu Polska-Niemcy w ramach
Euro 2016 frekwencja była stuprocentowa, a doskonała zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Jednym z wiodących tematów naukowych zjazdu
była implantologia w otolaryngologii, związana

przede wszystkim z zastosowaniem implantów
słuchowych w leczeniu różnego rodzaju niedosłuchów. Warto przypomnieć, że to właśnie podczas
zjazdu organizowanego przez Klinikę Otolaryngologii
w 1994 r. prezentowane były pierwsze wyniki leczenia głuchoty z użyciem implantów ślimakowych.
Podczas obecnego zjazdu mogliśmy się przekonać,
jak dynamiczny rozwój dokonuje się w tej dziedzinie
laryngologii. Gościliśmy licznych i znanych wykładowców polskich i zagranicznych z tej dziedziny.
W jednym z wykładów prof. Thierry Mom z Francji zaprezentował możliwości związane z techniką
chirurgiczną zakładania elektrody, natomiast prof.
Christopher Vincent przedstawił wyniki badań nad
najnowszymi modelami elektrod uwalniających leki
mające na celu zachowanie resztek słuchu. Ten
nowy sposób podawania leków bezpośrednio do ślimaka może okazać się w przyszłości podstawowym
sposobem leczenia głębokich niedosłuchów. Strategię terapii częściowych niedosłuchów przybliżył
uczestnikom prof. Henryk Skarżyński, natomiast
dr Józef Mierzwiński przedstawił wykład dotyczący
wyboru najlepszej elektrody dla dziecka. Obecnie

Impreza towarzyska w murach Zamku Książąt Pomorskich na długo pozostanie w pamięci uczestników
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na rynku dostępnych jest wiele rodzajów elektrod i przedstawienie dokładnej analizy popartej
doświadczeniem cieszyło się uznaniem wśród słuchaczy. Zaprezentowane zostały również ośmioletnie
doświadczenia ośrodka szczecińskiego w zakresie
implantacji ślimakowych oraz wyniki rehabilitacji
u implantowanych pacjentów. Podsumowaniem
tematu była sesja panelowa zorganizowana przez
prof. Witolda Szyftera, z udziałem doświadczonych
specjalistów, którzy podjęli się udzielać odpowiedzi
na najbardziej nurtujące obecnie pytania. Duża
frekwencja na tej sesji świadczyła o żywym zainteresowaniu tematem.
Zagadnieniom diagnostyki i leczeniu krtani i gardła dolnego poświęcono wiele miejsca. Podkreślono,
że pomimo niewątpliwych postępów w diagnostyce
i leczeniu raka krtani i gardła dolnego wyniki są
nadal niezadawalające, dlatego poszukiwanie
nowych możliwości jest wciąż aktualne. Zwrócono
również uwagę na znaczenie nowego czynnika
ryzyka w nowotworach głowy i szyi, szczególnie
w przypadku raków gardła, jakim jest zakażenie
wirusem HPV. Wskazano na odmienności w przebiegu klinicznym, postępowaniu oraz lepszym rokowaniu w przypadku nowotworów HPV-zależnych.
Podczas sesji plenarnych dużo czasu poświęcono technikom rekonstrukcyjnym z wykorzystaniem mikrochirurgii, pozwalającym na odtworzenie
drogi pokarmowej po rozległym usunięciu gardła
dolnego i krtani. Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziła praca prezentowana przez prof.
Maciejewskiego z Gliwic, dotycząca kompleksowego
przeszczepu narządów szyi (obejmującego krtań,
tchawicę, gardło, przełyk, tarczycę z przytarczycami,
struktury mięśniowe oraz powłokę skórną przedniej ściany szyi ) u chorego po przeszczepie nerki
(brak konieczności dodatkowej immunosupresji) i po
resekcji krtani z powodu wyindukowanego raka.
Daje ona nowe nadzieje pacjentom z rakiem krtani,
choć tylko w wybranych przypadkach.
W ramach tematyki onkologicznej zespół kliniki
PUM przedstawił nowe wyniki badań nad wpływem stężenia selenu w surowicy krwi na rokowanie
u pacjentów z rakiem krtani, prowadzone we współpracy z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM
oraz firmą Read-Gene SA. Badanie przeprowadzone
na dużej grupie pacjentów z rakiem krtani (374)
wykazało, że ryzyko zgonu wśród chorych z niskim
stężeniem selenu było dwukrotnie wyższe w porównaniu z pacjentami z odpowiednio wysokim stężeniem. Wyniki te były niezależne od stopnia zaawan-

sowania klinicznego nowotworu. Dokonane odkrycie
oraz wynikające z niego potencjalne zastosowanie
praktyczne zgłoszono do urzędu patentowego.
Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła
się sesja okrągłego stołu poświęcona obrazowaniu
patologii krtani za pomocą wąskiej wiązki światła
NBI (narrow band imaging). Paneliści z kilku ośrodków polskich: Warszawy, Łodzi, Poznania i Gliwic,
oraz gość z Portugalii prof. Eduardo Breda, prezentując swoje doświadczenia, przedstawili NBI jako
przydatne narzędzie do diagnostyki raka i innych
patologii krtani. Zastosowanie wąskiej wiązki światła pozwala na wykrycie bardzo wczesnych zmian
przednowotworowych, śródoperacyjne określenie
marginesów np. podczas operacji laserowych czy
też wykrycie wczesne wznowy nowotworowej.
Kolejnym tematem zjazdu były reoperacje w otolaryngologii. Jak wiadomo, zagadnienie powtórnych
operacji jest tematem trudnym, nierzadko stanowi
poważne wyzwanie nawet dla doświadczonego chirurga. Określenie zatem wskazań do reoperacji,
analiza przyczyn oraz ocena efektów takiego postępowania jest interesująca zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktycznego. Zagadnienie to
było omawiane podczas dwóch sesji panelowych,
jednej poświęconej reoperacjom w onkologii, gdzie
dyskutowano o reoperacjach w nowotworach ślinianek, reoperacjach po operacjach laserowych
krtani i po operacjach węzłowych, oraz w drugiej,
dotyczącej reoperacji w laryngologii dziecięcej. Ta
ostatnia zorganizowana była pod patronatem sekcji otolaryngologii dziecięcej i cieszyła się dużym
zainteresowaniem, o czym świadczyła wypełniona
do ostatniego miejsca sala.
Ważnym kolejnym tematem zjazdowym były problemy laryngologiczne z pogranicza z innymi specjalnościami. Zagadnienie zawrotów głowy w ujęciu
interdyscyplinarnym podjęła sekcja otologii i neurootologii, a do okrągłego stołu zaprosiła, oprócz
laryngologów, neurologa, endokrynologa oraz rehabilitanta. W innej sesji okrągłego stołu o problemach
takich, jak zwężenia krtaniowo-tchawicze, urazy
tchawicy, nowotwory tchawicy oraz przetoki przełykowo-tchawicze, dyskutowali laryngolodzy z torakochirurgami. Tematykę zapaleń gardła omawiano
wspólnie z radiologiem, gastrologiem, anatomem
i specjalistą chorób zakaźnych. W sesji wykładowej
interdyscyplinarnej bardzo ciekawe wykłady przedstawili kardiolog, endokrynolog, specjalista medycyny nuklearnej oraz specjalista chorób zakaźnych.
Wypełnione sale, ożywione dyskusje wskazują na
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Prof. Oliver Kaschke (Berlin) przeprowadza pokazową
operację endoskopowego otwarcia zatok przynosowych
z wykorzystaniem nawigacji śródoperacyjnej

trafny wybór tematyki i potrzebę szerszego spojrzenia na wiele zagadnień.
Z okazji jubileuszu 95-lecia powstania PTOChGiS
sekcja historyczna zorganizowała sesję specjalną.
Podczas dwóch godzin wygłoszono 10 krótkich referatów. W pierwszym z nich członkowie sekcji historycznej przedstawili genezę, powstanie i założycieli
towarzystwa. Następnie przedstawiciele ośrodków
warszawskiego, krakowskiego, gdańskiego i szczecińskiego omówili rozwój laryngologii w swoim regionie oraz zasługi niektórych wybitnych laryngologów
dla rozwoju towarzystwa. Sesja ta była również dla
nas, gospodarzy, okazją do przedstawienia rozwoju
laryngologii na terenie Pomorza Zachodniego od
zakończenia wojny do chwili obecnej. W ostatnich
dwóch referatach przedstawiliśmy oryginalne
metody chirurgiczne wprowadzone przez nieżyjącego prof. Erwina Mozolewskiego, tj. zastosowanie
naczyniowo uszypułowanego płata tarczycy i ślinianki podżuchwowej do rekonstrukcji krtani po
operacji częściowej oraz opracowanie chirurgicznych
metod rehabilitacji głosu po całkowitym usunięciu
krtani. Przypomnieliśmy, że to prof. Erwin Mozo-

lewski jest uznanym przez świat ojcem wentylowej
protezy głosowej.
Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników
zjazdu cieszyły się doskonalące sesje warsztatowe.
Cztery z nich przygotowali pracownicy naszej kliniki,
pozostałe trzy koledzy z innych ośrodków polskich.
W ofercie znalazły się warsztaty dla onkologów,
otologów i rynologów. Ci ostatni mieli okazję doskonalić się w funkcjonalnej chirurgii endoskopowej
zatok przynosowych (FESS). Operacja na żywo –
FESS step by step – preparacja anatomiczna pod
kontrolą nawigacji śródoperacyjnej zorganizowana
była przez firmę Medicus, a osobą prowadzącą był
prof. Oliver Kaschke z Berlina. Nie mniej ciekawy
i istotny dla szkolących się w rynologii był warsztat
prowadzony przez dr. hab. Tomasza Gotliba z kliniki
warszawskiej, który podjął się przedstawienia dostępów endoskopowych do zatoki czołowej, które są
najtrudniejszym wyzwaniem dla chirurgii tej okolicy.
Do prezentacji wykorzystano model twarzoczaszki
wykonany z tworzyw sztucznych imitujących tkanki
ludzkie stworzony na podstawie badania KT. Systemy te coraz częściej są wykorzystywane podczas
szkoleń w chirurgii nosa, zatok oraz ucha.
Na zakończenie pragnę podziękować Komitetowi Naukowemu i Komitetowi Organizacyjnemu
za wielomiesięczną pracę. Szczególne podziękowania kieruję do wykładowców i prelegentów innych
specjalności zatrudnionych w jednostkach PUM.
Serdeczne podziękowania składam na ręce dyrygent
dr Sylwii Fabiańczyk-Makuch dla Chóru Akademii
Morskiej za wspaniały występ oraz redaktor Kindze
Brandys za profesjonalne prowadzenie ceremonii
otwarcia zjazdu.
dr hab. Ewa Jaworowska
dr Katarzyna Amernik
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Zdjęcia z archiwum Kliniki

POMERANIAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES

W OPEN JOURNAL SYSTEMS
Problem otwierania dostępu do nauki w Polsce stał się ostatnio popularnym przedmiotem
licznych konferencji, szkoleń i seminariów. Model
ten powinien wzbudzić zainteresowanie nie tylko
naukowców, ale przede wszystkim bibliotekarzy
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i wydawców – szczególnie tych związanych ze szkolnictwem wyższym.
21–24 czerwca br. w Łodzi odbyła się Konferencja
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, w której
wzięli udział przedstawiciele redakcji naukowych

z całej Polski, w tym reprezentujący Wydawnictwo
PUM Bożena Opiela i Ryszard Sędkiewicz. Temat
konferencji dotyczył perspektyw działalności wydawnictw uczelnianych w kontekście zmian w zakresie
finansowania wyższych uczelni i upowszechnienia
modelu tzw. otwartej nauki w Polsce.
Konferencja miała charakter poglądowy, a uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, uwagami
i obawami przed nowym, nietradycyjnym modelem
publikowania. Tematem pierwszej sesji spotkania
prowadzonego przez Ewę Bluszcz, dyrektora i redaktora naczelnego Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, było przedstawienie profilu wydawniczego
i dotychczasowego modelu finansowania wydawnictw akademickich. W kolejnym panelu, poprowadzonym przez Annę Zielińską-Krybus z Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
nakreślono pozytywne i negatywne skutki zmian
w polskich wydawnictwach. W ramach spotkania
odbyły się także warsztaty szkoleniowe „Marketing
publikacji naukowych”, które stały się przyczynkiem do dyskusji o promocji książki akademickiej
niewpisującej się w wymiar tradycyjnego produktu
sprzedażowego.
Wdrożenie nowego modelu w tradycyjnie funkcjonującym wydawnictwie wymaga sporego nakładu czasu i pracy. Dla wielu redakcji jest to nie tylko nowinka techniczna, ale także wyzwanie, któremu należy sprostać. Niezbędne jest zatem doszkalanie się w dziedzinach, które wcześniej nie istniały albo były raczej ciekawostką niż obowiązkiem.
Wprowadzenie systemu, który wspomagałby działalność wydawnictwa w otwieraniu dostępu do czasopisma, to przede wszystkim modyfikacja pracy
nad samym tekstem oraz zmiany na poziomie organizacyjnym.
W 2015 r. Dział Wydawnictw PUM rozpoczął
prace nad standaryzacją redakcji czasopisma
„Pomeranian Journal of Life Sciences” (dawniej
„Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”). Wraz z nową nazwą czasopisma pojawiła się
szansa na rozpoczęcie kolejnego etapu w wieloletniej historii wydawnictwa. Redakcja postanowiła
dostosować proces publikowania do standardów
pozwalających zwiększyć tzw. widoczność czasopisma, a tym samym podnieść liczbę jego cytowań.
Dzięki tym zmianom „Pomeranian Journal of Life
Sciences” będzie mógł skutecznie walczyć o wysokie
pozycje w krajowych i zagranicznych rankingach
czasopism punktowanych.

W styczniu br. Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie stał się członkiem organizacji CrossRef,
która zajmuje się nadawaniem numeru DOI (digital
object identifier – identyfikator dokumentu elektronicznego), dziękii
któremu można szybko zlokalizować pełny
tekst dokumentu – w tym przypadku artykułu
danego czasopisma. Identyfikator cyfrowy ma
zapewnić stały
dostęp do dokumentu, niezależnie od np.
zmiany adresu
strony, na której znajduje się
dany artykuł
czy całe czasopismo. Obecnie Dział Wydawnictw pracuje nad
przygotowaniem danych do zdeponowania w Open
Journal Systems, który ma usprawnić prace nad
czasopismem, m.in. proces recenzji i publikowanie artykułów. Open Journal Systems pełni też
funkcję strony internetowej periodyku. Dzięki temu
narzędziu czasopismo zyska nie tylko widoczność
w przestrzeni cyfrowej, ułatwiając autorom i czytelnikom wyszukiwanie interesujących ich zagadnień, ale też będzie wspierać i przyspieszać proces
przyjmowania nowych artykułów oraz eksportowania gotowych publikacji. Czytelnicy zyskają możliwość śledzenia aktualności związanych z czasopismem i komunikatów redakcji.
Dzięki współpracy z Ewą Rozkosz z Centrum
Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
i Łukaszem Szmiglem (Szmigieldesign) Dział Wydawnictw finalizuje projekt wprowadzenia czasopisma
na platformę. Prace nad stroną czasopisma zostały
ukończone w czerwcu br. W lipcu redakcja przejdzie
dwudniowe szkolenie poprowadzone przez osoby
wdrażające system, po którym platforma zostanie
udostępniona czytelnikom i autorom „Pomeranian
Journal of Life Sciences”.
Emilia Syldatk-Nowocień
Dział Wydawnictw
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Mgr inż. Jerzy Piwowarczyk, prof. Jerzy Samochowiec

Prof. Bogusław Machaliński

I DNI PROJEKTÓW BADAWCZYCH PUM
JUŻ ZA NAMI…
Po raz pierwszy w dniach 30-31 maja 2016 r.
w Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
odbyły się I Dni Projektów Badawczych, zorganizowane przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
oraz Dział Funduszy Zewnętrznych PUM. Wydarzenie to było doskonałą okazją, by uzyskać informacje
o źródłach finansowania projektów badawczych,
zarządzaniu projektami, mobilności oraz o finansowaniu badań B+R.
Uroczyste otwarcie I Dni Projektów Badawczych
rozpoczęło się przywitaniem uczestników przez
kanclerza PUM, mgr. inż. Jerzego Piwowarczyka
oraz prorektora ds. nauki PUM, prof. Jerzego Samochowca, którzy zgodnie podkreślili wagę i celowość
pozyskiwania środków finansowych na realizację
projektów badawczych przez kadrę naukową, doktorantów oraz studentów PUM.
W dalszej części spotkania uczestników przywitał rektor-elekt PUM, prof. Bogusław Machaliński,

Uczestnicy spotkania

30

Biuletyn Informacyjny nr 2 (92) 2016

który wygłosił wykład inauguracyjny dotyczący idei
tworzenia projektu badawczego. Szczególną uwagę
zwrócił na fakt, że szerokie grono naukowców
w swojej pracy zawodowej dąży do tego, by uprawiać naukę na najwyższym światowym poziomie,
jednak nieuchronnie musi zmierzyć się z problemem wysokich kosztów pracy naukowej. Problem
ten dotyczy nie tylko doświadczonych badaczy, ale
także młodych naukowców, doktorantów, którzy
nierzadko zmuszeni są pracować w niepełnym
wymiarze godzin poza uczelnią macierzystą, przez
co poświęcają mniej czasu na własne badania, co
z kolei obniża jakość tychże badań.
Kolejnym punktem programu był wykład dr n.
ekon. Justyny Osuch, dyrektor Centrum Rozwoju
Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, dotyczący zarządzania projektami badawczymi. Obejmował najważniejsze zagadnienia związane z projektami
badawczymi, m.in. czym jest projekt czy też złoty trójkąt projektowy oraz jakie są fazy tworzenia projektu.

Dr Justyna Osuch

Po przedstawieniu ogólnych informacji dotyczących projektów badawczych, kierownicy grantów
prowadzonych aktualnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie zaprezentowali swoje
projekty, które otrzymały finansowanie z Narodowego Centrum Nauki, a wśród nich: dr Katarzyna
Sielatycka, kierownik projektu „Wpływ hormonów na
populację komórek macierzystych ze szczególnym
uwzględnieniem populacji bardzo małych podobnych
do embrionalnych komórek macierzystych VSELs”
– konkurs SONATA; prof. PUM Anna Grzywacz, kierownik projektu „Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od środków psychoaktywnych: poszukiwanie
endofenotypu związanego z deficytem układu nagrody
w populacji osób obciążonych uzależnieniem od narkotyków” – konkurs OPUS; prof. Marek Droździk, kierownik projektu „Transportery leków i ich regulacja w stanach patologicznych wątroby” – konkurs HARMONIA.
Następnie Ewa Piekarczyk z Działu Funduszy
Europejskich przedstawiła podsumowanie realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych
w latach 2007–2013 na Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie.
Kolejnym prelegentem był prof. PUM Krzysztof
Safranow, który zaprezentował najważniejsze zagadnienia dotyczące stosowania metod ilościowych
i jakościowych w badaniach naukowych na przykładzie realizacji projektów badawczych. W trakcie wykładu zwrócił szczególną uwagę na rodzaje
metod ilościowych i jakościowych wykorzystywanych w projektach badawczych, ich wzajemną korelację oraz przykład zaplanowania grupy badanej.
Po omówieniu najważniejszych zagadnień dotyczących podstaw zarządzania projektami badaw-

czymi, Krzysztof Wasielewski z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przedstawił krótką
informację o możliwościach pozyskiwania środków
finansowych z funduszy unijnych. Po tym wystąpieniu poproszono o zabranie głosu dr Antoninę
Chmurę-Skirlińską – koordynator panelu Nauk
o Życiu Narodowego Centrum Nauki, która zaprezentowała założenia funkcjonowania NCN, ofertę konkursową dla beneficjentów oraz proces oceny wniosków złożonych we wszystkich konkursach NCN.
Ostatnim punktem I Dnia Projektów Badawczych
była prezentacja dotycząca mobilności kadry naukowej w programie Horyzont 2020, którą w szczegółach
omówiła Edyta Pazura z Regionalnego Centrum
Innowacji i Technologii Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się warsztatami dotyczącymi wniosków o finansowanie badań
naukowych w ramach konkursów PRELUDIUM
i OPUS z funduszy Narodowego Centrum Nauki.
Uczestnicy spotkania mogli również wziąć udział
w takich warsztatach, jak: „Fundusze Unijne bez
tajemnic”, „Uczelnia przyszłości” czy też „Warsztaty
B+R od podstaw”.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy
uczestnikom za aktywny udział we wszystkich spotkaniach, jak również gościom konferencji. Mamy
nadzieję, że I Dni Projektów Badawczych zaowocują większym zaangażowaniem pracowników PUM
w pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na prowadzenie badań.
Izabela Kuczyńska
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Zdjęcia Foto Praktyka

PACTT – WSPÓLNE DZIAŁANIE NA
RZECZ INNOWACYJNOŚCI W POLSCE
Od początku 2014 r. funkcjonuje w Polsce Porozumienie Spółek Celowych.
Spółki celowe zjednoczyły swoje siły, mając na
względzie konieczność wypracowania wspólnego
stanowiska zarówno spółek celowych już istniejących, jak i instytucji planujących powołanie
takich spółek, w zakresie zmian w regulacjach

prawnych komercjalizacji wyników B+R powstałych
na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych. W grudniu 2015 r. w ślad za tą inicjatywą
utworzono Porozumienie Akademickich Centrów
Transferu Technologii (PACTT), do którego należy
37 centrów transferu technologii, w tym oczywiście
CTT PUM.
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Do głównych zadań Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii należy przede
wszystkim integracja środowiska zawodowego
zajmującego się transferem wiedzy i technologii
w warunkach akademickich, a także wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych
praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii, współpraca
w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wspólna reprezentacja członków PACTT
wobec organów administracji publicznej, związków
pracodawców oraz innych podmiotów działających
na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.
Reprezentacja ta dotyczy zwłaszcza takich zadań,
jak:
• inicjowanie działań proinnowacyjnych o charakterze ogólnokrajowym,
• inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych,
• opiniowanie dokumentów strategicznych i działań podejmowanych przez uprawnione organy
w zakresie polityki innowacyjnej państwa.
Pierwsza konferencja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii odbyła się
w Jachrance w dniach 20-22 kwietnia 2016 r.
Uczestniczyło w niej 70 reprezentantów CTT,
a gośćmi i jednocześnie bardzo czynnymi uczestnikami byli m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Piotr Dardziński oraz zastępca dyrektora Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju – Leszek Grabarczyk. Minister
Dardziński przedstawił w swoim wystąpieniu ogólny
zarys polityki innowacyjnej państwa, mówił o planach i zamierzeniach rządu na kolejne lata. Rola
uczelnianych centrów transferu technologii została
w końcu zauważona, toteż oprócz wprowadzenia
obowiązkowego ryczałtu na komercjalizację w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
już od jesieni tego roku, MNiSW zapowiada również wprowadzenie nowego źródła finansowania
dla uczelnianych centrów transferu komercjalizacji – wydzielonego strumienia dotacji statutowej
z przeznaczeniem na szeroko pojętą komercjalizację.
Wysokość dotacji dla każdego z wydziałów będzie
uzależniona od liczby patentów i wdrożeń. Katalog
działań, możliwy do sfinansowania z tych środków,
obejmuje m.in. ochronę patentową, usługi prawne,
zarządzanie wynikami B+R uczelni (a więc de facto
pensje i częściowe zatrudnienie dzięki tym środkom pracowników CTT, bez względu na to czy będą
to spółki celowe, czy jednostki ogólnouczelniane).
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Przedstawiciel ministerstwa obiecał uczestnictwo
PACTT-u w pracach związanych z definiowaniem
i opracowaniem całego katalogu.
Dyrektor Grabarczyk z NCBiR odniósł się do
konieczności zmian w dokumentacji konkursowej
nowych inicjatyw, aby komercjalizacja dokonywana
była przez uczelnie, a nie jak to do tej pory miało
miejsce w przeważającej liczbie projektów, przez
firmy.
Informacje o preferowanych metodach wyceny
technologii powstałej w wyniku realizacji projektów
finansowanych z UE, a więc i tych obsługiwanych
przez NCBiR, konieczności sporządzania i przechowywania dokumentacji z negocjacji oraz wyjaśnienia wyboru licencjobiorcy (niemożliwa w niektórych branżach) wzbudziły gorącą dyskusję wśród
uczestników konferencji.
Kolejne wystąpienia, a w zasadzie dyskusje panelowe dotyczyły różnic w modelach funkcjonowania
uczelnianych centrów transferu technologii, polityki
wewnętrznej władz uczelni w zakresie komercjalizacji, a także problemów, na jakie napotykają CTT
w swojej działalności, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i barier formalnoprawnych czy też we
współpracy z otoczeniem gospodarczym.
Wymiana dobrych praktyk i możliwość nawiązania współpracy to kwestie, które poruszane były
przez środowisko „transferowe” nie tylko w trakcie dyskusji panelowych, ale w zasadzie w każdej
wolnej chwili, przyczyniając się do jeszcze większej
integracji środowiska.
Mając na uwadze, iż polityka w zakresie innowacyjności ciągle w Polsce ewoluuje, ale już w pożądanym kierunku, serdecznie zachęcamy do zgłaszania
do CTT PUM pomysłów na wynalazki, które mogą
zostać objęte ochroną patentową.
Koszt zgłoszenia może zostać pokryty z funduszy
statutowych danej jednostki, o ile wynalazek jest
związany z tematyką prowadzonych tematów statutowych, bądź też w trybie konkursowym z Funduszu
Stymulacji Nauki.
Każde zgłoszenie patentowe przekłada się na
możliwość przyznania dodatkowych środków na
dotację statutową po następnej parametryzacji jednostki, a wdrożenie wynalazku przyniesie zarówno
dodatkowe punkty w algorytmie, jak i środki finansowe.
Kamila Leszczak-Byszkiewicz
Aleksandra Rezanowicz
Centrum Transferu Technologii

HR EXCELLENCE IN RESEARCH
CZYLI EUROPEJSKA POLITYKA
KADROWA DLA NAUKOWCÓW
Nie od dziś wiadomo, że rozwój Unii Europejskiej
oraz wzrost konkurencyjności na rynkach światowych jest możliwy głównie dzięki wdrażaniu nowych
innowacyjnych technologii. Na takich założeniach
kształtuje się polityka Komisji Europejskiej, która
intensywniej niż dotąd promuje zawód naukowca,
upatrując w tym podwalin dla stworzenia nowoczesnej i efektywnej gospodarki światowej.
Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego rezultatu
jest promowanie i uatrakcyjnianie warunków pracy
i zatrudniania pracowników naukowych. W tym
celu, w ramach opracowanej strategii „Human
resources strategy for researchers”, instytucjom
działającym w obszarze B+R (instytuty badawcze,
uczelnie, przedsiębiorstwa) przyznawane jest logo
HR Excellence in Research.
Uzyskanie logo wymaga od zainteresowanych
podmiotów wdrożenia zapisów Europejskiej Karty
Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych,
które regulują nie tylko
kwestie etyczne i moralne
w obszarze badań naukowych, ale także mają na
celu wdrażanie takich procedur, które wpływają na
wzrost atrakcyjności prowadzenia prac naukowych
– dotyczących mobilności
pracowników, warunków
pracy, opieki naukowej itp. Karta obejmuje nie tylko przywileje wiążące się z prowadzeniem prac naukowych, ale także określa prawa i obowiązki obu
zainteresowanych stron – instytucji zatrudniającej i pracownika.
W ubiegłym roku do działań promocyjnych
na rzecz Karty i Kodeksu włączyło się również
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wdrażając wymóg uzyskania logo HR Excellence in Rese-

arch jako dodatkowe kryterium w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Ponadto włączyło
logo do kryteriów oceny we wnioskach składanych
o finansowanie prac badawczych w ramach oferty
konkursowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki, zachęcając
polskie jednostki naukowe do wszczęcia procedury
aplikacyjnej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż
wymóg wdrożenia zapisów Karty i Kodeksu jest już
kryterium obowiązkowym w przypadku projektów
składanych w ramach programu Horyzont 2020.
Rozumiejąc wagę i korzyści płynące z uzyskania logo HR Excellence in Research, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w dniu 3 czerwca 2015 r., na mocy deklaracji wspierającej podpisanej przez rektora PUM prof. Andrzeja Ciechanowicza, wyraził swoje poparcie na rzecz inicjatywy
Unii Europejskiej i zadeklarował wdrażanie zapisów
Karty i Kodeksu. Obecnie
logo HR Excellence in Research uzyskały już m.in.:
Warszawski Uniwersytet
Medyczny, Uniwersytet
Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wybrane instytuty Polskiej Akademii Nauk.
Więcej informacji o Europejskiej Karcie Naukowca
i Kodeksie postępowania
przy rekrutacji pracowników naukowych można znaleźć na stronie internetowej Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury aplikacyjnej wraz z listą instytucji, które już uzyskały
logo HR Excellence in Research, znajdują się na
stronie Unii Europejskiej – Euraxess. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.
Gabriela Górewicz
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
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ABSOLUTORIUM DUM PUM
18 czerwca 2016 r. uroczystym absolutorium
pod przewodnictwem prof. Andrzeja Ciechanowicza,
rektora PUM, zakończyła się piąta edycja Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Projekt niezmiennie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. W tegorocznej edycji uczestniczyło stu uczniów szczecińskich szkół
podstawowych w wieku od 7 do 13 lat. Zajęcia
odbywały się raz w miesiącu, w sobotę. Tematyka
spotkań obejmowała zagadnienia powiązane z promocją zdrowia oraz opieką nad osobami chorymi,
niepełnosprawnymi i starszymi. Nie zabrakło zajęć
poświęconych studiom na PUM.
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 najmłodsi studenci PUM wysłuchali wykładu prof. Jacka Rudnickiego o zasadach funkcjonowania ludzkiego ciała. Wyposażeni
w indeksy i zapał już w październiku rozpoczęli
przygodę z nauką. Pierwszy zjazd poprowadził Zbigniew Żuk, pracownik administracji PUM, który,
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oprowadzając studentów po budynku Rektoratu,
opowiadał historię miejsca i uczelni. Dzieci zwiedziły zamkniętą od lat starą strzelnicę na strychu.
Jedno z najciekawszych pytań dotyczyło rektora
uczelni wyższej – studenci chcieli się dowiedzieć,
czy rektor codziennie przychodzi do pracy w czerwonej sukience (todze)?
Listopad, zgodnie z naszą tradycją, należał do
ratownictwa medycznego. Przygotowani przez mgr
Natalię Bobak z Samodzielnej Pracowni Medycyny
Katastrof i mgr Iwonę Pawlak z Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie studenci tego kierunku
nauczyli uczestników DUM PUM udzielania pierwszej
pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. I gdy
podczas absolutorium weryfikowano wiedzę absolwentów, pytając o numer alarmowy i do pogotowia
ratunkowego, głośnym chórem zawołali: 999 i 112.
Studia na PUM to nie tylko kierunki lekarski
i lekarsko-dentystyczny, ale także 10 innych. Jednym z najliczniejszych obsadzonych jest pielęgniarstwo. W tajniki sztuki pielęgniarskiej wprowadziła

uczestników DUM PUM dr Joanna Czarnota-Chlewicka z Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej. Po krótkim wykładzie, w trakcie którego
przedstawiła historię zawodu, studenci uczyli się
używać plastrów z zachowaniem zasad aseptyki.
Styczeń już piąty rok przeznaczany był na historię medycyny. Docent Aleksandra Kładna, kierownik
Zakładu Historii Medycyny i Etyki, słowem prowadziła przez minione wieki, wskazując na najważniejsze osiągnięcia medycyny. Po wykładzie studenci
zwiedzili Muzeum Historii Medycyny istniejące
w zakładzie od 1960 r.
W lutym zajęcia, opracowane przez dr Marię
Korzonek z Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej, poświęcono opiece nad seniorami. Szczególny nacisk położono na wypracowanie w dzieciach
postawy szacunku i odpowiedzialności wobec osób
starszych.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami,
w marcu panie mgr pielęgniarstwa Anna Tokarczyk
i Agata Tokarczyk zadbały o bezpieczeństwo dzieci
z DUM PUM w trakcie letnich wypraw. Omówiono
zasady bezpieczeństwa podczas kąpieli, wycieczek
w góry i do lasu. Dzieci zobaczyły wylinkę zaskrońca
i dowiedziały się, jakie jest to zwierzę – groźne czy
raczej przyjazne. Uzyskały też informacje, jak zachować się podczas spotkania ze żmiją zygzakowatą.
Nie wystarczy chcieć studiować, trzeba jeszcze
wiedzieć, jak zdobyć potrzebną wiedzę. Od najdawniejszych czasów zgłębianie mądrości wiązało
się z książkami. Obecnie e-booki powoli wypierają
tradycyjnie wydawane książki, ale na szczęście
wizyty w bibliotece są dużym wydarzeniem. Bibliotekę Główną PUM studenci odwiedzili w kwietniu,

a o zbiorach i pracy w tej instytucji dowiedziały
się od mgr Dagmary Budek, dyrektor Biblioteki,
oraz licznego zespołu współpracowników. Dzieci
zobaczyły wydania papierowe ksiąg medycznych,
a także nowoczesne atlasy anatomiczne 3D.
Ostatnie, czerwcowe zajęcia przygotowały
dr Hanna Mosiejczuk oraz mgr Magdalena Ptak
z Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Medycznej.
To dzięki nim studenci DUM wiedzą, że sport nie
jest zarezerwowany wyłącznie dla osób sprawnych
fizycznie, a w piłkę nożną mogą zagrać nawet z osobami po amputacji kończyny (ampfutbol).
Projekt DUM PUM jest w całości finansowany
z budżetu Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Szczecinie. Gorąco dziękujemy pani
Małgorzacie Olejnik, byłej dyrektor, za wieloletnią
pomoc i życzliwość. Dziękujemy każdemu, kto swą
działalnością przyczynił się do realizacji DUM PUM
w mijającym roku akademickim. Prawie każdy nasz
wykładowca prowadził zajęcia z zespołem pracowników, którym składamy tą drogą podziękowania.
Szczególnie dziękujemy mgr Natalii Bobak, mgr.
Markowi Garczyńskiemu oraz wolontariuszkom –
studentkom PUM.
Nabór na kolejną, szóstą edycję odbędzie się
wyłącznie drogą elektroniczną (nie prowadzimy
rezerwacji miejsc) w pierwszej połowie września.
Dokładny termin rekrutacji zostanie ogłoszony
w czasie wakacji na stronie DUM PUM: www.pum.
edu.pl/dum.
Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji
dr n. zdr. Magdalena Bikowska
koordynator DUM PUM
Zdjęcia Foto Praktyka

ABSOLUTORIUM MUS PUM
Dodajemy życia do lat, a nie lat do życia!
10 czerwca 2016 r. w auli Rektoratu PUM odbyła
się uroczystość absolutorium Medycznego Uniwersytetu Seniora przy Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie (MUS PUM) – pierwszego
w Polsce uniwersytetu medycznego dla seniorów.
Trzecią edycję MUS PUM w roku akademickim
2015/2016 ukończyło 103 studentów – 89 kobiet
i 14 mężczyzn.

W uroczystości uczestniczyli: prof. PUM Katarzyna Grocholewicz, dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, prof. Ireneusz Kojder – kierownik Samodzielnej Pracowni Neurokognitywistyki
Stosowanej i wieloletni kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej. Choć nie mogli
wziąć w niej udziału pracownicy Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecina, informujemy, że to właśnie dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miasta PUM nie pobierał od studentów opłat
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rekrutacyjnych i ponad stuosobowa grupa seniorów
mogła cieszyć się bezpłatnym udziałem w projekcie.
Absolutorium miało wyjątkowy charakter
zarówno ze względu na obecność zaproszonych
gości, jak i koncert Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”pod dyrekcją Grzegorza Handke.
Profesor PUM Katarzyna Grocholewicz pogratulowała studentom MUS ukończenia studiów, mówiąc:
– Drodzy absolwenci Medycznego Uniwersytetu
Seniora PUM, w imieniu Jego Magnificencji Rektora PUM, prof. Andrzeja Ciechanowicza i swoim
własnym, mam ogromną przyjemność podziękować
Państwu za wzięcie udziału w tej edycji uniwersytetu. Cieszę się bardzo, że pomimo upływu lat nadal
mają Państwo chęć uczenia się i zdobywania nowych
doświadczeń, nie zostają Państwo w domach przed
telewizorami, ale są ciągle aktywni. Mogę śmiało
powiedzieć, że studenci w Państwa wieku mogą
stanowić wzór do naśladowania dla młodych osób.
Państwa zaangażowanie, sumienność, dyscyplina
oraz chęć zdobywania jak najszerszej wiedzy
powodują, że wykładowcy chętnie prowadzą zajęcia na MUS, a później długo je wspominają. Mam
nadzieję, że wykłady i warsztaty, w których Państwo uczestniczyli, nie były stratą czasu, ale wnio-
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sły wiele cennych dla Państwa informacji na temat
zdrowia, a głównie jego utrzymania. Staraliśmy się
przekazać Państwu najnowszą wiedzę medyczną
opartą na osiągnięciach naukowych ostatnich lat,
ale także tę wynikającą z doświadczenia naszego
lub naszych nauczycieli. Wierzę, że część tej wiedzy
wykorzystają Państwo dla siebie, aby jak najdłużej
cieszyć się dobrym zdrowiem i formą, ale również
podzielą się Państwo nią z rodziną i będą promować
zdrowy styl życia w swoim środowisku. Zachęcam
Państwa do dalszego pogłębiania wiedzy, nie tylko
medycznej, w celu poszerzania swoich horyzontów,
ale również profilaktycznie, dla podtrzymania dobrej
kondycji umysłowej i psychicznej. Życzę Wam, drodzy absolwenci, w imieniu władz uczelni oraz całej
naszej społeczności akademickiej, pomyślności oraz
zdrowia, dla którego przecież przez cały rok tak
pilnie uczestniczyliście w zajęciach MUS. Wszystkiego dobrego.
Najważniejszym punktem absolutorium było
wręczenie dyplomów ukończenia MUS PUM, które
przekazała studentom prof. PUM Katarzyna Grocholewicz.
Następnie głos zabrała dr Magdalena Kamińska, koordynator MUS PUM: – Szanowni Państwo,

dziś jest szczególny dzień nie tylko dla Państwa,
ale także dla nas, organizatorek MUS PUM. Jest to
dzień, w którym kończy się trzecia edycja pierwszego w Polsce Medycznego Uniwersytetu Seniora,
a Państwo są jej absolwentami. Rozpoczynając rok
akademicki 2015/2016, wierzyłyśmy, że tak jak
w roku ubiegłym, nasza propozycja spodoba się
Państwu i spełni Państwa oczekiwania. I tak też
się stało. Z ankiety ewaluacyjnej, mierzącej poziom
satysfakcji z zajęć MUS PUM w mijającym roku akademickim, wynika, że nasze propozycje były ciekawe
i budziły zainteresowanie.
Szanowni Państwo, podczas organizacji trzeciej
edycji MUS PUM nikt nie zawiódł! Władze uczelni
z Panem profesorem Andrzejem Ciechanowiczem,
rektorem uczelni, oraz władze miasta, a zwłaszcza
z byłą Panią dyrektor Małgorzatą Olejnik, udzieliły
nam patronatu i mocno wspierały. Dziękujemy! (…)
Szanowni Państwo, nie byłoby MUS-u bez Was!
W roku akademickim 2015/2016 w trzeciej edycji uczestniczyło ponad stu studentów, w tym trzy
małżeństwa. W gronie tegorocznych absolwentów
wymienić można przedstawicieli wielu interesujących zawodów: architektów, plastyków, ekonomistów, prawników, pedagogów, socjologów, farmaceutów, chemików, lekarzy, pielęgniarki i położne,
nauczycieli akademickich, elektryków, rolników
i wielu innych (…). Państwa frekwencja na wykładach zaskakiwała nas. Dziękujemy za zainteresowanie, zaangażowanie w dyskusję, ciekawe pytania
i spostrzeżenia. Wierzymy, że zachowają nas Państwo w życzliwej pamięci. Jesteśmy przekonane,
że pozostaną tylko miłe wspomnienia z naszych
spotkań. W imieniu Komitetu Organizacyjnego
składamy Państwu najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności, niekończących się sukcesów oraz
nieustającej satysfakcji z dotychczasowych dokonań. Niech MUS stanie się inspiracją dla dalszego

Państwa rozwoju, a nawiązane podczas studiów
przyjaźnie będą trwałe.
W tegorocznej edycji MUS PUM absolwenci-seniorzy wysłuchali w kolejności wykładów: prof. Jerzego
Samochowca, dr. Andrzeja Ossowskiego, dr hab.
Ewy Jaworowskiej, prof. Wojciecha Lubińskiego,
prof. Lilianny Majkowskiej, prof. Krystyny Wideckiej, prof. PUM Katarzyny Grocholewicz, prof. Marcina Słojewskiego, dr Joanny Nieznanowskiej oraz
prof. Ireneusza Kojdera. Tegoroczni organizatorzy
warsztatów przybliżyli absolwentom MUS PUM wiele
ciekawych zagadnień zarówno z zakresu medycyny
i nauk pokrewnych, jak i psychospołecznych.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego podziękowano m.in.: nadkom. Annie Sikorze-Rychlik
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie za cykl
warsztatów „Bezpieczny senior”; Barbarze Szydłowskiej za warsztaty sportowe w Klubie Eurofitness
w Szczecinie; dr Ewie Waliłko za warsztaty dietetyczne; pracownikom Zakładu Stomatologii Zintegrowanej PUM za warsztaty o higienie jamy ustnej;
pracownikom Książnicy Pomorskiej za możliwość
zwiedzenia i zapoznania się z bogatym zasobem
zbiorów specjalnych; pracownikom Archiwum Państwowego w Szczecinie za spotkanie i obejrzenie unikatowych zasobów historycznych; Szczecińskiemu
Towarzystwu Przyjaciół Sztuki „Teatr Kameralny”
za niezapomniany spektakl „Czarowna noc”; mgr.
Marcinowi Gregorczykowi za wycieczkę po starym
Szczecinie i okolicach Rektoratu PUM; Polsteam
Żegludze Szczecińskiej za niezapomniany rejs statkiem po Odrze trasą turystyczno-krajoznawczą oraz
kwiaciarni Grota za piękne wiązanki.
Zabierając głos, starosta roku Achilles Cretti
w imieniu absolwentów i swoim własnym podziękował władzom PUM i organizatorkom MUS za
możliwość udziału w tegorocznej edycji projektu
oraz niezapomniane wrażenia i wspomnienia, które
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pozostaną w ich sercach na zawsze. Wykład absolutoryjny pt. „Neurobiologiczne predykaty wewnętrznego czucia czasu. Czas w człowieku – człowiek
w czasie”, wygłosił prof. Ireneusz Kojder. Absolutorium zakończył koncert Szczecińskiego Chóru
Chłopięcego „Słowiki” pod batutą Grzegorza Handke,
pamiątkowe zdjęcie absolwentów MUS z władzami
PUM oraz niespodzianka w postaci 25-kilogramowego tortu owocowego.
Działalność Medycznego Uniwersytetu Seniora
jest kierowana do osób z wykształceniem minimum
średnim, które ukończyły 60. rok życia. Za organizację projektu MUS PUM odpowiedzialny jest komitet
organizacyjny: dr Magdalena Kamińska, koordy-

nator MUS PUM, red. Kinga Brandys – kierownik
Działu Promocji i Informacji, dr Maria Korzonek –
kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej oraz mgr Halina Nestorowicz.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji MUS
PUM. Rekrutacja odbędzie się 31 sierpnia 2016 r.
Szczegóły na stronie http://www.pum.edu.pl/studia/mus.
dr Magdalena Kamińska
koordynator MUS PUM
red. Kinga Brandys
Biuro Promocji i Informacji
Zdjęcia Foto Praktyka

MUS PUM NA TARGACH 50+
Szczecińskie Targi 50+. „Zawsze zdrowo i aktywnie!” to pierwsza w Szczecinie impreza targowa adresowana do seniorów, zorganizowana przez Fundację
Morze Kultury.
7 maja 2016 r. na targach w hali Azoty Arena
w Szczecinie prezentowały się instytucje, firmy oraz
organizacje pozarządowe i po raz pierwszy w tym
gronie pojawił się Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie z projektem Medyczny Uniwersytet
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Seniora PUM. MUS to pierwszy w Polsce uniwersytet
dla osób po 60. roku życia, które myślą o zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnej
medycyny i nauk pokrewnych. Promuje zdrowy
styl życia, profilaktykę chorób, successful ageing –
pomyślne starzenie się w aspekcie holistycznym
oraz integrację osób po sześćdziesiątce.
Na targach 50+ przedstawiono bogaty program
wystawienniczy i artystyczno-sportowy. Były kon-

certy zespołów wokalnych i muzycznych, występy
zespołów tanecznych, warsztaty nordic walking,
spektakl z udziałem szczecińskich aktorów Michała
Janickiego i Adama Dzieciniaka oraz „Piosenki ze
scenki” Wiesława Łągiewki. Seniorzy, emeryci i renciści mogli wziąć udział w wykładach tematycznych
w ramach Konferencji Edukacyjnej „Żyj zdrowo
i aktywnie 50+”.
Oferta MUS PUM na targach 50+ spotkała
się z dużym zainteresowaniem odwiedzających,
a zwłaszcza seniorów. Stoisko odwiedziło ponad 300
uczestników, zadając wiele ciekawych pytań, w tym
dotyczących warunków, miejsca i terminu rekrutacji, organizacji i przebiegu studiów oraz proponowa-

nej tematyki wykładów i warsztatów. Stoisko PUM
odwiedzali także absolwenci zeszłorocznych edycji
MUS, członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi.
Ich zdaniem MUS PUM jest fantastyczną alternatywą dla pracy zawodowej i aktywności rodzinnej,
a także świetną ofertą na zagospodarowanie wolnego czasu.
– To niezwykłe, że w naszym mieście mamy
pierwszy w Polsce Medyczny Uniwersytet Seniora
– powiedział pan Kazimierz, odliczający dni do
rekrutacji.
– Zawsze byłam zainteresowana medycyną, ale
życie potoczyło się inaczej… MUS PUM to oferta
wyjątkowa i unikatowa w skali kraju, a co najważniejsze, jest spełnieniem moich marzeń o studiowaniu na PUM – mówiła pani Regina.
– Medyczny Uniwersytet Seniora promuje pozytywny wizerunek nas, seniorów, w społeczeństwie,
gratuluję pomysłu organizatorom. Czy jest szansa
ponownego udziału w Państwa projekcie? – pytała
pani Władysława, absolwentka pierwszej edycji
MUS PUM.
Na targach rozdano ponad 150 ulotek MUS PUM
z ofertą na rok akademicki 2016/2017 oraz ponad
100 ołówków z logo MUS PUM. Ekipa PUM obsługująca Szczecińskie Targi 50+ pracowała w składzie:
dr Magdalena Kamińska, koordynator MUS PUM,
mgr Natalia Bobak, red. Kinga Brandys.
Rekrutacja na czwartą edycję MUS PUM odbędzie
się 31 sierpnia 2016 r. w auli Rektoratu PUM przy
ul. Rybackiej 1 w Szczecinie. Szczegóły na stronie
http://www.pum.edu.pl/studia/mus. Zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji MUS PUM!
dr Magdalena Kamińska
koordynator MUS PUM
red. Kinga Brandys
Biuro Promocji i Informacji
Zdjęcia: Tomasz Guzikowski, Magdalena Kamińska
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK NA PUM
XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w tym roku
obchodzony był w dniach 8–15 maja 2016 r. Hasło
przewodnie brzmiało: „Biblioteka inspiruje”.
…Inspiruje do lektury, rozmowy, rozwoju, zaangażowania w sprawy ważne, burzy stereotypy miejsca pokrytego kurzem z dawno niedotykanych książek… Inspiruje do lepszego, mądrzejszego życia…
W inauguracji obchodów w Bibliotece Głównej
PUM, która odbyła się 9 maja, uczestniczyły władze
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
z rektorem prof. Andrzejem Ciechanowiczem, dyrektorzy i bibliotekarze innych szczecińskich uczelni
wyższych oraz studenci. Tradycyjnie odbywał się
kiermasz książek i słodkości, organizowany przez
Koło Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kwestowaliśmy na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę
i Inne Choroby Nowotworowe, mającego swoją siedzibę w Szczecinie. Podczas inauguracji otwarto
też wystawy: „Profesor Marek Eisner” i „Biblioteka
w filmie”.

Wystawa „Profesor Marek Eisner”
Na wystawie zaprezentowano sylwetkę prof.
Marka Eisnera – wybitnego lekarza i nauczyciela
akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,
twórcy szkoły endokrynologicznej, pioniera leczenia
karłowatości przysadki ludzkim hormonem wzrostu.
Dzięki przekazanym PUM przez dr Idalię Gołębiowską materiałom z archiwum profesora można zobaczyć m.in. życiorys napisany odręcznie przez prof.
Marka Eisnera, kopię odpisu jego dyplomu leka-
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rza Uniwersytetu Wiedeńskiego z 1932 r. oraz listy
kierowane do profesora z innych krajów z prośbą
o leczenie. Można też obejrzeć zdjęcia z promocji
książki „Marek Eisner” pod redakcją prof. Ireneusza Kojdera, opublikowanej przez Wydawnictwo
PUM jako pierwszej w cyklu „Monumenta Medicorum Pomeraniae”, która odbyła się w październiku
2014 r. w Bibliotece Głównej PUM. W spotkaniu tym
wzięli udział uczniowie Profesora, lekarze, współpracownicy, pacjenci, przyjaciele, przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.
Wystawę przygotowały: Dagmara Budek, Ewa
Olbromska i Agnieszka Tupikowska.

Wystawa „Biblioteka w ﬁlmie”
Inspiracją do powstania wystawy stała się
książka Raya i Brendy Tevis „The image of librarians in cinema, 1917–1999”. Autorki wystawy:
Ewa Jarmołowicz, Izabela Górczyńska, Renata
Pabisiak, przedstawiły nie tylko wizerunek bibliotekarza w filmie, ale również rekwizyty najczęściej
mu towarzyszące (drabinka biblioteczna, katalog)
oraz skonfrontowały obraz kreowany w filmach
z rzeczywistością (stereotypy kontra bibliotekarze
PUM). Odwiedzający wystawę mogą także przeczytać o filmach, których akcja toczy się w bibliotece,
jak również prześledzić zmiany, jakie następowały
w postrzeganiu naszego zawodu na przestrzeni lat.
Alicja Rogowska
Biblioteka Główna
Zdjęcia Anna Cymbor

NOC MUZEÓW NA PUM
Od 11 lat w Polsce, a od 19 w Europie organizowana jest Europejska Noc Muzeów, impreza
kulturalna, której celem jest udostępnienie galerii,
muzeów i innych podobnych obiektów do zwiedzania
za darmo. Pierwsza taka noc odbyła się w 1987 r.
w Berlinie. Dziś w tej niecodziennej imprezie uczestniczy co roku 120 miast europejskich. W Polsce pierwszy był Poznań, który udostępnił w 2004 r. Muzeum
Narodowe. Organizatorzy Nocy Muzeów przygotowują
dla zwiedzających specjalne atrakcje, np. zwiedzanie pomieszczeń niedostępnych na co dzień, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe.

nego, gmach Gimnazjum Miejskiego (dziś I Liceum
Ogólnokształcące) i wiele innych reprezentacyjnych
budowli miasta. Ratusz przy ul. Rybackiej przetrwał bombardowania alianckie w czasie II wojny
światowej i w 1948 r. został przekazany powstającej
Akademii Lekarskiej. Rektorat PUM jest wpisany
do rejestru zabytków Szczecina i podlega ochronie.
Budynek po rewitalizacji w latach 2006–2007
wart był pokazania i zaprezentowania szerszej
publiczności. Na Noc Muzeów 21 maja 2016 r.
przygotowano trzy trasy zwiedzania o różnym stopniu trudności. Obowiązkowa dla wszystkich była

W 2016 r. do Europejskiej Nocy Muzeów po raz
pierwszy przystąpił Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie. Do zwiedzania zaproponowano
zabytkowy ratusz, dziś budynek Rektoratu PUM
przy ul. Rybackiej. Powstał w latach 1901–1904
według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua,
znakomitego niemieckiego architekta, miejskiego
radcy budowlanego, który zmienił oblicze Szczecina. Zaprojektowany został w stylu północnoniemieckiego renesansu jako trójskrzydłowy obiekt
o nieregularnym kształcie z 68-metrową wieżą od
południowej strony, dobudowaną kilka lat później,
w 1908 r. Przed II wojną światową ratusz należał do
administracji miasta (Verwaltungsgebäude). Znajdowały się tu m.in. Miejska Kasa Oszczędności, Urząd
Stanu Cywilnego, Urząd Meldunkowy, Dział Opieki
Społecznej, Sąd Gospodarczy, a także biura policji
miejskiej. Wilhelm Meyer-Schwartau zaprojektował
w Szczecinie także Taras Hakena z Muzeum Miejskim (obecnie Wały Chrobrego i Muzeum Narodowe),
układ przestrzenny i budowle Cmentarza Central-

wizyta w Muzeum Historii Medycyny, które mieści
się w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
PUM na trzecim piętrze budynku. Ku zaskoczeniu
organizatorów goście wybierali najdłuższą, ponadgodzinną trasę od holu głównego przez salę Rad
Wydziału, salę Senatu, nieużywany strych aż do auli
im. prof. Witolda Starkiewicza. Aula to jedno z najciekawszych miejsc w budynku. Jej strop wsparty
na dziesięciu kolumnach może pomieścić ponad
400 osób. Wykorzystywana jest podczas ważnych
uroczystości, wykładów i egzaminów.
W czasie Nocy Muzeów PUM można było dodatkowo skorzystać z porad dietetyków i ratowników
medycznych. Zwiedzający mogli czasem zobaczyć
na korytarzach młodą parę, a w wieży odnaleźć
zaczytanego na wieki studenta. Po odsłonięciu warstwy kurzu i pajęczyn widać było, że porwały go
podręczniki z anatomii.
Na strychu, na co dzień zamkniętym i nieodwiedzanym, wrażenie robiła konstrukcja dachu
z misternymi detalami i dawna strzelnica, która
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jeszcze w latach osiemdziesiątych służyła Studium
Wojskowemu. Zachwyt wzbudzała widoczna z okien
panorama Szczecina.
Największą atrakcją nocy w Rektoracie PUM
była wizyta w Muzeum Historii Medycyny, gdzie
niestrudzona dr Maria Ustianowska cierpliwie opowiadała kolejnym grupom zwiedzających o zebranych eksponatach. Muzeum to powstało w 1960 r.
z inicjatywy ówczesnego rektora PAM prof. Bolesława Górnickiego. Podstawą kolekcji są eksponaty związane z historią medycyny. Jest depozyt dr.
Marka Drechslera w postaci kolekcji mikroskopów
oraz eksponaty paleopatologiczne przekazane przez
prof. Mirosława Parafiniuka. Znajdują się tu również przedmioty dotyczące historii farmacji: meble
z XIX-wiecznej apteki wraz z naczyniami, przybory
do produkcji leków, wagi z odważnikami, moździe-

rze, a także materiały reklamowe firm farmaceutycznych oraz wykaz preparatów aptecznych dla
lekarzy z 1929 r.
Podczas całej nocy funkcjonował Dział Rekrutacji, gdzie zainteresowanym udzielano obszernych
informacji o studiach i kierunkach PUM.
Tylko tej jednej nocy budynek przy ul. Rybackiej
odwiedziło blisko 1500 osób. Byli wśród nich obcokrajowcy i osoby, które przyjechały do Szczecina
z innych miast Polski. Grupy były bardzo liczne
i ciekawe informacji.
Noc Muzeów przygotował Dział Promocji i Informacji wsparty przez grupę pracowników Działu
Administracyjno-Gospodarczego i Działu Rekrutacji oraz studentów PUM.
Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji

NIEMIECKIE TARGI EDUKACYJNE
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
uczestniczył w czerwcu w targach edukacyjnych
w Berlinie oraz Frankfurcie nad Odrą. Targi w stolicy Niemiec odwiedziło ponad 15 tys. uczniów
Berlina i Brandenburgii. Zaprezentowało się 164
wystawców: przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, doradczych, prywatnych i publicznych uczelni
wyższych z krajów Unii Europejskiej. To jedne z największych tego typu targów w Niemczech.
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Przedstawiciele PUM przeprowadzili 58 rozmów
z zapisanymi wcześniej uczniami oraz z 36 uczniami
spoza listy. Gadżety uczelni wywoływały zachwyt,
zainteresowanie oraz ciekawość, szczególnie długopisy przypominające strzykawki wypełnione krwią.
Uczniowie pytali o kierunek lekarski prowadzony
w języku angielskim, warunki studiowania, zakwaterowanie, program studiów oraz możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus.

Imprezę we Frankfurcie nad Odrą odwiedziło
około 1400 uczniów z polskich i niemieckich szkół
regionu przygranicznego. W targach uczestniczyły
instytucje doradcze, przedsiębiorstwa, szkoły zawodowe oraz wyższe, łącznie około 45 instytucji.
Przedstawiciele PUM przeprowadzili 84 rozmowy
z uczniami zapisanymi oraz z 21 uczniami spoza
listy. W większości przychodzili do nas Polacy mieszkający w strefie przygranicznej. Częstym problemem
z podjęciem studiów w języku polskim okazywało się

obywatelstwo niemieckie oraz terminy niemieckiej
matury. Największym zainteresowaniem cieszył się
kierunek lekarski, a także dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia oraz ratownictwo.
Najczęściej pytano o progi przyjęcia na studia,
wymagane przedmioty oraz koszty związane ze
studiowaniem.
Cezary Czerniakowski
Dział Promocji i Informacji PUM
Zdjęcia: Cezary Czerniakowski, Thomas Naprawski

УКРАЇНА – PUM NA WSCHODZIE
898 km to odległość dzieląca Szczecin i ukraińskie miasto Tarnopol. 20 kwietnia przedstawicielki
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: mgr Natalia Bobak i dr Paulina Zabielska
pokonały tę odległość, aby wziąć udział w targach
edukacyjnych organizowanych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.
Celem głównym targów było zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej polskich uczelni, a także
nawiązanie współpracy między Ukrainą i Polską
w obszarze szkolnictwa wyższego.

– Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłyśmy uwagę
po przekroczeniu granicy, był fatalny stan dróg –
doceniłyśmy nasze. Mimo to udało się nam bezpiecznie dojechać do Tarnopola – mówiła Natalia Bobak.
Pewnie większość czytelników w tym momencie
zadaje sobie pytanie: Skąd pomysł na targi edukacyjne na Ukrainie?
Otóż stąd, że polskie uczelnie są bardzo popularne wśród ukraińskich obywateli ze względu na
wysoki poziom nauczania oraz dyplom honorowany
w całej Unii Europejskiej. Dla PUM była to okazja

do przetarcia szlaków pozyskiwania studentów
zza wschodniej granicy – aż 25 innych uniwersytetów, politechnik oraz szkół wyższych towarzyszyło
nam w tym zadaniu. Kraków, Poznań, Warszawa,
Gdańsk, Łódź, Częstochowa, Opole, Przemyśl, Wrocław, Lublin, Rzeszów i Nysa to tylko kilka wybranych miast, które prezentowały młodzieży zainteresowanej nauką w Polsce swoją ofertę. Wszyscy
udzielali wyczerpujących odpowiedzi na setki pytań
zadawanych przez młodych ludzi, ich rodziców oraz
nauczycieli. Co zrobić, aby móc studiować w Polsce?
Jak wygląda nostryfikacja dyplomu? Po jakich kierunkach znajdę pracę? Czy przyjmujecie na studia
tylko z Kartą Polaka? – te pytania powtarzały się
najczęściej. Bez trudu udzielałyśmy odpowiedzi,
ponieważ konsulat przydzielał do każdego stoiska
z Polski tłumacza języka ukraińskiego. Tym sposobem trafiłyśmy na studenta V roku medycyny
Mykhaila Kazantseva, który z pasją i cierpliwością
tłumaczył zainteresowanym, przy naszej pomocy,
jak przebiegają studia w Polsce, na uczelniach
medycznych i na PUM. My z kolei z ciekawością
słuchałyśmy o ukraińskim systemie szkolnictwa
wyższego oraz ich systemie ochrony zdrowia.
To były bardzo wyczerpujące, ale też niezwykle
pouczające dwa dni. Nie możemy zapominać podczas działań promocyjnych o Ukrainie, ponieważ
tamta młodzież bardzo chce studiować w Polsce.
Dowodem na to jest fakt, że w naszym kraju już
kształci się ponad 23 000 studentów z Ukrainy.
Na targach w Tarnopolu rozdałyśmy 200 informatorów i tyle samo gadżetów, mając nadzieję, że
część z nich wróci na PUM wraz ze studentami!
dr Paulina Zabielska
Zdjęcie Marcin Gregorczyk
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Ryc. 1. Helen (po stronie prawej) i Judith
(po stronie lewej). The Universal Magazine.
Londyn, 1756

Ryc. 2. Strona tytułowa
„Histoire naturelle” Georgesa Louisa
Leclerca de Buffona, 1777 r.

Ryc. 3. Helen i Judith, siostry węgierskie
wg Gottlieba Tobiasa Wilhelma. http://
www.evi.com/images/thumbs/180/250/
742f86caaf92dcce1e1c4876976d749e..jpg

HELEN I JUDITH, SIOSTRY WĘGIERSKIE
NAJSŁYNNIEJSZE BLIŹNIĘTA
NIEROZDZIELONE ŚWIATA – CZĘŚĆ II
Na starym kontynencie kolejnymi niezwykłymi
bliźniętami nierozdzielonymi były Helen i Judith,
znane również jako siostry węgierskie (ryc. 1).
Urodziły się 26 września (według innych źródeł 19 września) 1701 r. w miejscowości Szőny,
w pobliżu miasta Komárom, na Węgrzech. Miejscowość Szőny od 1977 r. stanowi jedną z dzielnic
miasta Komárom, położonego obecnie na pograniczu
węgiersko-austriackim. Danych biograficznych ich
rodziców nie udało się jak dotychczas odnaleźć,
wiadomo jedynie, że matka była pierwiastką. Poród
był zapewne bardzo skomplikowany, bo jak zostało
napisane: „Lucina (położna), dobra przyjaciółka
matki, przyjęła Helenę jako pierwszą, a Judith po
upływie 3 godzin opuściła łono matki”. Potwierdza to Buffon, który napisał: „Helen urodziła się
pierwsza aż do pępka, a 3 godziny później została
całkowicie wydobyta wraz z Judith” (ryc. 2), a także
Gottlieb Tobias Wilhelm, który poród ten opisuje
następująco: „Helen znajdowała się w położeniu
podłużnym miednicowym i została urodzona do
pępka, po czym poród uległ zatrzymaniu. Po około
3 godzinach została zastosowana trakcja za nóżkę
Helen i złączone bliźnięta zostały urodzone”. Z tych
też powodów Helen miała być „starsza i silniejsza od
Judith”. Urodziła się bowiem 3 godziny wcześniej
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od swojej siostry. Od drugiego roku życia siostry
były pokazywane w Holandii, Niemczech, Francji,
Włoszech, Rosji, a także w Polsce, którą odwiedziły
w 1708 r. Wszędzie wzbudzały wielkie zainteresowanie publiczności. Podczas ich siedmioletniej
wędrówki po Europie były badane przez największe sławy lekarskie i naukowe, dzięki czemu wiele
aspektów ich osobowości i budowy anatomicznej
opisano z dużą dokładnością.
Były one złączone ze sobą plecami, od drugiego
kręgu kości krzyżowej aż do końca kości guzicznej
(pygopagus). Połączenie pomiędzy nimi było podobno
tak sztywne, że „kiedy jedna, zazwyczaj silniejsza
Helen, pochylała się do przodu, by coś podnieść,
to druga była unoszona do góry”. Helen urosła
wysoka, zaś Judith była niższa i trochę przygarbiona. Mogły zobaczyć jedna drugą tylko wówczas,
gdy odwracały głowy. Siostry nie nauczyły się nigdy
chodzić bokiem, tak jak to czyni większość bliźniąt
z rodzaju pygopagus. Gdy jedna szła do przodu,
to druga była pociągana „do tyłu”. Jak uważano
w ówczesnych czasach, ich wygląd był wynikiem
„dziwacznych wizji matki podczas okresu ciąży”.
Bliźniaczki miały wspólny odbyt, ale oddzielne
pochwy. Obie miesiączkowały regularnie od 16.
roku życia, ale nie jednocześnie. Różnica pomię-

dzy pierwszym dniem każdej miesiączki wynosiła
u nich prawie jeden tydzień. Judith, „z powodu
tego, że urodziła się dopiero po 3 godzinach od
porodu siostry, była bardziej chorowita i słabsza”
niż jej siostra współbliźniaczka. W wieku sześciu
lat doznała prawdopodobnie udaru mózgu, co spowodowało porażenia lewej połowy ciała. „Chociaż
następnie wydawała się być wyleczoną, to nadal
sprawiała wrażenie ciężko chorej; stała się słabsza
po stronie lewej, mniej aktywna i apatyczna, jej
umysł pozostawał ociężały a pamięć osłabiona”.
Helen przeciwnie, była atrakcyjna i wesoła, a także
bardzo inteligentna i trochę dowcipna. Bliźniaczki
chorowały na odrę i ospę wietrzną równocześnie,
chociaż były nimi dotknięte w różnym stopniu, przy
czym Judith poważniej. Natomiast innych chorób
doświadczały w różnym czasie. Judith miewała
czasem napady drgawek (padaczki?), podczas gdy
u Helen nie pojawiały się one nigdy. Siostry zasypiały
oraz odczuwały głód i pragnienie o różnych porach.
Zazwyczaj we wszystkim zgadzały się ze sobą i odnosiły do siebie z wielką czułością. Jednakże zdarzało
się, że miały odmienne poglądy, a nawet apetyty.
W wieku dziewięciu lat Helen i Judith zostały
„zabrane przez pobożnego księdza” i umieszczone
w klasztorze zakonnic św. Urszuli w Pressburgu na
Węgrzech (obecnie Bratysława), gdzie pozostawały
do końca swoich dni (ryc. 4).

Ryc.4. Klasztor zakonnic św. Urszuli w Pressburgu
na Węgrzech (obecnie Bratysława)

Były wszechstronnie uzdolnione. Pięknie
grały na instrumentach i śpiewały. Swobodnie
mówiły po węgiersku, holendersku, niemiecku
i francusku oraz trochę po angielsku. Aleksander
Pope oraz wielu innych bardziej lub mniej znanych
poetów uczciło ich istnienie w wierszach i poematach. Były także motywem wielu pieśni i filozoficznych rozważań. Eccardus-Johann Christoph von
Ettner (1654–1724) rozważał zarówno kwestie fizykalne, jak też moralne i religijne dotyczące sióstr,
włączając celowość rozdzielenia, dopuszczalność
małżeństwa i w końcu, czy po śmierci powinny
pozostawać razem, jak były złączone za życia, czy
być pochowane oddzielnie.
W 1708 i 1751 r. doniesienia na temat Helen
i Judith były przedmiotem debat Królewskiego
Towarzystwa w Londynie, autoryzowane odpowiednio przez Williama Bruneta i Justusa-Joannesa
Tortosa. Ten drugi oparł się na obserwacjach dokonanych przez swojego dziadka Carla Raygera, który
był lekarzem opiekującym się zakonem w Pressburgu, gdzie siostry żyły i zmarły. Georges Leclerc
de Buffon, francuski przyrodnik i filozof, pisze o nich
w swej „Historii naturalnej”. Wzmiankowano o nich
również we wszystkich pracach z teratologii, tak
w XVII, jak i następnych stuleciach. O siostrach
tych wspomina nawet papież Aleksander VII.
W ostatnich latach życia Judith często dostawała napadów kaszlu i gorączki; Helen przeciwnie,
cieszyła się cały czas dobrym zdrowiem. Pod koniec
stycznia 1723 r. Judith ciężko zachorowała „na chorobę mózgu i płuc”. Dostała wysokiej gorączki, a po
pewnym czasie wpadła w śpiączkę i wkrótce zmarła.
Helen, niestety, była zmuszona przez cały ten czas
przebywać z nią razem. Jak pisze Buffon „Trzy minuty
przed śmiercią Judith, Helen również popadła w agonię i zmarły prawie w tym samym momencie”. Zgon
nastąpił nad ranem 8 lutego 1723 r. (według Buffona
25 lutego). Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała,
że „wnętrzności każdej były w doskonałym stanie
i oddzielne, każda z nich posiadała nawet odrębny
kanał ekskrementalny; tym niemniej spotykały się
one i łączyły we wspólny odbyt umiejscowiony pomiędzy prawym udem Helen i lewym Judith”. W innej
pracy wspomina się, że posiadały również wspólną
cewkę moczową i pochwę. Pochowane zostały na
przyklasztornym cmentarzu parafialnym.
Krótki opis ich życia i budowy anatomicznej najlepiej oddają wersy ułożone przez opiekującego się
nimi węgierskiego lekarza, a które zostały wyryte
po łacinie na przedstawiającej je statuetce z brązu
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Wspomnienia
(tłumaczenie Witold Malinowski z tekstu poematu
wygrawerowanego przez węgierskiego lekarza na
statuetce sióstr, który został następnie przetłumaczony z łaciny na angielski przez G.J. Fishera
i zamieszczony w „Diploteratology”):
Dwie siostry zostały tu uwiecznione wspaniale,
które rosły jako jedna.
Ich połączonych ciał
nie rozdzieli żadna siła pod słońcem.
Urodziły się w mieście Szony
w pobliżu słynnego Komoru,
którego szlachetna fortyfikacja
oparła się wszystkim najazdom Sułtana.
Lucina (położna), dobra przyjaciółka matki,
przyjęła Helenę jako pierwszą,
a Judith po upływie 3 godziny opuściła łono matki.
Jedna droga oddawania moczu służyła obu
i jeden odbyt, jak wieść niesie.
Znaczna część ich ciała zachowała przyrodzoną liczbę
i służyła ich właścicielkom dobrze.
Ich biedni rodzice wysłali je w świat,
przez który podróżowały, gdyż ten wielki cud stulecia
nie powinien być ukryty.

Wnętrzności ich leżą ukryte przed naszym wzrokiem,
niestety,
lecz ich ciało odlane w brązie możesz tu obejrzeć.
Bliźniaczki były wielokrotnie portretowane. Gottlieb Tobias Wilhelm (1758–1811) opisał i zamieścił sztych bliźniąt w II części jego „Unterhaltungen über den Menschen”, znanej pracy na temat
antropologii kultury i medycyny (ryc. 3). Na uwagę
zasługuje odkryta ostatnio XVIII-wieczna akwarela
anonimowego autora (ryc. 1) o wysokim poziomie
artystycznym. Podobieństwo pomiędzy wspomnianą
akwarelą a kolorowym sztychem Wilhelma (ryc. 3)
jest uderzające. Jednakże obraz bliźniąt na akwareli
i na sztychu jest odwrócony. Może to sugerować,
że akwarela została użyta jako model dla grawera.
Na akwareli Helena jest przedstawiona po stronie
lewej, a na sztychu po prawej. Mnogość szczegółów
wskazuje, że prawdopodobnie anonimowy artysta
był naocznym świadkiem jednego z publicznych
pokazów bliźniąt.
prof. dr hab. Witold Malinowski
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa
Położniczo-Ginekologicznego

PROFESOR DR HAB. N. MED., DR H.C.

KAZIMIERZ STOJAŁOWSKI (1903–1995)
WSPOMNIENIE W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI
W grudniu 2015 r. minęła 20. rocznica śmierci
prof. Kazimierza Stojałowskiego (ur. 1 października
1903 r. w Toruniu, zm. 12 grudnia 1995 r. w Szczecinie), wybitnego lekarza patologa, profesora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie). Dla
uczczenia pamięci tego wybitnego szczecinianina
zostało zorganizowane w dniu 10 grudnia 2015 r.
w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica, największej bibliotece publiczno-naukowej regionu, spotkanie wspomnieniowe, które odbyło się w ramach
cyklu „Ludzie nauki Pomorza Zachodniego”.
Książnica Pomorska zainicjowała ów cykl
w 2012 r., chcąc przypomnieć założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i ich dorobek
naukowy. Powołanie w grudniu 1956 r., a więc
blisko 60 lat temu, Szczecińskiego Towarzystwa
Naukowego miało duże znaczenie nie tylko dla
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konsolidacji miejscowego środowiska akademickiego, ale wiązało się przede wszystkim z ambitnymi
planami stworzenia już wówczas, na fali odwilży
gomułkowskiej, uniwersytetu w Szczecinie. Plan
stworzenia uczelni się nie powiódł, ale aktywność STN jako „czynnika pobudzającego rozwój
naukowy”, mobilizującego do „podejmowania wspólnych tematów badawczych dotyczących środowiska
przyrodniczego Pomorza Zachodniego”, wydawcy
znaczących prac autorskich i obszernych prac
zbiorowych przyczyniła się „do awansu naukowego
lokalnego środowiska”. Pomysł cyklu poświęconego
ludziom nauki naszego regionu zrodził się podczas rozmowy z prof. Różą Kochanowską z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
dawnej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Profesor
Kochanowska, wychowanka prof. Stefana Kownasa,
zwróciła się do Książnicy Pomorskiej z propozycją,
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Prof. Aleksandra Krygier-Stojałowska i prof. Kazimierz Stojałowski
aby przypomnieć sylwetkę jej mistrza i jego zasługi
naukowe oraz dydaktyczne.
Szukając szerszej formuły dla podobnych inicjatyw, stworzony został cykl „Ludzie nauki Pomorza
Zachodniego”, a pierwsze spotkanie z tego cyklu
w dniu 15 marca 2012 r. poświęcono właśnie prof.
Stefanowi Kownasowi, przyrodnikowi, inicjatorowi
badań botanicznych na Pomorzu, dendrologowi,
związanemu z Wyższą Szkołą Rolniczą, współzałożycielowi STN. (Spotkaniu towarzyszyła wystawa
archiwaliów z rodzinnych zasobów poświęconych
życiu, pracy naukowej i społecznej prof. Stefana
Kownasa, które po zakończonej ekspozycji zostały
przekazane do zbiorów rękopisów Książnicy Pomorskiej.) Bohaterami kolejnych spotkań byli: prof. Leon
Babiński (1891–1973), wybitny prawnik cywilista,
współtwórca międzynarodowego prawa morskiego
i lotniczego, doktor honoris causa Politechniki
Szczecińskiej, pierwszy prezes STN (spotkanie
w Książnicy odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r.);
prof. Adam Krechowiecki (1913–1991), współtwórca
Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), twórca Katedry Anatomii PAM, dziekan Wydziału Lekarskiego
(1956–1962), rektor (1962–1971), aktywny członek
STN (spotkanie w dniu 9 grudnia 2013 r.); prof.
Alfred Wielopolski (1905–1996), prawnik, archiwista, historyk, doktor honoris causa Politechniki
Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego, współtwórca STN (spotkanie w dniu 23.06.2014 r.). (Jego
pokłosiem było wydanie – z inicjatywy Archiwum
Państwowego w Szczecinie nakładem Dyrekcji
Naczelnej Archiwów Państwowych w Warszawie –
wspomnień prof. A. Wielopolskiego. Tom pt. „Z herbem po służbach” ukazał się w 2016 r.)
Grudniowe spotkanie wspomnieniowe w Książnicy Pomorskiej poświęcone prof. Kazimierzowi Stojałowskiemu poprzedziła niezwykła uroczystość na
Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. W dniu 2 listo-

O ojcu opowiada syn Stefan Stojałowski
pada 2015 r. zostało tu zasadzone przez członków
rodziny i przyjaciół drzewko pamięci prof. Kazimierza Stojałowskiego. Wśród trzech zasłużonych
szczecinian upamiętnionych drzewkami – są to
dęby – uczczono w tym dniu także pamięć neurologa Jerzego Giergielewicza (1925–2012), uczestnika
ruchu oporu, krajoznawcy, wykładowcy PAM, oraz
Tadeusza Bursztynowicza (1920–1985), reżysera
teatralnego, współzałożyciela i dyrektora Teatru
Muzycznego w Szczecinie.
Akcja sadzenia drzewek pamięci powstała z inicjatywy Andrzeja Łazowskiego, prezesa szczecińskiego Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość,
fotografika, autora wielu inicjatyw upamiętniających zasłużonych szczecinian. Wyjaśniając ideę
swego pomysłu, pisał: „Taka pamięć to budowanie
tożsamości naszego miasta. Miasto, podobnie jak
i człowiek, bez pamięci jest tylko pustą wydmuszką,
bańką mydlaną na wietrze. Człowiek bez przeszłości
to i wielokrotnie człowiek bez przyszłości. Szczecin po przejęciu przez Polaków stał się miastem
wędrowców, którzy przybywali tu z różnych stron
Rzeczypospolitej, z emigracji, ze strzaskanej wojną
Europy. W pierwszych latach powojennych wszyscy
byli tu tułaczami w poszukiwaniu swego miejsca.
Dziś mieszka w Szczecinie już piąte pokolenie Polaków, a dla wielu z nich jest to miasto rodzinne. Ale
byli i wciąż są wśród szczecinian tacy, dla których
strony rodzinne są gdzie indziej, daleko od miasta,
w którym spędzili życie, któremu poświęcili swe
siły, talent i zapał i w którym na zawsze pozostawili cząstkę siebie. DRZEWKA PAMIĘCI, projekt
Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ma
na celu uchronienie w świadomości społecznej
pamięci o postaciach ważnych dla powojennego
Szczecina – artystach, naukowcach, duchownych
i społecznikach, których groby znajdują się poza
szczecińskimi cmentarzami”. Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie rośnie już 26 dębów pamięci.
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Kazimierz Stojałowski przybył do Szczecina
w 1948 r., do tworzącej się Pomorskiej Akademii
Medycznej, wówczas Akademii Lekarskiej. Przeniósł
się z Poznania, gdzie ukończył studia medyczne
oraz zdobywał pierwsze stopnie naukowe. Pochodził z Torunia. Jego rodzice: Ludwik Stojałowski
(1868–1912), mistrz rzeźnicki, i Weronika de domo
Gembarska (1879–1931) byli właścicielami zakładu
rzeźnickiego w Toruniu-Mokrem. Kazimierz, wychowany w patriotycznej rodzinie, będąc uczniem gimnazjum, dodatkowo uczył języka polskiego dzieci
z rodzin robotniczych. Był ponadto członkiem jednej
z najstarszych polskich drużyn harcerskich, Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, oraz Towarzystwa Tomasza Zana, młodzieżowej organizacji
niepodległościowej, wzorującej się na ideach filomatów. Uczestniczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, przydzielony do 18. Pułku Ułanów
Pomorskich. Egzamin maturalny zdał w roku 1922,
po czym podjął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Tu zaangażował
się ponadto w pracę korporacji akademickiej „Baltia”, w której pełnił funkcję sekretarza (semestr
letni 1925/1926) i wiceprezesa (semestr zimowy
1926/1927), a po studiach – członka komitetu
redakcyjnego „Rocznika Korporacyjnego” (1939).
Podczas grudniowej uroczystości w Książnicy
Pomorskiej można było zapoznać się z rodzinnymi
archiwaliami, wypożyczonymi przez dr. hab. Stefana
Stojałowskiego, syna profesora. Na jednej z fotografii z lat młodości uwiecznieni zostali członkowie zarządu „Baltia”: Kazimierz Stojałowski jako
wiceprezes, Jan Baumgart – prezes oraz Feliks
Konkolewski – sekretarz, a jednocześnie przyjaciel
jeszcze z toruńskich lat gimnazjalnych. Przyjaźń
z Feliksem i jego bratem Leonem będzie trwać całe
życie. Kazimierz Stojałowski udzielał się też w Kole
Filistrów jako jego sekretarz (1931/1932), a potem
wiceprezes (1936–1939). Współpracował z korporacją „Masovia”, która za wykłady na temat polskości
Prus Wschodnich przyznała mu tytuł filistra honorowego. Osierocony przez ojca w wieku dziewięciu
lat zawdzięczał rodzinie, a zwłaszcza trzem niezamężnym ciotkom, możliwość dalszej edukacji. Po
studiach, zakończonych otrzymaniem w 1928 r.
dyplomu doktora wszech nauk lekarskich, podjął
pracę w sanatorium chorób płuc w Kowanówku
pod Obornikami Wielkopolskimi, gdzie płaca, ze
względu na niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą,
była znacznie wyższa. W Kowanówku zatrudnił się
także Leon Konkolewski.

48

Biuletyn Informacyjny nr 2 (92) 2016

O sanatorium w Kowanówku (obecnie Szpital
Rehabilitacyjno-Kardiologicznego położony na
skraju Puszczy Nadnoteckiej nad rzeką Wełną) niedaleko Obornik Wlkp. warto dodać, iż początki tego
szpitala sięgają drugiej połowy XIX w., kiedy dr Józef
Żelasko założył tam zakład leczniczy dla umysłowo
chorych. W 1903 r. wybudowano kolejne pawilony,
w których zorganizowano sanatorium dla chorych
na gruźlicę oraz jeden pawilon z przeznaczeniem na
Dom Starców. W okresie międzywojennym powstało
tu sanatorium przeciwgruźlicze, które należało do
najlepiej wyposażonych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Dziś szpital szczyci się osiągnięciami
szczególnie z zakresu kardiologii i rehabilitacji.
Po zaledwie dwóch latach pracy w Kowanówku
obaj z Leonem Konkolewskim powrócili do Poznania,
by podjąć pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Poznańskiego, kierowanym przez
Ludwika Skubiszewskiego (ojca późniejszego prawnika, prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra
spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego). Równocześnie młody lekarz pracował jako
wolontariusz – od 1933 do 1938 r. – w poznańskim
Szpitalu Elżbietanek, uzyskując w 1937 r. specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Wcześniej, w 1935 r. uzyskał specjalizację II stopnia
w dziedzinie patomorfologii, a w 1938 – w dziedzinie
anatomopatologii. Znajdował ponadto czas, by dyżurować w miejscowym Pogotowiu Lekarskim, działać
na rzecz medycznego środowiska naukowego jako
członek zespołu redakcyjnego „Nowin Lekarskich”,
udzielać się w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół
Nauk. Ale nade wszystko chciał zdobywać wiedzę
w zakresie swej specjalizacji. Za własne pieniądze
zorganizował w 1938 r. wyjazd studyjny do Francji
i Niemiec, do interesujących go ośrodków anatomii
patologicznej: w Bordeaux, Stuttgarcie, Tybindze,
Tuluzie, Berlinie, Dreźnie, Lipsku, Frankfurcie na
Menem. Na kilka miesięcy zatrzymał się we Francji, by zapoznać się z pracą anatomopatologiczną
w Instytucie Rakowym (Institut du Cancer w Villejuif) oraz w paryskim Instytucie Pasteura. Do
września 1939 r. opublikował 22 prace naukowe.
Po wybuchu II wojny światowej brał udział
w kampanii wrześniowej; był m.in. naczelnym lekarzem odcinka Warszawa-Zachód (Wola) w czasie
obrony stolicy. Po kapitulacji wrócił do Poznania,
skąd wysiedlono go do Gorlic. Tam pełnił funkcję
kierownika Powiatowego Ośrodka Zdrowia, był też
lekarzem Ubezpieczalni Społecznej, a także angażował się w pomoc miejscowej ludności. Zorganizo-
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wał Polski Komitet Opiekuńczy i kierował nim na
terenie powiatów Gorlice i Jasło. Po zakończeniu
wojny przez krótki czas pracował w Ubezpieczalni
Społecznej w Toruniu. Wkrótce jednak powrócił
do Poznania, do Zakładu Anatomii Patologicznej.
Przez pewien czas dodatkowo kierował Oddziałem Stomatologii Wydziału Lekarskiego. Ponadto
w latach 1947–1948 był adiunktem w Zakładzie
Medycyny Sądowej w Poznaniu. Już w kwietniu
1945 r. rozpoczął zajęcia dydaktyczne, a w lipcu
uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Morfologiczne badania porównawcze nad rolą układu mezenchymalnego, a w szczególności w zapaleniu hiperergicznym i gośćcowym”.
Praca opublikowana w serii „Prace Komisji Lekarskiej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”
(1947 r.) przyniosła autorowi w 1948 r. nagrodę
Polskiej Akademii Umiejętności.
Wskutek zaostrzających się wymagań władz partyjnych co do postawy ideowej kadry naukowej,
Kazimierz Stojałowski, daleki od akceptacji nowego
ustroju, a jednocześnie deklarujący swój katolicyzm, w obawie przed służbowym przeniesieniem
do jakichś peryferyjnych ośrodków na wschodzie
Polski, sam podjął decyzję o przyjęciu szczecińskiej
propozycji. We wrześniu 1948 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w nowo powstałej Akademii Lekarskiej w Szczecinie (od 1950 r.
Pomorskiej Akademii Medycznej). Powierzono mu
funkcję kierownika Katedry Anatomii Patologicznej,
w której zorganizował od podstaw Zakład Anatomii
Patologicznej. W latach 1948–1951 kierował równocześnie Zakładem Medycyny Sądowej PAM w Szczecinie, a ponadto wypełniał obowiązki dydaktyczne
i naukowo-badawcze. Włączył się także w prace
redakcyjne czasopism lekarskich (m.in. „Polskiego
Tygodnika Lekarskiego”, „Reumatologii Polskiej”
i in.), współtworzył lekarskie stowarzyszenia i ich
regionalne oddziały (był organizatorem, prezesem
lub członkiem 17 organizacji naukowych).
Dzięki pracom kierowanego przez wiele lat przez
prof. Stojałowskiego Zakładu Anatomii Patologicznej (ZAP), w której w latach 70. XX w. pracowało
ok. 40 pracowników i który pełnił również funkcje
usługowe na rzecz szpitali klinicznych – prowadzono tu bowiem kompleksowe badania w zakresie
patomorfologii i patogenezy w stawach i układzie
sercowo-naczyniowym przy chorobie reumatycznej
i reumatoidalnej, wykonywano diagnostykę histopatologiczną dla zespołu klinik PAM oraz dla społecznej służby zdrowia w regionie, szkolono z zakresu

patomorfologii studentów medycyny i stomatologii
(pracownicy ZAP byli autorami kilku podręczników
i skryptów), organizowano szkoleniowe konferencje dla patomorfologów i klinicystów – powstała
znana w świecie szkoła naukowa. W 2008 r. prof.
Przemysław Nowacki, wówczas rektor PAM, podkreślił: „Zawsze mieliśmy bardzo mocno rozwiniętą
gałąź nauki, jaką jest patomorfologia. Twórcą
szkoły naukowej w tej dziedzinie był prof. Kazimierz Stojałowski. Jego kontynuatorami stali się
prof. Stanisław Woyke i prof. Wenancjusz Domagała. Z tego samego pnia wywodzi się również prof.
Jan Lubiński, wybitny genetyk, który dziś kieruje
osobną katedrą”. Wyrazem uznania dla osiągnięć
prof. Stojałowskiego, autora 152 publikacji naukowych, w tym podręcznika „Anatomia patologiczna
w zarysie” (wyd. I – 1962, wyd. II – 1971), było m.in.
powierzenie mu godności przewodniczącego Rady
Naukowej Instytutu Reumatologii w Warszawie,
a także dwukrotny (mimo braku przynależności
partyjnej) wybór na funkcję prorektora PAM. Pełen
wykaz osiągnięć prof. Kazimierza Stojałowskiego
znajdzie czytelnik w poświęconych mu obszernych
biogramach i wspomnieniach.
Po przejściu na emeryturę w 1974 r. profesor
kontynuował pracę w częściowym wymiarze jako
profesor kontraktowy w Zakładzie Anatomii Patologicznej, po reorganizacji – w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej PAM. W 1974 r. został wyróżniony przez władze PAM tytułem doktora honoris
causa (był drugim naukowcem, który otrzymał ten
zaszczytny tytuł – pierwszym był prof. Witold Starkiewicz w 1973 r.). (Tytuł doktora honoris causa
PAM otrzymało dotąd 25 wybitnych naukowców.)
Za ogromny dorobek naukowy i aktywną działalność redakcyjną i stowarzyszeniową otrzymał wiele
nagród, medali i odznaczeń, w tym tytuł „Zasłużony
Nauczyciel PRL” (1974), „Zasłużony Lekarz PRL”
(1984) oraz wyróżnienia regionalne: złotą odznakę
„Gryfa Pomorskiego” (1957), medal pamiątkowy
z okazji 25-lecia nauki szczecińskiej (1971), medal
„Zasłużony dla Ziemi Szczecińskiej” (1973), medal
„Wielkiej Zasłudze – Ziemia Szczecińska” (1973),
Medal 30-lecia „Gryfa Pomorskiego” (1975). (W niezwykle wyczerpującym artykule Jerzego Supady’ego
znajduje się wykaz wszystkich odznaczeń i medali.)
Na spotkanie wspomnieniowe, oprócz syna prof.
Kazimierza Stojałowskiego, dr. hab. Stefana Stojałowskiego z żoną i córkami, przybyli: prof. Maria
Chosia, prof. Wenancjusz Domagała, prof. Stanisław
Różewicki z żoną, prof. Lidią Wenda-Różewicką,
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Prof. Stanisław Różewicki
niektórzy z pierwszych absolwentów PAM, przyjaciele i znajomi. Władze PUM-u reprezentował rektor
uczelni, prof. Andrzej Ciechanowicz, Szczecińskie
Towarzystwo Naukowe – pani Wanda Jarmołowicz,
która przez wiele lat współpracując z prof. Stojałowskim, z niezmiernym podziwem wspominała jego
oddanie sprawom Towarzystwa. Kazimierz Stojałowski należał do grona założycieli Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego. Pierwszym prezesem
Zarządu STN był przez 14 lat prof. Leon Babiński
(1957–1970), którego wspierał prof. Stojałowski,
przez wiele lat pełniący funkcję wiceprezesa. Po rezygnacji prof. Babińskiego, od18.02.1970 r. funkcję
prezesa objął prof. Kazimierz Stojałowski i pełnił
ją przez kolejnych 12 lat aż do 1982 r.
Grudniowy wieczór rozpoczął się od zapoznania się z okolicznościową ekspozycją, wypełnioną
fotografiami i dokumentami z archiwum rodziny
Stojałowskich. Wśród archiwaliów szczególną uwagę
przyciągały oprawne karykatury profesora autorstwa plastyka Juliana Żebrowskiego i Jerzego Baszkowskego, lekarza stomatologa, album fotograficzny
„Zakład Anatomii Patologicznej P.A.M. Szczecin,
czerwiec 1953”, dowcipne i utrzymane w żartobliwym tonie zaproszenia na uczelniane uroczystości,
rodzinne fotografie z życia prywatnego, wyjazdów,
wakacji, spacerów.
Po obejrzeniu ekspozycji prof. Wenancjusz Domagała, specjalista patomorfolog, związany od półwiecza z Zakładem Patomorfologii PUM w Szczecinie,
rektor PAM w latach 2002–2005, przedstawił drogę
życiową i zawodową swego Mistrza. Emocjonalna
i niezwykle serdeczna opowieść o Naukowcu – pasjonacie, życzliwym Nauczycielu, Człowieku Zasad,
jakim jawił się w tym wystąpieniu profesor Stojałowski, wywołały strumień, ba, nawet lawinę
wspomnień, którym nie było końca. Uczestnicy
spotkania z podziwem opowiadali o stylu pracy
naukowej profesora, o jego wpływie na ich życie
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Prof. Wenancjusz Domagała
i rozwój naukowy, o osiągnięciach, będących wynikiem systematycznej, doskonale zorganizowanej
pracy, wykonywanej z entuzjazmem i skrupulatnością. Przypominano, jak bardzo był wymagającym szefem, co było czasem powodem utyskiwań
i skarg niektórych pracowników Zakładu Anatomii
Patologicznej. Po latach, kiedy wielu z nich czuje
się odpowiedzialnymi za rozwój naukowy podwładnych, mają świadomość, że w dużej mierze dzięki
wzorowi, wówczas niedoścignionemu, swego szefa,
jego oczekiwaniom, jego pracowitości, a także sprawiedliwości i wierze w nich, oni sami zdobywali
kolejne stopnie naukowe, nie zbaczali z wytyczonej
drogi, wytrwale prowadzili badania i publikowali
ich rezultaty, organizowali pracę podległych sobie
zespołów. Z uśmiechem opowiadano, jak profesor
zwoływał cotygodniowe spotkania naukowe, zawsze
we wtorkowe popołudnia (najbardziej zapamiętano
te przedłużające się, zwłaszcza przed środą popielcową), by dowiedzieć się od swoich pracowników,
co udało się w ciągu kilku minionych dni zbadać,
przeczytać z zakresu swojej specjalizacji lub napisać. Nigdy nie brakowało mu czasu na rozmowy
z członkami zespołu, na wewnętrzne recenzje ich
artykułów, doktoratów, opracowań. Był uważnym
czytelnikiem i życzliwie doradzającym recenzentem
ich prac badawczych. Wyznawał zasadę, iż doping
szefa może pomóc młodym pracownikom. Wielu spośród nich uzyskało później tytuły profesora, jedynie
w kilku przypadkach nie udało mu się doprowadzić
do sfinalizowania badań dysertacją doktorską. Był
promotorem aż 14 prac doktorskich i opiekunem
naukowym czterech habilitacji.
Profesor podporządkował niemal cały swój czas
pracy naukowej i działaniom społecznym. Było to
możliwe, bo sekundowała mu w tych działaniach
żona, jego współpracownica, Aleksandra Krygier,
z którą zawarł związek małżeński w 1965 r. Profesor
Aleksandra Krygier-Stojałowska, wybitny patolog

Wspomnienia
i nauczyciel akademicki, pierwsza polska stypendystka Fundacji A. Humboldta, kierownik Zakładu
Patologii Komórki i Katedry Patologii Wydziału Stomatologicznego PAM, zmarła 17 listopada 2015 r.,
a więc na kilka tygodni przed spotkaniem.
W opowieściach pojawiały się także nazwiska
innych profesorów PAM, którzy, jak prof. Kazimierz
Stojałowski, nie tylko przekazywali wiedzę fachową,
ale stawali się po trosze wychowawcami, wzorem
postępowania, nauczycielami kindersztuby, krzewicielami zainteresowań humanistycznych, swoim
przykładem zachęcając do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. Bywało, że na egzaminie, oprócz
wiedzy medycznej, studentów pytano o ostatni koncert w Filharmonii Szczecińskiej, co słusznie odczytywano jako wskazówkę, czego oczekuje się od elity
umysłowej. Jeden z obecnych profesorów podkreślił,
iż dzięki temu stał się miłośnikiem muzyki poważnej.
Pozornie żartobliwe wspomnienia stały się impulsem
do rozważań nad poziomem wiedzy ogólnej współczesnej młodzieży, która, bywa, nie zna najnowszej
historii kraju, nie interesuje się sprawami społecznymi. Spotkanie zakończyło się refleksją o potrzebie
ocalenia pamięci osób zasłużonych dla Szczecina
i Pomorza Zachodniego, o konieczności organizowania podobnych do tej uroczystości, bo, cytując
słowa Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…”.
Na zakończenie chcę przytoczyć piękne słowa
z mowy pożegnalnej, wygłoszonej na pogrzebie profesora Kazimierza Stojałowskiego w imieniu jego
uczniów i pracowników, cytując za prof. Władysławem Parafiniukiem: „Urodzony w Toruniu, wykształcony w Poznaniu, żył i pracował dla Szczecina. Był
to hetman niezależny, po nim już drugiego takiego
nie będzie. Kłaniał się prawdzie, nigdy okolicznościom. Wiele spraw widział daleko dalej, cechowała
go roztropna troska o dobro wspólne. Poświęcić
czas innym to wielka ofiara i za to dziś Panu, Profesorze Stojałowski, dziękujemy. Żegnamy Pana
słowami Horacjusza: extinctus amabitur idem, co
można przetłumaczyć – zawsze będziesz kochany”.
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Syn prof. K. Stojałowskiego, dr hab. inż. Stefan
Stojałowski, pracownik naukowy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Katedra
Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Wydział
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa) wyraził
zgodę na digitalizację archiwaliów i zamieszczenie
ich w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej ZBC
„Pomerania”, za co składam w imieniu pracowników i użytkowników Książnicy Pomorskiej serdeczne
podziękowania.
Cecylia Judek
Książnica Pomorska
Zdjęcia Jan Surudo,
archiwum rodziny Stojałowskich

26 czerwca 2016 r. zmarła
Prof. dr hab. n. med.

Maria Syryńska
Wybitny stomatolog i nauczyciel akademicki.
Prodziekan Wydziału Stomatologii PAM
w latach 1993–1996.
Kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii
PAM (1994–2000) oraz Katedry i Zakładu
Ortodoncji PAM (2000–2008)
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ĆWICZENIA RATOWNIKÓW
NA WYSPIE JASKÓŁCZEJ
„Dyspozytor medyczny prosi załogę S1 o sprawdzenie, czy załoga P1 nie potrzebuje pomocy przy
pacjencie. Gdy ratownicy przyjeżdżają na miejsce zdarzenia na Wyspie Jaskółczej i wchodzą do
opuszczonego budynku szkoły, znajdują rannych
kolegów. W tym samym momencie w budynku
rozlegają się strzały...” – to jedno z dwóch zadań,
z jakim zmierzyli się 10 maja 2016 r. studenci
III roku ratownictwa medycznego w corocznych
ćwiczeniach z postępowania podczas wypadków
masowych. Ćwiczenia zorganizowane przez Koło
Ratunkowe przy Klinice Anestezjologii, Intensywnej
Terapii i Medycyny Ratunkowej mają sprawdzić
zdobytą w ciągu trzech lat studiów wiedzę oraz
umiejętności studentów. Wykładowcy PUM oceniali,
jak zachowują się studenci w sytuacji zagrożenia
terrorystycznego i jakie podejmują działania.
Podczas zdarzenia na Wyspie Jaskółczej studenci wycofali się z budynku i poinformowali dyspozytora medycznego. Na miejsce wysłano straż
pożarną (OSP Gryf Szczecin i OSP Dobra), dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego oraz 50 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji. Policja po
rozpoznaniu zagrożenia zdecydowała się na szturm
budynku. Podczas przeszukiwania szkoły znaleziono 30 rannych. Ze względu na ciągłe zagrożenie
budynku studenci nie mogli wejść do środka. Osoby
poszkodowane były ewakuowane przez policję na
zewnątrz i przekazywane ratownikom medycznym.
Straż pożarna zorganizowała miejsce dla poszkodowanych. Studenci dokonywali tzw. segregacji
medycznej – określali, kto potrzebuje natychmia-
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stowej pomocy, a kto może poczekać. Musieli także
pamiętać o rozlokowaniu rannych w szpitalach tak,
aby poszkodowani mieli jak największe szanse na
przeżycie.
Podczas wykonywania zadania cały czas wykładowcy PUM oceniali studentów – ich umiejętności dowodzenia, pracy w zespole, współdziałania
z innymi służbami oraz poprawności wykonywania
medycznych czynności ratunkowych.
Ćwiczenia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym organizowane są od 2012 r. W poprzednich
latach ich tematem były: wypadek pociągu, kolizja
drogowa, incydent podczas pokazów lotniczych oraz
akcja z nożownikiem w sali gimnastycznej. Scenariusz wydarzenia jest co roku inny, a informacja
o nim utrzymywana jest w tajemnicy aż do ćwiczeń.
Każde zawiera odpowiedni stopień trudności – co
sprawia, że ćwiczenia stają się dynamiczne i wymagają umiejętności podejmowania decyzji. Przed ćwiczeniami nie wiadomo, ilu będzie poszkodowanych
i z jakimi służbami trzeba będzie współpracować.
Organizatorami ćwiczeń byli: Bartosz Miazgowski – student VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, członek SKN
Koła Ratunkowego; mgr Natalia Bobak z Samodzielnej Pracownii Medycyny Katastrof; mgr Dawid
Surowicz oraz mgr Maciej Denisiuk z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej. Ćwiczenia obserwowali i oceniali pracownicy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego:
Bartosz Zimoch (także pracownik SOR SPSK nr 1),
Roman Mantaj, Ernest Kowalski i Paweł Cierlecki.

Z życia studentów
Drugie zadanie:
O godzinie 8.47 pracownik Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112) otrzymuje
wezwanie na Wyspę Jaskółczą. Osobą wzywającą
jest mężczyzna uskarżający się na ból w obrębie
prawego stawu kolanowego. Dysponent wysyła
karetkę P4. Po dotarciu na miejsce zespół melduje
gotowość do działania.
Po kilkunastu minutach dyspozytor nie może
jednak nawiązać kontaktu z zespołem P4, zaniepokojony wysyła kolejną ekipę, która na miejscu
widzi przed wejściem do budynku pustą, zamkniętą
karetkę WSPR, a w budynku odnajduje rannych
członków załogi P4. Jeden z ratowników jest nieprzytomny i zakrwawiony. Drugi z raną głowy siedzi
oparty o ścianę. Po trudnej rozmowie z poszkodowanymi ratownikami okazało się, że zostali oni zaatakowani przez nieznanych sprawców. Konieczne jest
wezwanie policji, ponieważ w budynku jest uzbrojony mężczyzna, który przetrzymuje zakładników.
Po dotarciu policjantów funkcję KDR (koordynatora działań ratunkowych) obejmuje ich dowódca.
Policjanci zabezpieczają okolice budynku i rozpoczynają szturm. W międzyczasie dojeżdżają pozostałe Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz straż
z OSP Gryf. W opuszczonym budynku jest wielu
poszkodowanych. Koordynatorzy podejmują decyzje
o szybkiej ich ewakuacji. Po dostarczeniu rannych
do punktu pomocy studenci przeprowadzili badania
urazowe i medyczne czynności ratunkowe.
Symulacja zdarzenia skończyła się w chwili
zaopatrzenia i przetransportowania ostatniego
poszkodowanego do najbliższego wskazanego przez
dyspozytora medycznego Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego. Celem tej symulacji było przypomnienie zasad przy zdarzeniach masowych: zgranie
grupy, umiejętność pracy w trudnych warunkach
w dużym stresie. Ćwiczenia sprawdzały przygo-

towanie studentów do pracy z innymi służbami
ratunkowymi, poprawność wykonania segregacji
pierwotnej i wtórnej oraz umiejętności dowodzenia
na miejscu zdarzenia.
Organizatorami ćwiczeń byli: Bartosz Miazgowski
– student VI roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim, członek SKN Koła
Ratunkowego, mgr Dawid Surowicz i mgr Maciej
Denisiuk z Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej; mgr Natalia Bobak
z Samodzielnej Pracowni Medycyny Katastrof.
Bartosz Miazgowski
VI rok WL

DZIEWCZYNY NA
ZŁOTY MEDAL

Dużą niespodziankę sprawiły nieznane
w „światku wioślarskim” studentki PUM. Wzięły
udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Wioślarstwie w biegach na 1000 m w kategorii ósemka
ze sternikiem. Osiągnęły najlepszy wynik w przedbiegach i wygrały bieg finałowy z dużą przewagą nad
pozostałymi osadami: z Uniwersytetu im. Kazimierza
Wielkiego z Bydgoszczy i Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa. W mistrzostwach startowało osiem
osad z całej Polski. Warto dodać, że doświadczenie
zawodnicze miała tylko jedna studentka, pozostałe
to dziewczyny z grup wf. Wielkie brawa!
Skład zespołu: Agnieszka Cichosz, Natalia Kulas,
Magdalena Lebiedzińska, Marta Mostek, Patrycja
Młocicka, Katarzyna Nowak, Anna Orlon, Julia
Siemińska, Aleksandra Wnęk.
Jan Jelec
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Zdjęcie Michał Sobanda
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INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA –
STUDENCI SENIOROM
Kończący się cykl zajęć w roku akademickim
2015/2016 to czas podsumowań działań dydaktycznych realizowanych w Katedrze i Zakładzie
Zdrowia Publicznego. Wybór aktywizujących form
nauczania w istotnym stopniu przyczynia się do
lepszego osiągania efektów kształcenia. Do jednej
z nich zaliczyć można udział studentów Wydziału
Nauk o Zdrowiu w integracji międzypokoleniowej.
Było to możliwe dzięki współpracy podjętej przez
dr Paulinę Zabielską i dr. Artura Kotwasa z Senior
Klubem działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Rodzinie w Szczecinie oraz Środowiskowym Domem
Samopomocy w Szczecinie. Uczestnikami integracji
ze strony PUM byli studenci fizjoterapii oraz zdrowia publicznego. Zajęcia odbywały się od listopada
2015 r. do czerwca 2016 r., a udział w nich wzięło
około stu studentów.
Podczas spotkań podopieczni odwiedzanych
instytucji mieli możliwość zapoznania się z profesjonalnym sprzętem oraz prawidłową techniką
nordic walkingu. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się także inne formy ćwiczeń fizycznych. Studenci
przygotowali również zajęcia związane z zalecanymi
proporcjami poszczególnych grup artykułów żywnościowych w codziennej diecie.
Gimnastyka to ważny punkt w codziennej działalności Klubu Seniora, a dzięki studentom fizjoterapii osoby starsze mogły poznać nowe formy
aktywności fizycznej i ćwiczenia wraz z zasadami
ich bezpiecznego wykonywania. Zdobywana wiedza
miała wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.
Inne zajęcia dotyczyły profilaktyki upadków. Senio-
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rzy ćwiczyli metody bezpiecznego upadania i podnoszenia się oraz przeciwdziałania potknięciom –
szczególnie przydatne osobom poruszającym się
z wykorzystaniem sprzętu ortopedycznego.
Ważnym aspektem wspólnych spotkań były
zagadnienia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
szeroko pojętej arteterapii. Podopieczni próbowali
swych sił w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na specjalistycznym fantomie, a także
brali udział w quizach muzyczno-filmowych, szaradach, rozpoznawali sprzęt medyczny, wypiekali
figurki z masy solnej.
W ramach kontynuacji działań związanych z integracją międzypokoleniową, na zaproszenie dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. Beaty Karakiewicz,
uczestnicy Klubu Seniora wzięli udział w zajęciach
praktycznych realizowanych na kierunku pielęgniarstwo oraz fizjoterapia, a także w obronie pracy
doktorskiej.
Dzięki wspólnie spędzonym godzinom, zarówno
podopieczni Klubu Seniora oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy, jak i studenci wiele zyskali.
Studenci zdobyli umiejętności związane z cierpliwością, aktywnym słuchaniem, organizowaniem
czasu innym osobom, natomiast podopieczni placówek mieli szansę czynnie spędzić czas, zdobyć
nową wiedzę, a także zapomnieć o codziennych
smutkach i trudnościach.
dr n. zdr. Paulina Zabielska
dr n. zdr. Artur Kotwas
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego
Zdjęcie Joanna Tomczak
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KOŁO RATUNKOWE
Studenckie Koło Naukowe ,,Koło Ratunkowe”
działa przy Klinice Anestezjologii, Intensywnej
Terapii i Medycyny Ratunkowej od 2010 r. Zrzesza blisko stu studentów ze wszystkich kierunków PUM. Jest najliczniejszym kołem naukowym
uczelni. Nic dziwnego, ponieważ działalność koła
jest nietypowa, zamiast wykładów postawiono na
umiejętności praktyczne.
Kilka razy w roku odbywają się warsztaty
tematyczne. Studenci uczą się m.in. resuscytacji, zaawansowanych sposobów udrażniania dróg
oddechowych, postępowania z poszkodowanym
urazowym, przyjmowania porodów, postępowania z pacjentem agresywnym, zaopatrywania ran
postrzałowych, odczytywania zapisu EKG. W warsztatach poza personelem medycznym uczestniczą
również policjanci, strażacy i żołnierze. Miejsca
zajęć też bywają niecodzienne, np. złomowiska,
gdzie z uszkodzonych samochodów studenci muszą
wyciągać poszkodowanych. Ćwiczą udzielanie
pomocy w wypadkach masowych z udziałem np.

pięciu karetek z 50 poszkodowanymi. Członkowie
Koła Ratunkowego uczą się także prowadzenia zajęć
w szkołach i na stoiskach edukacyjnych, gdzie
szkolą z udzielania pierwszej pomocy dorosłym,
dzieciom i zwierzętom. Resuscytacja psa lub kota?
To możliwe!
Takie zajęcia możliwe są dzięki pasji. Pasji opiekunów koła, wykładowców i studentów, a także
wsparciu dr. hab. Cezarego Pakulskiego, kierownika
Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.
Zdobytą wiedzę studenci mogą sprawdzić na
ogólnopolskich zawodach w ratownictwie medycznym, np. w 2015 r. zajęli drugie miejsce w Ogólnopolskich Uczelnianych Zawodach w Ratownictwie
Medycznym w Białymstoku, a w roku 2012 pierwsze
miejsce w Mistrzostwach Podhala w Ratownictwie
Medycznym w Zakopanem.
Bartosz Miazgowski
VI rok WL

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
DLA DZIECI W SZKOLE MONTESSORI
Dnia 24 czerwca 2016 r. studentki II roku ratownictwa medycznego Alicja Roganowska i Beata
Poźniak przeprowadziły szkolenie z zakresu resuscytacji i pierwszej pomocy dla dzieci z klas I–III
w Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura
podczas festynu rodzinnego z okazji zakończenia
roku szkolnego. Po pokazach resuscytacji dzieci pod
kontrolą studentek wykonywały sztuczne oddychanie i uciski serca na fantomie dziecka. Następnie na
sobie uczyły się unieruchamiania kończyny górnej
i dolnej i bandażowania rany. Kilkoro rodziców zainteresowanych tymi działaniami również spróbowało
swych sił w resuscytacji.
Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, dzieci pilnie obserwowały i chętnie brały

udział w pokazach. Koordynatorem działań była
mgr Natalia Bobak.
dr hab. Włodzimierz Majewski
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego
Zdjęcie Małgorzata Weyna
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REGATY WIOŚLARSKIE
O PUCHAR REKTORA PUM 2016
Dwa lata temu na Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie narodził się pomysł organizacji regat wioślarskich na wzór angielskich zmagań
reprezentacji Oxford i Cambridge. Do zawodów stanęły wówczas osady szczecińskich uczelni wyższych
i goście z Uniwersytetu w Greifswaldzie.W październiku ubiegłego roku w Greifswaldzie ścigały się
ósemki PUM i Niemiec. W tym roku niemieccy goście
ponownie odwiedzili Szczecin. W składzie delegacji
byli sportowcy i pracownicy administracji, którym
przewodniczył prof. Karlhans Endlich, prodziekan
Wydziału Lekarskiego. Władze PUM reprezentowali:
prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, prorektor
ds. dydaktyki, i prof. Leszek Domański, dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim.
Dzień był szczególny, 21 czerwca o godz. 18
spotkaliśmy się na nabrzeżu Łasztownia w chwili,
kiedy nasza reprezentacja piłkarska wybiegała na
murawę stadionu w Marsylii walczyć o wejście do
1/8 finału z piłkarzami Ukrainy. Pogoda tego dnia
była wymarzona do startów na wodzie. Załogi damskie i męskie rywalizowały na odcinku wodnym od
Trasy Zamkowej do Mostu Długiego. Jako pierwsi
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wystartowali mastersi. Zwycięstwo odnieśli reprezentanci PUM. Kolejny wyścig należał do ósemek
pań. Zawodniczki PUM, akademickie mistrzynie
Polski, od samego początku przejęły prowadzenie
i nie oddały go aż do linii mety. Zgromadzeni na
nabrzeżu nie mogli wyjść z podziwu nad stylem,
jaki prezentowały PUM-owskie wioślarki. Płynęły
lekko i z wielką gracją, nie widać było wysiłku
i zmęczenia. Jako ostatni wystartowali panowie.
Ten dystans został wydłużony aż od Stacji WOPR
na Wyspie Grodzkiej. W pięknej, wyrównanej rywalizacji pierwsi na mecie byli zawodnicy Uniwersytetu
w Greifswaldzie.
Zwycięskie osady kobiet i mężczyzn otrzymały
puchary, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale.
Regaty zakończyła wspólna kolacja, na której
potwierdzono spotkanie w Greifswaldzie w 2017 r.
Zawodników PUM przygotował trener mgr Jan
Jelec. Za organizację Regat 2016 odpowiadał Dział
Promocji i Informacji PUM.
Kinga Brandys
Dział Promocji i Informacji
Zdjęcie Foto Praktyka

Zdjęcia Foto Praktyka

