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Władze rektorskie – koniec kadencji 2016

Kalendarium 2012-2016

W numerze:



Drodzy Czytelnicy,

wrzesień przynosi zmianę – nową kadencję rozpoczynają nowe władze Uniwersytetu Medycznego im. Pia-

stów Śląskich we Wrocławiu. Z tej okazji oddajemy w Państwa ręce nieco inny numer Gazety Uczelnianej. 

Skrupulatnie przejrzeliśmy wydania z ostatnich czterech lat. Na ich podstawie przygotowaliśmy kalenda-

rium mijającej kadencji, w którym zawarliśmy wydarzenia, osiągnięcia naszych pracowników, doktorantów 

i studentów, którymi szczególnie cieszyliśmy się w tym czasie. Niestety nie zabrakło także bolesnych strat. 

Na podstawie zamieszczanych w gazecie wspomnień przypomnieliśmy o tych, których w minionych latach 

straciliśmy bezpowrotnie. 

Każde zestawienie wymaga selekcji, a ta oznacza braki. Umieszczenie wszystkich faktów nie było możliwe. 

Mamy nadzieję, że przygotowane kalendarium jak najwierniej opisze nasze powody do dumy z minionych 

czterech lat. Było ich naprawdę wiele. 

Z życzeniami przyjemnej lektury
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To była intensywna kadencja. 
Zaczynaliśmy ją po bardzo burzli-
wym momencie w dziejach naszej 
Uczelni. Udało się nam nie tylko 
uspokoić sytuację, ale też wiele 
razem osiągnąć. Schyłek kadencji 
to dobry moment, by wszystkim 
Państwu za to podziękować. Na-
wet najlepsze władze bez wsparcia 
współpracowników nic nie zrobią. 
Mam pełną świadomość tego, ze 
ciężar związany z odnoszonymi 
przez Uniwersytet Medyczny im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu 
sukcesami spoczywa na jego pra-
cownikach, którzy dzień po dniu 
wypracowują te osiągnięcia. Mam 
duże szczęście do ludzi, z który-
mi pracuję – grupa prorektorów 
i dziekanów – tworzyła zgra-
ny zespół i nawet, jeśli różniący 
się w opiniach, to zawsze dobro 
Uczelni przedkładający nad intere-
sy poszczególnych jednostek.

Nasze wydziały nieźle wypa-
dły przy kategoryzacji jednostek, 
a wiele wskazuje na to, ze część 
z nich jeszcze poprawi pozycję. 
Bardzo rozwinęła się współpraca 
międzynarodowa. Nasi pracow-
nicy publikują coraz więcej prac 
z współczynnikiem wpływu (IF), 
rośnie liczba cytowań naszych 
prac. Wydajemy czasopisma, któ-
re liczą się w międzynarodowym 
środowisku naukowym: „Advan-
ces in Clinical and Experimental 
Medicine” mają dziś Impact Fac-
tor 1,905.

Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek

Możemy chwalić się osiągnię-
ciami w działalności klinicznej 
– zarówno na polu medycznym, 
jak i organizacyjnym. Oba nasze 
szpitale są stawiane przez Mini-
sterstwo Zdrowia za wzór funkcjo-
nowania placówek tego typu.

Unowocześniliśmy naszą Uczel-
nię. Ukończyliśmy budowę i wy-
posażenie Wydziału Farmaceu-
tycznego z Oddziałem Analityki 
Medycznej. Zrewitalizowaliśmy 
budynki należące do zakładów 
nauk podstawowych w obrębie 
ulic Chałubińskiego i Marcinkow-
skiego. Udało nam się wyposażyć 
katedry Wydziału Lekarsko-Sto-
matologicznego w nowy sprzęt na-
ukowo-dydaktyczny. Uruchomi-
liśmy „Przylądek Nadziei” – dziś 
możemy się pochwalić jednym 
z najnowocześniejszych centrów 
onkologii dziecięcej w Europie. 

Nasi studenci i pracownicy zyska-
li piękną i komfortową przestrzeń 
w nowo otwartym Centrum Na-
ukowej Informacji Medycznej. 

Jesteśmy liczącym się w Polsce 
uniwersytetem medycznym. Naj-
lepsi absolwenci szkół średnich 
walczą o miejsca na naszej Uczel-
ni. Nie martwimy się rekrutacją, 
cieszymy - osiągnięciami studen-
tów, którzy wygrywają konkursy 
dydaktyczne, zdobywają czołowe 
miejsca na konferencjach studenc-
kich kół naukowych.

Zawsze znajdą się rzeczy, które 
można było zrobić lepiej, my też 
nie uchroniliśmy się od błędów, ale 
myślę, że pozytywów jest zdecy-
dowanie więcej. Przed nami kolej-
na kadencja, w moim przekonaniu 
niezwykle ważna, skupiająca się 
na wspieraniu naszej nauki, rozwi-
janiu potencjału zespołu tworzące-
go nasz Uniwersytet i przynoszą-
ca kolejne ważne inwestycje - jak 
Centrum Symulacji Medycznej 
czy elektroniczny dziekanat, który 
pozwoli studentom doczekać się 
elektronicznej legitymacji. Życzę 
nam wszystkim mnóstwa zapału 
i energii, żebyśmy wspólnie, dzień 
po dniu, poprawiali naszą Uczel-
nię. Byśmy nie patrzyli na nią tyl-
ko poprzez pryzmat biurka, sali 
wykładowej czy oddziału, gdzie 
zarabiamy pieniądze na życie ale 
jak na miejsce, które jest nasze, 
przez nas i przede wszystkim dla 
nas samych tworzone.

Koniec kadencji - czas podsumowań
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Nowa kadencja Senatu

Ośrodek Alzheimerowski świętuje

Laboratorium Ekspertyz 3D

Spotkanie prorektorów

„My nowo wybrani członkowie Senatu Uniwersy-

tetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocła-

wiu ślubujemy spełniać rzetelnie swoje obowiązki 

dla dobra kraju i społeczeństwa polskiego oraz 

naszej Uczelni i jej społeczności” – taką przysięgę 

złożyli 17 września senatorowie nowej kadencji. 

Było to nie tylko pierwsze spotkanie po wybo-

rach, ale też pierwsze odbywające się pod szyldem 

Uniwersytetu Medycznego. Podjęto wiele uchwał 

– między innymi dotyczące jednolitego tekstu 

statutu Uczelni, nowego godła i logo, a także – co 

wzbudziło najwięcej kontrowersji – wyrażono 

zgodę na dzierżawę gruntu wraz z parkingami 

i  zagospodarowaniem komunikacji wewnętrznej 

na terenie szpitala przy ul. Borowskiej 213.

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie 21 września 

obchodził pięciolecie. Uświetniło je sympozjum 

naukowe zatytułowane: „Choroba Alzheimera 

problemem XXI wieku”. W czasie spotkania, od-

bywającego się pod patronatem Ministra Zdrowia, 

kierownictwo ośrodka pochwaliło się udzieleniem 

pomocy 16 tysiącom chorych. W 2011 r. centrala 

NFZ uznała Ścinawę na najlepszą tego typu pla-

cówkę w Polsce.

Laboratorium Ekspertyz 3D zaczęło działać w Ka-

tedrze Medycyny Sądowej. Wyspecjalizowany 

sprzęt pozwala w wirtualnej rzeczywistości w trój-

wymiarze prezentować i odwzorowywać ludzkie 

ciało wraz z otaczającą je przestrzenią. Kierow-

nikiem laboratorium jest dr Krzysztof Maksymo-

wicz. Obecnie kończy się tam remont, który po-

zwoli zwiększyć możliwości działania naukowcom.

Październik, poza pierwszą w historii Inaugura-

cją Roku Akademickiego na Uniwersytecie Me-

dycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 

przyniósł też spotkanie prorektorów ds. nauki 

wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Jego 

uczestnicy dyskutowali o zasadach kategoryzacji 

przedstawionych MNiSW, a także o problemach 

jednostek klinicznych, nieustannie borykających 

się z trudnościami fi nansowymi.

wrzesień

2012

październik

2012
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Pierwsze dyplomy Uniwersytetu Medycznego

I Farmacja

Dom Śląskiego Aptekarza wyróżniony

Studenci Wydziału Lekarskiego jako pierwsi w hi-

storii odebrali dyplomy ukończenia Uniwersytetu 

Medycznego. 9 listopada powędrowały one do 279 

absolwentów studiów lekarskich w języku polskim 

i 39 kończących English Division. Dziekan WL 

prof. Małgorzata Sobieszczańska przestrzegała 

ich wówczas przed pułapką braku pokory, empa-

tii i oddania w pracy lekarza. Zwróciła uwagę, że 

wraz z opuszczeniem murów uczelni przejmują 

na siebie zobowiązania i odpowiedzialność w sto-

sunku do pacjenta. Dlatego tak ważne jest to by 

byli nie tylko profesjonalistami, ale także dobrymi 

ludźmi.

Czekali na to i studenci, i pracownicy. 19 grudnia 

uroczyście otwarto Ośrodek Badawczo-Naukowo-

-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji, lepiej znany, 

jako I Farmacja. Po kosztującej 72 miliony złotych 

i trwającej 2 lata budowie sześć katedr WFzOAM, 

dziekanat i biblioteka wydziałowa zaczęły funkcjo-

nować w nowej przestrzeni. Studenci zyskali prze-

stronne, nowoczesne sale wykładowe, doskonale 

wyposażone laboratoria i ośrodek badania leków.

W grudniu uwaga była zwrócona na jeszcze je-

den budynek związany z naszą farmacją. „Dom 

Śląskiego Aptekarza” został wyróżniony „Laurem 

konserwatorskim”, jako najlepiej zrewitalizowany 

w 2012 r. obiekt we Wrocławiu. Komisję konkur-

sową urzekła jakość prac konserwatorskich, pro-

wadzonych w kamieniczce przy Kurzym Targu 

4. Nagrodę, z rąk prezydenta Wrocławia, odebrał 

zastępca kanclerza ds. logistyki mgr Jacek Czajka.

listopad

2012

grudzień

2012

Medycyna sądowa

Chwaliliśmy się osiągnięciami naszej medycyny 

sądowej. Współpraca Zakładu Medycyny Sądowej 

z Instytutem Pamięci Narodowej zaowocowała 

największymi w Polsce pracami ekshumacyjnymi 

dotyczącymi ofi ar represji z lat 1944-1956. Nasi 

naukowcy przebadali na Cmentarzu Osobowic-

kim szczątki ponad 400 osób. Był to początek uni-

katowych w skali kraju badań. Są prowadzone na-

dal, niewykluczone, że przyniosą jeszcze odkrycia, 

które ponownie rozsławią wrocławską medycynę 

sądową.
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Zakład Technik Molekularnych

Dr hab. na stomatologii

Debata oksfordzka

Kliniki wypiękniały

Kierownik Zakładu Technik Molekularnych prof. 

Tadeusz Dobosz też ma na koncie nie lada osią-

gnięcia. To w naszej placówce była badana reli-

kwia błogosławionego Czesława czy pierwszych 

szczątków neandertalczyka znalezionych na tere-

nie Polski. Tutaj także prowadzono prace związa-

ne z identyfi kacją ofi ar katastrofy smoleńskiej. Za-

kład słynie także z testów rozstrzygających sporne 

ojcostwo. Niejednokrotnie też wspomaga organa 

ścigania w analizie śladów biologicznych na miej-

scu zbrodni.

Gazeta Uczelniana donosiła o dobrych wia-

domościach dla Wydziału Lekarsko-Stoma-

tologicznego, któremu Centralna Komisja ds. 

Stopni i Tytułów przyznała uprawnienia do 

nadawania stopnia naukowego doktora habili-

towanego nauk medycznych z zakresu stomato-

logii. Pierwszy taki dyplom z rąk dziekana prof. 

dr hab. Beaty Kawali otrzymała w marcu 2016 r. 

dr Danuta Nowakowska.

Czy media niszczą wizerunek ochrony zdrowia? 

Nad tym pytaniem zastanawiali się uczestnicy 

debaty oksfordzkiej, zorganizowanej przez SKN 

Młodych Menedżerów. Dyskusja była żywioło-

wa i  doprowadziła do wniosków o konieczności 

współpracy i jak najbardziej odpowiedzialnego 

wykonywania zadań przez każdą ze stron. Głoso-

wanie publiczności przeważyło szalę zwycięstwa 

na stronę mediów.

Szczegóły inwestycji mogli poznać uczestnicy pod-

sumowującej projekt konferencji pt.: „Rewitalizacja 

Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik Akademii 

Medycznej we Wrocławiu”. Uczelnia przeznaczyła 

na rewitalizację klinik ponad 12 mln zł, w tym 8,5 

mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej 

w ramach funduszy Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007–2013. Neogotycki kompleks klinik uniwersy-

teckich powstał pod koniec XIX wieku. Komplek-

sowej odnowie zostało poddanych pięć gmachów: 

przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego, przy ul. T. Chału-

bińskiego oraz przy ul. K. Marcinkowskiego.

grudzień

2012

styczeń

2013

luty

2013
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Ovocura

„Ovocura” – ten projekt połączył naukowców 

z Uniwersytetu Medycznego i Przyrodniczego we 

Wrocławiu. Jego głównym założeniem było uzy-

skanie nowej generacji jaj kurzych i przepiórczych, 

o cechach prozdrowotnych, bogatych w bioak-

tywne substancje. Zakładał także opracowanie 

technologii pozyskiwania substancji biologicznie 

aktywnych, przeznaczonych do zastosowań pro-

biotycznych i biomedycznych w profi laktyce i te-

rapii chorób cywilizacyjnych. W prace zaangażo-

wanych było 130 naukowców, którzy realizowali 

11 zadań badawczych.

Prof. dr hab. Andrzej Szuba z Katedry Chorób 

Wewnętrznych kierował zespołem, który oceniał 

m.in. wpływ superlecytyny, uzyskanej z jaj ku-

rzych, na nadciśnienie tętnicze i jego powikłania. 

Zespół prof. Szuby udowodnił, że kwasy omega-3 

oraz lecytyna wpływają hamująco na rozwój miaż-

dżycy.

W kierowanej przez dr. hab. Piotra Dzięgiela, prof. 

nadzw. Katedrze i Zakładzie Histologii i Embrio-

logii przeprowadzono badania na komórkach 

i zwierzętach. Ocenie poddano aktywność biolo-

giczną cystatyny wyizolowanej z białka kurzego 

jaja. Otrzymane wyniki pozwalają przypuszczać, 

że cystatyna ta jest czynnikiem nietoksycznym 

i wykazuje znaczną aktywność przeciwnowotwo-

rową nie tylko w przypadku nowotworów gruczo-

łu piersiowego, ale także płuc, wątroby oraz czer-

niaka.

Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska z Katedry i Kli-

niki Psychiatrii we współpracy z dr hab. Marią 

Rutkowską z Katedry i Zakładu Farmakologii i jej 

zespołem prowadziła badania, które potwierdzi-

ły działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne 

fosfolipidów z żółtka jaj kurzych, wzbogaconych 

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3.

Stylowy kosmetyk

Nie tylko kury były w kręgu zainteresowań naszych 

naukowców. Seria kosmetyków uzyskana na bazie 

unikatowego kompleksu aktywnych komórek ma-

cierzystych z poroża jelenia otrzymała znak ,,Sty-

lowego Kosmetyku” przyznawanego przez portal 

Styl.pl najciekawszym produktom kosmetycznym. 

Zwycięstwo  zespół naukowy w składzie: dr hab. 

Marek Bochnia, prof. nadzw., dr hab. Marek Ce-

gielski, dr Wojciech Dziewiszek,dr hab. Ireneusz 

Całkosiński, prof. nadzw. wywalczył  w kategorii 

„Debiut rynkowy”.

luty

2013
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Nowi doktorzy honoris causa

Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji

Dzienny Oddział Onkologiczny

Ile uniwersytetu medycznego w szpitalu klinicznym?

Honorowy stopień naukowy doktora honoris cau-
sa na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształ-

cenia Podyplomowego, Senat Uniwersytetu Me-

dycznego we Wrocławiu przyznał prof. Jerzemu 

Leppertowi z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

w Uppsali oraz prof. dr. hab. Maciejowi Zablowi, 

kierownikowi Katedry i Zakładu Histologii i Em-

briologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Wyróżnienia zostały wręczone 8 marca w czasie 

promocji doktorskich.

Najpierw został odsłonięty krasnal - farmaceuta, 

potem uroczyście otwarto Zintegrowane Centrum 

Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutyczne-

go Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To 

drugi, a zarazem ostatni obiekt „nowej farmacji” 

przy ul. Borowskiej. Uroczystość przysłoniły nie-

co problemy techniczne, które wymagały usunię-

cia w ramach gwarancji. 

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym otwar-

to Dzienny Oddział Onkologiczny. Potrzeba była 

duża - wielu pacjentów po zabiegach onkologicz-

nych na dalsze leczenie, chemioterapię trzeba było 

kierować do tej pory na Hirszfelda. Nowo otwarty 

oddział jest częścią oddziału stacjonarnego. Po-

wstał, by zapewnić pacjentom kompleksową opie-

kę. Dziennie z opieki 6 onkologów skorzystać tam 

mogło 50 osób.

Debatę pod takim hasłem zorganizowano 27 

czerwca. Wzięły w niej udział władze uczelni 

i  szpitali, ale także pracujących w nich lekarze 

i naukowcy. Wiele ze stawianych 3 lata temu py-

tań wciąż nie straciło na aktualności. Rozbieżno-

ści w przepisach, brak jednoznacznych uregulo-

wań w kwestii zatrudnienia i rozliczenia czasu 

pracy lekarzy, będących jednocześnie nauczycie-

lami klinicznymi, kwestia dostępu studentów do 

pacjentów – to problemy najczęściej podejmowa-

ne w czasie debaty.

kwiecień

2013

maj

2013

marzec

2013

czerwiec

2013
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Prof. Michał Jeleń doceniony na Ukrainie

Przylądek Nadziei

Ewaluacja jednostek naukowych

Prof. Michał Jeleń odebrał tytuł Honorowego 

Profesora Państwowego Uniwersytetu Medycz-

nego w Tarnopolu. Z okazji wizyty, prorektor 

ds. dydaktyki naszej Uczelni wygłosił wykład 

pt.: „Nauczanie patomorfologii na Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu”. Dyplom, togę oraz 

biret naszemu Prorektorowi ds. Dydaktyki wrę-

czył rektor Państwowego Uniwersytetu Medycz-

nego w Tarnopolu, prof. Leonid Kowalczuk.

Wbudowanie kamienia węgielnego w połowie 

września 2013 r. rozpoczęło inwestycję, która przy-

niosła niezwykłe zaangażowanie tysięcy ludzi z ca-

łej Polski. Budowa Przylądka Nadziei ruszyła 6 lat 

po narodzeniu się pomysłu na powstanie nowo-

czesnego, przyjaznego pacjentom i ich rodzicom 

szpitala dla dzieci chorych na raka. Od samego 

początku ogromną rolę w realizacji projektu od-

grywała Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą 

Nowotworową.

Komitet Ewaluacji Jednostek  Naukowych ocenił 

potencjał poszczególnych z nich. Przyznana ocena 

ma decydujące znaczenie w ustalaniu wysokości 

otrzymywanej dotacji. Dwa spośród naszych wy-

działów otrzymały Kategorię A z dziedziny „Nauki 

o Życiu” – mowa o Wydziale Lekarskim Kształce-

nia Podyplomowego oraz Wydziale Nauk o Zdro-

wiu. Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem 

Analityki Medycznej, Lekarskiemu i Lekarsko-Sto-

matologicznemu przyznano kategorię B. 

czerwiec

2013

październik

2013
Centralna Inauguracja Roku Akademickiego

Kolejny rok akademicki rozpoczęliśmy wspól-

nie ze wszystkim uczelniami medycznymi, gdyż 

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 

2013/2014 odbyła się we Wrocławskim Centrum 

Biznesowym. Była to uroczystość kończąca trzy-

dniową Konferencję Rektorów Akademickich 

Uczelni Medycznych, w ramach której odbyły się 

obrady KRAUM. W ich trakcie rektorzy omawiali 

między innymi kwestie fi nansowania Centrów Sy-

mulacji Medycznej oraz brak odpowiedniej usta-

wy w sprawie szpitali klinicznych.
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Najszybszy lekarz

Zintegrowany System Zarządzania

Akredytacja DIAS

Dr Dominik Samotij został najszybciej biegają-

cym w maratonie lekarzem. Zwyciężył w XII Mi-

strzostwach Polski Lekarzy w Maratonie, które 

odbyły się w ramach 14 Poznań Maraton. W kla-

syfi kacji ogólnej był 25. z rewelacyjnym czasem 

2  godzin 40 minut i 37 sekund. Ten najszybszy 

lekarz, obok prof. Alicji Chybickiej i olimpijczyka 

Pawła Rańdy, jest ambasadorem II Biegu Uniwer-

sytetu Medycznego.

Konferencja poświęcona „Zintegrowanemu Sys-

temowi Zarządzania Uniwersytetem Medycznym 

we Wrocławiu” była ważnym elementem zamian 

wprowadzanych na Uczelni w celu poprawienia ja-

kości naszego kształcenia i zarządzania organiza-

cją – zarówno w kwestii majątku, jak i tworzących 

ją ludzi. Wszystkie one mają dostosować działanie 

naszego Uniwersytetu do otaczającej nas rzeczy-

wistości gospodarczej. Proces zapoczątkowany 

od zmian dotyczących jakości kształcenia, trwa 

nadal, przynosząc kolejne zmiany organizacyjne – 

powoływanie nowych działów, zmiany kompeten-

cji istniejących. Jego wynikiem są też serie szkoleń 

dla kadry kierowniczej i wprowadzane – w wyniku 

zauważanych problemów i braków – modyfi kacje. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

jako pierwszy w Polsce i do tej pory jedyny ośro-

dek medyczny otrzymał międzynarodową akre-

dytację DIAS. To jeden z najbardziej prestiżo-

wych certyfi katów, jakie może otrzymać szpital. 

Międzynarodowa norma obliguje te jednostki do 

wdrożenia w całej placówce działań związanych 

z oceną jakości i doskonaleniem wyników. 30 dni 

trwał audyt Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne-

go we Wrocławiu przeprowadzony przez zespół 

międzynarodowych wizytatorów z USA, Anglii, 

Polski, Słowacji i Słowenii. Sprawdzano skutecz-

ność systemu zarządzania szpitalem, jakością, ry-

zykiem bezpieczeństwa pacjenta, farmakoterapię, 

dokumentację medyczną, proces diagnostyczny 

oraz sale operacyjne. Zbadano także usługi pod-

wyższonego ryzyka, w tym anestezjologię, po-

łożnictwo i oddział ratunkowy. Międzynarodowy 

certyfi kat został przyznany na 3 lata.

listopad

2013

październik

2013
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Doktoraty medyczne na WLS

Patent na raka

Prof. Günter Rolf Kirste doktorem h. c.

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu-

łów Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Uni-

wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu uzyskał uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora nauk medycznych 

w dyscyplinie medycyna. Pierwszy dyplom taki, 

z rąk promotora dr hab. n. med. Agnieszki Ha-

łoń, prof. nadzw., otrzymał w marcu 2016 roku 

lek.med. Piotr Donizy, uczestnik Studiów Dokto-

ranckich w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii 

Onkologicznej UM we Wrocławiu.

Patent dotyczący białka indukowanego prolakty-

ną daje nadzieję na leczenie raka piersi. Zgłosił 

go zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra 

Dzięgiela. Badania były prowadzone we współ-

pracy z EIT + oraz naukowcami z laboratorium 

w Singapurze. Być może mamy w ręku narzędzie, 

które pozwoli szybciej diagnozować i skuteczniej 

leczyć pacjentki chore na raka gruczołu piersiowe-

go - wyjaśniał prof. Piotr Dzięgiel. Wysoki poziom 

badanego białka w komórkach nowotworowych 

jest pozytywny, oznacza to, że pacjentki odpo-

wiedzą na chemioterapię. Niski oznacza gorszą 

odpowiedź na to leczenie. Może za jakiś czas bę-

dzie to ważne narzędzie stosowane w planowaniu 

leczenia raka gruczołu piersiowego – tłumaczył. 

I zastrzegał, że badania są początkowej fazie, więc 

trudno jeszcze mówić o przełomie. 

W czasie marcowych promocji doktorskich tytuł 

doktora honoris causa odebrał prof. dr Günter 

Rolf Kirste z Uniwersytetu w Tybindze. Szcze-

gólne zasługi profesora są związane z rozwojem 

transplantologii. Jego zainteresowanie skupiało 

się na dawstwie nerek od żywych osób. Wyko-

nał pierwszy w Europie przeszczep krzyżowy 

oraz pierwszy w Niemczech przeszczep nerki od 

żywego dawcy z niekompatybilną grupą krwi. 

Profesor jako dyrektor medyczny Niemieckiej 

Organizacji DSO, przyczynił się do rozwoju sys-

temu dawstwa organów w Niemczech. Prof. dr 

Günter Kirste był także współtwórcą programu 

przeszczepienia wątroby w Katedrze i Klinice 

Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplanta-

cyjnej UMW. Pod jego kierunkiem umiejętności 

z zakresu chirurgii transplantacyjnej doskonalili 

pracownicy naszego Uniwersytetu.

grudzień

2013

marzec

2014
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International Student’s Conference

WFzOAM z kategorią A

Legnica Cantat

650 osób, w tym 200 spoza Wrocławia, wzięło 

udział w IV International Student’s Conference of 

Young Medical Researches i XIX Ogólnopolskiej 

Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni 

Medycznych. Organizatorzy – STN UMW zadba-

li o wysoki poziom merytoryczny. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się sesja case report, 
do której zgłoszono ponad 40 prac. Struktura prac 

case report jest inna od pozostałych, daje możli-

wość wskazania praktycznego zastosowania me-

dycznych nowinek, na przykładach historii lecze-

nia pacjentów cierpiących na rzadkie choroby lub 

ciężkich przypadków – podkreśla Łukasz Gojny, 

przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Na-

ukowego UMW. Grupa studentów zaprezentowa-

ła na przykład aplikację dla chorych na cukrzycę, 

która przeliczała kalorie oraz alarmowała o stanie 

zagrożenia. Prezentowane podczas konferencji 

prace wskazują kierunek rozwoju współczesnej 

medycyny – mówił Ł. Gojny. Święto młodych na-

ukowców na stałe wpisało się w kalendarz wyda-

rzeń naszej Uczelni, organizowane jest co roku.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej skutecznie odwołał się od decyzji 

Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

W czerwcu 2013 roku członkowie komitetu 

przyznali naszemu wydziałowi kategorię B. 

Dzięki odwołaniu komitet zmienił kategorię B 

na kategorię A. Poprawiona ocena pozytywnie 

wpłynie na wysokość dotacji przyznawanej 

Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Ostateczna ocena Wydziału zmieniła 

się z 10,87 na 31,78.

Na jubileuszowym 45. Ogólnopolskim Turnieju 

Chórów „Legnica Cantat” Chór „Medici Cantan-

tes” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

wywalczył I miejsce, Złoty Dyplom i nagrodę im. 

H. Karlińskiego. Oprócz tego nagrodę specjal-

ną dla najlepszego dyrygenta turnieju otrzymała 

dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent 

wrocławskich śpiewających medyków. Występ 

chóru został przyjęty przez festiwalową publicz-

ność entuzjastycznie, wzbudzając wiele emocji 

także – u liczonych w tysiącach – słuchaczach 

radiowej transmisji turnieju. Legnica Cantat jest 

najstarszym i jednym z najbardziej prestiżowych 

konkursów chóralnych, na który co roku kwalifi -

kują się tylko najlepsze zespoły z całej Polski.

maj
2014

kwiecień
2014
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60-lecie SPSK1

Puchar JM Rektora w regatach

KRUWOZ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 świę-

tował 60-lecie. W czasie obchodów premier Donald 

Tusk spotkał się z pacjentami i pracownikami Kli-

niki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej. W czasie uroczystości prof. Marek Zię-

tek gratulował pracownikom szpitala wysiłku, który 

pozwolił ograniczyć ciążący na placówce dług. - To, 

co udało się dokonać dyrekcji w ostatnich dwóch 

latach jest rzeczą niewyobrażalną w skali Polski, bo 

gdybyśmy to przełożyli nie na zatrzymanie zadłu-

żenia tylko na zysk fi nansowy, który w normalnych 

warunkach funkcjonowania miałby miejsce, to ten 

szpital w ciągu 2 lat wygenerował ponad 30 mln 

zysku. Jest to zasługa nie tylko administracji, ale 

i  pracowników – lekarzy, pielęgniarek, salowych, 

wyrzeczenia tych wszystkich pracowników, którzy 

od 2 lat i przez następny jeszcze rok nie będą mieli 

żadnych podwyżek, a mimo to zobowiązali się pra-

cować na rzecz szpitala – podkreślał rektor Uniwer-

sytetu Medycznego.

Załoga Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wy-

walczyła pierwszy Puchar JM Rektora w rega-

tach organizowanych przez Samorząd Studentów 

UMW. Zorganizowano je na Mazurach i od tego 

czasu odbywają się tam regularnie. W tym roku 

puchar powędrował nad morze, za sprawą zwy-

cięstwa żeglarzy z Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego.

29 września po raz pierwszy Kolegium Rektorów 

Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (KRU-

WOZ) obradowało pod przewodnictwem rektora 

naszej Uczelni. Prof. Marek Ziętek został przewod-

niczącym gremium, które stawia sobie za cel inte-

grację środowiska akademickiego oraz wspieranie 

rozwoju społecznego i gospodarczego przez przy-

bliżanie środowiska akademickiego i wiedzy, która 

w nim powstaje, mieszkańcom regionu, politykom 

i przedsiębiorcom. Do wspólnie realizowanych przez 

gremium projektów należą choćby Dolnośląski Fe-

stiwal Nauki, działania podejmowane w ramach 

Centrum Badań EIT +, czy starania o utworzenie 

Centrum Kultury Akademickiej w starej zajezdni 

tramwajowej Dąbie. W tym roku prof. Marek Zię-

tek ponownie został wybrany na przewodniczącego 

– Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, 

gdyż Zielona Góra odłączyła się od gremium.

czerwiec

2014

sierpień

2013
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500. przeszczep

Wrocław Maraton

Inauguracja środowiskowa

Wrocławski Kiermasz Medyczny

Lekarze Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi 

i Transplantacji Szpiku SPSK1 przeprowadzili 500. 

przeszczep. Z tej okazji odbyła się konferencja na-

ukowa, podczas której prof. dr hab. Kazimierz Ku-

liczkowski omówił historię Oddziału Przeszcze-

powego Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi 

i Transplantacji Szpiku. Podczas konferencji zapre-

zentowano dane dotyczące transplantacji szpiku 

w Polsce i na świecie.

To był sukces drużynowy. Dr Aureliusz Kosendiak 

(adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania 

Wydziału Nauk o Zdrowiu), lek. Dominik Samotij 

(uczestnik studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice 

Dermatologii, Wenerologii i Alergologii) i prof. dr 

hab. Tomasz Wróbel (Katedra i Klinika Hematologii, 

Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku) stworzyli 

drużynę reprezentującą Uniwersytet Medyczny 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w ramach 

32. Wrocław Maraton. Mimo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (wysokiej temperatury 

i dużej wilgotności) naszym reprezentantom udało 

się ukończyć bieg na fantastycznej 25. pozycji. 

Klasyfi kacja objęła 325 zespołów.

Prof. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycz-

nego we Wrocławiu po raz pierwszy jako Przewod-

niczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, 

Opola i Zielonej Góry poprowadził Inaugurację 

środowiskową roku akademickiego 2014/2015. 

Rektor życzył rozpoczynającym studia na wrocław-

skich uczelniach, by był to dla nich najpiękniejszy 

czas w życiu, który upłynie im pod znakiem 3 W 

– Warto Wiedzieć Więcej. Uroczystość zakończyło 

chóralne odśpiewanie „Gaudeamus Igitur” na wro-

cławskim Rynku.

10 października 2014 r. w budynku Wydziału Far-

maceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 

przy ul. Borowskiej 211 odbył się pierwszy w histo-

rii Uczelni Wrocławski Kiermasz Medyczny pod 

patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Biblioteki 

Głównej UMW. Cieszył się bardzo dużym zainte-

resowaniem studentów. Punktem kulminacyjnym 

wydarzenia była prezentacja o postępach prac przy 

budowie Centrum Naukowej Informacji Medycznej 

UMW, przygotowana przez mgr Renatę Sławińską 

– dyrektor Biblioteki Głównej UMW. Od minione-

go roku, to właśnie w tym budynku jest organizowa-

ny kiermasz.

październik
2014

wrzesień
2014
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Przełom w świecie medycyny

Wyróżnienie dla naszych naukowców

To był przełom, który zwrócił na nas uwagę całe-

go świata. Zespół lekarzy, z dr. Pawłem Tabakowem 

i prof. Włodzimierzem Jarmundowiczem na czele, za-

prezentował rezultaty operacji pacjenta z przeciętym 

rdzeniem kręgowym. Przypadek Dariusza Fidyki dał 

nadzieję pacjentom na całym świecie. Możliwości re-

generacyjne komórek gleju węchowego już w 1985 r. 

przedstawił brytyjski naukowiec prof. Geoff rey Ra-

isman. Dr Paweł Tabakow w 2005 r. na konferencji 

w Hong Kongu po długim oczekiwaniu spotkał się 

z  prof. Raisnmanem i tak rozpoczęła się ich współ-

praca. Dariusz Fidyka został zoperowany w kwietniu 

2012 r. W październiku lekarze przedstawili pierwsze 

wyniki operacji – pacjent odzyskiwał czucie i poruszał 

się za pomocą balkonika. Jak często bywa przy waż-

nych odkryciach, dużą rolę odegrał przypadek. Trzem 

innym pacjentom podano komórki węchowe z błony 

śluzowej nosa. „Szczęście w nieszczęściu Pana Dariu-

sza polegało na tym, że miał on przewlekłe zapalenie 

zatok, zmiany alergiczne, polipy, co było bezwzględ-

nym przeciwwskazaniem do pobrania komórek z tego 

obszaru. Pomyślałem, że ten pacjent może być pierw-

szym, u którego zaryzykujemy pobrać jego własną 

opuszkę węchową poprzez otwarcie czaszki – dotych-

czas na świecie nie wykonywano tego u człowieka.” 

– tłumaczył dr Paweł Tabakow. Zanim przeprowa-

dzono zabieg pacjent został poddany intensywnej re-

habilitacji, aby wykluczyć wątpliwości czy to operacja 

przyniosła efekty. Rehabilitacja nie wpłynęła na stan 

pacjenta. Pomogła dopiero po przeprowadzonym za-

biegu. Wyniki pracy wrocławskiego zespołu neurochi-

rurgów zostały opublikowane w renomowanym cza-

sopiśmie medycznym „Cell Transplantation” w USA. 

Zostały także pozytywnie ocenione przez niezależ-

nego eksperta z dziedziny leczenia urazów rdzenia 

kręgowego u ludzi prof. Wagiha El Masri z Wielkiej 

Brytanii. W stworzonym przez BBC fi lmie „Th e walk 

again”, prof. El Masri powiedział: „Z dużą dozą praw-

dopodobieństwa mogę stwierdzić, że zabieg poprawił 

stan mięśni nóg i bioder. Czekałem na tę chwilę 40 lat.”

„Sposób wykrywania obniżonej podatności na 

przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową 

u  pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego” doce-

niony na 63 Targach Wynalazczości, Badań Nauko-

wych i Nowych Technologii „Brussels Innova”. Re-

zultat pracy zespołu w składzie: dr hab. Marzenna 

Podhorska-Okołów prof. nadzw., dr Agnieszka Go-

mułkiewicz, mgr Mateusz Olbromski oraz prof. dr 

hab. Piotr Dzięgiel, został nagrodzony złotym me-

dalem ze specjalnym wyróżnieniem jury, a także na-

grodą specjalną przyznawaną przez Stowarzyszenie 

Wynalazczości z Tajwanu (Taiwan Prominent In-

ventor Association), zrzeszające ponad 2000 człon-

ków na całym świecie.

listopad

2014
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Medici Cantantes

Akredytacja

Pionierska operacja

Krioablacja

Chór „Medici Cantantes” Uniwersytetu Medycz-

nego we Wrocławiu pod dyrekcją dr hab. Agniesz-

ki Franków-Żelazny jako jedyny z Polski uczest-

niczył w Belgii  w międzynarodowym projekcie 

„1000 Voices for Peace”. Zaproszenie wystosował 

Instytut Polski w Brukseli oraz „Festival van Vla-

anderen” – W projekcie, który miał upamiętnić 

setną rocznicę I wojny światowej wzięło udział 39 

chórów z 17 krajów świata.

W czasie konferencji podsumowującej 60-lecie SPSK1 odbyło się uroczyste wręczenie certyfi katu ISO 

9001:2008. Placówka pomyślnie zakończyła proces akredytacji.

W Katedrze Chorób Serca, mieszczącej się w 4. 

Wojskowym Szpitalu Klinicznym, prof. Krzysztof 

Reczuch wraz z lek. Stanisławem Tubkiem wy-

konali jedne z pierwszych na świecie zabiegów 

przezskórnej ablacji – czyli zniesienia działania 

– kłębka szyjnego. Jest to zabieg małoinwazyjny, 

wymagający jedynie nakłucia naczynia w obrę-

bie pachwiny, wprowadzenia do aorty, a następ-

nie tętnicy szyjnej specjalnego cewnika, który 

po odpowiednim ulokowaniu dostarcza energię 

i wyłącza pracę kłębka. Zabiegi ablacji kłębków 

szyjnych wykonano u dwóch chorych z opornym 

na leczenie nadciśnieniem tętniczym. Poprzednio 

na świecie wykonano 4 takie zabiegi, jednak po 

raz pierwszy obserwowano tak dużą skuteczność 

procedury, dzięki zastosowaniu odpowiedniej 

metody wyboru chorych, która została opracowa-

na w Klinice Kardiologii 4WSK.

W Katedrze i Klinice Kardiologii UMW wykona-

no pierwsze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-

nym zabiegi tzw. krioablacji żył płucnych u pa-

cjentów z migotaniem przedsionków. Procedury 

te zostały przeprowadzone z udziałem konsultan-

ta krajowego ds. kardiologii prof. dr. hab. Jarosła-

wa Kaźmierczaka, który zainicjował rozszerzenie 

działalności Pracowni Elektrofi zjologii w Klinice 

Kardiologii. Ze strony Kliniki wzięli w nich udział 

dr hab. Wiktor Kuliczkowski i lek. Marcin Dzi-

dowski. To kolejny etap wprowadzania w Klinice 

najnowocześniejszych zabiegów hemodynamicz-

nych i elektrofi zjologicznych.

grudzień
2014

listopad
2014
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INTER

Prof. Salim Yusufowz z h. c.

125-lecie Kliniki Ginekologii i Położnictwa

Minister Marian Zembala

Dr Dorota Frydecka z Katedry Psychiatrii znalazła się w gronie najlepszych popularyzatorów nauki. Jej 

projekt pt. „Życie (i zdrowie psychiczne) jako sztuka dokonywania wyborów” zdobył III nagrodę w fi -

nale konkursu popularyzatorskiego INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W czasie promocji doktorskich tytuł doktora ho-
noris causa przyznany na wniosek Rady Wydziału 

Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego odebrał 

prof. Salim Yusufowz Uniwersytetu McMaster 

w Kanadzie. Profesor jest uznanym na świecie kar-

diologiem i epidemiologiem, którego prace przez 

ponad 35 lat znacząco wpłynęły na profi laktykę i le-

czenie chorób układu krążenia. Prowadzi on obec-

nie największe w historii badanie epidemiologicz-

ne, oceniające wpływ zmian społecznych zarówno 

na występowanie chorób sercowo-naczyniowych, 

jak i na wszystkie tzw. choroby cywilizacyjne – 

u ponad 155 000 osób z 700 społeczności w 22 kra-

jach, o różnych stopniach dochodów. Część badań  

jest także prowadzona przez naukowców z naszej 

Uczelni.

Klinika Ginekologii i Położnictwa świętowała 125 

lat. „22 kwietnia w 1890 r. powstała Klinika, któ-

rej neogotyckie wnętrza, strzeliste wieże, przepeł-

nione światłem sale stały się godnym miejscem, 

w którym lekarz dostępował zaszczytu uczestni-

czenia w cudzie rozpoczęcia i kontynuowania pie-

śni życia człowieka.” – podkreślała dr hab. Lidia 

Hirnle, prof. nadzw., kierownik I Katedry i Kliniki 

Ginekologii i Położnictwa UMW, wspominając hi-

storię placówki.

Gościliśmy ministra zdrowia. Prof. Marian Ze-

mbala poprowadził spotkanie z ekspertami pt.: 

„Polaków Zdrowia Portret Własny 2015”. Otwo-

rzyła je dyskusja o ratownictwie medycznym. Za-

prezentowano propozycję rejonizacji szpitalnych 

oddziałów ratunkowych, co ma usprawnić system 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pod 

debatę poddano obecną kondycję szpitali mar-

szałkowskich i strategię województwa w  zakre-

sie poprawy ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o: sto-

matologii, sytuacji pielęgniarek na Dolnym Śląsku, 

dziennych domach opieki medycznej oraz o infor-

matyzacji i nowych technologiach w medycynie.

styczeń

2015

kwiecień

2015

marzec

2015

lipiec

2015
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Centrum Naukowej Informacji Medycznej

Otwarcie Przylądka Nadziei

Pełną parą ruszyło Centrum Naukowej infor-

macji Medycznej, gdzie poza Biblioteką Główną 

UMW przeniosła się także zdecydowana więk-

szość uczelnianej administracji. Przeprowadzka 

zbiorów bibliotecznych była nie lada wyzwaniem. 

– Tak naprawdę przygotowywaliśmy się do tego 

półtora roku – wyjaśnia Renata Sławińska dyrek-

tor Biblioteki Głównej UMW. – Przenosiliśmy się 

w zupełnie nową przestrzeń i musieliśmy dosto-

sować do nowych rozwiązań dotyczących prze-

chowywania i wypożyczania. Moi pracownicy 

wykonali ogromną pracę, aby przygotować zbiory 

do przeniesienia i jak najszybszego udostępniania 

w  nowym miejscu: od wielu miesięcy opisywali, 

klasyfi kowali, obklejali, liczyli metry i rozryso-

wywali półki w nowym magazynie – wylicza – 

a wszystko przy minimalnych ograniczeniach dla 

użytkowników. Dopiero po zakończeniu sesji za-

mknęliśmy bibliotekę na trzy tygodnie. Uroczyste 

otwarcie CNIM uświetniło inaugurację roku aka-

demickiego 2015/2016 na naszej Uczelni.

Kilkuset gości: przedstawiciele środowiska me-

dycznego i akademickiego, politycy i samo-

rządowcy, pracownicy naszej Uczelni i szpitali 

klinicznych, duchowni – a przede wszystkim 

pacjenci i ich rodzice świętowali 7 września uro-

czyste otwarcie Przylądka Nadziei. Przylądek ma 

status Ponadregionalnego Centrum Onkologii 

Dziecięcej, co oznacza, że może przyjmować pa-

cjentów z całej Polski. Jego powstanie jest wyni-

kiem współpracy Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu, Fundacji „Na ratunek dzieciom z cho-

robą nowotworową” i Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego, którego stał się częścią. – Ze starej 

siedziby zabieramy tylko to, co najlepsze, czyli na-

szych pracowników, i to, co najcenniejsze – pa-

cjentów, resztę zbudowaliśmy od nowa – mówił 

podczas uroczystości Rektor Uniwersytetu Me-

dycznego. Prof. Marek Ziętek podkreślał, że od-

dawany obiekt nie jest szpitalem, na jaki możemy 

sobie pozwolić, ale placówką, jaką chcemy mieć: 

spełniającą najbardziej wyśrubowane standardy 

medyczne. Rektor podkreślał, że powstanie i  re-

alizacja tej inwestycji to wynik bardzo ciężkiej 

pracy i ogromnego zaangażowania bardzo wielu 

ludzi.

sierpień
2015

wrzesień
2015
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Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

15-lecie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

60 lat kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej

W czasie uroczystości Inauguracji roku akade-

mickiego 2015/2016 do grona doktorów honoris 
causa naszej Uczelni dołączyła prof. Sonja Stän-

der, ekspert z dziedziny dermatologii i neuroder-

matologii. Profesor od lat współpracuje z Kliniką 

Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersy-

tetu Medycznego, czego wynikiem jest kilkanaście 

wspólnych publikacji. Specjalizuje się w klinicz-

nych i eksperymentalnych badaniach nad świą-

dem. Dermatologię studiowała na uniwersytetach 

w  Münster i Wiedniu, neurodermatologię zaś 

w  Ackerman Academy w Nowym Jorku. Kieruje 

Interdyscyplinarnym Centrum Kompetencyjnym 

Przewlekłego Świądu w Szpitalu Uniwersyteckim 

w Münster. Prof. Sonja Ständer jest drugą kobie-

tą w historii naszej Uczelni uhonorowaną tytułem 

doktora honoris causa. Jako pierwsza w 2000 r. tego 

wyróżnienia dostąpiła farmaceutka prof. Wanda 

Dobryszycka.

Władze, byli i obecni pracownicy, studenci – wszyscy wspólnie świętowali 15-lecie Wydziału Lekarsko-

-Stomatologicznego. Były wspomnienia, podziękowania i nagrody. Początki wydziału przypomniał JM 

Rektor prof. Marek Ziętek, który był pierwszym dziekanem jednostki – to on ją organizował i budował 

podwaliny.

60. rocznicę powstania świętowała Klinika Chi-

rurgii i Urologii Dziecięcej. – Byliśmy pionierami, 

jedną z czterech pierwszych placówek specjalizu-

jących się w chirurgii dziecięcej w Polsce. Wiele 

zawdzięczamy pierwszym szefom: prof. Adamowi 

Michejdzie, prof. Janowi Słowikowskiemu i prof. 

Jerzemu Czernikowi – podkreślał obecny kierow-

nik prof. Dariusz Patkowski. – Przez te lata w mu-

rach kliniki wykształciły się rzesze studentów, 

pielęgniarek i lekarzy różnych specjalności. Dziś 

tworzy ją 9 specjalistów i 7 rezydentów. Średni 

czas oczekiwania na operację wynosi 2 lata, półto-

ra roku dłużej niż w większości szpitali. Częścio-

wo winne temu są złe warunki lokalowe, częścio-

wo fakt, że choć operujemy dużo i tak nie jesteśmy 

w stanie sprostać zapotrzebowaniu, tak wiele osób 

chce, by ich dzieci trafi ły właśnie do nas – wyja-

śniał szef kliniki.

październik

2015
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I Bieg Uniwersytetu Medycznego

Laboratoria z aktredytacją

873 zawodników zapisanych, 599 odnotowanych 

na mecie – I Bieg Uniwersytetu Medycznego 

okazał się ogromnym sukcesem. Bieg był otwar-

ty dla wszystkich chętnych. Jego pomysłodawca 

i główny organizator dr hab. Tomasz Zatoński 

podkreślał, że wydarzenie jest przede wszystkim 

wielką promocją zdrowia i zdrowego stylu ży-

cia. Zaprosił więc wiele organizacji promujących 

profi laktykę, które utworzyły miasteczko namio-

towe. Ideę promowali też Ambasadorzy – mię-

dzy innymi prof. Alicja Chybicka, Paweł Rańda, 

dr Aureliusz Kosendiak, który do posiadanego 

już tytułu Ironmana dołączył Norsemana, po 

tym jak ukończył jeden z najtrudniejszych triath-

lonów świata, czy Dominik Samotij – najszybszy 

maratończyk wśród lekarzy. Tegoroczna edycja 

jest zaplanowana 1 października na terenie wo-

kół szpitala przy ul. Borowskiej. Po raz pierwszy 

udział w niej wzięły także dzieci, dla których 

przygotowano oddzielne kategorie.

Trzy laboratoria badawcze naszego Uniwersytetu 

otrzymały Certyfi katy akredytacji Polskiego Cen-

trum Akredytacji. Potwierdzają one kompetencje 

merytoryczne i rzetelność prowadzonych badań 

w wybranych do akredytacji obszarach. Jesteśmy 

jedną z pierwszych polskich uczelni medycznych 

posiadających taki dokument. Certyfi katy po-

twierdzają spełnienie wymagań normy PN-EN 

ISO/ /IEC 17025:2005. Opracowanie dokumenta-

cji, wdrożenie i doskonalenie systemu zarządza-

nia jakością w Laboratoriach wymagało dwóch lat 

pracy. Certyfi kowane placówki to: Laboratorium 

Specjalistyczne Katedry i Kliniki Nefrologii i Me-

dycyny Transplantacyjnej przy ul. Borowskiej, 

działające pod kierownictwem prof. dr. hab. Ma-

riana Klingera, Laboratorium Zakładu Technik 

Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej, kierowane przez prof. 

dr. hab. Tadeusza Dobosza oraz Laboratorium 

Badań Molekularnych Katedry i Zakładu Gene-

tyki przy ul. Marcinkowskiego, kierowane przez 

prof. dr hab. Marię M. Sąsiadek.

październik
2015

grudzień
2015

Centrum Spotkań
Miejsce ma być wzorcowe – pierwsze z wielu we Wrocławiu i całej Polsce. 3 października Centrum 

Spotkań przy ul. Ciepłej zostało ofi cjalnie otwarte. Powstanie centrum dla osób z chorobą otępienną 

i ich opiekunów jest wynikiem współpracy lekarzy Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. 

Joanny Rymaszewskiej, władz Wrocławia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Polsce jeste-

śmy pierwsi, program MEETINGDEM – poza Holandią, jest testowany także w Wielkiej Brytanii i we 

Włoszech.
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60-lecie Wydziału Lekarskiego

Rektor wybrany

Lider wśród szpitali

12 stycznia 1946 r. czternastu doskonałych medy-

ków spotkało się na pierwszym posiedzeniu Rady 

Wydziału Lekarskiego. Była to, jak ustaliła dzie-

kan prof. Małgorzata Sobieszczańska, sobota. 70 

lat i 2 dni później, tym razem we czwartek, Rada 

Wydziału Lekarskiego spotkała się ponownie. 

Między innymi po to, by uczcić tamto posiedze-

nie. Nie zabrakło historii, chwil wzruszenia i po-

wodów do uśmiechu. Prof. Bogdan Łazarkiewicz 

zaś przypomniał o historiach, których próżno 

szukać w książkach. Rozwój jednostki dobrze od-

dają liczby. W roku akademickim 1945/1946 na 

I  rok studiów spośród 998 kandydatów przyjęto 

301 osób. Dla porównania dziś po polsku i angiel-

sku na wydziale studiuje blisko 2300 studentów. 

Od samego początku funkcjonowania we Wrocła-

wiu Wydział Lekarski był miejscem, do którego 

dostawali się najlepsi.

Kandydat był tylko jeden –  elektorzy postanowi-

li o reelekcji prof. dr. hab. Marka Ziętka. Za gło-

sowało 174 Spośród 200 zgromadzonych na sali 

konferencyjnej CNIM elektorów, 23 głosy były 

przeciw, 3 nieważne. Nowa kadencja potrwa od 

1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2020. W lu-

tym elektorzy zgodzili się na wskazanych przez 

rektora elekta współpracowników. Prorektorem 

ds. Nauki został prof. Piotr Ponikowski, Prorekto-

rem ds. Rozwoju będzie ponownie prof. Jacek Sze-

pietowski, Prorektorem ds. Dydaktyki został prof. 

Piotr Dzięgiel, a Prorektorem ds. Klinicznych po-

nownie prof. Romuald Zdrojowy.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we 

Wrocławiu został liderem w rankingu efektywno-

ści szpitali, przygotowanym dla Dziennika Gazety 

Prawnej. W rankingu oceniono placówki medycz-

ne pod kątem efektywności aktywów, rentowno-

ści sprzedaży i dynamiki kontraktu z NFZ. SPSK1 

nie tylko jest najlepszy w Polsce, ale także zdobył 

maksymalną liczbę punktów. Twórcy ankiety pod-

kreślali, że droga SPSK1 na szczyt nie była prosta. 

Przejście z 32 mln złotych zadłużenia do niemal 

6 mln złotych zysku w ciągu trzech lat wymaga-

ło wielu trudnych decyzji. W pierwszej dziesiątce 

placówek z Dolnego Śląska znalazł się także Uni-

wersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

styczeń

2016

luty

2016
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Znamy dziekanów

Wpływowy naukowiec

Poszukiwani kolejni pacjenci

Poznaliśmy dziekanów nowej kadencji. Poza 

Wydziałem Lekarsko-Stomatologicznym, gdzie 

po prof. Beacie Kawali władzę przejmie dr hab. 

Małgorzata Radwan-Oczko, zmian nie będzie. 

Wydziałem Lekarskim będzie kierować prof. 

Małgorzata Sobieszczańska, na czele Wydzia-

łu Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 

będzie nadal stać prof. Joanna Rymaszewska, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Anali-

tyki Medycznej będzie działał pod opieką prof. 

Haliny Grajety, działaniami Wydziału Nauk 

o Zdrowiu będzie kierować dr hab. Joanna Ro-

sińczuk, prof. nadzw.

Prof. Piotr Ponikowski w gronie najczęściej cy-

towanych naukowców świata. Th omson Reu-

ters, to jedna z najbardziej wpływowych or-

ganizacji zajmujących się analizą i publikacją 

informacji dla profesjonalistów, która poddała 

analizie ponad 120 tysięcy najczęściej cytowa-

nych prac naukowych z lat 2003–2013. Na tej 

podstawie stworzono listę „Th e World’s Most 

Infl uential Scientifi c Minds 2015”. Zawiera ona 

blisko 3200 nazwisk, w tym nazwisko prorekto-

ra elekta ds. nauki Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu.

Rezultaty pierwszej próby rozbudziły ocze-

kiwania. Postępom eksperymentalnej tera-

pii komórkami gleju węchowego zastosowa-

nej w  przypadku Dariusza Fidyki przyglądał 

się cały świat. Teraz międzynarodowy zespół 

z prof. Włodzimierzem Jarmundowiczem i dr. 

hab. Pawłem Tabakowem na czele ogłasza re-

krutację kolejnych pacjentów. Koncentrują się 

na regeneracji urazów po przecięciu rdzenia 

kręgowego, ale niewykluczone, że to zaledwie 

początek dający nadzieję milionom przykutych 

do wózków osób. – W Polsce szansa na znale-

zienie spełniającego wymagania programu pa-

cjenta wynosi 1 do 5000. Musieliśmy poszerzyć 

zakres poszukiwań – wyjaśniał kierujący pro-

jektem Wrocław Walk Again dr hab. Paweł Ta-

bakow. Strona internetowa, przez którą będzie 

prowadzona rekrutacja, ma 6 wersji języko-

wych, między innymi chińską i arabską. Szansę 

na udział w projekcie mają 2 osoby.

marzec
2016
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Centrum Symulacji Medycznej

Grafen z medalem

Wizyta wiceministra zdrowia

Pochwaliliśmy się planami dotyczącymi Centrum 

Symulacji Medycznej. To będzie przełom w dy-

daktyce na naszej Uczelni. Studenci będą mogli 

rozwijać umiejętności praktyczne dzięki naucza-

niu na symulatorach. – Powstanie sześć sal dużej 

wierności, które odtwarzają sytuacje medyczne 

czy zabiegowe. Będą to: blok operacyjny, sala in-

tensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, 

sala porodowa, symulator karetki pogotowia oraz 

sala pielęgniarska. Studenci będą mogli opanować 

podstawowe umiejętności i procedury medycz-

ne w interdyscyplinarnych zespołach – wyjaśnia 

dr Piotr Kolęda – pełnomocnik rektora ds. CSM. 

Pierwsze zajęcia w Centrum Symulacji Medycz-

nej planujemy realizować w roku akademickim 

2017/2018. Koszt inwestycji to 33 miliony złotych. 

Aktualnie w budynku dawnej pralni trwa inten-

sywny remont. Jest także prowadzony nabór na 

nauczycieli symulacji wysokiej wierności. Chętni 

zgłaszać się mogą do 6 września.

Prace nad grafenem nagrodzone w Paryżu. Zespół 

naukowców naszej Uczelni z dr. Dariuszem Bia-

łym na czele, współpracujący z Instytutem Niskich 

Temperatur PAN otrzymał brązowy medal Mię-

dzynarodowych Targów Wynalazczości „Conco-

urs Lépine”. Są on  poświęcone transferowi tech-

nologii i wdrażaniu postępu technicznego. W tym 

roku zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowa-

cyjnych prezentowanych przez wystawców z  13 

krajów świata, między innymi z Niemiec, Hiszpa-

nii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, 

Tajwanu i Chin. Wynalazki były prezentowane 

w czterech głównych sektorach branżowych: po-

prawa jakości życia; medycyna i technologie me-

dyczne; transport oraz przemysł. Nasi naukowcy 

pracują nad zastosowaniem powłoki grafenowej 

w stentach naczyniowych. Wiele wskazuje na to, 

że będą one nie tylko przyjazne dla organizmu, ale 

też bakteriostatyczne.

Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas uczestniczył w zorganizowanym w Uniwersyteckim Szpita-

lu Klinicznym wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, spotkał się z władzami Uczelni 

i wziął udział w konferencji „Cyfrowa Medycyna - wyzwania teraźniejszości i przyszłości”. Rozmowy 

dotyczyły między innymi zmian w ustawie o szpitalach klinicznych, liczby studentów i nowo otwiera-

nych wydziałów medycznych, ale także możliwości inwestycji Uniwersytetu Medycznego, fi nansowa-

nych przez resort, w tym budynku C przy ul.Borowskiej.

kwiecień

2016

maj

2016
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Hodowla chrząstki

Cud narodzin

Hodowla chrząstki stała się faktem. Badaniem 

nad chondrocytami zajmują się dwa zespoły: 

medyczny, który tworzą pracownicy Kliniki 

Ortopedii z jej kierownikiem prof. Szymonem 

Draganem na czele oraz zajmujący się hodowlą 

chondrocytów oraz przygotowaniem struktur 

trójwymiarowych zespół kierowany przez prof. 

Julię Bar. W pracach, jako patomorfolog, bierze 

udział także prof. Michał Jeleń. Naukowcom 

udało się „zobaczyć chondrocyty”, opracować 

warunki ich hodowli i transportu. Szykują się 

do kluczowego etapu wszczepienia ich pacjen-

towi. Wtedy będzie można stwierdzić czy ba-

dania prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym mają szansę stać się realną alter-

natywą dla endoprotez. Opracowując nową 

technologię, w tym wypadku hodowli tkanek, 

chcemy to zrobić tak, by była ona prosta, łatwa 

w użyciu i niezbyt kosztowna. Nie jest fi lozo-

fi ą wytworzenie czegoś za milion złotych i dalej 

produkowanie za kolejne miliony. Sensem jest 

zainwestowanie miliona tak, żeby po osiągnię-

ciu celu produkować dobrze i tanio – poniżej 

kosztów obecnych procedur leczniczych. To 

jest nasz cel – podkreśla prof. Dragan.

Ta historia zwróciła uwagę całej Polski. Do 

Kliniki Neurochirurgii USK przywieziono 

nieprzytomną kobietę z rozpoznanym kilka 

lat wcześniej guzem mózgu. Badania wyka-

zały położenie nowotworu, uniemożliwiające 

jego usunięcie, w dodatku uciskającego pień 

mózgu. Kobieta trafi ła do Kliniki Anestezjolo-

gii i  Intensywnej Terapii USK z podejrzeniem 

nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Kobieta 

była w 17 tygodniu ciąży. Dziecko urodzone tak 

wcześnie nie miało szans na przeżycie. Lekarze 

z USK podjęli więc decyzję o próbie podtrzy-

mania ciąży, pomimo śmierci matki. Dzięki 

ogromnemu wysiłkowi anestezjologów, gine-

kologów i neonatologów dziecko urodziło się 

w 27. tygodniu ciąży. Chłopiec był w ciężkim 

stanie, ale po trzech miesiącach został wypisa-

ny do domu.

marzec
2016
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W minionych czterech latach w kilku miejscach na 

Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu odsłonięto tablice 

poświęcone wybitnym profesorom.

Pamięci Profesora Antoniego Arońskiego

12 czerwca 2013 r. na ścianie budynku II Kli-

niki Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy 

ul. T. Chałubińskiego, budynku który powstał 

według projektu Profesora Arońskiego i który 

przez wiele lat był przykładem, jak powinny 

wyglądać oddziały anestezjologiczne i inten-

sywnej terapii, postanowiono umieścić tablicę 

poświeconą Profesorowi Arońskiemu. Wyry-

to na niej napis: Prof. dr hab. dr h. c. Antoni 

Aroński 24.05.1919-02.10.1998 r. Pionierowi 

Polskiej i Dolnośląskiej Anestezjologii i Inten-

sywnej Terapii, Nauczycielowi wielu pokoleń 

anestezjologów Uczniowie.

„Szacunek zdobywa się, szanując innych”.

czerwiec
2013
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Pamięci Profesora Andrzeja Steciwko

16 stycznia 2014 r. sali wykładowej w budynku 

Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej przy 

ul. Syrokomli 1, który dzięki intensywnej pra-

cy Profesora Andrzeja Steciwko został odtwo-

rzony prawie z ruin i stał się siedzibą Katedry 

i Zakładu Medycyny Rodzinnej, nadano imię 

prof. Andrzeja Steciwko. Z tej okazji odsło-

nięto tablicę pamiątkową, poświęconą twórcy 

i wieloletniemu kierownikowi Katedry. Prof. 

Steciwko był też założycielem i wieloletnim 

prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Rodzinnej, twórcą i redaktorem naczelnym 

kwartalnika „Family Medicine & Primary 

Care Review”, współtwórcą i pierwszym rek-

torem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Opolu. Od lat Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej naszego Uniwersytetu 

Medycznego jest jednym z najważniejszych 

ośrodków medycyny rodzinnej w Polsce.

styczeń
2014
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Pamięci Profesora Czesława Niżankowskiego

13 czerwca 2014 r. w sali wykładowej Col-

legium Anatomicum odbyła się konferencja 

poświęcona pamięci Profesora Czesława 

Niżankowskiego, wybitnego anatoma, wie-

loletniego kierownika Katedry i Zakładu 

Anatomii Opisowej AM we Wrocławiu, 

związanego z naukowym środowiskiem 

naszego miasta. Był nauczycielem i wycho-

wawcą kilku generacji lekarzy i pracowni-

ków naukowych Akademii Medycznej oraz 

Akademii Wychowania Fizycznego. W tym 

dniu dokonano uroczystego odsłonięcia ta-

blicy z poświęconej Profesorowi Czesławo-

wi Niżankowskiemu. Tablica została wmu-

rowana w ścianę korytarza wiodącego do 

sali wykładowej w gmachu Collegium Ana-

tomicum.

czerwiec
2014
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Pamięci Profesora Jerzego Czernika

20 stycznia 2015 r. w Katedrze i Klinice Chi-

rurgii i Urologii Dziecięcej przy ul. Skłodow-

skiej-Curie odsłonięto tablicę pamiątkową 

poświeconą Profesorowi Jerzemu Czerniko-

wi, który przez 23 lata kierował tą Kliniką. 

Profesor Czernik – chirurg, nauczyciel, na-

ukowiec, humanista w chirurgii dziecięcej 

osiągnął wszystko, co było do osiągnięcia dla 

chirurga dziecięcego. Pełnił funkcję konsul-

tanta krajowego oraz prezesa Polskiego To-

warzystwa Chirurgów Dziecięcych. W 1993 r. 

Profesor Czernik został wybrany przez śro-

dowisko akademickie na stanowisko Rektora 

Akademii Medycznej we Wrocławiu. Funk-

cję tą pełnił przez dwie kadencje, do 1999 r. 

Głównym celem, jaki postawił sobie na czas 

bycia Rektorem było wznowienie budowy 

Nowej Akademii Medycznej. Kończąc ka-

dencję, pozostawił swemu następcy mocno 

zaawansowaną inwestycję. 

Prof. Jerzy Czernik był doradcą Prezydenta 

RP ds. służby zdrowia. Wychował rzesze 

chirurgów dziecięcych. Stworzył oddział 

intensywnej opieki dla noworodków 

i  niemowląt, który stał się podstawą do 

rozszerzenia zakresu operacji i wdrażania 

nowych technik operacyjnych. Profesor 

Czernik wprowadził do chirurgicznego 

leczenia dzieci techniki endoskopowe. 

Do dziś Klinika jest wiodącym ośrodkiem 

endoskopowej chirurgii dziecięcej w Polsce 

i Europie.

styczeń
2015
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Odeszli od nas

Prof. Jerzy Kazimierz 
Rabczyński 

(1942 – 2012)

Prof. Marian Goluda
(1931 – 2013)

Prof. Andrzej 
Steciwko 

(1950 –2013)

Prof. Roman Rutowski
(1947 – 2013)

Prof. Jerzy Josiak
(1936 – 2014)

Prof. Stanisław 
Iwankiewicz

(1920 – 2012)

Prof. Stanisław 
Potoczek

(1923 – 2013)

Prof. Roman 
Marciniak

(1929 – 2014)

Prof. Jan Wnukiewicz 
(1945 – 2013)

Prof. Marian 
Wilimowski

(1924 – 2013)

Prof. Zenon Szewczyk 
(1927 – 2013)

Prof. Anna Majewska
(1927 – 2014)
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Odeszli od nas

Prof. Stefan Kornecki
(1949 – 2015)

Prof. Aleksander
A. Kubis

(1935 – 2016)

Prof. Bogumił Płonka
(1930 – 2015)

Prof. Mieczysław Ujec
(1924 – 2016)

Prof. Antonina 
Urszula Harłozińska-

-Szmyrka
(1939 – 2015)

Prof. Seweryn Łukasik
(1919 – 2016)

Prof. Adam Gosk
(1928 – 2016)

Prof. Eliza
Lamer-Zarawska

(1935 – 2015)

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.

Wisława Szymborska

Prof. Zbigniew Jethon
(1929 – 2015)



Dziekani 2012-2016

Prodziekani 2012-2016
Wydział Lekarski

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Bohdan Gworys

Prodziekan ds. Studiów w języku angielskim – prof. dr hab. Andrzej Hendrich

Prodziekan ds. Socjalnych – dr hab. Lidia Łysenko

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw.

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Prodziekan ds. Naukowych – prof. dr hab. Magdalena Krajewska

Prodziekan ds. Dydaktyki – prof. dr hab. Tomasz Wróbel

Prodziekan ds. Rozwoju wydziału – prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Prodziekan ds. Studentów – dr hab. Izabela Fecka

Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej – dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.

Wydział Nauk o Zdrowiu

Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. Tomasz Szydełko

Prodziekan ds. Studentów – dr Piotr Karniej

Prodziekan ds. Rozwoju – prof. dr hab. Dariusz Janczak

Wydział Lekarski

Prof. dr hab. Małgorzata 

Sobieszczańska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Prof. dr hab. Beata Kawala

Wydział Lekarski

Kształcenia Podyplomowego

Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

Wydział Farmaceutyczny

z Oddziałem Analityki Medycznej

Prof. dr hab. Halina Grajeta

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
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♦  Prof. Tadeusz Dobosz laureatem „Soczewki Focusa 2011 
♦  Rozdano „Diamentowe Granty”
♦  Polsko-amerykańska współpraca naukowa
♦  Działalność Fundacji Akademii Medycznej w 2011 roku
♦  Dawcy szpiku ratują życie! 
♦  65 lat polskiej uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu


