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awanse, nagrody...
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● Prof. Wiesław W. Jędrzejczak  (Kli-
nika Hematologii, Transplantologii i Cho-
rób  Wewnętrznych  UCK  WUM)  otrzy-
mał Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 2021” 
w kategorii „dorobek życia w medycynie”.
● Prof. Andrzej Kutner (Zakład Bioana-
lizy i Analizy Leków WUM) wraz z prof. 
Krzysztofem Woźniakiem (UW) otrzyma-
li  dofinansowanie  w  2.  edycji  konkursu 
realizowanego  w  ramach  programu  „Ini-
cjatywa  doskonałości  –  uczelnia  badaw-
cza”, działania VI.1: „Wzmacnianie i roz-
wój współpracy pomiędzy Uniwersytetem 
Warszawskim oraz Warszawskim Uniwer-
sytetem Medycznym w procesie  federali-
zacji” na realizację projektu „Opracowanie 
struktur nowych analogów witamin D jako 
potencjalnych leków do poprawy skutecz-
ności standardowej terapii raka jajnika”.
● Prof. Urszula Anna Demkow (Za-
kład  Diagnostyki  Laboratoryjnej  i  Im-
munologii  Klinicznej  Wieku  Rozwo-
jowego  WUM)  wraz  z  dr.  Markiem 
Michalewiczem  (UW)  otrzymali  dofi-
nansowanie  w  2.  edycji  konkursu  reali-
zowanego w  ramach programu „Inicjaty-
wa  doskonałości  –  uczelnia  badawcza”, 
działania  VI.1:  „Wzmacnianie  i  rozwój 
współpracy  pomiędzy  Uniwersytetem 
Warszawskim  oraz  Warszawskim  Uni-
wersytetem  Medycznym  w  procesie  fe-
deralizacji” na realizację projektu „Ocena 
wpływu wariantu  B.1.1.7  wirusa  SARS-
-CoV-2 na epidemiologię i obraz kliniczny 
COVID-19 wśród dzieci”.
● Dr hab. Ksenia Szymanek-Majchrzak 
(Katedra  i  Zakład  Mikrobiologii  Lekar-
skiej WUM) wraz z prof. Dariuszem Bar-
tosikiem (UW) otrzymali dofinansowanie 
w 2. edycji konkursu realizowanego w ra-

mach  programu  „Inicjatywa  doskonało-
ści – uczelnia badawcza”, działania VI.1: 
„Wzmacnianie  i  rozwój  współpracy  po-
między Uniwersytetem Warszawskim oraz 
Warszawskim  Uniwersytetem  Medycz-
nym w procesie federalizacji” na realizację 
projektu „Analizy genomiczne wieloopor-
nych szczepów Enterobacter izolowanych 
z materiałów klinicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem  komponent  mobilomu, 
jako determinant antybiotykoodporności”.
● Dr hab. Gabriela Olędzka (Zakład 
Biologii  Medycznej  WUM)  wraz  z  dr. 
hab. Maciejem Mazurem (UW) otrzymali 
dofinansowanie w 2. edycji konkursu re-
alizowanego w ramach programu „Inicja-
tywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 
działania  VI.1:  „Wzmacnianie  i  rozwój 
współpracy  pomiędzy  Uniwersytetem 
Warszawskim  oraz  Warszawskim  Uni-
wersytetem  Medycznym  w  procesie  fe-
deralizacji”  na  realizację  projektu  „Iden-
tyfikacja  oligosacharydów  izolowanych 
z mleka ludzkiego o wysokiej aktywności 
przeciwdrobnoustrojowej”.
● Dr hab. Łukasz Kołtowski (I Katedra 
i  Klinika  Kardiologii  UCK  WUM)  za-
jął  1. miejsce w konkursie  „Supertalenty 
w medycynie 2021”.
● Dr Eliza Głodkowska-Mrówka (Za-
kład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immu-
nologii  Klinicznej Wieku  Rozwojowego) 
zajęła 8. miejsce w konkursie „Supertalen-
ty w medycynie 2021”.
● Dr Aleksandra Gąsecka van der Pol 
(I  Katedra  i  Klinika  Kardiologii  UCK 
WUM) zajęła 9. miejsce w konkursie „Su-
pertalenty w medycynie 2021”.
● Dr Leszek Kraj (Katedra i Klinika He-
matologii, Transplantologii i Chorób We-

wnętrznych UCK WUM) zajął 10. miejsce 
w  konkursie  „Supertalenty w medycynie 
2021”.
● Dr Jarosław Biliński (Katedra  i Klini-
ka Hematologii, Transplantologii i Chorób 
Wewnętrznych UCK WUM) wraz z dr hab. 
Justyną Olko  (UW)  otrzymali  dofinanso-
wanie w 2. edycji konkursu realizowanego 
w ramach programu „Inicjatywa doskona-
łości – uczelnia badawcza”, działania VI.1: 
„Wzmacnianie  i  rozwój  współpracy  po-
między Uniwersytetem Warszawskim oraz 
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 
w procesie federalizacji” na realizację pro-
jektu „Różnorodność językowo-kulturowa 
w  służbie  medycyny  –  badanie  tradycyj-
nych  społeczności  należących  do  mniej-
szości  etnicznych  jako  potencjalnych  su-
perdawców mikrobioty jelitowej”.
● Dr Tomasz Dziedzic  (Klinika Neuro-
chirurgii  WUM)  wraz  z  dr  Aleksandrą 
Balą  (UW)  otrzymali  dofinansowanie 
w 2. edycji konkursu realizowanego w ra-
mach  programu  „Inicjatywa  doskonało-
ści – uczelnia badawcza”, działania VI.1: 
„Wzmacnianie  i  rozwój  współpracy  po-
między  Uniwersytetem  Warszawskim 
oraz  Warszawskim  Uniwersytetem  Me-
dycznym w procesie federalizacji” na re-
alizację projektu „Badanie wzorca zmian 
strukturalnych  i  czynnościowych  w  od-
niesieniu do funkcjonowania poznawcze-
go  u  pacjentów  z  lekooporną  padaczką 
skroniową – analiza interdyscyplinarna”.
● Dr inż. Aleksandra Karolina Kruk 
(Laboratorium  Badań  nad  Mikrobiotą 
Człowieka  Microbiota  Lab)  otrzymała 
grant Narodowego Centrum Nauki  (kon-
kurs  SONATINA  dla  młodych  badaczy) 
na  realizację  projektu  „Czy  etanolowy 
wyciąg z kłącza pięciornika (Tormentillae 
tinctura) wspomaga leczenie zespołu ciek-
nącego jelita?” realizowanego w środowi-
skowym laboratorium Microbiota Lab.
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● Joanna Julia Chmielewska (doktorant-
ka, Studium Medycyny Molekularnej), Filip 
Aleksander Garbicz (doktorant, Studium 
Medycyny  Molekularnej), Monika Maria 
Gawałko (doktorantka, I Katedra  i Klinika 
Kardiologii), dr Aleksandra Gąsecka-van 
der Pol  (I  Katedra  i  Klinika  Kardiologii), 
dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka  (Zakład 
Immunologii), dr Maciej Marek Kołodziej 
(Klinika Pediatrii), dr  Aleksander Jan Kuś 
(Katedra  i  Klinika  Chorób  Wewnętrznych 
i Endokrynologii), Paweł Matryba (dokto-
rant, Zakład  Immunologii), dr Zofia Pilch 
(Zakład  Immunologii), dr Caren Eyileten 
Postuła (Katedra  i  Zakład  Farmakologii 
Doświadczalnej  i  Klinicznej),  lek. Moni-
ka Aldona Storman  (doktorantka,  Klini-
ka  Diabetologii  i  Chorób  Wewnętrznych), 
dr Natalia Szejko (Zakład Etyki Lekarskiej 
i Medycyny Paliatywnej), dr Mariusz To-

maniak (I  Katedra  i  Klinika  Kardiologii) 
oraz Iga Maria Wasilewska (doktorantka, 
Studium Medycyny Molekularnej) otrzyma-
li stypendia ministra edukacji i nauki.
● Lek. Tomasz Głażewski (Klinika Dia-
betologii  i Chorób Wewnętrznych) otrzy-
mał  nagrodę  Karski  2020,  przyznawaną 
osobom walczącym o godność człowieka 
bez względu na okoliczności.
● Centralny Szpital Kliniczny UCK 
WUM otrzyma od Ministerstwa Zdrowia 
dofinansowanie w wysokości miliona zło-
tych na zakup sprzętu dla oddziału aneste-
zjologii  i  intensywnej  terapii.  Środki  zo-
staną przekazane w  ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Medycyny Transplan-
tacyjnej. Dofinansowanie  przeznaczono 
na zakup nowoczesnego sprzętu do opieki 
nad  pacjentami  z  niewydolnością  wielo-
narządową i potencjalnymi dawcami.

● Warszawski Uniwersytet Medyczny 
otrzymał dotacje z Ministerstwa Edukacji 
i Nauki na zakup sprzętu do badania zmian 
zachodzących w skórze (dla Katedry i Kli-
niki  Dermatologicznej)  oraz  najnowszej 
generacji ultrasonografu do wolumetrycz-
nej  oceny  przepływu  krwi  w  tętnicach 
ośrodkowego układu nerwowego (dla Kli-
niki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicz-
nej i Chorób Naczyń).
● Kierunek lekarski prowadzony na Wy-
dziale Lekarskim naszej uczelni otrzymał 
Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przy-
szłością”. Podczas Gali Finałowej VI edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu 
Akredytacyjnego Warszawski  Uniwersy-
tet Medyczny i Politechnikę Warszawską 
uhonorowano  również  Laurem  Europej-
skim  za  wzorowe  umiędzynarodowienie 
studiów i współpracę z zagranicą.
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Międzynarodowy kurs pobierania 
i przechowywania narządów
Od  9  do  11  czerwca  po  raz  pierwszy  w  Europie  Środkowo-
-Wschodniej odbył się kurs pobierania i przechowywania narzą-
dów  jamy  brzusznej  pochodzących  od  dawców  zmarłych  –  In-
ternational Donor Surgery and Organ Preservation Masterclass. 
Szkolenie, którego organizatorem była Katedra i Klinika Chirur-
gii Ogólnej  i Transplantacyjnej UCK WUM, obejmowało część 
teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. W kursie wzięło udział 
22 lekarzy z Polski, Szwecji, Litwy i Bułgarii. Tematyka i zakres 
zajęć objęły m.in.: ocenę i kwalifikację dawcy narządów, techni-
ki chirurgiczne pobierania narządów – nerki, trzustki i wątroby, 
techniki przechowywania narządów, w tym użycie specjalistycz-
nych pomp, które poza organizmem przepuszczają przez narząd 
nasycony tlenem płyn (mechaniczna perfuzja). Ćwiczenia na preparatach odbyły się w Centrum Edukacji Medycznej przy ul. Brze-
skiej w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie. Grono wykładowców stanowiło 8 zagranicz-
nych i 9 polskich specjalistów będących światowymi ekspertami w zakresie pobierania i przechowywania narządów.

Prof. Maciej Kosieradzki – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Transplantacyjnej UCK WUM podczas teoretycznej części kursu

Warsztaty z kardiologii interwencyjnej
25 czerwca w ramach  jubileuszowej edycji Warsaw Course on 
Cardiovascular Interventions – WCCI XXV odbyły się warszta-
ty WAR-CTO SyMPOSIUM poświęcone leczeniu przewlekłych 
niedrożności tętnic wieńcowych. Dużym walorem edukacyjnym 
szkolenia była możliwość zdalnego uczestniczenia w zabiegach 
transmitowanych w czasie rzeczywistym. W trakcie warsztatów, 
dzięki współpracy I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM 
oraz VU University Medical Center Amsterdam wykonano dwa 
skuteczne, wysokospecjalistyczne zabiegi rekanalizacji przewle-
kle zamkniętych  tętnic wieńcowych, z użyciem nowoczesnych 
technik wizualizacji. W trakcie  transmisji zabiegów z Pracow-
ni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii UCK WUM operatorzy 
Paul Knaapen, Alex Nap i Arkadiusz Pietrasik mieli możliwość aktywnego udziału w merytorycznej dyskusji dotyczącej stra-
tegii  leczenia oraz dzielenia  się komentarzami eksperckimi z poszczególnych etapów zabiegu z uczestnikami konferencji. 

Operatorzy Paul Knaapen, Alex Nap i Arkadiusz Pietrasik
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Szkolimy personel medyczny
W dniach 16-27 sierpnia specjaliści z I Kliniki Anestezjologii 
i  Intensywnej  Terapii  UCK WUM  oraz  z  Kliniki  Medycyny 
Transplantacyjnej,  Nefrologii  i  Chorób  Wewnętrznych  UCK 
WUM przeprowadzili w Centrum Symulacji Medycznych na-
szej uczelni  szkolenie dla personelu medycznego z opieki nad 
pacjentem z COVID-19. Uczestnicy  szkolenia zdobywali wie-
dzę  i  umiejętności  praktyczne  w  zakresie  pomocy  pacjentom 
z ciężkim przebiegiem COVID-19. Organizacja szkolenia zosta-
ła sfinansowana przez Ministerstwo Zdrowia w ramach przygo-
towań do nadejścia kolejnej fali zakażeń.

Uczestnicy w trakcie szkolenia

Współpraca na rzecz kształcenia zawodowego 
fizjoterapeutów
3 sierpnia prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, i prof. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej 
Rady Fizjoterapeutów (KRF), podpisali list intencyjny dotyczą-
cy woli współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego 
fizjoterapeutów. Współpraca między uczelnią i samorządem bę-
dzie dotyczyła działań w obszarach obejmujących  fizjoterapię, 
m.in. w kardiologii, chirurgii, pulmonologii, pediatrii i onkolo-
gii. W  spotkaniu  wziął  również  udział  dr  Zbigniew Wroński, 
wiceprezes  KRF  ds.  nauki  i  edukacji.  Inicjatywa  podpisania 
dokumentu wyszła  ze  strony  dziekana Wydziału Medycznego 
WUM dr. hab. prof. WUM Dariusza Białoszewskiego oraz prof. 
Macieja Krawczyka, prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong (po lewej) i prof. Maciej Krawczyk po podpisaniu 
dokumentu

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Domańska-Janczewska
wybitna specjalistka z zakresu patologii ciąży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 
1958), związana przez całe swoje życie zawodowe z naszą uczelnią (1958–2003), pracowała najpierw w II Klinice Położnictwa 
i Ginekologii, następnie w I Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Langner
nestor polskiej dermatologii, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (rocznik 1959), przez wiele lat związany z Kliniką 
Dermatologiczną (1961–2005), pionier Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, organizator Sekcji Farma-
koterapii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Dr n. med. Marta Krawiec
absolwentka naszej uczelni z roku 2005, związana z Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pedia-
trii w latach 2010–2018.

Urszula Chrośniak
studentka III roku Wydziału Lekarskiego.

O D E S Z L I

WCCI  jest  jedną  z  najważniejszych  konferencji  realizowanych  pod  auspicjami Asocjacji  Interwencji  Sercowo-Naczyniowych 
(AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wydarzenie gromadzi kardiologów inwazyjnych z całego świata. W tegorocz-
nej edycji warsztatów wzięli udział wybitni specjaliści z zakresu leczenia przewlekłych niedrożności tętnic wieńcowych.




