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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi

Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus,

nos habebit humus!

Vivat Academia,

vivant professores.

Vivat Academia,

vivant professores!

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quælibet,

semper sint in flore,

semper sint in flore!

Vivat et res publica,

et qui illam regit,

vivat et res publica,

et qui illam regit,

vivat nostra civitas,

mæcenatum caritas,

quæ nos hic protegit,

quæ nos hic protegit!

Radujmy się więc,

dopókiśmy młodzi.

Radujmy się więc,

dopókiśmy młodzi!

Po przyjemnej młodości,

po uciążliwej starości

posiędzie nas ziemia,

posiędzie nas ziemia!

Niechaj żyje Akademia,

niech żyją profesorowie.

Niechaj żyje Akademia,

niech żyją profesorowie!

Niech żyje każdy członek [naszej społeczności],

niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,

niechaj kwitną zawsze,

niechaj kwitną zawsze!

Niechaj żyje i rzeczpospolita,

i ten, kto nią rządzi,

niechaj żyje i państwo,

i ten, kto nim rządzi,

niech żyje nasze miasto,

mecenasów łaskawość,

która nas tu chroni,

która nas tu chroni!



Co?         Gdzie?       Kiedy?  

2.10.

3.10.
 

4.10.
 

9.10. 
11-13.10. 

23.10. 

25-26.10. 

godz. 10:00 – Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
Miejsce: Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

godz.12:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego  
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Miejsce: Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

godz. 11:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,  
kierunku technik dentystycznych, kierunku zdrowie publiczne – specjalność higiena stomatologiczna 
oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Miejsce: Aula B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

godz. 11:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego, audiofonologii  
z protetyką słuchu, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej oraz słuchaczy Studium  
Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego
Miejsce: Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

II Forum Leczenia Ran 
Miejsce: Hotel Mercure, Zakopane

Otwarcie wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Ogólnopolska Konferencja „Biblioteka XXI wieku  
– nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

Posiedzenia Senatu 
Terminy: 2018 r.: 29 października, 26 listopada, 17 grudnia
               2019 r.:  21 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 15 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 23 września, 28 października, 

25 listopada, 16 grudnia 
Miejsce: Sala Senatu, budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61 

Posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego 
Terminy: 2018 r.:  10 października, 24 października, 7 listopada, 21 listopada, 5 grudnia, 19 grudnia
               2019 r.:  9 stycznia, 23 stycznia, 20 lutego, 6 marca, 20 marca, 3 kwietnia, 17 kwietnia, 8 maja, 22 maja,  

5 czerwca, 19 czerwca
Miejsce: Sala Konferencyjna Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, ul. Żwirki i Wigury 63a 

Posiedzenia Rady II Wydziału Lekarskiego
Terminy: 2018 r.: 17 października, 21 listopada, 19 grudnia
               2019 r.: 16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 18 września 
Miejsce: Sala im. prof. Antoniego Dobrzańskiego (nr 23) w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego
Terminy: 2018 r.: trzecia środa miesiąca  
Miejsce: Sala Rady Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Terminy: 2018 r.: 17 października, 14 listopada, 12 grudnia
               2019 r.: 16 stycznia, 20 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca 
Miejsce: Sala 128 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63 

Posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu 
Terminy: 2018 r.: 9 października, 23 października, 20 listopada, 11 grudnia 
Miejsce: Sala 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2018/2019
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Gaude Mater Polonia

Gaude, Mater Polonia,

Prole fecunda nobili,

Summi Regis magnalia

Laude frequenta vigili.

Cuius benigna gratia,

Stanislai Pontificis

Passionis insignia

Signis fulgent mirificis.

Hic certans pro iustitia,

Regis non cedit furiae;

Stat pro plebis iniuria

Christi miles in acie.

Tyranni truculentiam,

Qui dum constanter arguit

Martyrii victoriam

Membratim caesus meruit.

Novum pandit miraculum

Splendor in sancto ceritus,

Redintegrat corpusculum

Sparsum caelestis medicus.

Sic Stanislaus Pontifex

Transit ad caeli curiam,

Ut apud Deum opifex

Nobis imploret veniam.

Poscentes eius merita,

Salutis dona referunt;

Morte praeventi subita

Ad vitae portum redeunt.

Cuius ad tactum anuli

Morbi fugantur turgidi;

Ad locum sancti tumuli

Multi curantur languidi.

Surdis auditus redditur,

Claudis gressus officium,

Mutorum lingua solvitur

Et fugatur daemonium.

Ergo, felix Cracovia,

Sacro donata corpore,

Deum, qui fecit omnia,

Benedic omni tempore.

Sit Trinitati gloria,

Laus, honor, iubilatio;

De Martyris victoria

Sit nobis exsultatio.

Amen.

[Wincenty z Kielczy]



3tradycja akademicka

To jest jak rodzaj Wiary

W mądrość i doświadczenie.

Po jednej stronie człowiek,

Po drugiej cierpienie.

To jest rodzaj Nadziei,

Którą ktoś niesie w sobie.

Ona pomaga chorym

I Wiarę wzmacnia w Tobie.

To jest rodzaj Miłości,

Która każe Ci nieraz

Stawać z Wiarą przy chorym,

Dopóki jest Nadzieja.

Medycyna jest sztuką,

Rozkwita z wielką siłą,

Kiedy po obu stronach

Są Wiara, Nadzieja i Miłość.

Medycyna jest cnotą,

Jest siostrą trzech cnót boskich,

Których szukamy w sobie:

Wiary, Nadziei, Miłości.

Medycyna jest pasją,

Umie życiem zawładnąć,

Lecz bez Wiary, Nadziei, Miłości

Jest tylko wstążką ładną.

Niech zaświadczy Asklepios,

Co umiał dusze leczyć:

Ten, kto uczy tej sztuki,

Ma szacunek na wieki.

Wołajcie Panakeję,

Uosobienie leku.

Niech znajdzie „panaceum”

Na wiedzę po wiek wieków.

Niech świadczy Hipokrates,

Że według Jego prawa,

Już dwieście lat naucza

Medycyny Warszawa.

Medycyna jest sztuką...

Służba, pożytek chorych,

Honor, wiedzy potęga,

Medycyna, medycyna,

Przysięgam, przysięgam, przysięgam!

Medycyna jest sztuką...

[słowa: Jacek Cygan 

muzyka: Miłosz Bembinow]

Hymn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Prof. Franciszek Czubalski

Rektor

Akademii Medycznej

(1950-1955)

Prof. Szczęsny Leszek Zgliczyński

Rektor

Akademii Medycznej

(1972-1979)

Prof. Marcin Kacprzak

Rektor

Akademii Medycznej

(1955-1962)

Prof. Jerzy Szczerbań

Rektor

Akademii Medycznej

(1979-1981)

Prof. Bolesław Górnicki

Rektor

Akademii Medycznej

(1962-1972)

Prof. Jan Nielubowicz

Rektor

Akademii Medycznej

(1981-1986)

Poczet Rektorów 1950-2016



5poczet rektorów

Prof. Bogdan Pruszyński

Rektor

Akademii Medycznej

(1986-1990)

Prof. Janusz Piekarczyk

Rektor

Akademii Medycznej

(1999-2005)

Prof. Tadeusz Tołłoczko

Rektor

Akademii Medycznej

(1990-1996)

Prof. Leszek Pączek

Rektor

Akademii Medycznej (2005-21 III 2008)

i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

22 III-31 VIII 2008

Prof. Andrzej Górski

Rektor

Akademii Medycznej

(1996-1999)

Prof. Marek Krawczyk

Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

(2008-2016)
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Władze rektorskie 2016-2020

Jego Magnificencja 
         Rektor

JM Rektor

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś



7władze rektorskie

Prorektorzy

Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło

Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak 

Prorektor ds. Umiędzynarodowienia,  

Promocji i Rozwoju   
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Dyplomatorium I Wydziału Lekarskiego

Dziekan

I Wydział Lekarski

Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski

Dziekan 

Władze dziekańskie 2016-2020



9władze dziekańskie

Dr hab. n. med. Przemysław Kunert 

Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski 

Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich

Prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka 

Prodziekan ds. Nauki

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska 

Prodziekan ds. Studenckich I, II, III roku

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke 

Prodziekan ds. Studenckich IV, V, VI roku

Prodziekani
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Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Dziekan

Dziekan

II Wydział Lekarski
 z Oddziałem Nauczania  

w Języku Angielskim  
i Oddziałem Fizjoterapii
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Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner

Prodziekan ds. Oddziału Nauczania  

w Języku Angielskim

Dr hab. n. med. Magdalena Malejczyk

Prodziekan ds. Studentów I-III roku studiów

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Prodziekan ds. Studentów IV-VI roku studiów

Prodziekani
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Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

Dziekan

Dziekan

Wydział
Lekarsko-Dentystyczny



13władze dziekańskie

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych 

Prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

Prodziekan ds. Nauki 

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński

Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim  

i Współpracy z Zagranicą

Prodziekani



14 8-9/2018

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński

Dziekan

Dziekan

Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny

Laboratoryjnej



15władze dziekańskie

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka

Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

Dr hab. n. farm. Joanna Kolmas

Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Dr hab. n. farm. Piotr Luliński

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Dr hab. n. farm. Marcin Sobczak

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekani
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Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Dziekan

Dziekan

Wydział Nauki o Zdrowiu
z Oddziałem Pielęgniarstwa,

Oddziałem Zdrowia Publicznego

i Oddziałem Dietetyki
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Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo

Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski

Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki  

i Kierunku Ratownictwo Medyczne

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Koziak

Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich  

i Współpracy z Zagranicą

Prodziekani
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Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

Dziekan

Dziekan

Centrum Kształcenia
Podyplomowego



19władze dziekańskie

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

Prodziekan

Prodziekan
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Urodził się w 1939 roku w Kruszwicy. W latach 1956-1963 studiował 
na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 
(dawniej Rokitnica Bytomska). Po otrzymaniu dyplomu lekarza i ukoń-
czeniu stażu podyplomowego rozpoczął pracę, początkowo w Klinice 
Neurologii, a później na Oddziale Neurochirurgii Kliniki Chirurgii w Za-
brzu. Pracował tam jako asystent do 1971 roku, uzyskując w tym czasie 
specjalizację I stopnia w zakresie neurologii i I stopnia z anestezjologii 
oraz stopień doktora medycyny po obronie pracy pt. „Rola premedy-
kacji przed zabiegami neurochirurgicznymi”. Następnie podjął pracę 
jako starszy asystent w Zespole Neurochirurgii Centrum Medycyny Do-
świadczalnej i Klinicznej PAN. II stopień specjalizacji z neurochirurgii 
uzyskał w roku 1974. W tym samym roku został adiunktem. Funkcję tę 
pełnił do roku 1990. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 
uzyskał w roku 1990 na podstawie rozprawy pt. „Przydatność oceny 
parametrów objętościowo-ciśnieniowych i wzrokowych potencjałów 
wywołanych dla określenia stanu wewnątrzczaszkowej rezerwy objęto-
ściowej w okresie kompensacji”. W 1992 roku objął stanowisko docenta 
w Klinice Neurochirurgii – Zastępcy Kierownika Kliniki Neurochirurgii.  
W 2005 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego, Kierownika Kliniki Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Warszawie i ordynatora Oddziału Neurochirurgii Szpi-
tala Bielańskiego. 

W swojej karierze zawodowej odbył liczne staże naukowe we Francji, 
Niemczech, Rosji i wielokrotnie w Szwajcarii, gdzie pracował na stano-
wisku Oberarzta w Klinice Neurochirurgii w Aarau. W latach 1980-1990 
prowadził tam badania dotyczące obrzęku mózgu i zastosowania po-
tencjałów wywołanych w diagnostyce neurochirurgicznej.

Jest autorem i współautorem ponad 150 prac i doniesień naukowych. 
W roku 1997 w czasie Europejskiego Zjazdu Neurochirurgów w Stam-

bule wygłosił referat wprowadzający do praktyki klinicznej nowy zabieg 
operacyjny – „Jurkiewicz’s procedure – ventriculo lumbar drainage”.  
Prof. Jerzy Jurkiewicz był ponadto organizatorem bądź współorganiza-
torem licznych międzynarodowych i krajowych kongresów. 

Od 1995 roku pełni funkcję Prezesa elitarnego, najstarszego w Polsce 
(istniejącego od 1820 roku), Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Pełnił wiele ważnych funkcji akademickich i państwowych. W latach 
1976-1998 był konsultantem wojewódzkim w zakresie neurochirurgii,  
w latach 2005-2007 – konsultantem w dziedzinie fizjoterapii, zaś w la-
tach 2005-2008 – Przewodniczącym Narodowej Komisji ds. Zwalczania 
Dopingu w Sporcie. 

Z tytułu swoich wybitnych osiągnięć naukowych i społecznych prof. 
Jerzy Jurkiewicz otrzymał wiele prestiżowych odznaczeń lekarskich  
i państwowych, z których najważniejsze to: Gloria Medicinae, Lauda-
bilis, Złoty Medal Alberta Schweitzera, Medal za zasługi dla Akademii 
Medycznej, Medal za zasługi dla II Wydziału Lekarskiego, a także Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej, Srebrną Odznakę PCK.

W roku 2006 otrzymał ponadto godność Członka Honorowego Towa-
rzystwa Neurochirurgów Federacji Rosyjskiej, a w roku 2009 – godność 
Członka Honorowego Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Od roku  
1998 jest także Członkiem Rzeczywistym Europejskiej Akademii Neu-
rotraumatologii, zaś od 2008 – Członkiem Rzeczywistym Towarzystwa  
Naukowego Warszawskiego. 

W plebiscycie mieszkańców Ziemi Przasnyskiej w 2009 roku został 
uhonorowany, jako jedna z dziesięciu wybranych osób, wpisem do księgi  
„Wpisani w historię Powiatu Przasnyskiego 2009 r.”. W 2010 roku został 
Honorowym Obywatelem wsi sołeckiej Kiersztanowo. 

Prof. Jerzy Jurkiewicz przez całe życie, podobnie jak jego ojciec  
i dziad, brał aktywny udział w życiu Kościoła. W uznaniu szczególnych za-
sług na tym polu został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Świętej Brygidy, Krzyżem Komandorskim Zakonu Rycerskiego 
Obrońców Grobu Bożego w Jerozolimie, Krzyżem Oficerskim Suwe-
rennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego. Jest Konfratrem Zakonu  
Paulinów na Jasnej Górze.

W roku 2012 Papież Benedykt XVI odznaczył prof. Jerzego Jurkiewi-
cza Orderem Świętego Sylwestra.

Jerzy Jurkiewicz
prof. nadzw. dr hab. med., 

neurochirurg
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W 100. Rocznicę Odrodzenia Polski.  
Żołnierzom Niepodległości w hołdzie 1918-2018

prof. Jerzy Jurkiewicz

Magnificencjo, Panie Rektorze,
Dostojni Goście,
Drodzy Przyjaciele z Naszej Wielkiej Wspólnoty Uniwersyteckiej,
Szanowni Państwo,

propozycję Jego Magnificencji wygłoszenia wykładu inauguracyjnego w czasie uroczystości rozpoczęcia nowego roku 
akademickiego 2018/2019 przyjąłem jako wyróżnienie i prawdziwy zaszczyt. Bardzo za to dziękuję. 

Inauguracja kolejnego roku nauczania medycyny jest najpiękniejszym, najbardziej dostojnym i najradośniejszym świę-
tem naszej Akademickiej Wspólnoty. W tym roku dodatkowo, ze względu na setną rocznicę odrodzenia Polski, jest zda-
rzeniem zupełnie wyjątkowym.

Forma tego akademickiego święta, utrwalona od wieków, sięgająca swoimi korzeniami do średniowiecznych tradycji 
europejskich uniwersytetów, jest piękną afirmacją wiedzy, nauki, kultury. W Polsce została dodatkowo ubogacona przez bar-
dzo wyraźną obecność pierwiastka patriotycznego. W naszym kraju słowa „wolność”, „niepodległość”, „ojczyzna”, „Polska”  
stanowią jedność i brzmią w tym uroczystym dniu szczególnie wyraźnie. Dzieje się tak dlatego, że my tu, w Polsce, w tej 
Uczelni wiemy, iż tam, gdzie nie ma wolności i niepodległego państwa, tam nie ma też szkoły. Wróg, okupant, zaborca,  
chcąc utrzymać podbity naród w niewoli, niszczy przede wszystkim jego tożsamość – język, kulturę, obyczaje, uniemożliwia 
dostęp do nauki i wiedzy. My to znamy i o tym pamiętamy. Historia naszego Uniwersytetu jest tego wymownym przykładem.

I wiemy też, że jeśli słychać pieśń Gaude Mater Polonia – Raduj się, Matko Polko, w sławnych synów płodna, jeśli widać, 
jak biało-czerwone chorągwie, jak wielki sztandar naszego Uniwersytetu z Białym Orłem pochylają się, salutując Ojczyźnie,  
to znak, że Polska istnieje, że jest wolna, niepodległa, nasza. Dlatego dzisiejszy dzień jest tak radosny, ponieważ jesteśmy tu,  
w naszej Szkole, w Polsce, która świętuje właśnie setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Bogu niech będą za to dzięki.
Odrodzenie Państwa Polskiego w 1918 roku było wydarzeniem historycznym o ogromnym znaczeniu dziejowym nie tylko 

dla Polaków. To było wydarzenie, które zdecydowało o losach, o przyszłości całej Europy zagrożonej czerwonym najazdem.
Przypomnę, że niemal następnego dnia, tuż po odzyskaniu niepodległości, ta wprawdzie już wolna, ale jeszcze nie 

okrzepła, słaba, jak każde nowonarodzone dziecko, Polska musiała stanąć do walki z bolszewickimi hordami, które 
ruszyły ze Wschodu podpalić Europę, a Polskę niejako przy okazji, po drodze, znów wepchnąć do grobu. Naród polski 
musiał stanąć do walki jako ostatnia linia obrony, jako ultimum refugium cywilizacji europejskiej. Polacy, z pomocą Opatrz-
ności Bożej, zatrzymali najeźdźców, zmusili wroga do panicznego odwrotu, zwyciężyli, ocalili Ojczyznę i obronili Europę 
– dokładnie tak, jak to czynili przez całe wieki, będąc przedmurzem chrześcijaństwa. To największe zwycięstwo oręża 
polskiego w całej naszej historii zostało odniesione dzięki niezwykłemu męstwu żołnierzy, dzięki mądrości ówczesnych 
przywódców, wreszcie, a może przede wszystkim, dzięki ofiarności całego społeczeństwa zjednoczonego – podkreślam 
to bardzo wyraźnie – zjednoczonego w obronie wolności i własnego państwa, społeczeństwa zdeterminowanego do walki 
i do oporu. 

Cena zwycięstwa była wysoka, ale dzięki ofierze tysięcy poległych i rannych Polska obroniła swój i Europy niepodległy byt.  
A kiedy już była wolna, niepodległa, nasza, własna, Polacy mogli wreszcie po swej pracy odpocząć, na chwilę, w ojczystej 
zagrodzie. 

Wykład inauguracyjny
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W słowach pieśni patriotycznej „Marsz, marsz Polonia” zawarte jest wielkie marzenie kilku pokoleń Polaków z przeło-
mu XVIII, XIX i XX wieku – odzyskać utraconą Ojczyznę i znowu żyć we własnym, wolnym kraju. To marzenie, albo – jak 
mówili – ta romantyczna mrzonka, niepodobieństwo, szaleństwo, równo wiek temu, w listopadzie 1918 roku, stało się 
rzeczywistością. Po 123 latach niewoli odrodziła się wolna Polska, wracając na należne jej miejsce na mapie Europy, jako 
samodzielny, suwerenny podmiot państwowy – powstała z martwych Najjaśniejsza Rzeczpospolita.

Dzisiaj, po 100 latach od tego historycznego wydarzenia, powtarzamy słowa tej pięknej patriotycznej pieśni z dumą  
i radością. Mamy ku temu dobre powody. Przetrwaliśmy dwie wojny światowe, wojnę polsko-bolszewicką, koszmar oku-
pacji niemieckiej, sowieckie ludobójstwo, Holokaust, tragedię Powstania Warszawskiego i wreszcie, już po wojnie, 50 lat 
siłą narzuconą obcą dominację. I pomimo wszystko my, Polacy, wolny Naród, siedzimy u siebie we własnym, wolnym  
i niepodległym kraju, we własnej zagrodzie. A po swej pracy odpoczywamy, świętujemy, składamy hołd, wyrażamy naj-
wyższe uznanie i wdzięczność naszym Ojcom, Dziadom i Pradziadom za otrzymane od nich dziedzictwo, za wolną Polskę.  
Za to, że tu dziś jesteśmy, oni, Naród, zapłacili cenę najwyższą.

Szli Polacy ku niepodległości drogą najtrudniejszą z trudnych – insurekcje, powstania, rewolucje, wojny, hekatomba 
krwi i ofiar najlepszych córek i synów polskiej ziemi. Ich droga ku niepodległości jest dobrze oznakowana tysiącami białych 
brzozowych krzyży na grobach, które poznaje się, że są polskie, po tym, że rozkwitają na nich pąki białych róż. Walczyli  
i ginęli za Polskę – składali swe życie w ofierze, rzucali swój los na stos, byli jak kamienie na szaniec. A wszystko dlatego 
że to święte słowo „Polska” znaczyło dla nich Ojczyzna – Matka, rodzinny dom, ojczysty język, tylko nam właściwe zwy-
czaje, znajome pejzaże, bocianie gniazda na wiejskiej chacie i nasze wierzby szeregiem przycupnięte na miedzy, w gałę-
ziach których wiatr wygrywa mazurki, i kapliczki z frasobliwym świątkiem, krzyże na rozdrożach, cmentarze i serdeczna 
pamięć o tych, co tam spoczywają, śniąc o wolnej Polsce.

Taka Polska – ta od wieków wrośnięta, wbudowana od stuleci w umysły i serca Polaków – żyła w ich sercach, pomimo 
niewoli, pomimo zaborów, prześladowań, katorgi i Sybiru. I właśnie dlatego, że Ona ciągle żyła, żołnierze Legionów Dąbrow-
skiego z taką pewnością i wiarą w ostateczne zwycięstwo powtarzali: „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam  
obca moc wydarła, szablą odbijemy”. Na miejsce poległych przychodzili następni i podejmowali to zobowiązanie, a po 
nich kolejni – wszyscy z ugruntowaną świadomością, że aby słowo „Polska” znaczyło Polska, musi być dopełnione sło-
wem „wolność” i „niepodległość”. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nigdy, nawet przez chwilę, nie zapomnieli o słowach 
największego z Polaków, św. Jana Pawła II: „Wolność nie została nam dana na zawsze. Wolność została nam zadana. 
Wolność trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać”. 

Swój udział w walce o wolną Polskę, swoją obecność wśród najdzielniejszych Żołnierzy Niepodległości zaznaczyli  
z honorem, dumą, męstwem i poświęceniem „sanitarni” – lekarze, medycy, pielęgniarki, aptekarze, słowem ci wszyscy, 
których żołnierskim zadaniem była pomoc rannym na polu bitwy, a także chorym, cierpiącym, potrzebującym, dotkniętym 
przez wojnę, nękanym klęskami epidemii i głodu. Szczególnie zaszczytne miejsce mają tu lekarze warszawscy, w znacz-
nej części wychowankowie działającej od ponad 200 lat naszej wspaniałej Wszechnicy, naszej Szkoły, naszej Alma Mater. 

Poczynając od Wydziału Akademicko-Lekarskiego, utworzonego w 1809 roku, aż do Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, realizuje się tu z niezwykłą konsekwencją, wytrwałością i determinacją wytyczony przez Ojców Założycieli 
program – służyć Ludziom i Ojczyźnie. Przypomina o tym każdego dnia napis na granitowym obelisku przed Rektora-
tem. Ten nakaz, to zobowiązanie widnieje także na sztandarze Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. A stało się tak 
dlatego, że ci sami ludzie, zapaleńcy, entuzjaści, wizjonerzy, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, którzy tworzyli 
Wydział Lekarski, kilka lat później założyli również Towarzystwo. 

I tak to się dzieje, od ponad 200 lat po dzień dzisiejszy: członkowie tej akademickiej rodziny służą ludziom każdego dnia, 
leczą, uczą, pomagają, wspierają. A na wezwanie: „Ojczyzna w niebezpieczeństwie!” ich odpowiedź jest zawsze ta sama: 
„Jestem”, zaś ich miejsce w szeregu, tam gdzie najdzielniejsi – wśród Bohaterów, wśród Kawalerów Orderu Virtuti Militari. 

Przypomnę, że order ten dostaje się „w uznaniu wyjątkowego męstwa w obronie Ojczyzny wykazanego na polu bitwy 
i dokonanego z narażeniem własnego życia”. Ustalono (Bojczuk, Dusińska), że liczba odznaczonych tym najwyższym 
orderem wojskowym lekarzy i studentów medycyny wyniosła 530 osób, w tym 86 lekarzy warszawskich, z czego aż 58 
było członkami Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Liczba odznaczonych może być jeszcze dłuższa i będzie uzu-
pełniana w trakcie dalszych poszukiwań. Ich dokonania są niewątpliwie najpiękniejszymi przykładami bezgranicznego 
oddania, poświęcenia i męstwa przedstawicieli środowiska lekarskiego.
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Dzisiejsza uroczystość jest hołdem dla nich, jest wyrazem naszego podziwu i najwyższego uznania. Chcemy im wyra-
zić najgłębszy szacunek i wdzięczność za wolną Polskę, za nasz Dom własny, za naszą Szkołę.

Poległo ich wielu. Ojczyzna o nich pamięta.
Chwała Bohaterom. 
Jest z nami Pan dr Witold Sikorski, pseudonim „Boruta”, odznaczony za udział w Powstaniu Warszawskim Krzyżem 

Srebrnym Virtuti Militari, żołnierz batalionu harcerskiego „Zośka”, absolwent naszej Uczelni. Przeszedł cały powstańczy 
szlak bojowy swojego batalionu od pierwszego do ostatniego dnia powstania – brał udział w walkach na Woli, Starym 
Mieście i Czerniakowie.

Ze względu na stan zdrowia nie może być z nami Pani dr Janina Gellert-Bauer, pseudonim „Córka”, „Inka”, „Zosia”, 
odznaczona za udział w Powstaniu Warszawskim Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, łączniczka GW ZWZ, a następnie 
KG AK, studentka szkoły Zaorskiego i Tajnego Wydziału Lekarskiego UW. Jej męstwo i poświęcenie były legendarne  
– przeprowadziła kanałami dziesiątki żołnierzy powstania. Przybył za to jej syn, Pan prof. Ryszard Gellert, którego prosimy 
o przekazanie Pani Doktor wyrazów naszego najwyższego szacunku i podziwu wraz z życzeniami powrotu do zdrowia.

A w naszej pamięci pozostaną zawsze ci, którzy już odeszli – Bohaterowie, którym zawdzięczamy wolną Polskę.

Lekarze warszawscy odznaczeni Orderem Virtuti Militari

  1.  Baldauf Franciszek Ksawery (1775-1858) 
Krzyż Złoty – 1819 

  2.  Bartoszek Tadeusz Julian (1894-1944) 
Krzyż Srebrny – 1921

  3.  Bierkowski Ludwik Józef (1801-1860) 
Krzyż Złoty – 1831

  4.  Brandt Franciszek Antoni (1777-1837) 
Krzyż Złoty – 1831

  5.  Butkiewicz Tadeusz Antoniusz (1881-1972) 
Krzyż Srebrny  

  6.  Choróbski Jerzy Ludwik (1902-1986) 
Krzyż Srebrny 

  7.  Chotomski-Dienheim Ferdynand (1797-1880) 
Krzyż Złoty – 1831

  8.  Czekierski Józef (1777-1827) 
Krzyż Złoty – 1819

  9.  Dworzaczek Ferdynand Gotard (1804-1876) 
Krzyż Złoty – 1831

10.  Franio Zofia (1899-1978) 
Krzyż Srebrny – 1948

11.  Frey Jakub Michał (1801-1865) 
Krzyż Złoty – 1831

12.  Frydrych Bartłomiej (1800-1867) 
Krzyż Srebrny – 1831

13.  Gałęzowski Sewer (1801-1878) 
Krzyż Złoty – 1831

14.  Graba-Łęcki Wacław Kazimierz (1891-1975) 
Krzyż Srebrny – 1922

15.   Grygowicz Karol Konstanty (1784-1855) 
Krzyż Złoty – 1819

16.  Handelsman Józef (1883-1962) 
Krzyż Srebrny 

17.  Helbich Adam Bogumił (1796-1881) 
Krzyż Złoty – 1831

18.  Hubicki Stefan Bolesław (1877-1955) 
Krzyż Srebrny – 1922

19.  Ignatowski Roman Wawrzyniec (1805-1889) 
Krzyż Złoty – 1831

20.  Jakowicki Władysław Marian (1885-1942) 
Krzyż Srebrny – 1922

21.  Janikowski Andrzej (1799-1864) 
Krzyż Złoty – 1831

22.  Jasiński Jakub Jan Józef (1791-1855) 
Krzyż Złoty – 1831

23.  Kaczkowski Karol Maciej (1797-1867) 
Krzyż Złoty – 1831

24.  Kaczkowski Michał (1808-1850) 
Krzyż Złoty – 1831

25.  Koch Jan Oświata (1788-1864) 
Krzyż Srebrny – 1810 
Krzyż Złoty – 1819 

26.  Korewa Aleksander Tomasz (1803-1874) 
Krzyż Złoty – 1831

27.  Kosztulski Jan (1790-1869) 
Krzyż Złoty – 1831

28.  Kronenberg Stanisław Salomon (1809-1843) 
Krzyż Złoty – 1831

29.  Kulesza Jan Filip (1799-1872) 
Krzyż Złoty – 1831

30.  Lebel Ignacy (1792-1861) 
Krzyż Złoty – 1831

31.  Loth Edward Karol (1884-1944) 
Krzyż Srebrny – 1922

32.  Lubelski Filip (1786-1879) 
Krzyż Złoty – 1831

33.  Malcz Jan Fryderyk Wilhelm (1795-1852) 
Krzyż Złoty – 1831

34.  Maraszek Jan (1899-1977) 
Krzyż Srebrny 

35.  Marcinkowski Karol (1800-1846) 
Krzyż Złoty – 1831

36.  Nieznański Ignacy (1800-1887) 
Krzyż Złoty – 1831

37.  Przystański Stanisław (1785-1852) 
Krzyż Złoty – 1810

38.  Ronthal Walenty (1800-1883) 
Krzyż Złoty – 1831

39.  Rosset Otto (1790-1859) 
Krzyż Złoty – 1831

40.  Rudnicki Adam Antoni (1784-1838) 
Krzyż Złoty – 1831

41.  Rudowski Witold Janusz (1918-2001) 
Krzyż Srebrny 

42.  Rudzki Stefan Piotr (1875-1941) 
Krzyż Srebrny – 1922

43.  Składkowski Sławoj Felicjan (1885-1962) 
Krzyż Srebrny – 1922

44.  Sokołowski Tadeusz Mieczysław (1887-1965) 
Krzyż Srebrny – 1922

45.  Stackebrandt Ludwik Karol (1790-1855) 
Krzyż Złoty – 1819

46.  Stefanowski Antoni (1885-1940) 
Krzyż Srebrny – 1922

47.  Stummer Jan Chrzciciel (1784-1845) 
Krzyż Złoty – 1809

48.  Szarecki Bolesław (1874-1960) 
Krzyż Srebrny – 1944

49.  Szokalski Wiktor Feliks (1811-1891) 
Krzyż Złoty – 1831

50.  Szwencki Bogumił Fryderyk (1784-1860)   
Krzyż Złoty – 1819

51.  Theyner Jan Gotfryd (1790-1828) 
Krzyż Złoty – 1819

52.  Toeplitz Maksymilian (1804-1834) 
Krzyż Złoty – 1831

53.  Valbourg Wilhelm (1759-1823) 
Krzyż Złoty – 1812

54.  Welfle Tadeusz (1896-1944) 
Krzyż Srebrny – 1921

55.  Werner Fryderyk August (1781-1852) 
Krzyż Złoty – 1810

56.  Załuska Jan Telesfor (1873-1941) 
Krzyż Srebrny – 1922

57.  Zawadowski Witold Eugeniusz (1888-1980) 
Krzyż Srebrny – 1922

Dopełnieniem wykładu inauguracyjnego był spektakl poetycko-wokalny pt. „Żołnierzom Niepodległości w hołdzie”  
przygotowany na podstawie scenariusza prof. Jerzego Jurkiewicza.
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FAKT 1. 
Konsolidacja to nie likwidacja

Konsolidacja nie oznacza likwidacji ani ograniczenia działalności żadnego ze szpitali. Trzy łączone szpita-
le będą organizacyjnie filiami UCK (Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego), działającymi jako oddzielne  
publiczne zakłady opieki zdrowotnej w dotychczasowych lokalizacjach i budynkach. Nie ma planów sprze-
daży czy komercji majątku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus ani żadnego innego szpitala WUM.

WUM nie może pozwolić sobie na likwidację szpitali czy ich jednostek ze względu na to, że celem statuto-
wym Uczelni jest kształcenie. Posiadana baza jest w pełni wykorzystywana, dlatego też nie ma możliwości 
ulokowania zajęć realizowanych w SKDJ w jakimkolwiek innym szpitalu, czy to własnym, czy stanowiącym 
bazę obcą, czyli w szpitalach, których Uczelnia nie jest właścicielem, ale posiada w nich jednostki organi-
zacyjne realizujące dydaktykę. 

FAKT 2. 
Pacjenci nie ucierpią

Na zmianach nie ucierpią w żaden sposób pacjenci naszych szpitali. Konsolidacja nie wpłynie w jakikol-
wiek negatywny sposób na poziom leczenia oraz liczbę udzielanych świadczeń zdrowotnych. Placówki 
będą działały nieprzerwanie, z zachowaniem najwyższego, wysokospecjalistycznego poziomu leczenia 
właściwego dla szpitali klinicznych WUM, który gwarantuje najwyższej klasy kadra: lekarska, pielęgniarska, 
położnicza, pomocnicza medyczna oraz administracyjna. 

FAKT 3. 
Kliniki, Odziały i Poradnie – brak zmian 

Wszystkie Kliniki, Oddziały i Poradnie będą funkcjonowały w dotychczasowych lokalizacjach.

FAKT 4. 
Kadra lekarska i pielęgniarska – brak ograniczenia zatrudnienia

Nie są planowane ograniczenia zatrudnienia kadry lekarskiej i pielęgniarskiej z powodu likwidacji czy 
łączenia jednostek medycznych. Wręcz przeciwnie, dzięki konsolidacji i oszczędnościom jest szansa  
w przyszłości na wzrost i poprawę warunków zatrudnienia. 

FAKT 5. 
Dramatyczne długi wszystkich trzech szpitali 

Sytuacja finansowa wszystkich trzech szpitali jest dramatyczna. Długi (stan na 31 grudnia 2017 r.): SPDSK 
– 365 mln złotych, SPCSK – 266 mln złotych, SKDJ – 184 mln złotych.

Według prognozy na koniec 2018 r. całkowite zobowiązania łączonych szpitali wyniosą 933 mln zł, w tym 
zobowiązania wymagalne – 252 mln zł i zobowiązania krótkoterminowe – 619 mln zł. 

Z analiz wynika, że zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie:
SKDJ –  ok. 253 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe – 167 mln zł,  

kredyty w parabankach – ponad 20 mln zł; 
SPDSK –  ok. 391 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe –  230 mln zł,  

kredyty w parabankach – 270 mln zł;
SPCSK –  ok. 288 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe – 221 mln zł,  

kredyty w parabankach – 30 mln zł.

Fakty o konsolidacji trzech największych szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: 
Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego, 
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego 

i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
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FAKT 6. 
Konsolidacja to jedyna realna szansa na uratowanie trzech szpitali i Uniwersytetu

Decyzja o połączeniu SPCSK, SPDSK i SKDJ wynika ze skali działalności tych trzech szpitali, ponieważ 
w chwili obecnej mają one ponad 800 mln zł przychodów, co stanowi 10 razy więcej od największego  
z jednoprofilowych szpitali WUM – Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej. Szpital Kliniczny im. ks. 
Anny Mazowieckiej, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny są podmiotami jednoprofilowymi, zaj-
mującymi się świadczeniami w bardzo wąskiej dziedzinie i dlatego nie da się trzech restrukturyzowanych 
podmiotów uratować ich przychodami. Szpitale jednoprofilowe nie generują zysków, ale ich budżety się 
bilansują.

Jak pokazały dogłębne, profesjonalne analizy stanu finansów, zarządzania i organizacji wszystkich trzech 
łączonych placówek, tylko jednoczesna restrukturyzacja długów oraz struktury zarządczej, administracyjnej 
i pomocniczej medycznej wszystkich trzech szpitali może je uratować, a w dłuższej perspektywie pozwolić 
im się rozwijać. Po połączeniu ograniczenie kosztów może nastąpić na przykład przy procesie zamawiania 
sprzętu czy usług, gdyż będzie można wykorzystać efekt skali.

Podstawą jest skonsolidowanie zadłużenia, uzyskanie lepszych warunków spłat i jak najszybsze upora-
nie się z kredytami zaciągniętymi na najbardziej niekorzystnych warunkach. Decyzja o konsolidacji była 
konsultowana zarówno z resortem zdrowia, jak i z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który ocenił ją bar-
dzo pozytywnie i zapowiedział, że aktywnie włączy się w finansowanie całego przedsięwzięcia. 

WUM jako organ tworzący musi pokryć stratę szpitala pediatrycznego (DSK) za rok 2016 w wysokości 40 
mln zł, a za rok 2017 – w wysokości 13,5 mln zł. W kolejnych latach szpitale przy ul. Banacha i Lindleya też 
wygenerują straty, które WUM będzie musiał pokryć. W sumie kwota może urosnąć do 70 mln zł. Dla WUM 
to astronomiczna suma. W przypadku takiego wydatku WUM musiałaby wykazać ujemny wynik finansowy, 
a to grozi zarządem komisarycznym i ryzykiem zaprzestania dalszej działalności Uczelni.

FAKT 7. 
Konsolidacja szansą na zwiększenie kontraktów oraz ryczałtu dla szpitali

Ryczałty na świadczenia zdrowotne połączonych placówek zostaną zsumowane, istnieje realna szansa 
na zwiększenie kontraktów z NFZ oraz ryczałtu dla UCK, a także możliwość zwiększenia finansowania in-
nych świadczeń, które nie są limitowane, np. transplantologicznych. Możliwe jest także finansowanie tego 
samego rodzaju działalności w dwóch lub trzech różnych lokalizacjach, np. izby przyjęć. Łączna suma 
wykonania ryczałtu w I półroczu 2018 r. przez trzy szpitale, które podlegają konsolidacji, wyniosła 100,5%.

Niepokojący jest fakt niewykonywania ryczałtu przez SKDJ, bowiem, zgodnie z prawem, placówce grozi 
zmniejszenie jego wysokości w latach kolejnych.

FAKT 8. 
Rosną przychody w SPCSK i SPDSK, w SKDJ nie rosną do oczekiwanego poziomu

Ponad połowa przychodów SKDJ pochodzi z ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. Fakt 
niewykonania ryczałtu w I półroczu 2018 r. – zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie określania wyso-
kości ryczałtu w następnym okresie rozliczeniowym – spowoduje jego obniżenie w II półroczu i następnych 
okresach rozliczeniowych. Jest to trwała utrata przychodów SKDJ w wysokości blisko 4 mln zł rocznie.

FAKT 9. 
WUM nie może poręczyć kolejnego kredytu dla każdego z zadłużonych szpitali

Uniwersytet musi dbać o stan finansów wszystkich szpitali, których jest właścicielem, a nie tylko wybra-
nych jednostek, szczególnie w sytuacji, gdy brak konsolidacji wymusi na WUM spłatę ponad 50 mln złotych 
ujemnego wyniku finansowego SPDSK wygenerowanego za lata 2016-2017. Szansą na przyjęcie przez 
BGK zabezpieczenia postaci poręczenia kredytu przez WUM jest konsolidacja szpitali i wykazanie, że jej 
efektem będzie w określonej perspektywie zbilansowanie działalności Centrum.
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FAKT 10. 
Konieczna jest optymalizacja pracy procesu diagnostyczno-laboratoryjnego  

w konsolidowanych szpitalach
W diagnostyce laboratoryjnej i serologii w trzech szpitalach łącznie pracuje 306 osób. WUM nie stać na 
utrzymywanie tak rozbudowanej struktury, w świetle niskich przychodów z NFZ i budżetu państwa na dzia-
łalność dydaktyczną. Konsolidacja jest koniecznością, nie tylko w kwestii zmniejszenia zatrudnienia, ale 
także w świetle np. pokrywania się różnego rodzaju analizatorów (specyfikacja 2/3 ze 150 analizatorów jest 
w trzech szpitalach identyczna).

FAKT 11. 
Modernizacja i rewitalizacja Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus nie jest zagrożona

Planowana rewitalizacja i modernizacja Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus nie jest zagrożona. WUM 
usilnie zabiega o środki na ten cel. Uniwersytet złożył do Ministerstwa Zdrowia przygotowany przez Szpital 
wniosek o finansowanie inwestycji rewitalizacji kampusu Lindleya ze środków budżetu państwa, przygoto-
wuje i przesyła kolejne uzupełnienia i wyjaśnienia do tego wniosku. Uzyskanie finansowania tej koniecznej 
modernizacji bazy klinicznej jest tak samo ważne dla Szpitala w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych, jak i dla Uniwersytetu w zakresie możliwości realizacji zadań dydaktycznych i naukowych. Uniwer-
sytet nie ma możliwości relokacji zadań dydaktycznych do innych jednostek. W tym zakresie stanowisko 
związków zawodowych, wyrażających obawę przed utratą środków na rewitalizację w wyniku konsolidacji 
szpitali, nie ma racjonalnych podstaw.

FAKT 12. 
Dialog z przedstawicielami różnych grup nt. konsolidacji 

Związki zawodowe i społeczność akademicka, w zakresie możliwości uzyskania informacji o sytuacji finan-
sowej szpitali klinicznych podlegających konsolidacji, były informowane podczas:
1. Posiedzeń Senatu WUM:

• 26 marca, informacja o sytuacji finansowej DSK
• 23 kwietnia, informacja o sytuacji finansowej wszystkich szpitali klinicznych
• 21 maja, przedstawienie planu działań konsolidacyjnych, pozytywna opinia Senatu.
W posiedzeniach zarówno Senatu Uczelni, jak i Kolegium Rektorskiego mają prawo uczestniczyć przed-
stawiciele związków zawodowych delegowani przez organizacje związkowe do udziału w posiedzeniach 
tych ciał statutowych WUM. Według informacji uzyskanych w Biurze Organizacyjnym WUM, zarówno  
w posiedzeniach Kolegium, jak też w posiedzeniach Senatu w tych terminach, mimo zaproszeń, nie 
brał udziału dr Grzegorz Benke – przedstawiciel w Senacie Uczelni związków zawodowych działających  
w szpitalach.

2. Szkoleń dla członków Rad Społecznych szpitali – 27 kwietnia.
3.  Spotkań w szpitalach z udziałem Rektora prof. Mirosława Wielgosia, w których brali udział kierowni-

cy jednostek organizacyjnych (medycznych i niemedycznych), przedstawiciele związków zawodowych 
działających w danym szpitalu, dyrekcje szpitali – 11-13 czerwca.

4.  Spotkania ze związkami zawodowymi – 15 czerwca br.
5.  Posiedzeń Rad Społecznych szpitali, które odbyły się w dniach 27 czerwca (SKDJ i DSK) oraz 29 czerwca  

(CSK) br. W posiedzeniach tych również wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami.
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Zgodnie z ustalonym strategicznym planem działania 16 lipca br. został powołany Zarządzeniem Rektora 
WUM Komitet Sterujący, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu konsolidacji. W jego skład wchodzą 
m.in. Rektor WUM – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. dr hab.  
Wojciech Braksator, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. dr hab. Krzysztof  
J. Filipiak, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Jakub Szulc, były Wiceminister Zdrowia, a obec-
nie Główny Inspektor Sanitarny – Jarosław Pinkas, prof. dr hab. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry  
i Kliniki Kardiologii WUM (SPCSK), prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz – Kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, 
Transplantacyjnej i Wątroby WUM (SPCSK), prof. Piotr Radziszewski – Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, 
Onkologicznej i Czynnościowej (SKDJ), prof. Michał Matysiak – Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej WUM (SPDSK), Stanisław Pitucha – Dyrektor Biura ds. Szpitali Klinicznych, Pełnomocnik Rektora  
ds. spółek WUM oraz Piotr Nowicki – Pełnomocnik Rektora ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych  
i organizacji onkologii klinicznej WUM. Komitet Sterujący zbiera się co dwa tygodnie i kontroluje działania 
tzw. Zespołu ds. Planu Operacyjnego Konsolidacji i Restrukturyzacji, spotykającego się co tydzień. 

Informacje nt. konsolidacji były przedstawiane również podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. 
ochrony zdrowia działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie ma-
zowieckim (20 sierpnia) i posiedzenia prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (5 września). 

Przedmiotem dyskusji będzie przygotowany do 30 września 2018 roku, do przedłożenia władzom WUM, 
Plan Operacyjny Konsolidacji i Restrukturyzacji. Dokument zostanie poddany dyskusji na płaszczyźnie  
Komisji Dialogu Społecznego ds. Konsolidacji.

FAKT 13. 
Powstaje Plan Operacyjny Konsolidacji i Restrukturyzacji 

Od lipca do 30 września br. tworzony jest bardzo konkretny plan operacyjny uwzględniający realia każdego 
ze szpitali i to, co się stanie po ich połączeniu. W październiku nastąpi zatwierdzenie planu i uruchomienie 
działań formalno-prawnych w zakresie konsolidacji, które potrwają do końca 2018 roku. Ponadto dzięki 
podjęciu decyzji o połączeniu placówek, po rozmowach z BGK oraz z Ministerstwem Zdrowia, jest szansa 
na spłacenie zadłużenia szpitali w parabankach i restrukturyzację kredytów, co pozwoli na ustabilizowanie 
sytuacji połączonych podmiotów.

FAKT 14.  
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM zacznie działać 1 stycznia 2019 roku

Tylko wspólne, rozsądne, solidarne i odpowiedzialne działania wszystkich trzech szpitali klinicznych pod 
jednym zarządem mogą uratować zadłużone szpitale i cały Uniwersytet.
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Nowo powołani kierownicy katedr, klinik i zakładów 
od 1 października 2018 r.

I Wydział Lekarski 

 Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2026
 Prof. dr hab. Barbara Górnicka Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Grzegorz Basak Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Prof. dr hab. Paweł Krajewski Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Rafał Płoski Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Marek Radkowski Kierownik Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Piotr Radziszewski Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Olgierd Rowiński Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2022
 Prof. dr hab. Hanna Szajewska Kierownik Kliniki Pediatrii 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Izabela Pągowska-Klimek Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej 
  Powołana na okres 1.09.2018 – 30.09.2020*
 Dr hab. Lidia Zawadzka-Głos Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024  
 Prof. dr hab. Paweł Włodarski Kierownik Zakładu Metodologii Badań Naukowych
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 

II Wydział Lekarski 

 Prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz  Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Artur Mamcarz Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Robert Krzysztof Mlosek Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska  Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Rafał Stec Kierownik Kliniki Onkologii
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Bożena Werner Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Tomasz Pasierski Kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Bartosz Łoza Kierownik Kliniki Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii  
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2021

Wydział Lekarsko-Dentystyczny 

 Prof. dr hab. Piotr Pruszczyk  Kierownik  Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki  
i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej  

  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Małgorzata Zadurska Kierownik Zakładu Ortodoncji 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Piotr Zawadzki Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Jamy Ustnej i Implantologii 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
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* osoby powołane na dane stanowisko po raz pierwszy

Wydział Farmaceutyczny

 Dr hab.Tomasz Pawiński Kierownik Zakładu Chemii Leków 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki Kierownik Zakładu Badania Środowiska  
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2021*
 Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny Kierownik Zakładu Farmakodynamiki
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Prof. dr hab. Piotr Wroczyński Kierownik Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2022
 Dr hab. Dariusz Pisklak Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Joanna Kolmas Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Dr hab. Joanna Stefańska Kierownik Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Prof. dr hab. Jadwiga Turło Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Ireneusz Grudziński Kierownik Zakładu Toksykologii Stosowanej
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*

Wydział Nauki o Zdrowiu

 Prof. dr hab. Janusz Wyzgał Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr hab. Robert Gałązkowski Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Dr hab. Olga Ciepiela Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
  Powołana na okres 1.06.2018 – 30.09.2023*
 Dr hab. Tomasz Kryczka Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2021*
 Prof. dr hab. Katarzyna Koziak Kierownik Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Dr hab. Bożena Kociszewska-Najman Kierownik Kliniki Neonatologii
  Powołana na okres 28.07.2018 – 30.09.2023*
 Prof. dr hab. Andrzej Friedman Kierownik Kliniki Neurologii 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2021
 Dr hab. Aleksandra Czerw Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego 
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2024*
 Prof. dr hab. Bolesław Samoliński Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024* 

Jednostki ogólnouczelniane

 Dr Ewa Skrzypek Kierownik Zakładu Historii Medycyny
  Powołana na okres 1.10.2018 – 30.09.2020*
 Mgr Jerzy Chrzanowski Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
  Powołany na okres 1.10.2018 – 30.09.2024
 Dr Antonina Doroszewska Kierownik Studium Komunikacji Medycznej
  P.o. od 1.09.2018*
 Dr Adam Tyszkiewicz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny 
  Powołany od 1.10.2018*
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Awanse, nagrody
• Prof. Mirosław Wielgoś – Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Rektor WUM, został nominowany przez Ministra Zdrowia 
do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii.
• Prof. Maciej Karolczak – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci został wyróżniony przez Rzecznika Praw 
Dziecka Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
• Dr Paweł Balsam (I Katedra i Klinika Kardiologii) został wybrany na Przewodniczącego Komisji Młodych Elektrofizjologów  
w European Heart Rhythm Association, największej europejskiej organizacji zajmującej się zaburzeniami rytmu serca.
• Dr Małgorzata Bobrowicz (Zakład Immunologii) oraz dr hab. Łukasz Szarpak (Zakład Medycyny Ratunkowej) znaleźli się  
w gronie laureatów tegorocznej Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Dr Małgorzata Bobrowicz została wyróżniona za pracę dok-
torską „Wpływ inhibitorów deacetylaz histonów na regulację cząsteczek CD20 w komórkach nowotworowych”. Dr. hab. Łukasza 
Szarpaka doceniono za osiągnięcia naukowo-techniczne. Zespołowi naukowców, w skład którego wchodził, przyznano III na-
grodę za program „ECMO dla Wielkopolski”. 
• Dr hab. Magdalena Winiarska (Zakład Immunologii) otrzymała ERC Starting Grant przyznany przez Europejską Radę ds. 
Badań Naukowych. To pierwszy taki grant realizowany na WUM. Celem nagrodzonego projektu „Poszukiwanie nowatorskich 
strategii usprawniających immunoterapię nowotworów (STIMUNO)” jest poszukiwanie nowych szlaków zaangażowanych  
w regulację przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej. 
• Mgr Paweł Koczkodaj, doktorant w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka, został wybrany na członka European 
Health Parliament (EHP) w Brukseli, gdzie będzie odpowiedzialny za zagadnienia prewencji antynowotworowej.
• Dr Mariusz Tomaniak (I Katedra i Klinika Kardiologii) otrzymał grant w konkursie NCN Sonatina 2 na realizację 
projektu „Ocena wpływu struktury blaszki miażdżycowej oraz sił ścinających oddziałujących na śródbłonek na 
parametry aktywacji płytek krwi w tętnicy wieńcowej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych”. 
• Doktorantki WUM lek. Beata Krystyna Rak (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii) oraz mgr Martyna 
Krężołek (II Klinika Psychiatryczna) znalazły się na liście laureatów szóstej edycji konkursu Etiuda Narodo-
wego Centrum Nauki.
• Dr hab. Łukasz Szarpak (Zakład Medycyny Ratunkowej) znalazł się w gronie 15 finalistów 18. edycji 
Nagród Naukowych POLITYKI. 
• Pięć projektów naukowych realizowanych przez studentów i absolwentów I WL otrzymało dofinanso-
wanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach inicjatywy „Najlepsi z Najlepszych! 3.0”. Środki 
finansowe otrzymali:

-  dr Małgorzata Bobrowicz oraz Mieszko Lachota na projekt „Zbadanie profilu cytotoksyczności i migracji 
limfocytów NK – rozwój nowoczesnych terapii w immunoonkologii”,

-  Dawid Mehlich na projekt „Wpływ kinaz MLK na potencjał inwazyjny komórek raka piersi w warunkach stresu 
oksydacyjnego – prezentacja wyników badań in vitro w modelu 3D”,

-  Wiktor Paskal i Adriana Paskal na projekt „Chirurgia rekonstrukcyjna: nowe zastosowanie znanych substancji lecz-
niczych w celu efektywniejszej regeneracji uszkodzonych tkanek”,

-  Magdalena Chrabąszcz na projekt „Interdyscyplinarne spojrzenie na patogenezę łuszczycy zwykłej w kontekście zaburzo-
nej bariery jelitowej”,

-  Magdalena Ciebiera, Agata Majewska, Łukasz Rowicki oraz Monika Zasztowt na projekt „Aktualne problemy ginekologii  
i położnictwa na arenie międzynarodowej oczami studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

• Podczas 3. edycji obozu BraveCamp, organizowanego przez Inkubator UW, nagrodzono autorów najlepszych projektów na-
ukowych i biznesowych. Wyróżnienia otrzymały studentki Katarzyna Pęksa oraz Anna Nowak reprezentujące I WL. Katarzynę 
Pęksę wyróżniono za projekt UHURA dotyczący opracowania rozwiązań wspierających osoby, które w wyniku wypadku lub 
interwencji chirurgicznej utraciły zdolność mówienia. Annę Nowak doceniono za Medstudenting, czyli projekt materiałów pape-
teryjnych przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych. 
• Julia Iżowska – tegoroczna absolwentka WLD – zajęła I miejsce w finale programu 3M Dentists of the Future.
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Jednym 
z wnioskodawców, który otrzyma dofinansowanie, jest Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Celem 
programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospo-
darczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich.
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki trzeciego konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w ramach współ-
pracy polsko-niemieckiej. Konsorcjum, któremu przewodzi WUM, otrzyma dofinasowanie na projekt „Aplikacja mobilna dla 
pacjentów i lekarzy wielu specjalności – narzędzie edukacji i wsparcia w procesie decyzyjnym przed leczeniem operacyjnym”. 
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Aplikacja przyczyni się m.in. do poprawy stanu zdrowia i jakości życia chorych oraz podniesienia ich kompetencji. Ze strony 
naszej Uczelni w projekt zaangażowani są naukowcy z I Katedry i Kliniki Kardiologii: prof. Grzegorz Opolski, dr Paweł Balsam 
(kierownik projektu), dr Łukasz Kołtowski, dr Piotr Lodziński, lek. Michał Peller i lek. Krzysztof Ozierański.
• Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ otrzymał grant na realizację międzynarodowego projektu w ramach programu 
Erasmus + w zakresie akcji KA2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa 
wyższego. Projekt „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing  
European Curriculum” będzie realizowany z pięcioma uczelniami partnerskimi z Hiszpanii, Włoch, Grecji, Czech i Słowenii. 
Kierownikiem projektu z ramienia WUM została dr hab. Joanna Gotlib – Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, 
Prodziekan WNoZ ds. Oddziału Zdrowia Publicznego.
• Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM otrzymało certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”. Dokument  
z rąk Rafała Kilińskiego, prezesa zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, odebrał prof. Mirosław Wielgoś – Kierow-
nik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Rektor WUM.
• W ogłoszonym przez ShanghaiRanking Consultancy tegorocznym dziedzinowym zestawieniu uniwersytetów nasza Uczelnia 
została sklasyfikowana w 3 dyscyplinach z obszaru nauk medycznych: medycynie klinicznej (miejsca 401-500, zachowana 
pozycja z 2017 roku), zdrowiu publicznym (miejsca 301-400, awans z miejsc 401-500 z 2017 roku) oraz farmacji i naukach far-
maceutycznych (miejsce 401-500, zachowana pozycja z 2017 roku). 

• Warszawski Uniwersytet Medyczny po raz pierwszy został uwzględniony w grupie uczeni mających szansę znaleźć się 
w rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – określanym 

również jako Lista Szanghajska. Nasz Uniwersytet sklasyfikowano na dodatkowej liście obejmującej uczelnie, które 
zajęły miejsca od 501 do 1000 (ARWU World Top 500 Candidates 2018). WUM uplasował się w ósmej setce 

razem z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniką Warszawską. 
• Podczas II Pucharu Świata w Plażowym Korfballu rozgrywanym w belgijskim Blankenberge polska drużyna 
zdobyła brązowy medal. W składzie zespołu, który 12 sierpnia stanął na podium, znaleźli się reprezentanci 
WUM: Tamara Siemieniuk (absolwentka dietetyki), Natalia Klimczyk (studentka położnictwa) oraz Rafał 
Diadik – trener naszej sekcji. 
• Zespół golfistów AZS WUM w składzie Dominika Antoniszczak, Konrad Zygarski i Aleksandra Bukowska 
zdobył jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy medal podczas I i II Turnieju Międzyuczelnianego w Golfa.

Władze rektorskie na obozie studenckim
10 lipca Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof  

J. Filipiak odwiedzili obóz kardiologiczny koła studenckiego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii (opiekun: dr Paweł 
Balsam) organizowany w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. W trakcie wizyty odbyły się wykłady dla studentów 

obozu i pracowników szpitala. Prof. Mirosław Wielgoś wygłosił wykład „Co nowego w medycynie płodu?”, a prof. Krzysztof  
J. Filipiak omówił „Nowe europejskie wytyczne diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego 2018”.

Władze rektorskie oraz uczestnicy obozu
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Wręczenie dyplomów absolwentom I WL   
13 lipca świadectwa ukończenia studiów odebrało 65 absolwentów elektroradiologii, 49 absolwentów logopedii ogólnej i klinicz-
nej oraz 28 absolwentów audiofonologii z protetyką słuchu. Gospodarzem dyplomatorium był prof. Paweł Włodarski – Dziekan  
I WL. Władze rektorskie reprezentowała prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Przybyli również: prof. 
Krzysztof Czajkowski – Prodziekan I WL ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich oraz przedstawiciele pozostałych wydziałów 

WUM. Prof. Paweł Włodarski powiedział m.in.: „Chcieliby-
śmy, aby praca w zawodzie, który Państwo wybrali i do 
którego przygotowywaliście się przez ostatnie 3 lata, dała 
wiele satysfakcji. Jestem pewien, że praca z pacjentami, 
która wymaga nieprzeciętnego poświęcania, da Państwu 
tę satysfakcję”. Prof. Barbara Górnicka wyraziła radość  
z faktu, że może wspólnie z absolwentami świętować ich 
ogromny sukces będący ukoronowaniem ciężkiej pracy 
oraz wyraziła przekonanie, że satysfakcja z wykonywa-
nego zawodu przyćmi wszelkie trudy i niedogodności, 
z którymi będzie się trzeba zmagać w przyszłości.   
W imieniu absolwentów głos zabrała Daria Sko-
czylas, kończąca studia licencjackie na kie-
runku elektroradiologia. 

Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo
23 lipca odbyła się uroczystość czepkowania absolwentek studiów I stopnia kierunku położnictwo. Spo-
tkanie poprowadził prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo WNoZ. W uroczystości 
wzięli udział m.in.: Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji prof. Wojciech Braksator, Dziekan WNoZ prof. Piotr 
Małkowski, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ dr hab. Joanna Gotlib. Rektor prof. Miro-
sław Wielgoś, w liście skierowanym do uczestników wydarzenia, podkreślił rolę położnej w ochronie zdro-
wia: jej wiedzę, umiejętności oraz codzienną troskę o mamy i dzieci. Do kończących studia zwrócił się prof. 
Piotr Małkowski. Gratulując im uzyskania dyplomów, zapewnił, że nauczyciele akademiccy dołożyli wszelkich 
starań, aby należycie przygotować tegoroczne absolwentki do wykonywania przyszłych obowiązków. Podczas 
uroczystości wręczono listy gratulacyjne Larze Aramide, Agacie Piotrowskiej i Dominice Lewandowskiej, które 
uzyskały najwyższą średnią z toku studiów. Wyróżniono także Danutę Lipiec, Karolinę Pawelec i Antoninę Szczer-
bicką – autorki najwyżej ocenionych prac licencjackich oraz Katarzynę Górniak i Magdalę Suchtę za zaangażowanie  
w działalność studencką. Listy gratulacyjne otrzymały studentki biorące udział w projekcie „Mentoring w położnictwie”: Alek-
sandra Moździerz, Katarzyna Górniak, Adriana Poryszewska i Aleksandra Gutowska. Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych wręczyła nagrody absolwentkom z najwyższym wynikiem, na który złożyła się średnia z toku studiów, ocena 
pracy licencjackiej i rezultat egzaminu dyplomowego. Otrzymały je: Lara Aramide, Dominika Lewandowska, Agata Piotrowska, 

Katarzyna Jabłońska, Alicja Chmielewska, 
Agata Łaszczewska, Anna Ryżko, Weroni-
ka Szczepańska, Agata Okońska i Marta 
Miętus. Z ramienia Samorządu Studentów 
WNoZ do swoich koleżanek zwróciła się 
Aleksandra Hyży, zaś w imieniu studentów 
II roku kierunku położnictwo – Magdalena 
Jaszczur. Głos zabrała także Aleksandra 
Moździerz – starościna roku.

Ślubowanie absolwentek kierunku położnictwo

Władze rektorskie i dziekańskie wręczają dyplom 
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I Katedra i Klinika Kardiologii w międzynarodowym projekcie 
badawczym 
STEER-AF to nazwa projektu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  
w którym weźmie udział I Katedra i Klinika Kardiologii. Celem projektu STEER-
-AF (Stroke prevention and rhythm control Therapy: Evaluation of an Educatio-
nal Programme of the European society of cardiology in a cluster-Randomised 
trial in patients with Atrial Fibrillation) jest zbadanie w sposób randomizowany 
wpływu edukacji lekarzy na decyzje terapeutyczne podejmowane u chorych  
z migotaniem przedsionków. W przedsięwzięciu wezmą udział jednostki  
z sześciu krajów: Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Hiszpanii.  
I Katedra i Klinika Kardiologii będzie jednym z trzech krajowych ośrodków uczestniczących w tej inicjatywie. Z ramienia naszej Kliniki  
w projekt będzie zaangażowany dr Paweł Balsam, pełniący funkcję trenera krajowego. Projekt obejmie 20-tygodniowy program 
uczący zapobiegania udarom i terapii kontrolującej rytm serca. W ramach przedsięwzięcia  zostanie wytypowanych 70 lokalnych 
ośrodków, w których przebadana zostanie grupa 2 tys. pacjentów.

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II WL 
3 sierpnia wręczono dyplomy 151 absolwentom studiów I i II stopnia Oddziału Fizjoterapii II WL. Spotkanie pro-

wadził Dziekan II WL prof. Marek Kuch. Władze rektorskie reprezentował Prorektor ds. Personalnych i Orga-
nizacyjnych prof. Andrzej Deptała. Przybyli również członkowie władz dziekańskich pozostałych wydziałów. 
Prof. Andrzej Deptała, zwracając się do absolwentów, podkreślił szczególną rolę fizjoterapeuty w terapii osób 
chorych onkologicznie. Odczytał list JM Rektora, w którym prof. Mirosław Wielgoś pogratulował bohaterom 
uroczystości i podkreślił, że uzyskanie dyplomów jest wynikiem zdolności, wytrwałości w nauce i ciężkiej 
pracy. Głos zabrał Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii dr hab. Dariusz Białoszewski, który odwołując się 
do aktualnie obowiązującego roz-
porządzenia Ministra Zdrowia do-
tyczącego szczegółowego wykazu 

czynności zawodowych fizjotera-
peuty, zachęcał i przekonywał absol-

wentów do kontynuowania kształcenia 
na studiach magisterskich lub też uzy-

skania specjalizacji. Medal „Złoty Laur Ab-
solwenta” otrzymała Agata Szymańska, która 

ukończyła studia z najlepszym wynikiem (średnia 
4,75). Przekazano także nagrody trzem studentkom doce-
nionym za działalność w EMSA Warszawa: Martynie Paw-
likowskiej, Rozalii Kitowskiej i Emilii Wachol. W imieniu  
kończących studia głos zabrał Adam Niedziela – absol-
went studiów II stopnia.

Wręczenie Agacie Szymańskiej przez władze rektorskie i dziekańskie medalu „Złoty Laur Absolwenta”

Nowa metoda diagnostyczna w Zakładzie Medycyny Nuklearnej
Zespół Zakładu Medycyny Nuklearnej (kierownik Zakładu: prof. Leszek Królicki) opracował i wprowadził kolejną unikalną metodę 
diagnostyczną. Oparta jest ona na obrazowaniu obecnego na powierzchni komórek raka prostaty i jego przerzutów specyficznego  
antygenu błonowego dla prostaty (prostate specific membrane antygen – PSMA). Stwierdzenie obecności PSMA umożliwia za-
stosowanie tego antygenu w celowanej diagnostyce i terapii. Pierwsza w Polsce terapia z zastosowaniem emitera promieniowa-
nia α 225Ac-PSMA została przeprowadzona przez dr hab. Jolantę Kunikowską i prof. Leszka Królickiego. Terapia prowadzona 
jest wspólnie z zespołem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego kierowanej przez prof. Zbigniewa Gacionga. 
Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn, zajmuje drugie miejsce  
w zapadalności i umieralności z powodu nowotworów u mężczyzn.
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Podpisanie listu intencyjnego  
8 sierpnia między WUM a firmą MedApp SA został podpisany list intencyjny w zakresie współpracy dotyczącej wykorzystania plat-
formy CarnaLife do wizualizacji standardowych danych klinicznych oraz systemu telemedycznego. Sygnatariuszami listu ze strony 
WUM, w imieniu Rektora prof. Mirosława Wielgosia był Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju prof. Krzysztof  
J. Filipiak, zaś ze strony MedApp SA – Mateusz Kierepka, Prezes Zarządu. W spotkaniu uczestniczyli także dr Piotr Lodziński, dr hab. 
Zenon Huczek oraz dr Paweł Balsam z I Katedry i Kliniki Kardiologii, którzy zaprezentowali swoje dotychczasowe doświadczenia  
z wykorzystaniem systemu telemedycznego CarnaLife Holo. System telemedyczny CarnaLife jest wyposażony w moduł wizu-
alizacji danych 3D i 4D. Jest też systemem certyfikowanym, jako wyrób klasy IIa zgodnie z CE. System był już wykorzystywany  

w zastosowaniach telemedycznych oraz testach i za-
biegach w szpitalach WUM, które dowodzą, że jest 
pożądany i sprawdza się w praktyce lekarskiej. Prezes  
Mateusz Kierepka zaznaczył, że podpisanie listu to 
kolejny krok będący połączeniem najnowszych osią-
gnięć świata IT z najlepszymi specjalistami ze świata 
medycyny. 

Od prawej: prof. Krzysztof  
J. Filipiak, Mateusz Kierepka

Porozumienie między WUM i Polkraine  
8 sierpnia prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju w imieniu 
Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz dr Volodymyr Lavrynets w imieniu Polkraine podpisali list intencyjny  
o współpracy między WUM a Polkraine. Na spotkaniu obecny był również dr Jan Biławicz – Kierownik Oddzia-
łu Anestezjologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, który przed laty nostryfikował 
w Polsce dyplom lekarza, oraz Michał Wasiluk – Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania, koordynujący działania 
spółki Polkraine. Celem porozumienia jest rozwinięcie współpracy opartej na organizacji szkoleń oraz promowa-
nie zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych stosunków w środowiskach medycznych w ramach działalności kul-
turalno-edukacyjnej zmierzających do lepszej asymilacji obcokrajowców spoza państw Unii Europejskiej na terenie Polski,  
a w szczególności do ich lepszej adaptacji w miejscach pracy w sektorze medycznym. Porozumienie zawiera też zapis o współ-

pracy w zakresie opracowywania i modyfikowania 
programów szkoleń, wymiany w zakresie materiałów 
edukacyjnych, publikacji i informacji akademickich 
istotnych dla podnoszenia jakości kształcenia w ra-
mach szkoleń. Wynikiem podpisanego porozumie-
nia będzie uruchomienie w październiku br. pierw-
szego „Kursu adaptacyjnego WUM – Polkraine” 
przygotowującego ukraińskich lekarzy do egzami-
nów nostryfikacyjnych zdawanych na różnych uczel-
niach medycznych w Polsce. Kursy będą odpłatne,  
a ich czas trwania to ok. 3 tygodnie.

Podpisanie dokumentu
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MMI Montreal Medical International Inc. udziałowcem  
w WUM Investment Sp. z o.o.
30 sierpnia podpisano umowę między Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a MMI Montreal Medical International Inc., 
która dzięki dokumentowi została udziałowcem WUM Investment Sp. z o.o. Sygnatariuszami umowy byli Rektor WUM prof.  
Mirosław Wielgoś oraz Prezes MMI dr Michael Churchill-Smith. Podpisując dokument, prof. Mirosław Wielgoś podkreślił zna-
czenie współpracy z tak prestiżowym partnerem, jakim jest MMI: „Dzięki nowemu udziałowcowi WUM Investment Sp. z o.o., 
której głównym celem działalności będzie prowadzenie i konsekwentny rozwój Centrum Symulacji Medycznych WUM, zyskuje 
naprawdę mocne wsparcie, bowiem MMI Montreal Medical International Inc. jest agendą McGill University zajmującą się wy-
korzystaniem i udostępnianiem własności intelektualnej 
tego jednego z najlepszych kanadyjskich uniwersytetów 
i jednego z liderów edukacji medycznej na świecie”. 
Dr Michael Churchill-Smith podsumowując spotkanie za-
znaczył, że wspólna wizja nowoczesnej medycyny kre-
owana przez WUM i MMI gwarantuje sukces i powodze-

nie przedsięwzięcia. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
dr Maciej Baranowski – Prezes MMI Europe, 

Grzegorz Pawlus – Prezes WUM Investment 
Sp. z o.o., Robert Babczak – Wiceprezes 

WUM Investment Sp. z o.o., Kanclerz 
Małgorzata Rejnik oraz Jacek Sob-
czak – Dyrektor Biura Prawnego.

Pod dokumentem podpisy złożyli Rektor prof. Mirosław Wielgoś  
i dr Michael Churchill-Smith

Onkobieg ze studentami WUM
2 września po raz jedenasty odbył się bieg charytatywny – Onkobieg „Razem po zdrowie!”, zorganizowany 

z myślą o wsparciu wszystkich osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz promocji profilaktyki 
zdrowotnej. W tegorocznej akcji uczestniczyło ponad 2000 osób, w tym studenci naszej Uczelni zrzeszeni 

 w Studenckim Towarzystwie Diagnostów Laboratoryjnych (STDL) oraz Polskim Towarzystwie Studentów Farma-
cji Oddział Warszawa. Onkobieg polega na przebiegnięciu jak największej liczby okrążeń wokół Centrum Onkologii  

i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Przebiegnięcie jednego okrążenia przez każdego z uczestników oznaczało za-
silenie konta Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA. Na znak solidarności z pacjentami chorymi na nowo-

twory studenci STDL pierwsze okrążenie przebiegli w fartuchach. Ponadto wszystkim zainteresowanym udzielali porad na temat 
badań profilaktycznych. W tym roku uczestnicy Onkobiegu pokonali w sumie15350 okrążeń, ponad 23 tys. kilometrów, co ozna-
czało uzbieranie rekordowej sumy ponad 90 tys. złotych, która zostanie przeznaczona na wsparcie pacjentów onkologicznych.
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Przekazanie obowiązków kierownika  
6 września w Samodzielnym Publicznym 
Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyło 
się przekazanie obowiązków kierowni-
ka w Klinice Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Dziecięcej. Przybyli Dziekan 
I WL prof. Paweł Włodarski, Prodziekan 
ds. Studenckich IV, V i VI roku I WL prof. 
Rafał Krenke oraz pracownicy jednostki. 
Obowiązki po dr Magdalenie Mierzew-
skiej-Schmidt przejęła dr hab. Izabela  
Pągowska-Klimek.

Prof. Roberto Romero z wizytą na WUM  
12 września Rektor prof. Mirosław Wielgoś spotkał się z prof. Roberto Romero, jednym z największych 
ekspertów na świecie w zakresie porodu przedwczesnego. Prof. Roberto Romero to wybitny badacz  
i nauczyciel w dziedzinie diagnozy ciąż pozamacicznych, diagnozy prenatalnej, amniopunkcji i infekcji  
jako przyczyny porodu przedwczesnego i porażenia mózgowego; pełni funkcję Chief of the Perinatology 
Research Branch, Program and Division Director for Perinatal Research and Obstetrics w Division of Intra-
mural Research of NICHD/NIH, jest także redaktorem naczelnym „American Journal of Obstetrics & Gyneco-
logy” oraz „Ultrasound in Obstetrics and Gynecology”. Pracował nad zrozumieniem mechanizmów choroby, 
przewidywania, zapobiegania i leczenia przedwczesnego porodu oraz diagnozowania wad wrodzonych za 
pomocą ultradźwięków. Prof. Roberto Romero wraz z prof. Mirosławem Wielgosiem wspólnie wzięli udział w 33. 

Kongresie Naukowym Polskiego 
Towarzystwa Ginekologów i Położ-
ników „Zdrowa kobieta naszym celem 
i przyszłością”, który odbywał się w dniach 
13-15 września na stadionie PGE Narodowy  
w Warszawie.

Od lewej: prof. Mirosław Wielgoś,  
prof. Roberto Romero
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Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski 
składa gratulacje dr hab. Izabeli 
Pągowskiej-Klimek
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18 września w sali Muzeum Historii Medycyny WUM odby-
ła się uroczystość związana z 65. rocznicą otrzymania dy-
plomu ukończenia studiów lekarskich Akademii Medycznej  
w Warszawie. Na spotkanie przybyło 28 absolwentów stu-
diujących w latach 1948-1953. Zaproszenie do uczestnictwa 
w spotkaniu przyjął Rektor prof. Mirosław Wielgoś. Przybyli 
także Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej 
Medycyny i Farmacji prof. Mieczysław Szostek, dr Krzysztof 
Makuch – członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 
dr Adam Tyszkiewicz, który od 1 października będzie kiero-
wać Muzeum Historii Medycyny WUM, oraz opiekunowie  
naszych absolwentów.

Wszystkich zebranych przywitała dr Irena Brydowska-Skórzewska – starościna roku, pełniąca tę funkcję 
od początku studiów, rozpoczętych na ówczesnym Wydziale Lekarskim UW. Nawiązując do słów hymnu stu-
denckiego „Gaudeamus igitur” – odśpiewanego przez uczestników spotkania – dr Irena Brydowska-Skórzewska  
podkreśliła, jaką radością i dumą przepełnia fakt przebywania w murach Uczelni po 65 latach od otrzymania 
dyplomu lekarza. Uczyli nas wspaniali profesorowie, których wspominamy zawsze z szacunkiem i uznaniem. Dziś 
możemy mówić, że i my mamy godnych następców. (…) Udało nam się. Dożyliśmy lepszego czasu dla naszej Alma 
Mater. Jesteśmy z niej dumni i cieszymy się, że tu jesteśmy – mówiła wzruszona.

Absolwenci rocznika 1953, którzy wzięli udział w jubileuszu 65-lecia otrzymania dyplomów lekarskich: Ryszard Aleksandrowicz, 
Teresa Augustynowicz-Aleksandrowicz, Irena Baranowska-Roszak, Zbigniew Bednarski, Barbara Berek-Pyzik, Irena Brydowska-Skó-
rzewska, Zofia Brzozowska-Wróbel, Jadwiga Cieślak-Srokowska, Maria Falencik, Alina Golczyk-Wojnar, Henryka Gwiazda-Pietras, 
Kazimierz Jakubowicz, Regina Janiszewska-Błachnio, Eugeniusz Kościelak, Halina Krzanecka-Kondracka, Andrzej Kułakowski,  
Bogdan Lewartowski, Zbigniew Mizikowski, Jerzy Olk, Leszek Radwan, Krystyna Smolińska-Falińska, Barbara Stroińska-Kuś,  
Nadzieja Szewczyk-Bocheńska, Leon Weintraub, Halina Wołosewicz-Zdziechowska, Danuta Wochnik-Dyjas, Barbara Vertun, Danuta 
Zugaj-Anańko
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65-lecie uzyskania dyplomów lekarskich
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Rektor prof. Mirosław Wielgoś rozpoczął swoje przemówienie prośbą o uczczenie minutą ciszy wszystkich absolwen-
tów rocznika 1953, których nie ma już wśród nas. Przypomniał, że w okresie pięcioletnich studiów rocznika 1953 funkcję 
Rektora sprawował prof. Franciszek Czubalski, zaś Dziekanem Wydziału Lekarskiego był początkowo prof. Antoni Do-
brzański, następnie prof. Marcin Kacprzak. Rektor zwrócił uwagę na tragiczny kontekst historyczny, w którym bohaterom 
spotkania przyszło odbierać edukację uniwersytecką – początek studiów wciąż naznaczony traumą wojenną, zaś lata 
studenckie i ich końcówka przypadające na okres stalinizmu. Podkreślił, że pomimo niesprzyjających warunków studen-
tom rocznika 1953 udało się nie tylko przetrwać okres zmian ustrojowych i perturbacji związanych z organizacją naszej 
Uczelni, ale także ukończyć studia i rozpocząć pełną sukcesów pracę zawodową. Państwa droga życiowa, Państwa doko-
nania zawodowe są przykładem dla nas wszystkich. (…) Za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Z pewnością 
do moich podziękowań przyłączyliby się nie tylko akademicy związani z naszą Uczelnią, ale także Państwa pacjenci, którym 
Państwo poświęciliście swoje życie – mówił prof. Mirosław Wielgoś.

Zauważył także, że pomimo wybitnych osiągnięć zawodowych każdej z obecnych na spotkaniu osób znajdują się 
na sali lekarze szczególnie zasłużeni dla Uczelni i medycyny warszawskiej. Wśród wymienionych przez prof. Mirosława 
Wielgosia medyków znaleźli się:

•  prof. Ryszard Aleksandrowicz – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej w latach 1992-1996, związany z naszą 
Uczelnią od czasu studiów, współtwórca II Wydziału Lekarskiego, w latach 1974-1978 jego pierwszy prodziekan,

•  prof. Andrzej Kułakowski – twórca polskiej onkologii, w latach 1991-1998 dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, nauczyciel prof. Edwarda Towpika – współtwórcy Muzeum Historii Medycyny WUM,

•  prof. Kazimierz Jakubowicz – dermatolog związany z Kliniką Dermatologiczną naszej Uczelni,
•  prof. Bogdan Lewartowski – wieloletni Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego w Warszawie,
•  prof. Zbigniew Bednarski – chirurg związany ze szpitalami przy ul. Płockiej i Solec,
•  prof. Barbara Stroińska-Kuś – neurolog, w latach 1958-1980 związana z Katedrą i Kliniką Neurologii AM w War-

szawie, następnie z Oddziałem Neurologii w Szpitalu Bródnowskim, 
•  prof. Andrzej Iwo Dobrzański – uhonorowany w 2014 r. Medalem im. Tytusa Chałubińskiego, a także Medalem za 

zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, syn prof. Antoniego Dobrzańskiego – Dziekana Wydziału 
Lekarskiego UW w latach 1947-1949,

•  dr Alina Golczyk-Wojnar – neurolog, która przybyła na spotkanie ze swoim synem prof. Marcinem Wojnarem  
– Kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej WUM,

•  dr Leon Weintraub –  przez wiele lat związany z I Kliniką Położnictwa i Ginekologii,
•  dr Irena Brydowska-Skórzewska – starościna roku, od lat studenckich scalająca grupę.

Do zebranych zwrócił się także prof. Mieczysław Szostek, który podkreślił wyjątkowość grona osób rocznika 1953, 
pamiętających nie tylko szczególne czasy, ale także złożoną historię rozwoju naszej Uczelni. 

Wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie przez dr Irenę Brydowską-Skórzewską na ręce dr. Adama 
Tyszkiewicza „Kroniki”, w której zawarto bezcenne materiały na temat działalności w czasie studiów rocznika 1953 oraz ko-
lejnych spotkań absolwentów aż do czasów współczesnych. Część materiałów złożyła się na prezentację multimedialną,  
przygotowaną przez Muzeum Historii Medycyny WUM i przedstawioną podczas spotkania.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dr Irena Brydowska-Skórzewska odczytała depeszę otrzymaną z No-
wego Jorku od Pani Wandy Brodzkiej, absolwentki rocznika 1953, która ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć 
do Warszawy. Po tym nastąpiła część nieoficjalna wypełniona wspomnieniami, anegdotami i wspólnym obiadem.

Cezary Ksel
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Fotografie pochodzą z „Kroniki” rocznika 1953, przekazanej do Muzeum Historii Medycyny WUM
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Pierwsza w Polsce jednoczesna transplantacja serca i wątroby

W dniach 30-31 sierpnia br. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogól-
nej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM we współpracy z Kliniką 
Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie przeprowadzono 
pierwszą w Polsce operację jednoczasowego przeszczepienia 
serca i wątroby. 

Zabieg przeszczepienia wątroby przeprowadził zespół pod 
kierunkiem prof. Krzysztofa Zieniewicza w składzie: dr hab. 
med. Krzysztof Dudek, dr med. Marcin Kotulski, dr med. Maciej 
Krasnodębski i dr Aneta Skowrońska-Pietkun. Instrumentowały 
p. Anna Wąsik i p. Jolanta Budny.

Zabieg implantacji serca został przeprowadzony przez ze-
spół prof. Mariusza Kuśmierczyka w składzie: dr n. med. Jerzy 
Lichomski, lek. Mateusz Kuć, dr n. med. Krzysztof Kuśmierski,  
dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska-Małek, anestezjo-
lodzy: dr n. med. Ewa Sitkowska-Rysiak, lek. Małgorzata Jasińska oraz perfuzjonista mgr Jarosław Szymański, 
pielęgniarki instrumentariuszki: mgr Monika Kowalczyk, mgr Danuta Jakubowska, pielęgniarki anestezjologiczne:  
mgr Danuta Mateuszuk, mgr Dorota Żmudzińska, mgr Karolina Tąporowska, mgr Wiktor Bardel oraz pielęgniarki 
pomagające: mgr Agnieszka Piekarska i mgr Katarzyna Niedźwiecka.

Zespół kardioanestezjologów podczas zabiegu merytorycznie wsparł specjalista w zakresie anestezjo-
logii transplantacyjnej wątroby i intensywnej terapii dr med. Grzegorz Niewiński. Wątroba została pobrana 
przez dr. hab. n. med. Michała Grąta i p. Karolinę Kiełek. Procedurę pobrania i przeszczepienia koordynował  
mgr Krzysztof Zając.

51-letni pacjent był kwalifikowany do transplantacji w Instytucie Kardiologii oraz w Klinice Hepatologii Katedry 
Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole pro-
wadzonym przez dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską, a w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w prowa-
dzeniu leczenia immunosupresyjnego brała udział dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak.

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest naj-
większym programem w naszym kraju i mieści się w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie.  
Od 1994 r. w Klinice dokonano ponad 2000 przeszczepień wątroby. 

Autor: prof. Krzysztof Zieniewicz  
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM

Współautorzy: Marta Wojtach, Klaudia Wendycz

Szczęśliwy pacjent (p. Marek) po udanej transplantacji,  
na konferencji prasowej
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Pierwszy w Polsce zabieg implantacji bioprotezy mitralnej  
z dostępu przez przegrodę międzyprzedsionkową 

3 września br. w I Klinice Kardiologii WUM we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii WUM wykonano pierwszy w Polsce 
skuteczny zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki z dostępu przezprzegrodowego w zdegenerowanej zastawce 
mitralnej chirurgicznej Epic 31mm (tzw. TMVI, transcatheter mitral valve-in-valve implantation).

Zabieg wykonał zespół operatorów w składzie: dr hab. med. Zenon Huczek, prof. Markus Kassel, dr hab. med. Janusz 
Kochman i dr med. Radosław Wilimski. W trakcie całej procedury dr med. Piotr Scisło zapewniał obrazowanie echokar-
diograficzne, a dr Bożena Witkowska kierowała znieczuleniem.

U 69-letniej kobiety z objawami ciężkiej przewlekłej niewydolności serca NYHA III z dostępu przez żyłę udową prawą  
i po nakłuciu przegrody międzyprzedsionkowej wprowadzono i implantowano do zdegenerowanej zastawki bioprotezę 
Sapien3 29mm. Po implantacji obserwowano prawidłową funkcję lewego ujścia żylnego, nie obserwując istotnego gra-
dientu ani niedomykalności protezy.

Przeprowadzenie zabiegu z takiego dostępu jest najmniej inwazyjne (w porównaniu do reoperacji klasycznej lub 
wszczepienia z dostępu przezkoniuszkowego), pozwala na szybką rehabilitację i powrót pacjenta do pełnej aktywności. 
Pacjentka po opisanym wyżej zabiegu została wypisana do domu, bez dolegliwości, w 4. dobie hospitalizacji.

Autor: dr hab. med. Zenon Huczek – I Klinika Kardiologii WUM

Zespoły prof. Krzysztofa Zieniewicza i prof. Mariusza KuśmierczykaOd lewej: dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. Krzysztof  
Zieniewicz, prof. Mariusz Kuśmierczyk podczas briefingu prasowego

Zespół operacyjny. Fot.: dr Bartosz Rymuza, dr med. Łukasz Kołtowski Obraz zabiegu na monitorze
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Zarząd Samorządu Studentów WUM w kadencji 2018-2020:
 Natalia Bierezowicz  – Przewodnicząca
 Roman Koński  – Wiceprzewodniczący Zarządu
 Andrzej Patyra  –  Wiceprzewodniczący Zarządu,  

Przewodniczący Komisji Dydaktyki
 Mariusz Bochnia  – Przewodniczący Komisji Informacji i Promocji
 Michał Cięciel  – Przewodniczący Komisji Kultury
 Paulina Szajwaj  – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki

 Jakub Białkowski  – Sekretarz
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Co Panią skłoniło, aby włączyć się w prace samorządu studenckiego?
Do zaangażowania w pracę samorządową namówił mnie kilka lat temu mój obecny narzeczony, który 
sam działał początkowo w Młodej Farmacji, a następnie między innymi w Zarządzie Samorządu Wydziału 
Farmaceutycznego WUM oraz Uczelnianym Parlamencie Studentów. Jego aktywność w tak wielu organiza-
cjach ukazała mi znaczenie i sens takiej pracy. W dniu dzisiejszym jestem mu bardzo wdzięczna, że dawno 
temu uzmysłowił mi wartości płynące z zaangażowania się w działalność społeczną i pomógł mi obrać 
drogę, na której się obecnie znajduję. 

Dlaczego zatem warto się zaangażować?
Ponieważ praca w samorządzie studenckim daje bardzo wiele korzyści, przede wszystkim nam samym. 
Wiele osób uważa, że nie warto w nim działać. Moim zdaniem studentów zniechęca głównie brak nama-
calnych korzyści oraz konieczność poświęcenia bardzo dużej ilości swojego wolnego czasu. Uważam jed-
nak, że praca w samorządzie daje dużo więcej niż materialne profity. Przede wszystkim jest to inwestycja  
w siebie i własny rozwój – mamy szansę poznania bardzo wielu osób, wyjeżdżamy na liczne konferencje 
oraz organizujemy wiele wydarzeń. Kontakty czy umiejętności zdobyte podczas pracy w samorządzie na 
pewno będą przydatne w przyszłości. Działalność sama w sobie jest często odwzorowaniem prawdziwego 
życia, które nie zawsze jest piękne i kolorowe. Nieraz coś nie wychodzi lub też nieubłagalnie gonią nas 
terminy. Wówczas każda osoba działająca w samorządzie musi stawić temu czoła, a należy przecież pamię-
tać, że każde z nas jest przede wszystkim studentem i mamy mnóstwo obowiązków związanych z naszymi 
studiami. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach jest z pewnością ogromną korzyścią, 
która potem wielokrotnie zaprocentuje. 

Mgr farm. Natalia Bierezowicz
Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WUM w kadencji 2018-2020

V rok kierunku lekarskiego
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Zasiadała Pani w Zarządzie Samorządu Wydziału Farmaceutycznego, następnie pełniła funkcję sekre-
tarza, Wiceprzewodniczącej Zarządu Samorządu Studentów WUM i Przewodniczącej Komisji Dydak-
tyki Zarządu Samorządu Studentów WUM. Co uznaje Pani za swój sukces podczas dotychczasowej 
działalności w samorządzie?

Moim ogromnym sukcesem jest przede wszystkim to, że pracę samorządową udało mi się pogodzić ze stu-
diami na dwóch kierunkach – farmacji i lekarskim. Przez ten czas miałam wiele momentów zwątpienia, wa-
hałam się, czy kontynuować drugi kierunek. Mimo wielu trudności udało się. 19 czerwca otrzymałam tytuł 
magistra farmacji. Wiele obowiązków, związanych zarówno ze studiami, jak i samorządem, nauczyło mnie 
systematyczności i dobrej organizacji mojego czasu. Z drugiej strony uświadomiłam sobie, jak wiele można 
zrobić – w samorządzie przecież nigdy nie osiągniemy sytuacji, w której nie ma już nic więcej do zrobienia.

Próbujecie zachęcać studentów do włączenia się w prace samorządu?
Bardzo bym chciała, żeby nasze środowisko bardziej angażowało się w działalność samorządową. Co roku 
zachęcamy do tego w czasie Dnia Otwartego, Dni Adaptacyjnych czy obozu integracyjnego w Chłapowie. 
Myślę, że nasze starania przynoszą skutek. Podczas tegorocznych wyborów zarówno do Samorządów Wy-
działowych, jak i Parlamentu Studentów zgłosiło się bardzo wielu kandydatów. Mam nadzieję, że wszyscy  
oni, nawet ci, którzy ostatecznie nie zostali wybrani, będą nas wspierać i nam pomagać.

30 września zakończyła się kadencja Komisji Dydaktyki ZSS WUM. Czego udało się Pani dokonać?
Tuż przed zakończeniem kadencji, na wrześniowym posiedzeniu Senatu WUM, został przegłosowany nowy 
Regulamin Samorządu Studentów WUM. Jest to ukoronowanie prac trwających niemal cztery lata. Wiele 
osób poświęciło czas, żeby dostosować dotychczas obowiązujący regulamin do aktualnych potrzeb. Nie-
które zapisy warto było zmienić, tak aby usprawnić i ułatwić funkcjonowanie samorządu. Moim celem było 
dokończenie sprawy regulaminu. I to zrobiłam.

Jakie nowe zapisy znajdą się w przyjętym dokumencie?
Na przykład sposób wybierania senatorów i elektorów. Chcieliśmy, aby wybory studentów na te stanowiska 
odbywały się w obrębie poszczególnych wydziałów, gdyż właśnie taka forma jest łatwiejsza do zrealizowa-
nia pod względem organizacyjnym. 

Ponadto chciałabym wspomnieć, że kiedy w poprzedniej kadencji byłam członkiem Uczelnianego Ze-
społu ds. Jakości Kształcenia, jednym z moich postulatów było wprowadzenie zmian do ankiety studenc-
kiej. Niska wypełnialność ankiety i zniechęcenie do niej w środowisku studentów wymaga wielu modyfikacji  
w jej formie. Wiem, że w tej sprawie powstał już specjalny zespół, który będzie pracował nad nową wersją 
ankiety. Naszymi postulatami było skrócenie całej ankiety oraz możliwość zapisania wersji roboczej w celu 
jej późniejszej edycji przed finalnym wysłaniem.

30 maja została Pani Przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów WUM. Dlaczego startowała 
Pani w wyborach na to stanowisko?

Uznałam, że zdobyte już doświadczenia i umiejętności organizacyjne sprawią, iż podołam tej funkcji. Za dwa  
lata kończę drugi kierunek studiów, a tym samym moją przygodę z Warszawskim Uniwersytetem Medycz-
nym, dlatego też doszłam do wniosku, że nadszedł czas, aby podsumować moją dotychczasową dzia-
łalność w samorządzie. Miałam również obok siebie osoby, które zechciały mnie wesprzeć i pomóc mi 
zrealizować założone plany. Osoby, o których mówię, tworzące nowy Zarząd Samorządu Studentów, są 
godne zaufania, pracowite i wiem, że na pewno mi pomogą. Lubię wyznaczać cele i mieć obok siebie grono 
lojalnych ludzi, z którymi będę mogła je realizować. Sama nie zrobiłabym wszystkiego. Poza tym w samo-
rządzie chodzi również o ludzi i znajomości, które, mam nadzieję, przetrwają długie lata.
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Jakie wyznaczyła Pani cele dla Zarządu Samorządu Studentów WUM na najbliższe dwa lata?
Chciałabym kontynuować te inicjatywy, które do tej pory organizowaliśmy i które wpisały się już w naszą 
tradycję. Przede wszystkim obóz w Chłapowie, ale też Połowinki, wyjazdy w góry czy Bal Sylwesterowy. 
Moim celem będzie również zacieśnianie współpracy z samorządami wydziałowymi. Obecnie te kontakty są 
nieco lepsze, ale jeszcze kilka lat temu, będąc w samorządzie wydziałowym, nie znałam nikogo z Zarządu  
Samorządu Studentów. W takiej sytuacji trudno było mówić o głębszej współpracy. Chciałabym zaanga-
żować więcej osób do działania, głównie do pracy w czterech Komisjach naszego Zarządu, czyli Komisji 
Dydaktyki, Komisji Informacji i Promocji, Komisji Kultury oraz Komisji Sportu i Turystyki. Chciałabym także 
– jak już wspomniałam – aby sprawa zmian w ankiecie nie skończyła się jedynie na dyskusjach, ale aby 
udało się realnie zmodyfikować jej formę. Kolejnym zagadnieniem, związanym z wejściem w życie Ustawy 
2.0., będzie dostosowanie wszystkich regulaminów do wymagań zawartych w niej przepisów.

Będę dążyć również do tego, aby przeprowadzać więcej szkoleń z zakresu praw i obowiązków 
studentów. Niestety wciąż wielu studentów jest ich nieświadomych, przez co często wiele tracą. Chciałabym 
również, żeby studenci nie bali się zwrócić do samorządu ze swoimi problemami czy wnioskami. Kolejną  
sprawą będzie usprawnienie przepływu informacji między samorządem a studentami. Służyć będzie temu 
między innymi wprowadzenie zmian na naszej stronie internetowej. Jestem już po pierwszych rozmowach 
w tej sprawie z Działem Informatyki. 

Uczestniczy Pani także w pracach Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studen-
tów RP. Co to za Komisja i czym się Pani w niej zajmuje?

Rzeczywiście, jestem członkiem Prezydium i niedawno zostałam wybrana na drugą, roczną kadencję.  
Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego zrzesza samorządy uczelni medycznych z Polski. Spotykamy 
się cztery razy do roku na jednej z uczelni medycznych. Jest ona organem opiniującym uchwały wychodzące 
na przykład od Ministra Zdrowia, które dotyczą kierunków medycznych. Na takich spotkaniach debatujemy  
i przygotowujemy swoje uchwały. 

O czym debatowaliście ostatnio?
Przede wszystkim o rezydentach. To był główny temat ostatnich naszych spotkań, na których notabene po-
parliśmy postulaty naszych starszych kolegów. Podczas jednego ze spotkań przygotowywaliśmy również 
opinię na temat Ustawy 2.0. W jej ostatecznej wersji, przyjętej przez Sejm RP, zostały uwzględnione niektóre 
nasze postulaty.

Czy w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego chciałaby Pani zwrócić się do naszych 
studentów z jakimś apelem?

Przede wszystkim chciałabym zachęcić wszystkich studentów do refleksji nad tym, że studia to nie tylko 
zajęcia, kolokwia i egzaminy. Czas spędzony na naszej Uczelni można dodatkowo urozmaicić i wzbogacić, 
angażując się w wiele inicjatyw. Niektórzy mogą wybrać działalność naukową, inni sportową lub – podobnie 
jak uczyniłam to ja – włączyć się w pracę społeczną, jaką jest samorząd. Życzę zatem, aby każdy odnalazł 
w sobie chęć do takiej aktywności.

Rozmawiał Cezary Ksel
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Członkowie Zarządu Samorządów Wydziałowych WUM 
w kadencji 2018-2020

I Wydział Lekarski
 Karolina Kurlenko  – Przewodnicząca 

 Agata Andrzejczyk  – Wiceprzewodnicząca

 Jagoda Franczak  – członek Zarządu

 Klaudia Kosycarz  – członek Zarządu

 Małgorzata Kozak  – członek Zarządu

 Kacper Gajos  – członek Zarządu

 Piotr Nawrot  – członek Zarządu

 II Wydział Lekarski
 Mateusz Dankowski  – Przewodniczący

 Natalia Gołuchowska  – Wiceprzewodnicząca

 Emilia Płatos  – Sekretarz

 Elwira Bukowiecka  –  Przewodnicząca  
Oddziału English Division

 Diana Pałasz  –  Przewodnicząca  
Oddziału Fizjoterapii

 Wiktoria Różanowska  –  Wiceprzewodnicząca  
Oddziału Fizjoterapii

 Carlo Bieńkowski  – Komisja Dydaktyki

 Barbara Banaszczak  – Komisja Informacji i Promocji
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Wydział Farmaceutyczny
 Kamil Koronowski  – Przewodniczący

 Hania Dąbrowska  – Wiceprzewodnicząca 

 Maciej Matuszewski  – Sekretarz

 Mariusz Bochnia  –  Koordynator  
ds. Informacji i Promocji

 Weronika Szczepańska  – Koordynator ds. Kultury 

 Agnieszka Sobczak  – Koordynator ds. Dydaktyki

 Bartek Brzozowski  – Koordynator ds. Zewnętrznych  

Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 Stanisław Pawlak  – Przewodniczący

 Natalia Gniecka  – Przewodnicząca ds. Dydaktyki

 Małgorzata Żak  – Media i Promocja

 Bartłomiej Woryński  – Wiceprzewodniczący 

 Jakub Białkowski  – Przewodniczący ds. Organizacji

Wydział Nauki o Zdrowiu
 Zuzanna Strząska-Kliś  – Przewodnicząca 

 Gilbert Kolbe  –  Wiceprzewodniczący, Główny  
Koordynator ds. Kierunków 

 Magdalena Grzywacka  – Wiceprzewodniczący i Sekretarz 

 Zuzanna Zawadzka  – Koordynator ds. Finansów 

 Albert Demidziuk  – Koordynator ds. Social Media 

 Karolina Jezierska  – członek Zarządu

 Julia Świetlicka  – członek Zarządu
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W tym roku studenci WUM po raz kolejny zasilili szeregi poznańskiej organizacji „Leczymy z misją”, by działać na rzecz 
poprawy opieki zdrowotnej w Afryce. Cztery zespoły: Painkillers, Secret Cervix, We Ken Smile i Kenya SOUNDs Good 
wsparły medyków pracujących na co dzień w kenijskich szpitalach misyjnych przez organizację szkoleń oraz dostarcze-
nie niezbędnego sprzętu.

Realizacja projektu Secret Cervix, zajmującego się profilaktyką raka szyjki macicy, rozpoczęła się w szpitalu znajdują-
cym się w miejscowości Wamba. W tej liczącej 4000 mieszkańców wiosce, położonej około 300 km na północ od Nairobi, 
przez 4 tygodnie działali Agnieszka Fedor i Ignacy Bojanowski z naszego Uniwersytetu. W tym czasie badali pacjentki 
pod kątem zmian pojawiających się na szyjce macicy, prowadzili szkolenia dla personelu szpitala i wraz z lekarzem leczyli 
krioterapią. Metoda octowo-jodowa wykrywająca zmiany na szyjce macicy jest screeningiem zalecanym przez kenijskie 
Ministerstwo Zdrowia jako łatwa w wykonaniu i niewymagająca drogich urządzeń, dlatego też zajęcia o niej spotkały się 
z dużym zainteresowaniem pracowników szpitala. Po miesiącu projekt przejęła druga część ekipy Secret Cervix, w tym 
Milena Snopek z naszego Uniwersytetu, by kontynuować go w dwóch szpitalach na zachodzie Kenii.

Kolejnym projektem „Leczymy z misją” realizowanym w Kenii był We Ken Smile. Tworzyła go ekipa stomatologiczna 
w składzie: studentki Karolina Sadoś, Dominika Wawrzynek oraz lek. dent. Anna Mokrska i lek. dent. Joanna Gilewicz 
(specjalizantka ostatniego roku chirurgii szczękowo-twarzowej, absolwentka WUM). Wolontariuszki spędziły cztery pra-
cowite tygodnie w Wambie. Ich codzienna praca polegała na wykonywaniu zabiegów głównie z zakresu stomatologii za-
chowawczej oraz chirurgii stomatologicznej w gabinecie znajdującym się na terenie Catholic Hospital Wamba. Jest to pla-
cówka założona przez włoskiego chirurga w latach 60. ubiegłego wieku, do której co roku przyjeżdżają włoscy specjaliści 
po to, aby uzupełnić braki kadrowe, z którymi boryka się szpital. Podobnie jest w przypadku stomatologa, którego nie ma 

Studenci wsparli projekt „Leczymy z misją”
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Studenci wsparli projekt „Leczymy z misją”
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w szpitalu na co dzień. Lokalna społeczność może liczyć na leczenie stomatologiczne, zapewniane przez wło-
skiego lekarza dentystę, jedynie raz w roku przez dwa styczniowe tygodnie, a dzięki naszym wolontariuszom 
również od dwóch lat w lipcu i sierpniu. Poza typową pracą w gabinecie wolontariuszki udały się do znajdujące-
go się na terenie szpitala Huruma Children’s Home, czyli sierocińca dla dzieci niepełnosprawnych prowadzone-
go przez siostry zakonne z Indii, gdzie wykonały przeglądy u podopiecznych, a następnie niezbędne leczenie  
w warunkach gabinetowych. Do niestandardowych miejsc pracy można zaliczyć również cotygodniowy wielki 
targ, podczas którego udało się rozpuścić wici o obecności stomatologów w mieście oraz przeprowadzić akcję 
profilaktyczną z przeglądami. Oprócz tego lek. dent. Joanna Gilewicz wykonywała zabiegi operacyjne z zakre-
su chirurgii szczękowo-twarzowej. Przez cztery tygodnie dziewczynom udało się pomóc wielu pacjentom, jak 
również zdobyć rzetelne informacje na temat potrzeb leczniczych lokalnej społeczności, które – mamy nadzieję 
– umożliwią zorganizowanie kolejnej udanej misji.

W Wamba Hospital rezydował także zespół Kenya SOUNDs Good (Ewa Jańczyk, Ewelina Niedziałkowska, 
Wiktoria Stencel), który zajmował się diagnostyką ultrasonograficzną. Przeprowadzałyśmy szkolenia z USG 
jamy brzusznej, podstaw USG prenatalnego oraz protokołu FAST wykorzystywanego w medycynie ratunkowej. 
Odwiedziłyśmy także Kyeni Consolata Hospital, by u stóp góry Kenia utrwalić wiedzę kursantów przekazaną im 
podczas poprzedniej edycji. Udało nam się wyszkolić 2 lekarzy i 10 klinicystów (klinicysta w Kenii to medyk po 
trzyletnim szkoleniu, który jest uprawniony do leczenia w podstawowym zakresie).

Obecnie w Kyeni Consolata Hospital przebywają nasi studenci Alicja Czajka i Michał Wajs. Wraz z dwójką 
lekarzy anestezjologów – Magdaleną Fleming oraz Olgą Stańkowską – prowadzą szkolenia w zakresie prawidło-
wej terapii przeciwbólowej. Skupiają się przede wszystkim na wprowadzeniu prostych skal oceny bólu, a także  
podstawowych zasad multimedialnej analgezji oraz dobierania leków zgodnie z drabiną analgetyczną WHO.

Tegoroczne wakacje były dla naszych wolontariuszy czasem niezwykle pracowitym. Nie zwalniamy jednak 
tempa – ruszają już bowiem przygotowania do kolejnej misji.

Ewelina Niedziałkowska
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TanSASAnia ze studentami WUM
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TanSASAnia to projekt Fundacji SASA, który pozwolił na wyjazd wielu wolontariuszy oraz dostarczenie najpotrzebniejsze-
go sprzętu medycznego do Szpitala św. Józefa w Moshi (Tanzania). W tym roku aż 8 studentów Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego postanowiło dołączyć do tej inicjatywy.

Dlaczego zdecydowaliśmy się pomagać Szpitalowi św. Józefa? W Tanzanii pomoc medyczna jest płatna, nie istnieje 
niestety powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Szpital, na którego czele stoi siostra dyrektorka Urbani Lyoimo, jest pla-
cówką wychodzącą naprzeciw biedniejszym mieszkańcom Moshi, umożliwiając im dostęp do podstawowej opieki zdro-
wotnej. W tym roku udało nam się przywieźć w swoich walizkach dużą ilość sprzętu medycznego służącego do niesienia 
pomocy pacjentom, którzy nie są w stanie zapłacić za leczenie. 

Przekazanie wyposażenia medycznego z Polski było dla nas wyjątkową chwilą. Pierwszego dnia pobytu, wciąż jesz-
cze zmęczeni po długiej podróży, dotarliśmy do szpitala z walizkami wypełnionymi m.in. wąsami tlenowymi, opatrunkami, 
plastrami, drenami, bandażami. Znalazło się również miejsce na laryngoskop pediatryczny oraz worek Ambu niezbędny 
do ratowania maluszków. Przywieźliśmy również stetoskop pediatryczny, który wywołał największą radość Grace – ad-
ministratorki szpitala. Specjalistyczne stetoskopy są w Tanzanii nie tylko drogie, ale też trudno dostępne. Cieszymy się, 
że będzie on pomagał lekarzom w diagnozowaniu małych pacjentów na Izbie Przyjęć oraz Oddziale Noworodkowym. 

Jako studenci WUM chcielibyśmy opowiedzieć czytelnikom czasopisma „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie”  
o naszym miesięcznym pobycie w Tanzanii. Wolontariat odbywaliśmy w trzech grupach, od początku lipca do końca 
września. W szpitalu mieliśmy możliwość niesienia pomocy na czterech niewielkich oddziałach, w laboratorium, na sali 
operacyjnej, izbie przyjęć oraz w przychodni.
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Oddział żeński
Na Oddziale żeńskim leczone są pacjentki zmagające się z rozmaitymi dolegliwościami. Te najpowszechniejsze są 
także doskonale znane polskim lekarzom: infekcje dróg oddechowych i układu moczowego, urazy oraz powikłania 
pooperacyjne. W Tanzanii coraz częściej występują choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. 
Jest to spowodowane dietą bogatą w cukry proste oraz małą ilością ruchu. Na Oddział zgłaszają się również pacjentki 
z zakażeniem HIV, gruźlicą, nowotworami oraz depresją. Malaria w Regionie Kilimandżaro występuje rzadko, jednak 
nadal może stanowić istotne zagrożenie, dlatego nad każdym łóżkiem szpitalnym wisi moskitiera, a także rutynowo 
przeprowadza się szybkie testy na obecność zarodźców we krwi. Podczas pobytu na Oddziale żeńskim uczestniczy-
liśmy w porannych obchodach, asystując lekarzowi w badaniu przedmiotowym i dyskutując na temat planu dalszego 
leczenia. Z pomocą pracowników szpitala, którzy dobrze posługiwali się językiem angielskim, możliwe było nawet 
przeprowadzenie wywiadu z pacjentkami mówiącymi w suahili. Tanzanki zwykle reagowały na polskich wolontariuszy 
przyjaźnie. 

Blok operacyjny
W Szpitalu św. Józefa pacjenci wymagający zabiegu chirurgicznego muszą zostać przetransportowani do osobnego 
budynku, w którym mieszczą się dwie bliźniacze sale operacyjne. Są one wyposażone skromnie, tylko w najpotrzeb-
niejszy sprzęt. Tlen medyczny jest tam dostarczany w butlach. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w wielu proce-
durach, głównie cięciach cesarskich, operacjach ortopedycznych, a także zabiegach z zakresu chirurgii ogólnej. 
Szczególnie wyjątkowym momentem było obrzezanie, któremu poddawani są w Tanzanii prawie wszyscy mali chłop-
cy. Sytuacje takie miały wyjątkowy charakter dla ojców dzieci poddawanych zabiegowi, którzy byli dumni, szczęśliwi 
i wyraźnie celebrowali ten dzień. Musieliśmy mierzyć się również z nieoczekiwanymi przeciwnościami, takimi jak 
niewystarczająca liczba chirurgów oraz przerwy w dostawie prądu. Doświadczanie codziennych trudności pozwoliło 
nam jeszcze wnikliwiej poznać i przeanalizować najpilniejsze potrzeby szpitala, co niewątpliwie można uznać za klu-
czowe w kontekście adekwatności niesionej pomocy.

Izba przyjęć
W Szpitalu św. Józefa w Moshi prężnie działa izba przyjęć, na której przez całą dobę dyżurują lekarz i pielęgniarka. 
Tak jak w Polsce, trafiają tam pacjenci w każdym wieku, z różnymi dolegliwościami. Diagnozowanie ostrych przypad-
ków jest utrudnione z uwagi na nikły dostęp do sprzętu medycznego, takiego jak pulsoksymetr czy dobrze działa-
jący ciśnieniomierz. Najczęstszymi dolegliwościami pacjentów zgłaszających się na izbę przyjęć były bóle brzucha 
spowodowane chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, bóle klatki piersiowej i trudności w oddychaniu, których 
powodem było zazwyczaj zapalenie płuc lub atak astmy, a także różnego typu złamania będące efektem wypadków 
na motorach. Pracując w tej sekcji szpitala, mieliśmy okazję samodzielnie diagnozować, opatrywać rany oraz zapro-
ponować dalsze postępowanie. Kilkoro z nas otrzymało szansę, aby po raz pierwszy gipsować złamane kończyny. 
Pomimo tego, że praca na izbie bywała chaotyczna i nietypowa, dała nam dużo satysfakcji. Mogliśmy nie tylko zdo-
być nowe umiejętności, ale także przekazać personelowi szpitala wiedzę zdobytą na Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym.

Oddział ginekologiczno-położniczy
Oddział ginekologiczno-położniczy w Szpitalu św. Józefa to niewątpliwie najbardziej zatłoczone miejsce. Na świat 
przychodzi tutaj średnio pięcioro dzieci dziennie, czasem nawet troje w jednym czasie. Na Oddziale pracuje dwóch 
lekarzy ginekologów, wiele położnych i pielęgniarek. Oddział składa się z sali dla kobiet oczekujących na poród  
i tych, które zgłosiły się z powodu powikłań w zaawansowanej już ciąży, sali dla kobiet po zabiegu cięcia cesarskiego, 
sali dla kobiet po porodzie naturalnym, a także gabinetu, w którym przyjmowane są porody. Podczas wolontariatu 
mogliśmy uczestniczyć zarówno w procedurze odbierania porodu, jak i cięciu cesarskim, a także opiekować się nowo 
narodzonymi maluchami. Co więcej, na co dzień braliśmy udział w obchodzie z lekarzem, podczas którego badali-
śmy kobiety oczekujące na poród, po porodzie oraz noworodki. 
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Laboratorium
Podczas pracy w laboratorium liczą się takie cechy, jak skrupulatność i spostrzegawczość. Czas spędzony tam był dla nas 
wyzwaniem, ale również cennym doświadczeniem. Każdy dzień rozpoczynaliśmy od rejestracji pacjentów oraz wykonywania 
podstawowych badań. Oprócz pobierania krwi mogliśmy diagnozować malarię przez szybki test – malaria rapid test (MRDT). 
Dzięki prostej metodzie wykonywania testu i szybkiemu otrzymywaniu wyników, po 20 minutach, MRDT są powszechne 
i łatwo dostępne w Tanzanii. Niestety test wykrywający poziom białka C-reaktywnego jest niedostępny w Moshi, dlatego 
pacjentom, u których podejrzewano malarię, wykonywano badanie odczynu Biernackiego. Mieliśmy również okazję przepro-
wadzać testy wykrywające kiłę oraz dur brzuszny – odczyn Widala. Dodatkowo samodzielnie typowaliśmy grupę krwi. Ozna-
czanie grupy krwi wraz z antygenem Rh jest szczególnie częste u kobiet w ciąży. Kiedy kolejka pacjentów zmniejszała się,  
mieliśmy szansę na samodzielne badanie osadu moczu oraz kału. Mogliśmy obejrzeć pierwotniaki – tu częstą Entamoebę  
histolotycę. Niecodziennym testem było badanie mikroskopowe prątków gruźlicy barwionych metodą fluorescencyjną. Liczba 
płytek z dodatnimi testami, czyli uwidocznionymi prątkami, wskazywała na nadal poważny problem zdrowotny wśród populacji 
Tanzanii. Pracownicy laboratorium z chęcią objaśniali każdą procedurę wykonywaną w laboratorium. Dzięki takiej współpracy,  
jako przyszli medycy, zdobyliśmy nowe, cenne umiejętności, jednocześnie pomagając personelowi w codziennej pracy.  

Akcja szczoteczkowa
W trakcie pracy w szpitalu przeprowadziliśmy akcję edukacyjną na Oddziale pediatrycznym, która dotyczyła prawidłowego 
szczotkowania zębów. Po początkowej prelekcji, podczas której opowiadaliśmy o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą 
niewłaściwa higiena jamy ustnej, rozdaliśmy pacjentom szczoteczki do zębów, by przejść do praktycznej części lekcji. Mali 
pacjenci zostali podzieleni na 3 małe grupy, po to aby każdemu z nich dokładnie pokazać, jak bezbłędnie szczotkować zęby. 
Zarówno pacjenci, jak i ich rodzice z wielkim entuzjazmem podeszli do lekcji, co – miejmy nadzieję – zaprocentuje w kształ-
towaniu się prawidłowych nawyków wśród tanzańskiego społeczeństwa.
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Czas wolny 
Wolontariat w Tanzanii nie składał się tylko z pracy w szpitalu. Staraliśmy się również efektywnie wykorzystać czas wolny, 
aby lepiej poznać kulturę kraju, w którym byliśmy gośćmi. Po wykonaniu codziennych obowiązków mieliśmy czas na 
poznanie miasteczka i miejscowej ludności. Postanowiliśmy odwiedzić również dzieci w pobliskim sierocińcu, gdzie cały 
dzień bawiliśmy się z roześmianymi małymi Tanzańczykami. Dwie z naszych wolontariuszek, Marta i Zuzia, pod koniec 
swojego pobytu w Tanzanii postanowiły odwiedzić w wiosce niedaleko Moshi rodzinę, która przygarnęła dziewięcioro 
dzieci z sierocińca. Wolontariuszki przywiozły dla każdego dziecka pastę do zębów, pluszowego bocianka, zeszyty, kredki  
i inne akcesoria. Dzieci nie mogły się doczekać, żeby sięgnąć po papier i puścić wodze fantazji. 

Kolejnym sposobem na poznanie tanzańskiej kultury była degustacja lokalnej kuchni. W Moshi znajduje się wiele 
barów, gdzie można zjeść przepyszne szaszłyki, samosę, czyli trójkątny pierożek smażony na głębokim oleju, oraz pilaw  
– ryż z mięsem i dużą ilością przypraw. Gdy przechodzi się po ulicach Moshi, szczególnie blisko targu, nietrudno zauwa-
żyć, jaka panuje tam różnorodność. Awokado swoim rozmiarem przypomina mango, a kolory owoców baobabu sprawia-
ją wrażenie, jakby układały się w kolory tęczy. 

Dzięki Fundacji SASA mieliśmy możliwość uczenia się przez pomaganie oraz praktycznego wykorzystania i pogłębie-
nia swojej wiedzy zdobytej podczas studiów. Praca w szpitalu stanowiła dla nas okazję do nauki, zarówno teoretycznej, 
jak i praktycznej, ale przynosiła też momenty frustracji. Wynikała ona głównie z ograniczeń finansowych – szpital nie ma 
łatwego dostępu m.in. do laboratorium mikrobiologicznego, a lekarz, decydując o tym, który lek przepisać, często musiał 
uwzględniać głównie jego cenę, a nie skuteczność. Mimo małych przeciwności zdobyliśmy ogromne doświadczenie, 
które z pewnością przyda nam się w przyszłej, codziennej praktyce lekarskiej.

Autorzy: Zuzanna Znajdek, Agata Mikulak, Martyna Rożek, Marta Kiziak, Aleksandra Chudzyńska, Filip Pisarek, Grzegorz Garus 
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–  Mateusz Bartkowiak „Characteristics of lymphatic vessels network and mRNAs expression in lymphatic endothelial cells of db/db 

mouse hindlimb muscles”, opiekun: dr n. med. Ewa Jankowska-Steifer (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Wiktor Paskal „Determination of maximum delay of PEG therapy implementation for optimal regeneration after a nerve injury”, opiekun: 

prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Dawid Mehlich „Dissecting the role of miR-106b~25/BTG2 axis in the regulation of gonadotrope pituitary adenomas invasiveness”, 

opiekun: prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Krzysztof Bartkowiak „Expression of mRNA for proteins, that regulate angiogenesis in cardiac blood vessel endothelial cells from  

db/db (BKS.Cg-Dock7m +/+ Leprdb/J) mouse”, opiekun: dr n. med. Justyna Niderla-Bielińska (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Tomasz Grzywa „MicroRNA-zależna regulacja phenotype switching jako mechanizmu oporności na terapię celowaną”, opiekun: prof. 

dr hab. n. med. Paweł Włodarski (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Alicja Krejner „Porównanie wpływu kondensatów wydychanego powietrza od dzieci zdrowych i chorujących na astmę na proliferację 

komórek oskrzeli”, opiekun: dr hab. n. med. Tomasz Grzela (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii)

–  Paweł Matryba „Ocena wpływu technik optycznego oczyszczania tkanek na obraz histologiczny węzłów limfatycznych”, opiekun: prof. 

dr hab. n. med. Jakub Gołąb (Zakład Immunologii)

–  Mieszko Lachota „Optymalizacja obrazowania synapsy cytotoksycznej”, opiekun: dr hab. n. med. Magdalena Winiarska (Zakład Immu-

nologii)

–  Jakub Żółkiewicz „Oznaczenie stężeń BTP, ANGPTL4 i PPAR-γ w surowicy krwi jako potencjalnych biomarkerów twardziny układowej 

oraz określenie ich związku ze stopniem zajęcia skory i włóknieniem płuc”, opiekun: dr n. med. Joanna Czuwara (Katedra i Klinika 

Dermatologiczna)

–  Magdalena Chrabąszcz „Rola czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF-1) w patogenezie zaburzeń naczyniowych w przebiegu twardziny  

układowej”, opiekun: dr n. med. Mariusz Sikora (Katedra i Klinika Dermatologiczna)

–  Leszek Blicharz „Typowanie MLST szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących skórę oraz błonę śluzową przedsionka nosa cho-

rych na atopowe zapalenie skóry”, opiekun: dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki (Katedra i Klinika Dermatologiczna)

–  Teresa Wolniewicz „Wpływ dostępności dermatoskopów podczas zajęć z dermatologii studentów kierunku lekarskiego na skuteczność 

w rozpoznawaniu nowotworowych zmian skórnych oraz na satysfakcję z zajęć”, opiekun: dr n. med. Joanna Czuwara (Katedra i Klinika 

Dermatologiczna)

–  Kacper Koczyk „GFAP i SBDP 150 w osoczu krwi jako biomarkery w rokowaniu po urazie czaszkowo-mózgowym”, opiekun: dr hab.  

n. med. Arkadiusz Nowak (Klinika Neurochirurgii) 

–  Łukasz Białek „Ocena przydatności oznaczania stężenia białka hKIM-1 w moczu w różnicowaniu raka urotelialnego i nerkowokomórko-

wego”, opiekun: dr n. med. Sławomir Poletajew (Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej)

–  Mateusz Jeżewski „Ocena dynamiki zmian stężeń wybranych microRNA w diagnostyce pacjentów z wysiękiem w osierdziu w przebiegu  

choroby nowotworowej płuc”, opiekun: dr hab. n. med. Marek Postuła (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej)

Minigranty studenckie 2018

Na początku września Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM ogłosiło listę 69 laureatów minigrantów stu-
denckich. Realizowany co roku program dofinansowania ma na celu ułatwienie studentom prowadzenia pro-
jektów badawczych. W jednostkach I Wydziału Lekarskiego realizowanych będzie 35 minigrantów, II Wydziału 
Lekarskiego – 3 minigranty, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – 6 minigrantów, Wydziału Farmaceutycznego 
– 17 minigrantów, zaś na Wydziale Nauki o Zdrowiu – 8 minigrantów. Poniżej prezentujemy listę studentów (kie-
rowników projektu), opiekunów projektu oraz jednostek, w których badanie będzie prowadzone.
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–  Michał Kubisa „Rola micro RNA w diagnostyce pacjentów z wysiękiem w osierdziu w przebiegu choroby nowotworowej płuc”, opiekun: 

dr hab. n. med. Marek Postuła (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej)

–  Dariusz Dziedzic „BDNF jako czynnik prognostyczny wystąpienia pooperacyjnego mutyzmu w guzie o typie medulloblastoma oraz 

astrocytoma pilocytium zlokalizowanego w tylnym dole czaszki”, opiekun: dr hab. n. med. Michał Biały (Zakład Fizjologii Doświadczal-

nej i Klinicznej)

–  Agnieszka Segiet „Expression of TNF receptors in the cardiovascular brain centres in spontaneously hypertensive and normotensive 

rats”, opiekun: dr n. med. Tymoteusz Żera (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej)

–  Adam Trzciński „Obecność receptorów V2 dla wazopresyny w kłębkach szyjnych”, opiekun: dr n. med. Tymoteusz Żera (Zakład Fizjo-

logii Doświadczalnej i Klinicznej)

–  Wiktor Bogacki-Rychlik „Rola receptora 5-HT7 w powstawaniu śladów pamięciowych. Reakcja wygaszania jako efekt pobudzenia 

serotoninergicznego”, opiekun: dr hab. n. med. Michał Biały (Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej)

–  Michał Cięciel „Ocena efektywności zabezpieczenia drożności dróg oddechowych i intubacji dotchawiczej »na ślepo« z wykorzysta-

niem nadgłośniowych urządzeń do wentylacji w warunkach symulacji medycznej”, opiekun: dr n. med. Wojciech Wieczorek (Zakład 

Medycyny Ratunkowej)

–  Roman Koński „suPAR (rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu) jako potencjalny biomarker w ocenie ry-

zyka sercowo-naczyniowego wśród pacjentów niestabilnych hemodynamicznie z powodu tachyarytmii”, opiekun: dr n. med. Wojciech 

Wieczorek (Zakład Medycyny Ratunkowej)

–  Michał Gniewkiewicz „MikroRNA-21 w moczu jako nieinwazyjny biomarker włóknienia środmiąższowego i zaniku cewek (IF/TA) nerki 

przeszczepionej”, opiekun: dr n. med. Jolanta Gozdowska (Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych)

–  Karola Warzyszyńska „Podatność na nefrotoksyczne działanie inhibitorów kalcyneuryny w zależności od występowania polimorfizmu 

genetycznego cytochromu P450 CYP3A5 w nerce przeszczepionej”, opiekun: dr n. med. Maurycy Jonas (Klinika Chirurgii Ogólnej  

i Transplantacyjnej)

–  Jan Stanisław Bukowski „Wczesne żywienie dojelitowe w leczeniu ostrego zapalenia trzustki u dzieci: badanie z randomizacją”, opiekun:  

dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz (Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci)

–  Dominika Drąg „Zastosowanie postbiotyków jako potencjalnego wzmocnienia leczenia miejscowego w atopowym zapaleniu skóry  

u dzieci”, opiekun: dr hab. n. med. Wojciech Feleszko (Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego)

–  Paweł Rykowski „Markery uszkodzenia mitochondriów jako potencjalny czynnik rokowniczy u biorców wątroby przeszczepianych z powo-

du raka wątrobowokomórkowego”, opiekun: dr n. med. Piotr Remiszewski (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby)

–  Damian Sieńko „Wytworzenie zdalnej aparatury dla potrzeb decellularyzacji wątroby ludzkiej”, opiekun: dr n. med. Piotr Smoter (Klinika 

Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby)

–  Karol Taradaj „Ocena kierunku i dynamiki zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz parametrów biomechanicznych rogówki u kobiet 

w ciąży (Assesment of type and dynamics of intraocular pressure and biomechanical parameters of cornea in pregnant woman)”, 

opiekun: dr n. med. Piotr Maciejewicz (Klinika Okulistyki)

–  Michał Żurek „Serum levels of Vascular Endothelial-Cadherin Complex (VE-cad), CD44, High Mobility Group Protein B1 (HMGB1) and 

Kallikrein 6 (KLK 6) implicate malignant potential within vocal fold lesions”, opiekun: dr n. med. Anna Rzepakowska (Katedra i Klinika 

Otolaryngologii)

–  Bartosz Krzowski „Częstość występowania zakażeń grzybiczych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową”, opiekun:  

dr hab. n. med. Filip M. Szymański (I Katedra i Klinika Kardiologii)

–  Piotr Sypień „Ocena wartości prognostycznej biomarkerów włóknienia i stresu hemodynamicznego u pacjentów z zapaleniem mięśnia 

sercowego”, opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka (I Katedra i Klinika Kardiologii)

–  Monika Gawałko „Ocena wpływu levosimendanu na parametry stresu hemodynamicznego i neurohormonalnego u pacjentów podda-

wanych operacji kardiochirurgicznej”, opiekun: dr hab. n. med. Marcin Grabowski (I Katedra i Klinika Kardiologii)

–  Kacper Pełka „Ocena wpływu Specjalistycznego Treningu Zarządzania Stresem na psychologiczne i biochemiczne markery stresu  

u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą sercowo-naczyniową”, opiekun: dr n. med. Renata Główczyńska (I Katedra i Klinika Kardiologii)

–  Aleksandra Bodys „Zmiany w układzie krążenia u pacjentów z marskością wątroby – ocena profilu hemodynamicznego oraz biomar-

kerów wazoaktywnych”, opiekun: dr n. med. Renata Główczyńska (I Katedra i Klinika Kardiologii).



58 8-9/2018

II Wydział Lekarski

–  Gabriela Zdunek „Badanie obserwacyjne wpływu suplementów diety, w szczególności witaminy D3, na poprawę nastroju wśród pa-

cjentów leczonych przeciwdepresyjnie”, opiekun: dr hab. n. med. Bartosz Łoza (Klinika Psychiatrii)

–  Aldona Babiarz „Jak możemy leczyć niefarmakologicznie stan przednadciśnieniowy u dzieci? Ocena skuteczności hipotensyjnego 

działania hibiskusa, czosnku i czarnej porzeczki w populacji pediatrycznej – badanie randomizowane z placebo”, opiekun: dr n. med. 

Piotr Wieniawski (Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej)

–  Kinga Pluta „Ocena parametrów hemodynamicznych, zmian morfologicznych w operowanym naczyniu oraz wykładników stanu zapal-

nego u szczurów z wszczepem acelularnej macierzy zewnątrzkomórkowej”, opiekun: prof. dr hab. n. med. Maciej A. Karolczak (Klinika 

Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci).

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

–  Aleksandra Molendowska „Comparative evaluation of stability changes in hybrid and rough surface implants”, opiekun: dr n. med. 

Wojciech Popowski (Zakład Chirurgii Stomatologicznej)

–  Bartosz Bienias „Analiza i ocena zmian wytrzymałości mechanicznej materiałów kompozytowych w zależności od wzmocnienia włók-

nami szklanymi, węglowymi i aramidowymi”, opiekun: dr n. med. Wojciech Michalski (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatolo-

gicznej)

–  Zuzanna Piotrkowicz „Stężenie fluorków w ślinie po zastosowaniu preparatów z wysoką zawartością fluoru u młodych dorosłych”, 

opiekun: dr n. med. Anna Turska-Szybka (Zakład Stomatologii Dziecięcej)

–  Dominik Woźniak „Analiza porównawcza obrazu klinicznego, radiologicznego i histopatologicznego rogowaciejącotorbielowatego 

guza zębopochodnego – badanie retrospektywne”, opiekun: dr n. med., inż. Piotr Regulski (Zakład Radiologii Stomatologicznej  

i Szczękowo-Twarzowej)

–  Kinga Jaworska „Nowa metoda badania przepuszczalności bariery jelito-krew z wykorzystaniem metabolitów bakteryjnych”, opiekun: 

dr hab. n. med. Marcin Ufnal (Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej)

–  Maksymilian Onyszkiewicz „Wpływ kwasu masłowego na ciśnienie tętnicze u szczurów”, opiekun: dr hab. n. med. Marcin Ufnal (Zakład 

Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej).

Wydział Farmaceutyczny

–  Kamila Domańska „Wpływ Zn i genisteiny, podawanych osobno i łącznie, w postaci nano i makro, na zawartość wybranych biowskaź-

ników procesu metylacji DNA u szczurów traktowanych w celu wywołania nowotworu piersi DMBA”, opiekun: dr hab. n. farm. Barbara 

Bobrowska-Korczak (Zakład Bromatologii)

–  Beata Smolińska „Wpływ oktenidyny na zmianę wrażliwości na antybiotyki wybranych gatunków bakterii komensalnych”, opiekun:  

dr n. farm. Agnieszka E. Laudy (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej)

–  Artur Wierzbowski „Otrzymywanie inhibitorów reniny pochodnych kwasu 4-amino-3-hydroksyheksanowego. Badanie aktywności ha-

mującej i stabilności enzymatycznej”, opiekun: dr n. farm. Paweł Jaworski (Zakład Chemii Leków)

–  Filip Charuk „Otrzymywanie pochodnych argininy o hybrydowym mechanizmie działania, hamujących aktywność reniny i uwalniają-

cych tlenek azotu”, opiekun: dr n. farm. Iwona Winiecka (Zakład Chemii Leków)

–  Kamila Tomaszewska „Badania fitochemiczne młodych pędów pozyskiwanych z parzydła leśnego Aruncus dioicus (Rosaceae)”, opie-

kun: dr hab. n. farm. Sebastian Granica (Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii)

–  Joanna Truba „Ocena wpływu związków izolowanych z owoców derenia białego (Cornus alba L.) na aktywność enzymów trawien-

nych”, opiekun: dr n. farm. Monika Czerwińska (Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii)

–  Eleonora Kalinowska „Opracowanie i walidacja metody oznaczania substancji chemicznych w wyciągach z Lamii albi Flos”, opiekun: 

dr hab. n. farm. Agnieszka Bazylko (Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii)
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–  Tomasz Baracz „The phytochemical analysis of Bolivian coriander (Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.)”, opiekun: dr hab. n. farm. 

Sebastian Granica (Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii)

–  Joanna Wyszomierska „Wpływ jednorodnych związków wyizolowanych z owoców i kory lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.) na pro-

zapalne i proaterogenne funkcje ludzkich makrofagów w modelu in vitro”, opiekun: prof. dr hab. n. farm. Anna Karolina Kiss (Katedra 

Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii)

–  Zuzanna Królikowska „Badanie zależności działanie – budowa immunoaktywnych polisacharydów otrzymanych na drodze biosyntezy 

z kultur mycelialnych L. edodes.”, opiekun: dr n. farm. Eliza Malinowska (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farma-

ceutycznej)

–  Patryk Powichrowski „Novel route to 1,4-diazepan-2,5-dione peptidomimetics and regioselective reduction of their carbonyl functional 

groups”, opiekun: dr hab. n. farm. Maciej Dawidowski (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej)

–  Dominika Strójwąs „Opracowanie metody degradacji cząsteczki otrzymanego na drodze biosyntezy immunoaktywnego polisacharydu 

z wykorzystaniem ultradźwięków”, opiekun: dr n. farm. Eliza Malinowska (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farma-

ceutycznej)

–  Piotr Bręk „Opracowanie metody rozdziału immunoaktywnych makrocząsteczek otrzymanych na drodze biosyntezy”, opiekun: dr n. farm.  

Eliza Malinowska (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej)

–  Kinga Tomaszewska „Synthesis of new pyrrolo [1,2-a] pyrazine derivatives – low molecular weight heterocyclic compounds with 

potential therapeutic application”, opiekun: dr hab. n. farm. Maciej Dawidowski (Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii 

Farmaceutycznej)

–  Małgorzata Fedorowicz „Opracowanie i walidacja metod oznaczania wybranych sterydów anabolicznych w nielegalnych i sfałszo-

wanych produktach leczniczych za pomocą mobilnego spektrometru Ramana »Truscan RM« oraz metodami LC-MS/MS i LC-CAD”, 

opiekun: prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek (Zakład Bioanalizy i Analizy Leków)

–  Natalia Andrulonis „Ocena wpływu edukacji lekowej na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych oraz jakość życia pacjentów w star-

szym wieku”, opiekun: dr n. farm. Anna Dworakowska (Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej)

–  Martyna Jaracz „Zastosowanie metabolomiki do oceny skuteczności zwiększonej dawki rywaroksabanu w rozpuszczaniu skrzepliny  

w uszku lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków”, opiekun: dr hab. n. farm. Joanna Giebułtowicz (Zakład Bio-

analizy i Analizy Leków).

Wydział Nauki o Zdrowiu

–  Michał Proczka „Udział receptora V2 dla wazopresyny w regulacji odruchu z chemoreceptorów obwodowych”, opiekun: prof. dr hab. 

n. med. Jacek Przybylski (Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka)

–  Brygida Krucińska „suPAR (rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu) jako potencjalny biomarker w oce-

nie ryzyka sercowo-naczyniowego wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”, opiekun: dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład 

Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

–  Monika Saran „suPAR (rozpuszczalny receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu) jako potencjalny biomarker w ocenie 

ryzyka sercowo-naczyniowego wśród pacjentów hemodializowanych”, opiekun: dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniar-

stwa Nefrologicznego)

–  Lucia Sharif „Poszukiwanie nowej genetycznej przyczyny rodzinnej postaci dystonii w populacji polskiej”, opiekun: dr hab. n. med. 

Dariusz Koziorowski (Klinika Neurologii)

–  Aleksandra Sobiborowicz „Immunohistochemiczna ocena ekspresji liganda receptora programowanej śmierci PD-L1 w korelacji  

ze zdolnością do tworzenia przerzutów w potrójnie ujemnym raku piersi”, opiekun: dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz (Zakład  

Biofizyki i Fizjologii Człowieka)

–  Marta Maksymiuk „Ekspresja αB-krystaliny oraz P-glikoproteiny w potrójnie ujemnym raku piersi (TNBC) w powiązaniu z rozwojem 

oporności na chemioterapię”, opiekun: dr hab. n. o zdr. Anna Badowska-Kozakiewicz (Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka)

–  Piotr Partyka „Assessment of local vasopressin expression in carotid body cells”, opiekun: prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski  

(Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka)

–  Kinga Kalita-Kurzyńska „Projekt edukacyjny na temat higieny rąk adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym”, opiekun: dr n. o zdr. 

Aneta Duda-Zalewska (Zakład Zdrowia Publicznego).
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Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Wybitny specjalista II st. w zakresie położnictwa i ginekologii oraz  
ginekologii onkologicznej. Wspaniały człowiek, wielki lekarz i naukowiec, 
przyjaciel studentów.

Prorektor ds. Kadr naszej Uczelni w latach 2005-2008, Dziekan  
II Wydziału Lekarskiego w latach 1999-2005, Prodziekan II Wydziału Le-
karskiego w latach 1996-1999, Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa, 
Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego 
w latach 1988-2011.

Pełnił funkcje konsultanta krajowego w dziedzinie ginekologii onko-
logicznej w latach 2008-2013, konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-
nie ginekologii onkologicznej w latach 2004-2008, konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii w latach 1992-1996.  
Był wieloletnim Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie oraz Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof.  
W. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie w latach 2000-2006.

Niekwestionowany autorytet w swej dziedzinie, autor licznych prac 
naukowych, członek wielu programów badawczych i towarzystw nauko-
wych, wychowawca młodzieży studenckiej oraz młodej kadry naukowej.

Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej uhonorowany licznymi odznacze-
niami: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za zasługi dla 
Akademii Medycznej w Warszawie, Medalem Augusta Ferdynanda Wolffa oraz licznymi nagrodami Ministra 
Zdrowia i JM Rektora.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik
Wybitny specjalista w dziedzinie okulistyki.

Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Warszawie w latach 1976-2003, Prodziekan I Wydziału Le-
karskiego w latach 1979-1981, wieloletni członek Senatu naszej Uczelni.

Wielki autorytet naukowy i kliniczny, nauczyciel akademicki, opiekun 
habilitacji, promotor i recenzent licznych doktoratów. Autor ponad 400  
artykułów naukowych, kilku monografii i kilkudziesięciu rozdziałów po-
święconych technice laserowej w okulistyce oraz chirurgii zaćmy w Polsce,  
a także organizator krajowego Banku Zaćmy.

Członek Honorowy oraz wieloletni członek Zarządu Głównego i Wice-
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, członek wielu 
zagranicznych towarzystw naukowych, ekspert Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Za swoją pracę naukową, kliniczną, dydaktyczną i organizacyjną uhono-
rowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, licznymi nagrodami Ministra Zdrowia,  
Ministra Edukacji Narodowej oraz JM Rektora.

Lek. Jan Adam Ledwoń
Absolwent Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego WUM z 2017 roku, członek 
Rady Wydziału II Wydziału Lekarskiego WUM.

Lek. Piotr Gajewski
absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM z 2017 roku, członek Rady Wydziału I Wydziału Lekarskiego WUM, 
lekarz stażysta, wybitny student, zdobywca „Diamentowego Grantu”, doktorant Narodowego Instytutu  
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
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2.10.

3.10.
 

4.10.
 

9.10. 
11-13.10. 

23.10. 

25-26.10. 

godz. 10:00 – Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019
Miejsce: Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

godz.12:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów II Wydziału Lekarskiego  
z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
Miejsce: Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

godz. 11:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarsko-dentystycznego,  
kierunku technik dentystycznych, kierunku zdrowie publiczne – specjalność higiena stomatologiczna 
oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Miejsce: Aula B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

godz. 11:00 – Uroczysta Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego, audiofonologii  
z protetyką słuchu, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej oraz słuchaczy Studium  
Doktoranckiego I Wydziału Lekarskiego
Miejsce: Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

II Forum Leczenia Ran 
Miejsce: Hotel Mercure, Zakopane

Otwarcie wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a

Ogólnopolska Konferencja „Biblioteka XXI wieku  
– nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”
Miejsce: Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a 

Posiedzenia Senatu 
Terminy: 2018 r.: 29 października, 26 listopada, 17 grudnia
               2019 r.:  21 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 15 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca, 23 września, 28 października, 

25 listopada, 16 grudnia 
Miejsce: Sala Senatu, budynek Rektoratu, ul. Żwirki i Wigury 61 

Posiedzenia Rady I Wydziału Lekarskiego 
Terminy: 2018 r.:  10 października, 24 października, 7 listopada, 21 listopada, 5 grudnia, 19 grudnia
               2019 r.:  9 stycznia, 23 stycznia, 20 lutego, 6 marca, 20 marca, 3 kwietnia, 17 kwietnia, 8 maja, 22 maja,  

5 czerwca, 19 czerwca
Miejsce: Sala Konferencyjna Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, ul. Żwirki i Wigury 63a 

Posiedzenia Rady II Wydziału Lekarskiego
Terminy: 2018 r.: 17 października, 21 listopada, 19 grudnia
               2019 r.: 16 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 18 września 
Miejsce: Sala im. prof. Antoniego Dobrzańskiego (nr 23) w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego
Terminy: 2018 r.: trzecia środa miesiąca  
Miejsce: Sala Rady Wydziału Farmaceutycznego, ul. Banacha 1 

Posiedzenia Rady Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Terminy: 2018 r.: 17 października, 14 listopada, 12 grudnia
               2019 r.: 16 stycznia, 20 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca 
Miejsce: Sala 128 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63 

Posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu 
Terminy: 2018 r.: 9 października, 23 października, 20 listopada, 11 grudnia 
Miejsce: Sala 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, ul. Żwirki i Wigury 63

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2018/2019
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Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi

Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus.

Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus,

nos habebit humus!

Vivat Academia,

vivant professores.

Vivat Academia,

vivant professores!

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quælibet,

semper sint in flore,

semper sint in flore!

Vivat et res publica,

et qui illam regit,

vivat et res publica,

et qui illam regit,

vivat nostra civitas,

mæcenatum caritas,

quæ nos hic protegit,

quæ nos hic protegit!

Radujmy się więc,

dopókiśmy młodzi.

Radujmy się więc,

dopókiśmy młodzi!

Po przyjemnej młodości,

po uciążliwej starości

posiędzie nas ziemia,

posiędzie nas ziemia!

Niechaj żyje Akademia,

niech żyją profesorowie.

Niechaj żyje Akademia,

niech żyją profesorowie!

Niech żyje każdy członek [naszej społeczności],

niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,

niechaj kwitną zawsze,

niechaj kwitną zawsze!

Niechaj żyje i rzeczpospolita,

i ten, kto nią rządzi,

niechaj żyje i państwo,

i ten, kto nim rządzi,

niech żyje nasze miasto,

mecenasów łaskawość,

która nas tu chroni,

która nas tu chroni!


