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Wybory Władz Dziekańskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
na kadencję 2016-2020

Kandydatami do pełnienia funkcji Dziekana I Wydziału Lekarskiego było dwóch Prodziekanów obecnej kadencji: prof. Kazimierz 
Niemczyk (Prodziekan ds. Studiów Licencjackich) oraz dr hab. Paweł Włodarski (Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich). Wy-
bory Dziekana I  Wydziału Lekarskiego odbyły się 16 maja 2016 roku. Najstarszym Wydziałem naszej Uczelni pokieruje przez 
kolejne 4   lata dr hab. n. med. Paweł Włodarski. Całkowicie zmieni się również zespół Prodziekanów, których Rada Wydziału 
wybrała 23 maja. Prodziekanami I Wydziału Lekarskiego zostali: prof. dr hab. n. med. Lidia Rudnicka (Prodziekan ds. Nauki), 
dr hab. n. med. Przemysław Kunert (Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich), prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski (Pro-
dziekan ds. Studiów Licencjackich), 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). Na zdjęciu Władze Dziekańskie I  Wydziału 
Lekarskiego kadencji 2016-2020 oraz Rektor-Elekt (od lewej): prof. Lidia Rudnicka, dr hab. Przemysław Kunert, dr hab. Agnieszka 
Cudnoch-Jędrzejewska, dr hab. Paweł Włodarski, prof. Mirosław Wielgoś, prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Rafał Krenke.

Wybory Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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W maju nowo wybrane Rady Wydziałów dokonały wyboru Władz Dziekańskich 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 

opublikowanym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą WUM, 
do 17 maja należało dokonać wyboru Dziekanów, a do 25 maja – Prodziekanów 

pięciu Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zgodnie ze Statutem Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, Dziekana i  Prodziekanów wybiera Rada 
Wydziału spośród osób posiadających tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Kan-
dydatów do pełnienia funkcji Dziekana zgłaszają pracownicy 
Wydziału do  wydziałowej Komisji Wyborczej lub podczas 
zebrań wyborczych. Z kolei liczbę Prodziekanów ustala 
Rada Wydziału na wniosek Dziekana-Elekta albo Dziekana. 
Kandydatów do pełnienia funkcji Prodziekana zgłasza Dzie-
kan-Elekt. Mimo że  Statut daje wyborcy prawo zgłoszenia 
Dziekanowi-Elektowi propozycji kandydatur do  pełnienia 
funkcji Prodziekana, Dziekan-Elekt nie  jest związany tymi 
propozycjami. W  przypadku kandydatury prodziekana ds. 
studenckich, wymagana jest zgoda większości przedstawi-
cieli studentów i  doktorantów wchodzących w  skład Rady 
Wydziału.

Podczas wyborów Dziekanów na kadencję 2016-2020 je-
dynie w I Wydziale Lekarskim doszło do konfrontacji dwóch 

kandydatów. W II Wydziale Lekarskim, Wydziale Lekarsko-
-Dentystycznym, Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziale 
Nauki o Zdrowiu o reelekcję ubiegali się urzędujący Dziekani. 

Największe zmiany we Władzach Dziekańskich zaszły 
w naszym najstarszym Wydziale. I Wydziałem Lekarskim bę-
dzie kierować nowy Dziekan – dr hab. Paweł Włodarski, któ-
rego wspomogą nowi Prodziekani. W II Wydziale Lekarskim 
Dziekanem ponownie wybrany został prof. Marek Kuch, 
listę Prodziekanów stanowią dwie osoby, które sprawowały 
tę funkcję w poprzedniej kadencji oraz dwa nowe nazwiska. 
Prof.  Elżbieta Mierzwińska-Nastalska będzie kontynuować 
pracę na stanowisku Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycz-
nego, podobnie jak dwaj Prodziekani. Wydział Farmaceutyczny 
poprowadzi obecny Dziekan prof. Piotr Wroczyński, któremu 
pomagać będzie trzech, w tym dwóch nowych Prodziekanów. 
Wydziałem Nauki o  Zdrowiu dalej pokieruje prof.  Piotr 
Małkowski, spośród pięciu obecnych Prodziekanów jedna 
osoba będzie piastować tę funkcję w następnej kadencji.
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Wybory Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11 maja 2016 roku w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka nowo wybrana Rada II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii dokonała wyboru Dziekana II Wydziału Lekarskiego na kadencję 2016-
2020. Został nim prof. dr hab. n. med. Marek Kuch, sprawujący tę funkcję w kadencji 2012-2016. Prodziekanów wyłoniono w gło-
sowaniu, które odbyło się 20 maja w Sali wykładowej im. prof. Antoniego Dobrzańskiego. Prodziekanami II Wydziału Lekarskiego 
kadencji 2016-2020 zostali: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner (Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w  Języku Angielskim), 
dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski (Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii), dr hab. n. med. Magdalena Malejczyk (Prodziekan 
ds. studentów I-III roku studiów), prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz (Prodziekan ds. studentów IV-VI roku studiów). Na zdjęciu 
od lewej: prof. Artur Mamcarz, dr hab. Magdalena Malejczyk, prof. Marek Kuch, prof. Bożena Werner, dr hab. Dariusz Białoszewski.

Również w  maju odbyły się wybory Władz Dziekańskich 
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego kadencji 2016-2020. 
Głosami Rady Wydziału obecnie sprawująca funkcję 
Dziekana prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-

-Nastalska pokieruje Wydziałem również przez następną 
kadencję. 24 maja 2016 roku odbyły się wybory na  stano-
wisko Prodziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. 
Prodziekanem ds. Dydaktyczno-Wychowawczych wybrana 
została na  drugą kadencję prof. dr  hab.  n.  med.  Dorota  
Olczak-Kowalczyk, swoje obowiązki na  stanowi-
sku Prodziekana ds. Nauki kontynuować będzie także 
dr  hab.  n.  med.  Michał Ciurzyński. Na  zdjęciu od  lewej: 
dr  hab. Michał Ciurzyński, prof.  Elżbieta Mierzwińska-

-Nastalska, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk.
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13 maja 2016 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nyego odbyły się wybory Dziekana na kadencję 2016-2020. Dziekanem-Elektem został prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński. 
Wybory Prodziekanów zostały przeprowadzone 24 maja 2016 roku. Prodziekanami na kandencję 2016-2020 zostali: prof. dr hab. 
n. farm. Grażyna Nowicka (Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej), dr hab. n. farm. Marcin Sobczak (Prodziekan 
ds. Nauki), dr hab. n. farm. Joanna Kolmas (Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych). Na fotografiach od lewej: prof. Piotr 
Wroczyński, prof. Grażyna Nowicka, dr hab. Marcin Sobczak, dr hab. Joanna Kolmas.

17 maja 2016 roku odbyły się wybory Dziekana Wydziału Nauki o  Zdrowiu WUM na  kadencję 2016-2020. Dziekanem-Elektem 
został prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski. Wybory Prodziekanów Wydziału Nauki o Zdrowiu odbyły się 25 maja 2016 roku. 
Wydziałowa Komisja Wyborcza wybrała: dr hab. n. med. Katarzynę Koziak na stanowisko Prodziekana ds. Przewodów Doktorskich 
i Współpracy z Zagranicą, dr hab. n. med. Bożenę Czarkowską-Pączek na stanowisko Prodziekana ds. Oddziału Pielęgniarstwa, 
dr. hab. n. med. Piotra Węgrzyna na stanowisko Prodziekana ds. Kierunku Położnictwo, dr hab. n. o zdr. Joannę Gotlib na stano-
wisko Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego, dr. hab. n. med. Jacka Sobockiego na stanowisko Prodziekana ds. Oddziału 
Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne. Na zdjęciu od lewej: dr hab. Katarzyna Koziak, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, 
prof. Piotr Małkowski, dr hab. Piotr Węgrzyn, dr hab. Joanna Gotlib, dr hab. Jacek Sobocki.

Oprac. Cezary Ksel
Redakcja „MDW”

Wydział 
Farmaceutyczny 

z Oddziałem 
Medycyny 

Laboratoryjnej

Wydział 
Nauki
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Wybory Władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kadencja 2016-2020)*

1. Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM

Prorektorzy

2. Dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych, In-
westycji i Współpracy z Regionem

3. Prof. dr hab. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Kadr
4. Prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Dydaktyczno-

-Wychowawczych
5. Dr hab. Jawiga Turło – Prorektor ds. Nauki i  Współpracy 

z Zagranicą 

Dziekani Wydziałów
6. Dr hab. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego
7. Prof. dr hab. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego
8. Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wy-

działu Lekarsko-Dentystycznego
9. Prof. dr hab. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farma-

ceutycznego
10. Prof. dr hab. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki 

o Zdrowiu
11. Prof. dr hab. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształ-

cenia Podyplomowego

Prodziekani Oddziałów
12. Prof. dr hab. Lidia Rudnicka – I Wydział Lekarski
13. Dr hab. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska – I Wydział Lekarski
14. Prof. dr hab. Bożena Werner – II Wydział Lekarski (Oddział 

Nauczania w Języku Angielskim)
15. Dr hab. Dariusz Białoszewski – II Wydział Lekarski (Oddział 

Fizjoterapii)
16. Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk – Wydział Lekarsko-

-Dentystyczny
17. Prof. dr hab. Grażyna Nowicka – Wydział Farmaceutyczny 

(Oddział Medycyny Laboratoryjnej)
18. Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Wydział Nauki o Zdro-

wiu (Oddział Pielęgniarstwa)
19. Dr hab. Joanna Gotlib – Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddział 

Zdrowia Publicznego)
20. Dr hab. Jacek Sobocki – Wydział Nauki o Zdrowiu (Oddział 

Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne)

Senatorzy I  Wydziału Lekarskiego z  grupy profesorów 
i doktorów habilitowanych
21. Dr hab. Leszek Czupryniak
22. Prof. dr hab. Magdalena Durlik
23. Prof. dr hab. Rafał Krenke
24. Prof. dr hab. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
25. Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel
26. Prof. dr hab. Rafał Płoski
27. Prof. dr hab. Roman Smolarczyk
28. Prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało
29. Prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz

Senatorzy II  Wydziału Lekarskiego z  grupy profesorów 
i doktorów habilitowanych
30. Prof. dr hab. Jan Kochanowski
31. Prof. dr hab. Jacek Szaflik

Senator Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z grupy profe-
sorów i doktorów habilitowanych
32. Dr hab. Marcin Ufnal

Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy profesorów 
i doktorów habilitowanych
33. Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
34. Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Senator Wydziału Nauki o  Zdrowiu z  grupy profesorów 
i doktorów habilitowanych
35. Prof. dr hab. Jacek Przybylski

Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych na-
uczycieli akademickich
36. Dr Andrzej Dąbrowski
37. Dr Maciej Ganczar
38. Dr Tomasz Guzel
39. Dr Marcin Kołacz
40. Dr Tymoteusz Żera

Senator II  Wydziału Lekarskiego z  grupy pozostałych na-
uczycieli akademickich
41. Dr Daniel Śliż

Senator Wydziału Lekarsko-Dentystycznego z grupy pozo-
stałych nauczycieli akademickich
42. Dr Barbara Pietrzak-Bilińska

Senator Wydziału Farmaceutycznego z  grupy pozostałych 
nauczycieli akademickich
43. Dr Marek Król

Senator Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy pozostałych na-
uczycieli akademickich
44. Dr Mariusz Kosson

Senatorzy – Studenci I Wydziału Lekarskiego
45. Roman Koński
46. Łukasz Rowicki
47. Łukasz Samoliński

Senatorzy – Studenci II Wydziału Lekarskiego
48. Aleksandra Kukla
49. Maciej Sobieraj

Senator – Student Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
50. Michał Urzędowski

Senator – Student Wydziału Farmaceutycznego
51. Andrzej Patyra

Senatorzy – Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu
52. Karolina Kosiacka
53. Zof ia Kwiatkowska
54. Nicole Mazur
55. Paulina Szajwaj

Senator z grupy doktorantów WUM
56. Lek. Aleksandra Piechuta

Senatorzy z  grupy pracowników nie  będących nauczycie-
lami akademickimi
57. Mgr Monika Leszczyńska
58. Katarzyna Leśniak
59. Mgr Jolanta Nowak

* – na podstawie Komunikatu 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2016 roku
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XI Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jedenasta edycja wydziałowej konferencji naukowej podsumowującej 
dorobek naukowy naszego najstarszego Wydziału odbyła się 10 maja 2016 roku 

w Sali wykładowej im. prof. Jana Zaorskiego. Hasłem tegorocznego sympozjum było:
 „Wydziału naukowy portret własny 2016 – od doktoranta do profesora”.

Wydarzeniu patronował Rektor prof. Marek Krawczyk.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Rektor Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Kraw-

czyk, Prorektor ds. Nauki i  Współpracy z  Zagranicą prof. 
Sławomir Majewski, Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji 
i Współpracy z Regionem prof. Sławomir Nazarewski, Dzie-
kan II Wydziału Lekarskiego prof. Marek Kuch, Dziekan Wy-
działu Farmaceutycznego prof. Piotr Wroczyński, Dziekan 
Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski, Dziekan 
Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Bolesław Samo-
liński, Prodziekani I Wydziału Lekarskiego – prof. Krzysztof 
J.  Filipiak, prof. Barbara Górnicka, prof. Kazimierz Niem-
czyk, prof. Krzysztof Zieniewicz, dr hab. Paweł Włodarski.

Otwierając konferencję, Dziekan I Wydziału Lekarskiego 
/ Rektor-Elekt prof. Mirosław Wielgoś przypomniał, że  co-
roczne święto nauki na  I Wydziale Lekarskim zainauguro-
wał przed jedenastoma laty prof. Marek Krawczyk, ówczesny 
Dziekan I Wydziału. Sympozjum na stałe wpisało się w gra-
f ik wydarzeń uczelnianych, a jego sukces stał się zachętą dla 
innych wydziałów naszego Uniwersytetu do organizacji wła-
snych konferencji bilansujących dorobek naukowy w danym 
roku akademickim.

Podsumowując upływający rok akademicki, Dziekan podał 
kilka najbardziej istotnych informacji świadczących o  wzra-
stającym potencjale naukowym I Wydziału Lekarskiego, któ-
rym kieruje od 8 lat: ponad 27  tys. punktów za  aktywności 
naukowe wypracowane przez 66 jednostek I  Wydziału Le-
karskiego, efektywność powyżej 46 punktów na pracownika 
(przy średniej dla Uczelni wynoszącej 43), 36 milionów złotych 
w ramach grantów zewnętrznych pozyskanych przez pracow-
ników I WL (z 47 milionów w skali Uczelni). Prof. Mirosław 
Wielgoś poinformował także, że w związku z wejściem w życie 
nowej ustawy regulującej doświadczenia na zwierzętach, ko-
nieczne było wprowadzenie odpowiednich zmian i  regulacji 
stosowanych w I Wydziale. Na zakończenie wyraził nadzieję, 
że wszelkie działania zarówno obecnych, jak i nowych Władz 
Dziekańskich będą w niedalekiej przyszłości skutkować jesz-
cze lepszą pozycją Wydziału w  ministerialnej kategoryzacji 
jednostek naukowych.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. 
Marek Krawczyk przypomniał, że potencjał naukowy I Wy-
działu Lekarskiego, jak i  całej Uczelni, możliwy był dzięki 
wielu inicjatywom podejmowanym podczas dwóch ostatnich 
kadencji rektorskich, które wiązały się z położeniem dużego 
nacisku na  rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej. 
Zauważył, że naszą Uczelnię wyróżniają znaczące osiągnię-
cia naukowe młodych badaczy, objawiające się w  liczbie 
projektów Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego re-
alizowanych w I Wydziale Lekarskim, liczbie Diamentowych 
Grantów przyznawanych naszym studentom oraz docenia-
niu badań młodych naukowców przez kapituły zewnętrzne, 
w tym Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Pierwszą sesję konferencji stanowiła dyskusja panelowa, 
prowadzona przez prof. Krzysztofa J. Filipiaka, z  udziałem 
kierowników klinik zajmujących czołowe miejsca w  ran-
kingu jednostek naukowych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego: prof. Hanną Szajewską (Klinika Pediatrii), 
prof. Urszulą Demkow (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 
i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego), prof. Grze-
gorzem Opolskim (I  Katedra i  Klinika Kardiologii), 
prof.  Rafałem Płoskim (Zakład Genetyki Medycznej) oraz 
dr. Zenonem Truszewskim (Zakład Medycyny Ratunkowej). 

Uczestnicy debaty za  jedną z  kluczowych kwestii de-
cydujących o  wysokiej pozycji jednostek w  rankingach 
naukowych uznali zgrany, wspierający się, kreatywny ze-
spół, wzajemnie się dopingujący i ciekawy nowych odkryć 
naukowych, nastawiony na  współpracę z  innymi ośrod-
kami naukowymi oraz rozbudzenie pasji naukowej wśród 
studentów. Podkreślali, że  tylko dobrze napisany artykuł, 
podejmujący ważne społecznie, oryginalne zagadnienie, 
zapoczątkowany wcześniejszym sporządzeniem protokołu 
badań ma  szansę na  publikację. Apelowano, aby nie  oba-
wiać się przesyłania prac do  najlepszych, najwyżej punk-
towanych czasopism naukowych, a  także nie  zrażać się 
odmowami publikacji.

Wśród najważniejszych zadań stojących przed I  Wy-
działem Lekarskim, mogących usprawnić funkcjonowanie 
nauki uznano: większą otwartość na  kontakty i  wymianę 
międzynarodową, ograniczenie biurokracji, zdecydowane 
otwarcie ścieżek kariery dla młodych naukowców, kontynu-
owanie tradycji minigrantów studenckich oraz zaoferowa-
nie wynagrodzeń dających możliwość pełnego poświęcenia 
się nauce.

Sesja druga pod przewodnictwem prof. Krzysztofa J. Fili-
piaka, prof. Kazimierza Niemczyka i prof. Krzysztofa Zienie-
wicza przebiegała pod hasłem „Nowi Habilitanci Wydziału 
– co nowego w mojej dziedzinie?” i składała się z 4 tematów: 
Kardiologia – Prewencja (omówiony przez dr.  hab. Filipa 
M. Szymańskiego); Neurologia – Bóle głowy (zaprezentowany 
przez dr hab. Izabelę Domitrz); Otolaryngologia – Choroby 
zatok (przedstawił dr hab. Tomasz Gotlib); Chirurgia / trans-
plantologia – Transplantacje wątroby (omówiony przez 
dr. hab. Michała Grąta).

W ostatniej sesji, której przewodniczyli: prof. Kata-
rzyna Życińska, prof. Krzysztof J. Filipiak, dr hab. Paweł 
Włodarski, wysłuchaliśmy 3 prezentacji przedstawionych 
przez doktorów i doktorantów Wydziału: Ginekologia: Pre-
eklampsja – dr.  Przemysława Kosińskiego; Pulmonologia /
Patomorfologia / Immunologia: Zaburzenia immunologiczne 
w raku płuca – mgr Iwony Osińskiej oraz Medycyna Sądowa: 
Przydatność tatuaży do identyf ikacji zwłok – lek. Wojciecha 
Sadowskiego.

Cezary Ksel
Redakcja „MDW”
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Lek. Wojciech Sadowski (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej)

Uczestnicy konferencji

Wystąpienie Dziekana I WL / Rektora-Elekta prof. Mirosława Wielgosia

Dr hab. Tomasz Gotlib (Katedra i Klinika Otolaryngologii)

Dr hab. Michał Grąt (Katedra i  Klinika Chirurgii Ogólnej, Trans-
plantacyjnej i Wątroby)

Uczestnicy debaty (od prawej): prof. Hanna Szajewska, prof. Urszula 
Demkow, prof. Grzegorz Opolski, prof. Rafał Płoski, dr Zenon Truszewski

Przemawia Rektor prof. Marek Krawczyk

Dr hab. Izabela Domitrz (Katedra i Klinika Neurologii)
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Dr Zenon Truszewski
kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Panie Doktorze, podczas tegorocznej Konferencji Na-
ukowej I  Wydziału Lekarskiego podkreślano znaczący 
skok kierowanego przez Pana Zakładu Medycyny Ratun-
kowej w  ostatnim rankingu naukowym jednostek War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakiego rzędu był 
to skok?

Z reguły zajmowaliśmy lokatę trzecią lub czwartą… 
tyle że  od  końca. Jak pan widzi, w  porównaniu z  trzecim 
miejscem w obecnym zestawieniu, zmiana jest rzeczywiście 
dość radykalna.

Jak Pan tego dokonał?
Uważam, że  dokonał tego cały zespół. Mnie jedynie 

udało się skupić wokół siebie odpowiednich pracowników, 
zaangażowanych zarówno w pracę kliniczną, dydaktyczną, 
jak i naukową. Jestem szefem Zakładu Medycyny Ratunko-
wej od 2011 roku i już wtedy, a nawet jeszcze wcześniej, mia-
łem wiele pomysłów na prowadzenie działalności naukowej, 
na przeróżne badania dotyczące pomocy pacjentom w sta-
nach nagłego zagrożenia życia.

Dlaczego zatem rezultaty widać dopiero teraz?
Ponieważ pomysły to  nie  wszystko. Trzeba je  wdrożyć 

w życie, a wiadomo, że  tego się samemu nie  zrobi, należy 
mieć ludzi do pomocy. Odpowiedni do tego zespół budowa-
łem w sumie przez 5 lat. Udało mi się nakłonić trzy osoby 
do  pisania prac doktorskich, ale przełom nastąpił przed 
dwoma laty, kiedy jedna z tych osób poleciła mi znajomego 
magistra ratownictwa medycznego. Po spotkaniu z Panem 
magistrem doszedłem do  wniosku, że  warto zatrudnić go 
w Zakładzie. Wkrótce okazało się, że dołączył do nas czło-

wiek niezwykle otwarty na  działalność naukową, chętny 
podjąć się prowadzenia różnorodnych badań w dziedzinie 
medycyny ratunkowej. Sądzę, że podjęta wtedy przeze mnie 
decyzja stała się źródłem naszych późniejszych sukcesów.

Czy tę machinę uruchomił obecny doc. Łukasz Szarpak?
Może nie  do  końca uruchomił, bo były już trzy osoby 

które rozpoczęły pisanie doktoratów, ale na  pewno dodał 
niesamowitego rozpędu. Jest to osoba od strony naukowej 
bardzo ambitna, zorganizowana, zdyscyplinowana. Dowo-
dem na to jest chociażby to, że w ciągu dwóch lat uzyskał 
doktorat i  habilitację. Pojawienie się pana doc. Szarpaka 
wniosło bardzo dużo pozytywów do naszego Zakładu. 

Podczas wspomnianej konferencji odbyła się debata, 
w trakcie której zwrócił Pan uwagę na trudności w budo-
waniu zespołu. Na czym one polegały?

Zatrudniając osoby na stanowiskach akademickich, za-
wsze, oprócz obietnic, jasno i  precyzyjnie określałem wy-
magania. Jednym z podstawowych warunków zatrudnienia 
było zaangażowanie się w  działalność naukową. Starałem 
się pomagać w  tym pracownikom i  wspierać ich, podrzu-
cać pomysły do prac badawczych, których zawsze miałem 
sporo, starałem się zachęcać do pracy naukowej takimi te-
matami, które, w mojej ocenie, były zbieżne z zainteresowa-
niami danej osoby. Następnie przyglądałem się, jak sobie 
ona radzi. Niestety rzeczywistość nie  wyglądała różowo. 
Owszem, osoby te wywiązywały się ze  swoich obowiąz-
ków wynikających z konieczności pracy ze studentami, ale 
nic ponadto. Trudno było wyegzekwować od nich złożoną 
wcześniej obietnicę prowadzenia badań. 
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Wie Pan dlaczego?
Zwyczajnie nie  mieli ochoty i  czasu, żeby zajmować 

się badaniami naukowymi. Większość osób pracujących 
w medycynie ratunkowej działa w Szpitalnych Oddziałach 
Ratunkowych, ma  dyżury kontraktowe, to  ludzie, którzy 
jeżdżą od  szpitala do  szpitala. Dla nich dodatkowa praca, 
jaką jest działalność naukowa, była ponad ich siły.

Czy takie osoby można w ogóle czymkolwiek zmotywo-
wać do działalności naukowej? Czy nie lepiej poszukać tro-
chę dłużej, ale za to znaleźć prawdziwego pasjonata nauki?

Z mojego punktu widzenia trzeba szukać. Na  10 czy 
20  osób znajdzie się jedna czy dwie, które będą skore 
do  prowadzenia badań naukowych. Znalezienie takich 
ludzi wymaga jednak czasu i cierpliwości. Do pracy badaw-
czej trzeba mieć zapał, pasję. Nikt nikogo nie zmusi do po-
święcenia się nauce, w  myśl przysłowia, że  „z niewolnika 
nie ma pracownika”. Jeżeli jakaś osoba nie lubi, nie widzi się 
w pracy naukowej – lepiej odpuścić, ponieważ wszelkie mo-
tywacje, w tym f inansowe, jeżeli w ogóle działają, to tylko 
przez krótki czas. 

Panie Doktorze, w  tym roku mija 15 lat od  urucho-
mienia Zakładu Medycyny Ratunkowej naszej Uczelni. 
Jakie były powody powstania takiej jednostki?

Przede wszystkim potrzeba prowadzenia zajęć ze  stu-
dentami medycyny ratunkowej. W tamtym czasie medycyna 
ratunkowa stała się dziedziną, która, jako nowa specjaliza-
cja, weszła do  praktyki lekarskiej w  Polsce. To  wywołało 
potrzebę przygotowania kadry, stworzenia bazy, w  której 
możliwe byłoby kształcenie specjalistów. Tak narodziła się 
idea powstania podobnych zakładów. Takie jednostki uru-
chomiono praktycznie we wszystkich dużych wojewódz-
twach. Dziś również wszystkie uniwersytety medyczne mają 
kliniki czy zakłady medycyny ratunkowej. Bazą kliniczną 
dla Zakładów Medycyny Ratunkowej miały być Szpitalne 
Oddziały Ratunkowe. W Polsce pierwszy SOR powstał, o ile 
dobrze pamiętam, w 2002 roku. Na bazie takiej praktycznej 
działalności trzeba było stworzyć bazę dydaktyczną. Nasza 
baza kliniczna, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala 
Dzieciątka Jezus, powstała w 2007 roku. 

Jak przedstawia się aktywność naukowa i dydaktyczna 
Zakładu?

Zacząć należy od tego, czym zajmuje się medycyna ra-
tunkowa. Otóż medycyna ratunkowa jest leczeniem pacjen-
tów w stanach nagłych. Pacjent w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego traf ia najczęściej na  SOR. Po przewiezieniu 
pacjenta przez pogotowie ratunkowe, choć zdarzają się 
przypadki, że  pacjent zgłasza się sam, personel Zakładu 
musi go triażować, czyli segregować medycznie, podzielić 
na odpowiednie grupy, w zależności od kategorii leczenia, 
dokonać podstawowej diagnozy, a  następnie zastosować 
wstępną terapię. Tym właśnie zajmuje się medycyna sta-
nów nagłych. Prowadzimy również zajęcia ze  studentami, 
zblokowane w okresie jednego tygodnia. Podczas pięciu dni 
trwania zajęć najpierw odbywają się seminaria, na których 
omawiamy najważniejsze tematy związane z medycyną ra-
tunkową, przede wszystkim resuscytację, po czym studenci 
przystępują do zajęć praktycznych. Przykładamy do prak-
tyk bardzo dużą wagę, ponieważ uważam, że  ćwiczenia 
w nauczaniu medycyny ratunkowej odgrywają istotną rolę. 
Do prowadzenia zajęć używamy fantomów. Na nich stu-
denci uczą się prowadzenia resuscytacji, uczą się intubacji, 
najprostszych, ale najważniejszych procedur zabiegowych, 

np.  odbarczania odmy opłucnowej czy zakładania wkłuć 
doszpikowych. Trudno co prawda uznać miejsce odbywa-
nia takich zajęć za  pracownię symulacyjną sensu stricto, 
niemniej to  co  posiadamy, pozwala nam na  prowadzenie 
ćwiczeń, tak aby w  dostateczny sposób przygotować stu-
denta. Staramy się szkolić osoby w ten sposób, aby poradziły 
sobie z pacjentami w stanie zagrożenia życia, bez względu 
na  miejsce wystąpienia choroby: na  ulicy, w  domu, w  ka-
retce pogotowia czy w  szpitalu na  oddziale. Ważne, żeby 
taka osoba nie  panikowała, tylko wiedziała, co  dokładnie 
z pacjentem w stanie zagrożenia życia zrobić.

Czy Centrum Symulacji Medycznych, nad którym 
trwają obecnie prace, będzie dla Zakładu przydatne?

W zeszłym roku rozmawiałem na  ten temat z  Prorek-
torem prof. Markiem Kulusem. Wiem, że  również prof. 
Andrzej Kański zajmuje się tą  kwestią. Dla nas otwarcie 
Centrum byłoby bardzo potrzebne i  niezwykle pomocne. 
Musimy jednak pamiętać, że Centrum Symulacji Medycz-
nych prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia symulacyjne, 
prezentuje więc siłą rzeczy szerszy zakres działań niż my. 
Moim marzeniem jest stworzenie u nas w Zakładzie pokoju 
symulacji z  prawdziwego zdarzenia. Remont Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego Szpitala Dzieciątka Jezus przewi-
duje przekazanie Zakładowi Medycyny Ratunkowej pod-
ziemi, które staną się naszą bazą dydaktyczną. Planujemy 
stworzenie tam 3 sal wykładowych, a być może w przyszło-
ści również małej pracowni symulacji.

Podczas wspomnianej debaty stwierdził Pan, że  me-
dycyna ratunkowa jest młodą dziedziną, a przez to nie-
zbadaną naukowo.

Rzeczywiście tak jest, i bardzo mi się to podoba. Dzięki 
temu medycyna ratunkowa jest dziedziną stosunkowo 
słabo poznaną, a to sprawia, że ma bardzo duży potencjał 
naukowy.

Jakie zagadnienia badawcze znalazły się wobec tego 
w orbicie zainteresowań Państwa Zakładu?

W medycynie ratunkowej stosujemy procedury, które 
przenosi się z  innych dziedzin, takich jak: chirurgia, kar-
diologia, pediatria, nawet ginekologia i położnictwo, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że  w  medycynie ratunkowej mamy 
do czynienia ze  specyf icznym pacjentem, będącym w sta-
nie zagrożenia życia. Wobec tego ograniczamy się do lecze-
nia wstępnego. To rodzi pewną konsekwencję, mianowicie 
taką, że nasza wiedza praktyczna nie musi być tak rozległa, 
jak np. kardiologa na oddziale kardiologicznym.

Dlaczego?
Dlatego, że  nie wszystkie procedury, które stosuje się 

na oddziale, gdzie można poświęcić pacjentowi więcej czasu, 
dysponuje się bogatszym zapleczem diagnostycznym, więk-
szą liczbą lekarzy do pomocy, udaje się wdrożyć w medycynie 
ratunkowej. Nie wszystko, co można zastosować w oddziale, 
można z powodzeniem zastosować w karetce albo na ulicy. 
Dlatego w mojej ocenie praktycznie wszystkie procedury me-
dyczne powinny być zweryf ikowane, pod kątem naukowym, 
dla potrzeb medycyny ratunkowej. Często podaję przykład 
swojej pracy doktorskiej dotyczącej migotania przedsion-
ków w  warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Podczas jej przygotowania okazało się, że pewne procedury, 
które nawet obecnie są stosowane w SOR-ach, nie są zgodne 
z  wytycznymi propagowanymi przez kardiologów. Mimo 
że zarówno im, jak i nam zależy na dobru pacjenta, oni dys-
ponują o  wiele szerszą paletą narzędzi służących leczeniu. 
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Prosta  rzecz – kardiolodzy mają najnowocześniejsze leki, 
z najwyższej półki, które mogą stosować, a ja – jeżeli chodzi 
o SOR – takich leków nigdy na oczy nie zobaczę. Podobna 
prawidłowość dotyczy praktycznie każdej dziedziny medy-
cyny, dlatego też chcemy pewne procedury badać pod kątem 
tego, czy mogą mieć one zastosowanie w medycynie ratun-
kowej.

Czy to znaczy, że w medycynie ratunkowej dochodzi 
do  uproszczenia pewnych skomplikowanych metod, tak 
aby w efekcie dawały ten sam rezultat?

Tak, tu akurat dobrym przykładem jest prowadzenie 
resuscytacji. Mimo że co 5 lat pojawiają się nowe wytyczne do-
tyczące resuscytacji, niezmienny w nich pozostaje jeden czyn-
nik, podkreślający, że resuscytacja powinna być prowadzona 
w  sposób jak najprostszy. To  ma  być procedura zrozumiała 
dla każdego, nieskomplikowana. Skomplikowanie procedur 
w medycynie ratunkowej prowadzi do tego, że są one nieefek-
tywne, a  w  konsekwencji że  pacjenci mają mniejsze szanse 
na przeżycie. Mając na uwadze specyf ikę medycyny ratunko-
wej, konieczna jest weryf ikacja procedur wykorzystywanych 
do ratowania pacjenta w stanach zagrożenia życia. Posłużmy 
się również przykładem intubacji dotchawiczej, którą w na-
szym Zakładzie zajmuje się m.in. doc. Szarpak. Mimo że jest 
to metoda znana i wykorzystywana w świecie od kilkudzie-
sięciu lat, jej wykonywanie w  warunkach medycyny ratun-
kowej jest diametralnie inne niż klasyczna wersja. Inaczej się 
intubuje pacjenta w jakimś odludnym miejscu, czy o północy 
w  lesie, a  inaczej kiedy pacjent leży na  stole operacyjnym 
i czeka na przeszczepienie wątroby, kiedy wszystko wykony-
wane jest planowo. Medycyna ratunkowa rządzi się swoimi 
prawami, my znajdujemy się czasem w sytuacji, kiedy musimy 
ratować pacjenta w ekstremalnych warunkach, i do tych wa-
runków należy dostosować metody ratujące życie. 

I właśnie to jest tematyką Państwa prac badawczych?
Tak, ale nie zajmujemy się tylko intubacją. Staramy się 

sprawdzić, czy, jakie i w jaki sposób metody stosowane po-
wszechnie w  innych działach medycyny można również 
wykorzystać w medycynie ratunkowej.

A bardziej szczegółowo?
Wspominałem już o intubacji dotchawiczej czy wkłuciach 

doszpikowych, nad którymi stale prowadzimy badania. Jednak 
zajmujemy się jeszcze innymi zagadnieniami. Ja jestem pasjo-
natem wykorzystania USG w medycynie ratunkowej. Bardzo 
bym chciał, żeby ten temat się u nas rozwijał. Mamy koncep-
cję i pomysł prowadzenia badania na temat nowego rokowni-
czego markera u pacjentów w ciężkim stanie. To zagadnienie 
nowe, w Polsce jedynie ośrodki w Gdańsku i Łodzi prowadzą 
podobne projekty badawcze. Chcemy również do  nich do-
łączyć. Od wielu już lat myślę nad rozpoczęciem badań nad 
modyf ikacjami prowadzenia resuscytacji, które obecnie pro-
wadzą nasi szwedzcy i hiszpańscy koledzy. Nie chcę zdradzać 
więcej szczegółów, ale gdyby udało nam się je rozpocząć, by-
łoby to szalenie istotne dla dalszej działalności Zakładu.

Panie Doktorze, mówił Pan wcześniej o  swojej pracy 
doktorskiej, której promotorem był Pan Prof. Andrzej Za-
wadzki – założyciel i pierwszy kierownik Zakładu. Jakim 
Pan Profesor był dydaktykiem, naukowcem, człowiekiem?

Pan prof. Andrzej Zawadzki był moim szefem przez 
4  lata, do  roku 2011. Sądzę, że  jak mało kto nadawał się 

do  pracy i  kierowania Zakładem Medycyny Ratunkowej, 
dotyczy to także prowadzenia zajęć ze studentami. Był nie-
samowicie konkretny, niezwykle poukładany, do tego miał 
bogate doświadczenie praktyczne, w  związku z  tym wie-
dział, co mówi. A mówiąc, nie rozgadywał się, potraf ił po-
wiedzieć rzeczy najważniejsze w jednym, dwóch zdaniach, 
używając prostego, zrozumiałego dla wszystkich języka. 

Na zakończenie chciałbym ponownie wrócić do Kon-
ferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego. Mówiąc o te-
matach podejmowanych w  Państwa pracach naukowych 
stwierdził Pan: „Ważny jest pomysł – trzeba patrzeć 
na  problem oczami dziecka, nawet na  rzeczy oczywi-
ste w medycynie. Trzeba mieć poczucie ciekawości tego, 
co nas otacza. Z tego wynikają koncepcje i pomysły”.

Tak właśnie uważam. Należy stale sobie zadawać pytania 
o  sens i  mechanizm funkcjonowania nawet najprostszych 
procesów, które tylko pozornie są oczywiste. Jako lekarz 
zawsze się zastanawiałem nad takimi rzeczami. W  nauce 
konieczne są ciekawość dziecka, niestrudzone dociekanie 
sensu pewnych dobrze znanych prawideł i bez końca zada-
wane pytanie: „Dlaczego?” W taki sposób trzeba spoglądać 
na medycynę. Oczywiście są reprezentanci innego poglądu. 
Można przecież prowadzić badania naukowe w odmienny 
sposób, skupiając się na niesamowitych szczegółach, trud-
nych, wręcz niedostępnych dla zwykłej osoby zjawiskach. 
Można prowadzić badania hermetyczne, zrozumiałe dla 
garstki osób, dla zamkniętego środowiska, które wie o czym 
rozmawia. A z drugiej strony można skupić się na tematach 
najprostszych. I  taka też jest moja f ilozof ia prowadzenia 
badań naukowych. Nie jestem naukowcem hermetycznym. 
Zamiast tego staram się przyjrzeć bliżej rzeczom tylko 
na pozór oczywistym.

Panie Doktorze, dlaczego zatem medycyna ratunkowa 
jest w Pana opinii ważną dziedziną?

Od personelu, który pracuje w  medycynie ratunkowej 
tak naprawdę zależy życie, przyszłość, los wielu pacjen-
tów. Każdy zna funkcjonujące powszechnie w  medycynie 
ratunkowej pojęcia, takie jak „złota godzina” czy „platy-
nowe 10 minut”. Są one prawdziwe, ponieważ w przypadku 
większości nagłych schorzeń, już nie mówię o wypadkach 
czy urazach, losy pacjenta rozstrzygają się w  ciągu pierw-
szych godzin. To, co się później z tym pacjentem wydarzy, 
jest konsekwencją działań podjętych w tym czasie. Dlatego 
uważam, że medycyna ratunkowa jest tak ważna. My, kon-
centrując się na tych pierwszych, kluczowych dla chorego, 
godzinach, często decydujemy o jego życiu, kalectwie bądź 
śmierci. Jeżeli tego pacjenta w ciągu pierwszych kilku go-
dzin nie  uratujemy, nie  ustabilizujemy jego stanu, to  bez 
względu na to, co później zrobią następni lekarze, zmiany 
w  organizmie pacjenta będą nieodwracalne i  doprowadzą 
albo do tego, że będzie kaleką, albo do zgonu. Natomiast je-
żeli zdążymy jego stan ustabilizować, to przekażemy kolej-
nym lekarzom osobę, u której patologia jest już wyciszona 
i którą można spokojnie leczyć. Właśnie ten fakt bezpośred-
niego wpływu na ludzkie życie czyni medycynę ratunkową 
zupełnie wyjątkową dziedziną.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Cezary Ksel
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szpital Pediatryczny oraz 
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne 
nagrodzone w konkursie
„Budowa Roku 2015”

Dwie ostatnio zrealizowane inwestycje 
naszej Uczelni otrzymały nagrody 
w XXVI edycji Konkursu „Budowa Roku 2015”, 
zorganizowanego przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa, 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Oddany do  użytku we wrześniu 2015  r. Szpital Pedia-
tryczny WUM otrzymał nagrodę I stopnia w kategorii 

„Obiekty służby zdrowia i rekreacji”. W tej samej kategorii 
nagrodą II  stopnia wyróżniono Centrum Sportowo-Reha-
bilitacyjne WUM, którego uroczyste otwarcie odbyło się 
w grudniu ubiegłego roku.
W opinii Sądu Konkursowego nagrodzone inwestycje 
charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
technicznymi i  technologicznymi, funkcjonalnością oraz 
najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i  wykoń-
czeniowych.
Uroczysta gala, podczas której ogłoszono zwycięzców, od-
była się 24 maja 2016 roku w gmachu Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Warszawie. Dyplomy oraz statuetki z ramie-
nia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odebrali 
Prorektor ds. Kadr prof. Renata Górska, Kanclerz WUM 

Certyf ikat „Uberrima Fide” 
dla naszej Uczelni

17 maja br. Warszawski Uniwersytet 
Medyczny po raz dziewiąty otrzymał 
Certyf ikat „Uberrima Fide”. Wyróżnienie 
to jest przyznawane Uczelniom, które 
zapewniają najwyższe standardy w zakresie 
przeciwdziałania zjawisku plagiatowania.

W ramach programu certyf ikacyjnego „Uberrima Fide” 
weryf ikowane są procedury związane z ochroną wła-

sności intelektualnej i  sposobem wykorzystywania sys-
temów antyplagiatowych. Badane są również procedury 
wewnętrzne. Certyf ikację przeprowadzają eksperci Fundacji 
im. Augustina-Jeana Fresnela.
W tym roku, poza Warszawskim Uniwersytetem Medycz-
nym, nagrodzono 10 polskich uczelni i  1 wydział. Ceryf i-
katy otrzymały: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Pomorska w Słup-
sku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława 
Staszica w  Pile, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie Wielkopolskim, Wydział 
Zarządzania i  Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Szkoła 

mgr  Małgorzata Rejnik oraz Zastępca Kanclerza ds. Inwe-
stycji mgr inż. Wojciech Starczyński.

Biuro Informacji i Promocji

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus pre-
zentuje Certyf ikat „Uberrima Fide” podczas posiedzenia Senatu War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, 23 maja 2016 r.

Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w  Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie 
i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Uroczystej gali, podczas której wręczono wyróżnienia, to-
warzyszyła konferencja „Reforma czy rewolucja – przyszłość 
szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji
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Uczelniana majówka, w  której wzięło udział ponad kil-
kuset pracowników i  studentów Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego, przyciągnęła rzeszę mieszkańców 
stolicy. Jego Magnif icencja Rektor prof. Marek Krawczyk, 
w  przemówieniu skierowanym do  uczestników, podzięko-
wał za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu, przedstawił osiągnięcia naukowe Uczelni, jej 
najważniejsze inwestycje, a następnie zaprosił warszawiaków 
do  stoisk tematycznych przygotowanych przez przedstawi-
cieli naszego Uniwersytetu.

Honorowymi gośćmi imprezy byli: Sekretarz Stanu 
w  Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas oraz Wiceprezy-
dent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas, zwracając się 
do  mieszkańców stolicy, wyraził dumę z  faktu, iż jest ab-
solwentem naszej Uczelni. Zaznaczył także, że  Warszawski 
Uniwersytet Medyczny należy do  najlepszych europejskich 
uczelni. Ogromny dorobek Uniwersytetu podkreślił także 
Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński. Podzię-
kował również za  wspaniałą współpracę Władz Uczelni 
z miastem.

Wszyscy odwiedzający stoiska mieli sposobność uzyskać 
poradę oraz otrzymać wiele ciekawych informacji z  takich 
dziedzin medycyny, jak: transplantologia, urologia, oku-
listyka, choroby zakaźne, ortopedia, rehabilitacja, derma-
tologia, dietetyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, 
endokrynologia, gastroenterologia, farmacja czy promocja 
zdrowia. Wielkim powodzeniem cieszyła się możliwość bez-
płatnego wykonania badań. Studenci oraz przedstawiciele 
klinik i zakładów naszego Uniwersytetu gotowi byli zbadać 
znamiona skórne, wykonać m.in. podstawowy przegląd den-
tystyczny, badanie spirometrii i badania: EKG, USG ciąży czy 
USG tętnic szyjnych, przeprowadzić kurs pierwszej pomocy 

na  fantomach, nauczyć szycia chirurgicznego czy posługi-
wać się laparoskopem. Dużym powodzeniem cieszyły się: 
pomiary ciśnienia tętniczego i  wewnątrzgałkowego, spraw-
dzanie poziomu cholesterolu czy poziomu cukru, a  także 
badania słuchu oraz badania densytometryczne kości ofero-
wane w mobilnych gabinetach.

Z myślą o  młodszych uczestnikach pikniku, w  Szpitalu 
Pluszowego Misia dzieci mogły leczyć swoje maskotki, wy-
konać im zastrzyk, zrobić prześwietlenie czy opatrzyć ska-
leczenie. Pokazowe zabiegi dla najmłodszych wykonywane 
były także na wielu innych stoiskach.

Równocześnie z prowadzonymi prezentacjami i udziela-
nymi poradami na scenie odbywały się rozmowy z wybitnymi 
specjalistami z  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Małgorzata Kozłow-
ska-Wojciechowska (Zakład Farmacji Klinicznej i  Opieki 
Farmaceutycznej), prof. Wiesław Jędrzejczak (Katedra i Kli-
nika Hematologii, Onkologii i  Chorób Wewnętrznych), 
dr hab. Waldemar Patkowski (Katedra i Klinika Chirurgii 
Ogólnej, Transplantacyjnej i  Wątroby), prof. Artur Kwiat-
kowski (Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplanta-
cyjnej), prof. Piotr Radziszewski (Katedra i Klinika Urologii 
Ogólnej, Onkologicznej i  Czynnościowej), prof. Mirosław 
Wielgoś (I Klinika Położnictwa i Ginekologii), dr hab. Do-
rota Bomba-Opoń (I  Klinika Położnictwa i  Ginekologii), 
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk (Zakład Stomatologii Dzie-
cięcej), prof. Włodzimierz Sawicki (Katedra i  Klinika Po-
łożnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej), 
prof. Andrzej Radzikowski (Klinika Gastroenterologii i Ży-
wienia Dzieci), prof. Zbigniew Gaciong (Katedra i  Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiolo-
gii) oraz prof. Lidia Rudnicka (Katedra i Klinika Dermato-
logiczna).

Dodatkową atrakcją były występy sekcji Akademickiego 
Związku Sportowego, koncert uczelnianego chóru i  pokaz 
ratownictwa medycznego. Ponadto pracownicy Zakładu 
Rehabilitacji oraz młodzież z  IFMSA oraz PTSS z  myślą 
o  najmłodszych zorganizowali konkursy z  zakresu wiedzy 
medycznej.

W trakcie imprezy Rektor prof. Marek Krawczyk wręczył 
listy gratulacyjne przedstawicielom dwóch liceów, które wy-
kazały się wysoką jakością kształcenia kierunkowego, wyra-
żoną przez największą liczbę absolwentów przyjętych przez 
WUM. Dyplomy odebrali Ryszard Raczyński – Dyrektor 
IX LO im. K. Hoffmanowej oraz Magdalena Pochylska – Wi-
cedyrektor V LO im. ks. J. Poniatowskiego.

Atrakcją popołudniowej części pikniku był koncert Jacka 
Wójcickiego zatytułowany „Zaklinam czas”.

Imprezę prowadzili Marzena Rogalska i Tomasz Kammel.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

VIII edycja imprezy naukowo-edukacyjnej 
„Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”

22 maja 2016 roku nasz Uniwersytet po raz ósmy zorganizował plenerowe spotkanie 
z mieszkańcami stolicy. Na Rynku Nowego Miasta w 64 stoiskach tematycznych 

zaprezentowało się ponad 100 jednostek Uczelni. Impreza odbyła się 
pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Dzień 22 maja był także świętem Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Zgodnie z przyjętą tradycją, o godzinie 9.00 Władze Uczelni, 
na czele z JM Rektorem prof. Markiem Krawczykiem, złożyły wiązankę 
kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym ponad dwustuletnie dokona-
nia naszej Alma Mater. 
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Koncert Jacka Wójcickiego

Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas

Na zdjęciu od  lewej: prof. Marek Krawczyk, Ryszard Raczyński, 
Magdalena Pochylska, Włodzimierz Paszyński

Dużą uwagę zarówno dorosłych, jak i dzieci przykuwały stoiska stu-
dentów Wydziału Farmaceutycznego WUM

Zwycięzcy konkursu promującego Centrum Sportowo-Rehabilita-
cyjne zorganizowanego w czasie trwania Pikniku WUM

Przemawia prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Przemawia Rektor prof. Marek Krawczyk

Stoisko SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplan-
tacyjnej i Wątroby
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Podsumowanie projektu „Adaptacja Kulturowa, Integracja 
i Wsparcie Psychospołeczne dla Studentów Zagranicznych” (SUPP)

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

18 maja 2016 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyła się prezentacja 
wyników projektu pn. „Adaptacja Kulturowa, Integracja i Wsparcie Psychospołeczne 

dla Studentów Zagranicznych”, realizowanego w naszej Uczelni od stycznia 2015 do maja 
2016 roku. Spotkanie prowadziła dr Magdalena Łazarewicz – kierownik projektu. 

O swoim doświadczeniu z projektem SUPP opowiada Abdullahi Bappa

Prof. Mirosław Wielgoś składa gratulacje dr Magdalenie Łazarewicz 
w związku z zakończeniem projektu SUPPDr Magdalena Łazarewicz

Spotkanie towarzyskie wieńczące realizację projektu SUPP

Zaproszenie na  spotkanie przyjął m.in. Dziekan I  Wy-
działu Lekarskiego/Rektor-Elekt Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś. Wśród gości 
zagranicznych byli eksperci z  Norweskiego Uniwersytetu 
Nauki i Techniki: prof. Geir Arild Espnes (Kierownik Cen-
trum Badań nad Promocją Zdrowia), dr Unni Moksnes, Wol-
fgang Laschet oraz Espen Munkvik (Dyrektor Zarządzający 
Organizacji Studenckiej Pomocy Społecznej z  Trondheim 
w Norwegii). Pojawili się także reprezentanci Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego koordynujący działania pro-
jektu, m.in.: Agnieszka Stępień (kierownik Biura Informacji 
i Promocji) i Michał Skrzek (z Biura Projektów), jak również 
studenci English Division naszej Uczelni oraz członkowie 
projektu SUPP.

SUPP był projektem f inansowanym ze  środków fun-
duszy norweskich oraz środków krajowych, miał na  celu 
stworzenie kompleksowego programu niosącego pomoc 
studentom zagranicznym kształcącym się w  Polsce we 
wczesnej integracji ze  społecznością lokalną i  akademicką 

oraz wsparcie w pokonywaniu wyzwań związanych ze stu-
diowaniem za granicą.

Grupą docelową projektu byli studenci zagraniczni naszej 
Uczelni oraz pracująca z  nimi kadra naukowo-dydaktyczna 
i administracyjna. Realizacja przedsięwzięcia miała pozwolić 
na analizę potrzeb i dobrych praktyk w zakresie wsparcia psy-
chospołecznego na  wiodących światowych uczelniach i  zbu-
dowanie kompleksowego programu pomocy: od  momentu 
dostania się na  uczelnię, przez pomoc w  odnalezieniu się 
w nowych warunkach po przyjeździe, po profesjonalne wspar-
cie w  sytuacjach problemowych w  czasie pobytu w  obcym 
kraju. Kolejnym celem projektu miało być także podniesie-
nie kompetencji kadry środowiska akademickiego w zakresie 
rozumienia różnic międzykulturowych i udzielania wsparcia 
studentom zagranicznym. Projekt miał ponadto przyczynić 
się do  budowania międzykulturowej i  międzynarodowej in-
tegracji społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. W  kontekście coraz powszechniejszej 
internacjonalizacji polskich uczelni wyższych, rozwiązania, 
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Prezentacja prof. Ros QuinlivanProf. Anna Kamińska podczas otwarcia sympozjum

Sympozjum poświęcone chorobom metabolicznym mięśni
13 maja 2016 r. w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym odbyło się 

sympozjum poświęcone chorobom metabolicznym mięśni. Spotkanie zorganizowała 
Katedra i Klinika Neurologii WUM, Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Euromac 

– instytucja powołana z inicjatywy Unii Europejskiej, zajmująca się badaniami, 
diagnostyką i tworzeniem standardów opieki nad pacjentami z chorobą McArdle'a.

Było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane w Polsce. 
Tematykę sympozjum skierowano do  neurologów, bioche-

mików, genetyków, f izjoterapeutów i  innych specjalistów za-
interesowanych zagadnieniem chorób metabolicznych mięśni. 
Wydarzenie, które odbyło się w Sali wykładowej im. prof. Jana 
Zaorskiego, otworzyła prof. Anna Kamińska – kierownik Kate-
dry i Kliniki Neurologii WUM. Wśród prelegentów znaleźli się 
polscy i zagraniczni specjaliści chorób rzadkich, w tym: Ramon 
Martti i  Tomas Pinós (Vall d’Hebron Research Institute, Bar-
celona, Catalonia), Ros Quinlivan, Sherryl Chatf ield, Suzanne 
Booth, Jatin Pattni, Charlotte Ellerton i Renata Scalco (Natio-
nal Hospital for Neurology and Neurosurgery, London,  UK), 

prof.  Anna Kostera-Pruszczyk (Katedra i  Klinika Neurolo-
gii WUM), Richard Godfrey (Centre for Sports Medicine and 
Human Performance, Brunel University, Uxbridge, UK), An-
drew Wakelin (Association for Glycogen Storage Disease, UK).

Większość wykładów dotyczyła choroby McArdle’a – rzad-
kiej choroby genetycznej spowodowanej niedoborem enzymu – 
mięśniowej fosforylazy glikogenowej. Uczestnikom sympozjum 
zaprezentowano również krótki przegląd aktualnej wiedzy 
na temat diagnostyki i leczenia choroby Pompego.

Oprac. Cezary Ksel
źródło: www.ptneuro.pl / www.euromac.ptbioch.edu.pl

które miała przynieść realizacja projektu SUPP, mogłyby zo-
stać wykorzystane jako wzorzec przez uczelnie nastawione 
na większe umiędzynarodowienie studiów. 

Podczas spotkania dr Magdalena Łazarewicz omówiła ge-
nezę powstania projektu oraz jego przebieg. Zaprezentowała 
najważniejsze wydarzenia i  akcje związane z  prowadzeniem 
przedsięwzięcia, w tym: wyjazd zespołu SUPP na „Orientation 
Week” organizowany dla zagranicznych studentów przez Nor-
weski Uniwersytet Nauki i Technologii, uczestnictwo grupy na-
szych studentów w  „Dniach Adaptacyjnych” organizowanych 
przez tę uczelnię czy przeprowadzenie badania wśród studen-
tów zagranicznych WUM dotyczącego satysfakcji z  poziomu 
integracji i  wsparcia otrzymywanego na  Warszawskim Uni-
wersytecie Medycznym. Obejrzeliśmy również f ilm promujący 
projekt SUPP, w którym wystąpili studenci studiów angielsko-
języcznych. Kolejną inicjatywą zrealizowaną przez zespół SUPP 
było przygotowanie kilkunastu krótkich impresji f ilmowych, 
na których każdy z członków zespołu opowiadał m.in. o swoich 
zainteresowaniach, motywach podjęcia decyzji o  studiowaniu 
w  Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, plusach i  minu-
sach kształcenia się za  granicą. Zrealizowano także kilka f il-
mów animowanych, pod wspólnym tytułem „Saturday Night 
Fever”, przestrzegających studentów przed ryzykownymi za-
chowaniami (f ilmy do obejrzenia na stronach YouTube).

Dr Łazarewicz wskazała najważniejsze wnioski płynące 
z realizacji projektu, które w przyszłości powinny być pod-
stawą do  wprowadzenia zmian w  celu poprawy wsparcia 
studentów zagranicznych studiujących w  WUM, poinfor-
mowała także o przygotowaniach publikacji w  języku pol-
skim i angielskim zawierającej wskazówki dotyczące działań 
związanych z  adaptacją kulturową, integracją i  wsparciem 
psychospołecznym dla studentów zagranicznych, oraz 
pracach nad specjalnym serwisem internetowym dla ob-
cokrajowców chcących studiować w Polsce – University Co-
unselling Services.

Obecny na prezentacji prof. Mirosław Wielgoś pogratu-
lował twórcom i realizatorom projektu, uznał, że zadaniem 
Uczelni jest i pozostanie wspomaganie studentów zagranicz-
nych zdecydowanych kształcić się w Warszawskim Uniwersy-
tecie Medycznym. Swoimi refleksami na temat uczestnictwa 
w  projekcie SUPP podzielili się również studenci naszej 
Uczelni oraz norwescy goście – eksperci projektu SUPP. 

Na zakończenie spotkania dr Magdalena Łazarewicz 
wręczyła specjalne dyplomy studentom oraz osobom pionu 
administracyjnego WUM – uczestnikom i  koordynatorom 
poszczególnych działań projektu SUPP. 

Cezary Ksel
Redakcja „MDW”
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I Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w onkologii”

Studenci – organizatorzy konferencji

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

28 maja 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej 
„Innowacje w onkologii”. W komitecie honorowym sympozjum znaleźli się m.in. 

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Paweł Górski, 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop, 
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. Jacek Wysocki.

Program konferencji, adresowanej do  studentów oraz 
młodych lekarzy, obejmował cztery sesje szkoleniowe 

poświęcone standardom diagnostyki i leczenia w przypadku 
wybranych nowotworów złośliwych (rak jelita grubego, 
płuca oraz czerniak) zgodnie z  zasadami Evidence-based 
Medicine. 

Jednym z  prelegentów sesji „Rak jelita grubego” 
była prof. Barbara Górnicka (kierownik Zakładu 
Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Patologów), 
która z perspektywy patomorfologa omówiła czynniki pro-
gnostyczne i predykcyjne raka jelita grubego. Zagadnienie 
endoskopii w diagnostyce raka jelita grubego przedstawił 
prof. Jarosław Reguła (krajowy konsultant w  dziedzinie 
gastroenterologii), prof. Janusz A. Siedlecki (kierownik 
Zakładu Onkologii Molekularnej i  Translacyjnej) zapre-
zentował wykład pt.  „Zastosowanie metod biologii mo-
lekularnej w  diagnostyce onkologicznej”, prof. Krzysztof 
Bujko (Przewodniczący Polskiej Grupy do  Badań Raka 
Jelita Grubego) omówił znaczenie radioterapii przed- i po-
operacyjnej w  raku odbytnicy, a  prof. Wojciech Zegarski 
(kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w  Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy) przybliżył tematykę leczenia chi-
rurgicznego raka jelita grubego.

Podczas sesji „Rak płuca” wysłuchaliśmy m.in. prof. Ta-
deusza M. Orłowskiego (kierownika Kliniki Chirurgii 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc), który omówił lecze-
nie chirurgiczne raka płuca, oraz wykładu prof. Macieja 
Krzakowskiego (konsultanta krajowego w dziedzinie onko-
logii klinicznej) na temat leczenia systemowego raka płuca.

Na sesję „Czerniak” złożyła się m.in. prezentacja 
dr  Iwony Ługowskiej (Centrum Onkologii – Instytut im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie) „Immunoterapia 
vs. leczenie molekularne”. Tę część konferencji zakończył 
panel dyskusyjny poświęcony komunikacji lekarz-pacjent 
onkologiczny, w  trakcie którego swoje opinie wyrażali 
dr Mariola Kosowicz – trener komunikacji z Poradni Psy-
choonkologii, lek. Agnieszka Wojciechowska-Krajewska 
– lekarz-rezydent z  onkologii klinicznej oraz Szymon 
Chrostowski z  Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicz-
nych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telein-
formatycznych (video streaming) konferencję transmito-
wano do  uniwersytetów medycznych w  Łodzi, Poznaniu 
oraz Lublinie.

Oprac. Cezary Ksel
Redakcja „MDW”

źródło: www. innowacjeonkologia.wum.edu.pl

Prof. Tadeusz M. Orłowski

Prof. Barbara Górnicka i dr Filip Dąbrowski
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Rozpoczęła działalność 
Warszawska Akademia Pediatrii
21 maja br. odbyła się konferencja 
skierowana do studentów i młodych lekarzy 
pt. „Padaczka – czy można jej zapobiec? 
O najnowszych osiągnięciach w dziedzinie 
epileptologii oraz o metodach leczenia”. 
Spotkanie zainaugurowało działalność 
Warszawskiej Akademii Pediatrii – inicjatywy 
studentów chcących poszerzyć swoją 
wiedzę w zakresie neonatologii i pediatrii.

Prof. Kamil Detyniecki (po lewej) oraz prof. Andrzej Friedman

Dyskusja po zakończeniu części referatowej

Prof. Sergiusz Jóźwiak

Wykład otwierający sympozjum wygłosił opiekun me-
rytoryczny konferencji prof. Sergiusz Jóźwiak – kie-

rownik Kliniki Neurologii Dziecięcej WUM. Głos zabrali 
także: dr  Anna Winczewska-Wiktor z  Kliniki Neurologii 
Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
prof.  Janusz Wendorff – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Epileptologii oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Neurologów Dziecięcych, dr Magdalena Dudzińska – Ordyna-
tor Oddziału Neurologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum 
Pediatrii i Onkologii, dr Dariusz Kuczyński z Kliniki Neuro-
logii i  Epileptologii Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia 
Dziecka”. Wszyscy prelegenci zaprezentowali słuchaczom wy-
niki najnowszych badań z  dziedziny epileptologii. Omówili 
ponadto ostatnie zmiany w klasyf ikacji epilepsji oraz sposoby 
diagnostyki i leczenia, m.in. dietę ketogenną. Poruszono także 
kwestię stymulacji nerwu błędnego. Spotkanie zakończyło się 
dyskusją, w czasie której studenci oraz młodzi lekarze zadawali 
pytania zaproszonym gościom. Konferencja odbyła się pod au-
spicjami Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

***
Warszawska Akademia Pediatrii jest studencką ini-

cjatywą skierowaną do  wszystkich pragnących rozwijać 

Wykład prof. Kamila Detynieckiego z Yale School of Medicine
11 maja br. na  Wydziale Farmaceutycznym odbyło się 

seminarium, w  trakcie którego swój wykład zatytułowany 
„Management of newly diagnosed seizures and epilepsy” 
wygłosił prof. Kamil Detyniecki z Yale School of Medicine, 
absolwent naszej Uczelni. Organizatorem spotkania była 
Klinika Neurologii Wydziału Nauki o  Zdrowiu oraz Stu-
denckie Koło Naukowe działające przy tej Klinice.

W spotkaniu uczestniczyli prof. Andrzej Friedman – kie-
rownik Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu, jed-
nocześnie opiekun SKN przy Klinice Neurologii WNoZ, dr 
Piotr Szczudlik – opiekun SKN przy Katedrze i Klinice Neu-
rologii I  Wydziału Lekarskiego WUM, Monika Słowińska 
– przewodnicząca SKN przy Klinice Neurologii Dziecięcej 
Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, lek. Piotr Alster – prze-
wodniczący SKN przy Klinice Neurologii WNoZ, Łukasz 
Milanowski – przewodniczący SKN przy Katedrze i Klinice 
Neurologii I Wydziału Lekarskiego oraz licznie zgromadzeni 
lekarze, f izjoterapeuci oraz studenci.

źródło: www.wum.edu.pl

się w  zakresie neonatologii i  pediatrii. Przewodniczącym 
Komitetu Organizacyjnego WAP-u jest Janek Bukowski – 
student IV roku kierunku lekarskiego. Patronat nad dzia-
łalnością Warszawskiej Akademii Pediatrii objął Prorektor 
ds.  Dydaktyczno-Wychowawczych WUM prof.  Marek 
Kulus oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego.

źródło: www.wum.edu.pl / www.wap.edu.pl

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr Michał PellerProf. Hanna Szwed i prof. Grzegorz Opolski

Lek. Michał Kowara Prof. Beata Wożakowska-Kapłon

XVIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
6 i 7 maja 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

odbyły się XVIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej i VI Letnie Spotkanie 
Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Konferencji patronował 

prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 
prof. Piotr Hoffman – Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Mające długą i bogatą tradycję Warszawskie Dni Kardio-
logii Akademickiej to organizowane przez I Katedrę 

i  Klinikę Kardiologii WUM coroczne spotkanie, podczas 
którego najlepsi polscy specjaliści prezentują najważniejsze 
doniesienia naukowe dotyczące standardów kardiologii.

Otwarcia konferencji dokonał prof. Grzegorz Opol-
ski – kierownik I  Katedry i  Kliniki Kardiologii WUM 
oraz dr Renata Główczyńska (I  Katedra i  Klinika Kar-
diologii). Pierwszy dzień sympozjum zainaugurował wy-
kład dr. Pawła Balsama (I Katedra i Klinika Kardiologii), 
pt.  „Telekardiologia: teraźniejszość i  przyszłość”. Podczas 
sześciu sesji dydaktycznych przedstawiono aktualne zale-
cenia, uzupełnione o  najnowsze badania kliniczne, doty-
czące postępowania w  zakresie najważniejszych wyzwań 
współczesnej kardiologii: niewydolności serca, migotania 
przedsionków i chorobie wieńcowej. Ilustracją stosowania 
aktualnych wytycznych w codziennej praktyce było forum 
przypadków klinicznych, w  trakcie którego omawiano 
konkretne przypadki pacjentów i dyskutowano optymalne 

sposoby postępowania, z  udziałem wybitnych ekspertów 
w ramach kardiogrupy („Heart Team”).

Nieodłącznym elementem konferencji jest sesja studenc-
kich prac oryginalnych, w  trakcie której studenci uczelni 
medycznych mogą pochwalić się wynikami swoich badań 
naukowych. Podobnie było w tym roku. Prace prezentowane 
były w formie e-plakatów, a sesję zrealizowano w nowocze-
snej, sprawdzonej w ubiegłym roku, formule Hyde-Parku. 

W drugim dniu sympozjum, obok wspomnianej sesji 
studenckiej, odbył się cykl warsztatów z  zakresu elektro-
kardiograf ii, echokardiograf ii oraz ostrych stanów kardio-
logicznych (z użyciem fantomów i symulatorów).

Komitet naukowy konferencji tworzyli: prof. Grzegorz 
Opolski (przewodniczący) oraz prof. Krzysztof J. Filipiak 
i dr hab. Marcin Grabowski. Organizacji sympozjum pod-
jęły się: dr  Renata Główczyńska (przewodnicząca) oraz 
dr Agnieszka Seraf in.

Oprac. Cezary Ksel 
źródło: www.kardiologiaakademicka.waw.pl
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Pokaz szkoleniowy 
z zakresu elektroterapii

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13 maja 2016 r. przed Centrum Dydaktycznym 
naszej Uczelni stanął autobus, w którym 
zaprezentowano innowacyjne urządzenia 
do leczenia zaburzeń rytmu serca.
Inicjatorem tego oryginalnego pokazu 
był Zespół Elektroterapii 
I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Wnętrze Millie busa

Wśród zainteresowanych prezentacją był dr Marian Pieniak (pierw-
szy z lewej) z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

Na pokładzie Millie busa wszyscy zainteresowani mogli 
zobaczyć najmniejszy na  świecie rejestrator omdleń 

Reval LINQ, wykorzystywany w  diagnostyce migotania 
przedsionków oraz miniaturowy stymulator serca Micra 
TPS. W  odpowiednio zaaranżowanym wnętrzu autobusu 
stworzono strefę dla graczy, gdzie odwiedzający mogli wir-
tualnie wszczepić pacjentowi miniaturowy stymulator serca. 
Uczestnicy pokazu poznali także najciekawsze aspekty tele-
medycyny, czyli opieki medycznej na odległość.

I Katedra i Klinika Kardiologii rozpoczęła przygotowania 
do implementacji niektórych z zaprezentowanych urządzeń, 
inne są już wykorzystywane w praktyce terapeutycznej.

Millie bus krąży po całej Europie odkąd stymulator pracy 
serca Micra TPS zaczął być dostępny komercyjnie. W  Polsce 
autobus odwiedził m.in. Piknik Naukowy organizowany przez 
Centrum Nauki Kopernik, obchody Światowego Dnia Nie-
wydolności Serca, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz 
XVII Konferencję Sekcji Rytmu Serca PTK – POLSTIM 2016.

Oprac. Cezary Ksel
źródło: www.wum.edu.pl i materiały własne

Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”
W ramach obchodów 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

5 i 6 maja 2016 r., w Szkole Policji w Pile odbyła się konferencja pt. „Przestępczość farmaceutyczna. 
Sfałszowane leki”. Organizatorami wydarzenia były: Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej 

Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana 
doświadczeń i poglądów w zakresie m.in. metod wykry-

wania sfałszowanych produktów leczniczych i  suplementów 
diety, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem 
oraz związanej z  tym przestępczości internetowej. Przedsta-
wione zostały również możliwości nawiązania merytorycznej 
współpracy w zakresie kształcenia i prowadzenia prac badaw-
czych. Poruszono także kwestie związane z  rolą farmaceuty 
i diagnosty laboratoryjnego jako ekspertów i biegłych w iden-
tyf ikowaniu zagrożeń dla zdrowia oraz życia pacjentów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Komendy 
Głównej Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Proku-

ratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, Inspekcji Farmaceu-
tycznej i  Ministerstwa Finansów. Wydział Farmaceutyczny 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali 
Dziekan prof. Piotr Wroczyński, prof. Zbigniew Fijałek, 
dr  Grażyna Sygitowicz i  dr Małgorzata Kubacka. Wygłosili 
oni wykłady związane z problematyką przestępczości farma-
ceutycznej oraz przedstawili wdrożone dotychczas programy 
edukacyjne. Na zakończenie podjęto decyzję o  podpisaniu 
umowy o  współpracy pomiędzy Szkołą Policji w  Pile a  Wy-
działem Farmaceutycznym WUM.

Biuro Informacji i Promocji
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pamiątkowa fotograf ia członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji

Konferencja „Choroba nowotworowa a macierzyństwo”
28 kwietnia 2016 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej odbyła się 

Konferencja Naukowa „Choroba nowotworowa a macierzyństwo”. Wydarzeniu 
patronował JM Rektor prof. Marek Krawczyk oraz Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski.

Konferencję otworzyła i poprowadziła mgr Dorota Chole-
wicka – opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego 

Etyki, które wespół ze  Studenckim Kołem Naukowym Po-
łożnych było organizatorem spotkania. Witając przybyłych 
na sympozjum, wyraziła radość z faktu, że konferencje z oka-
zji Dnia Położnej stały się już uczelnianą tradycją. Podzięko-
wała także Władzom Uniwersytetu i sponsorom za wsparcie.

Do zgromadzonych w  Auli Centrum Dydaktycznego 
zwróciła się również prof. nadzw. Ewa Dmoch-Gajzlerska 
– Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo Wydziału Nauki 
o Zdrowiu. Dziękując organizatorom za przygotowanie kon-
ferencji, zaakcentowała wagę tematu spotkania, który jest 
trudny, ale zarazem bardzo istotny społecznie.

Zaproszenie gospodarzy przyjęli nestorzy polskiej gine-
kologii, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Pol-
ski, wykładowcy, położne oraz studenci.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Rak a ciąża” wy-
głosiła dr Barbara Kozakiewicz z Zakładu Dydaktyki Gine-
kologiczno-Położniczej WUM. 

W czasie konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne 
oraz jedna sesja plakatowa. Pierwsza sesja, poświęcona była 
zależnościom pomiędzy przebytą chorobą nowotworową 
a  prokreacją. Druga natomiast dotyczyła chorób nowotwo-

rowych narządu rodnego i piersi. W trakcie spotkania zorga-
nizowano warsztaty, które poprowadzili specjaliści z zakresu 
rehabilitacji, psychologii i położnictwa.

Sympozjum towarzyszyła prezentacja książki „Rak 
i  ciąża” pod red. B. Kozakiewicz oraz wystawa prac pla-
stycznych studentów kierunku położnictwo. Spotkanie za-
kończono ogłoszeniem wyników konkursu w  ramach sesji 
plakatowej.

Pierwsze miejsce zajęła praca zatytułowana „CIN 
III u kobiety w ciąży” autorstwa Martyny Padzik i Barbary 
Kozakiewicz z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położni-
czej WUM.

Miejsce drugie miejsce zajęła praca pt. „Rehabilitacja po 
mastektomii – masaż limfatyczny” autorstwa Magdaleny 
Gabai, Renaty Madetko, Anny Mierzwy z  SKN przy Pra-
cowni Podstaw Opieki Położniczej, Collegium Medicum UJ.

Trzecie miejsce przypadło pracy zatytułowanej „Rola 
położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w opiece nad pa-
cjentką onkologiczną” autorstwa Aleksandry Gaweł, Justyny 
Przysuchy, Agnieszki Nowackiej z Zakładu Dydaktyki Gi-
nekologiczno-Położniczej WUM.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji
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Głównymi organizatorami sympozjum były: Zakłady 
Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w  Ciechanowie oraz Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i  Położnych. 
W  imieniu gospodarzy konferencję poprowadziła dr Zof ia 
Sienkiewicz (Zakład Pielęgniarstwa Społecznego WUM).

Wszystkich przybyłych na  spotkanie przywitała prze-
wodnicząca Komitetu Naukowego konferencji dr hab. 
Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan ds. Oddziału 
Pielęgniarstwa WNoZ. Zwracając się do  zgromadzonych 
w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka Centrum 
Dydaktycznego, podzieliła się refleksjami na temat sytuacji 
społeczno-ekonomicznej pielęgniarek i  perspektyw, które 
mają przed sobą. Życzyła także wszystkim zgromadzonym 
pomyślnego rozwoju kariery naukowej, która staje się coraz 
częstszym wyborem absolwentek kierunku pielęgniarstwo.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Pielęgniarstwo 
wielokulturowe wyzwaniem dla edukacji i  praktyki pielę-
gniarskiej w Polsce”, wygłosiła mgr Grażyna Gierczak, która 
w 2015 r. otrzymała tytuł Pielęgniarki Mazowsza.

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
„Praktyka pielęgniarska – kierunki rozwoju” to tytuł konferencji naukowo-szkoleniowej 

zorganizowanej 18 maja 2016 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor prof. Marek Krawczyk 

oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu prof. Piotr Małkowski.

Grupa Big Band Mała VoltaNa konferencję zaproszono nestorki zawodu

Dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek

Jednym z punktów konferencji był występ dzieci z war-
szawskiego przedszkola „Misio”. Najmłodsi z  okazji święta 
pielęgniarek przygotowali przedstawienie, na  które złożyły 
się piosenki oraz wiersze dotyczące zdrowia i  opieki pielę-
gniarskiej. Drugą część sympozjum uświetnili z kolei młodzi 
artyści z grupy Big Band Mała Volta z Zespołu Szkół nr 74 
w  Warszawie. W  trakcie sympozjum zorganizowano dwie 
sesje tematyczne: „Rozwój zawodowy w  pielęgniarstwie” 
oraz „Pielęgniarstwo a zwiększenie elastyczności i odporno-
ści systemów opieki zdrowotnej”, ponadto sesję posterową 
dotyczącą efektywnej opieki pielęgniarskiej. W  konkursie 
na  najlepszy plakat przyznano siedem wyróżnień w  trzech 
kategoriach: „prace poglądowe”; „badawcze i kazuistyczne” 
oraz „prace plastyczne”.

W kategorii „prace poglądowe” nagrodzono plakat 
pt. „Powiem Ci co myślisz – pielęgniarka XXIII wieku” au-
torstwa Marty Wdowiarskiej, Izabeli Muszyńskiej i Kata-
rzyny Gryglickiej oraz plakat „Współczesna pielęgniarka” 
autorstwa Katarzyny Bucior, Agnieszki Jaśkiewicz, Ju-
styny Piersy i  Pauli Rutkowskiej. W  kategorii „prace ba-
dawcze i kazuistyczne” przyznano nagrodę pracy „Opieka 
pielęgniarska nad pacjentem po transplantacji nerki, u któ-
rego rozpoznano odrzucenie przeszczepu” autorstwa Mo-
niki Ciseł, Marty Hanieckiej, Anety Woźniak oraz pracy 
„Obraz osoby starszej w  opinii członków rodziny jako 
potencjalnych opiekunów” autorstwa członków Koła Na-
ukowego PWSzZ w Ciechanowie pod kierunkiem dr Mał-
gorzaty Marcysiak. Nagrodzono także pracę „Określenie 
zapotrzebowania na  wiedzę pacjentów z  rozpoznaną ka-
micą pęcherzyka żółciowego dotyczącą samoopieki oraz 
samopielęgnacji związaną z  rekonwalescencją po zabiegu 
cholecystectomii” autorstwa studentów I roku studiów ma-
gisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Nagrodę za prace 
plastyczne przyznano grupie Tygryski i Kotki z przedszkola 
„Misio”. 

Anna Lisicka
Biuro Organizacji i Promocji
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„Noc Muzeów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Ekspozycja przygotowana na „Noc Muzeów”. Pierwszy z lewej stoi prof.
Bogdan Ciszek – kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Rektor-Elekt prof. Mirosław Wielgoś z żoną ogląda starodruki 
ze zbiorów Muzeum, w tle prof. Edward Towpik

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

14 maja br. Muzeum Historii Medycyny naszej Uczelni odwiedziła rekordowa liczba gości. 
We współpracy z Zakładem Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, 

kierowanym przez prof. Bogdana Ciszka, na tegoroczną „Noc Muzeów” 
przygotowano wielowymiarową ekspozycję pt. „Lekcja anatomii”.

Obok podziwiania XVII-wiecznych ksiąg, dawnych rycin 
anatomicznych, narzędzi, zdjęć i  projekcji bogato ilu-

strowanego wykładu o historii anatomii od czasów starożyt-
nych, goście oglądali gipsowe preparaty, dydaktyczne modele 
anatomiczne, uczestniczyli też w  pokazach i  prelekcjach 
przedstawianych przez studentów – członków Koła Nauko-
wego Anatomii pod kierunkiem dr. Juliana Komarnitkiego.

Frekwencja, przede wszystkim duże grupy młodzieży, 
dopisywała niezmiennie od  otwarcia ekspozycji o  godz. 
19.00 do zakończenia „Nocy Muzeów”, o godzinie pierwszej 
w nocy. Odwiedzający mieli dodatkowo okazję zapoznać się 
z dwiema ekspozycjami ulokowanymi w budynku Centrum 
Biblioteczno-Informacyjnego: w kuluarach, na parterze oglą-
dano wystawę „70-lecie reaktywowania Wydziału Lekar-
skiego UW”, a na pierwszym piętrze – „Gdy gaśnie pamięć 
ludzka, dalej mówią kamienie. Historia Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego na tablicach i w rzeźbie”.

Tegoroczną „Noc Muzeów” w  naszej Uczelni zaszczycił 
swą obecnością prof. Mirosław Wielgoś – Rektor-Elekt oraz 
prof. Barbara Górnicka – Prorektor-Elekt, Prodziekani I Wy-

działu Lekarskiego – prof. Krzysztof Filipiak, prof. Krzysztof 
Zieniewicz, dr hab. Paweł Włodarski, a także Zastępca Kanc-
lerza mgr Jan Matłachowski.

Przybyli również seniorzy Uczelni z prof. Wandą Bochenek, 
prof. Witoldem Mazurowskim, dr. Andrzejem Trzaskowskim, 
dr. Jerzym Potockim i in. na czele.

***

Była to  trzynasta edycja warszawskiej „Nocy Muzeów”. 
Nasza Uczelnia, reprezentowana przez Muzeum Historii 
Medycyny, uczestniczyła w  tej inicjatywie po raz czwarty. 
Placówka kierowana przez prof. Edwarda Towpika była jedną 
z 52 muzeów i ponad 200 innych instytucji, które tego wie-
czora otworzyły się dla wszystkich chętnych zapoznać się 
z zasobami muzealnymi stolicy.

Oprac. Cezary Ksel
źródło: www.wum.edu.pl

zdjęcia: Muzem Historii Medycyny WUM
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12th Warsaw International Medical Congress
W dniach 12-15 maja br. odbyła się 12. edycja Warsaw International Medical Congress

– największej studenckiej konferencji w Polsce i jednej z najbardziej liczących się w Europie. 
W ciągu 4 dni studenci z 35 krajów zaprezentowali ponad 400 oryginalnych 

prac naukowych oraz ciekawych przypadków medycznych.

Podczas konferencji, mającej jednocześnie formę konkursu, 
Jury wyróżniło osiem najlepszych prac, które następnie 

wzięły udział w sesji plenarnej. Grand Prix przyznano Annie 
Luizie Pasierb reprezentującej naszą Uczelnię. Laureatka wy-
jedzie na dwutygodniowy staż do szpitala uniwersyteckiego 
w  Lozannie. Drugie miejsce zajął Jakub Fronczek z  Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a  trzecie Ewa 
Olszańska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Nagrodę 
publiczności zdobyła Adriana Furdova z Bratysławy.

Poza sesjami studenckimi, uczestnicy wzięli udział w serii 
wykładów wygłoszonych przez wybitnych naukowców, m.in. 
prof. Sarah Tabrizi (University College of London), prof. Ho-
mero Rivasa (Stanford University) i  laureata Nagrody Nobla 
– prof. Berta Sakmanna (Max-Planck Institute).

Ponadto w programie konferencji znalazło się 31 warszta-
tów, zorganizowano także liczne wycieczki.

Głównym organizatorem 12th Warsaw International Me-
dical Congress było Studenckie Towarzystwo Naukowe War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kongres odbył się pod patronatem honorowym JM Rek-
tora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prorektora 
ds. Dydaktyczno-Wychowawczych i  Dziekanów wszystkich 
Wydziałów WUM, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministra Zdrowia, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezesa Na-
czelnej Rady Lekarskiej, Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie oraz kilkudziesięciu towarzystw naukowych.

Biuro Informacji i Promocji

Organizatorzy przygotowali kilkadziesiąt zajęć w formie warsztatówPrzyznanie Grand Prix Annie Luizie Pasierb

Władze Rektorskie, Dziekańskie, Opiekun STN oraz organizatorzy WIMC
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Z Senatu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

23 maja 2016 roku

Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1. Nominacje, gratulacje.

JM Rektor wręczył gratulacje z okazji uzyskania nagrody 
jubileuszowej:
•	 Pani dr hab. Magdalenie Malejczyk,
•	 Panu prof. dr. hab. Piotrowi Radziszewskiemu.

Następnie JM wręczył Panu prof. dr. hab. Maciejowi Ka-
rolczakowi akt powołania na  stanowisko Kierownika Kli-
niki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci II Wydziału 
Lekarskiego.

2. Certyf ikat „Uberrima Fide”.

Pan prof. dr hab. Marek Kulus – Prorektor ds. Dydak-
tyczno-Wychowawczych poinformował, że Warszawskiemu 
Uniwersytetowi Medycznemu przyznany został Certyf ikat 
„Uberrima Fide”.

Certyf ikat, przyznany przez Fundację im. Augustina 
Jeana Fresnela, potwierdza, że  stosowane w  Uczelni proce-
dury ochrony własności intelektualnej spełniają europejskie 
standardy. Wszystkie prace dyplomowe powstające w WUM 
poddawane są kontroli oryginalności z wykorzystaniem cyfro-
wego systemu weryf ikacji tekstów, a funkcjonujące procedury 
zapewniają ochronę prac dyplomowych studentów, stanowiąc 
istotny element strategii zapewniania jakości kształcenia re-
alizowanej przez Uczelnię. Certyf ikat jest ważny rok od daty 
przyznania i upoważnia do wydania każdemu absolwentowi 
indywidualnego dyplomu „Uberrima Fide”.

3. Sprawy szpitali klinicznych.

Senat wyraził zgodę na udzielenie przez Uczelnię porę-
czenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego 
Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Senat uchwalił zmiany w  załączniku nr  3 do  Statutu 
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicz-
nego, wynikające z  konieczności ujednolicenia nazew-
nictwa oddziałów funkcjonujących w  strukturze Szpitala. 
Przedmiotowa zmiana dotyczy nazw Oddziału Anestezjo-
logii, Oddziału Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej, 
Oddziału Klinicznego Psychiatrii oraz Oddziału Dziennego 
Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, które uzyskają nazwy:

- Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii 
i Opieki Pooperacyjnej;

- Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego;
- Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwo-

jowego. 
Senat pozytywnie zaopiniował powołanie Pana dr. hab. 

Jacka Sobockiego do  składu Rady Społecznej Szpitala Kli-
nicznego Dzieciątka Jezus.

4. Uchwała Rekrutacyjna na rok akademicki 2017/2018.

Senat uchwalił „Zasady i tryb postępowania rekrutacyj-
nego na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Me-
dycznym” na rok 2017/2018. 

5. Powołanie jednostki ogólnouczelnianej „Laboratorium 
Badawcze – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego”. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek prof. dr. hab. 
Sławomira Majewskiego – Prorektora ds. Nauki i  Współ-
pracy z Zagranicą dotyczący utworzenia „Laboratorium Ba-
dawczego – Banku Komórek Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego” jako jednostki ogólnouczelnianej. 

Zadaniem jednostki będzie opracowywanie i wytwarza-
nie produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych.

Przed posiedzeniem Senatu, w holu na I piętrze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego, wykonane zostało wspólne zdjęcie członków Senatu 
w kadencji 2012-2016
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6. Sprawy I Wydziału Lekarskiego.

Senat nadał tytuł Doktora Honoris Causa Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego Panu Profesorowi 
Dietgerowi Walterowi Niederwieserowi – wybitnemu nie-
mieckiemu specjaliście z dziedziny hematologii.

7. Sprawy II Wydziału Lekarskiego.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie pana 
prof.  dr.  hab. Marka Dąbrowskiego na  stanowisko Ordy-
natora – Kierownika Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjo-
terapii.

8. Sprawy Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie pana prof. dr. 
hab. Antoniego Krzeskiego na stanowisko profesora zwy-
czajnego w Klinice Otorynolaryngologii.

9. Sprawy Wydziału Farmaceutycznego.

Senat pozytywnie zaopiniował sprawę utworzenia Kate-
dry Toksykologii Stosowanej, w ramach której działać będą 
istniejący Zakład Toksykologii i  nowo tworzony Zakład 
Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

10. Sprawy Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Senat pozytywnie zaopiniował:
•	 powołanie pani prof. dr hab. Agaty Szulc na stanowisko 

Ordynatora – Kierownika Kliniki Psychiatrycznej; 
•	 powołanie pana prof. dr. hab. Bolesława Samolińskiego 

na  stanowisko Kierownika Zakładu Prof ilaktyki Za-
grożeń Środowiskowych i Alergologii;

•	 powołanie pani dr hab. Gabrieli Olędzkiej na stanowi-
sko Kierownika Zakładu Biologii Medycznej; 

•	 powołanie pana prof. dr. hab. Andrzeja Deptały na sta-
nowisko Kierownika Zakładu Prof ilaktyki Onkologicz-
nej. 

11. Sprawy Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie studiów po-
dyplomowych „SGH-WUM-MBA w  ochronie zdrowia” 
oraz zatwierdził plan i program tych studiów.

12. Omówienie najważniejszych spraw bieżących Uczelni. 

JM poinformował o następujących sprawach:
W maju 1996 roku Uczelnia przekazała Władzom Miasta 

Warszawy na okres 20 lat w nieodpłatne użytkowanie budy-
nek przy ul. Dickensa 25. Urządzono w nim Dom Pomocy 
Społecznej dla kombatantów. Mimo że  w  maju br.  upływa 
20-letnia umowa użyczenia budynku, to  obecnie Uczel-
nia nie  ma możliwości jego odzyskania od  miasta. Miasto 
w  ramach rekompensaty zaproponowało Uczelni oddanie 
w użytkowanie nieruchomości przy ul. Dalibora 1.

Miasto wyceniło następująco obie nieruchomości:
- nieruchomość przy ul. Dickensa 25 wyceniono na ok. 

49 mln zł;
- nieruchomość przy ul.  Dalibora  1 wyceniono na  ok. 

42 mln zł. 
Senat Uczelni poprosił Władze WUM o przeprowadze-

nie ponownej wyceny nieruchomości, której dokonałby 
rzeczoznawca wynajęty przez Uczelnię. Wycena obu nie-
ruchomości przez rzeczoznawcę wynajętego przez Uczelnię 
okazała się niższa od wyceny rzeczoznawczy Urzędu Miasta 
Warszawy, mianowicie: 

- nieruchomość przy ul. Dickensa 25 wyceniono na ok. 
46 mln zł;

- nieruchomość przy ul.  Dalibora 1 wyceniono na  ok. 
33 mln zł. 

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, tj. brak możliwości 
odzyskania przez WUM budynku przy ul. Dickensa 25, Uczel-
nia planuje przyjęcie w  użytkowanie nieruchomości przy 
ul. Dalibora 1, zaproponowanej przez Urząd Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Nieruchomość przy ul.  Dalibora  1 przeka-
zana zostanie w użytkowanie Wydziałowi Nauki o Zdrowiu. 

Ministerstwo Zdrowia przekazało WUM dotację na bu-
dowę Centrum Stomatologii. Uczelnia uzyskała już pozwo-
lenie na budowę i przygotowywany jest projekt wykonawczy. 
Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe w celu 
wyłonienia wykonawcy obiektu. Rozpoczęcie budowy Cen-
trum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego planowane jest w połowie sierpnia br.

Prowadzona jest procedura przetargowa w celu wyłonienia 
wykonawcy przebudowy budynku przy ul.  Działdowskiej  1 
na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych. 

mgr Elwira Zielińska
Biuro Organizacyjne WUM

Prof. Marek Krawczyk wręcza gratulacje prof. Piotrowi RadziszewskiemuRektor prof. Marek Krawczyk i dr hab. Magdalena Malejczyk
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Studenci I Wydziału Lekarskiego  
laureatami konkursu SUPERHELISA 2016
20 maja br. podczas Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Biochemicznej Uczelni Medycznych – 
SUPERHELISA 2016, studenci reprezentujący  
I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu  
Medycznego zajęli pierwsze miejsce.

Eliminacje do  konkursu składały się z  trzech etapów: 
testu, egzaminu pisemnego oraz f inałowego egzaminu ust-

nego. Do ostatniej części rywalizacji zaproszono 8 najlep-
szych studentów. 

Nasza drużyna w składzie: Bartłomiej Wolf, Małgorzata 
Kasprzak i Natalia Pięta zajęła pierwsze miejsce w klasyf i-
kacji zespołowej. Laureaci są studentami II roku I Wydziału 
Lekarskiego. Natomiast Bartłomiej Wolf okazał się najlepszy 
w klasyf ikacji indywidualnej.

Organizatorem tegorocznego konkursu była Katedra 
i Zakład Biochemii I Wydziału Lekarskiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Studenci

Przemawia dr hab. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej

APSurdalia i MEDYKalia 

6 maja 2016 roku studenci  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
i Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
podobnie jak rok temu, zorganizowali  
wspólne juwenalia, pod nazwą 
„APSurdalia i MEDYKalia”.

Najważniejsze wydarzenia tegorocznych juwenaliów od-
były się na boisku sportowym przy Osiedlu Akademickim 

„PRZYJAŹŃ” na  warszawskim Bemowie. Tłumy studentów 
bawiły się na koncercie takich wykonawców, jak: Kamil Bed-
narek, Vavamuff in, donGURALesko, W.E.N.A, Stama Ra, 
Rezydent, Absztyf ikanci Dobrej Myśli. Oprócz koncertu sa-
morządy studenckie obu Uczelni przygotowały akcje prof ilak-
tyczne, labirynt „Niewidzialna Wystawa”, atrakcje sportowe 
(żyroskop) oraz liczne konkursy z nagrodami.

W godzinach wieczornych studentów odwiedzili 
przedstawiciele Władz obu Uczelni. Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny reprezentowali m.in.: prof. Barbara Gór-
nicka – Prorektor-Elekt ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, 
prof.  Marek Kuch – Dziekan II  Wydziału Lekarskiego, 
prof.  Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wy-
działu Lekarsko-Dentystycznego, dr hab. Paweł Włodarski 
 – Dziekan-Elekt I  Wydziału Lekarskiego, prof. Dorota  
Olczak-Kowalczyk – Prodziekan Wydziału Lekarsko-Denty-
stycznego, mgr Małgorzata Rejnik – Kanclerz WUM.

Cezary Ksel
Redakcja „MDW”

Przemawia prof. Barbara Górnicka – Prorektor-Elekt ds. Dydaktyczno- 
Wychowawczych
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Studenci



Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLVIII, No. 5/201628

Poniżej prezentujemy listę recenzentów opiniujących oryginalne prace naukowe nadesłane 
do publikacji w Czasopiśmie „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”:

dr hab. n. med. Wojciech Braksator prof. dr hab. n. med. Robert Rudowski
dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska
dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib dr n. med. Janusz Sierdziński
prof. dr hab. n. med. Marek Kuch prof. dr hab. n. med. Waldemar Szelenberger
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska
dr hab. n. med. Maciej Niewada

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE – recenzenci

I Wydział Lekarski

5 maja 2016 roku

godz. 900

lek. Mariusz Sikora Rola siarkowodoru w neurogennej regula-
cji ciśnienia tętniczego
promotor: prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska
promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Ufnal
recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Januszewicz
 prof. dr hab. Włodzimierz Maśliński

19 maja 2016 roku

godz. 1000

lek. Anna Wyzgał Prognostyczne znaczenie stężenia kopeptyny 
we krwi u chorych z ostrą zatorowością płucną
promotor: prof. dr hab. Piotr Pruszczyk
recenzenci: dr hab. Dariusz A. Kosior
 dr hab. Robert Olszewski

godz. 1115

mgr Marlena Ilona Gołaś Charakterystyka i  znaczenie kli-
niczne szczepów Candida parapsilosis complex izolowanych 
od pacjentów
promotor: dr hab. Ewa Swoboda-Kopeć
promotor pomocniczy: dr Magdalena Sikora
recenzenci: dr hab. Ewa Sadowy,  
 prof. nadzw. Narodowego Instytutu Leków
 prof. dr hab. Andrzej Kukwa

godz. 1230

lek. Imohamed Alzayany Porównawcza analiza wczesnych 
wyników leczenia chorych poddanych pankreatoduodenektomii 
w latach 1995-1999 i 2000-2004
promotor: prof. dr hab. Rafał Paluszkiewicz
recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz W. Krasnodębski
 prof. dr hab. Zbigniew Puchalski

godz. 1345

mgr Karol Perlejewski Zastosowanie sekwencjonowania na-
stępnej generacji do identyf ikacji czynników zakaźnych u cho-
rych z zapaleniem mózgu o nieznanej etiologii
promotor: prof. dr hab. Marek Radkowski
promotor pomocniczy: dr Iwona Bukowska-Ośko
recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 dr hab. Kazimierz Tomczykiewicz

24 maja 2016 roku

godz. 1000

lek. Joanna Podgórska Znaczenie obrazowania ruchomości 
jelita cienkiego w  badaniach enterograf ii rezonansu magne-
tycznego w  ocenie aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna 
u dzieci
promotor: prof. dr hab. Ryszard Pacho
recenzenci: prof. dr hab. Monika Bekiesińska-Figatowska
 dr hab. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. IPCZD

godz. 1115

lek. Anna Różańska-Walędziak Przydatność testu oksytocyno-
wego w przewidywaniu dobrostanu płodu
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski
recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Oszukowski
 prof. dr hab. Jerzy Sikora

godz. 1230

lek. Bartosz Cieślak Znaczenie stopnia stłuszczenia wątroby 
oraz innych wybranych parametrów dla czynności narządu 
po przeszczepieniu
promotor: prof. dr hab. Marek Krawczyk
recenzenci: prof. dr hab. Lech Cierpka
 prof. dr hab. Andrzej Kamiński

godz. 1345

lek. Michał Romiszewski Ocena gospodarki żelazem w trakcie 
i po leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
promotor: prof. dr hab. Michał Matysiak
recenzenci: dr hab. Bożena Dembowska-Bagińska  
 (prof. nadzw IPCZD)
 prof. dr hab. Tomasz Urasiński

Wydział Lekarsko-Dentystyczny
25 maja 2016 roku

godz. 1200

lek. dent. Alicja Porenczuk Ocena laboratoryjna wpływu ma-
teriału Nanocare Gold® na wybrane właściwości cementu szkło-
jonomerowego i systemów wiążących z zębiną
promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska  
 (UM w Łodzi)
 prof. dr hab. Jan Trykowski  
 (Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska)

Obrony prac doktorskich


