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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Marszałek Bronisław Komorowski odwiedził
Warszawski Uniwersytet Medyczny
W piątek 11 czerwca w naszej Uczelni gościł Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski, kandydat na
urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan
Marszałek wziął udział
w spotkaniu ze środowiskiem medycznym, które
było poświęcone najbardziej palącym problemom
nauki i ochrony zdrowia.
W debacie uczestniczyła
również Minister Zdrowia
Ewa Kopacz.
Organizatorem spotkania był
Społeczny Medyczny Komitet Poparcia Kandydatury Marszałka
Bronisława Komorowskiego na
Prezydenta RP. Jego przedstawiciele zwrócili się do Uczelni z prośbą
o udostępnienie sali w celu przeprowadzenia debaty na temat
aktualnych zagadnień ochrony
zdrowia w naszym kraju. Spotkanie
poprowadził dr Andrzej Włodarczyk – były wiceminister zdrowia

Rektor prof. Marek Krawczyk i Kanclerz mgr Małgorzata Kozłowska witają
Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w progach Uczelni

i prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, a w debacie uczestniczyli zarówno przedstawiciele
społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, jak też pracownicy naukowi i lekarze z innych
części kraju.
Jako gospodarz miejsca, w którym zorganizowano spotkanie,
Rektor prof. Marek Krawczyk

powitał w Uczelni Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego,
pełniącego obowiązki Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, i Minister Zdrowia Ewę Kopacz.
– W życiu każdego Uniwersytetu bywają chwile ważne i szczególnie istotne. Myślę, że ten dzień
należy do takich bardzo ważnych
momentów – powiedział Jego

Nasz Uniwersytet udostępnił salę do przeprowadzenia debaty na temat ochrony zdrowia. Spotkanie poprowadził
dr Andrzej Włodarczyk, uczestniczyli w nim przedstawiciele Społeczności Uczelni, a także inne zainteresowane osoby
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

JM Rektor zapytał Marszałka o opinię w sprawach szczególnie istotnych dla
środowiska akademickiego

Magnificencja. – Już po raz drugi
mamy zaszczyt gościć Pana Marszałka w progach naszej Uczelni.
Prawie rok temu, razem, trzymając
kielnie w rękach, wmurowaliśmy
kamień węgielny pod Centrum
Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjne, którego budowa jest dziś
na ukończeniu – w dogodnej chwili zapraszam Pana Marszałka do jej
odwiedzenia. Tymczasem witam
Pana Marszałka i Panią Minister
Zdrowia w naszym Uniwersytecie
– w miejscu, które od 200 lat kształci kadry medyczne, służąc pomocą
Warszawie i jej mieszkańcom.
Marszałek Komorowski podziękował za zaproszenie i miłe
przyjęcie w naszej Uczelni, następnie zaś przedstawił swoje
poglądy dotyczące ochrony zdrowia, wyrażając opinię o potrzebie
wprowadzenia reformy systemu
opieki zdrowotnej w Polsce.
Rozpoczęła się dyskusja z udziałem uczestników spotkania, którzy
zadawali kandydatowi na Prezydenta pytania w kwestiach m.in.
struktury właścicielskiej szpitali
klinicznych i ich referencyjności,
finansowania nauki, sytuacji młodych lekarzy i studentów kierunków medycznych.
Jako pierwszy o opinię Marszałka w sprawach nurtujących

środowisko akademickie poprosił Rektor prof. Marek Krawczyk:
– Pytano nas, rektorów uczelni
medycznych, czy decyzja sprzed
około 10 lat, że organem założycielskim szpitali klinicznych są
rektorzy, jest słuszna i powinna
być utrzymana. Odpowiedzieliśmy
na to pytanie jednomyślnie, twierdząco, ponieważ szpitale kliniczne
są placówkami, w których nie tylko
wykonuje się wysokospecjalistyczne zabiegi, lecz także pełnią funkcję bazy naukowej i dydaktycznej
dla uczelni medycznych. Ciekaw

jestem jednak, jakie jest zdanie
Pana Marszałka na ten temat.
– Drugą istotną kwestią jest
sprawa referencyjności szpitali.
Dotychczas finansowanie szpitali klinicznych jest we wszystkich
jednostkach (poza wysokospecjalistycznymi, które są finansowane
przez Ministra Zdrowia), identyczne jak w równie ważnych szpitalach
powszechnych. Jednak w naszym
odczuciu szpitale kliniczne są
ośrodkami, które rozwijają medycynę, to z nich „wychodzą” nowe,
innowacyjne metody leczenia. Czy
nie należałoby zatem wprowadzić
pewnego zróżnicowania?
Odpowiadając na pytania
Magnificencji, Marszałek Sejmu
podkreślił, że rekomendowałby utrzymanie sytuacji, w której
rektorzy są organami założycielskimi szpitali klinicznych – skoro
to rozwiązanie z powodzeniem
funkcjonuje już od 10 lat. W kwestii referencyjności i finansowania
szpitali klinicznych stwierdził, że
odpowiedź na to pytanie wymaga
całościowego spojrzenia na system
ochrony zdrowia w naszym kraju.
Jedno jest jednak pewne: uniwersyteckie szpitale kliniczne są niezbędne do kształcenia specjalistów
i jako takie powinny korzystać
z nieco odmiennych rozwiązań niż

Prof. Wojciech Rowiński przekazał Marszałkowi „Wieloletni program rozwoju
medycyny transplantacyjnej”
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W debacie uczestniczyła Minister Ewa Kopacz. Marszałek Bronisław Komorowski w prezencie od środowiska medycznego otrzymał pamiątkowy stetoskop

inne placówki tego typu, ponieważ
spełniają dodatkowe funkcje.
W dalszej części spotkania głos
zabrał prof. Wojciech Rowiński,
który podziękował Panu Marszałkowi za dotychczasowe poparcie dla idei transplantacji, a także
przekazał kandydatowi na urząd
Prezydenta „Wieloletni program
rozwoju medycyny transplantacyjnej”, z prośbą o zapoznanie się z tym
dokumentem i wsparcie w jego realizacji. Postulat ten poparła również Minister Ewa Kopacz.
Kolejną, istotną kwestią, która
została podjęta podczas debaty, była
sprawa finansowania nauki. Prof.
Witold Rużyłło mówił o potrzebie
zwiększenia nakładów na ten cel do
poziomu co najmniej 1% PKB. Prof.
Marian Zembala zwrócił uwagę na
znaczenie środowiska medycznego
dla rozwoju nauki w naszym kraju:
– Naukę w Polsce, po matematykach i fizykach, tworzą medycy i bioinżynierowie – podkreślił.
– I to jest ważne stwierdzenie, ponieważ jeśli chcemy realnie oceniać
sytuację polskiej nauki, musimy
wiedzieć, że ta grupa zawodowa nie
może być pomijana i ignorowana.
Podczas debaty nie zabrakło
również pytań ze strony środowiska studenckiego. W jego imieniu
głos zabrała Nicole Sochacki, Przewodnicząca Samorządu Studentów


WUM: – Czy zdaniem Pana Marszałka studia na uczelniach medycznych powinny być płatne czy
bezpłatne, i jaki ma to wpływ na
finansowanie uczelni oraz rozwój
nauki? – zapytała.
Marszałek Bronisław Komorowski podkreślił, że Konstytucja RP
gwarantuje, iż nauka w szkołach
publicznych jest bezpłatna, i nie
należy tego zmieniać. Jednakże
Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług przez uczelnie
odpłatnie. Ważne jest jednak to,
aby ten wyjątek nie stawał się regułą. Marszałek zwrócił też uwagę na
dwa niepokojące problemy polskie-

go systemu edukacji: niski poziom
kształcenia i odpływ wykwalifikowanych specjalistów zagranicę.
Jak podkreśłił, czekają nas dalsze
zmiany w systemie kształcenia, bez
których polskie szkoły wyższe nie
sprostają wymogom przyszłości.
Na zakończenie spotkania dr
Grzegorz Krzyżanowski wręczył
kandydatowi na urząd Prezydenta Bronisławowi Komorowskiemu
pamiątkowy stetoskop, mówiąc:
– Panie Marszałku, to skromne
urządzenie służy lekarzom głównie do wsłuchiwania się w serca
pacjentów. Wydaje mi się, że przyjmując je od nas, lekarzy, będzie
Pan Marszałek na równi, a może
jeszcze bardziej wsłuchiwał się
w głos środowiska lekarskiego, zarówno jako parlamentarzysta, jak
też w chwili, gdy zostanie Pan wybrany Prezydentem.
Marszałek Bronisław Komorowski podziękował za miły prezent
i podkreślił, że „będzie zawsze starał się słyszeć puls służby zdrowia
we własnych uszach i we własnym
sercu”. Zamykając debatę, dr Andrzej Włodarczyk wręczył Panu
Marszałkowi podpisany przez kilkuset medyków „Apel o poparcie
kandydatury Bronisława Komorowskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
Redakcja „MDW”

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele studentów naszej Uczelni
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Wolffiana 2010
Tegoroczne święto Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – Wolffiana – miało wyjątkowy
charakter. Oprócz wręczenia medali Augusta Ferdynanda Wolffa, Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza, odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru TLW, ufundowanego z inicjatywy Związku Powstańców Warszawskich, w uznaniu zasług Towarzystwa dla
kultywowania tradycji patriotycznych i niepodległościowych. W gronie fundatorów Sztandaru
znalazł się Warszawski Uniwersytet Medyczny, z Rektorem prof. Markiem Krawczykiem.
nością, radością, dumą i satysfakcją. Jest to dla mnie zaszczyt,
ale i zobowiązanie do wypełniania przesłania otrzymanego od
naszych wielkich Poprzedników
i Nauczycieli. „Ludziom i Ojczyźnie” – to słowa, które będziemy
wypełniać zgodnie z utrwalonymi zasadami postępowania lekarskiego, w duchu patriotyzmu
i miłości Ojczyzny. Tak mi dopomóż Bóg.
Honorowym Chorążym Sztandaru został por. Wiesław Feliga,
uczestnik Powstania Warszawskiego, Żołnierz Batalionu „Miotła”, zgrupowania „Radosław”.
Poczet sztandarowy stanowią, za
zgodą Rektora prof. Marka KrawUroczystego poświęcenia Sztandaru TLW dokonał Wikariusz Generalny Bi- czyka, studenci Warszawskiego
skupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski. „Rodzicami chrzestnymi” Sztandaru Uniwersytetu Medycznego. Warsą gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski i dr Halina Jędrzejewska
to wspomnieć, że nasza Uczelnia,
Sztandar został poświęcony Warszawskiego. W tej uroczystej z JM Rektorem, znalazła się także
16 czerwca w Katedrze Polo- chwili powiedział: – Przyjmuję w fundacyjnym Komitecie Honowej Wojska Polskiego, podczas ten Sztandar z ogromną wdzięcz- rowym Sztandaru.
Mszy Świętej, którą celebrował
Wikariusz Generalny Biskupa
Polowego ks. płk Sławomir Żarski. Podczas homilii ksiądz prałat wspomniał o szczególnej roli
członków Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, którzy
swoją pracę i powołanie ofiarowali
dla dobra Ludzi i Ojczyzny. Słowa
„Ludziom i Ojczyźnie” znalazły
się na poświęconym tego dnia
Sztandarze, który z rąk jego „Rodziców chrzestnych” – Prezesa
Związku Powstańców Warszawskich gen. bryg. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego i Wiceprezes ZPW
dr Haliny Jędrzejewskiej, odebrał
prof. nadzw. Jerzy Jurkiewicz,
Prezes Towarzystwa Lekarskiego Przekazanie Sztandaru Prezesowi TLW prof. nadzw. Jerzemu Jurkiewiczowi
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010



Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pamiątkowy gwóźdź w drzewce Sztandaru wbił dr hab. Sławomir Nazarewski, Prorektor ds. Inwestycji i Współpracy z Regionem WUM

W dalszej części obchodów
święta Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego, w Klubie Lekarza,
przedstawiciele instytucji, które
przyczyniły się do ufundowania
Sztandaru, wbili w jego drzewce pamiątkowe gwoździe. Naszą
Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Inwestycji i Współpracy
z Regionem, dr hab. Sławomir
Nazarewski, który odczytał także przygotowany specjalnie na tę
okazję List Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Następnie Prezes TLW prof.
Jerzy Jurkiewicz zwrócił się do
Chorążego Sztandaru por. Wiesława Feligi, mówiąc: – Panie
Chorąży, wręczam Panu ten
Sztandar pod opiekę, aby był
z czcią, miłością i szacunkiem
traktowany przez wszystkie następne pokolenia.
Por. Wiesław Feliga został
również uhonorowany pamiątkowym dyplomem.
Jak co roku, podczas obchodów święta Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przyznano
najwyższe odznaczenie TLW –
Medal Augusta Ferdynanda Wolffa. W tym roku otrzymał go prof.
Jerzy Bidziński, wybitny neurochirurg, Prodziekan I Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycz

nej w Warszawie (1975-1978,
1978-1981), wieloletni Kierownik Kliniki Neurochirurgii AM
(1984-1999), zaangażowany również w prace Towarzystwa.
Sylwetkę prof. Bidzińskiego
przedstawił prof. Wiesław Mazurowski, a Medal im. Augusta Ferdynanda Wolffa wręczył
Prezes TLW prof. nadzw. Jerzy
Jurkiewicz.
Zwracając się do uczestników spotkania, laureat powiedział: – Na ręce Pana prof.

Jerzego Jurkiewicza składam
serdeczne podziękowania za
wyróżnienie, które mnie spotkało, a zwłaszcza, że odbyło się to
w tak niezwykłych i uroczystych
dla Towarzystwa Lekarskiego
okolicznościach.
Następnie Medal Włodzimierza Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza za zasługi dla
TLW otrzymała dr Krystyna
Podgórska.
Po uhonorowaniu laureatów
prof. Janusz Wasyluk wygłosił
wykład „Wybitni członkowie
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w minionym 65leciu (1945-2010)”. W gronie
wymienionych przez prelegenta
osób znaleźli się profesorowie
związani z naszą Uczelnią: Marian Grzybowski, Witold Orłowski, Marian Tulczyński, Zdzisław
Askanas, Witold Rudowski,
a także zmarli w ubiegłym roku
– prof. Edward Rużyłło, doc.
Marek Gawdziński, prof. Stefan Wesołowski, prof. Maria
Kobuszewska-Faryna.
Zgodnie z tradycją Wolffianów,
po wykładzie zaprezentowano tegoroczny, 14. już tom „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego’’, którego redak-

Poczet sztandarowy tworzą studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chorążym Sztandaru TLW został por. Wiesław Feliga, uczestnik Powstania Warszawskiego
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torem naczelnym był
prof. Jerzy Bidziński.
Po oficjalnej części
uroczystości uczestnicy wysłuchali koncertu
na klarnet i gitarę oraz
wzięli udział w spotkaniu towarzyskim w salach Klubu Lekarza.
Za udostępnione materiały dziękujemy Pani Agnieszce Sładkowskiej z Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Laureatem Medalu im. Augusta Ferdynanda Wolffa
został prof. Jerzy Bidziński. Medal im. Włodzimierza
Brodowskiego i Ludwika Paszkiewicza otrzymała
dr Krystyna Podgórska

Fot.: Alina Nowacka
Tekst: Karolina Gwarek
„Medycyna Dydaktyka
Wychowanie”

Akt Fundacyjny Sztandaru
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
Związek Powstańców Warszawskich w uznaniu wielkości zasług Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego dla kultywowania tradycji patriotycznych i niepodległościowych w ciągu 190 lat swojego istnienia, biorąc pod uwagę szczególne i bliskie związki Towarzystwa ze środowiskiem żołnierzy Powstania
Warszawskiego, podjął inicjatywę ufundowania Sztandaru Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
Zaproszenie do fundacyjnego Komitetu Honorowego przyjęły następujące osoby i instytucje:
1. Ordynariat Polowy WP – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. prałat płk Sławomir Żarski
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny – JM Rektor prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
3. Uniwersytet Warszawski – prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer
4. Polska Akademia Nauk – Prezes prof. dr hab. Michał Kleiber
5. Wojskowy Instytut Medyczny – gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
6. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN – Dyrektor prof. dr hab. n. med. Zbigniew Czernicki
7. Dowództwo Garnizonu Warszawa – płk Wiesław Grudziński
8. Duszpasterz Służby Zdrowia – ks. Józef Jachimczak
9. Polskie Towarzystwo Lekarskie – dr Adam Czarnecki
10. Muzeum Powstania Warszawskiego – Dyrektor Jan Ołdakowski
11. Okręgowa Izba Lekarska – dr Mieczysław Szatanek
W dniu 16.06.2010 r. po poświęceniu Sztandaru w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie
przez Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego księdza prałata płk Sławomira Żarskiego, Rodzice
Chrzestni Sztandaru w osobach Prezesa Związku Powstańców Warszawskich gen. brygady Zbigniewa
Ścibor-Rylskiego i Wiceprezesa Związku Powstańców Warszawskich dr Haliny Jędrzejewskiej przekazali Sztandar na ręce Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzego Jurkiewicza.
W Warszawie, w dniu 16.06.2010 roku
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Sto lat Pani Profesor Ireny Cichockiej-Szumilin!
16 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość z okazji stulecia urodzin Pani
Profesor Ireny CichockiejSzumilin – wieloletniego
pracownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.
Jubilatka otrzymała z rąk Prorektora do spraw DydaktycznoWychowawczych WUM prof.
Marka Kulusa Medal im. Tytusa
Chałubińskiego, którym to wyróżnieniem została uhonorowana za
długoletnią i owocną pracę oraz
ogromne zaangażowanie i wkład
wniesiony w rozwój Uczelni. Jego
Magnificencja Rektor prof. Marek Krawczyk w specjalnym liście
przekazanym Pani Profesor życzył
Jej kolejnych lat życia przepełnionych zdrowiem, pogody ducha,
pomyślności i ludzkiej życzliwości.
Profesor Irena Cichocka-Szumilin z radością przyjęła Medal i ze
wzruszeniem wspominała pracę
w Klinice Otolaryngologii naszego
Uniwersytetu.
Gratulacje i życzenia złożyli
Pani Profesor także Dziekan I WL
prof. Mirosław Wielgoś, Kierownik
Katedry i Kliniki Otolaryngologii
prof. Kazimierz Niemczyk, były
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii prof. Grzegorz Janczewski, przedstawiciel Prezydenta
Warszawy, a także pracownicy Kliniki, rodzina i przyjaciele.
Profesor Irena Cichocka-Szumilin dyplom lekarza uzyskała
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1935 r.
W 1937 r. podjęła pracę w Klinice
Laryngo-Otiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, którą kierował
prof. dr hab. n. med. Feliks Erbrich.
Nie przerwała pracy dydaktycznej
podczas okupacji niemieckiej, nauczała otolaryngologii studentów
podziemnego Wydziału Lekarskiego UW. Doktorat obroniła w roku


Solenizantka otrzymała Medal im. Tytusa Chałubińskiego z rąk Prorektora prof.
Marka Kulusa i bukiet kwiatów od Dziekana I WL prof. Mirosława Wielgosia

1949 na podstawie pracy „Leczenie
kalcyferolem tocznia błony śluzowej górnych dróg oddechowych”.
W roku 1952 uzyskała stopień
dr. hab. n. med. po przedstawieniu pracy „Pylica górnych dróg
oddechowych – badania kliniczne
i doświadczalne”.
Odbyła wiele staży naukowych
w klinicznych ośrodkach laryngologicznych w Bordeaux, Paryżu,
Lyonie, Londynie i Marsylii.
Na przełomie lat 40. i 50. zgodnie z poleceniem prof. A. Dobrzańskiego zorganizowała Ośrodek

Kliniczny w Ciechocinku Zdroju,
do którego kierowano chorych po
operacjach zatok przynosowych
i jam nosa oraz krtani.
Od roku 1952 do 1966 pełniła
funkcję Specjalisty Krajowego ds.
Otolaryngologii.
Pani Profesor trzykrotnie
sprawowała obowiązki Kierownika Kliniki Otolaryngologii AM
– w latach 1953-1954, 1956-1957
i w roku 1977. W latach 1957-1960
powierzono Jej stanowisko Prodziekana Wydziału Lekarskiego.
Była znakomitym pedagogiem
i naukowcem. Ma niekwestionowane zasługi dla środowiska
otolaryngologów. Była inicjatorem i organizatorem nowoczesnego szkolenia podyplomowego
w zakresie otolaryngologii. Przez
dwie kadencje była przewodniczącą Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów. Odeszła na emeryturę w roku 1980.
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Uroczysta promocja doktorów
i doktorów habilitowanych na I Wydziale Lekarskim
W piątek 25 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów nowo promowanym doktorom i doktorom habilitowanym I Wydziału Lekarskiego. Podczas uroczystości gratulacje od władz Uczelni otrzymali także profesorowie
zwyczajni, nominowani do tego tytułu w mijającym roku. Zgodnie z uczelnianą tradycją,
promocja na I Wydziale Lekarskim zakończyła rok akademicki 2009/2010 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Otwierając ceremonię wręczenia dyplomów w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego, Dziekan
I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś powiedział: – Dzisiejsza uroczystość, jedna z wielu
na naszym Wydziale, ma dla mnie
wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Przepaja ją szczęście, uniesienie i duma z tego, co udało się
nam wspólnie osiągnąć w trakcie
kończącego się roku akademickiego. To, co nas tu dzisiaj sprowadza,
to nasz wspólny – Państwa, I Wydziału i całej Uczelni – sukces. To
sukces, będący efektem ciężkiej
pracy, wyrzeczeń, konsekwentnych
dociekań i determinacji. Gdyby zaJM Rektor i Dziekan I Wydziału Lekarskiego pogratulowali profesorom zwyczajbrakło choćby jednego z tych ele- nym, mianowanym w roku akad. 2009/10 (na zdj. prof. Włodzimierz Otto)
mentów, nie byłoby nas tu w tej
chwili. I myślę, że wtedy rzeczywiProf. Mirosław Wielgoś zło- naukowcom, którzy otrzymali
ście mielibyśmy czego żałować.
żył następnie gratulacje siedmiu nominacje profesorskie w roku
akademickim 2009/2010. Podziękował także nowym doktorom
i doktorom habilitowanym za trud
włożony w osiągnięcie kolejnych
stopni naukowych. W mijającym
roku stopień dr hab. na I Wydziale Lekarskim otrzymało 12
osób, a doktora nauk medycznych
– 65 osób (w tym 48 – na I WL,
12 – w Oddziale Stomatologii, 5 –
w Centrum Biostruktury).
Na zakończenie swojego wystąpienia Dziekan I WL skierował
słowa wdzięczności do rodzin i bliskich nowo promowanych, którzy
otaczali ich zrozumieniem i wspierali w pracy naukowej.
Do bohaterów uroczystości
Dyplomy odebrali doktorzy habilitowani i doktorzy nauk medycznych (na zdj. zwrócił się także Rektor prof. Marek Krawczyk: – Fakt, że dzisiaj
dyplom otrzymuje dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel)
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010
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Bohaterowie uroczystości – nowo promowani doktorzy I WL

odbieracie Państwo dyplomy poświadczające osiągnięcie wyższego
stopnia naukowego, otwierające
drogę do kariery naukowej, to bez
wątpienia nobilitacja, ale i zobowiązanie – podkreślił. – Nowo
utytułowani profesorowie i doktorzy habilitowani, mam nadzieję, że
dzisiejsze zaszczyty będą motywacją do dalszej pracy, do kształcenia
kolejnych pokoleń naukowców
i rozbudzania w studentach medycyny pasji badawczych. Drodzy,
nowo promowani doktorzy nauk
medycznych, mam nadzieję, że
pójdziecie drogą kariery naukowej i niedługo spotkamy się z Państwem przy wręczaniu dyplomów
doktorów habilitowanych.
Kończąc swoje przemówienie,
Jego Magnificencja powiedział:
– Zamykamy kolejny rok w historii naszej Uczelni, wypełniony
pracą, realizacją wielu projektów,
podejmowaniem nowych przedsięwzięć. Mam nadzieję, że dla
Państwa, dla przedstawicieli naszej społeczności akademickiej
był to dobry rok, pełen satysfakcji, obfitujący w miłe wydarzenia.
Dziękuję Wszystkim za ten wspólny wysiłek dla naszej Uczelni. Raz
jeszcze gratuluję nowo promowanym naukowcom i życzę Państwu
wszystkiego dobrego na dalsze lata
życia naukowego i osobistego.
10

Następnie Rektor i Dziekan
I Wydziału Lekarskiego osobiście
pogratulowali i uścisnęli dłonie
tegorocznym profesorom zwyczajnym, a po odebraniu uroczystego ślubowania, wręczyli
dyplomy nowym doktorom i doktorom habilitowanym. W imieniu
promowanych głos zabrała doc.
Dagmara Mirowska-Guzel: – Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem naszych dotychczasowych
zmagań i codziennej pracy, ale
także początkiem dalszych etapów
– powiedziała. – Wielu z nas jest

zaprzeczeniem powszechnie panującej opinii, że stopnie naukowe
zdobywają ludzie u schyłku swojej
kariery zawodowej, oraz że w medycynie pomysły i wiedza osób
młodych są niedoceniane i lekceważone, a zwierzchnicy i starsi koledzy utrudniają karierę naukową
młodym pracownikom. Możemy
powiedzieć o sobie, że jesteśmy
wybrańcami – będąc członkami
społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu, wygraliśmy los
na loterii i postaramy się go zainwestować w przyszłość naukową.
Uroczystość była także okazją
do wręczenia Złotych Odznak Studenckiego Towarzystwa Naukowego jego najbardziej aktywnym
członkom. Wyróżnienia otrzymali: Andrzej Cacko, Artur Leśkow, Aleksandra Krasowska, Rafał
Machowicz, Krzysztof Woźniak
i Anna Wyzgał.
Część artystyczną spotkania
uświetnił koncert Chóru Akademickiego WUM pod dyrekcją
Daniela Synowca. W repertuarze
znalazły się zarówno klasyczne
polskie pieśni, m.in. Karola Szymanowskiego i Stanisława Moniuszki,
jak i standardy muzyki rozrywkowej w ciekawej aranżacji.
Redakcja „MDW”

Uroczystość była też okazją do wyróżnienia Złotymi Odznakami Studenckiego
Towarzystwa Naukowego jego najbardziej aktywnych przedstawicieli. Odznaki wręczył prof. Marek Kulus, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych
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Przemówienie Jego Magnificencji Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
podczas uroczystej promocji na I Wydziale Lekarskim
Panie Dziekanie,
Wysoka Rado
I Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Stomatologii,
Dostojni Nowo Utytułowani
Profesorowie,
Doktorzy Habilitowani
i Doktorzy Nauk Medycznych,
Drodzy Goście,
Szanowni Państwo!
Spotykam się z Państwem dzisiaj, w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, z wielką
satysfakcją. Oto poszerza się grono
uczonych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To wzmocnienie siły naukowej I Wydziału
Lekarskiego, ale także całej naszej
społeczności uniwersyteckiej.
Tytuły profesorskie dla 7 nauczycieli akademickich naszego
Uniwersytetu to ogromna duma
dla Uczelni. Los tak sprawił, że
Państwo otrzymaliście tę najwyższą przepustkę do nauki z rąk
tragicznie zmarłego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pana
Lecha Kaczyńskiego.
12 nowych doktorów habilitowanych to dowód na aktywność
środowiska naukowego Uczelni,
staliście się Państwo samodzielnymi pracownikami nauki. Dla
blisko 70 nowych doktorów nauk
medycznych dzisiaj otwierają się
drzwi do kariery naukowej.
Dzień promocji to ukoronowanie wieloletniego wysiłku zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa
Rodzin, które Was wspierały i nie
protestowały, kiedy praca naukowa zabierała – tak deficytowy
w obecnym świecie – czas, przeznaczony dla Rodziny i Bliskich.
To moment satysfakcji dla
promotorów i recenzentów, którzy stworzyli Państwu warunki

i atmosferę do pracy naukowej.
Dziękuję Państwu za aktywny
udział w rozwoju kadry naukowej, tak I Wydziału Lekarskiego, jak i całej Uczelni. Jestem
przekonany, że Państwa osobisty przykład i dorobek rozbudził
w dzisiejszych bohaterach chęć
samodoskonalenia, pogłębiania
wiedzy, poznawania nowego.
Dziękuję Wysokiej Radzie
I Wydziału Lekarskiego. Członkowie Rady zbierali się wielokrotnie, by mogły się odbyć Państwa
obrony.
Podziękowania należą się także Państwa współpracownikom
z katedr, klinik i zakładów, którzy
Państwa wspomagali w uzyskiwaniu tych awansów.
Drodzy Państwo,
mówi się, że „do sukcesu nie
ma żadnej windy. Trzeba iść po
schodach”. Państwo najlepiej
wiecie, ile czasu, wysiłku, determinacji włożyliście, by stać się
badaczami i naukowcami. Droga każdego z Państwa tutaj, do
tych dyplomów, wiodła inaczej.
Ale dzisiaj to Państwo świętujecie
i macie powody do powiedzenia:
Tak, dokonałem tego, zrobiłem to,
osiągnąłem upragniony cel i mogę
świętować.
W imieniu swoim, w imieniu
władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i całej społeczności akademickiej Uczelni,
wszystkim Państwu serdecznie
gratuluję tych dokonań. Gratuluję także Państwa Rodzinom
i Bliskim, którzy tutaj przybyli,
aby razem z nami celebrować te
wyjątkowe chwile.
Szanowni Państwo,
fakt, że dzisiaj tutaj odbieracie dyplomy poświadczające
osiągnięcie wyższego stopnia na-

Rektor prof. Marek Krawczyk podczas przemówienia

ukowego, otwierające Państwu
drogę do kariery naukowej, to
bez wątpienia nobilitacja. Ale
jednocześnie zobowiązanie. Ktoś
kiedyś powiedział, że nagrodą
za trud jest jeszcze większy trud.
Nowo utytułowani profesorowie
i doktorzy habilitowani, mam
nadzieję, że dzisiejsze zaszczyty
będą motywacją do dalszej pracy, do kształcenia kolejnych pokoleń naukowców i rozbudzania
w studentach medycyny pasji
badawczych.
Drodzy nowo promowani doktorzy nauk medycznych,
mam nadzieję, że pójdziecie drogą kariery naukowej i niedługo
spotkamy się z Państwem przy
wręczaniu dyplomów doktorów
habilitowanych.
Drodzy Państwo,
budują Państwo prestiż Uczelni. To siła naukowa stanowi bowiem o marce akademickiej
szkoły wyższej. Państwo zapracowali na to, że w tegorocznym rankingu szkół wyższych dziennika
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Z życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
„Rzeczpospolita” i miesięcznika
„Perspektywy” nasz Uniwersytet
zajął 3. miejsce pod względem
liczby publikacji naukowych.
Wyprzedziły nas jedynie Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet
Jagielloński. Dziękuję Państwu
za tę pracę na rzecz Uczelni i jej
pozycji naukowej. Bardzo cenimy Państwa aktywność. Jesteście
przyszłością naszego Uniwersytetu i jutrem medycyny.
Szanowni Państwo,
zadaniem naszego środowiska
jest intensyfikacja badań naukowych. Dlatego konsekwentnie
realizujemy strategię rozwoju
naukowego Uczelni, przedstawioną jesienią 2008 roku. Obecnie, w 2010 roku, nasi naukowcy
realizują 381 projektów badawczych. Połowę z nich prowadzą
pracownicy I Wydziału Lekarskiego. To pokazuje siłę naukową
Wydziału, która bez wątpienia
jest największa ze wszystkich Wydziałów Uczelni.
Jednym z najważniejszych
przedsięwzięć wspierających rozwój naukowy Uczelni jest projekt
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. To dzięki
środkom unijnym nasz Uniwersytet zyska nowoczesne zaplecze
technologiczne do prowadzenia
badań. A Państwo, nasi badacze,
zyskają możliwość pracy przy
użyciu nowoczesnej aparatury.
7 czerwca Johaness Hahn – Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej podpisał decyzję
potwierdzającą dofinansowanie
dla projektu Centrum Badań
Przedklinicznych i Technologii.
Lada dzień rusza budowa
gmachu Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tak więc
w niedługim czasie laboratorium
środowiskowe na miarę XXI wieku stanie się w naszej Uczelni
faktem.
W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym coraz skuteczniej
aplikujemy o środki z funduszy
12

strukturalnych, zarówno na badania naukowe, jak i inwestycje
w infrastrukturę badawczą. Obecnie realizowanych jest 12 projektów na kwotę około 40 milionów
zł. Pięć z nich realizowanych jest
przez jednostki I Wydziału Lekarskiego. Kolejne wnioski – na
kwotę 129,5 mln zł – oczekują na
ocenę zewnętrzną.
W lutym sieć POLCRIN – Polish Clinical Research Infrastructures Network została jednogłośnie
przyjęta w struktury European
Clinical Research Infrastructures
Network (ECRIN). Nasza Uczelnia pełni w POLCRIN-ie rolę koordynatora. Jestem przekonany, że
polscy naukowcy będą bardzo aktywni w tej inicjatywie, której celem jest koordynacja europejskich
badań klinicznych. Musimy stale
doskonalić system polskich badań
klinicznych, tak aby Polska miała
silną pozycję w tym zakresie. Zachęcam Państwa do zaangażowania się w to przedsięwzięcie.
Szanowni Państwo,
stale rozwijamy Uniwersytet,
nie tylko dydaktykę, naukę, ale
także infrastrukturę. W Kampusie Banacha powstaje gmach nowej biblioteki, naszego Centrum
Biblioteczno-Dydaktyczno-Informacyjnego. Oddamy je studentom, lekarzom, naukowcom
do użytku jesienią 2011 roku.
Trwają prace nad powstaniem
nowego szpitala pediatrycznego
dla Warszawy. Chcemy, aby za
cztery lata najmłodsi warszawiacy
mieli szpital spełniający wymogi
współczesnej medycyny i technologii, studenci bazę dydaktyczną,
a nasi naukowcy znakomitą bazę
kliniczną.
Uczelnia pracuje także nad
utworzeniem Ośrodka Onkologicznego. Będzie to nowoczesny,
pełnoprofilowy, przyjazny pacjentom, akademicki Ośrodek
Onkologiczny. Ten ważny obiekt
jest potrzebny nie tylko dla celów dydaktycznych Uczelni, ale
potrzebny jest Warszawie z po-

wodów medycznych. To również
doskonała baza kliniczna dla naszych badaczy.
W Kampusie Lindleya planujemy budowę nowego budynku
Instytutu Stomatologii.
Pracujemy także nad nowym
gmachem Instytutu Psychiatrii
– powstanie również w Kampusie
Banacha.
Warszawski Uniwersytet Medyczny wybuduje też Centrum
Rehabilitacyjno-Sportowe. Powstanie ono w Kampusie Banacha, przy ul. Księcia Trojdena.
Będzie to nowoczesny obiekt rehabilitacyjno-sportowy, między
innymi ze sportowym basenem
olimpijskim.
To bardzo ambitne i odważne
plany. Ale jesteśmy przekonani, że
są one niezbędne naszej Uczelni,
naszym naukowcom, studentom,
pacjentom. Dlatego konsekwentnie te założenia wprowadzamy
w życie.
Szanowni Państwo,
wręczenie dyplomów nowo
uhonorowanym profesorom nauk
medycznych, doktorom habilitowanym i doktorom nauk medycznych tradycyjnie już kończy
rok akademicki w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym.
Zamykamy kolejny rok w historii naszej Uczelni wypełniony
pracą, realizacją wielu projektów,
podejmowaniem nowych przedsięwzięć. Mam nadzieję, że dla
Państwa, dla Członków naszej
Społeczności Akademickiej, był
to dobry rok, pełen satysfakcji,
obfitujący w miłe wydarzenia.
Dziękuję Państwu wszystkim za
ten wspólny wysiłek dla naszej
Uczelni.
Raz jeszcze gratuluję nowo
promowanym naukowcom i życzę Państwu wszystkiego dobrego
na dalsze lata życia naukowego
i osobistego.
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Przemówienie Dziekana I Wydziału Lekarskiego
Magnificencjo,
Państwo Rektorzy i Dziekani,
Panie i Panowie Profesorowie,
Nowo promowani
doktorzy habilitowani
i doktorzy nauk medycznych,
Szanowni Państwo,
Drodzy Goście!
To wielka przyjemność móc
spotkać się z Państwem w gościnnych murach prześwietnego
Zamku Królewskiego w Warszawie, aby wspólnie świętować
wielką radość, jaką jest wręczenie dyplomów doktora habilitowanego oraz doktora nauk
medycznych.
Dzisiejsza uroczystość, jedna
z wielu na naszym Wydziale, ma
dla mnie zawsze wyjątkowy i niepowtarzalny charakter – przepaja ją szczęście, uniesienie i duma
z tego, co udało się nam wspólnie
osiągnąć w trakcie kończącego
się roku akademickiego. To, co
nas tu dzisiaj sprowadza, to nasz
wspólny – Państwa, I Wydziału
Lekarskiego i całej Uczelni – sukces. To sukces, będący efektem
ciężkiej pracy, wyrzeczeń, konsekwentnych dociekań i determinacji. Gdyby zabrakło choćby
jednego z tych elementów, nie
byłoby nas tu w tej chwili. I myślę, że wtedy byłoby rzeczywiście
czego żałować.
Przekonacie się Państwo niebawem, że jesteśmy oto uczestnikami niepowtarzalnego wydarzenia, które na zawsze pozostaje
w pamięci. Mijają lata, odchodzą
– niestety – wspaniali ludzie, ale
pozostaje wspomnienie tego, co
właśnie przeżywamy. Nie oddają
tego żadne zdjęcia, które pieczołowicie przechowujemy. To tylko
utrwalony na papierze niemy obraz, zaledwie namiastka rzeczywistości. W pamięci natomiast
pozostają wypowiadane w tym
czasie słowa, gesty, komentarze,

a nawet wyraz twarzy i mimika
zwykle w tym dniu uśmiechniętych Rektora i Dziekana, którzy
radują się razem z Państwem.
Mówię to z własnego doświadczenia – cały czas mam
przed oczami oblicze odzianego
w gronostaje śp. Jego Magnificencji Rektora Janusza Piekarczyka oraz ówczesnego Dziekana,
Pana Profesora Marka Krawczyka, z pobrzękującym dziekańskim łańcuchem na piersiach,
z łańcuchem, który teraz ja mam
przyjemność i zaszczyt nosić. Pamiętam też słowa, które wtedy
zostały wypowiedziane – są one
zwykle podobne, krótkie, może
– a nawet na pewno – często powtarzające się, ale wówczas dodały mi one skrzydeł, pozwoliły
uwierzyć w siebie, ukierunkowały moją dalszą aktywność.
Cieszę się zatem, że dzisiaj
i Państwo, i ja jesteśmy uczestnikami tej chwili, i życzę Państwu, aby trwale odcisnęła się
ona w Waszych umysłach, w Waszej pamięci, ułatwiając Państwu
przysłowiowe przenoszenie gór.
Niech zatem ta chwila trwa...
W roku akad. 2009/2010 na
I Wydziale Lekarskim 48 osób
uzyskało stopień doktora nauk
medycznych, w tym 18 z wyróżnieniem, ponadto 12 w Instytucie
Stomatologii oraz 5 w Centrum
Biostruktury. 12 osób zostało
doktorami habilitowanymi. Tytuł profesora uzyskało 7 osób,
zatrudnionych na naszym Wydziale. Myślę, że te liczby mówią
same za siebie – naprawdę jest się
czym pochwalić; ale przecież nie
liczby są tu najważniejsze – liczy
się praca oraz będący jej owocem
sukces. Bardzo dziękuję Państwu
za tę pracę i trud, a sukcesu serdecznie gratuluję.
Niestety, jak co roku, nie
wszystkie osoby, które uzyskały
w ostatnim czasie stopień na-

ukowy doktora czy doktora habilitowanego, są dzisiaj z nami
obecne. Czerwiec jest miesiącem, w którym odbywają się
liczne kongresy, sympozja i konferencje, a dla niektórych jest to
już czas wakacji. Myślę jednak, że
niezależnie od tych usprawiedliwień jest czego żałować – będzie
jeszcze wiele kongresów i wyjazdów naukowych i wakacyjnych,
ale ta chwila na pewno już się
nie powtórzy, odejdzie bezpowrotnie. No, ale cóż, każdy sam
dokonuje wyboru, każdy jest kowalem własnego losu i na pewno
nie można nikogo uszczęśliwiać
na siłę.
Szanowni Państwo, życzę Wam
z całego serca, aby dzisiejszy sukces był jedynie etapem Państwa
dokonań, Państwa kariery. Etapem, bez którego nie mielibyście
przepustki do przyszłości, która
już czeka na Waszą aktywność,
która już chce się stać teraźniejszością. Pozwólcie jej na to – to
moja jedyna dzisiejsza prośba do
Państwa.
Na zakończenie jeszcze kilka
słów do Państwa najbliższych, do
Państwa rodzin, partnerów, przyjaciół. Dzisiejsze święto jest także
Waszym udziałem. Trudno byłoby w życiu osiągnąć cokolwiek,
gdyby nie zrozumienie i wsparcie
tych, którzy są nam bliscy, którzy
potrafią nas zrozumieć. Dlatego w imieniu wszystkich dzisiaj
promowanych, no i oczywiście
własnym oraz władz Wydziału,
dziękuję Państwu gorąco za to,
w czym z całą pewnością mieliście niebagatelny udział. Wspierajcie Ich dalej, bo – jak widzicie
– naprawdę warto.
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Przemówienie przedstawiciela promowanych
Magnificencjo Panie Rektorze,
Panie Dziekanie,
Wysoka Rado,
Szanowni Państwo!
Przypada mi w udziale zaszczyt wyrażenia myśli wszystkich promowanych w tym roku
akademickim doktorów i doktorów habilitowanych. Jednocześnie
kontynuuję miłą tradycję. Jestem
kolejną osobą z naszej Katedry,
którą spotyka to wyróżnienie.
Dzisiejsza uroczystość jest
zwieńczeniem naszych dotychczasowych zmagań i codziennej pracy, ale także początkiem dalszych
etapów. Wielu z nas jest zaprzeczeniem powszechnie panującej opinii, że stopnie naukowe zdobywają
ludzie u schyłku swojej kariery zawodowej, oraz że w medycynie pomysły i wiedza osób młodych
są niedoceniane i lekceważone,
a Zwierzchnicy i Starsi Koledzy
utrudniają karierę naukową młodym pracownikom.
Świadectwem szczególnej radości jest ogromna przyjemność,

jaką odczuwam, składając podziękowania licznym Osobom,
wobec których zaciągnęliśmy
dług wdzięczności. Dziękujemy
Magnificencji Panu Rektorowi, Panu Dziekanowi, Kolegium
Dziekańskiemu, Wysokiej Radzie za stworzenie środowiska
i odpowiednich warunków do
prowadzenia badań. Promotorom doktoratów i Opiekunom
habilitacji, Kierownikom jednostek, w których pracujemy, Koleżankom i Kolegom dziękujemy
za poświęcony czas, wiedzę i mądrość oraz długotrwałą zachętę
i motywację do codziennej, często żmudnej, czasem pozornie
bezowocnej pracy.
Słowa wdzięczności kierujemy także do Pracowników administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy
z wielką cierpliwością służyli
nam pomocą w kwestiach formalnych. Najmilsze długi mamy
wobec naszych Rodzin i Przyjaciół, którzy zawsze stali po naszej
stronie.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy pozwolili nam marzyć o sukcesach naukowych,
i mamy nadzieję, że nasi następcy
także będą mieli marzenia. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że osiągnęliśmy wyznaczone sobie cele,
a nasi Promotorzy i Opiekunowie
dali nam odczuć, że umożliwianie innym spełniania marzeń to
jeszcze większa przyjemność.
Możemy powiedzieć o sobie,
że jesteśmy wybrańcami – będąc
członkami społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu,
wygraliśmy los na loterii i postaramy się go zainwestować w przyszłość naukową. Jak powiedział
Isaac Newton: „Co my wiemy to
tylko kropelka. Czego nie wiemy,
to cały ocean”.
Wszystkim, którzy nas wspierają w podróży przez ten ocean,
z ogromną radością i wzruszeniem bardzo dziękujemy.
dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel

Wręczenie dyplomów absolwentom English Division
Absolwenci studiów w języku angielskim na II Wydziale Lekarskim otrzymali 25 czerwca
dyplomy z rąk Rektora i Dziekana II WL. Uroczystość odbyła się w Auli Głównej naszego Uniwersytetu, która tego dnia wypełniła się przedstawicielami pięciu kontynentów –
Europy, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Afryki.
W roku akad. 2009/2010 dyplomy ukończenia 4- i 6-letnich
studiów lekarskich na English Division odebrało 66 osób. W uroczystej promocji uczestniczyły
władze rektorskie i dziekańskie
Uczelni, a także przedstawiciele
towarzystw lekarskich oraz dyrekcji szpitali, w których kształcili się absolwenci.
Gratulacje i życzenia sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym
14

złożył nowo promowanym Jego
Magnificencja Rektor prof. Marek
Krawczyk. W swoim wystąpieniu
powiedział między innymi: – Dzisiejsza uroczystość ma wielkie znaczenie, nie tylko dla 66 młodych
ludzi z całego świata, lecz także dla
ich rodzin i przyjaciół, dla całego
Uniwersytetu, dla Polski i, w co
wierzę, dla przyszłości medycyny.
Mam nadzieję, że studia w naszym
kraju na zawsze pozostaną dla Was

dobrym wspomnieniem, gdziekolwiek będziecie. Nie zapominajcie
o Waszych nauczycielach i przyjaciołach, którzy tutaj zostają. Zachęcam Was także do dalszych
kontaktów z Uczelnią. Warszawski Uniwersytet Medyczny jest
zawsze gotowy służyć Wam swoją
wiedzą i pomocą – podkreślił Jego
Magnificencja.
Następnie absolwenci złożyli
uroczyste ślubowanie i odebrali
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kiej Brytanii, która przypomniała
kolegom i koleżankom pierwszy
dzień studiów w naszej Uczelni
i podziękowała za wspólnie spędzone lata. Słowa wdzięczności
skierowała również do nauczycieli
akademickich, rodziców i przyjaciół, którzy otaczali promowanych
wsparciem i zrozumieniem.
Następnie głos zabrał Jarl Magnus Kikut Moen z Norwegii
– przedstawiciel absolwentów studiów sześcioletnich, który zachęcał świeżo upieczonych lekarzy
do zaangażowania się w sprawy światowej opieki zdrowotnej
i niesienia pomocy najbardziej
Ślubowanie złożyło i dyplomy odebrało 66 absolwentów

dyplomy z rąk Rektora i Dziekana II WL prof. Jerzego Polańskiego. Tę część uroczystości
poprowadził dr hab. Kazimierz
Szopiński – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego ds. Nauczania
w Języku Angielskim. Jako pierwsi dyplomy z rąk władz Uczelni
i Wydziału odebrali absolwenci
z najwyższą średnią: Jarl Magnus
Kikut Moen (4,56), Izabela Postacchini (4,52) i Oluwayemi Deborah Ojo (4,52).
W imieniu absolwentów studiów czteroletnich przemówienie
wygłosiła Fozia Akram z Wielpotrzebującym z krajów rozwijających się.
Kończąc swoje wystąpienie,
podkreślił: – To najpiękniejsze
lata mojego życia – dzięki Wam,
Koledzy i Koleżanki. Let us not
cry because it’s over. Let us smile
because it happened.
Na zakończenie gratulacje
i życzenia złożyli absolwentom
również profesorowie Jerzy Polański i Kazimierz Szopiński.
W części artystycznej spotkania wystąpił Chór Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego pod
dyrekcją Daniela Synowca.
Przemówienia w imieniu promowanych wygłosili: Jarl Magnus Kikut Moen
i Fozia Akram
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010
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Jubileusz Katedry i Kliniki Neurologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W tym roku Katedra i Klinika Neurologii świętuje swoje dziewięćdziesięciolecie. W sobotę
22 maja 2010 roku w Sali posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
odbyła się sesja historyczno-naukowa, zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji
Rektora WUM prof. Marka Krawczyka, nawiązująca także do obchodzonego niedawno Jubileuszu Dwustulecia Nauczania Medycyny w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, władze Uczelni oraz byłych i obecnych pracowników Kliniki Neurologii.
Sesja rozpoczęła się odegraniem hymnu „Gaudeamus igitur”
i przemówieniem JM Rektora:
„Pani Profesor
Ireno Hausman-Petrusewicz,
Panie Profesorze Kwieciński,
Pani Prorektor,
Szanowne Panie,
Szanowni Panowie!
Spotykamy się dziś z wyjątkowej okazji. Katedra i Klinika
Neurologii obchodzi dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. 90
lat temu, pod koniec 1920 roku,
została powołana Katedra i Klinika Chorób Nerwowych Uniwersytetu Warszawskiego.
Prześledzenie dziewięciu dekad dziejów Katedry i Kliniki,
pokazanie, jak jej kierownicy
i zespół budowali pozycję tej jednostki, wskazuje, że to ludzie są
w tej historii najważniejsi.
Ta Katedra i Klinika to miejsce,
w którym pomagano dziesiątkom
tysięcy pacjentów, któremu swoje życie zawodowe poświęciło
wielu wybitnych lekarzy, gdzie
prowadzono przełomowe badania naukowe. To jednostka, która
kształciła i kształci znakomitych
specjalistów. Renoma Katedry
i Kliniki Neurologii to wynik pracy wielu pokoleń.
To ważne, że w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym świętujemy tak piękne jubileusze. Kultywujemy w ten sposób pamięć
o czasach minionych, o ważnych
datach w historii naszej Uczel16

Rektor prof. Marek Krawczyk w czasie
przemówienia powitalnego

ni, która jest przecież dziejami
polskiej medycyny. To ważne, że
pamiętamy o Osobach i ocalamy
od zapomnienia Postaci, które
doprowadziły do stanu obecnego
naszego Uniwersytetu.
W dziejach Katedry i Kliniki
Neurologii, mieszczącej się dzisiaj
w uniwersyteckim szpitalu przy
ulicy Banacha, było wiele wspaniałych i zasłużonych Postaci.
Niektórzy z Państwa są tu dzisiaj
na tej uroczystości. To miłe spotkać się tu z Państwem w takich
okolicznościach.
Szanowni Państwo,
pierwszym Kierownikiem Katedry został jeden z czołowych

polskich klinicystów okresu międzywojennego, twórca jednej
z warszawskich szkół neurologicznych, profesor Uniwersytetu Lwowskiego prof. Kazimierz
Orzechowski. Kierował Katedrą
i Kliniką Chorób Nerwowych od
1921 do 1942 r. Mieściła się ona
wówczas w IV Pawilonie Szpitala
Dzieciątka Jezus. Profesor Orzechowski zorganizował od podstaw
tę Klinikę. Pod jego przewodnictwem osiągnęła ona światowy poziom. Profesor angażował się także
w pracę organizacyjną dla Uczelni.
W latach 1929-1930 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Drugim Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologicznej, po
nagłej śmierci w roku 1942 prof.
Orzechowskiego, najpierw na
p.o. Kierownika, a od 1945 roku
na Kierownika został powołany
prof. Adam Opalski. To jedna z najwybitniejszych postaci
polskiej szkoły neurologicznej,
naukowiec ceniony w neuropatologii światowej, twórca nowoczesnej neuropatologii w naszym
kraju. Każdy medyk wie, co to są
komórki Opalskiego.
Zespół profesora Opalskiego tworzyły m.in. jego najbliższe
współpracownice: Helena Kistelska-Nielubowiczowa (która pracowała w Klinice przez 22
lata), Maria Filipowicz, Wanda
Makuch-Korulska (przepracowała w Klinice 45 lat) i Ewa Osetowska. Po przejściu w 1958 roku
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prof. Opalskiego na wcześniejszą
emeryturę Kierownikiem Katedry i Kliniki na 30 lat została
prof. Irena Hausmanowa. Cieszę
się, że jest tu Pani z nami w tak
znakomitej formie.
Dorobek Pani Profesor, wybitnej postaci polskiej neurologii,
jest imponujący. Doceniony został m.in. przyznaniem Pani Profesor w 1986 roku tytułu Doktora
Honoris Causa Uniwersytetu im.
L. Pasteura w Strasburgu. W okresie kierownictwa Pani Profesor
w Katedrze przeprowadzono 65
przewodów doktorskich i 14 habilitacji. Otwierano nowe oddziały i pracownie. Pani Profesor jest
autorką ponad 400 publikacji,
z czego 31 to publikacje książkowe. Krajowa i międzynarodowa
aktywność Pani Profesor budzi
podziw. Szerzej o dokonaniach
Pani Profesor będzie mówiła Pani
Prorektor Anna Kamińska.
Ja chcę podkreślić, że wkład
Pani Profesor w rozwój powojennej
medycyny, wkład w rozwój naszej
Uczelni jest ogromny. Doceniamy
Pani zaangażowanie i wysiłek, jaki
przez kilkadziesiąt lat wkładała
Pani Profesor w kształcenie młodych kadr medycznych, w rozwój
nauki w naszej Uczelni i budowa-

JM Rektor wręczył Medal im. Tytusa Chałubińskiego prof. Irenie Hausmanowej-Petrusewicz, nestorce polskiej medycyny, która kierowała Katedrą i Kliniką
Neurologii przez 30 lat (obok Pani Profesor – Prorektor ds. Kadr prof. Anna
Kamińska, która jest również pracownikiem Kliniki)

nie Katedry i Kliniki Neurologii
do 2007 roku. Tworzyła Prana wysokim europejskim i światocownię Elektromiografii. Jako
wym poziomie.
pierwsza w Polsce wprowadziła
Zespół Kliniki tworzyło i twonowoczesne metody diagnorzy wielu znakomitych specjazowania w miastenii. Pani Prolistów. Nie sposób wymienić
fesor była Prodziekanem ds.
wszystkich. Każdemu, kto tę plaStudenckich I Wydziału Lekarcówkę tworzył i tworzy, dziękuję.
skiego w latach 1990-93.
Wymienię osoby szczególnie za- – Prof. Anna Fidziańska-Dolot.
służone dla rozwoju Katedry.
Pracowała w Klinice od 1960 do
– Prof. Barbara Emeryk-Szajew2000 roku. Jako pierwsza w Polska, związana z Kliniką od 1956
sce zajmowała się badaniami
w mikroskopie elektronowym
w chorobach nerwowo-mięśniowych. Przez 14 lat kierowała Pracownią Morfologii Mięśni
i Nerwów Obwodowych.
– Dr hab. inż. Jerzy Kopeć. Związany z Kliniką przez 39 lat, od
roku 1962. Twórca polskiego
komputera ANOPS. Zorganizował pierwszą w kraju Środowiskową Pracownię Elektroniki
Medycznej.
– Prof. Jerzy Majkowski. W Klinice od 1952 do 1975 r. Kierował
Pracownią Elektroencefalografii
i Pracownią Neurofizjologii Doświadczalnej. Po utworzeniu II
Wydziału Lekarskiego został
jego pierwszym Dziekanem oraz
Medal z rąk Magnificencji oraz Prorektora ds. Inwestycji i Współpracy z RegioKierownikiem Kliniki Neurolonem dr hab. Sławomira Nazarewskiego odebrała także prof. Barbara EmerykSzajewska
gii tego Wydziału.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010
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– Dr hab. Konstanty Mrożek.
Pracował w Klinice w latach
1965-1980.
– Związana z Kliniką w latach 1958-2003 prof. Irena
Niebrój-Dobosz.
– Prof. Janina Rafałowska
– w Klinice od 1952 do 2000
roku, przez 30 lat kierowała
Pracownią Neuropatologiczną. Prof. Rafałowska przez dwa
lata – od 1988 do 1990 roku
była p.o. Kierownika Kliniki.
– Prof. Barbara Stroińska-Kuś,
związana z Kliniką w latach
1958-80. Przez 17 lat kierowała
Pracownią Neuroradiologiczną.
Postaci, które wymieniałem,
wniosły ogromny wkład w budowę i rozwój Katedry i Kliniki Neurologii naszej Uczelni.
W uznaniu Państwa zasług władze Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego przyznały Państwu
Medale i Odznaczenia Uczelniane, które dzisiaj wręczę.
Chciałbym przytoczyć fragment wypowiedzi Prof. Ireny
Hausmanowej-Petrusewicz. Pani
Profesor tak mówiła w jednym
z wywiadów prasowych:
«Gdy zaczynałam, neurologia
pod wpływem szkoły niemieckiej

Medal otrzymał również prof. Jerzy Majkowski, który pracował w Klinice w latach 1952-75 i był pierwszym Dziekanem II Wydziału Lekarskiego

związana była przede wszystkim
z psychiatrią. Dzisiaj związana
jest z chorobami wewnętrznymi.
Żaden dobry neurolog nie postawi diagnozy bez uprzedniego
wykluczenia choroby zewnętrznej. Dzisiaj neurologia zeszła na
poziom molekularny. Rozwój jest
szalony, ale z punktu widzenia
badacza droga zdaje się nie mieć
końca. Każde nowe odkrycie rodzi dziesiątki nowych pytań. Stopień skomplikowania ludzkiego

Wyróżnieni Medalem im. Tytusa Chałubińskiego byli wieloletni pracownicy
Katedry i Kliniki Neurologii – pamiątkowe zdjęcie z władzami Uczelni
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układu nerwowego jest tak wielki, że z jednej strony budzi przerażenie, ale z drugiej ogromną
fascynację».
Szanowni Państwo,
ostatnie dwie dekady dziejów
Katedry i Kliniki Neurologii to
czas zespołu kierowanego przez
profesora Huberta Kwiecińskiego, który z Kliniką związany jest
od końca studiów. Za dwa lata
minie 40 lat wspólnych losów
Pana Profesora Katedry i Kliniki Neurologii i naszej Uczelni.
Dzisiaj Klinika jest największą
kliniką neurologiczną w Polsce
i jedną z największych w Unii
Europejskiej.
Rocznie hospitalizowanych
jest w niej około dwóch i pół tysiąca chorych, a w ramach Polikliniki udzielanych jest ponad
10 tysięcy konsultacji neurologicznych. Prof. Kwieciński przez
wiele lat był krajowym konsultantem w dziedzinie neurologii,
co potwierdza wiodącą rolę tej
jednostki w neurologii polskiej.
Katedra rozwija badania naukowe. Obecnie prowadzone są
w niej m.in. badania o skali międzynarodowej nad najczęstszym
schorzeniem paralitycznym dotykającym osoby dorosłe – stwardnieniem bocznym zanikowym.
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Jednostka klasyfikowana jest
w pierwszej 10-tce najlepszych
jednostek Uczelni. Prowadzone są w niej zajęcia dydaktyczne
dla studentów Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego ze
wszystkich wydziałów medycznych oraz szkolenie podyplomowe dla lekarzy. Katedra cieszy się
uznaniem wśród studentów, jako
jednostka o wysokim poziomie
prowadzonych zajęć. Katedra
i Klinika stale się rozwija. O planach usłyszymy od samego profesora Kwiecińskiego.
Panie Profesorze Kwieciński,
chciałbym podziękować Panu
za niezwykły wkład w rozwój
naszego Uniwersytetu. Na Pana
ręce, dla całego Zespołu Katedry
i Kliniki składam podziękowania
za dotychczasową pracę i życzę
kolejnych owocnych lat pracy naukowej i dydaktycznej.
Jestem pewny, że Katedra
i Klinika Neurologii będzie
w dalszym ciągu rozwijać się dla
dobra studentów i pacjentów naszego Uniwersytetu, tak aby spro-

Pani Profesor podziękowała za wspaniałą uroczystość i pamięć o tych, którzy tworzyli i tworzą Katedrę i Klinikę
Neurologii (obok prof. Ireny Hausmanowej-Petrusewicz – prof. Hubert
Kwieciński, obecny Kierownik Katedry i Kliniki)

stać imponującemu dorobkowi
minionych dziewięciu dekad.
Dziękuję!”.
Uroczystą częścią spotkania
było wręczenie Medali im. Tytusa Chałubińskiego byłym pracownikom Kliniki. W uznaniu
ich wieloletniej pracy i zasług dla
rozwoju Uczelni władze WUM
uhonorowały następujące osoby:
1. Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
2. Prof. Janina Rafałowska
3. Prof. Irena Niebrój-Dobosz
4. Prof. Anna Fidziańska-Dolot
5. Prof. Barbara Emeryk-Szajewska
6. Doc. Jerzy Kopeć
7. Prof. Barbara Stroińska-Kuś
8. Prof. Konstanty Mrożek
9. Prof. Jerzy Majkowski.
Następnie rozpoczęła się część
historyczno-naukowa spotkania,
na której program złożyły się następujące wystąpienia:
– Wielkie początki warszawskiej
neurologii i narodziny naszej
Kliniki.
Prof. Kazimierz Orzechowski,
pierwszy Kierownik Kliniki
w latach 1920-1942.
Prof. H. Kwieciński
– Lata powojenne i neuropatologia na światowym poziomie.
Prof. Adam Opalski, Kierownik
Kliniki w latach 1942-1958.
Dr D. Dziewulska
– Złoty okres Kliniki i rozkwit
polskiej szkoły neuromiologii.
Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, Kierownik Kliniki w latach 1958-1988.
Prof. A. Kamińska
– Historia współczesna Kliniki
i jej Pracowni.
Prof. A. Kamińska, Dr E. Szmidt
-Sałkowska
– Co będzie jutro?
Prof. H. Kwieciński
W ten sposób 90-letnią historię Kliniki Neurologii przedstawiano w czterech głównych
okresach. Każdy z wykładowców przypominał sylwetki po-

Dr Izabela Domitrz dziękuje starszym
Koleżankom i Kolegom za ich nieustanny trud w kształceniu i szkoleniu
młodych lekarzy Kliniki Neurologii

przednich kierowników Kliniki,
głównie osiągnięcia naukowe
i kliniczne z danego okresu, ale
także bardzo konkretne historie życia byłych pracowników
Kliniki.
Na zakończenie głos zabrał
Prof. Hubert Kwieciński, obecny Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii WUM. Zapewnił wszystkich, że jest spokojny o dalsze losy naszej Kliniki.
Główne nadzieje na dobrą przyszłość pokładamy w najmłodszej generacji, tzn. w studentach
z naszego SKN oraz w młodych
lekarzach szkolących się i pracujących w Klinice. Prof. Kwieciński przypomniał również, że za
10 lat Klinika Neurologii będzie
świętowała jubileusz pierwszego
stulecia swojego istnienia. Ponadto poinformował o możliwości zapoznania się ze szczegółową
historią Kliniki Neurologii, która
dostępna jest na naszej stronie
internetowej (http://www2.wum.
edu.pl/neurologia1/).
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V Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego
2 czerwca 2010 roku w Sali
Senatu odbyła się V Konferencja Naukowa I Wydziału
Lekarskiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wybrane prace, które
uzyskały nagrody naukowe
JM Rektora w roku 2009.
Przybyłych na doroczne sympozjum naukowe przywitał Dziekan prof. Mirosław Wielgoś,
który krótko podsumował pod
względem naukowym miniony
rok na I Wydziale Lekarskim.
Rektor prof. Marek Krawczyk
w swoim wystąpieniu przytoczył dane dotyczące stanu nauki
w Uczelni w 2009 i 2010 r. Zaprezentował liczby odnoszące się
do ilości prac naukowych realizowanych przez jednostki I WL,
przekazał informacje dotyczące
tegorocznego podziału dotacji na finansowanie badań własnych, poinformował o stanie
zaawansowania prac w projekcie
Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, odniósł się
także do ostatnich działań władz

Uczelni dotyczących kwestii nauki w Uniwersytecie.
Sesję I, poświęconą osiągnięciom w naukach podstawowych, prowadzili: prof. Barbara
Górnicka, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska oraz prof. Jacek
Malejczyk. W tej sesji zaprezentowanych zostało pięć prac:
– Korelacja pomiędzy genetyczną
i geograficzną strukturą w Europie (Lao O., Lu T.T., Nothnagel
M., Junge O., Freitag-Wolf S.,
Caliebe A., Balascakova M., Bertranpetit J., Bindoff L.A., Comas
D., Holmlund G., Kouvatsi A.,
Macek M., Mollet I., Parson W.,
Palo J., Ploski R., Sajantila A.,
Tagliabracci A., Gether U., Werge T., Rivadeneira F., Hofman
A., Uitterlinden A.G., Gieger
C., Wichmann H.E., Rüther A.,
Schreiber S., Becker C., Nürnberg P., Nelson M.R., Krawczak
M., Kayser M. – Zakład Genetyki Medycznej);
– Podłoże molekularne rozwoju guzów w przebiegu stwardnienia guzowatego (Włodarski P., Jóźwiak
J., Jóźwiak S. – Katedra i Zakład
Histologii i Embriologii);

Podczas V Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego prelegenci zaprezentowali prace wyróżnione Nagrodami Jego Magnificencji Rektora
w minionym roku
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– Molekularne mechanizmy lekooporności w przewlekłej białaczce
szpikowej (Stokłosa T., Popławski
T., Koptyra M., NieborowskaSkorska M., Basak G., Słupianek
A., Rayevskaya M., Seferyńska
I., Herrera L., Błasiak J., Skórski
T. – Zakład Immunologii);
– Kinetyka wapnia w komórkach
układu odpornościowego pod
wpływem insuliny (Demkow
U., Popko K., Wąsik M. – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej
Wieku Rozwojowego);
– Zmiany w profilu izoenzymów
arginazy w raku wątrobowokomórkowym u ludzi (Chrzanowska A., Krawczyk M.,
Barańczyk-Kuźma A. – Katedra
i Zakład Biochemii).
Sesję II, poświęconą postępom
w naukach klinicznych, prowadzili: prof. Kazimierz Niemczyk,
prof. Krzysztof Zieniewicz, prof.
Krzysztof Filipiak. Podczas tej
sesji zaprezentowano następujące
prace:
– Ostra biegunka i żywienie dzieci
w świetle medycyny opartej na
danych naukowych (Szajewska
H. – Klinika Pediatrii);
– Dynamika obrzęku w przebiegu donosowej próby prowokacyjnej z alergenem (Gotlib T.,
Samoliński B., Grzanka A.,
Balcerzak J. – Katedra i Klinika
Otolaryngologii);
– Niedomykalność zastawki żyły
szyjnej wewnętrznej w omdleniu kaszlowym (Styczyński G.,
Abramczyk P., Dobosiewicz
A., Styczyńska M. – Katedra
i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii);
– Miastenia z przeciwciałami przeciwko białku MuSK w populacji
polskiej (Kostera-Pruszczyk A.,
Kamińska A., Dutkiewicz M.,
Emeryk-Szajewska B., Strugalska-Cynowska M.H., Vincent A.,
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Kwieciński H. – Katedra i Klinika Neurologii);
– Porównanie komórkowych i biochemicznych markerów zapalenia
dróg oddechowych oznaczanych
w indukowanej plwocinie i płynie z płukania oskrzelowo pęcherzykowego (BALF) u chorych
z łagodną-umiarkowaną astmą
i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) – (Górska K.,
Krenke R., Domagała-Kulawik
J., Korczyński P., Nejman-Gryz
P., Kosciuch J., Hildebrand K.,
Chazan R. – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Pneumonologii i Alergologii).
mgr Marta Wojtach
Rzecznik prasowy Uczelni

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników

Zjazd Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
oraz Chirurgów Podstawy Czaszki
W dniach 9-12 czerwca 2010 roku odbył się XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Podstawy Czaszki. Połączenie dwóch tak ważnych spotkań naukowych było wynikiem dążenia do rozwijania współpracy interdyscyplinarnej różnych specjalności medycznych.
Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym Hotelu
Gromada. W Zjeździe uczestniczyło 1400 osób. Wśród uczestników było ponad 50 gości
z zagranicy, którzy współpracują
z różnymi ośrodkami klinicznymi w Polsce, oraz przedstawiciele
wszystkich ośrodków uniwersyteckich w naszym kraju.
Patronat nad zjazdem objęli
śp. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka,
Minister Zdrowia Ewa Kopacz,
Prezydent Miasta Stołecznego
Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz, Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik
oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.

Program naukowy zjazdu
obejmował zarówno problematykę ważną w codziennej praktyce
lekarza laryngologa, jak też szczegółowe zagadnienia odnoszące
się do aktualnego rozwoju otorynolaryngologii i chirurgii podstawy czaszki. Odbyły się sesje
panelowe, konferencje okrągłego
stołu, sesje plakatowe, a także
przedstawiono doniesienia zjazdowe. Miały miejsce sesje przygotowane w ścisłej współpracy
z kolegami z Rosji, Francji i Stanów Zjednoczonych.
Profesor Kazimierz Niemczyk,
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został
wybrany na Przewodniczącego
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy
i Szyi.

Podczas uroczystości otwarcia,
która miała miejsce w Filharmonii Narodowej, wręczono dyplomy Członkostwa Honorowego
PTORLChGiS za wybitne zasługi dla Towarzystwa. Nagrodzonymi byli: prof. Jatin Shah (New
York), prof. Teresa Goździk-Żołnierkiewicz (Warszawa), prof.
Henryk Skarżyński (Warszawa),
prof. Antoni Krzeski (Warszawa), dr Zbigniew Świerczyński
(Bielsko-Biała).
Wyróżniającym się młodym
naukowcom wręczono prestiżowe w środowisku otorynolaryngologów polskich nagrody im.
prof. Jana Miodońskiego za najlepsze prace doktorskie.
prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk
Katedra i Klinika
Otolaryngologii WUM
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XII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
W dniach 24 i 25 czerwca w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, poświęcona najważniejszym zagadnieniom codziennej praktyki lekarskiej w leczeniu pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Sympozjum zostało
połączone z uroczystymi obchodami Stulecia Urodzin Profesora Zdzisława Askanasa – założyciela Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej.
W programie XII Warszawskich
Dni Kardiologii Akademickiej
znalazły się liczne sesje naukowodydaktyczne, które zostały poświęcone najbardziej aktualnym
zagadnieniom tej dziedziny medycyny. W sympozjum uczestniczyło
ponad 700 osób, a głównym organizatorem spotkania była I Katedra i Klinika Kardiologii WUM,
kierowana przez prof. Grzegorza
Opolskiego. W przygotowanie
konferencji zaangażowały się również inne jednostki dydaktyczne
Uczelni o profilu kardiologicznym
i farmakologicznym. Honorowy
patronat objęli: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Marek Krawczyk i Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Waldemar Banasiak.
W pierwszym dniu sympozjum, 24 czerwca, uczestnicy dyskutowali między innymi o roli
kardiologa w zmniejszeniu ryzyka

XII WDKA przyciągnęły liczne grono zainteresowanych osób

operacji niekardiochirurgicznych.
Przedstawione zostały również
nowe perspektywy w zakresie leczenia migotania przedsionków.
Odbyły się ponadto sesje: farmakologiczna, farmakoekonomiczna

Sesja wspomnieniowa poświęcona pamięci Profesora Zdzisława Askanasa,
twórcy Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej
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i telekardiologiczna. Jak co roku,
dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z zakresu echokardiografii, elektrokardiografii
i ergospirometrii.
Wyjątkowym spotkaniem w programie tegorocznego sympozjum
była sesja wspomnieniowa, poświęcona pamięci Profesora Zdzisława
Askanasa (1910-1974) – założyciela
Warszawskiej Akademickiej Szkoły
Kardiologicznej, twórcy i pierwszego dyrektora Instytutu Kardiologii AM w Warszawie, a także
pierwszego polskiego konsultanta
krajowego w tej dziedzinie. Spotkaniu przewodniczyli: Rektor prof.
Marek Krawczyk, Dziekan I WL
prof. Mirosław Wielgoś, Kierownik
I Katedry i Kliniki Kardiologii prof.
Grzegorz Opolski oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów
WUM prof. Mieczysław Szostek.
Sylwetkę
prof.
Askanasa,
z perspektywy setnej rocznicy urodzin, przedstawiła dr Katarzyna
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Uczestnicy spotkania Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w Dziedzinie Kardiologii

Tymińska-Sędek, a o Jego wkładzie
w rozwój kardiologii europejskiej
mówił prof. Stanisław Rudnicki.
Następnie wykład „Kierunki badań Szkoły Profesora Askanasa
– co nam dzisiaj pozostało?” wygłosił prof. Grzegorz Opolski. Na
zakończenie „drzewo genealogiczne” uczniów i spadkobierców Profesora przedstawił prof. Krzysztof
Filipiak, w wykładzie „Warszawska
Akademicka Szkoła Kardiologicz-

na”. Po części referatowej spotkania
długo jeszcze toczyła się dyskusja,
podczas której uczestnicy sesji
dzielili się swoimi wspomnieniami
o prof. Zdzisławie Askanasie.
Drugi dzień konferencji, 25
czerwca, rozpoczęło spotkanie
na interesujący i budzący spore
emocje temat – kardioseksuologii. Tego dnia zorganizowano
również sesję poświęconą nowym
urządzeniom i nowym metodom

leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych, pod nazwą „Kardiologia 2010”. Uczestnicy dyskutowali
ponadto o właściwym doborze
beta-adrenolityków. Spore zainteresowanie wzbudziła sesja
„Kardiologia inwazyjna w praktyce”, a na zakończenie konferencji
odbyło się spotkanie „Dobre i złe
nawyki naszych chorych”.
Jednocześnie z sesjami naukowo-dydaktycznymi odbywały się
sesje konkursowe prac oryginalnych (sesja plakatowa i ustna sesja
studenckich kół naukowych).
W bogatym programie tegorocznego sympozjum znalazła się
również konferencja prasowa, której przewodniczyli: prof. Grzegorz
Opolski (jako Konsultant Krajowy ds. Kardiologii) i prof. Waldemar Banasiak – Prezes Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
W trakcie spotkania dziennikarze
zapoznali się z wnioskami z posiedzenia Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w Dziedzinie
Kardiologii (24 czerwca), które
było poświęcone aktualnej sytuacji
opieki kardiologicznej w Polsce.

Konferencja prasowa z udziałem prof. Grzegorza Opolskiego i prof. Waldemara
Banasiaka
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010
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I Piknik Archiwalny – z udziałem Archiwum WUM
W sobotę 19 czerwca odbył się I Piknik Archiwalny
w Pałacu Staszica na Krakowskim Przedmieściu. Jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia było
Archiwum WUM.
Inspiracją Pikniku był obchodzony od 2007 r. Międzynarodowy Dzień Archiwów, przypadający
9 czerwca. Jego celem jest zwrócenie uwagi na pracę archiwistów, jej
przydatność i wzrastające możliwości archiwistyki we współczesnym
świecie, oraz zainteresowanie szerokiej grupy społeczeństwa tymi
zagadnieniami (od dzieci i młodzieży po osoby dorosłe i starsze)
poprzez ukazanie ich w lekkiej,
przystępnej formie.
Wystawom zorganizowanym
przez archiwa różnych instytucji
towarzyszyły bardzo interesujące

W programie Pikniku znalazły się m.in. wykłady o tematyce archiwalnej oraz
pokazy różnych dokumentów, od dokumentów historycznych i wojskowych po
współczesne druki wystawiane przez USC, PZU, ZUS

wykłady, m.in. Pani Anny Mieszkowskiej (Archiwum Polskiej Akademii Nauk) – „Irena Sendlerowa
w archiwaliach”; prezentacja multimedialna Pana Grzegorza Socika
„Kolekcje akt personalnych i odznaczeniowych z lat
1918-39 w zasobie
Centralnego Archiwum Wojskowego”;
Pana Macieja Rydla
(Polskie
Towarzystwo Ziemiańskie)
– „Dwór – polska
tożsamość”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
wykład
dotyczący
dokumentów towarzyszących człowiekowi przez całe życie,
m.in. przedstawiono
kopie z ksiąg metrykalnych, akty urodzenia, zmieniające się
na przestrzeni wieków zaświadczenia
chrztu, małżeństwa,
zgonu, a także dokumenty uczelniane,
Archiwum WUM zaprezentowało dokumenty wytwarzane podczas studiów w uczelni medycznej (na zdj. pracownicze, banKierownik Archiwum Jakub Paprotny omawia pre- kowe, ZUS, PZU,
medyczne.
zentowane zbiory)
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Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentowało dokumenty wytwarzane
w trakcie studiów, począwszy od
podania na studia, poprzez legitymację studencką, książeczkę zdrowia, indeks, arkusze ocen, karty
egzaminacyjne, skończywszy na
dyplomie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gadżety Uczelni,
w szczególności płyta CD wydana z okazji Dwustulecia Uczelni,
długopisy z logo WUM, „smycze”
i notesy.
Piknik miał interesującą oprawę artystyczną – na dziedzińcu
Pałacu Staszica wystąpili: Mattea Mazzukki, który zaśpiewał najbardziej znane piosenki
włoskie, oraz zespół wokalny
„Imprevisti”.
W kawiarence piknikowej
prowadzonej przez uczniów Policealnego Studium Archiwistyki
i Księgarstwa można było również kupić kawę, herbatę i pyszne
ciasta.
Głównymi
organizatorami
imprezy byli: Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie
Archiwistów Instytucji Wymiaru
Sprawiedliwości, Stowarzyszenie
Archiwistów Kościelnych oraz
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Archiwum Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie.
Współorganizatorami byli: Archiwum Sejmu i Archiwum Senatu, Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, Archiwum
Państwowe M. St. W-wy, Archiwum Państwowe Dokumentacji
Osobowej i Płacowej w Milanówku, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
Archiwum Zamku Królewskiego,
Archiwum Urzędu M. St. W-wy,
Archiwum Akademii Sztuk Pięknych, Archiwum Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Centralne Archiwum Wojskowe, Biuro Podróży Travpol, Galeria Steel
Forest, Zespół Szkół nr 18 (Policealne Studium Informacji Archiwistyki Księgarstwa).
mgr Jakub Paprotny
Kierownik Archiwum WUM

Podziękowaniem za udział naszego uczelnianego Archiwum w Pikniku Archiwalnym jest List Gratulacyjny, przekazany przez Polskie Towarzystwo Archiwalne

Archiwum WUM – kartka z historii...
Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma już 60-letnią historię. Rozpoczęło swoją
działalność w chwili powstania Akademii Medycznej w Warszawie w 1950 roku, po przekształceniu
jej z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku swojego działania gromadziło
spuściznę po Wydziale Lekarskim UW oraz akta bieżące. Jednakże część akt pozostała w posiadaniu
Uniwersytetu Warszawskiego.
W państwowej strukturze archiwalnej nasze Archiwum jest instytucją o szczególnym znaczeniu,
określaną mianem „archiwum specjalistycznego z powierzonym zasobem archiwalnym”. Oznacza to,
że jest ono jedną z tych jednostek organizacyjnych, które tworzą materiały archiwalne, tj. dokumentację historyczną o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Ponadto najcenniejsze akta
– kategorii „A” (wieczystego przechowywania) są nam powierzone, tzn. nie musimy ich co 25 lat przekazywać do właściwego archiwum państwowego, ale zachowujemy je u siebie.
Obecnie Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiada około 1100 metrów bieżących akt i dokumentów. Składają się na to około 73 tysiące jednostek archiwalnych. Archiwum
przechowuje między innymi: akta osobowe pracowników Uczelni, studentów, doktoraty, habilitacje,
odznaczenia państwowe nauczycieli akademickich, Księgi Albumów itp. Jednymi z cenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwum są akta prof. Zbigniewa Religi.
Z zasobów Archiwum Uczelni korzysta bardzo wiele osób, m.in.: pracownicy administracyjni, pracownicy naukowi WUM, pracownicy naukowi PAN, byli studenci odbierający swoje dokumenty. Akta
i dokumenty zgromadzone w Archiwum wykorzystywane są w wielu czasopismach i pracach naukowych, np. przy pisaniu Polskiego Słownika Biograficznego.
Kierownikiem Archiwum od roku 2010 jest mgr Jakub Paprotny, a do grona pracowników należą: Maria Mentrak i Beata Jankowska-Piętka. Siedziba jednostki mieści się w budynku przy ulicy
Pawińskiego 3, część zbiorów znajduje się także w Rektoracie WUM przy ulicy Żwirki i Wigury 61.
Pracownicy Archiwum chętnie służą pomocą wszystkim osobom zainteresowanym dziejami Uczelni. Jednostka ta jest nieocenioną skarbnicą wiedzy o naszej Almae Matris i ludziach, którzy przez wiele
lat tworzyli jej historię.
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Z Senatu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
24 maja 2010 roku

1. Gratulacje, nominacje, naJM wręczył wyróżnienia:
grody i wyróżnienia.
3) organizatorom Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w siatJM wręczył:
kówce i pływaniu:
– Antoniemu Stradomskiemu –
1) akty mianowania:
– prof. dr hab. Magdalenie Durlik
trenerowi;
na stanowisko profesora zwy- – Bożenie Glinkowskiej – treczajnego w Klinice Medycyny
nerowi;
Transplantacyjnej i Nefrologii – Mateuszowi Dawidziakowi –
Instytutu Transplantologii,
studentowi;
– prof. dr hab. Włodzimierzowi – Krzesimirowi Sieczychowi –
Otto na stanowisko profesora
studentowi,
nadzw. w Katedrze i Klinice 4) studentom WUM za wybitne
Chirurgii Ogólnej, Transplanosiągnięcia sportowe:
tacyjnej i Wątroby,
– w piłce siatkowej: Dorocie
Laskowskiej, Piotrowi Rybar– prof. dr hab. Rafałowi Paluszkiewiczowi na stanowisko
czykowi, Marcinowi Szelidze,
profesora nadzw. w Katedrze
Mateuszowi Dawidziakowi;
i Klinice Chirurgii Ogólnej, – w pływaniu: Piotrowi ChoduTransplantacyjnej i Wątroby,
powi, Alanowi Grabowskiemu,
Maciejowi Pasiecznemu, Grze2) akt powołania:
– dr hab. Markowi Kuchowi na
gorzowi Praconiowi, Karolowi
stanowisko Kierownika ZaPrzybyszowi, Michałowi Rokładu Niewydolności Serca
żalskiemu, Cezaremu Wojtyle,
Krzesimirowi Sieczychowi.
i Rehabilitacji Kardiologicznej
Kierownik Studium Wychowaw Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego nia Fizycznego i Sportu wręczył
i Chorób Wewnętrznych II WL. JM Rektorowi puchar upamiętnia-

Rektor wręczył nagrodę trenerowi Antoniemu Stradomskiemu, współorganizatorowi Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych w siatkówce
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jący Mistrzostwa Polski Uczelni
Medycznych.
2. Propozycja podziału środków
przeznaczonych na badania
własne Uczelni w 2010 roku.
Senat przyjął propozycję Senackiej Komisji ds. Nauki dotyczącą podziału środków pochodzących z dotacji budżetowej,
na finansowanie badań własnych
Uczelni w 2010 r. Po odliczeniu
kosztów pośrednich przyznane
Uczelni środki wynoszą 1.277.391
zł netto.
Senat przyjął następujące zasady podziału środków na finansowanie badań własnych Uczelni
w 2010 roku:
– na dofinansowanie „Funduszu rozwoju nauki WUM”
– przeznaczono kwotę 221.391
złotych;
– na dofinansowanie tematów
badań własnych – przeznaczono kwotę 1.056.000 zł;
– na realizację projektów młodego
badacza – przeznaczono kwotę 528.000 zł oraz na realizację
prac własnych – 528.000 zł.
Ograniczono do 3 liczbę projektów realizowanych w klinice/
zakładzie, w tym do 2 projektów młodego badacza i 1 pracy
własnej.
Ustalono następujące limity
finansowania:
– w przypadku prac własnych
24.000 zł;
– w przypadku projektów młodego badacza 12.000 zł (w obu
przypadkach do wysokości
wnioskowanych środków).
Ranking projektów ustalany
będzie na podstawie:
– wyników oceny jakościowej
w przypadku projektów mło-
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dego badacza; ocena zostanie
przeprowadzona przez członków Senackiej Komisji ds.
Nauki;
– dorobku naukowego kierownika projektu w przypadku
projektów własnych; badany
dorobek naukowy obejmie wyłącznie prace oryginalne, opublikowane w ciągu 4 lat przed
rokiem złożenia wniosku
(2006, 2007, 2008, 2009); prace
uzyskają punkty zgodnie z listą publikacji ogłoszoną przez
MNiSW dla danego okresu;
w przypadku gdy kierownik
pracy jest pierwszym autorem
lub autorem korespondującym,
liczba punktów danej pracy Przedstawiciele AZS WUM przekazali Jego Magnificencji zdobytą na zawodach
statuetkę, pamiątkową koszulkę i dres
mnożona jest przez 3.
W przypadku niewykorzy- – prof. dr hab. Waldemara Sze- – prof. nadzw. dr hab. Tomasza
stania sumy przeznaczonej na
lenbergera na stanowisku KieBednarczuka na stanowisko
dany rodzaj projektów pozostarownika – Ordynatora Katedry
Kierownika – Ordynatora Kałe środki zostaną przesunięte na
i I Kliniki Psychiatrycznej – na
tedry i Kliniki Chorób Werzecz „Funduszu rozwoju nauki
okres roku;
wnętrznych i Endokrynologii.
WUM”.
– prof. dr hab. Marka Gołębiowskiego na stanowisku Kie- 5. Sprawy II WL.
3. Sprawy Senackiej Komirownika I Zakładu Radiologii
sji ds. Informacji Naukowej
Klinicznej – na okres 6 lat;
Senat pozytywnie zaopiniował:
3) Senat poparł stanowisko Rady 1) przedłużenie zatrudnienia dr
i Wydawnictw.
hab. Krzysztofa Owczarka na
I WL co do odmowy uznania dySenat zatwierdził:
plomu lekarza uzyskanego przez:
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Psy– „Regulamin Senackiej Komi- – Justynę Łukjaniuk w Białorusji ds. Informacji Naukowej
skim Państwowym Uniwersychologii Medycznej do dnia
tecie Medycznym w Mińsku na
i Wydawnictw”,
31 maja 2012 roku;
Białorusi,
– „Sprawozdanie z działalności
2) utworzenie na terenie Szpitala
Senackiej Komisji ds. Informa- – Lubow Swiridiuk w GroBielańskiego Kliniki Kardiolocji Naukowej i Wydawnictw za
dzieńskim Państwowym Unigii Oddziału Fizjoterapii.
rok 2009”.
wersytecie Medycznym na
Białorusi,
6. Sprawy Wydziału Farmaceutycznego.
– Siergieja Swiridiuka w Gro4. Sprawy I WL.
dzieńskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym na
Senat pozytywnie zaopiniował
1) Senat nadał tytuł Doktora
Honoris Causa prof. Johnowi
Białorusi;
następujące zmiany strukturalne
Hansenowi – Kierownikowi 4) Senat pozytywnie zaopiniował w Katedrze i Zakładzie Biochemii
Laboratorium Immunogenepowołanie:
i Chemii Klinicznej:
tyki Klinicznej z Fred Hutchin- – prof. Mirosława Wielgosia na 1) zmianę nazwy „Katedry i Zakładu
son Cancer Research Center;
stanowisko Kierownika – OrBiochemii i Chemii Klinicznej”
2) Senat pozytywnie zaopiniował
dynatora I Katedry i Kliniki
na „Katedrę Biochemii i Cheprzedłużenie zatrudnienia:
Położnictwa i Ginekologii;
mii Klinicznej”, w ramach której
działa dotychczasowy Zakład
– prof. dr hab. Michała Matysia- – dr hab. Urszuli Demkow na
ka na stanowisku Kierownika
stanowisko Kierownika ZakłaBiochemii i Chemii Klinicznej,
– Ordynatora Katedry i Kliniki
du Diagnostyki Laboratoryjnej 2) utworzenie w ramach Katedry
Pediatrii, Hematologii i Onkoi Immunologii Klinicznej WieBiochemii i Chemii Klinicznej
logii – na okres 6 lat;
ku Rozwojowego;
nowych zakładów:
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– Zakładu Laboratoryjnej Diaczeniem go w całości na zwiękgnostyki Medycznej,
szenie funduszu zasadniczego
Uczelni.
– Zakładu Biologii Molekularnej,
– Zakładu Farmakogenomiki.
9. Omówienie najważniejszych
spraw bieżących Uczelni.
7. Sprawy WNoZ.
JM Rektor poinformował o naSenat pozytywnie zaopinio- stępujących sprawach:
wał:
– w dniach 21 i 24 maja 2010
roku odbyły się spotkania
1) powołanie prof. dr hab. Janusza Ślusarczyka na stanowisko
władz Warszawskiego UniwerKierownika Katedry Zdrowia
sytetu Medycznego z DyrekPublicznego;
cją Szpitala Klinicznego im.
Księżnej Anny Mazowieckiej
2) powołanie prof. dr hab. Piotra
Małkowskiego na stanowisko
przy ul. Karowej 2, na których
profesora zwyczajnego w Zaomówiono stan zabezpieczenia
kładzie Pielęgniarstwa Chirurszpitala na wypadek zagrożenia
gicznego i Transplantacyjnego;
powodziowego. Przedstawiono
3) powołanie prof. dr hab. Roberplan postępowania na wypata Słotwińskiego na stanowisko
dek zagrożenia osób i mienia
profesora zwyczajnego w Zakław szpitalu, ustalony przez podzie Immunologii i Żywienia.
wołany w tym celu Zespół
Senat dokonał zmiany w UchReagowania Kryzysowego. Dywale rekrutacyjnej na rok akarektor szpitala poinformował
demicki 2010/2011 w zakresie
o wprowadzeniu dodatkowych,
możliwości skrócenia do dwóch
dwuosobowych całodobowych
semestrów lub 1150 godzin dydyżurów pracowników Działu
daktycznych studiów pomostoTechnicznego oraz o dokonawych dla absolwentów 5-letnich
nych przez szpital zakupach
liceów medycznych na kierunku
sprzętu niezbędnego do ewenpielęgniarstwo.
tualnego zabezpieczenia budynku. Przedstawiono rów8. Sprawy finansowe.
nież aktualny stan pacjentów
z uwzględnieniem pacjentów
Senat:
chodzących oraz niezdolnych
1) przyjął opinię Senackiej Kodo samodzielnego poruszania
misji ds. Finansowo-Budżetosię w czasie ewakuacji. Przedwych dotyczącą Sprawozdania
stawiciele władz WUM po
Finansowego Uczelni za 2009
dokonaniu wizji lokalnej odrok,
działów szpitalnych nie stwier2) zatwierdził Sprawozdanie Fidzili bezpośredniego stanu
nansowe WUM za rok 2009
zagrożenia szpitala powodzią.
z następującymi wynikami:
– W dniu 19 maja odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
– bilansem sporządzonym na
dzień 31 grudnia 2009 roku,
Senackiej Komisji Zdrowia.
którego suma po stronie aktyDyskusja dotyczyła sprawy
wów, jak i pasywów wyniosła
utrzymania
samodzielności
1.485.443.825,62 złotych,
uczelni medycznych oraz kwestii zadłużenia szpitali kli– zyskiem bilansowym brutto
140.133,91 złotych,
nicznych stanowiących bazę
– podatkiem dochodowym od
dydaktyczną dla tych uczelni.
osób prawnych 54.747,00 zł,
Rektorzy uczelni medycznych
w kraju stoją na stanowisku,
– zyskiem bilansowym netto
85.386,91 złotych z przeznaby utrzymały one swoją samo28

dzielność, a szpitale kliniczne
były integralnie z nimi związane. Uczelniom przekazano
szpitale z zadłużeniem. Samodzielne ich oddłużenie jest
niemożliwe. Niemniej długi
szpitali nie wzrosły drastycznie
w okresie ich przynależności do
uczelni medycznych, a nawet
– jak to miało miejsce w przypadku Szpitala Klinicznego im.
Księżnej Anny Mazowieckiej
przy ul. Karowej – zmniejszyły
się znacznie.
– Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT jest
obecnie na etapie wyboru wykonawcy budowy obiektu.
– Projekt Szpitala Pediatrycznego
ulegnie modyfikacji o budowę
lądowiska dla helikopterów.
– Protest, który wpłynął od jednej z firm biorących udział
w przetargu na wykonanie inwestycji pn. „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne” został
odrzucony przez Urząd Zamówień Publicznych.
10. Komunikaty.
Jego Magnificencja Rektor poinformował, że 22 maja br. odbył
się na Polach Mokotowskich organizowany już drugi raz przez naszą
Uczelnię Piknik pn. „Warszawski
Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”. W Pikniku
wzięło udział około 70 jednostek
naukowo-dydaktycznych, które zaprezentowały swoje osiągnięcia na
specjalnie przygotowanych w tym
celu stoiskach.
JM Rektor złożył szczególne podziękowania studentom za
aktywny udział w Pikniku. Przekazał również na ręce Kanclerza
WUM podziękowania dla służb
administracyjnych za zaangażowanie w organizację imprezy.
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Pro Memoria

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
ku czci Profesora Janusza Piekarczyka
Minął już prawie rok od czasu, kiedy w warszawskim Kościele Najświętszego Zbawiciela
pożegnaliśmy Profesora Janusza Piekarczyka – Rektora naszej Uczelni w latach 19992005, Dyrektora Instytutu Stomatologii, wybitnego lekarza, naukowca, nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń lekarzy. We wtorek 8 czerwca, w tej samej świątyni, została
odsłonięta tablica pamiątkowa ku Jego czci.
Do uczestników nabożeństwa
zwrócił się również Rektor prof.
Marek Krawczyk: – Spotykamy się
na uroczystości poświęconej pamięci jednego z najwybitniejszych
rektorów naszej Uczelni. Niech
każdy, kto przystanie przed tablicą ku Jego czci, wie, że Profesor
Janusz Piekarczyk przez całe życie
służył Warszawie, służył pacjentom, wychował niezliczoną rzeszę
studentów i lekarzy, a dobro Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – swej macierzystej Uczelni
– przedkładał ponad wszystko.
Tablicę pamiątkową poświęconą Profesorowi odsłoniła Jego
żona dr Barbara Siemińska-PieUroczystą Mszę Świętą celebrował Ks. Prałat Bronisław Piasecki
karczyk wspólnie z Rektorem
Odsłonięcie tablicy poprzedziła studentów. Takich autorytetów, jak prof. Markiem Krawczykiem.
uroczysta Msza Święta, którą od- Profesor Janusz Piekarczyk, po- Kwiaty w imieniu Społeczności
Akademickiej złożyli: JM Rektor,
prawił Ks. Prałat Bronisław Piasec- trzebuje dziś nasza Ojczyzna.
ki. W nabożeństwie uczestniczyli
przedstawiciele władz rektorskich,
dziekańskich i administracyjnych
Uczelni, a także członkowie rodziny, współpracownicy i przyjaciele
Profesora Janusza Piekarczyka.
Podczas homilii Ksiądz Prałat
wspominał dokonania i zasługi
Profesora Piekarczyka, którego
znał osobiście, jako parafianina
Kościoła Najświętszego Zbawiciela. Ks. Piasecki mówił między innymi: – Zebraliśmy się tutaj, aby
wspólnie uczcić pamięć Rektora
Janusza Piekarczyka – Człowieka,
który szedł przez życie, czyniąc
dobro. To dobro miało swoje źródło w Jego prawości, rzetelności,
wrażliwości na potrzeby innych: W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich
pacjentów,
współpracowników, i administracyjnych naszego Uniwersytetu
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Tablica ku czci Rektora Janusza Piekarczyka zawisła w tzw.
Kąciku Profesorskim Kościoła
Najświętszego Zbawiciela. Znajdują się tam tablice poświęcone
wybitnym warszawskim profesorom, w tym dwóm związanym
z naszą Uczelnią: Janowi Kossakowskiemu (1900-1979), profesorowi chirurgii dziecięcej,
i Ireneuszowi Roszkowskiemu,
twórcy współczesnej polskiej ginekologii i położnictwa, prekursorowi perinatologii.
Karolina Gwarek
Redakcja „Medycyny
Dydaktyki Wychowania”
Uroczystość odbyła się w zgodzie
z akademickimi tradycjami, z udziałem pocztu sztandarowego. Odsłonięcia tablicy dokonali dr Barbara
Siemińska-Piekarczyk i Rektor prof.
Marek Krawczyk

Dziekan I Wydziału Lekarskiego
prof. Mirosław Wielgoś i Prodziekan ds. Oddziału Stomatologii
prof. Renata Górska, a symboliczne znicze zapalili Prorektorzy
prof. Marek Kulus i dr hab. Sławomir Nazarewski. Na zakończenie
dr Barbara Siemińska-Piekarczyk
podziękowała wszystkim za udział
w uroczystości i pamięć o Profesorze Januszu Piekarczyku.

Poświęcenie tablicy ku czci Profesora Janusza Piekarczyka. Tablica znajduje się
w tzw. Kąciku Profesorskim Kościoła Najświętszego Zbawiciela
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Dr Barbara Siemińska-Piekarczyk
podziękowała zebranym za udział
w uroczystości i wspólną modlitwę
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Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora
podczas Mszy Świętej
połączonej z odsłonięciem
Tablicy Pamiątkowej poświęconej
Rektorowi prof. dr. hab. n. med., dr. h.c.
Januszowi Piekarczykowi
Szanowni Państwo,
Blisko dziewięć miesięcy temu, tu, w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, żegnaliśmy
drogiego całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rektora Janusza
Piekarczyka.
Ksiądz Jan Twardowski napisał, że „można odejść na zawsze, by stale być blisko”. Te słowa opisują czas
miniony od ostatniego pożegnania Jego Magnificencji. Czujemy Wszyscy, że jest z nami stale obecny, że
nie odszedł daleko, patrzy na nas z góry i dzisiaj cieszy się, widząc, że jesteśmy tu razem z Jego powodu.
Wiedz, Panie Rektorze, że stratę, jaką było Pana odejście, wciąż żywo odczuwamy. Brakuje nam Pana
rad, Pana dobroci i wsparcia, na które zawsze mogliśmy liczyć.
Szanowni Państwo,
To tu, w tej Świątyni Rektor Piekarczyk bywał każdej niedzieli z Rodziną na Mszy Świętej. Z tym kościołem był silnie związany emocjonalnie.
I tutaj dzisiaj uhonorowany zostanie Pan Rektor w wyjątkowy sposób. Odsłonimy Tablicę Pamiątkową,
która będzie mówić kolejnym pokoleniom o Wielkim Człowieku, Naukowcu i Klinicyście, Profesorze medycyny, Doktorze Honoris Causa Januszu Piekarczyku.
Niech każdy, kto przystanie kiedykolwiek przed tą Tablicą, wie, że Profesor Janusz Piekarczyk przez
całe życie służył Warszawie, służył pacjentom, wychował niezliczoną rzeszę studentów i lekarzy, a dobro
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – swej macierzystej Uczelni – przedkładał nad wszystko.
Pan Rektor Janusz Piekarczyk w wielkim stylu kierował naszą Uczelnią przez dwie kadencje, od roku
1999 do 2005. Był wspaniałym Prorektorem w latach 1996-1999, cenionym Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego ds. Oddziału Stomatologii w latach 1986-1993, wybitnym Dyrektorem Instytutu Stomatologii,
wieloletnim znakomitym Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Całym swoim życiem wypełniał maksymę naszej Uczelni: Saluti Publicae.
Antoni Kępiński powiedział, że „Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie. (…)
Jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość”.
Pan Rektor Janusz Piekarczyk, choć był Człowiekiem bardzo skromnym, odcisnął trwały ślad tu na
Ziemi, w Warszawie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w sercach studentów, wychowanków,
współpracowników, pacjentów i przyjaciół.
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Dziękuję.
prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
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Obrony prac doktorskich
II Wydział Lekarski
8 czerwca 2010 roku
godz. 1100
lek. Luiza Napiórkowska „Niedobory witaminy D w populacji zdrowych kobiet w wieku 60-89 lat”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Edward Franek
prof. dr hab. Anna Czech
prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska

godz. 1200
lek. Marta Piaścik „Wyniki leczenia ciężkiego ostrego zapalenia trzustki za pomocą ciągłej dotętniczej
infuzji (CRAI) inhibitora proteaz i antybiotyku do tętnic zaopatrujących trzustkę”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
prof. dr hab. Piotr Ciostek
prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas

godz. 1300
lek. Maria Pokorska-Lis „Ocena odporności przeciwko HCV typu B u dzieci 10–12-letnich”
promotor:
recenzenci:
		

prof. nadzw. dr hab. Magdalena Marczyńska
prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk
prof. dr hab. Joanna Pawłowska

Wydział Farmaceutyczny
16 czerwca 2010 roku
godz. 1300
mgr farm. Monika Trojan „Zarządzanie ryzykiem związanym ze stosowaniem leków na przykładzie
inhibitorów reduktazy hydroksymetyloglutarylo-koenzymu A (statyn)”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
prof. dr hab. Andrzej Członkowski
prof. dr hab. Marek Kowalczyk
25 czerwca 2010 roku

godz. 1100
mgr inż. Magdalena Makarewicz-Wujec „Wpływ wybranych składników odżywczych diety pacjentów
z niewydolnością serca na zwiększenie ryzyka powikłań choroby podstawowej”
promotor:
recenzenci:
		

dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
prof. dr hab. Grażyna Nowicka
prof. dr hab. Krzysztof Filipiak

godz. 1200
mgr farm. Edyta Jaszewska „Badanie działania wyciągów z odtłuszczonych nasion Oenothera paradoxa Hudziok (Oenotheraceae) na komórki fibroblastów skóry ludzkiej NHDFs oraz komórki czerniaka HTB-140”
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promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Marek Naruszewicz
prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
prof. dr hab. Jan Lubiński
30 czerwca 2010 roku

godz. 1100
mgr farm. Maciej Dawidowski „Synteza, struktura oraz potencjalne właściwości przeciwdrgawkowe
nowych, chiralnych pochodnych 2,6-diketopiperazyny”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Franciszek Herold
prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

godz. 1200
mgr farm. Monika Grudzień „Molekularne właściwości leków przeciwgrzybiczych z grupy azoli wpływające na biodostępność i parametry farmakokinetyczne”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek
prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski

Wydział Nauki o Zdrowiu
15 czerwca 2010 roku
godz. 1200
lek. Małgorzata Uchman-Musielak „Przydatność kliniczna oceny stężeń interleukiny 1, interleukiny 6
i TNF-alfa w płynie otrzewnowym u kobiet z endometriozą”
promotor:
recenzenci:
		

prof. nadzw. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska
prof. dr hab. Stanisław Radowicki
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zimmer
29 czerwca 2010 roku

godz. 1200
mgr Aneta Duda-Zalewska „Zachowania zdrowotne nauczycieli szkół podstawowych w województwie
mazowieckim”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Jerzy Szczerbań
prof. nadzw. dr hab. Janusz Wyzgał
dr hab. Marta Makara-Studzińska

godz. 1300
mgr Grażyna Dykowska „Zarządzanie jakością a efektywność szpitali”
promotor:
recenzenci:
		

prof. dr hab. Piotr Małkowski
prof. dr hab. Tomasz Opala
prof. nadzw. dr hab. Janusz Wyzgał
Medycyna Dydaktyka Wychowanie, Vol. XLII, No. 6/2010
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godz. 1400
mgr Joanna Gotlib „Ocena wpływu treści kształcenia w uczelniach o różnych profilach na kształtowanie się postaw zawodowych studentów fizjoterapii, na tle przemian w polskim systemie kształcenia
fizjoterapeutów”
promotor:
recenzenci:
		

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Wójcik
dr hab. Dariusz Szukiewicz
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński
Z rozprawami można się zapoznać w Bibliotece Głównej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa.

Nominacje profesorskie
Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta RP wręczył 9 czerwca akty nominacyjne
nauczycielom akademickim, pracownikom nauki
i sztuki.

Nominację profesorską otrzymał:
•

dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk z Kliniki
Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Profesor Tomasz Wolańczyk – życiorys naukowy
Urodziłem się 21 grudnia 1963 roku w Katowicach,
w rodzinie lekarskiej. Po ukończeniu szkoły średniej
w roku 1982 podjąłem studia na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej we Wrocławiu, który ukończyłem, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 1988.

Przebieg pracy zawodowej
i osiągnięcia zawodowe
Po ukończeniu studiów rozpocząłem w październiku 1988 r. pracę jako asystent – stażysta, a następnie
asystent w Klinice Psychiatrii Instytutu Pediatrii AM
w Warszawie.
Od 1990 roku pracowałem jako asystent naukowo-dydaktyczny w Klinice Neurologii i Epileptologii
CMKP w Warszawie. W roku 1992 uzyskałem tam
pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jerzego Majkowskiego specjalizację Io z neurologii. Oprócz pracy
w Klinice przyjmowałem pacjentów w przyklinicznej
Poradni Przeciwpadaczkowej.
Od 1994 roku pracuję w Klinice Psychiatrii Wieku
Rozwojowego WUM (początkowo jako asystent, następnie starszy asystent, od 1998 roku jako adiunkt,
a od 2003 jako profesor nadzwyczajny). Od 1 paździer34

nika 2002 do 30 września 2003 r. pełniłem obowiązki
Kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego
AM, a od 1 października 2003 r. jestem Kierownikiem
Kliniki.
Pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jadwigi Komender uzyskałem w 1996 roku specjalizację
Io, a w 1998 roku specjalizację IIo z psychiatrii dzieci i młodzieży. W roku 1999 otrzymałem certyfikat
z zakresu epileptologii, przyznany przez Polską Ligę
Przeciwpadaczkową. Ukończyłem również 2-letnie
szkolenie w zakresie systemowej terapii rodzin oraz
3-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej, zakończone uzyskaniem w 2003
roku certyfikatów psychoterapeuty Włoskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Polskiego Towarzystwa
Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
W czasie pracy w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, oprócz pracy w oddziale, przyjmuję w Poradni Przyklinicznej. W roku 1996 zorganizowałem
pierwszą w Polsce Poradnię Nadpobudliwości Psychoruchowej, zajmującą się dziećmi z zaburzeniem
hiperkinetycznym (zespołem nadpobudliwości psychoruchowej). Jest to obecnie główna dziedzina mojej aktywności zawodowej: jestem autorem pierwszej
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w Polsce książki dla rodziców dzieci z tym zespołem,
współautorem kolejnej książki dla rodziców i nauczycieli, opracowałem wraz ze współpracownikami autorski program treningów umiejętności rodzicielskich
dla rodziców dzieci z tym rozpoznaniem.

Osiągnięcia naukowe
W 1998 roku w Akademii Medycznej w Warszawie uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych na
podstawie pracy „Funkcjonowanie psychospołeczne
młodzieży chorej na padaczkę”, przygotowanej pod
kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jadwigi Komender.
W roku 2002 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii dzieci
i młodzieży na podstawie rozprawy „Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej
w Polsce”. Tytuł profesora nauk medycznych nadano
mi 29 grudnia 2009 roku.
Jestem autorem łącznie 95 publikacji (40 publikacji
oryginalnych, 29 pozycji monograficznych i rozdziałów w podręcznikach, 26 publikacji przeglądowych,
listów do redakcji i komentarzy redakcyjnych). Łączny IF publikacji wynosi 35,338. Początkowo moje zainteresowania naukowe dotyczyły przede wszystkim
padaczki i jej związków z psychiatrią, a także wpływu
choroby przewlekłej na stan psychiczny i funkcjonowanie. Kolejne dziedziny moich zainteresowań naukowych to zagadnienia psychometrii, metodologii
i klasyfikacji w psychiatrii dziecięcej. Zaowocowały
one szeregiem prac dotyczących standaryzacji wersji
polskich narzędzi badawczych stosowanych w psychiatrii i psychologii klinicznej dziecka. Najważniejszym osiągnięciem jest wśród nich opracowanie wersji
polskich kwestionariuszy z rodziny Child Behaviour
Checklist, które są standardowymi narzędziami używanymi w psychiatrii i psychologii dziecka w wielu
krajach i kulturach świata.
Kolejna część aktywności badawczej dotyczy
zagadnień szczegółowych związanych z obrazem
klinicznym, etiologią i powikłaniami zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia obsesyjnokompulsyjnego i jadłowstrętu psychicznego.
Byłem kierownikiem projektu badawczego – grantu Komitetu Badań Naukowych pt. „Badania epidemiologiczne nad zaburzeniami psychicznymi u dzieci
i młodzieży w Polsce” (1999-2002).

Osiągnięcia dydaktyczne
Od początku pracy zawodowej prowadziłem zajęcia
dydaktyczne z pediatrii i psychiatrii dziecięcej w Klinice Psychiatrii Instytutu Pediatrii AM w Warszawie,
następnie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego
AM. Prowadzę także zajęcia dla studentów English

Division II WL. W czasie pracy w Klinice Neurologii
i Epileptologii CMKP brałem udział w szkoleniu podyplomowym w ramach kursów CMKP.
W roku 1994 założyłem Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Dziecięcej, którego byłem opiekunem
do roku 2003. W roku 1999 zostałem wyróżniony
nagrodą indywidualną II stopnia JM Rektora AM
w Warszawie za osiągnięcia dydaktyczne – założenie
i prowadzenie Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Dziecięcej.
Nadal biorę udział w kształceniu podyplomowym
lekarzy, prowadząc wykłady w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez CMKP, Instytut Matki
i Dziecka, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut
Centrum Zdrowia Dziecka oraz oddziały regionalne
towarzystw naukowych. Jestem autorem 2 rozdziałów
w podręczniku psychiatrii dziecięcej, a także redaktorem i autorem 5 rozdziałów w monografii „Zaburzenia
emocjonalne i behawioralne u dzieci”, przygotowanej
dla serii wydawniczej „Biblioteka Pediatry”.
Za podstawowe osiągnięcia dydaktyczne w zakresie dydaktyki przeddyplomowej należy uznać stworzenie autorskich programów nauczania pediatrii
behawioralnej (zagadnień zaburzeń rozwoju, problemów psychospołecznych dziecka przewlekle chorego
i jego rodziny) dla studentów wydziałów fizjoterapii
oraz nauki o zdrowiu.

Osiągnięcia organizacyjne
W latach 1991-1994 pełniłem funkcję Sekretarza
Zarządu Głównego Polskiej Ligi Przeciwpadaczkowej, w tym czasie znaczna część mojej aktywności
związana była z organizacją życia naukowego. Już
w czasie pracy w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM organizowałem w latach 1996-2001
coroczne „Sympozja na Litewskiej” poświęcone wybranym zagadnieniom psychiatrii dzieci i młodzieży.
W latach 1999-2001 byłem Sekretarzem Oddziału
Warszawskiego Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach
1998-2001 wchodziłem w skład Komisji Naukowo-Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Terapii
Poznawczej i Behawioralnej, w roku 2001 wybrano
mnie Sekretarzem, a w roku 2005 – Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego tego Towarzystwa.
W latach 2005-2008 byłem Przewodniczącym Komisji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii ds. Nieletnich.
Jestem członkiem Sekcji Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej
i Behawioralnej, Europejskiego Towarzystwa Choroby Tourette’a. Nigdy nie należałem do żadnej partii
ani organizacji politycznej.
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ZUM w praktyce lekarza
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Izby Przyjęć
UTI in practice of the Emergency Department
lek. Elżbieta Steć, prof. dr hab. Andrzej Zawadzki
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus CLO w Warszawie,
Zakład Medycyny Ratunkowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Streszczenie

Summary

Z definicji zakażenie układu moczowego (ZUM)
to obecność chorobotwórczych drobnoustrojów powyżej zwieracza wewnętrznego cewki moczowej. Po
zakażeniach dróg oddechowych ZUM jest najczęstszą
chorobą zakaźną. W populacji ogólnej stanowi do 20%
wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i ok. 50% zakażeń
szpitalnych. Najczęściej ZUM ma przebieg łagodny. Na
podstawie codziennej praktyki lekarskiej SOR/IP ocenić można, że – ze względu na rozpowszechnienie i dokuczliwość objawów – ZUM stanowi problem kliniczny,
terapeutyczny i ekonomiczny. Z danych obejmujących
rok 2009 wynika, że ZUM występowało u prawie 21%
pacjentów, z czego kobiety stanowiły blisko 7%, a mężczyźni 14% ogółu pacjentów SOR/IP.

Definition of an urinary tract infection (UTI) is
a presence of pathogenic microorganisms above internal sphincter muscle of urethra. UTI is second most
common form of infectious disease (just after respiratory tract infections). UTI’s account up to 20% of all infections among the general population and around 50%
of hospital-acquired infections. Most commonly, UTI
is uncomplicated. On everyday practice of Emergency
Department (ED), we can assume that because of its prevalence and patients’ discomfort UTI is a clinical, therapeutic and economical problem. According to the dates
from 2009, UTI’s occur nearly 21% of patients, where
woman comprise almost 7% and men – 14% of all ED
patients.

Słowa kluczowe: zakażenie układu moczowego, ZUM.

Key words: urinary tract infection, UTI.

Z definicji zakażenie układu moczowego (ZUM)
to obecność chorobotwórczych drobnoustrojów powyżej zwieracza wewnętrznego cewki moczowej. Po
zakażeniach dróg oddechowych ZUM jest najczęstszą chorobą zakaźną. W populacji ogólnej stanowi do
20% wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i ok. 50%
zakażeń szpitalnych. Najczęściej ZUM ma przebieg
łagodny. Wywoływane jest przez bakterie, wirusy,
grzyby i pasożyty.
ZUM klinicznie przebiega od bezobjawowego
bakteriomoczu, poprzez zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek (OZN), do
sepsy nerkopochodnej. Zależnie od lokalizacji dzieli
się na:
• zakażenie dolnego odcinka (cewka moczowa, pęcherz moczowy obu płci, gruczoł krokowy, najądrza jądra u mężczyzn),
• zakażenie górnego odcinka (odmiedniczkowe zapalenie nerek).
Ponadto ZUM dzieli się na:
• niepowikłane,
• powikłane,
• nawrotne (trzy epizody w ciągu roku).

Wiele czynników predysponuje do rozwoju zakażenia układu moczowego:
• właściwości drobnoustrojów (adhezja, inwazja,
namnażanie),
• właściwości ze strony gospodarza (płeć żeńska,
zaawansowany wiek, czynniki genetyczne, instrumentacja dróg moczowych, upośledzenie odpływu
moczu, choroby metaboliczne i inne, cukrzyca, leczenie immunosupresyjne).
U ok. 60% kobiet dorosłych występuje jeden epizod zakażenia w ciągu roku, 30-40% podaje jeden
nawrót choroby. Szczyt zachorowalności przypada na
okres aktywności płciowej (19-39 lat).
U młodych kobiet za zakażenia ambulatoryjne odpowiedzialne są uropatogenne szczepy
Escherichia coli w 70-90% i Staphylococus saprophyticus. Z kolei za zakażenia wewnątrzszpitalne
i powikłane w 50% odpowiadają Escherichia coli,
a w pozostałych Enterobacteriacoe (Proteus, Klebsiella) i Enterokoki.
ZUM u kobiet szerzy się głównie drogą wstępującą i występuje dwa razy częściej niż u mężczyzn.
Budowa anatomiczna (krótka cewka moczowa i jej
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ujście blisko okolicy odbytu), zmiany zachodzące w zewnętrznych narządach płciowych w czasie
menopauzy, współżycie płciowe, higiena osobista,
przewlekłe choroby nerek, patologie układu rodnego, schorzenia ogólnoustrojowe predysponują do
rozwoju ZUM.
Dysuria, nykturia, częstomocz, ból w okolicy
nadłonowej są typowymi objawami zakażenia dolnego odcinka dróg moczowych. Gorączka powyżej
38°C, dreszcze, ból samoistny, kolkowe bóle brzucha, wymioty, nudności, dodatni objaw Goldflama
są charakterystyczne dla rozpoznania ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek (OOZN).
Leczenie niepowikłanej postaci OOZN:
• hospitalizacja ew. ambulatoryjnie,
• cefalosporyny o szerokim spektrum działania, trimetoprim + sulfametoksazol lub fluorochinolony
pozajelitowo,
• czas leczenia 10-14 dni.
Leczenie powikłanej postaci OOZN:
• Aztreonam, antybiotyki ßlaktamowe z inhibitorami ß-laktamaz, imipenem z cilastatyną na początku
drogą pozajelitową, a następnie doustnie,
• czas leczenia zależy indywidualnie od stanu
chorego.
Z kolei leczenie zapalenia pęcherza moczowego
u kobiet:
• niepowikłanej postaci – trwa 3-5 dni (doustnie trimetoprim, trimetoprim + sulfametoksazol, fluorochinolony, Nitrofurantoina – 7 dni)
• powikłanej postaci – trwa 7-14 dni (doustnie fluorochinolony, ceftriakson lub aminoglikozydy).
U kobiet ciężarnych leczy się każdy bezobjawowy bakteriomocz. W przeciwnym razie nieleczony
prowadzi do rozwoju ZUM (w tym do ok. 40% rozwoju OOZN). ZUM stwarza potencjalne zagrożenie
do rozwoju porodu przedwczesnego, EPH-gestozy,
niskiej masy urodzeniowej noworodka. Leczenie
trwa 7 dni (Nitrofurantoina, amoksycyklina, cefalosporyny, trimetoprim + sulfametoksazol, antybiotyki ßlaktamowe). Leczenie OOZN u ciężarnych
trwa 10-14 dni (ceftriakson, tikarcylina z kwasem
klawulanowym, astreonam, piperacylina z tazobaktanem, imipenem z cilastatyną).
U mężczyzn każde zakażenie układu moczowego
należy potraktować jako zakażenie powikłane (biorąc
pod uwagę konieczność instrumentacji dróg moczowych, przerost gruczołu krokowego, wady wrodzone
układu moczowego).
Leczenie ZUM u mężczyzn:
• farmakologicznie,
• niefarmakologicznie (żurawina, nawadnianie, higiena osobista).
Do 50 r.ż. rzadko występuje bezobjawowy bakteriomocz, po 50 r.ż. częstość ZUM wzrasta równolegle

z przerostem gruczołu krokowego, w wieku 21-50 lat
ZUM szerzy się głównie drogą płciową.
Klinicznie ZUM u mężczyzn:
• zapalenie cewki moczowej
najczęściej gonokokowe (Neisseria gonorrhoeae; leczenie: cefalosporyny),
niegonokokowe (50% Chlamydia trachomatis – stosuje się doksycyklinę lub azytromycynę, Trichomonas vaginalis – metronidazol);
• zapalenie najądrzy
do 35 r.ż. wywoływane przez Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, natomiast w wieku
podeszłym przez Enterobacteriacoe (Proteus, Klebsiella) i Enterokoki. Leczenie trwa 4-6 tygodni;
• zapalenie jąder
najczęściej czynnikiem chorobotwórczym są wirusy
(świnki, Coxackie, półpaśca, mononukleozy). Około 30% zakażeń przebiega z zapaleniem obydwóch
jąder. Rozwija się dość często z powodu nieleczonego zapalenia najądrzy. W ok. 10% powikłaniem jest
bezpłodność;
• zapalenie pęcherza moczowego
niepowikłane (leczenie 7-10 dni, lekiem pierwszego rzutu są fluorochinolony),
powikłane – współistniejące z zapaleniem gruczołu
krokowego, OZN (leczenie 2-6 tygodni).
Najczęściej zapalenie pęcherza moczowego wywołują bakterie Gram ujemne. Charakterystycznymi
objawami są: dyzuria, częstomocz, krwiomocz,
nykturia, uczucie parcia na pęcherz moczowy, ból
w okolicy nadłonowej;
• odmiedniczkowe zapalenie nerek
ostre – najczęstsze patogeny to bakterie (25% E.coli,
Proteus i Providencia). Charakterystyczne objawy:
wysoka hektyczna gorączka, dreszcze, nudności,
wymioty, hipotonia, ropomocz, hematuria, leukocytoza, wzrost CRP, utrata zdolności zagęszczania
moczu;
nawracające – prowadzą do niewydolności nerek.
Leczenie OZN trwa ok. 14 dni w/g antybiogramu;
• zapalenie gruczołu krokowego
ostre bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego
– charakteryzuje gorączka, objawy dyzuryczne, ból w okolicy krocza, podbrzusza, jąder lub
prącia, krew w nasieniu, ból podczas ejakulacji,
nadmierne ocieplenie, napięcie i obrzęk gruczołu krokowego. Czynnikiem chorobotwórczym
są bakterie Gram ujemne, Enterobacteriacoe,
rzadziej chlamydie. Leczenie trwa 4-6 tygodni
w/g antybiogramu. Powikłania – wstrząs i zgon,
ropień gruczołu krokowego, przewlekłe zapalenie
gruczołu krokowego lub zapalenie najądrzy;
przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego charakteryzuje: powiększony, twardy gruczoł krokowy w badaniu per rectum. Przyczynia
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się do nawrotowego ZUM ok. 50% mężczyzn. Zaburzenia mikcji, kamica gruczołu krokowego oraz
zaburzenia immunologiczne sprzyjają rozwojowi
przewlekłego bakteryjnego zapalenia gruczołu
krokowego. Patogenami są bakterie Gram ujemne,
E. coli (50%), chlamydie, rzadko grzyby. Leczenie
trwa 4-6 tygodni w/g antybiogramu.
ZUM u osób w wieku powyżej 65 r.ż. występuje
u 12% mężczyzn i 20% kobiet oraz odpowiada za ok.
30% przypadków bakteriemii. W tej grupie wiekowej, co jest charakterystyczne, ZUM może przebiegać
jedynie pod postacią pogorszenia stanu psychofizycznego. W patomechanizmie mają znaczenie
ogólnoustrojowe problemy geriatryczne: upośledzenie odporności immunologiczej oraz liczne choroby
współistniejące (OUN, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca), niekontrolowane stosowanie leków,
częsta antybiotykoterapia, hipotermia, przewlekłe
cewnikowanie pęcherza moczowego, nietrzymanie
moczu, niewłaściwa higiena osobista. U osób starszych ZUM jest powikłany bakteriemią, wstrząsem
septycznym i może prowadzić do takich powikłań,
jak udar mózgu, odwodnienie, ostra niewydolność
nerek. Leczenie objawowego ZUM trwa do 14 dni,
a nawrotowego 6-12 miesięcy.
W SOR/IP Szpitala Dzieciątka Jezus osoby ze
zdiagnozowanym zakażeniem układu moczowego
stanowią stosunkowo duży odsetek ogółu pacjentów.
Z danych obejmujących rok 2009 wynika, że ZUM
stwierdzono u 3152 osób na 15076 wszystkich pacjentów, co stanowi prawie 21%, z czego kobiety stanowiły

blisko 7%, a mężczyźni 14% ogółu pacjentów SOR/IP.
Poniżej w tabelach 1 i 2 przedstawiono dane (w procentach) z podziałem na wiek i płeć pacjentów.
Tab. 1. Pacjenci z zakażeniem układu moczowego
w stosunku do wszystkich pacjentów danej płci
w SOR/IP.
Kobiety

Kobiety
w ciąży

Mężczyźni
18-65 r.ż.

Mężczyźni
pow. 65 r.ż.

15,05%

0,26%

15,09%

10,77%

Tab. 2. Pacjenci z zakażeniem układu moczowego
w stosunku do wszystkich pacjentów w SOR/IP.
Kobiety

Kobiety
w ciąży

Mężczyźni
18-65 r.ż.

Mężczyźni
pow. 65 r.ż.

6,83%

0,12%

15,09%

15,09%
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List Intencyjny
„Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”
W środę 16 czerwca, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie zostało zawarte
porozumienie „Partnerstwo dla
Transplantacji”. Jego celem jest
zwiększenie liczby przeszczepień na terenie Mazowsza oraz
promocja idei dawstwa wśród
jego mieszkańców. Z ramienia
WUM list intencyjny w tej sprawie podpisał dr hab. Sławomir
Nazarewski – Prorektor ds. Inwestycji i Współpracy z Regionem.
38

Województwo mazowieckie
jest na jednym z ostatnich miejsc
pod względem liczby dawców
narządów. Zwiększeniu ilości
przeszczepień od dawców zmarłych, rozwinięciu programu przeszczepiania nerek od dawców
rodzinnych oraz uzyskaniu społecznego poparcia dla idei donacji służy program „Partnerstwo
dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. Kluczowymi grupami w jego realizacji są:
przedstawiciele środowisk medycznych, administracji rządowej i samorządowej, instytucji
kościelnych, a także nauczyciele
i młodzież szkolna.

List intencyjny inicjujący działania objęte programem „Partnerstwo dla Transplantacji” podpisali
16 czerwca: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, przedstawiciele organów założycielskich
mazowieckich szpitali (Minister
Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałek
Województwa Mazowieckiego,
Prezydent M. St. Warszawy, Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Mazowieckiego)
oraz reprezentanci instytucji
ochrony zdrowia (Dyrektor Oddziału Mazowieckiego NFZ,
Prezes OIL, Prezes i Wiceprezes
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Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Prezes Poltransplantu). Ze strony naszej Uczelni,
w imieniu Rektora prof. Marka
Krawczyka, podpis pod dokumentem złożył Prorektor ds. Inwestycji i Współpracy z Regionem dr
hab. Sławomir Nazarewski.

Źródło: www.mazovia.eu

Nowoczesna technika
badania mózgu
w Szpitalu Praskim
Nowatorska, nieinwazyjna
technika badania mózgu osób
po urazie metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni będzie
testowana w praskim Szpitalu
Przemienienia Pańskiego w Warszawie, w ramach projektu nEUROPt. Porozumienie ze szpitalem
zawarły 14 czerwca: Warszawski
Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

pisali: ze strony naszej Uczelni
– Rektor prof. Marek Krawczyk,
ze strony TUTW – Alicja Pilecka,
Prezes Zarządu Towarzystwa.

Pielęgniarek Kardiologicznych
i Zawodów Pokrewnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Umowę zawarto na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
W spotkaniu uczestniczyli, oprócz
JM Rektora i Prezes Alicji Pileckiej,
także Sekretarz Rady Programowej
TUTW Weronika Zwierzyńska
i Profesor Janusz Komender. Na
mocy zawartego porozumienia została zainicjowana współpraca między obiema instytucjami. Obejmie
ona m.in. prowadzenie wykładów
i seminariów przez pracowników
WUM dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a także zapraszanie ich do udziału w wydarzeniach
naukowych organizowanych przez
naszą Uczelnię. Działania te będą
okazją do promowania WUM
i prezentacji naszych najważniejszych osiągnięć i dokonań.

Nominacja została przyznana
15 czerwca br. W skład Komisji
Edukacji, obok mgr Agnieszki
Serafin, weszło jeszcze 5 reprezentantów innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.
Cała Rada liczy w sumie 599
członków, w tym 7 Polaków.
Do najważniejszych zadań Komisji Edukacji przy Radzie ds.
Pielęgniarek
Kardiologicznych
i Zawodów Pokrewnych w najbliższym czasie będzie należała
m.in. ocena aktualnego systemu
kształcenia w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego w poszczególnych krajach oraz wzmocnienie
działań edukacyjnych na płaszczyźnie międzynarodowej.
Źródło: www.wum.edu.pl

Źródło: www.wum.edu.pl

Umowę z ramienia naszej
Nasza reprezentantka
Uczelni podpisał Prorektor ds.
w Komisji Edukacji ETK
Nauki prof. Sławomir Majewski.
Koordynatorem badań ze strony
Mgr Agnieszka Serafin z I KaWUM jest prof. Ewa Mayzner-Za- tedry i Kliniki Kardiologii wewadzka, była Kierownik Katedry szła w skład Komisji Edukacji,
Anestezjologii i Intensywnej Tera- która działa przy Radzie ds.
pii. O wyborze Szpitala Praskiego
jako placówki, w której ma być testowana nowatorska technika badania mózgu, zadecydowała m.in.
duża liczba leczonych tam urazów
głowy – ok. 200 rocznie. Umożliwi to dokładne przeanalizowanie
metody i porównanie jej z technikami stosowanymi do tej pory.

Salon Edukacyjny
„Studia po Dyplomie”
W dniach 11 i 12 czerwca w Warszawie odbył się Salon Edukacyjny „Studia po
Dyplomie. Perspektywy 2010”.
W czasie targów 15 uczelni

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

Porozumienie WUM
z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku
30 czerwca Warszawski Uniwersytet Medyczny i Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego
Wieku zawarły umowę o współpracy w zakresie działalności
edukacyjnej. Porozumienie pod-

Porozumienie WUM z Uniwersytetem Trzeciego Wieku podpisują Prezes Zarządu TUTW Alicja Pilecka i Rektor prof. Marek Krawczyk (obok Sekretarz Rady
Programowej TUTW Weronika Zwierzyńska i Profesor Janusz Komender)
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publicznych i niepublicznych
zaprezentowało ponad 500
ofert studiów podyplomowych.
Jednym z wystawców Salonu
było Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.
Salon „Studia po Dyplomie”
odbył się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”, uczestniczyły w nim uczelnie publiczne
i niepubliczne głównie z terenu
Warszawy. Nasz Uniwersytet reprezentowało Centrum Kształcenia Podyplomowego, dysponujące
bogatą ofertą studiów podyplo- Namioty studenckich kół naukowych naszej Uczelni jak co roku cieszyły się dumowych w zakresie nauk medycz- żym zainteresowaniem Piknikowiczów
nych i farmaceutycznych.
kie Koło Naukowe DiagMed
Podczas dwóch dni targów
przedstawiło m.in.: przegląd lazorganizowanych przez Fundację
boratoryjnych metod analityczEdukacyjną „Perspektywy”, oprócz
nych – począwszy od manualnych
prezentacji oferty szkół wyższych
po aktualnie stosowane, a także
z całego kraju, dla uczestników
wybrane zagadnienia związaprzygotowano kilkanaście pane z anatomią i fizjologią członeli dyskusyjnych, warsztatów
wieka oraz jego fizjologiczną
i szkoleń. Odwiedzający mogli
mikroflorą. Ogromne zainterewziąć udział m.in. w konferensowanie wzbudziła także prezencji programowej „Kształcenie dla
tacja możliwości laboratorium
potrzeb biznesu” oraz w spotkakryminalistycznego.
niach: „Doktorat: dla nauki, dla
Problematyki chorób układu
rynku pracy”, „MBA – kiedy i dla
krążenia dotyczyły pokazy przykogo”, „Studia po Dyplomie we
gotowane przez SKN przy I KaFrancji”, „Jak aktywność w Intertedrze i Klinice Kardiologii oraz
necie wpływa na karierę?”. PatroSKN przy Klinice Kardiochinat Honorowy nad tegorocznym Przygotowano także atrakcje dla naj- rurgii. Studenci, wykorzystując
Salonem objął Andrzej Smirnow młodszych – świat medycyny pozna- specjalne modele tętnic, tłuma– Przewodniczący Komisji Edu- wali w Szpitalu Pluszowego Misia
czyli, jak powstaje blaszka miażkacji, Nauki i Młodzieży Sejmu
Nasza Uczelnia była reprezen- dżycowa i jakie są konsekwencje
Rzeczypospolitej Polskiej.
towana przez studenckie koła na- zwężenia naczynia tętniczego,
ukowe działające przy: I Katedrze ze szczególnym podkreśleniem
mgr Karolina Gwarek, „MDW”
i Klinice Kardiologii, Klinice Kar- roli tego zjawiska w patogenezie
diochirurgii, Katedrze i Zakładzie choroby niedokrwiennej serca
WUM
Biochemii i Chemii Klinicznej i zawale serca. Zaprezentowano
na Pikniku Naukowym
Oddziału Analityki Medycznej także sposób działania stymulaPolskiego Radia
(DiagMed) oraz studentów zrze- torów serca i zasady udzielania
i Centrum Nauki Kopernik szonych w IFMSA Poland.
pierwszej pomocy przy użyciu
Podczas tej zakrojonej na wiel- defibrylatora.
„Wielki mikroświat” to hasło ką skalę imprezy współorganizuNajmłodszym uczestnikom
tegorocznego Pikniku Nauko- jące wydarzenie liczne instytucje Pikniku świat medycyny przywego, który odbył się 12 czerw- naukowe, uczelnie, instytuty ba- bliżono dzięki Szpitalowi Pluca w Parku Marszałka Edwarda dawcze oraz muzea pokazały szowego Misia. W rolę lekarzy
Rydza-Śmigłego. W imprezie swoje osiągnięcia i odsłoniły ku- przyjmujących dzieci wraz z ich
uczestniczyło 215 instytucji, lisy pracy naukowców.
maskotkami wcielili się studenci
w tym Warszawski Uniwersytet
Reprezentujące Warszawski IFMSA Poland.
Medyczny.
Uniwersytet Medyczny Studencmgr Anna Lisicka, BIiP WUM
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