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Wstęp JM Rektora UMW

C zasami na ocenę tego, które wydarzenia były najważniejsze dla organi-
zacji, potrzeba lat. Tym razem – nawet z tak krótkiego dystansu – mogę 
z  pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że okres 2010–2015 to wielki 

krok w rozwoju naszej Uczelni.
Lata 2010 i 2011 to najbardziej burzliwe czasy w dziejach Akademii Medycz-

nej. Niewątpliwie odbiły się na pozycji Uczelni, jej prestiżu i  postrzeganiu nas 
w świecie akademickim. Nic jednak nie było w stanie podważyć wartości osią-
gnięć naszych pracowników.

Kiedy w  maju 2011 r. obejmowałem funkcję Rektora Akademii Medycznej, 
doskonale wiedziałem o  powadze sytuacji. Postawiłem sobie kilka kluczowych 
celów: przede wszystkim uspokoić nastroje i wyciszyć konflikty. Równie ważne 
było wsparcie Wydziałów w  rozwoju naukowym i  przywrócenie uprawnień do 
nadawania stopni i tytułów na naszym flagowym Wydziale Lekarskim. Za sprawę 
szczególnie prestiżową uznałem także uzyskanie praw do zmiany statusu naszej 
Uczelni z akademii na uniwersytet medyczny.

Wszystkie te cele udało się nam w  krótkim czasie osiągnąć. I  gdybym miał 
wskazać ów kamień milowy w historii naszej Alma Mater, byłby to 28.06.2012 r., 
gdy Sejm RP przyjął uchwałę o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Ślą-
skich we Wrocławiu statusu uniwersytetu medycznego. 

Status zobowiązuje, a  nasze wydziały doskonale się z  tych zobowiązań wy-
wiązują. Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Analityki Medycznej, Wydział 
Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Wydział Nauk o  Zdrowiu oraz Wydział 
Lekarsko-Stomatologiczny poprawiły swoją pozycję w  kategoryzacji jednostek. 
Bardzo rozwinęła się współpraca międzynarodowa. Nasi pracownicy publikują 
coraz więcej prac ze współczynnikiem wpływu IF, rośnie liczba cytowań naszych 
prac. Wydajemy czasopisma, które liczą się w międzynarodowym środowisku na-
ukowym: „Advances in Clinical and Experimental Medicine” mają dziś Impact 
Factor równy 1,127 pkt.

Możemy pochwalić się osiągnięciami w działalności klinicznej – zarówno na 
polu medycznym, jak i organizacyjnym. Oba nasze szpitale stawiane są przez Mi-
nisterstwo Zdrowia za wzór funkcjonowania placówek tego typu. 

Lata 2010–2015 to czas bardzo dużych zmian w  infrastrukturze Uczelni. 
Ukończyliśmy budowę i wyposażanie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Analityki Medycznej, oddaliśmy do użytku Muzeum Farmacji. Zrewitalizowa-
liśmy budynki należące do zakładów nauk podstawowych w  obrębie ulic Cha-
łubińskiego i  Marcinkowskiego. Udało się nam wyposażyć katedry Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego w  nowy sprzęt naukowo-dydaktyczny. To w  tym 

Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego ..........................................................612
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czasie wybudowaliśmy i uruchomiliśmy „Przylądek Nadziei” – dziś możemy się 
poszczycić jednym z  najnowocześniejszych centrów onkologii dziecięcej w  Eu-
ropie. Nasi studenci i pracownicy zyskali piękną i komfortową przestrzeń w no-
wo otwartym Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Nie chcę wymieniać 
poszczególnych remontów i zakupów dla klinik i zakładów – pochwalą się nimi 
w tej publikacji ich kierownicy. Naturalnie, zdecydowanej większości tych inwe-
stycji nie dałoby się zrealizować, gdybyśmy nie potrafili wykorzystać możliwo-
ści oferowanych przez projekty unijne. Nie można jednak zapomnieć o dużym 
wkładzie własnym Uczelni: kilkadziesiąt milionów złotych to ogromny wysiłek 
wszystkich pracowników. 

Jesteśmy liczącym się w  Polsce uniwersytetem medycznym. Najlepsi absol-
wenci szkół średnich walczą o miejsca na naszej Uczelni. Nie martwimy się rekru-
tacją, cieszymy – osiągnięciami studentów, którzy wygrywają konkursy dydak-
tyczne, zdobywają czołowe miejsca na konferencjach studenckich kół naukowych. 

Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej czy le-
piej. Patrząc wstecz, myślę jednak, że dzięki ogromnemu wysiłkowi naszych pra-
cowników, studentów, doktorantów mamy wiele powodów do dumy. Wszystkim 
za to dziękuję. To ludzie – ich zaangażowanie, pasja i kreatywność są najwięk-
szym potencjałem naszej Uczelni. Dzięki nim zrobiliśmy tak dużo i za ich sprawą 
spokojnie patrzę w przyszłość. Wiem, że razem dla Uniwersytetu Medycznego  
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jeszcze wiele zrobimy.

Rektor prof. dr hab. Marek Ziętek

Władze
Uczelni
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Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Mariusz Zimmer

(2008–2011)

Prorektor ds. Klinicznych
prof. dr hab. Jerzy Rudnicki

(2008–2011)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Marek Ziętek

(2008–2011)

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Halina Milnerowicz

(2008–2011)

Rektorzy

prof. dr hab. Marek Ziętek
(2011; 2012–2016)

prof. dr Ryszard Andrzejak
(2008–2011)
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dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz 
(2008–2011)

dr hab. Małgorzata Sobieszczańska,
prof. nadzw. 
(2012–2016)

Dziekani
Wydział Lekarski

Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Michał Jeleń

(2011; 2012–2016)

Prorektor ds. Klinicznych
prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

(2011; 2012–2016)

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

(2011; 2012–2016)

Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
prof. dr hab. Jacek Szepietowski

(2011; 2012–2016)
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prof. dr hab. Grażyna Bednarek- 
-Tupikowska
(2008–2012)

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
(2012–2016)

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

dr hab. Beata Kawala, prof. nadzw.
(2008–2012, 2012–2016)

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
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dr hab. Joanna Rosińczuk,  
prof. nadzw.
(2013–2016)

prof. dr hab. Bernard Panaszek
(2008-2011)

dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw.
(2012–2013)

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. Kazimierz Gąsiorowski,  
prof. nadzw.
(2008–2012)

dr hab. Halina Grajeta, 
prof. nadzw.
(2012–2016)

Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Analityki Medycznej
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Działalność naukowa

Działalność naukowo-badawcza realizowana przez Uczelnię bezpośrednio 
podlega Prorektorowi ds. Nauki. Składają się na nią działania Bibliote-
ki Głównej, Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni oraz Działu Nauki 

i Współpracy z Zagranicą, w ramach którego działają 3 sekcje: Sekcja Nauki, Sek-
cja Współpracy z Zagranicą, Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zadaniem Działu Nauki i  Współpracy z  Zagranicą jest wsparcie pracowni-
ków Uczelni w procesie pozyskiwania środków, realizacji projektów badawczych, 
ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych.

W  minionym okresie zaszło wiele ważnych wydarzeń mających wpływ na 
działalność naukowo-badawczą. Dnia 1.10.2010 r. weszły w życie przepisy refor-
mujące system nauki w Polsce. Wcześniejsze zadania ministra właściwego ds. na-
uki z  zakresu finansowania projektów badawczo-rozwojowych zostały przeka-
zane do dwóch agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Nauki z siedzibą 
w  Krakowie (z  zakresu badań podstawowych) i  Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (z zakresu badań stosowanych, prac rozwojo-
wych i programów o strategicznym znaczeniu dla kraju).

W wyniku kategoryzacji obejmującej lata 2009–2012 Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego w komunikacie z dnia 4.07.2014 r. ogłosił wykaz jednostek nauko-
wych, którym przyznano kategorie naukowe. Wydziały naszej Uczelni otrzymały 
następujące kategorie: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycz-
nej – kategoria A, Wydział Lekarski – kategoria B, Wydział Lekarski Kształcenia 
Podyplomowego – kategoria A, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – kategoria B, 
Wydział Nauk o Zdrowiu – kategoria A. 

W latach 2010–2015 pracownicy Uczelni wykorzystali na działalność nauko-
wo-badawczą środki finansowe w wysokości blisko 140 mln zł.

W Uczelni były realizowane projekty finansowane m.in. przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację „Na Ratunek Dzie-
ciom z Chorobą Nowotworową”, towarzystwa naukowe: Diabetologiczne, Trans-
plantacyjne, Nefrologiczne. 

Realizowaliśmy międzynarodowe programy badawcze (finansowane głównie 
przez UE), podejmowaliśmy działania zmierzające do komercjalizacji wyników 
badań naukowych. Kadra naukowa UMW aktywnie uczestniczyła w różnego ro-
dzaju inicjatywach badawczych prowadzonych z jednostkami przemysłowymi.

Realizowaliśmy 5  projektów naukowo-badawczych w  ramach funduszy 
strukturalnych, głównie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007–2013.
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Dotychczasowe Programy Ramowe UE zastąpił program „Horyzont 2020”. 
Jest to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji 
w UE o budżecie 77 mld euro. Celem programu jest stworzenie systemu finaso-
wania innowacji – począwszy od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż do 
wdrożenia nowych rozwiązań.

Aby zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz in-
stytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o  prawie 80 mld euro, 
minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska zaproponowała przystąpienie do 
Paktu dla „Horyzontu 2020”, czyli zobowiązanie się do wspierania i aktywizacji 
zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli. Nasza Uczelnia jest 
jednym z 335 sygnatariuszy Paktu.

W 2015 r. Uczelnia zawarła 2 umowy na realizację projektów w ramach pro-
gramu „Horyzont 2020”:

1. SECURE: „Profilaktyka wtórna chorób sercowo-naczyniowych u osób star-
szych”, koordynator: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos 
III (CNIC), Hiszpania; 

2. BETA3_LVH: „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo bada-
nie działania mirabegronu, nowego agonisty receptora β3-adrenergicznego, na masę 
i funkcję rozkurczową lewej komory u pacjentów ze strukturalnymi chorobami ser-
ca.”, koordynator: Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia.

Kierownikiem obu projektów w Uczelni jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski, 
kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca. 

Inny projekt finansowany przez UE to projekt FOCUS realizowany przez ze-
spół prof. Donaty Kurpas. Jest to jedyny grant, jaki dotąd otrzymała Polska w ra-
mach 3. Programu Zdrowia Unii Europejskiej. 

W Uczelni był również realizowany wieloośrodkowy międzynarodowy projekt 
pn. „Wczesne zapobieganie cukrzycy typu 1 poprzez odżywianie” (TRIGR) pro-
wadzony przez prof. dr hab. Renatę Wąsik, okres realizacji: lata 2002–2017. Jest  
to program międzynarodowy, prowadzony na 3 kontynentach (Australia, Europa, 
Ameryka Północna) w wiodących ośrodkach pediatrycznych, finansowany m.in. 
przez Narodowy Instytut Zdrowia USA (NIH) i Unię Europejską. Kreator i głów-
ny badacz, prof. Hans Akerblom, został honorowym członkiem UMW. Oprócz 
naszego ośrodka w tym programie uczestniczą 4 jednostki: Śląski Uniwersytet 
Medyczny w  Katowicach, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Spółka „Omni Med” z Łodzi. 

Nasza Uczelnia aktywnie współpracuje z  Regionalnym Punktem Kontakto-
wym z zakresu PR UE.

Dotychczasowe wspólne akcje podjęte w celu rozpowszechnienia informacji  
o naukowcach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu biorących udział w pro-
jektach międzynarodowych to m.in. wydanie broszury 12 opowieści o sukcesie. 
Wrocławscy naukowcy w  7. PR. Przedstawia ona wśród innych sylwetkę prof.  
P. Ponikowskiego. Artykuł Serce pod nieustannym nadzorem opisuje dwa pro-
jekty 7. Programu Ramowego, w których prof. P. Ponikowski pełni funkcję kie-

Jednym z ważniejszych był zakończony 30.06.2013 r. projekt realizowany w ra-
mach POIG, działanie 1.3.1, pt.: „Innowacyjne technologie produkcji bioprepa-
ratów na bazie nowej generacji jaj” (OVOCURA). Prace prowadziło konsorcjum 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i UMW. W ramach programu ba-
dawczo-rozwojowego współpracowano z podmiotami gospodarczymi będącymi 
członkami Klastra NUTRIBIOMED.

W wyniku realizacji projektu OVOCURA powstały:
– technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbo-

gaconych w bioaktywne substancje, stanowiących materiał wyjściowy do produk-
cji nutraceutyków i preparatów biomedycznych;

– kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych 
substancji i biopreparatów przydatnych do wytwarzania suplementów diety i pre-
paratów biomedycznych, które można wykorzystać w utrwalaniu żywności oraz 
w systemach opakowaniowych;

– technologia preparatów wapniowych na bazie skorup jaj jako potencjalny 
produkt w prewencji osteoporozy;

– modyfikacja technologii pozyskiwania ovofosfolipidów i  ich zastosowania 
w szeroko pojętej prewencji chorób cywilizacyjnych;

– metoda pozyskiwania cystatyny mono- i dimerycznej o najwyższej czystości 
elektroforetycznej, jej charakterystyka oraz określonie możliwości jej zastosowa-
nia w leczeniu chorób nowotworowych;

– metody wytwarzania biopeptydów z białek treści jaja i z białek poekstrakcyj-
nych z wykorzystaniem hydrolizy enzymatycznej;

– odkrycie nowego kompleksu białkowego – Yolkiny – o  dużym znaczeniu 
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Wyniki projektu zaprezentowano na międzynarodowych konferencjach na-
ukowych w 15 krajach: Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Chorwacji, Grecji, Ho-
landii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Meksyku, Niemczech, Portugalii, na Słowacji 
oraz we Włoszech. Dorobek naukowy zaprezentowano także na 31 konferencjach 
krajowych i międzynarodowych odbywających się w Polsce.

W ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej realizowaliśmy 5 projektów:
1. BioElectricSurface: „Powierzchnie materiałów modyfikowane elektrycznie. Od 

atomów do zastosowań”, 7. PR UE, wykonawca: Katedra i Klinika Kardiologii (WLKP);
2. SICA-HF: „Badania czynników zwiększonego ryzyka zawału serca”, 7. PR UE, 

wykonawca: Klinika Chorób Serca (WNoZ);
3. BIOSTAT-CHF: „A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chro-

nic Heart Failure”, 7. PR UE, wykonawca: Klinika Chorób Serca (WNoZ);
4. Projekt EPiCSTENT: „Antibody-functionalised cardiovascular stents im-

proved biocompatibility and reduced restenosis”, wykonawca: Katedra i Klinika 
Kardiologii (WLKP);

5. Projekt IntReALL: „International study for treatment of standard risk chil-
dhood Relapsed All”, wykonawca: Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onko-
logii i Hematologii Dziecięcej (WLKP).
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Projekty Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie jako agencja wykonawcza 

finansująca badania podstawowe realizowane w  formie projektów badawczych, 
stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora ogłasza 
4 razy do roku konkursy z różnych dziedzin. UMW realizował w opisywanym 
okresie 141 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki na kwotę 
42 436 261 zł w ramach konkursów:

1. MAESTRO – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, mają-
ce na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 
ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy 
i których wynikiem mogą być odkrycia naukowe;

2. HARMONIA – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 
międzynarodowej;

3. SONATA BIS – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego 
zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub 
tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat 
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

4. SONATA – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora;

5. OPUS – na projekty badawcze, w  tym finansowanie zakupu lub wy-
tworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych pro-
jektów;

6. PRELUDIUM – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczyna-
jące karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Corocznie z Uczelni do NCN wypływa średnio ok. 70 wniosków na realizację 
projektów badawczych. 

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowane w Uczelni
W Uczelni były realizowane 4 projekty Programu Badań Stosowanych, który 

jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw 
z zakresu badań stosowanych z różnych dziedzin nauki.

Uczestniczyliśmy w programie INNOTECH – jest to program wsparcia na-
uki i przedsiębiorstw z zakresu realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych 
dziedzin nauki i branż przemysłu. Program jest skierowany do podmiotów po-
dejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników 
badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, 
produktów lub usług. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w  programie LIDER, adresowanym do mło-
dych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją pro-
jektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w samodzielnym budowaniu, 
zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Program służy tak-
że stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację 
badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do 

rownika: SICA-HF oraz BIOSTAT-CHF. Kontynuacją opowieści jest broszura 
14 opowieści o sukcesie. Dolnoślązacy w 7. PR. Artykuł Mali pacjenci mają do-
stęp do nowoczesnego leczenia zawiera informacje o projekcie 7. Programu Ra-
mowego: IntReALL 2010. 

Wystawa „Dolnoślązacy w miedzynarodowych projektach badawczych” skupiła 
najbardziej aktywnych, odnoszących sukcesy w  badawczych projektach między-
narodowych naukowców. Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. Ewa Gorczyńska: 
IntReALL 2010; prof. dr hab. P. Ponikowski oraz prof. dr hab. Ewa Jankowska: SI-
CA-HF oraz BIOSTAT-CHF; dr n. med. Dariusz Biały oraz dr n. med. Magdalena 
Wawrzyńska: BioElectricSurface. 

Ważnym projektem międzynarodowym jest międzynarodowe badanie kli-
niczne z zakresu onkologii pediatrycznej. Profesor dr hab. Bernarda Kazanowska 
z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest 
koordynatorem krajowym tego badania, finansowanego przez Institut Gustave 
Roussy we Francji. W ramach projektu odbywa się międzygrupowa terapia dla 
dzieci i młodzieży dotkniętych chłoniakiem b-komórkowym. W badaniu biorą 
udział inne kraje: Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Włochy, USA, Kana-
da, Australia. Równie istotnym przedsięwzięciem jest międzynarodowy projekt  
MEETINGDEM z  Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju. Profesor dr hab.  
Joanna Rymaszewska z Zakładu Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobio-
logicznych jest jego koordynatorem krajowym. Badanie ma na celu wdrożenie 
i ocenę innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania ludzi cierpią-
cych na łagodną i umiarkowaną demencję żyjących w społeczeństwie oraz ich 
opiekunów. Partnerzy biorący udział w  projekcie: Holandia, Włochy, Wielka 
Brytania.

Oferty stypendialne i  naukowe dla pracowników „Leonardo da Vinci” 
PLM (2013–2015)

W projekcie EU-WMU-New Possibilities, obejmującym wyjazdy na zagraniczne 
staże zawodowe, wzięło udział 13 pracowników naszego Uniwersytetu (9 pracow-
ników naukowych i  4  pracowników administracyjnych). Partnerami UMW były 
następujące instytucje:

– Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) – Oncologia, Breast 
Unit Chirurgia (Florencja, Włochy); 

– Fachkrankenhaus Coswig GmbH (Coswig, Niemcy); 
– Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern (Berno, Szwajcaria); 
– Institute of Psychiatry, King’s College London (Londyn, Wielka Brytania); 
– Coventry University (Coventry, Wielka Brytania); 
– Sveriges lantbruksuniversitet (Uppsala, Szwecja);
– Institute of Pharmaceutical Science, King’s College London (Londyn, Wielka 

Brytania); 
– Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa (Liz-

bona, Portugalia).
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nianie wyników badań. W całej Polsce wyłoniono 30 brokerów innowacji, a UMW 
otrzymał dofinansowanie na zatrudnienie 2.

Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanawia corocznie nie więcej niż 10 

stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukończyli 
35 roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. 

Przyznanie takiego stypendium jest wyjątkowo prestiżowe. W naszej Uczelni 
otrzymał je dr hab. Adam Reich prof. nadzw. z Katedry i Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii. 

Dzięki środkom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmodernizo-
wano bazy naukowo-badawcze, przeznaczono m.in.:

– 4,105 mln zł na modernizację i wyposażenie pomieszczeń Pracowni Nauko-
wej Endokrynologii Molekularnej w Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabeto-
logii i Leczenia Izotopami; 

– 1,5 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji LC-MS3: „Hybry-
dowy spektrometr mas połączony z analitycznym chromatografem cieczowym 
z detektorem typu hybrydowego kwadrupol – liniowa pułapka jonowa” w Kate-
drze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego; 

– 1,25 mln zł na dokończenie zadania utworzenia ośrodka Biologii i Medycyny 
Molekularnej w Zakładzie Technik Molekularnych;

– 1,2 mln zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Zakup sprzę-
tu dla Pracowni Genetyki Molekularnej Katedry i  Zakładu Genetyki Akademii 
Medycznej we Wrocławiu”:

– 970 tys. zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „W  pełni 
automatyczny system do przygotowywania, analizy oraz archiwizacji mikroma-
cierzy tkankowych” w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi swoją działalność od 1991 r., jest 

największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Od 2008 r. 
Fundacja rozpoczęła finansowanie programów z  funduszy Unii Europejskiej, 
m.in. grantów powrotowych POMOST, umożliwiających rodzicom małych dzie-
ci powrót do intensywnej pracy naukowej. W 2012 r. laureatem programu został  
dr Łukasz Szyrwiel. Prace badawcze były prowadzone na Wydziale Farmacji 
w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków. W ramach programu została nawiązana 
współpraca z partnerem naukowym we Francji, gdzie realizowano część badań. 
Laureatką została także dr Joanna Gałęzowska, która w  latach 2010-2012 była 
kierownikiem projektu pt. „Centra aktywne metalohydrolaz / Synteza i badania 
reaktywności stechiometrycznych i funkcjonalnych mimetyków” w ramach pro-
gramu HOMING PLUS, realizowanego w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorga-
nicznej Wydziału Farmaceutycznego, dzięki któremu kontynuowała współpracę 
z ośrodkiem niemieckim, gdzie odbyła staż podoktorski.

mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami 
naukowymi.

Realizowaliśmy ogółem 7 projektów NCBiR na kwotę 4 334 044 zł.

Realizowane programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Celem programu IUVENTUS PLUS jest wsparcie badań naukowych prowa-

dzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w naj-
lepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych 
prac. W ramach programu są finansowane projekty obejmujące kontynuację ba-
dań, których wyniki opublikowano w czasopismach ujętych w wykazie „Journal 
Citation Reports” lub „European Reference Index for the Humanities”.

Dwukrotnym laureatem konkursu w ramach programu IUVENTUS PLUS zo-
stał dr Adrian Doroszko z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych 
i Nadciśnienia Tętniczego. 

Każdego roku nawet 100 wybitnych studentów otrzymuje do 200 tys. zł na 
sfinansowanie własnych projektów naukowych, realizowanych w polskich uczel-
niach i instytutach (a także wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł miesięcznie) 
w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Laureatem tego konkursu został w 2012 r. Jędrzej Grzegrzółka z Katedry i Za-
kładu Histologii i  Embriologii (opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel). 
Laureatami w 2014 r. zostali: Marta Iskierka z Katedry i Zakładu Medycyny Sądo-
wej (opiekun naukowy: dr n. med., mgr chemii Marcin Zawadzki) oraz Mateusz 
Patyk z Katedry Radiologii (opiekun naukowy: dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, 
prof. nadzw.).

Wielkim sukcesem w latach 2014 i 2015 było to, że wszystkie aplikacje złożone 
przez naszych studentów wygrały konkursy. Laureaci konkursów mają nie tylko 
możliwość prowadzenia własnych badań naukowych pod opieką doświadczonych 
uczonych, ale również przyspieszenia kariery naukowej polegającego na tym, że 
zaraz po ukończeniu studiów licencjackich lub po III roku studiów magisterskich 
mogą rozpocząć pracę nad doktoratem.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, na rę-
ce JM Rektora UMW skierowała w 2015 r. gratulacje z okazji ogromnego sukcesu, 
jakim jest otrzymanie przez 3 studentów Uczelni „Diamentowych Grantów”: Ewę 
Woźnicę (opiekun naukowy: dr hab. Lidia Łysenko), Karolinę Nowak (opiekun 
naukowy: dr Marcin Zawadzki), Krzysztofa Zduniaka (opiekun naukowy: prof. 
Piotr Ziółkowski). Minister napisała, że „osiągnięcia młodych badaczy to powód 
do dumy dla każdego naukowca-mistrza. A dla Uczelni, która zapewnia im wa-
runki do rozwoju, to dowód prawdziwego sukcesu”.

Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w  2013 r. utworzył program „Bro-
ker Innowacji”, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem programu by-
ła poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, 
stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji wiedzy 
i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz upowszech-
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ski Radon, a przez to: wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk 
radonowych na globalnym rynku, wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich 
przedsiębiorstw działających w  obszarze uzdrowisk dolnośląskich, stworzenie 
korzystnych warunków dla nowych inwestycji w uzdrowiskach Dolnego Śląska, 
zapewnienie absolwentom wyższych uczelni atrakcyjnych miejsc pracy na Dol-
nym Śląsku, zwiększenie zakresu badań nad właściwościami radonu i jego wyko-
rzystaniu w lecznictwie uzdrowiskowym.

Umowę powołującą Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe PO-
LINTEGRA podpisały 27.10.2014 r. 62 instytucje. Jest to pierwsza w Polsce plat-
forma współpracy pomiędzy firmami z  sektorów przemysłu wykorzystujących 
polimery i biopolimery a  instytucjami naukowymi i badawczymi. 15.06.2015 r. 
nasza Uczelnia na zaproszenie lidera centrum złożyła deklarację przystąpienia 
i została jego członkiem.

Centrum Innowacji i  Transferu Technologii aktywnie uczestniczyło w  pro-
gramach wspierających komercjalizację wyników badań naukowych. CITT reali-
zowało m.in. projekty w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W 2012 r. zakończono 
realizację programu finansowanego przez MNiSW „Kreator innowacyjności – 
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

CITT realizuje zadania z  zakresu ochrony własności patentowej. Przewa-
żająca część wynalazków opracowywanych na Uniwersytecie dotyczy nowych 
substancji o charakterze produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Silny 
zespół farmaceutów opracowuje nowe pochodne o wstępnie potwierdzonej (na 
liniach komórkowych, hodowlach mikrobiologicznych, a  nawet na modelach 
zwierzęcych) aktywności przeciwnowotworowej oraz antybakteryjnej oraz ła-
twiejsze i mniej kosztowne metody otrzymywania znanych związków chemicz-
nych, w tym z surowców naturalnych, mających zastosowanie w farmacji, ale 
także w przemyśle chemicznym i spożywczym. Wiele podejmowanych tematów 
dotyczy opracowania baz dla leków, a także kompozycji farmaceutycznych i sto-
matologicznych (poddanych testom na pacjentach). Wśród opracowywanych 
rozwiązań znajdują się także nowe materiały i przyrządy stosowane w protetyce 
stomatologicznej, ginekologii i chirurgii oraz nowe testy diagnostyczne.

W 2009 r. powstała wykorzystująca opracowane na Uniwersytecie rozwiąza-
nia spółka Stem Cells Spin, która w 2011 r. zmieniła formę prawną i przekształciła 
się w  spółkę akcyjną oraz zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie na rynku New Connect.

W 2012 r. 2 spośród wynalazków zostały nagrodzone złotym i srebrnym me-
dalem na Międzynarodowych Targach BRUSSELS INNOVA (Bruksela) oraz dy-
plomami otrzymanymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Kwartalnik Urzędu Patentowego” nr 2/2013 opublikował ranking Szkół Wyż-
szych 2013 „Innowacyjność Przede Wszystkim”. Nasza Uczelnia uplasowała się 
wśród uniwersytetów medycznych na I miejscu pod względem innowacyjności, 
a  po Uniwersytecie Jagiellońskim – na II miejscu w klasyfikacji ogólnej.

Dnia 24.01.2015  r.  laureatką konkursu popularyzatorskiego INTER w  ra-
mach projektu SKILLS została dr Dorota Frydecka. Celem programu INTER jest 
promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności z zakresu popu-
laryzowania nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje również konkurs na roczne sty-
pendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, posia-
dających udokumentowane osiągnięcia ze swojej dziedziny badań. W 2015 r. już 
drugi raz stypendium START otrzymał Błażej Misiak. Nagrody mają na celu wy-
różnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego roz-
woju naukowego, przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Dofinansowanie w  Programie MISTRZ – subsydia wspierające wybitnych 
uczonych, kierujących zespołem z udziałem młodych współpracowników w po-
dejmowaniu nowego kierunku badań lub kontynuacji prowadzonych już prac ba-
dawczych – otrzymał prof. Jerzy Mozrzymas.

Umowy komercyjne
Kadra naukowa UMW aktywnie bierze udział w  różnego rodzaju inicjaty-

wach badawczych prowadzonych z  innymi ośrodkami naukowymi, jak również 
z  jednostkami przemysłowymi. Współpracowaliśmy m.in. z: KGHM-em Polską 
Miedzią, Hutą Miedzi Legnica; KGHM-em Polską Miedzią, Hutą Miedzi Głogów; 
Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Legnicy, Instytutem Ce-
ramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie; Instytutem Włókiennictwa w Ło-
dzi; Wrocławskim Centrum Badań EIT+; Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycz-
nym we Wrocławiu; PCC „Rokita” w Brzegu Dolnym; PPF „Hasco-Lek”; Quintiles 
Eastern Holdings GmbH w Wiedniu.

W opisywanym okresie UMW prowadził 75 prac w ramach zawartych umów 
z kontrahentami i wypracował budżet na poziomie ponad 12 mln zł. 

Jednym z większych partnerów było Wrocławskie Centrum Badań EIT+ z Wro-
cławia, z którą zawarliśmy 3 umowy. Były one realizowane w Katedrze i Zakładzie 
Biochemii Lekarskiej oraz Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii. Globalna 
wartość umów z EIT+ kształtowała się na poziomie 7,78 mln zł.

Uczelnia nawiązała współpracę z licznymi ośrodkami akademickimi w regio-
nie. Jesteśmy uczestnikami wielu konsorcjów naukowych, centrów oraz człon-
kami klastrów, m.in.: Klastra NUTRIBIOMED, w którym wrocławskie uczelnie 
i kilkadziesiąt prywatnych firm z branży żywnościowej, biotechnologicznej i bio-
medycznej tworzą nową instytucję naukowo-przemysłową. W Klastrze NUTRI-
BIOMED powstają preparaty przeciw osteoporozie, chorobie Alzheimera i nowo-
tworom. Klaster będzie także produkował żywność o właściwościach leczniczych, 
w tym przetwory mleczne i mięsne, wzbogacone m.in. w witaminy i cenne kwasy 
tłuszczowe. 

W listopadzie 2014 r. Uczelnia przystąpiła do Klastra Polski Radon. Celem Kla-
stra jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego krajowego centrum lecznic-
twa radonowego, opartego na wynikach badań i know-how członków Klastra Pol-
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Technologii Politechniki Wrocławskiej. Naukowcy z naszej Uczelni biorą czynny 
udział w powyższym programie, wspomagając przedsiębiorstwa z naszego regio-
nu. Realizowaliśmy 7  takich umów. Współpraca przedsiębiorców z Uczelniami 
daje dużą szansę małym przedsiębiorstwom na rozwój innowacyjnych produk-
tów i usług.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” 
Od 2013 r. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” dofi-

nansowuje i refinansuje projekty z zakresu zwalczania chorób nowotworowych 
dzieci. Przedmiotem badań może być opracowanie i wdrażanie nowych metod 
diagnostycznych i leczniczych oraz innych badań obejmujących profilaktykę, wy-
krywanie i zwalczanie chorób nowotworowych i ich następstw wśród najmłod-
szych pacjentów. W okresie 2010–2015 w Uczelni było realizowanych 8 projektów 
na ogólną kwotę blisko 300 tys. zł.

LLP Erasmus 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uczestniczy w re-

alizacji programu wymiany studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich 
od roku akademickiego 1998/1999. Od roku 2007/2008 powyższe działania są 
realizowane w programie „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning 
Programme), przewidzianym na lata 2007–2013, którego częścią jest program 
Erasmus. Nowością w programie była możliwość wyjazdów studentów na prak-
tyki (kiedyś w ramach programu „Leonardo da Vinci”) oraz wyjazdy wszystkich 
pracowników Uczelni w celach szkoleniowych.

Od roku akademickiego 2014/2015 program Erasmus (nowa nazwa: Erasmus+) 
jest realizowany na podstawie Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), 
przyznanej Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu kolejny raz przez Agen-
cję Wykonawczą w Brukseli – EACEA. Przyznana karta będzie ważna do końca 
trwania programu Erasmus+, tj. do końca 2020 r.

Osiągnięcia
W rankingach przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 

uwzględniających wszystkie uczelnie biorące udział w Programie Erasmus, Uni-
wersytet Medyczny we Wrocławiu został sklasyfikowany następująco:

– wyjazdy studentów na praktykę w ramach programu Erasmus na 10. miej-
scu na 169 uczelni biorących udział w programie (I miejsce ze wszystkich uczelni 
medycznych),

– wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus na 42. miejscu na 203 
uczelnie biorące udział w programie (II miejsce ze wszystkich uczelni medycznych).

Ranking obejmuje dane z wymiany w roku akademickim 2011/2012 (nie ma 
nowszej statystyki, ale w kolejnych latach mobilność była jeszcze większa).

W okresie 2010–2015 zawarto 67 umów, w tym 18 umów o współpracy mię-
dzynarodowej, m.in. z: Uniwersytetem Tasmańskim w Hobart w Australii, Pań-

Na Uczelni realizowano projekt w ramach programu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju SPIN-TECH. Przystąpiliśmy do realizacji Fazy A, w ramach któ-
rej dokonano:

– identyfikacji i oceny potencjału komercyjnego posiadanej własności intelektu-
alnej z zakresu wyników badań naukowych, posiadanego know-how oraz z zakresu 
posiadanych praw własności intelektualnej możliwych do skomercjalizowania; 

– analizy ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej, których celem było 
określenie, w jaki sposób należy komercjalizować poszczególne posiadane prawa 
własności intelektualnej; 

– wyceny praw własności przemysłowej wytypowanej do wniesienia aportem 
do powstałej spółki celowej;

– przygotowania prawa własności do komercjalizacji jako oferty dla potencjal-
nych nabywców;

– przygotowania kadry spółki celowej do prowadzenia wszelkich działalności 
w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej.

Spółka celowa UMED KOMERC Sp. z o.o. została powołana aktem notarial-
nym z dnia 4.12.2014 r. jako wynik realizacji programu Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju SPIN-TECH.

Sprzedano prawa do rozwiązania „Device for transdermal therapeutic electrical 
stimulation” (Urządzenie do transdermalnej terapeutycznej elektrostymulacji).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uczelni było patronem wydarze-
nia BioForum 2015. BioForum to największe targi w Europie Środkowo-Wschod-
niej, skupiające naukowców i  przedsiębiorców z  dziedziny biotechnologii, far-
macji, kosmetologii i weterynarii. BioForum odbyło się we Wrocławiu, w dniach 
20–21.05.2015 r. W  czasie imprez odbywają się szkolenia, seminaria branżowe 
oraz panele dyskusyjne.

Opracowano nowe regulaminy (zostały uchwalone przez Senat, obowiązują od 
1.04.2015): Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwer-
sytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Regulamin korzystania 
z infrastruktury badawczej Uczelni.

Powołano nową komisję – Komisję ds. Zarządzania Prawami Własności Inte-
lektualnej, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich wydziałów.

W latach 2010–2015 Uczelnia uzyskała 46 patentów, zgłoszono 54 wynalaz-
ków do objęcia ochroną patentową.

Dolnośląski Bon Na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje to wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw z Dol-

nego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. 
Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych przez 
jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie projek-
tów celowych).

Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którego skład wchodzi Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu 
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Działalność dydaktyczna

P roces dydaktyczny jest prowadzony w  Uniwersytecie Medycznym im. 
Piastów Śląskich na 5 wydziałach: Wydziale Lekarskim na kierunku le-
karskim (jednolite studia magisterskie), Wydziale Lekarskim Kształcenia 

Podyplomowego (studia doktoranckie), Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym na 
kierunku lekarsko-dentystycznym (jednolite studia magisterskie), Wydziale Far-
maceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej na kierunkach: farmacja i ana-
lityka medyczna (jednolite studia magisterskie), Wydziale Nauk o  Zdrowiu na 
kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne (studia 
I i II stopnia) oraz ratownictwo medyczne i dietetyka (studia I stopnia).

Kierunki prowadzone przez Uczelnię cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
abiturientów szkół średnich, na co wskazują tab. 1 i 2.

Tabela 1. Liczba kandydatów na studia w latach 2010–2015 (opracowano na podstawie  
danych do sprawozdania EN-1)

  Liczba kandydatów na studia w latach 2010–2015
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Na studia stacjonarne 7 319 7 204 6 193
Na studia niestacjonarne 1 679 1 285 1 224
Razem 8 998 8 489 7 417

  Liczba kandydatów na studia w latach 2010–2015
2013/2014 2014/2015* 2015/2016

Na studia stacjonarne 6 085 11 841 10 558
Na studia niestacjonarne   876  1 970  1 253
Razem 6 961 13 811 11 811

* Wprowadzono matematykę jako przedmiot kierunkowy do wyboru przez kandydata.

stwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu, Narodowym Uniwersyte-
tem Farmaceutycznym w Charkowie, Niemcami, Szwajcarią, Ukrainą, Finlandią, 
Szwecją i Chinami.

Ważne osiągnięcie Kliniki Neurochirurgii
W 2014 r. zespół lekarzy z Kliniki Neurochirurgii UMW i Instytutu Immu-

nologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu kierowany przez dr. n. med. 
Pawła Tabakowa i prof. dr. hab. Włodzimierza Jarmundowicza opublikował prze-
łomowe wyniki swoich badań nad neuroregeneracją. Zespołowi udało się uzyskać 
poprawę funkcji motorycznej i sensorycznej u pacjenta z przeciętym piersiowym 
rdzeniem kręgowym, stosując po raz pierwszy nowatorską metodę transplantacji 
autologicznych komórek gleju węchowego wyizolowanych z  opuszki węchowej 
z jednoczasową rekonstrukcją ubytku rdzenia kręgowego nerwami własnymi pa-
cjenta. Badanie to prowadzono we współpracy naukowej z zespołem prof. Geof-
freya Raismana z University College w Londynie, który jest uważany za pioniera 
z dziedziny badań nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyni-
ku operacji pacjent odzyskał m.in. możliwość poruszania się. 

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Prorektor ds. Nauki
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Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów  

Niestacjonarne za 2010/2011
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na  
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć  
na studia 
II stopnia

przyjęci  
na
studia

ogółem 
(rubr.  
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia  
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 304  44  45  45 – – – – 7
Lekarski ED – – – – – – – – –
Lekarsko- 
-dentystyczny

139  15  16  16 – – – – 9

Lekarsko- 
dentystyczny ED

– – – – – – – – –

Farmacja 112  32  37  37 – – – – 4
Analityka  
medyczna

 24  15   3   3 – – – – 2

Pielęgniarstwo – –  89 –  89 244  90   92 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

365  90 – – – – – – 4

Położnictwo – –  40 –  40  39  40   40 –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

 92  50 – – – – – – 2

Fizjoterapia  44  30  24  24 256  50   52 1
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

 11  30 – –  49  30  30   31 0

Dietetyka – – – – – – – – –
Ogółem 1091 306 263 101 162 588 200  205 4

kandydaci na  
niestacjonarne

1679

razem kandydaci na stacjonarne 
i niestacjonarne

8998

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2010/2011
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na  
magisterskie 
 i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
mgister-
skie 
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć  
na  
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr.  
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia  
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 2177 296  313 313 – – – –  7
Lekarsko- 
-dentystyczny

 943  79   86  86 – – – – 12

Farmacja 1197 133  135 135 – – – –  9
Analityka  
medyczna

 541  60   61  61 – – – –  9

Pielęgniarstwo  157  90   91 –  91 167  60   60  2
Położnictwo  122  50   50 –  50  36  30   31  2
Fizjoterapia  657  80   84 –  84 273  60   62  8
Ratownictwo 
medyczne

 216  60   60 –  60 – – –  4

Zdrowie  
publiczne

 171 100  100 – 100 105  60   60  2

Dietetyka  557  60   61 –  61 – – –  9
Ogółem 6738 306 1041 595 446 581 210  213 22

kandydaci na  
stacjonarne

7319

ED wykazywane jest na stacjonarnych
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Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów  

Niestacjonarne za 2011/2012
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia  
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr.  
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia 
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 289  45  48  48 – – – – 6
Lekarski ED – – – – – – – – –
Lekarsko- 
-dentystyczny

152  20  21  21 – – – – 8

Lekarsko- 
-dentystyczny ED

– – – – – – – – –

Farmacja 124  35  39  39 – – – – 4
Analityka  
medyczna

 38  12   7   7 – – – – 3

Pielęgniarstwo – – – – – 156  90   91 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

195  90  77 – 77 – – – 2

Położnictwo – – – – –  24  30 – –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

 50  50 – – – – – – 1

Fizjoterapia  36  40 – – – 151  40   42 1
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

  3  30 – – –  25  30 – 0

Dietetyka  42  40 – – – – – – 1
Ogółem 929 362 192 115 77 356 190  133 3

kandydaci na  
niestacjonarne

1285

razem kandydaci na stacjonarne
i niestacjonarne

8489

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2011/2012
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na  
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć  
na studia  
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 2124 306 327 327 – – – –  7
Lekarsko- 
-dentystyczny

 909  83 72  72 – – – – 11

Farmacja 1232 133 130 130 – – – –  9
Analityka  
medyczna

 580  60 60  60 – – – – 10

Pielęgniarstwo  200  80 80 –  81 116  60   60  3
Położnictwo  176  50 52 –  51  37  30   30  4
Fizjoterapia  635  80 74 –  72 204  60   62  8
Ratownictwo 
medyczne

 277  50 52 –  51 – – –  6

Zdrowie  
publiczne

 145  70 70 –  57  64  60   55  2

Dietetyka  505  80 82 –  86 – – –  6
Ogółem 6783 992 999 589 398 421 210  207  7

kandydaci na 
stacjonarne

7204

ED wykazywane jest na stacjonarnych
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Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2012/2013
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski  214  45  45  45 – – – – 5
Lekarski ED  224 110 110 110 – – – – 2
Lekarsko- 
-dentystyczny

 109  20  20  20 – – – – 5

Lekarsko- 
-dentystyczny ED

  67  26  16  16 – – – – 3

Farmacja  102  40  37  37 – – – – 3
Analityka  
medyczna

  16  11   2   2 – – – – 1

Pielęgniarstwo – – – – –  90  90   54 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

 107  90  39 – 39 – – – 1

Położnictwo – – – – –  22  30 – –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

  48  50 – – – – – – 1

Fizjoterapia   41  40 – – –  76  40   54 1
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

  73  30 – – –  16  30 – 2

Dietetyka   10 – – – – – – – –
Ogółem 1020 462 269 230 39 204 190   88 2

kandydaci na 
niestacjonarne

1224

razem kandydaci na  
stacjonarne i niestacjonarne

7417

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2012/2013
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 1798 236 220 220 – – – –  8
Lekarsko- 
-dentystyczny

 706  60  50  50   0 – – – 12

Farmacja 1059 143 141 141   0 – – –  7
Analityka  
medyczna

 502  60  60  60   0 – – –  8

Pielęgniarstwo  227  80  81   0  81 114  60   60  3
Położnictwo  165  50  51   0  51  53  30   31  3
Fizjoterapia  514  80  72   0  72 166  60   60  6
Ratownictwo 
medyczne

 242  50  51   0  51   0 –    0  5

Zdrowie  
publiczne

  73  70  57   0  57 103  60   60  1

Dietetyka  471  80  86   0  86   0 –    0  6
Ogółem 5757 909 869 471 398 436 210  211  6

kandydaci na  
stacjonarne

6193

ED wykazywane jest na stacjonarnych
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Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2013/2014
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogó-
łem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 200  90  90  90 – – – – 2
Lekarski ED 222 150 116 116 – – – – 1
Lekarsko- 
-dentystyczny

112  30  32  32 – – – – 4

Lekarsko- 
-dentystyczny ED

 66  30  26  26 – – – – 2

Farmacja  62  60  24  24 – – – – 1
Analityka  
medyczna

 10  15 – – – – – – 1

Pielęgniarstwo – – – – – 86  90   65 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

 19  90 – – – – – – –

Położnictwo – – – – –  11  40 – –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

 13  50 – – – – – – –

Fizjoterapia  12  40  45  40 – –
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

–  40 – – –  18  40 – –

Dietetyka – – – – – – – – –
Ogółem 716 595 288 288 0 160 210   65 1

kandydaci na 
niestacjonarne

 876

razem kandydaci na  
stacjonarne i niestacjonarne

6961

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2013/2014
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski 1797 236 220 220   0 – – –  8
Lekarsko- 
-dentystyczny

 809  60  54  54   0 – – – 13

Farmacja  960 153 150 150 – – – –  6
Analityka  
medyczna

 440  60  60  60   0 – – –  7

Pielęgniarstwo  253  90  88 –  88 121  60   60  3
Położnictwo  170  50  50 –  50  47  40   40  3
Fizjoterapia  483  80  75 –  75 138  60   60  6
Ratownictwo 
medyczne

 191  60  60 –  60 – – –  3

Zdrowie  
publiczne

  88  60  37 –  37  98  50   50  1

Dietetyka  438  80  80 –  80  52  51   43  5
Ogółem: 5629 929 874 484 390 456 261  253  6

kandydaci na  
stacjonarne

6085

ED wykazywane jest na stacjonarnych
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Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2014/2015
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski  682  90  88  88 – – – –  8
Lekarski ED  655 150 150 150 – – – –  4
Lekarsko- 
-dentystyczny

 362  30  30  30 – – – – 12

Lekarsko- 
-dentystyczny ED

  39  30  28  28 – – – –  1

Farmacja   69  40  12  12 – – – –  2
Analityka  
medyczna

   7   0 – – – – – – –

Pielęgniarstwo – – – – – 104  90    63 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

   6  90 – – – – – – –

Położnictwo – – – – –   1  40 – –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

   4  50 – – – – – – –

Fizjoterapia   24  40 – – –   9  40 –  1
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

   1  40 – – –   7  40 – –

Dietetyka – – – – – – – – –
Ogółem 1849 560 308 308 121 210    63  3

kandydaci na 
niestacjonarne

 1970

razem kandydaci na  
stacjonarne i niestacjonarne

13811

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2014/2015
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski  5127 236 227 227 – – – – 22
Lekarsko- 
-dentystyczny

 2662  60  55  55 – – – – 44

Farmacja  1102 163 160 160 – – – –  7
Analityka  
medyczna

  576  65  64  64 – – – –  9

Pielęgniarstwo   337 100 101 – 101  94  61    61  3
Położnictwo   232  56  59 –  59  44  40    40  4
Fizjoterapia   553  85  85   0  85  93  70    70  7
Ratownictwo 
medyczne

  240  60  60 –  60 – – –  4

Zdrowie  
publiczne

   82  50  45 –  45  45  48    41  2

Dietetyka   581  80  80   0  80  73  50    50  7
Ogółem 11492 955 936 506 430 349 269   262 12

kandydaci na  
stacjonarne

11841

ED wykazywane jest na stacjonarnych



 44  45 

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2014/2015
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski  492  90  90  90 – – – – 5
Lekarski ED  258 150 150 150 – – – – 2
Lekarsko- 
-dentystyczny

 225  30  30  30 – – – – 8

Lekarsko- 
-dentystyczny ED

  64  30  26  26 – – – – 2

Farmacja   71 125  22  22 – – – – 1
Analityka  
medyczna

  18  10 – – – – – – 2

Pielęgniarstwo – – – – – 75  50    47 –
Pielęgniarstwo  
(studia pomo-
stowe)

   4  90 – – – – – – 0

Położnictwo – – – – –  8  40 – –
Położnictwo 
(studia pomo-
stowe)

   4  50 – – – – – – 0

Fizjoterapia   21  40 – – –  9  40 – 1
Ratownictwo 
medyczne

– – – – – – – – –

Zdrowie  
publiczne

   4  40 – – – –  40 – 0

Dietetyka – – – – – – – – –
Ogółem 1161 655 318 318 0  92 170    47 2

kandydaci na 
niestacjonarne

 1253

razem kandydaci na  
stacjonarne i niestacjonarne

11811

Liczbę studentów przyjętych na I rok studiów w latach 2010–2015 przedstawia tab. 3.

Tabela 2. Liczba kandydatów na 1 miejsce na poszczególne kierunki studiów (cd.)

Kierunek  
studiów 

Stacjonarne za 2015/2016
kandydaci i przyjęci na I rok studiów kandydaci i przyjęci  

na studia II stopnia
kandydaci na 
1 miejsce na 
magisterskie  
i I stopnia

kandy-
daci

limit
przyjęć
jednolite 
magister-
skie  
i I stopnia

przyjęci na studia kandy-
daci

limit
przyjęć 
na
studia 
II stopnia

przyjęci 
na
studia

ogółem 
(rubr. 
4 + 5)

z rubryki 4 „ogółem”
jednolite 
studia  
magisterskie

studia 
I stopnia

1 2 3 4 5 6 7
Lekarski  4577 236 236 235 – – – – 19
Lekarsko- 
-dentystyczny

 1864  60  63  63 – – – – 31

Farmacja  1212 173 173 173 – – – –  7
Analityka  
medyczna

  581  60  57  57 – – – – 10

Pielęgniarstwo   348 120 118 – 118  91  60    59  3
Położnictwo   199  70  69 –  69  49  45    44  3
Fizjoterapia   484  86  84 –  84  80  71    69  6
Ratownictwo 
medyczne

  231  60  56 –  56 – – –  4

Zdrowie  
publiczne

   91  40  40 –  40  52  41    41  2

Dietetyka   603  85  81 –  81  96  50    50  7
Ogółem 10190 990 977 529 448 368 267   263 10

kandydaci na  
stacjonarne

10558

ED wykazywane jest na stacjonarnych
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Studia stacjonarne – II stopnia
Kierunek studiów 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Pielęgniarstwo  60  60  60  60  61  59
Położnictwo  31  30  31  40  40  44

Fizjoterapia  62  62  60  60  70  69

Ratownictwo medyczne  –  –  –  –  –  –

Zdrowie publiczne  60  55  60  50  41  41

Dietetyka  –  –  –  43  50  50
Razem stacjonarne II stopnia 213 207 211 253 262 263

Studia niestacjonarne – II stopnia
Kierunek studiów 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Pielęgniarstwo  92  91  54  65  63  47
Położnictwo  30  –  –  –  –  –

Fizjoterapia  52  42  34  –  –  –

Zdrowie publiczne  31  –  –  –  –  –
Razem niestacjonarne II stopnia 205 133  88  65  63  47

Tabela 3. Liczba osób przyjętych na poszczególne kierunki w latach 2010–2015 (opracowano na podstawie danych do sprawozdania EN-1)
Studia stacjonarne – jednolite studia magisterskie i I stopnia
Kierunek studiów 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Lekarski  220 222 220 220 227 236
Lekarski ED   93 105  – – – –
Lekarski razem  313 327 220 220 227 236
Lekarsko-dentystyczny   60  54  50  54  55  63
Lekarsko-dentystyczny ED   26  18  –  – –   –
Lekarsko-dentystyczny razem   86  72  50  54  55  63
Farmacja  135 130 141 150 160 173
Analityka medyczna   61  60  60  60  64  57

Pielęgniarstwo   91  80  81  88 101 118

Położnictwo   50  52  51  50  59  69

Fizjoterapia   84  74  72  75  85  84

Ratownictwo medyczne   60  52  51  60  60  56

Zdrowie publiczne  100  70  57  37  45  40

Dietetyka   61  82  86  80  80  81
Razem stacjonarne jednolite 
magisterskie i I stopnia

1041 999 869 874 936 977

Studia niestacjonarne – jednolite studia magisterskie i I stopnia
Kierunek studiów 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Lekarski  45  48  45  90  88  90
Lekarski ED  –  – 110 116 150 150
Lekarski razem  45  48 155 206 238 240
Lekarsko-dentystyczny  16  21  20  32  30  30
Lekarsko-dentystyczny ED  –  –  16  26  28  26
Lekarsko-dentystyczny razem  16  21  36  58  58  56
Farmacja  37  39  37  24  12  22
Analityka medyczna   3   7   2  –  –  –

Pielęgniarstwo  89  77  39  – –   –

Położnictwo  49  –  – – – –

Fizjoterapia  24  – –  –  –  –

Ratownictwo medyczne  –  –  –  –  –  –

Zdrowie publiczne  –  –  –  –  –  –

Dietetyka –   –  –  –  –  –
Razem niestacjonarne jedno-
lite magisterskie i I stopnia

263 192 269 288 308 318
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Tabela 5. Liczba cudzoziemców studiujących w latach 2010–2015 (opracowanie na podstawie danych do sprawozdania GUS S-10) 

Liczba cudzoziemców studiujących w latach 2010–2015
Studia stacjonarne – kierunki 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Lekarski  55  54  45  50  35  47
Lekarski ED 300 351 287  –  –  –

Lekarsko-dentystyczny  19  16  15   8  10  15

Lekarsko-dentystyczny ED  64  70  60  –  –  –

Farmacja   6   3   2   2   3   3

Kierunki WNOZ   8   6   5   6   9  15
Razem stacjonarne 452 500 414  66  57  80
Studia niestacjonarne – kierunki
Lekarski  –  –   1   3  14  16
Lekarski ED  –  –  92 435 450 536

Lekarsko-dentystyczny  –  –  –   4   5   4

Lekarsko-dentystyczny ED  –  –  17  84  89  84

Farmacja  –  –  –   1  –  –
Razem niestacjonarne  –  – 110 527 558 640
Razem cudzoziemcy 452 500 524 593 615 720
Razem na lekarskim (w tym ED) 355 405 425 488 499 599
Razem na lekarsko-dentystycznym 
(w tym ED)

 83  86  92  96 104 103

Razem na pozostałych kierunkach  14   9   7   9  12  18

Liczbę studentów (w podziale na obywateli polskich i cudzoziemców) studiu-
jących na poszczególnych kierunkach w latach 2010–2015 przedstawiają tab. 4, 
5 oraz 6.

Tabela 4. Liczba studentów studiujących na Uczelni na poszczególnych wydziałach i kierunkach w latach 2010–2015 (opracowanie 
na podstawie danych do sprawozdania GUS S-10)

 Liczba studentów studiujących na Uczelni na poszczególnych wydziałach i kierunkach w latach 2010–2015
Wydział/kierunek rodzaj studiów 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Ogółem 5915  5616 5386 5349 5572 5904 
Lekarski magisterskie  1778  1691 1691 1733 1791 1837 
Lekarski ED magisterskie    300    353   382   446   476   587 
Lekarsko-dentystyczny magisterskie    414    410   406   407   426   432 

Lekarsko-dentystyczny 
ED

magisterskie     64     74    81    88   111   121 

Farmaceutyczny magisterskie    844   825   846   861   864   903 
Analityki medycznej magisterskie    260   251   251   252   249   257 
Pielęgniarstwo magisterskie (5)      3    –   273    36   251   227 
Pielęgniarstwo magisterskie (3)    323   305   –   –   –   – 
Położnictwo magisterskie    120    92    62    74    79    88 
Fizjoterapia magisterskie    264   210  200   154   125   137 
Zdrowie publiczne magisterskie    161   147  115   101    83    77 
Dietetyka magisterskie   –   –   –    42    88    97 
Pielęgniarstwo licencjackie    380   228  225   219   238   290 
Pielęgniarstwo 
(studia pomostowe) a

licencjackie   –    59   26     4      1    – 

Pielęgniarstwo 
(studia pomostowe) b

licencjackie   –   –   –   –   –   – 

Pielęgniarstwo 
(studia pomostowe) c

licencjackie   –    29   15   –   –   – 

Pielęgniarstwo 
(studia pomostowe) d 

licencjackie   –     6     9    –   –   – 

Pielęgniarstwo 
(studia pomostowe) e

licencjackie   –   –   –   –   –   – 

Położnictwo licencjackie    125   128  116   123   140   164 
Położnictwo (studia 
pomostowe)

licencjackie     49   –   –     1    –   – 

Fizjoterapia licencjackie    345   283  211   180   196   222 
Ratownictwo medyczne licencjackie    127   135  117   112   136   142 
Zdrowie publiczne licencjackie    259   229  178   122   103    98 
Dietetyka licencjackie     99   161  182   194   215   225 



 50  51 

Tabela 7. Liczba cudzoziemców, według krajów pochodzenia, którzy studiowali w latach 
2010–2015 (opracowano na podstawie danych do sprawozdania GUS S-10)
Kraj Liczba studentów cudzoziemców
2010/2011
Szwecja 188

Królestwo Arabii Saudyjskiej  40

Niemcy  17

Norwegia  12
2011/2012
Niemcy  40

Kanada  26

Szwecja  25

USA  25
2012/2013
Szwecja 252

Królestwo Arabii Saudyjskiej  78

Niemcy  59

USA  24

Norwegia  11
2013/2014
Szwecja 240

Królestwo Arabii Saudyjskiej  87

Niemcy  76

Kanada  47

USA  35
2014/2015
Szwecja 268

Niemcy 104

Królestwo Arabii Saudyjskiej  78

Kanada  50

USA  34

Norwegia  17
2015/2016
Szwecja 243

Niemcy 152

Królestwo Arabii Saudyjskiej  68

Kanada  48

USA  32

Norwegia  18

Tabela 6. Ujęcie procentowe liczby studentów będących obywatelami polskimi w stosunku do liczby cudzoziemców (opracowano 
na podstawie danych do sprawozdania GUS S-10) 

Polacy a cudzoziemcy na Uczelni w latach 2010–2015
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Polacy stacjonarne 4335 4221 4140 4075 4210 4364
niestacjonarne 1128   895   722   681 747 820

Razem Polacy 5463 5116 4862 4756 4957 5 184
Razem Polacy w %    91    91    90    89 89 88
Cudzo-
ziemcy

stacjonarne   452   500   414    66 57 80
niestacjonarne – –   110   527 558 640

Razem cudzoziemcy   452   500   524   593 615 720
Razem cudzoziemcy w %     8     9    10    11 11 12
Razem 5915 5616 5386 5349 5572 5904

Oferta studiów była także skierowana dla zagranicznych studentów, których 
najwięcej pochodziło ze Szwecji (268 studentów w roku akademickim 2014/2015), 
z Niemiec (152 studentów w roku akademickim 2015/2016), a następnie z Króle-
stwa Arabii Saudyjskiej (87 studentów w roku akademickim 2013/2014). Szczegó-
łowe dane z poszczególnych lat przedstawia tab. 7.



 52  53 

oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta corocznie był usta-
lany w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Stypendium socjalne w roku akademickim 2015/2016 mógł otrzymać student, 
który znajdował się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę 
w jego rodzinie nie przekraczała progu dochodu ustalonego w uczelni. Próg docho-
du w wysokości do 895,70 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie ustalił JM Rek-
tor UMW w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mógł otrzymać student z ty-
tułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzecze-
niem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym 
orzeczeniem). Stypendium to jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mógł otrzymać student po 
ukończeniu I roku studiów, który uzyskał w poprzednim roku akademickim 
wysoką średnią ocen lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub znaczą-
ce wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 
O stypendium rektora dla najlepszych studentów mógł ubiegać się również stu-
dent pierwszego roku studiów:

− I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku 
złożenia egzaminu maturalnego, który był laureatem olimpiady międzynarodo-
wej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopol-
skim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady był 
zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów;

− II stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia, 
który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów I stopnia.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia mógł otrzymać student szcze-
gólnie wyróżniający się w  nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe.

Zapomogę mógł otrzymać student, który z  przyczyn losowych znalazł się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

Tabela 10. Informacja o liczbie przyznanych stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla 
Studentów i Doktorantów w latach 2013–2015 (opracowanie na podstawie danych do sprawoz-
dania GUS S-11). Sprawozdania z lat 2010–2012 zostały przekazane do Archiwum Zakładowego

Rodzaj stypendium 2015 Kwota w zł 2014 Kwota w zł 2013 Kwota w zł

Stypendia ogółem 1121 – 1114 – 1037 –
Rektora dla najlepszych 
studentów

 549 550  565 550  525 550

Socjalne  581 500–650  592 300–650  550 300–800

Specjalne dla osób 
niepełnosprawnych

  61 150–400   58 150–400   57 100–400

Uczelnia to także doktoranci, którzy kształcą się w  różnych dziedzinach nauki  
– ich rosnącą liczbę przedstawia tab. 8.

Tabela 8. Liczba doktorantów w latach 2010–2015

Liczba doktorantów w latach 2010–2015
2010/2011 2012/2013 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

174 226 282 285 318 324

Wzrosło także wśród studentów zainteresowanie Indywidualnym Tokiem 
Studiów (ITS). Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w Uczelni, ITS 
jest formą poszerzonego kształcenia szczególnie uzdolnionych studentów z wy-
branych przez nich dyscyplin naukowych. Liczbowe ujęcie uczestników tej formy 
zajęć ukazuje tab. 9.

Tabela 9. Liczba studiujących na ITS w latach 2010–2015

Liczba studiujących na ITS w latach 2010–2015
Wydział/kierunek 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Razem
Lekarski 6  8 15 17  9 18  73
Lekarsko-dentystyczny 2  2  3  4  6  5  22
Farmacja  –  –  –  –  –  –   0
WNOZ – –  4  3  2  5  14

Razem 8 10 22 24 17 28 109

Pomoc materialna dla studentów
W wyniku nowelizacji ustawy Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-

nictwie wyższym z dnia 18.03.2011 r.,prawo do pomocy materialnej przysługuje 
studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych naszej Uczelni, kształcącym 
się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magi-
sterskich niezależnie od wieku.

W ramach systemu pomocy materialnej student mógł ubiegać się o świadcze-
nia w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełno-
sprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia, zapomogi. Pobieranie przez studenta powyższych świad-
czeń nie wykluczało możliwości do otrzymywania stypendiów przyznawanych 
przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a  także pochodzą-
cych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i  wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb 
udzielania świadczeń, sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów, wzory wniosków o przyznanie świad-
czeń, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów 
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Towarzystwo Naukowe, Akademicki Związek Sportowy, Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland – Oddział Wrocław, Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne „Młoda Farmacja”, Klub Żeglarski „Wodniak” 
przekształcony w Klub Żeglarski „Perła”, Dolnośląskie Forum Analityków, Pol-
skie Towarzystwo Studentów Stomatologii Wrocław, Chór „Medici Cantantes” 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (w latach 2010–2012 Chór Kameralny 
Akademii Medycznej we Wrocławiu).

Do najważniejszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje studenckie 
można zaliczyć: Medikalia, Campus Zimowy, Campus Letni – organizowany raz 
w  roku przez Samorząd Studentów; Międzynarodową Studencką Konferencję 
Naukową Młodych Naukowców oraz Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół 
Naukowych Uczelni Medycznych – organizowaną corocznie przez Studenckie 
Towarzystwo Naukowe; chór, uświetniając uroczystości uczelniane, uczestniczył 
także w wielu przedsięwzięciach muzyczno-kulturalnych, koncertach oraz kon-
kursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

O wysokim poziomie artystycznym chóru „Medici Cantantes” świadczą liczne 
osiągnięcia i nagrody: udział w „Dance of the Vampires” (30.11.2015 r.); II miej-
sce ex aequo dla chóru oraz nagroda dla najlepszego dyrygenta dla Magdaleny  
Lipskiej w konkursie „Vratislavia Sacra” 2015; udział w międzynarodowym pro-
jekcie „1000 Voices for Peace” (4–9.11.2015 r., Belgia); udział w X Międzynarodo-
wym Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” (16–19.10.2014 r., Bielsko-Biała), gdzie 
chór UMW zdobył: Złoty Dyplom w  kategorii chórów akademickich, nagrodę 
specjalną za najciekawszą interpretację utworu o  charakterze sakralnym (De 
profundis Marcina Łukaszewskiego), a przede wszystkim Podwójne Grand Prix: 
oficjalnego i nieoficjalnego jury Festiwalu; I miejsce na Międzynarodowym Festi-
walu Chóralnym w Ohrid w Macedonii z najwyższą notą: 97,67 pkt. na 100 możli-
wych, nagrodę za najlepsze wykonanie utworu renesansowego Exultate justi oraz 
Grand Prix spośród 33 chórów, w tym 9 z Polski; uczestnictwo w wydarzeniu pn. 
„Singing Europe” 2014; otrzymanie Złotego dyplomu, I nagrody im. Henryka Kar-
lińskiego i nagrody pieniężnej na 45. „Legnicy Cantat” (24.05.2014 r.).

Do dnia 25.04.2015 r. Chór prowadziła założycielka i wieloletnia dyrygentka 
– dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny. Obecnie Chór występuje pod batutą Mag-
daleny Lipskiej. 

 

W  latach 2010–2015 Uczelnia dysponowała 2 domami studenckimi: „Bliź-
niak” (702 miejsca) oraz „Jubilatka” (221 miejsc), łącznie 923 miejscami nocle-
gowymi, z  których korzystali studenci Uniwersytetu Medycznego, w  tym stu-
denci programu Erasmus oraz studenci English Division. W 2014 r. gościliśmy 
studentów z ponad 34 różnych państw z całego świata. Podczas wakacji każdego 
roku odwiedza nas kilka tysięcy osób biorących udział w różnych wydarzeniach 
kulturalnych i  sportowych organizowanych na terenie Wrocławia. Z  uwagi na 
atrakcyjność położenia domów studenckich (duży park, doskonała komunikacja 
z centrum Wrocławia, bliskość Odry) z roku na rok coraz więcej mieszkańców 
stanowią osoby z innych uczelni.

W  ciągu roku akademickiego na terenie akademików jest organizowanych 
wiele imprez, np. Medikalia, wigilia studencka, zbiórka krwi czy rejestracja daw-
ców szpiku. Mieszkańcy domów studenckich mają możliwość korzystania z pięk-
nych terenów otaczających budynki, w których mogą spędzać aktywnie swój wol-
ny czas oraz organizować grille w wyznaczonych do tego miejscach. Na terenie 
kampusu znajduje się również siłownia, sala gimnastyczna, dobrze wyposażony 
sklepik oraz przychodnia. 

W 2010 r. rozpoczęły się prace rewitalizacyjne obiektu Stołówki Studenckiej 
(z uwagi na opływowe kształty budynku nazywanej przez studentów „świnią”), 
wpisanej do krajowego rejestru zabytków w 2011 r. 

Dom studencki „Bliźniak” został odnowiony: zyskał ocieploną elewację, 
a wszystkie pokoje wyposażono w nowe meble. Wyremontowano natryski, a tak-
że rozpoczęto się proces dostosowania budynku do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych. Zadbano również o usprawnienia dla osób niepełnospraw-
nych, montując windę dla wózków inwalidzkich oraz poszerzając niektóre drzwi 
do pokoi studenckich. 

Dom studencki „Jubilatka” również otrzymał nową elewację, a cały budynek 
został pomalowany i  dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpoża-
rowych. W 2014 r. podwyższony standard pokoi gościnnych. W 2015 r. zostały 
wyremontowane i dostosowane dla osób niepełnosprawnych wszystkie toalety. 

W 2010 r. budynki zostały wyposażone w wewnętrzny i zewnętrzy system 
monitoringu CCTV. Na terenie wokół domów studenckich powstały ścieżki 
spacerowe wraz z ławkami oraz kilka wiat rowerowych. Drogi wewnętrzne wy-
łożono kostką brukową, wydzielając nowe miejsca parkingowe dla części zmo-
toryzowanych studentów. Pod koniec 2015 r. rozpoczęły się prace zmierzające 
do wyposażenia domów studenckich w nowoczesny Internet bezprzewodowy. 

Organizacje studenckie
W latach 2010–2015 w Uczelnianym Rejestrze Kół Naukowych zostało zare-

jestrowanych 48 nowych kół naukowych, natomiast w 2015 r. liczba studenckich 
kół naukowych ogółem wyniosła 168. 

Oprócz studenckich kół naukowych, na Uczelni ogromną aktywnością wy-
kazały się studenckie organizacje, takie jak: Samorząd Studentów, Studenckie 
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Działalność kliniczna

U niwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prowadzi 
działalność kliniczną i usługową w 2 szpitalach klinicznych, dla których 
jest organem założycielskim, tj. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 

im. Jana Mikulicza-Radeckiego oraz w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kli-
nicznym Nr 1. Poza tym Uczelnia prowadzi również działalność kliniczną na tzw. 
bazie obcej.

Działalność szpitali klinicznych jest nadzorowana przez Prorektora ds. Kli-
nicznych, który wykonuje te zadania z pomocą Zespołu ds. Nadzoru nad Szpita-
lami Klinicznymi. Kontroli i ocenie działalności szpitali podlega realizacja zadań 
statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, sposób gospodarowa-
nia mieniem oraz gospodarka finansowa.

Szpitale kliniczne mają status samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej i działają zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności 
leczniczej. 

Lata 2010–2015 były okresem istotnych zmian strukturalnych i prawnych, do-
tyczących zarówno UMW, jak i podległych mu szpitali klinicznych. W szpitalach 
klinicznych nadzorowanych przez UMW, przy współpracy władz Uczelni z dy-
rekcją obu jednostek, sukcesywnie następowały zmiany organizacyjne związane 
z  alokacją klinik. Były jedną z  najważniejszych spraw, zarówno dla władz rek-
torskich, Senatu Uczelni, całej społeczności akademickiej, jak i dla pracowników 
szpitali klinicznych.

Władze rektorskie poprzez swoje decyzje oraz Senat Uczelni poprzez wydanie 
stosownych uchwał stopniowo skupiały działalność kliniczną w dwóch lokaliza-
cjach – przy ul. Borowskiej 213 oraz w tzw. starym kampusie przy ulicy Curie- 
-Skłodowskiej. W wyniku tych działań Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który 
w 2010 r. funkcjonował aż w 3 lokalizacjach, tj. przy ul. Borowskiej, Dyrekcyj-
nej i Traugutta, stopniowo skoncentrował całą swoją bazę w kompleksie przy  
ul. Borowskiej 213. 

W  2011 r. w  strukturę Akademickiego Szpitala Klinicznego (ówczesna na-
zwa szpitala) włączono 5 klinik: Kardiologii, Okulistyki, Nefrologii Pediatrycznej,  
Chirurgii Serca, Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego. 
Ponadto przeniesione zostały do USK Klinika Nefrologii i Medycyny Transplanta-
cyjnej oraz Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Jednocześnie z Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego do Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego Nr 1 przeniesiono Klinikę Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii. 

W latach 2010–2015 miały także miejsce alokacje jednostek wewnątrz Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. W 2013 r. nastą-

Współpraca zagraniczna
Uczelnia kontynuuje współpracę z wieloma zagranicznymi uczelniami i ośrod-

kami medycznymi wymienionymi w tab. 11.

Tabela 11. Partnerzy zagraniczni

Kraj Nazwa instytucji partnera zagranicznego
Australia Uniwersytet Tasmański, Hobart
Białoruś Państwowy Uniwersytet Medyczny,  Grodno
Czechy Fakultet Medyczny Uniwersytetu Karola w Pradze 
Kanada Uniwersytet Saskatchewan, Saskatoon
Niemcy Uniwersytet im. Ludwika Maksymiliana w Monachium

Städisches Klinikum Görlitz
Eberhard Karls Universität Tübingen 
Ruhr-Universität Bochum
Klinika i Poliklinika Psychiatrii Uniwersytetu Technicznego  
im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie 
Centrum Dentystyczne Wydziału Medycyny  
Uniwersytetu Technicznego im. Carla Gustava Carusa w Dreźnie 

Szwecja The Council of Västmanland
Rosja Państwowy Uniwersytet Nauk Chemicznych i Technologii, Iwanowo
Ukraina Zaporoski Państwowy Uniwersytet Medyczny 

Uniwersytet Medyczny im. Danyła Hałyckiego we Lwowie 
Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny 
Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny, Charków

W  ramach programu Erasmus była prowadzona wymiana zagraniczna stu-
dentów. Dzięki umowom bilateralnym studenci z uczelni partnerskich odbywali 
na naszej Uczelni m.in. wakacyjne praktyki zawodowe. 

Uczelnia przystąpiła 21.02.2011  r.,  wraz z  innymi uczelniami medycznymi 
w Polsce, do porozumienia w ramach MOSTUM (Programu Mobilności Studen-
tów Uczelni Medycznych). Celem programu jest wymiana studentów studiów 
stacjonarnych, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza 
macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów 
w innej uczelni medycznej.

W ramach realizowanego w okresie 1.03.2013–28.02.2015 projektu pn. „Zinte-
growany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu” zakupio-
no system wspomagający zarządzanie procesami dydaktycznymi BAZUS. Całość 
projektu była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

prof. dr hab. Michał Jeleń
Prorektor ds. Dydaktyki
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karze pracujący w USK otrzymują nagrody międzynarodowe za nowatorski wkład 
w rozwój medycyny.

Szpital uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 oraz tytuł 
Bezpiecznego Szpitala 2011 w konkursie organizowanym przez Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie Zdrowia i dziennik „Rzeczpospolita”.

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Serca, kierowanej przez prof. dr. hab. Woj-
ciecha Kustrzyckiego, oraz Kliniki Kardiologii wdrożyli nową metodę leczenia 
zwężenia zastawki aortalnej poprzez przezskórne wszczepienie protezy za-
stawki aortalnej (TAVI). Lekarze z Kliniki Kardiologii USK kierowanej przez 
prof. dr. hab. Andrzeja Mysiaka jako pierwsi na Dolnym Śląsku zastosowali 
nowatorski sposób leczenia opornego nadciśnienia tętniczego – denerwację 
tętnic nerkowych. Pionierską terapię zastosowali także lekarze z Kliniki Neu-
rochirurgii USK kierowanej przez prof. dr. hab. Włodzimierza Jarmundowicza, 
którzy w kwietniu 2012 r. przeprowadzili pierwszą na świecie operację trans-
plantacji do rdzenia kręgowego autologicznych komórek gleju węchowego wy-
izolowanych z opuszki węchowej z jednoczasową rekonstrukcją rdzenia kręgo-
wego autologicznymi nerwami obwodowymi u pacjenta z przeciętym rdzeniem 
kręgowym. Lekarze z Kliniki Ginekologii i Położnictwa ASK kierowanej przez 
prof. dr hab. Mariusza Zimmera dokonali unikatowej w skali świata procedu-
ry odroczenia porodu drugiego i trzeciego płodu w samoistnej ciąży trojaczej 
o 75 dni. Neurochirurdzy wykonali jako pierwsi w regionie operacje głębokiej 
stymulacji mózgu w  leczeniu choroby Parkinsona oraz drżenia samoistnego. 
Lekarze z  Kliniki Neurochirurgii zostali nagrodzeni przez kapitułę konkur-
su „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia” tytułem Liderów Medycyny 2014 oraz 
przez miesięcznik „National Geographic” wyróżnieniem za wybitne osiągnię-
cia naukowe.

Warto odnotować fakt przyznania Uniwersyteckiemu Szpitalowi Kliniczne-
mu nagrody „Dolnośląski Gryf” za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz 
rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. 

Sukcesem w działalności klinicznej w  latach 2010–2015 było wybudowanie 
„Przylądka Nadziei” – Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i  Hematologii 
Dziecięcej, zlokalizowanej przy ulicy Borowskiej 213.

W 2010 r. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” w poro-
zumieniu z Uczelnią oraz akademickim szpitalem klinicznym (ówczesna nazwa 
szpitala) rozpisała międzynarodowy konkurs na projekt nowej kliniki. Wygrała 
niemiecka firma HSP, posiadająca bardzo duże doświadczenie w projektowaniu 
obiektów szpitalnych na całym świecie. Po zawiązaniu konsorcjum z  wrocław-
skim biurem MPP Maćków w ciągu 1,5 roku HSP wykonało kompletny projekt 
budowlany. Całość projektu o  wartości 2,5  mln zł sfinansowała i  przekazała 
w darowiźnie UMW Fundacja. Fundacja przez 4 lata organizowała liczne akcje 
charytatywne i kampanie służące zbiórce pieniędzy na budowę „Przylądka Na-
dziei”, gromadząc na funduszu budowy pierwsze 10 mln zł. Dzięki temu oraz 
otrzymanemu w grudniu 2011 r. pozwoleniu na budowę Uczelnia mogła starać 

piło przeniesienie Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii z ul. Wrońskiego 13c 
na ul. Chałubińskiego 2-2a, przeniesienie Kliniki Endokrynologii i Diabetologii 
Wieku Rozwojowego z ul. Wrońskiego 13c na ul. Chałubińskiego 2-2a, a  także 
przeniesienie Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii z ul. Pasteu-
ra 4 na ul. Curie-Skłodowskiej 66. W 2014 r. nastąpiło przeniesienie Kliniki Pedia-
trii i Chorób Infekcyjnych z ul. Bujwida 44 na ul. Chałubińskiego 2-2a. Dzięki tym 
przesunięciom zostały zwolnione niektóre budynki, w których SPSK Nr 1 prowa-
dził do tej pory działalność leczniczą i  które zostały przekazane właścicielowi, 
czyli Uczelni.

Ogromnym problemem, zarówno dla Uczelni jako podmiotu tworzącego, 
jak i  dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1  była w  okresie  
2010–2015 sytuacja finansowa tego szpitala. Kluczowym osiągnięciem obecnej 
Dyrekcji było znaczne zredukowanie długu powstałego w latach poprzedzających 
analizowany okres. W  2012 r. szpital znajdował się w  najtrudniejszej sytuacji  
finansowej od początku swojego istnienia. 

Z  powodu strat oraz zadłużenia z  ubiegłych lat, których eskalacja nastąpiła 
w 2011 r., strata netto wyniosła 32 mln 195 tys. zł, a zadłużenie prawie 141 mln zł. 
Stratę netto zredukowano z 32 mln 195 tys. zł w 2011 r. do 3 mln 49 tys. zł w 2012 r. 
tak, aby w 2013 r. osiągnąć zysk netto w wysokości 3 mln 390 tys. zł, w 2014 r. – 5 mln 
999 tys. zł, a w 2015 r. – 8 mln 301 tys. zł. 

W  2013 r. pierwszy raz od 2003 r. wynik finansowy był dodatni i  wyniósł  
10 mln 454 tys. zł. Wynik ten został poprawiony od 2010 r. o 17 mln 771 tys. zł, od 
wyniku z 2011 r. o 28 mln 292 tys. zł, a od wyniku z 2012 r. o 15 mln 837 tys. zł. 
Obecnie szpital odzyskuje równowagę finansową, która pozwala optymistycznie 
spoglądać w przyszłość.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1  w  2014 r. uroczyście obcho-
dził 60-lecie działalności. Częścią obchodów jubileuszu była wizyta ówczesnego 
Premiera RP Donalda Tuska, który 5.06.2014 r. spotkał się z pacjentami Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 

W 2015 r. SPSK Nr 1 zajął I miejsce w rankingu szpitali publicznych w grupie 
szpitali o wartości kontraktu powyżej 70 mln zł. Także w 2015 r. SPSK Nr 1 uzy-
skał certyfikat lidera procesu wdrażania regionalnych map potrzeb zdrowotnych 
przyznany przez Ministerstwo Zdrowia wyłonionego w ramach projektu „Po-
prawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu two-
rzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych”. W 2015 r. SPSK Nr 1 uzyskał 
certyfikat przyznany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wraz 
z  rekomendacją dla Wrocławskiej Szkoły Rodzenia w SPSK Nr 1, mieszczącej 
się przy Klinice Ginekologii i Położnictwa. W standardzie Edukacja Przedporo-
dowa przyznano placówce tytuł „Wyróżniającej się szkoły rodzenia na Dolnym 
Śląsku”.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego może po-
chwalić się sukcesami na różnych płaszczyznach. Otrzymał wiele wyróżnień 
i nagród zarówno za organizację i zarządzanie, jak i za działalność medyczną. Le-
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Placówka udziela świadczeń zdrowotnych z  zakresu podstawowej i  specjali-
stycznej opieki zdrowotnej, wykonuje zadania badawczo-naukowe, uczestniczy 
w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu związanych ze służbą zdrowia  
i kształcenia osób wykonujących zawody medyczne. 

W skład Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wchodzą następujące klini-
ki: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Angiologii, Nadciśnienia 
Tętniczego i  Diabetologii, Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i  Proktologicznej, 
Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i  Transplantacyjnej, Klinika Chirurgii 
Ogólnej i  Chirurgii Onkologicznej, Klinika Chirurgii Serca, Klinika Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej, Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Klinika Cho-
rób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Klinika Gastroen-
terologii i Hepatologii, Klinika Ginekologii, Położnictwa, Klinika Neonatologii, 
Klinika Kardiologii, Klinika Medycyny Ratunkowej – Szpitalny Oddział Ratun-
kowy, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Klinika Nefrologii Pedia-
trycznej, Klinika Neurochirurgii, Klinika Neurologii, Klinika Okulistyki, Klinika 
Ortopedii i  Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Otolaryngologii, Chirurgii 
Głowy i Szyi, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Transplantacji Szpi-
ku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu to kompleks szpi-
talny udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycz-
nej opieki zdrowotnej, wykonujący zadania badawczo-naukowe, przygotowujący 
osoby do wykonywania zawodów medycznych i kształcenia osób wykonujących 
te  zawody. Szpital jest wielospecjalistyczną jednostką opieki zdrowotnej, miesz-
czącą się w obrębie ulic M. Curie-Skłodowskiej, T. Chałubińskiego i Wybrzeża 
L. Pasteura. W jego historii zapisało się wielu wybitnych naukowców, m.in.: Jan 
Mikulicz-Radecki, prof. Antoni Falkiewicz, prof. Edward Szczeklik, prof. Zofia 
Czyżewska, prof. Wiktor Bross, prof. Anatol Kustrzycki, prof. Stefan Koczorow-
ski, prof. Antoni Aroński. 

SPSK  Nr  1  to jeden z  największych szpitali na Dolnym Śląsku, w  którym – 
oprócz oddziałów dla pacjentów dorosłych – znajdują się także specjalistyczne 
oddziały dla dzieci. Jako jedyny na Dolnym Śląsku leczy dzieci z zaburzeniami 
diabetologicznymi, prowadzi leczenie za pomocą pomp insulinowych w Klinice 
Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Realizuje także liczne pro-
gramy lekowe, niektóre jako jedyna jednostka w Województwie Dolnośląskim.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu dzia-
łają następujące kliniki: Klinika Anestezjologii i  Intensywnej Terapii, Oddział 
Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii, Klinika Chirurgii Ogólnej, Ga-
stroenterologicznej i Endokrynologicznej, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmo-
wego i Chirurgii Ogólnej, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Klinika Cho-
rób Wewnętrznych, Geriatrii i  Alergologii, Klinika Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii, Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Klinika 
Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, Klinika Geriatrii, Klinika Gi-
nekologii i Położnictwa, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji 

się o  dofinansowanie projektu. W  grudniu 2012 r. „Przylądek Nadziei” otrzy-
mał unijną dotację w wysokości 85 mln zł, uzupełnioną o wkład Ministerstwa 
Zdrowia w wysokości 15 mln zł. Do przetargu na generalnego wykonawcę sta-
nęło 5  firm; wygrała firma Erbud, która za 63 mln zł zadeklarowała się zreali-
zować inwestycję budowlaną do połowy 2015 r. Budowa ruszyła w  czerwcu 
2013 r. We wrześniu 2015 r. budynek został oficjalnie oddany do użytku. Od  
25.11.2015 r. w strukturę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego włączona zosta-
ła Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W  latach 2010–2015 oba szpitale kliniczne wdrożyły wiele innowacyjnych 
procedur diagnostycznych i  terapeutycznych, często unikatowych w  skali kra-
ju. Jednocześnie efektywnie ubiegały się o pozyskanie środków unijnych, które 
zarówno pomogły w zrealizowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych (np. mo-
dernizacji zabytkowego kompleksu budynków użytkowanych przez SPSK Nr 1), 
jak i pozwoliły na zakup specjalistycznej aparatury i  sprzętu medycznego oraz 
wyposażenia informatycznego.

Władze Uczelni aktywnie wspierają działalność szpitali klinicznych. JM Rek-
tor UMW oraz Prorektor ds. Klinicznych uczestniczą w posiedzeniach rad spo-
łecznych szpitali klinicznych, dzięki czemu na bieżąco zapoznać się z aktualną 
informacją o sytuacji w szpitalach. Sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, pół-
roczna i roczna szpitali klinicznych, która jest dostarczana do Zespołu ds. Nadzo-
ru nad Szpitalami Klinicznymi, gdzie jest dokładnie analizowana, służy ponadto 
władzom rektorskim do oceny sytuacji w  nadzorowanych szpitalach. Wsparcie 
Uczelni dla szpitali klinicznych wyraża się również w poręczeniu kredytu, któ-
ry został udzielony Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 
przez Bank Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłuże-
nia najbardziej obciążającego Szpital.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jako organ założy-
cielski dla szpitali klinicznych na bieżąco monitoruje sytuację w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 oraz Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego. 

Działalność kliniczna jest, obok nauki i dydaktyki, nieodłączną częścią dzia-
łalności uczelni medycznych.

Podstawowe dane dotyczące szpitali klinicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego to największy 

na Dolnym Śląsku kompleks szpitalny położony przy ul. Borowskiej 213 we Wro-
cławiu, obecnie składający się z 24 klinik, 30 poradni, 30 pracowni diagnostycz-
nych wraz z laboratoriami, centralnego bloku operacyjnego, który dysponuje 20 
salami operacyjnymi oraz 6 satelitarnymi salami operacyjnymi. Szpital dysponuje 
także 19-łóżkową stacją dializ dla dorosłych i 9-łóżkową stacją dializ dla dzieci 
oraz 37 łóżkami intensywnej terapii dla dorosłych i  noworodków. W  USK jest 
szpitalny oddział ratunkowy wraz z lądowiskiem dla helikopterów. Baza łóżkowa 
szpitala to 1054 łóżek.
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Rozwój Uczelni

L ata 2010–2015 to okres wielu ważnych zmian na naszej Alma Mater. 
Przede wszystkim Uczelnia spełniła kryteria i w 2012 r. uzyskała status 
uniwersytetu medycznego. Łączyło się to z  koniecznością dokonania 

wszelkich modyfikacji związanych ze zmianą nazwy Uczelni, m.in. stworzeniem 
nowej identyfikacji wizualnej Uczelni, opracowaniem nowych wzorów odznaczeń 
przyznawanych przez UMW, nowego sztandaru Uczelni itp. Wydział Lekarski, 
po długich staraniach, w 2012 r. odzyskał zawieszone uprawnienia do nadawania 
stopnia doktora habilitowanego i  prowadzenia postępowania o  nadanie tytułu 
profesora. W  jubileuszowej, 15. edycji rankingu „Perspektywy 2014” w  katego-
rii wg typów uczelni UMW wśród uczelni medycznych zajął wysokie V miejsce 
(wyższe niż w poprzednich edycjach rankingu), a pod względem warunków ja-
kości kształcenia okazał się bezkonkurencyjny, zajmując I miejsce. W edycji z 2015 r. nasz 
Uniwersytet zamknął pierwszą dwudziestkę wszystkich uczelni w  Polsce pod 
względem umiędzynarodowienia.

Opracowano nową strategię rozwoju UMW na lata 2014–2020. Jasno określono 
w niej misję Uczelni, którą jest profesjonalne kształcenie specjalistycznych kadr me-
dycznych i  farmaceutycznych oraz prowadzenie innowacyjnych badań naukowych 
w trosce o zdrowie i życie człowieka. Stategia zawiera następujące stwierdzenie: „pra-
gniemy, aby Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu [...] stał się do roku 2020: 

– znaczącą europejską uczelnią medyczną, łączącą wysokiej jakości kształce-
nie i badania naukowe z opieką medyczną realizowaną na bazie klinicznej; 

– renomowanym, nowoczesnym ośrodkiem medycznym, umożliwiającym zdo-
bycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie oraz kształtującym niena-
ganne postawy etyczne; 

– instytucją innowacyjną, efektywną, sprawnie zarządzaną oraz zapewniającą 
swoim pracownikom i studentom możliwość indywidualnego rozwoju”. 

Określono również, że głównymi wartościami działalności są: 
– zdrowie i życie człowieka;
– kształcenie studentów w poszanowaniu godności i praw człowieka bez względu 

na rasę, narodowość i wyznanie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki;
– zintegrowana społeczność uniwersytecka, identyfikująca się z  Uczelnią, 

współodpowiedzialna za jej rozwój. 
Całkowicie zmieniono strukturę strategii rozwoju, ukierunkowując ją na za-

rządzanie procesami. Wyodrębniono 2 kluczowe procesy: naukowy i dydaktyczny. 
Nadzór nad szpitalami klinicznymi, zarządzanie finansami, zarządzanie personelem 
oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury to działania wspierające te procesy. Nowa, 
zaktualizowana Strategia rozwoju jest zgodna z  postanowieniami Procesu Boloń-

Szpiku, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Klinika Pediatrii, Gastroente-
rologii i Żywienia, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Klinika Psychiatrii. 
Do 23.11.2015 r. w SPSK Nr 1 funkcjonowała Klinika Transplantacji Szpiku, On-
kologii i Hematologii Dziecięcej.

prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
Prorektor ds. Klinicznych
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riusza nie decyduje o  ostatecznej ocenie, jest jednak ważnym elementem bra-
nym pod uwagę przez komisję dokonującą kontroli na poszczególnych szczeblach. 
Praktycznie całość oceny pracownika naukowo-dydaktycznego, jak i wszystkich 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jest realizowana w for-
mie elektronicznej z  wykorzystaniem platformy E-Talent. W  przypadku oceny 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zmieniono i uszczegóło-
wiono kryteria tak, aby oceniać adekwatność kompetencji pracownika do zajmo-
wanego stanowiska. Ocena jest również elementem mobilizującym do bardziej 
wytężonej pracy, zwracając uwagę na obszary wymagające doskonalenia. 

W  ostatnim czasie nastąpiły też poważne zmiany w  działalności wydawni-
czej Uczelni. Szczególną wagę przyłożono do jakości czasopism UMW. Sztanda-
rowe czasopismo „Advances in Clinical and Experimental Medicine” uzyskuje 
coraz większą renomę i wyższy współczynnik wpływu IF, który obecnie wynosi 
1,179  pkt. Jest to niewątpliwa zasługa całego zespołu redakcyjnego kierowane-
go przez redaktor naczelną prof. dr hab. Marię Podolak-Dawidziak. Pozostałe 
czasopisma: „Dental and Medical Problems”, „Polimery w  Medycynie” (indek-
sowane w bazie PubMed), „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” uzyskują coraz 
wyższą punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy czym naj-
większy wzrost odnotowało czasopismo „Dental and Medical Problems”, które 
w tej chwili ma 11 pkt. MNiSW. W nawiązaniu do powstających w Polsce, w tym 
na naszej Uczelni, centrów symulacji medycznych podjęto decyzję o wydawaniu 
nowego periodyku naukowego „Clinical Education and Medical Simulation”. Do 
osiągnięć z zakresu wydawania czasopism naukowych z pewnością przyczyniły 
się zmiany proceduralne, m.in. wprowadzenie elektronicznego systemu Editorial 
System, który umożliwia całościową obsługę administracyjno-redakcyjną nadsy-
łanych do poszczególnych redakcji prac w nowoczesny sposób. Uporządkowano 
też wiele kwestii praw własności intelektualnej, dostosowując dokumenty do obo-
wiązujących wymogów krajowych i międzynarodowych. Została przygotowana nowa 
szata graficzna czasopism, spójna z nią strona internetowa, ujednolicone, nowocze-
sne okładki. Wydawnictwo jest przygotowane do wydawania czasopism w wersji 
elektronicznej w związku ze współczesną tendencją do ograniczania wersji pa-
pierowych. Uczelnia corocznie wydaje wiele książek, podręczników i skryptów. 
Książki te są adresowane do studentów różnych kierunków, lekarzy, farmaceutów 
i szerszego grona odbiorców. Na uwagę zasługuje poszerzenie oferty wydawniczej 
o skrypty i materiały dydaktyczne wydawane w języku angielskim dla studentów 
English Division, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, m.in. Medical Bio-
logy, Lab Manual, Handbook of Chemistry, Practical Skills for Primary Care Phy-
sicians. W  omawianym okresie stworzono możliwość rozprowadzania książek 
wydanych przez naszą Uczelnię poprzez podmioty zewnętrzne, m.in. księgarnie 
internetowe. Pozycje książkowe wydawane przez Uniwersytet Medyczny we Wro-
cławiu trafiły też na półki tradycyjnych księgarni. Odnotowano znaczący wzrost 
sprzedaży, co ma niebagatelny wpływ na promocję naszej Uczelni. Regularnie 
ukazuje się „Gazeta Uczelniana”, która w ciągu ostatnich 5 lat zyskała odmien-

skiego (który ma na celu utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższe-
go), strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r., strategią rozwoju 
województwa dolnośląskiego do 2020 r., strategią Wrocław w perspektywie 2020 plus 
oraz oczywiście Statutem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W  ramach działalności rozwojowej i  promocyjnej Uczelni dołożono sta-
rań o tożsamość wizualną Uczelni. Aby ułatwić identyfikację Uczelni, zarówno 
w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym, opracowano Księgę Znaku, za-
strzeżono logotyp UMW w Urzędzie Patentowym RP oraz zaprojektowano stro-
nę internetową Uczelni. Wprowadzenie na stronie www zmian poprzedziliśmy 
zebraniem opinii wśród studentów i pracowników. Po analizie uzyskanego ma-
teriału starano się w możliwie jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom 
uczelnianej społeczności. W wyniku tych działań powstała nowa strona interne-
towa Uczelni, nowoczesna pod względem informatycznym i graficznym, przej-
rzysta, dostosowana do potrzeb studentów i pracowników, bardziej intuicyjna. 
Zaprojektowano i wprowadzono do sprzedaży nowe gadżety promocyjne, m.in.: 
koszulki, bluzy z kapturem, kubki, czapeczki, torby, długopisy, zakreślacze, smy-
cze, zakładki, notatniki itp. Na Uczelni w miejscach strategicznych zamontowano 
gabloty prezentujące materiały promocyjne UMW. 

W 2014 r. został nakręcony film promocyjny w współpracy ze Studiem Filmo-
wym „LAMA”. Opracowano scenariusz, który przedstawia UMW jako uczelnię 
z bogatą historią, tradycją, ale też idącą z duchem czasu i nowoczesną, oferującą 
różnorodność kierunków, dobrze wyposażoną i dającą perspektywy rozwoju oso-
bistego i zawodowego. Do udziału w filmie (na zasadach wolontariatu) zgłosiło się 
wielu studentów i pracowników administracyjnych, naukowych i dydaktycznych. 
Nakręcono dwie wersje spotu – dłuższą w języku polskim i krótszą w języku an-
gielskim. Nagranie jest dostępne na stronie internetowej www.umed.wroc.pl. Jest 
często wykorzystywane do promocji Uczelni na targach edukacyjnych, a także na 
konferencjach naukowych.

Dostrzeżono istotność mediów społecznościowych zarówno w komunikacji, 
jak i promocji. W związku z tym w 2012 r. założono oficjalny profil Uczelni na 
Facebooku, który od tej pory stał się doskonałą platformą komunikacyjną, po-
czątkowo w głównej mierze dla naszych studentów, a z upływem czasu także dla 
pracowników. Z założenia jest to jednak narzędzie służące UMW do budowania 
komunikacji zewnętrznej. Od kwietnia 2015 r. konto naszej Uczelni można też 
znaleźć na Instagramie. Zasięg i  liczba obserwujących osób stale się zwiększa. 
Obecnie nasz profil obserwuje ponad 1000 osób. 

Zmieniono system oceny pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowni-
ków niebędących nauczycielami akademickimi. Wypracowano nowy formularz 
oceny pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego, przyporządkowując 
poszczególnym obszarom działalności (działalność naukowo-dydaktyczna i orga-
nizacyjna) odpowiednie wagi. W ocenie wyraźnie podniesiono rangę działalności 
naukowej, publikacyjnej, co jest związane z dostosowaniem oceny do kryteriów 
kategoryzacji jednostek naukowych. Założono, że uzyskany wynik z kwestiona-
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Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu”, źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (RPO WD), wartość projektu: 5 720 347,20 zł, 
dofinansowanie: 3 838 851,92 zł, okres realizacji: 2010–2014.

Uzyskano również finasowanie i  zrealizowano projekt: „Ponadregionalne 
Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – »Przylądek Nadziei«. Rozbudowa 
Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Trans-
plantacji Szpiku, Onkologii i  Hematologii Dziecięcej”, źródło dofinansowania: 
Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko (PO IiŚ), wartość projektu: 
101 021 559,48 zł, dofinansowanie: 99 865 465,76 zł, okres realizacji: 2011–2015.

W latach 2013–2015 pozyskano i zrealizowano projekt mający na celu pod-
niesienie poziomu zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu: „Zin-
tegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”, źródło 
dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), wartość projektu: 
5 452 127,09 zł, dofinansowanie: 5 452 127,09 zł, okres realizacji: 2013–2015.

W ostatnich latach prowadzono starania o uzyskanie środków na stworzenie 
Centrum Symulacji Medycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 
Działania te zakończyły się sukcesem i rozpoczęciem projektu: „Rozwój dydak-
tyki w  Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”, źródło dofinansowania: 
Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” (POWER), wartość projektu:  
17 857 272,19 zł, dofinansowanie: 17 857 272,19 zł, okres realizacji: 2016–2021.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej jest jednym z  głównych działań 
Uczelni zapisanych w Strategii rozwoju. Planowane jest, że działania dydaktyczne 
w Centrum rozpoczną się w roku akademickim 2017/2018.

prof. dr hab. Jacek Szepietowski
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

ną, kolorową szatę graficzną i inny układ. Od wielu lat pełni ona rolę narzędzia 
służącego budowaniu komunikacji wewnętrznej. Zamieszczane są w niej bieżące 
informacje związane z działalnością UMW, sprawozdania z uroczystości, kongre-
sów, zjazdów naukowych, osiągnięcia naszych pracowników i studentów, a także 
artykuły historyczne oraz wspomnienia o zmarłych zasłużonych pracownikach 
UMW.

Od lat wydawnictwo Uczelni jest obecne na Wrocławskich Targach Książki 
Naukowej, gdzie prezentuje swoje publikacje. Za książkę Medycyna uniwersytec-
ka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 r. otrzymaliśmy wyróżnienie przyznane 
przez jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej pod-
czas XVIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej”. 

W 2012 r. zorganizowano konferencję pt. „Polityka wydawnicza i antyplagia-
towa na uczelniach medycznych”. Była to pierwsza w  Polsce konferencja doty-
cząca nierzetelności w publikacjach naukowych i naruszania etyki w medycynie. 
Zgromadziła ponad 300 osób: naukowców, redaktorów czasopism medycznych 
i przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za popularyzowanie nauki. Zwró-
cono uwagę na problemy wydawnictw uczelni medycznych i stale rosnący odsetek 
błędów merytorycznych w publikacjach naukowych. Interdyscyplinarna platfor-
ma wymiany doświadczeń środowiska naukowego i wieloaspektowość programu 
oraz różnorodne spojrzenia profesjonalistów na temat polityki wydawniczej i an-
typlagiatowej to główne atuty wspomnianej konferencji.

W  omawianym okresie prowadzono i  zakończono realizację następujących 
projektów inwestycyjnych Uczelni:

1. „Rewitalizacja zespołu zabytkowej architektury klinik Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu”, źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (RPO WD), wartość projektu: 
12 024 981,20 zł, dofinansowanie: 8 417 486,84 zł, okres realizacji: 2010–2012;

2. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dol-
nośląskiej Farmacji”, źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013 (RPO WD) i budżet państwa, 
wartość projektu: 71 035 194,13 zł, dofinansowanie: 67 810 587,97 zł, okres reali-
zacji: 2007–2012;

3. „Budowa i  Wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i  Innowacji 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”, źródło 
dofinansowania: Program Operacyjny „Infrastruktura i  Środowisko” (POIiŚ), 
wartość projektu: 101 477 508,85 zł, dofinansowanie: 88 256 165,18 zł, okres re-
alizacji: 2007–2015;

4. „Dom Śląskiego Aptekarza”, źródło dofinansowania: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD), wartość 
projektu: 6 588 579,40 zł, dofinansowanie: 4 607 095,08 zł, okres realizacji: 2010–
2011, inwestycja uzyskała „Złoty Laur” Miejskiego Konserwatora Zabytków;

5. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Sto-
matologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału 
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Wydział Lekarski

W latach 2010–2015 Wydziałem Lekarskim kierowali: od 1.09.2008 r. 
do 31.08.2012 r.: Dziekan – dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, 
prof. nadzw. UMW (do 10.01.2012 r.), p.o. Dziekana – dr hab. Mał-

gorzata Sobieszczańska, prof. nadzw. UMW, Prodziekani: ds. Nauki – dr hab. 
M. Sobieszczańska, prof. nadzw. UMW, ds. Studentów – dr hab. Bohdan Gworys, 
prof. nadzw. UMW, ds. Studentów Zagranicznych – dr Rafał Dobek, ds. Socjal-
no-Bytowych – dr hab. Grażyna Gościniak, prof. nadzw. UMW; od 1.09.2012 r.: 
Dziekan – prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Prodziekani: ds. Nauki – prof. 
dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów, ds. Studentów – dr hab. B. Gworys, prof. 
nadzw. UMW, ds. Studiów w Języku Angielskim – prof. dr hab. Andrzej Hendrich, 
ds. Socjalno-Bytowych – dr hab. Lidia Łysenko.

Do 31.12.2015 r. w skład Wydziału Lekarskiego wchodziło 29 katedr, 2 samo-
dzielne kliniki, 5 samodzielnych zakładów i 1 samodzielna pracownia. Na Wydzia-
le było zatrudnionych 23 profesorów zwyczajnych, 12 profesorów nadzwyczajnych 
z tytułem profesora, 1 profesor wizytujący na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego, 10 doktorów habilitowanych powołanych na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego, 21 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta, 178 adiunktów, 
69 asystentów, 42 starszych wykładowców, 7 wykładowców.

W latach 2010–2015 na podstawie zarządzenia JM Rektora UMW utworzo-
no, przekształcono lub zniesiono na Wydziale Lekarskim następujące jednostki 
organizacyjne:

1. Zarządzeniem nr 19/XV R/2012 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 21 marca 
2012 r. przekształcono II Katedrę i Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Neonato-
logii w II Katedrę i Klinikę Ginekologii i Położnictwa oraz wyodrębniono samo-
dzielną jednostkę – Katedrę i Klinikę Neonatologii;

2. Zarządzeniem nr 62/XV R/2013  Rektora UMW we Wrocławiu z  dnia 
10 września 2013 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego utworzono Sekcję ds. 
Kształcenia w Języku Angielskim;

3. Zarządzeniem nr 1/XV R/2015 Rektora UMW we Wrocławiu z dnia 14 stycz-
nia 2015 r. w Katedrze Pedagogiki zlikwidowano Zakład Pedagogiki Zdrowia;

4. Zarządzeniem nr 77/XV R/2015 Rektora UMW we Wrocławiu z dnia 19 paź-
dziernika 2015 r. przekształcono Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Ge-
riatrii i Alergologii w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Alergologii oraz 
utworzono Klinikę Geriatrii;

5. Zarządzeniem nr 58/XV R/2015  Rektora UMW we Wrocławiu z  dnia 
17 sierpnia 2015 r. zmieniono nazwę Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, 
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego na Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrz-
nych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej.
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W latach 2010–2015 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł nauko-
wy profesora nauk medycznych wielu pracownikom. W 2010 r. tytuł otrzymali:  
dr hab. Sławomir Suchocki, dr hab. Andrzej Szuba; w 2013 r. tytuł otrzymał  
dr hab. Wojciech Mędrala; w 2014 r. tytuł otrzymali: dr hab. Piotr Dzięgiel, dr hab. 
G. Gościniak, dr hab. A. Hendrich, dr hab. Grzegorz Mazur, dr hab. Witold Pilec-
ki, dr hab. M. Sobieszczańska; w 2015 r. tytuł otrzymali: dr hab. Grażyna Durek, 
dr hab. Jan Godziński, dr hab. Krystyna Pawlas, dr hab. M. Podhorska-Okołów,  
dr hab. Beata Ponikowska, dr hab. Krzysztof Reczuch, dr hab. Beata Sobieszczań-
ska, dr hab. Paweł Surowiak. 

W latach 2010–2015 powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego przez 
JM Rektora UMW otrzymali: w 2010 r. prof. dr hab. Julia Bar, prof. dr hab. Wiktor 
Bednarz, prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. dr hab. Anna Skoczyńska; w 2011 r. 
prof. dr hab. Marian S. Gabryś, prof. dr hab. Barbara Iwańczak, prof. dr hab. An-
drzej Karmowski; w 2012 r. prof. dr hab. Maciej Zabel; w 2014 r. prof. dr hab. 
G. Mazur, prof. dr hab. P. Dzięgiel, prof. dr hab. M. Sobieszczańska; w 2015 r. prof. 
dr hab. W. Mędrala.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego w UMW zostali powołani przez 
JM Rektora UMW: w 2010 r. dr hab. Lidia Hirnle; w 2011 r. dr hab. Ireneusz 
Całkosiński, dr hab. Agnieszka Hałoń, dr hab. J. Godziński, dr hab. M. Podhor-
ska-Okołów, dr hab. Beata Ponikowska, dr hab. B. Sobieszczańska, dr hab. P. 
Surowiak, prof. dr hab. A. Szuba, dr hab. Anna Wolańczyk-Mędrala; w 2012 r. 
dr hab. Barbara Królak-Olejnik; w 2013 r. dr hab. Anil Kumar Agrawal, prof. dr 
hab. W. Mędrala, dr hab. W. Pilecki, dr hab. Jolanta Saczko, dr hab. M. Sobiesz-
czańska; w 2014 r. dr hab. Rafał Poręba, dr hab. Jerzy Świerkot; w 2015 r. dr hab. 
Mirosława Ferens-Sieczkowska, dr hab. Irena Kustrzeba-Wójcicka, dr hab. Grze-
gorz Terlecki.

W  latach 2010–2015  powołanie na stanowisko profesora wizytującego na 
UMW otrzymali: w 2012 r. prof. dr hab. Nikolaus Blin; w 2014 r. dr hab. Vladimir 
Bobek.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła uchwały Rady Wydzia-
łu Lekarskiego, przyznając stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk me-
dycznych. Stopień ten uzyskali: w 2010 r. dr Hanna Gerber (chirurgia); w 2013 r.  
dr Waldemar Goździk (anestezjologia i  intensywna terapia); w 2014 r. dr Ma-
rzenna Bartoszewicz (mikrobiologia), dr Paweł Domosławski (chirurgia ogólna), 
dr Jan Gnus (chirurgia ogólna), dr Tomasz Jurek (medycyna sądowa), dr Tadeusz 
Sebzda (patofizjologia), dr Małgorzata Trocha (patofizjologia), dr Andrzej Wojnar 
(patomorfologia); w 2015 r. dr Barbara Sozańska (alergologia).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych z zakresu biolo-
gii medycznej uzyskali: w 2010 r. dr I. Kustrzeba-Wójcicka (biochemia lekarska), 
dr Barbara Ślesak (immunologia i immunoonkologia); w 2014 r. dr Marek Drab 
(biologia komórki), dr Agata Matejuk (immunologia); w 2015 r. dr Katarzyna Au-
goff (biologia komórki), dr Ewa Kratz (immunochemia), dr Magdalena Staniszew-
ska (biochemia).

Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: w 2010 r. z zakresu medy-
cyny: lek. Grzegorz Gogolewski (23.04.2010 r.), lek. Bartosz Grotthus (17.12.2010 r.), 
lek. Andrzej Hap (28.05.2010 r.), lek. Kazimierz Hercuń (26.11.2010 r.), lek. Anna 
Kofla-Dłubacz (26.02.2010 r.), lek. Magdalena Krzyżak-Jankowicz (25.06.2010 r.), 
mgr piel. Ewa Kuriata (22.10.2010 r.), lek. Piotr Sysło (22.10.2010 r.), lek. Łukasz 
Szleszkowski (25.06.2010 r.), lek. Marcin Szymański (23.04.2010 r.), lek. Ewa Mor-
giel (25.06.2010 r.), lek. Barbara Pieniążek (26.11.2010 r.), lek. Michał Pomorski 
(25.06.2010 r.), lek. Elżbieta Razik (25.06.2010 r.), lek. Rafał Sozański (28.05.2010 r.); 
w 2010 r. z zakresu biologii medycznej: mgr biol. Ilona Iżykowska (26.11.2010 r), 
mgr biol. Paweł Karpiński (26.11.2010 r.), lek. Ewa Kilar (26.03.2010 r.), mgr chemii 
Anna Lemańska-Perek (25.06.2010 r.), mgr analityki med. Małgorzata Małodobra 
(17.12.2010 r.), mgr farmacji Jadwiga Maniewska (26.03.2010 r.), mgr inż. biotech-
nol. Agnieszka Pilecka (28.05.2010 r.), mgr inż. Katarzyna Ratajczak (25.06.2010 r.), 
mgr biol. Dorota Tichaczek-Goska (26.11.2010 r.); w 2011 r. z zakresu medycyny: 
lek. Marta Berghausen-Mazur (27.05.2011 r.), lek. Anna Dębińska (16.12.2011 r.), 
lek. Łukasz Jagielski (17.06.2011 r.), lek. dent. Kamil Jurczyszyn (25.02.2011 r.), lek. 
Mikołaj Karmowski (28.01.2011 r.), lek. Joanna Klempous (21.10.2011 r.), lek. Bar-
tłomiej Knychalski (16.12.2011 r.), lek. Magdalena Koba-Wszędybył (25.02.2011 r.), 
lek. Krystyna Kobel-Buys (28.01.2011 r.), lek. Agnieszka Konieczna (27.05.2011 r.), 
lek. Alicja Łata (15.04.2011 r.), lek. Henryk Maciąg (15.04.2011 r.), lek. Katarzy-
na Matysiak (27.05.2011 r.), lek. Grzegorz Myszczyszyn (17.06.2011 r.), lek. Julia 
Rudno-Rudzińska (25.02.2011 r.), lek. Maciej Sebastian (17.06.2011 r.), lek. Joanna 
Syrycka (28.01.2011 r.), lek. Marek Tomala (17.06.2011 r.); w 2011 r. z zakresu bio-
logii medycznej: mgr analityki med. Adriana Janczura (27.05.2011 r.), mgr Michał 
Kużdżał (28.01.2011 r.); w 2012 r. z zakresu medycyny: lek. Marek Chowaniec 
(14.12.2012 r.), lek. Dorota Cichosz (14.12.2012 r.), lek. Piotr Kolęda (22.06.2012 r.), 
lek. Katarzyna Kuchnicka (14.12.2012  r.), lek. Małgorzata Micał-Strąk 
(24.02.2012 r.), lek. Marta Nowakowska-Kotas (14.12.2012 r.), lek. Paweł Ostasie-
wicz (26.10.2012 r.), mgr piel. Monika Przestrzelska (23.11.2012 r.), lek. Andrzej 
Skomra (24.02.2012 r.), lek. Jolanta Siedlecka-Dawidko (28.09.2012 r.), lek. Janusz 
Sokołowski (23.11.2012 r.), lek. Bożena Szkolny (14.12.2012 r.), lek. Dorota Szumny 
(23.11.2012 r.), lek. Ewa Syweńki (28.09.2012 r.), lek. Joanna Tlolka (23.11.2012 r.), 
lek. Magdalena Wasik (22.06.2012 r.), lek. Agnieszka Wieczorek (23.03.2012 r.), lek. 
Jowita Woźniak (22.06.2012 r.), lek. Marcin Ziajkiewicz (20.04.2012 r.); w 2012 r. 
z zakresu biologii medycznej: mgr analityki med. Iwona Chromik (24.02.2012 r.),  
mgr inż. biotechnol. Anna Duda-Madej (20.04.2012  r.), mgr biol. Piotr Gre-
lewski (23.03.2012 r.), mgr analityki med. Aleksander Myszka (22.06.2012 r.),  
mgr biotechnol. Blanka Rybka (23.11.2012 r.), mgr biotechnol. Jerzy Wiśniew-
ski (23.03.2012  r.), lek. Marcin Zawadzki (22.06.2012  r.); w 2013  r. z  zakresu 
medycyny: lek. Piotr Brzostowicz (21.03.2013 r.), lek. Paweł Gać (25.01.2013 r.),  
lek. Arkadiusz Konieczny (23.05.2013 r.), lek. Jerzy Koryś (21.03.2013 r.), lek. Elż-
bieta Łoniewska-Paleczny (12.12.2013 r.), lek. Grzegorz Marek (27.06.2013 r.), 
mgr biol. Bartłomiej Paleczny (23.05.2013 r.), lek. Oskar Pelzer (27.06.2013 r.), 
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 lek. Anna Rosner-Tenerowicz (26.09.2013 r.), lek. Robert Susło (23.05.2013 r.), lek. 
Agata Szulc (23.05.2013 r.), mgr piel. Agnieszka Szweda (12.12.2013 r.), lek. Ewa 
Trejnowska (27.06.2013 r.); w 2013 r. z zakresu biologii medycznej: mgr inż. bio-
technol. żywności Anna Choromańska (12.12.2013 r.), lek. Patrik (25.01.2013 r.),  
mgr inż. biotechnol. Patrycja Grosman-Dziewiszek (21.03.2013 r.), mgr biotechnol. 
Aleksandra Jethon (27.06.2013 r.), mgr farmacji, mgr biotechnol. Urszula Kasprzy-
kowska (21.02.2013 r.), mgr biol. Katarzyna Nowińska (23.05.2013 r.), mgr biol. 
Aleksandra Piotrowska (25.04.2013 r.), mgr inż. Ilona Rybińska (12.12.2013 r.), 
mgr inż. Alicja Tomaszek (12.12.2013 r.), mgr fizyki Paulina Wyrembek-Koczwa-
ra (18.12.2013 r.); w 2014 r. z zakresu medycyny: lek. Barbara Barteczko-Grajek 
(20.02.2014 r.), lek. Agnieszka Borys-Iwanicka (23.10.2014 r.), lek. mgr inż. bio-
technol. Irena Flinta (20.03.2014 r.), lek. Cezariusz Kazimierz Guth (24.04.2014 r.), 
lek. Małgorzata Kaczorowska (20.11.2014 r.), lek. Karolina Pesz (20.11.2014 r.),  
lek. Andrzej Popow (20.03.2014 r.), lek. Maciej Pregiel (24.04.2014 r.), lek. Bar-
tosz Puła (26.06.2014 r.), lek. Agata Sebastian (23.10.2014 r.), mgr piel. Anna Sto-
dolak (24.04.2014 r.), lek. mgr psychologii Karoliona Szeremeta (23.01.2014 r.); 
w 2014 r. z zakresu biologii medycznej: mgr biol., mgr biotechnol. Damian Bed-
narczyk (17.12.2014 r.), mgr fizyki Justyna Gąsiorowska (19.11.2014 r.), mgr bio-
technol. Karolina Jabłońska (5.02.2014 r.), mgr analityki med. Dominika Jakub-
czyk (12.11.2014 r.), mgr biotechnol. Adam Junka (29.01.2014 r.), lek. wet. Ewa 
Karuga-Kuźniewska (25.05.2014 r.), mgr biol. Joanna Kozłowska (19.02.2014 r.), 
mgr inż. biotechnol. Dorian Nowacki (11.06.2014 r.), mgr analityki med. Justyna 
Piwowarczyk (17.12.2014 r.), mgr inż. biotechnol. Marcin Szczot (7.05.2014 r.), mgr 
inż. biotechnol. Agnieszka Węgrzyn (19.03.2014 r.); w 2015 r. z zakresu medycy-
ny: lek. Anna Błońska (26.11.2015 r.), lek. Jacek Calik (26.03.2015 r.), lek. Maciej 
Cyran (18.06.2015 r.), lek. Rafał Dżygóra (26.11.2015 r.), lek. Małgorzata Gillert-
-Smutnicka (26.11.2015 r.), lek. Krzysztof Gomułka (29.10.2015 r.), lek. Agnieszka 
Janus (29.10.2015 r.), lek. Christopher Kobierzycki (26.03.2015 r.), mgr Wioletta 
Palczewska (26.03.2015 r.), lek. Marta Rorat (26.11.2015 r.), lek. Przemysław Rygał 
(26.11.2015 r.), lek. Anna Seredyn-Pieniądz (29.10.2015 r.), lek. Katarzyna Seweryn-
-Serkis (21.05.2015 r.), lek. Jacek Siewiera (22.01.2015 r.), mgr farmacji Marta Szan-
druk (17.12.2015 r.); w 2015 r. z zakresu biologii medycznej: mgr inż. Justyna Bazan 
(22.01.2015 r.), mgr biol., mgr archeologii Małgorzata Bonar (17.09.2015 r.), mgr 
inż. Agnieszka Bronowicka-Szydełko (21.05.2015 r.), mgr biologii Marta Czyżew-
ska (18.06.2015 r.), mgr inż. Katarzyna Dzierzba (26.03.2015 r.), mgr biotechnol. 
Irmina Grzegorek (29.10.2015 r.), mgr analityki med. Andrzej Janus (26.02.2015 r.), 
mgr biol. Anna Karpiewska (21.05.2015 r.), mgr inż. biotechnol. Artur Lipiński 
(18.06.2015 r.), mgr analityki med. Dagmara Michałowska (26.03.2015 r.), mgr 
biotechnol. Beata Olejnik (26.11.2015 r.), mgr analityki med. Anna Palko-Łabuz 
(18.06.2015 r.), lek. wet. Robert Pasławski (18.06.2015 r.), mgr biotechnol. Sylwia 
Smolińska (22.01.2015 r.), mgr biol. Michał Turniak (26.11.2015 r.), mgr inż. bio-
technol. farmaceutycznej Patrycja Wizińska (18.06.2015 r.), mgr inż. biotechnol. 
Ewa Wyrodek (17.12.2015 r.), mgr Agata Zemła (18.06.2015 r.).

W latach 2010–2015 na emeryturę przeszli: w 2010 r.: prof. dr hab. Maria 
Kraus-Filarska; w 2012 r.: prof. dr hab. Alicja Kędzia, prof. dr hab. Jerzy Rabczyń-
ski, dr hab. Marian Gryboś, dr hab. Barbara Ślesak; w 2013 r.: prof. dr hab. Juliusz 
Jakubaszko, prof. dr hab. Adam Jankowski, prof. dr hab. A. Karmowski, dr hab. 
J. Antonowicz-Juchniewicz; w 2014 r.: prof. dr hab. Jerzy Liebhart; w 2015 r.: prof. 
dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja, prof. dr hab. Barbara Świątek.

W latach 2010–2015 zmarli zasłużeni dla naszej Uczelni nauczyciele akademic-
cy: prof. dr hab. Wiktor Bednarz, prof. dr hab. Tomasz Cieszyński, prof. dr hab. 
Janusz Dawiskiba, prof. dr hab. Włodzimierz Fal, prof. dr hab. Marian Goluda, 
prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka, prof. dr hab. Zbigniew Jethon, prof. 
dr hab. Izydor Juźwiak, prof. dr hab. Leopold Oleszkiewicz, prof. dr hab. Jerzy 
Pellar, prof. dr hab. J. Rabczyński, prof. dr hab. Zygmunt Szydłowski, prof. dr hab. 
Marian Wilimowski (Rektor Akademii Medycznej w latach 1981–1987).

W latach 2010–2015 stanowisko kierownika objęli następujący nauczyciele 
akademiccy: w 2011 r.: dr hab. G. Durek, prof. nadzw. (II Klinika Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii), dr hab. 
B. Gworys, prof. nadzw. (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej), dr hab. Tadeusz 
Łukieńczuk, prof. nadzw. (I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo-
gicznej i Endokrynologicznej); w 2012 r.: dr hab. B. Królak-Olejnik, prof. nadzw. 
(Katedra i Klinika Neonatologii), dr hab. G. Mazur, prof. nadzw. (Katedra i Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego), prof. dr hab. 
Piotr Ziółkowski (Katedra i Zakład Patomorfologii); w 2013 r.: dr hab. J.  Godziń-
ski, prof. nadzw. (Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Katedry Medycyny 
Ratunkowej); w 2014 r.: dr hab. Jarosław Barański (Zakład Humanistycznych Na-
uk Lekarskich), dr hab. L. Hirnle, prof. nadzw. (I Katedra i Klinika Ginekologii 
i Położnictwa); w 2015 r.: dr hab. T. Jurek (Katedra i Zakład Medycyny Sądowej), 
dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw. (Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej), 
prof. dr hab. Wojciech Kielan (II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii 
Onkologicznej), prof. dr hab. B. Ponikowska (Katedra i Zakład Fizjologii), dr hab. 
Paweł Domosławski (I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Endokrynologicznej).

Uchwałą nr 48/2012 z 23 lutego 2012 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej wydało pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku lekarskim prowa-
dzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Lekarskim.

Wydział przeszedł również, po raz trzeci, akredytację tzw. środowiskową. 
Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM) uchwałą 
z 8 kwietnia 2011 r. udzieliła bezwarunkowej akredytacji dotyczącej nauczania na 
kierunku lekarskim na okres 5 lat. W kwietniu 2013 r., w maju 2014 r. i w marcu 
2015 r. przeprowadzono dodatkowe wizytacje KAAUM, mające na celu zweryfi-
kowanie warunków studiowania w języku angielskim – także zakończone pozy-
tywnymi raportami.

W 2013 r. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził 
kompleksową ocenę jakości naukowej jednostek zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
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nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Istotnym po-
wodem otrzymania przez Wydział kategorii „B” wydaje się utrata punktów w ka-
tegorii II (potencjał naukowy), spowodowana zawieszeniem na 2 lata uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego, co w konsekwencji przełożyło się 
na brak nominacji profesorskich oraz habilitacji. 

Uprawnienia te Wydział Lekarski odzyskał w 2012 r., co ponownie umożliwiło 
przeprowadzanie przez Radę Wydziału przewodów habilitacyjnych oraz postę-
powań o nadanie tytułu profesora i tytułu doktora honoris causa. Wydział efek-
tywnie wykorzystał tę szansę: wzbogacił się o 14 nadanych tytułów profesora, 
a kolejne 14 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego.

Na Wydziale wdrażano zadania zawarte w projekcie POKL pt. „Zintegrowa-
ny System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu”, obejmujące 
istotne zmiany w strukturze zatrudnienia (redukcje i przesunięcia w grupie pra-
cowników niebędących nauczycielami akademickimi), zintegrowane z nowoczes- 
nymi narzędziami oceny kwalifikacji wszystkich pracowników oraz uznaniowo-
-motywacyjnym systemem ich wynagradzania, a także ekonomizację (control-
ling kosztów kształcenia) oraz informatyzację procesu dydaktycznego („wirtualny 
dziekanat”). 

Jednostki Wydziału realizowały znaczące projekty badawcze (w tym program 
międzynarodowy PURE i 3 projekty POIG finansowane ze środków UE) oraz 
współpracowały z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Wykorzystując fundusze unijne, przeprowadzono rewitalizację elewacji znacz-
nej części obiektów starego kampusu (zakłady teoretyczne).

Pod koniec roku akademickiego 2013/2014 nastąpiła zmiana na stanowisku 
kierownika dziekanatu Wydziału Lekarskiego. Zaobserwowano poprawę efektyw-
ności funkcjonowania dziekanatu, unowocześnienie sposobu zarządzania kadra-
mi i polepszenie relacji interpersonalnych. 

W okresie sprawozdawczym znacznie rozwinięto prowadzenie zajęć na kierun-
ku lekarskim w języku angielskim. Obecnie w ramach English Division studiuje 
587 studentów.

Wydział Lekarski prowadził szeroką wymianę zagraniczną studentów w ra-
mach programu Erasmus+. Obecnie studenci kierunku lekarskiego mają możli-
wość wyjazdu na studia zagraniczne do ok. 50 ośrodków uniwersyteckich w Eu-
ropie (m.in. do Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii, na Litwę).

W latach 2010–2015 stypendium socjalne corocznie pobierało średnio 126 stu-
dentów, z wyjątkiem roku akademickiego 2010/2011, kiedy stypendium to przy-
znano 107 osobom. W roku akademickim 2010/2011 po raz ostatni przyznano 
stypendium za wyniki w nauce lub sporcie. Otrzymało je 545 studentów. Przy-
znawane było przez Wydziałową Komisję Stypendialną powołaną na Wydziale. 
Od roku akademickiego 2011/2012, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Pra-
wo o szkolnictwie wyższym, stypendium to, ze zmienionymi kryteriami przyzna-
wania, zostało zastąpione przez stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Obserwowano stopniowo zwiększającą się liczbę słuchaczy kierunku lekarskie-
go pobierających pomoc finansową – od 176 w roku akademickim 2011/2012 do 
225 w roku akademickim 2014/2015.

W latach 2010–2015 wydano 1858 dyplomów lekarza, w tym 208 dyplomów 
z oceną bardzo dobrą jako średnią za okres studiów.

Wydział Lekarski w roku akademickim 2014/2015 zanotował rekordowe zain-
teresowanie studiami na kierunku lekarskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak 
i niestacjonarnym, w tym w języku angielskim, a także możliwością przenoszenia 
się studentów z innych uczelni medycznych w kraju i za granicą, przy czym chętni 
podkreślali poziom kształcenia i przyjazną atmosferę na naszej Uczelni. 

Wydział otwiera się na inicjatywy wspólnego kształcenia studentów z innymi 
uczelniami (studia międzyobszarowe). Uruchomiono kierunek toksykologia sądo-
wa (z Uniwersytetem Wrocławskim) i rozpoczęto prace nad kierunkiem biotech-
nologia medyczna (z Uniwersytetem Przyrodniczym). 

prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
mgr Joanna Kwaśniak
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Od września 2012 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Patomorfologii jest 
prof. dr hab. Piotr Ziółkowski. Od czasu objęcia kierownictwa Katedry 
w budynku przeprowadzono wiele prac remontowych oraz adaptacyjnych. 

Do najważniejszych należą: dokończenie remontu sali wykładowej i prosektoryjnej, 
utworzenie 2 nowych pracowni (hodowli komórkowych, drugiej w Katedrze pra-
cowni tego typu, oraz badań molekularnych) z ich pełnym wyposażeniem, remont 
pomieszczeń w przyziemiu z przeznaczeniem na pracownie immunohistochemii 
i cytologii wraz z nowym zapleczem sanitarnym, remont pomieszczeń Pracowni 
Histopatologicznej oraz ciągów komunikacyjnych w budynku, a także pomieszczeń 
prosektorium znajdujących się w przyziemiu wraz z pralnią, łazienką i toaletą. 

Tematyka badań koncentrowała się głównie na: terapii i diagnostyce fotodyna-
micznej nowotworów (w tym na eksperymentalnych terapiach przeciwnowotworo-
wych), biomarkerach w chorobach nowotworowych, diagnostyce chorób nowotwo-
rowych, diagnostyce chłoniaków złośliwych, diagnostyce chorób nowotworowych 
kości i stawów u dzieci i młodzieży, laseroterapii zmian naczyniowych (we współ-
pracy z Katedrą i Kliniką Dermatologii UMW).

W latach 2010–2015 2 osoby obroniły prace doktorskie, uzyskując stopień dok-
tora nauk medycznych: Kamil Jurczyszyn (2011 r.) i Paweł Ostasiewicz (2013 r.). 

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii realizowano wiele 
projektów badawczych. W większości miały charakter naukowy i były przepro-
wadzone we współpracy z ośrodkami badawczymi zarówno regionalnymi, dol-
nośląskimi, jak i krajowymi. Poniższa lista przedstawia najważniejsze projekty 
badawcze realizowane w opisywanym okresie:

1. „Wykorzystanie innowacyjnej technologii szczypiec optycznych w celu opraco-
wania mało inwazyjnej terapii celowanej chłoniaków” – Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju 2015–2017. Kierownik projektu: dr n. med. Kamila Duś-Szachniewicz;

2. „Nowe źródła laserowe i ich zastosowanie w dermatologii” – Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju 2015–2018. Główny wykonawca: prof. dr hab. P. Ziółkowski;

3. „Pęseta optyczna w zastosowaniach biomedycznych” – Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju 2010–2014. Główny wykonawca: prof. dr hab. P. Ziółkowski;

4. „Zastosowanie niskomocowych laserów półprzewodnikowych do generacji 
holograficznych pułapek optycznych” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego 2010–2013. Główny wykonawca: prof. dr hab. P. Ziółkowski;

5. „Identyfikacja biomarkerów raka jelita grubego przy użyciu technik spek-
troskopii masowej” – Narodowe Centrum Nauki 2011–2014. Kierownik projektu: 
dr n. med. P. Ostasiewicz; 

6. „Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka pier-
si” – Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 2016–2018. Kierownik projektu: 
Siddarth Agrawal; 

7. „Mazowieckie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Układu Kostno-
-Szkieletowego u Dzieci i Młodzieży” – Program Regionalny „Narodowa Strategia 
Spójności” (Program UE EFRR 2015–2020). Główny wykonawca: dr n. med. Marta 
Rzeszutko;
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8. „Zastosowanie talidomidu w terapii fotodynamicznej celem zwiększenia 
efektu przeciwnowotworowego” – „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 2015–2019. Kierownik projektu: Krzysztof Zduniak;

9. „Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i tech-
nologie na rzecz poprawy jakości życia oraz wytyczenie przyszłych kierunków 
rozwoju. Badania metodami foresight” – Program Operacyjny Innowacyjna Go-
spodarka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2010–2012. Główny wyko-
nawca: prof. dr hab. P. Ziółkowski;

10. „Wykorzystanie nośników liposomowych oraz inhibitorów metaloproteinaz 
do zwiększenia efektu działania terapii fotodynamicznej z zastosowaniem kwasu 
aminolewulinowego” – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe 
Centrum Nauki 2007–2010. Kierownik projektu: prof. dr hab. P. Ziółkowski;

11. „Rola wybranych białek regulatorowych w odpowiedzi komórki nowotwo-
rowej na terapię fotodynamiczną” – Narodowe Centrum Nauki 2010–2014. Kie-
rownik projektu: prof. dr hab. P. Ziółkowski.

Katedra i Zakład Patomorfologii współpracowała bądź w dalszym ciągu współ-
pracuje z licznymi ośrodkami w kraju i za granicą: University of Cincinnati Aca-
demic Health Center, Cincinnati, Ohio, USA; Max Planck Institute, Martinsried, 
Niemcy; The Karolinska Institute, Karolinska University Hospital, Sztokholm, 
Szwecja; Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Szwecja; Örebro Univer-
sity Hospital, Szwecja; Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa; Instytut Matki 
i Dziecka, Warszawa; Instytut Onkologii, Gliwice; Instytut Fizyki, Politechnika 
Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Chemii, Uniwer-
sytet Wrocławski; katedry i zakłady oraz kliniki UMW.

W 2010 r. Katedra zorganizowała sympozjum poświęcone „Proteomice w Neu-
rologii”, a w 2015 r. Międzynarodową Konferencję „Biomarkery w chorobach no-
wotworowych”. Pracownicy Katedry uczestniczyli w organizacji III Kongresu Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej w Połczynie-Zdroju 
(2011) oraz European Society for Photobiology w Genewie (2011).

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii opublikowano 
wiele prac naukowych, a dodatkowo wiele spośród uzyskanych wyników badań 
zaprezentowano podczas licznych krajowych i międzynarodowych zjazdów i kon-
gresów naukowych. Poniższa lista przedstawia wybrane pozycje literaturowe z do-
robku Katedry i Zakładu Patomorfologii z lat 2010–2015/2016:

1. P. Ostasiewicz, D. F. Zielińska, M. Mann, J. R. Wiśniewski, Proteome, pho-
sphoproteome, and N-glycoproteome are quantitatively preserved in formalin-fixed 
paraffin-embedded tissue and analyzable by high-resolution mass spectrometry, 
J. Proteome Res. 2010, 9(7), s. 3688-3700. IF = 5,460 pkt.; 

2. T. Geigev, J. Cox, P. Ostasiewicz, J. R. Wiśniewski, M. Mann, Super-SILAC 
mix for quantitative proteomics of human tumor tissue, Nat. Methods 2010, 7(5), 
s. 383–385. IF = 20,721 pkt.;

3. J. R. Wiśniewski, P. Ostasiewicz, M. Mann, High recovery FASP applied to 
the proteomic analysis of microdissected formalin fixed paraffin embedded can-

cer tissues retrieves known colon cancer markers, J. Proteome Res. 2011, 10(7), 
s. 3040–3049. IF = 5,113 pkt.;

4. J. R. Wiśniewski, P. Ostasiewicz, K. Duś, D. F. Zielińska, F. Gnad, M. Mann, 
Extensive quantitative remodeling of the proteome between normal colon tissue 
and adenocarcinoma, Mol. Syst. Biol. 2012, 8(611) [15 s.]. IF = 11,340 pkt.;

5. E. Szmida, P. Karpiński, P. Leszczyński, T. Sędziak, W. Kielan, P. Ostasiewicz, 
M. M. Sąsiadek, Aberrant methylation of ERBB pathway genes in sporadic colorec-
tal cancer, J. Appl. Genet. 2015, 56(2), 185–192. IF = 1,477 pkt.;

6. J. R. Wiśniewski, K. Duś-Szachniewicz, P. Ostasiewicz, P. Ziółkowski, D. Ra-
kus, M. Mann, Absolute proteome analysis of colorectal mucosa, adenoma, and 
cancer reveals drastic changes in fatty acid metabolism and plasma membrane 
transporters, J. Proteome Res. 2015, 14(9), s. 4005–4018. IF = 4,245 pkt.;

7. M. Klyta, P. Ostasiewicz, K. Jurczyszyn, K. Duś, L. Latos-Grażyński, E. Pachol-
ska-Dudziak, P. Ziółkowski, Vacata- and divacataporphyrin: new photosensitizers 
for application in photodynamic therapy – an in vitro study Lasers, Surg. Med. 2011, 
43(7), s. 607–613. IF = 2,748 pkt.;

8. B. J. Osiecka, P. Nockowski, K. Jurczyszyn, P. Ziółkowski, Photodynamic the-
rapy of vulvar lichen sclerosus et atrophicus in a woman with hypothyreosis – case 
report, Photodiagn. Photodyn. Ther. 2012, 9(2), s. 186–188. IF = 2,243 pkt.;

9. K. Hotowy, M. Woźniak, K. Duś, E. Czapińska, B. Osiecka, M. Krzystek-
-Korpacka, A. Bronowicz, J. Wiśniewski, A. Gamian, G. Terlecki, P. Ziółkowski, 
Immunocytochemical studies on the nuclear ubiquitous casein and cyclin-depen-
dent kinases substrate following 5-aminolevulinicacid-mediated photodynamic 
therapy on MCF-7 cells, Photodiagn. Photodyn. Ther. 2013, 10(4), s. 518–525.  
IF = 2,524 pkt.;

10. M. Woźniak, E. Gamian, I. Łaczmańska, M. M. Sąsiadek, K. Duś-Szachniewicz, 
P. Ziółkowski, Immunohistochemical and Western blot analysis of two protein tyrosine 
phosphatase receptors, R and Z1, in colorectal carcinoma, colon adenoma and normal 
colon tissue, Histol. Histopathol. 2014, 9(5), s. 635–639. IF = 2,096 pkt.;

11. J. Gosk, O. Gutkowska, M. Urban, J. Martynkiewicz, M. Bąk, P. Ziółkowski, 
Benign nerve tumours of the hand (excluding wrist), Arch. Orthop. Trauma Surg. 
2015, 135(12), s. 1763–1769. IF = 1,597 pkt.;

12. K. Zduniak, P. Ziółkowski, C. Ahlin, A. K. Agrawal, S. Agrawal, C. Blomqvist, 
M.-L. Fjällskog, G. F. Weber, Nuclear osteopontin-c is a prognostic breast cancer 
marker, Brit. J. Cancer 2015, 112(4), s. 729–738. IF = 4,836 pkt.; 

13. K. Duś-Szachniewicz, M. Woźniak, K. Nelke, E. Gamian, H.Gerber, P. Ziół-
kowski, Protein tyrosine phosphatase receptor R and Z1 expression as independent 
prognostic indicators in oral squamous cell carcinoma, Head Neck 2015, 37(12), 
s. 1816–1822. IF = 2,641 pkt.;

14. M. Woźniak, K. Duś-Szachniewicz, P. Ziółkowski, Insulin-like growth 
factor-2  is induced following 5-aminolevulinic acid-mediated photodynamic 
therapy in SW620 human colon cancer cell line, Int. J. Mol. Sci. 2015, 16(10),  
s. 23615–23629. IF = 2,862 pkt.;
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15. J. Gosk, O. Gutkowska, P. Mazurek, M. Koszewicz, P. Ziółkowski, Peripheral 
nerve tumours: 30-year experience in the surgical treatment, Neurosurg. Rev. 2015, 
38(3), s. 511–520. IF = 2,176 pkt.; 

16. A. Korzeniowska-Kowal, A. Kochman, E. Gamian, A. Lis-Nawara, T. Li-
piński, E. Seweryn, P. Ziółkowski, A. Gamian, Antibodies against Escherichia coli 
O24 and O56 O-specific polysaccharides recognize epitopes in human glandu-
lar epithelium and nervous tissue, PLOS ONE 2015, 10(6), art. e0129492 [12 s.].  
IF = 3,234 pkt.;

17. M. Murawski, M. Woźniak, K. Duś-Szachniewicz, P. Kołodziej, M. Rzeszut-
ko, P. Ziółkowski, Significance of matrix metalloproteinase 9 expression as sup-
porting marker to cytokeratin 19 mRNA in sentinel lymph nodes in breast cancer 
patients, Int. J. Mol. Sci. 2016, 17(4), art. 571 [13 s.]. IF = 2,862 pkt.; 

18. J. R. Wiśniewski, K. Duś, M. Mann, Proteomic workflow for analysis of archi-
val formalin-fixed and paraffin-embedded clinical samples to a depth of 10 000 pro-
teins, Proteom. Clin. Appl. 2013, 7(3–4), s. 225–233. IF = 2,683 pkt.;

19. A. Gizak, J. Mazurek, M. Woźniak, E. Maciaszczyk-Dziubińska, D. Rakus, 
Destabilization of fructose 1,6-bisphosphatase Z-line interactions is a mechanism 
of glyconeogenesis down-regulation in vivo, Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res. 
2013, 1833(3), s. 622–628. IF = 5,297 pkt.; 

20. E. Plomer-Niezgoda, A. Hryncewicz-Gwóźdź, R. Gołąb, P. Pluciński, J. Maj, 
Z. Woźniak, A. Jankowska-Konsur, Extensive chronic tuberculosis luposa treated 
incorrectly with long-term course of isoniazid monotherapy, Acta Derm.-Venereol. 
2013, 93(2), s. 198–199. IF = 4,244 pkt.;

21. W. Apoznański, P. Kolęda, Z. Woźniak, L. Rusiecki, T. Szydełko, D. Kałka, 
W. Pilecki, The distribution of interstitial cells of Cajal in congenital ureteropelvic 
junction obstruction, Int. Urol. Nephrol. 2013, 45(3), s. 607–612. IF = 1,293 pkt.; 

22. W. Baran, M. Kozioł, Z. Woźniak, M. Banasik, M. Boratyńska, A. Kunze, 
Knut Schakel, Increased numbers of 6-sulfo LacNAc (slan) dendritic cells in hand 
transplant recipients, Ann. Transplant. 2015, 20, s. 649–654. IF = 1,261 pkt.;

23. M. Chmielewska, K. Symonowicz, B. Puła, T. Owczarek, M. Podhorska-
-Okołów, M. Ugorski, P. Dzięgiel, Expression of metallothioneins I and II in kid-
ney ofdoxorubicin-treated rats, Exp. Toxicol. Pathol. 2015, 67(4), s. 297–303.  
IF = 1,860 pkt.; 

24. R. Duchnowska, P. J. Wysocki, K. Korski, B. Czartoryska-Arłukowicz, 
A. Niwińska, M. Orlikowska, B. Radecka, M. Studziński, R. Demlova, B. Ziół-
kowska, M. Merdalska, Ł. Hajac, P. Myśliwiec, D. Zuziak, S. Dębska-Szmich, 
I. Lang, M. Foszczyńska-Kłoda, B. Karczmarek-Borowska, A. Żawrocki, A. Ko-
walczyk, W. Biernat, J. Jassem, Immunohistochemical prediction of lapatinib ef-
ficacy in advanced HER2-positive breast cancer patients, Oncotarget 2016, 7(1),  
s. 550–564. IF = 6,359 pkt. 

Katedra i Zakład Patomorfologii prowadzi działalność usługową z zakresu ba-
dań cytologicznych oraz histopatologicznych, w tym także badań immunohisto-
chemicznych, histochemicznych, fluorescencyjnych oraz PCR. Pracownia badań 

immunohistochemicznych wykonuje ponad 100 odczynów. Pracownia Histopa-
tologiczna od 2013 r. znajduje się w składzie Fundacji Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu i obecnie wykonuje największą liczbę badań spośród wszystkich 
zakładów patomorfologii znajdujących się na terenie Dolnego Śląska w wymie-
nionym wyżej zakresie. Obecnie Pracownia Histopatologiczna obsługuje kilka 
spośród największych szpitali na terenie naszego województwa, w tym szpitale 
wrocławskie: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu, Dol-
nośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratun-
kowej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych we Wrocławiu, a także jednostki spoza Wrocławia, m.in. szpitale 
w Kłodzku, Zgorzelcu, Lwówku Śląskim, Trzebnicy, Jeleniej Górze, Oławie oraz 
niektóre jednostki z Lubina i Legnicy. Dodatkowo Pracownia świadczy usługi kon-
sultacyjne dla podmiotów leczniczych z Opola, Wałbrzycha i Milicza. 

Obecnie w Pracowni Histopatologicznej jest zatrudnionych 6 lekarzy specjali-
stów patomorfologów oraz 2 diagnostów laboratoryjnych.

W latach 2012–2015 została wzbogacona baza aparaturowa Pracowni, głównie 
dzięki współpracy z Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dokonano 
zakupu, m.in. nowego mikroskopu fluorescencyjnego, kriostatu, mikrotomów i linii 
do zatapiania, zaś w trakcie realizacji jest zakup nowego procesora tkankowego.

Katedra i Zakład Patomorfologii prowadzi obecnie zajęcia oraz wykłady dla 
studentów II roku Wydziału Lekarskiego oraz English Division. W każdym ty-
godniu ćwiczeniowym w budynku Katedry przebywa średnio 440 studentów. 
Zajęcia są prowadzone w sposób tradycyjny. Część stanowią zajęcia teoretyczne, 
często przygotowywane wspólnie przez studentów i asystentów jako prezentacje 
multimedialne będące podstawą do zaliczenia egzaminu praktycznego, a część 
to zajęcia prosektoryjne, które – niestety – odbywają się w ostatnich latach zde-
cydowanie zbyt rzadko. Tematyka wykładów oraz ćwiczeń pokrywa się w całości 
z ogólnie przyjętymi w kraju standardami nauczania przedmiotu, stanowiąc dobre 
przygotowanie do zajęć klinicznych. Rok akademicki kończy egzamin teoretyczny 
w formie testu, do którego corocznie są przygotowywane nowe zestawy pytań. 

Dzięki staraniom kierownika Katedry prof. P. Ziółkowskiego przeprowadzono 
generalny remont sali wykładowej z pełnym zapleczem sanitarnym, która została 
także wyposażona w nowy sprzęt audiowizualny, w tym rzutniki multimedialne, 
nowe notebooki, nagłośnienie, ekrany. Częściowo prace remontowe przeprowa-
dzono także w salach ćwiczeniowych, seminaryjnej oraz w bibliotece. Do celów 
dydaktycznych dokonano również zakupu mikroskopów świetlnych firmy Olym-
pus oraz mikroskopu z torem wizyjnym firmy Leica. Remont przeprowadzono 
także w sali prosektoryjnej. Obecnie jest realizowany zakup nowego stołu sekcyj-
nego wraz z wyposażeniem pomocniczym.

W Katedrze działają 2 studenckie koła naukowe, z których pierwsze – prowa-
dzone przez dr. P. Ostasiewicza, może poszczycić się publikacjami m.in. w „British 
Journal of Cancer” oraz „Polish Journal of Pathology”. Obecnie w Katedrze kształ-
ci się 5 rezydentów, kandydatów na specjalistów patomorfologów.
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K atedra i Zakład Immunologii Klinicznej została utworzona na bazie ist-
niejącego od 1989 r. Zakładu, a wcześniej Pracowni Immunologii Nowo-
tworów (powstałej w 1973 r.). Od chwili utworzenia aż do 2008 r. dzia-

łalnością jednostki kierowała prof. zw. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka. 
Od 2008 r. jego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. med. Marek Jutel. 

Zespół naukowy Katedry i Zakładu tworzą adiunkci: dr Ewa Sobańska, dr med. 
Katarzyna Solarewicz-Madejek, dr Sylwia Smolińska oraz dr Paweł Gajdanowicz, 
wykładowca mgr inż. Ewa Wyrodek oraz doktoranci: lek. med. Anna Kusek i lek. 
med. Justyna Czeladzka. 

Katedra jest zlokalizowana w budynku przy ul. T. Chałubińskiego w zespole 
klinik tzw. „starego kampusu”. Naukowcy korzystają ze zbudowanego od pod-
staw (po przeprowadzce z poprzedniej siedziby) nowego laboratorium immuno-
logicznego, w którym wypracowano już wiele nowatorskich metod badawczych. 
Główne kierunki badań obejmują: mechanizmy regulacji odpowiedzi immuno-
logicznej, a zwłaszcza rolę limfocytów regulatorowych Treg, mechanizmy cho-
rób alergicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów przewlekłych, rolę 
histaminy w mechanizmach zapalenia i regulacji odpowiedzi immunologicznej, 
mechanizmy tolerancji antygenów oraz swoistej immunoterapii, kliniczną oce-
nę przydatności alergenów rekombinowanych w diagnostyce i leczeniu chorób 
alergicznych, badania endotypów chorób alergicznych, mechanizmy przebudo-
wy oskrzeli i błony śluzowej w astmie i alergicznym nieżycie nosa, ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli aktywowanych limfocytów T oraz komórek nabłonko-
wych, ocenę ekspresji i wzajemnych relacji między występowaniem produktów  
onkogenów i genów supresorowych, markerów apoptozy oraz proliferacji w ra-
kach jajnika i przewodu pokarmowego, analizę mechanizmów regulatorowych 
cyklu komórkowego w gruczolakorakach jajnika, typowanie markerów krążących 
nowej generacji, definiujących stopień biologicznej agresji nowotworu i ułatwia-
jących prognozowanie klinicznego przebiegu choroby, rolę procesów zapalnych 
i sygnału histaminowego w patogenezie choroby Alzheimera.

Łączna liczba cytowań prac naukowych Katedry to ponad 4 tys., co świadczy 
o bardzo dużym wpływie tych odkryć na światową naukę. Są to publikacje głów-
nie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunotera-
pii swoistej.

Rezultatem pracy całego zespołu jest również wysoki sumaryczny i indywidu-
alny IF, zaproszenia do wygłaszania wykładów plenarnych na zjazdach krajowych 
i międzynarodowych, dokonywanie międzynarodowej oceny grantów i publikacji, 
uczestnictwo w komitetach redakcyjnych międzynarodowych czasopism.

Katedra bardzo skutecznie pozyskuje środki na badania z Narodowego Cen-
trum Nauki, zagranicznych organizacji naukowych oraz od sponsorów prywat-
nych. W latach 2010–2015 łączna kwota dotacji na działalność naukową pozyska-
nych ze środków zewnętrznych przekroczyła 5 mln zł. 

Kierownik Katedry prof. M. Jutel jest uważany za pioniera badań nad zastoso-
waniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych oraz badań 

Katedra i Zakład 
Immunologii Klinicznej

prof. dr hab. Marek Jutel
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nad sygnałem związanym z białkiem G. Na UMW (wcześniej Akademii Medycz-
nej) pracuje od 1988 r. W latach 1992–1994 pracował w Spital Ziegler w Bernie 
oraz w Instytucie Immunologii i Alergologii Uniwersytetu w Bernie. Od 1998 r. 
jest stałym współpracownikiem Swiss Institute of Allergy and Asthma Research 
(SIAF, Davos) przy Uniwersytecie w Zurychu jako wizytujący profesor. Jako jeden 
z nielicznych pracujących w kraju naukowców jest głównym autorem pracy opu-
blikowanej na łamach czasopisma „Nature”. Poziom naukowy umożliwia pełną 
współpracę z najlepszymi ośrodkami za granicą. 

Obecnie w Katedrze są realizowane międzynarodowe projekty we współpracy 
z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. uniwersytetami w Zurychu, Wied-
niu, Heidelbergu oraz z AMC (Amsterdam Medical Center), Technische Univer-
sität München, Karolinska Institutet, Szpitalem Odeensee w Danii i innymi.

Pracownicy pełnią funkcje społeczne w najbardziej prestiżowych organiza-
cjach naukowych, m.in.: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 
która jest największą i najbardziej wpływową w swojej dziedzinie. Profesor M. Ju-
tel jest wiceprezydentem i skarbnikiem, a dr S. Smolińska jest koordynatorem 
i redaktorem strony internetowej tej organizacji. 

Pracownicy są bardzo aktywni podczas licznych krajowych i międzynarodo-
wych konferencji naukowych. W ostatnich latach byli systematyczne zapraszani 
do wygłaszania wykładów plenarnych oraz wzięcia udziału w sesjach podczas naj-
większych i najważniejszych zjazdów w swojej dziedzinie, np. „American Acade-
my of Allergy Asthma”, „Immunology European Academy of Allergy and Clinical 
Immunology” i innych. 

Pracownicy Katedry publikują w cenionych czasopismach specjalistycznych, 
głównie obcojęzycznych, takich jak: „Nature”, „Nature Medicine”, „Journal of Al-
lergy and Clinical Immunology” i innych. 

Katedra jest ponadto wiodącym twórcą międzynarodowych standardów postę-
powania klinicznego w chorobach alergicznych, opracowywanych pod auspicjami 
Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), American 
Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) oraz World Allergy Or-
ganisation (WAO). Wysoki poziom szkolenia znalazł odzwierciedlenie w uzyska-
nych przez doktorantów nagrodach naukowych: mgr S. Smolińska uzyskała Sty-
pendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a mgr. inż. Agnieszka Węgrzyn 
nagrodę Prezesa Rady Ministrów. 
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N auczanie przedmiotów klinicznych, będących istotą wykształcenia le-
karzy, jako podstawę przyjmuje zawsze wiedzę o morfologii człowieka. 
W takim rozumieniu kształcenia fundamentalne znaczenie ma znajo-

mość anatomii prawidłowej, zarówno w jej aspekcie rozwojowym, jak i topogra-
ficznym oraz klinicznym. 

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej była jedną z pierwszych utworzonych 
katedr na Wydziale Lekarskim (w kwietniu 1946 r.). W częściowo zniszczonym 
w czasie działań wojennych budynku Collegium Anatomicum przy ul. T. Cha-
łubińskiego w grudniu 1945 r. rozpoczęły się zajęcia dla I  roku liczącego ok. 
300 osób. Kolejnymi kierownikami byli: Stefan Różycki (dojeżdżający z Poznania), 
Tadeusz Marciniak, Czesław Niżankowski, Mieczysław Ziółkowski, Zbigniew Raj-
chel, Alicja Kędzia i obecnie Bohdan Gworys. W Katedrze i Zakładzie Anatomii 
Prawidłowej jest obecnie zatrudnionych 18 nauczycieli akademickich, 6 pracow-
ników naukowo-technicznych, 2 pracowników obsługi oraz sekretarka.

Działalność naukowa Katedry w latach 2010–2015 to publikacje naukowe w re-
cenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Łączna liczba publi-
kacji w omawianym okresie wynosi 162, w tym 34 prace posiadają współczynnik 
wpływu. Publikacja dr. Pawła Dąbrowskiego afiliowana przez Katedrę Anatomii 
Prawidłowej ukazała się w renomowanym periodyku „Nature”, którego IF wynosi 
41,456 pkt.

Pracownicy Katedry uczestniczyli w latach 2010–2015 w 38 zjazdach i kon-
ferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Czynne (potwierdzone 
certyfikatami) uczestnictwo miało miejsce w Glasgow i w Dublinie na Wyspach 
Brytyjskich. W Europie kontynentalnej prezentowali prace w Atenach, Lyonie, 
Rzymie, Amsterdamie, Istambule, Lizbonie i Kopenhadze. W 2013 r. dr Zygmunt 
Domagała uczestniczył w konferencji naukowej „Sexual issues straight from the 
heart” w Porto Alegre w Brazylii.

W 2014 r. na zaproszenie dyrekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. 
Borysa Woźnickiego pracownicy Katedry podjęli się identyfikacji szczątków kost-
nych historycznej postaci Iwana Fedorowicza – pierwszego ukraińskiego i rosyj-
skiego drukarza, zmarłego i pogrzebanego we Lwowie w 1583 r. Dla gospodarzy 
(władz Ukrainy i Lwowa) miało to nieprzeciętne znaczenie naukowe i historycz-
ne. W ramach dwustronnego projektu badawczego, realizowanego w Pracowni 
Paleoanatomii przy Katedrze Anatomii Prawidłowej UMW, przeprowadzono 
interdyscyplinarną identyfikację szczątków kostnych I. Fedorowicza metodami 
makroskopowymi, histopatologicznymi, fizykochemicznymi i molekularnymi. 
Współpraca z Narodową Galerią Sztuki we Lwowie nie ma charakteru jedynie 
usługowego, lecz jest wstępem do dalszych działań naukowych związanych z pro-
jektem międzynarodowego grantu, dotyczącego identyfikacji historycznych po-
staci na ziemiach polskich, ruskich i ukraińskich w okresie późnośredniowiecz-
nym i wczesnonowożytnym. 

Katedra współpracuje z niemal wszystkimi Katedrami teoretycznymi Wydzia-
łu Lekarskiego, a także z pracownikami pozostałych wydziałów UMW. Bardzo 
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ścisłą współpracę naukową prowadzimy z Katedrą Histologii i Embriologii, Za-
kładem Anatomii Stomatologicznej, Katedrą Fizjopatologii, Medycyny Sądowej 
oraz Katedrą Fizjologii. Współpracujemy z I Katedrą i Kliniką Ginekologii i Po-
łożnictwa, Katedrą i Kliniką Medycyny Rodzinnej, Katedrą i Zakładem Bioche-
mii Farmaceutycznej, Zakładem Nauk Podstawowych na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu. Wiele publikacji przygotowano we współpracy z Katedrą Biologii Człowieka 
UPWr, Katedrą Antropologii UWr, Zakładem Antropologii PAN oraz z Zespo-
łem Fizykoterapii i Masażu AWF we Wrocławiu. Ścisła współpraca, owocująca 
wspólnymi publikacjami, łączy Katedrę z NZOZ „Nasz Lekarz” w Toruniu oraz 
z Katedrą Nauk Biomedycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzimy rów-
nież współpracę międzynarodową z Katedrą Anatomii Zwierząt im. Akademika 
W. G. Kasjanenki Narodowego Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Wykorzy-
stania Przyrody Ukrainy w Kijowie oraz z Lwowską Narodową Galerią Sztuki 
im. Borysa Woźnickiego.

Katedra prowadzi badania naukowe w 7 pracowniach: auksologii, anatomii 
okresu prenatalnego, paleoanatomii, anatomii mikroskopowej, multimedialnych 
prezentacji anatomicznych, historii anatomii i medycyny oraz biostatystyki. Pro-
wadzone tam badania obejmują zagadnienia rozwoju fizycznego, motorycznego 
i psychicznego w okresie dzieciństwa: ocenę wielkości oddziaływań środowiska 
zewnętrznego na rozwijające się dziecko, ocenę prawidłowości i optymalizacji 
rozwoju dziecka, badania rozwoju struktur morfologicznych człowieka w okre-
sie prenatalnym, badania procesu angiogenezy i limfangiogenezy w wybranych 
tkankach i narządach z użyciem metod histologicznych i histochemicznych, re-
konstrukcję części miękkich twarzy na podstawie zachowanych części kostnych 
do celów kryminalistyki, archeologii i chirurgii plastycznej, rekonstrukcję szkie-
letu na podstawie zachowanych części kostnych, badania zmienności cech anato-
micznych struktur kostnych szkieletu ludzkiego w kontekście zmian rozwojowych 
i patologicznych od pradziejów do okresu wczesnonowożytnego, z wykorzysta-
niem osteometrii, technik mikroradiograficznych, SEM, histologicznych i histo-
chemicznych. 

Dydaktyka prowadzona przez pracowników Katedry, obejmuje studentów 
I roku kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, pie-
lęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki i zdro-
wia publicznego. Prowadzone są także zajęcia w języku angielskim dla studentów 
English Division. Na wszystkich wydziałach odbywają się zajęcia prosektoryjne 
z anatomii prawidłowej człowieka na I roku dla studentów Wydziału Lekarskiego, 
a na II roku także z anatomii klinicznej. Tygodniowo w zajęciach prosektoryj-
nych uczestniczy ok. 2 tys. studentów polskojęzycznych i 360 anglojęzycznych. 
W 2014 r. grupa studentów, finalistów lokalnego konkursu anatomicznego „Sca-
pula Aurea/Golden Scapula”, pod kierunkiem dr Z. Domagały odniosła pierwszy 
w historii Zakładu sukces w ogólnopolskim konkursie anatomicznym w Katowi-
cach, zajmując III miejsce w kategorii studentów polskojęzycznych jak i w kategorii 
studentów anglojęzycznych.

Nauczyciele akademiccy Katedry wydali w 2013 r. 3-tomowy podręcznik Kom-
pendium z anatomii prawidłowej człowieka pod redakcją B. Gworysa, a rok póź-
niej Zeszyt zaliczeniowy do ćwiczeń z anatomii prawidłowej – także 3-tomowy 
i pod redakcją B. Gworysa. Jest to już piąty podręcznik wydany w powojennym 
okresie przez pracowników Katedry. W 1964 r. ukazało się I wydanie Anatomii 
prawidłowej T. Marciniaka, w 1995 r. I wydanie 4-tomowego Przewodnika do 
ćwiczeń Z. Rajchela, w 2002 r. Anatomia człowieka – podręcznik i atlas dla stu-
dentów licencjatów medycznych E. Suder i S. Brużewicza, w 2011 r. Anatomia dla 
stomatologów W. Kurleja, B. Gworysa i F. Burdana. Nasi pracownicy byli ponadto 
współautorami niektórych rozdziałów obszernego podręcznika Prometeusz. Atlas 
anatomii człowieka oraz publikacji Anatomii człowieka. Podręcznik dla studentów 
medycyny.

W Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej działają 3 studenckie koła na-
ukowe grupujące słuchaczy wszystkich lat studiów zainteresowanych anatomią 
i chcących pogłębić swoją wiedzę w tej dziedziny. Wszystkie koła Katedry są zrze-
szone w Studenckim Towarzystwie Naukowym i biorą czynny udział w konfe-
rencjach naukowych zarówno studenckich, jak i zorganizowanych dla pracow-
ników nauki. SKN działa przy Katedrze i Zakładzie Anatomii, jego opiekunem 
jest dr Marek Syrycki. Koło Naukowe Paleoanatomii „Vertex” (opiekun: dr Paweł 
Dąbrowski) zrzesza studentów wszystkich wydziałów UMW. Podstawowym ce-
lem działalności kół naukowych jest pogłębianie wiedzy z zakresu paleoanatomii 
i anatomii prawidłowej człowieka oraz szeroko rozumianej paleoantropologii i an-
tropologii fizycznej. Członkowie kół mają możliwość uczestniczenia w projektach 
badawczych, konferencjach naukowych, sympozjach itp. Organizowane są obozy 
naukowe, wyjazdy do krajowych i europejskich ośrodków badawczych oraz pla-
cówek muzealnych. Nieodłącznym elementem pracy kół są praktyczne zajęcia 
prosektoryjne, obejmujące preparację zwłok, a także poznawanie metod i tech-
nik przygotowywania materiałów oraz preparatów anatomicznych. Uczestnictwo 
w zajęciach pozwala na stałe zdobywanie wiedzy, zarówno z zakresu współczesnej 
medycyny, jak i biologii człowieka wraz z możliwością rozwijania własnych zain-
teresowań już od I roku studiów. Trzecie koło naukowe zorganizowano z myślą 
o studentach anglojęzycznych – SKN Clinical and Dissecting Anatomy (opiekun: 
dr Z. Domagała). Członkowie koła mają możliwość uczestniczenia w projektach 
badawczych i konferencjach naukowych. Zajęcia w kole obejmują preparację zwłok 
zarówno osobników dorosłych, jak i płodów ludzkich. Członkowie zapoznają się 
z techniką anatomiczną i podstawowymi metodami badawczymi w anatomii.

Do Pracowni Historii Anatomii i Medycyny należy muzeum anatomiczne, któ-
re prowadzi szeroką działalność popularnonaukową wśród młodzieży szkolnej, 
a także wśród studentów innych uczelni Wrocławia. Przez cały rok szkolny wy-
cieczki przyjeżdżają oglądać zbiory zgromadzone w Katedrze jeszcze w XIX w.,  
a uzupełniane przez kolejne pokolenia anatomów aż do współczesności.
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W latach 2010–2015 Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej notowała 
znaczący rozwój, czego wyrazem było utrzymywanie się w czołówce 
jednostek Wydziału Lekarskiego. W Katedrze poza nowymi tematami 

kontynuowano prace nad enolazą, wywodzące się od prac lwowskiego uczonego 
– Jakuba Karola Parnasa. W pracach tych uczestniczył wówczas prof. Tadeusz Ba-
ranowski, który po wojnie kontynuował lwowskie badania we Wrocławiu i utwo-
rzył wrocławską szkołę biochemiczną. Prace te były podjęte także przez następnych 
kierowników Katedry: prof. Janinę Kwiatkowską-Korczak i prof. Teresę Banaś, a od 
2006 r. przez prof. Andrzeja Gamiana. Obecnie badania są prowadzone w wielu 
aspektach, a także uzupełnione o tematy służące współczesnym potrzebom medy-
cyny. Realizowana obecnie tematyka obejmuje poszukiwanie biochemicznych mar-
kerów i czynników prognostycznych chorób, badania enzymów szlaku glikolizy i ich 
udziału w patogenezie chorób, mechanizmów reakcji fotodynamicznej, a od 2006 r. 
badania poszerzono o mechanizmy glikacji jako nieodwracalnej modyfikacji białek 
i jej roli w patogenezie chorób. Aspekty praktyczne tych badań dotyczą diagnostyki 
i wytwarzania nowych leków. Ważnymi kierunkami badań są: poszukiwania marke-
rów procesu zapalnego, monitorowanie czynników stresu oksydacyjnego w posocz-
nicy, ustalenie roli naczyniowego czynnika wzrostu i innych białek jako markerów 
oraz czynników prognostycznych nowotworów przewodu pokarmowego, określenie 
mechanizmu działania enolazy bakteryjnej jako czynnika chorobotwórczości w za-
każeniach oraz jej roli w procesie autoimmunizacji i alergii. 

W ramach badań nad glikacją uzyskano wiele nowatorskich rozwiązań. Gli-
kacja jest nieenzymatycznym procesem przyłączania aldehydów do białek, zwią-
zanym z patologią powikłań cukrzycowych. Zjawisko glikacji zachodzi w organi-
zmie na poziomie fizjologicznym i w miarę starzenia się zaburza funkcje tkanek. 
W surowicach pacjentów z nefropatią cukrzycową wykryto obecność wysokoczą-
steczkowych produktów zaawansowanej glikacji, markerów powikłań cukrzyco-
wych. Dotąd oznaczano we krwi stężenie glukozy i glikowanej hemoglobiny, na-
tomiast nasze badania doprowadziły do opisania nowej klasy produktów glikacji 
i opracowania testu immunoenzymatycznego do ich oznaczania. Syntezowane 
w warunkach promieniowania mikrofalowego produkty AGE pozwoliły określić 
strukturę nowej klasy AGE metodami NMR i LC-MS/MS. Wykazano metodą 
fluorescencyjną i immunochemiczną odrębność produktów glikacji białek AGE 
w warunkach wodnych i bezwodnych oraz z użyciem glukozy i innych substratów. 
Otrzymano przeciwciała monoklonalne przeciwko AGE. Opracowano immuno-
enzymatyczny test ilościowy ELISA do pomiaru produktów AGE w tkankach, 
wraz z nowymi przeciwciałami monoklonalnymi, zestawem antygenów i sposo-
bem przygotowania próbek do oznaczania. Wykazano z użyciem przeciwciał mo-
noklonalnych wobec AGE, że w ludzkiej surowicy występuje intensywnie gliko-
wane białko o zróżnicowanej intensywności u pacjentów z różnymi schorzeniami. 
Oznaczanie poziomu AGE okazało się doskonałym markerem uszkodzenia tkanek 
przez dioksynę. Określono ochronną rolę kwasu acetylosalicylowego i tokoferolu 
wobec toksycznego działania dioksyn. 
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Badania nad użyciem znanych białek jako markerów diagnostycznych dotyczy-
ły wykorzystania diagnostycznego enolazopodobnego białka bakteryjnego oraz 
analizy kilku białek organizmu ludzkiego. Izoenzym α-enolazy, niespecyficzna 
tkankowo forma enzymu pojawia się wkrążeniu w wyniku uszkodzeń komórek 
różnych tkanek, z wyjątkiem mięśni poprzecznieprążkowanych. Natomiast obec-
nośc w surowicy mięśniowoswoistego izoenzymu, tzw. β-enolazy, może wskazy-
wać na uszkodzenie kmórek mięśnia sercowego. Wykazano, że ludzka β-enolaza 
nie reaguje krzyżowo w testach serologicznych z α-enolazą. Otrzymano z komórek 
Klebsiella pneumoniae preparaty białka enolazowego frakcji cytosolowej i bło-
nowej oraz analog błonowy Pseudomonas aeruginosa. Wykazanie reaktywności 
krzyżowej α-enolazy człowieka z enolazą bakteryjną pozwala zamienić ludzkie 
białko z białkiem bakteryjnym w teście diagnostycznym. Wykazano tworzenie 
kompleksów enolazy mięśniowej człowieka z plazminogenem. Ma to istotne zna-
czenie w procesie miogenezy, wpływa zatem na tempo wzrostu tkanki w embrio-
genezie oraz ułatwia naprawę mięśni uszkodzonych w wyniku zranień. Zidenty-
fikowano poza enolazą 6 białek Klebsiella pneumoniae rozpoznawanych przez 
ludzki plazminogen. Wykazano w spektrometrii masowej MALDI-TOF, że od-
działywanie komórek Klebsiella pneumoniae z ludzkim plazminogenem zacho-
dzi z udziałem C-końcowych reszt lizyny obecnych na enolazopodobnym białku 
powierzchniowym. 

Wyniki badań dr hab. Małgorzaty Krzystek-Korpackiej nad midkiną wskazują 
na możliwość wykorzystania jej w diagnostyce sepsy i różnicowaniu sepsy od SIRS 
jako markera różnicującego między septycznym a nieseptycznym SIRS. Połącze-
nie metody oznaczania endotoksyn i mureiny z analizą midkiny daje nowy sposób 
różnicowej diagnostyki sepsy Gram(–) i Gram(+). Wyniki badań nad rolą kwasu 
moczowego w chorobach metabolicznych pozwoliły na wykrycie zależności jego 
stężenia w niektórych stanach chorobowych i zaproponowanie go jako markerowy 
czynnika prognostycznego. Wyniki badań nad metaloproteinazami (MMP) wy-
kazały użyteczność MMP-9 w diagnostyce różnicowej nieswoistych zapaleń jelit 
(IBD), pozwalając na różnicowanie aktywnych postaci choroby od nieaktywnych 
oraz aktywnej choroby Crohna od aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita. 
Wykazano przydatność sulfatazy jako markera biochemicznego w różnicowaniu 
nowotworów przełyku. Wykazano użyteczność adipocytowego białka wiążącego 
kwasy tłuszczowe (A-FABP) jako markera zespołu metabolicznego u dzieci z nad-
wagą i otyłością. Wzrost stężenia A-FABP jest skorelowany z wykładnikami ze-
społu metabolicznego niezależnie od BMI, może być obniżony dietą i wysiłkiem 
fizycznym. Wykazano potencjał oznaczeń midkiny jako markera diagnostycznego 
u pacjentów chorych na nowotwory okrężnicy i jelita prostego, na raka jelita gru-
bego i odbytnicy, co może być wykorzystane do przesiewowej analizy populacji 
osób starszych. Badania wisfatyny u pacjentów z gruczolakorakiem jelita grube-
go (CRC) metodami biologii molekularnej ekspresji genu wisfatyny jako markera 
wykazały jej potencjał diagnostyczny u tych pacjentów. Wykazano, że tkankowa 
ekspresja wisfatyny jest istotnie większa w nowotworach jelita grubego i koreluje 

z nasileniem hipoksji oraz wykładnikami stanu zapalnego, czynnikami proan-
giogennymi oraz chemokinami, natomiast ekspresja w leukocytach jest nasilona 
w nieswoistych zapaleniach jelit i dodatnio koreluje z cytokiną IL-1b. Zapropono-
wano optymalne geny referencyjne do badań nad IBD, zapalnych, prawidłowych 
i nowotworowych tkanek jelita cienkiego i grubego. Wykazano, że GAPDH może 
być wykorzystywane jako gen referencyjny w badaniach nad jelitem grubym, ale 
nie cienkim. Dowiedziono, że mimo częstego stosowania jako geny referencyj-
ne, ekspresja części z nich zmienia się w stanie zapalnym i w mniejszym stopniu 
w nowotworzeniu. Trwają prace nad przydatnością diagnostyczną tych białek jako 
markerów niektórych chorób. 

W wyniku prac dr hab. Jolanty Saczko i dr Julity Kulbackiej nad reakcją fotody-
namiczną wspomaganą elektroporacją na komórkach nowotworowych opornych 
na chemioterapię założono we współpracy z Katedrą i Kliniką Chirurgii Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu unikal-
ne w kraju laboratorium zajmujące się zastosowaniem elektroporacji w terapiach 
przeciwnowotworowych na poziomie in vitro i in vivo u zwierząt. Opracowano 
protokoły lecznicze, które są od ponad roku z powodzeniem stosowane u małych 
zwierząt.

W ostatnich kilku latach prace przyspieszyły. Mimo że pracownicy pełnią 
liczne ważne funkcje w nauce, przeprowadzono piąty przewód habilitacyjny, re-
alizowane były liczne projekty badawcze, w tym 3 unijne, zorganizowano kilka 
konferencji naukowych, Katedra gościła uczonych o światowej randze z USA i Ka-
nady, 2 osoby odbyły kilkuletnie staże naukowe w USA, złożono wiele wniosków 
patentowych, z których większość już zdobyła patenty, a 2 są wdrażane. Uzyska-
no wiele prestiżowych nagród, zaplecze Katedry wzbogaciło się o nowoczesną 
aparaturę o wartości ok. 1 mln zł, utworzono Pracownię Spektrometrii Masowej  
LC-MS/MS, Pracownię Komórkową, Pracownię Biologii Molekularnej z ich peł-
nym wyposażeniem. Trwają prace nad dalszym powiększeniem bazy lokalowej, 
przeprowadzono remonty pomieszczeń dydaktycznych. 

Prawidłowy rozwój Katedry i realizacja ambitnych zamierzeń w nauce po-
zwalają z nadzieją kontynuować dokonania poprzedników. Projekty realizo-
wane przez Katedrę i Zakład Biochemii Lekarskiej, zlecone przez Wrocławskie 
Centrum Badań EIT+, to „Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych” oraz 
„Nanokapsułowanie farmaceutyków”. W wyniku ich realizacji opublikowano 
25 prac (o sumarycznym współczynniku IF = 67,08 pkt.), 3 osoby uzyskały sto-
pień doktorski, powstało 7 patentów, technologie są w różnych fazach komer-
cjalizacji. W ciągu kilku lat będzie można wdrożyć rozwiązania z zakresu te-
stów do oznaczania glikacji w różnych powikłaniach cukrzycowych, testów do 
oznaczania enolazy jako nowego markera uszkodzenia tkanki. Wiele przeciwciał 
monoklonalnych związanych z tymi tematami będzie przedmiotem dalszych 
zgłoszeń patentowych i komercjalizacji. Realizowane projekty miały charak-
ter badań interdyscyplinarnych i były bardzo ambitnymi przedsięwzięciami. 
Wyzwaniem naukowym były też nanonośniki – struktury typu koloidalnego, 
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o cennych właściwościach w procesach nanoenkapsułowania i transportowa-
nia hydrofobowych substancji leczniczych (fotouczulaczy oraz cytostatyków) 
do komórek chorobowo zmienionych w taki sposób, aby lek działał selektywnie, 
wykazując maksymalny efekt terapeutyczny przy minimalnym działaniu tok-
sycznym. Enkapsułowanie jest bardzo nowoczesnym sposobem na pokonanie 
bariery błony biologicznej, a transport do wnętrza komórki może być dodatko-
wo wspomagany przez zastosowanie elektroporacji umożliwiającej wytworze-
nie porów w błonach komórkowych. Badania zakończyły się pomyślnie dzięki 
zaangażowaniu spójnego w działaniu i interdyscyplinarnego merytorycznie ze-
społu badawczego, skład którego stanowili zarówno specjaliści od fizykochemii 
układów dyspersyjnych i nanobiotechnologii, jak i badań biomedycznych in vitro 
na liniach komórkowych. Obecnie, dzięki zdobytemu doświadczeniu, Katedra 
przygotowana jest do skutecznego zdobywania środków z innych programów 
badawczych o zasięgu europejskim lub krajowym. Forma realizacji projektów 
okazała się rozwiązaniem bardzo korzystnym i  sprawnym administracyjnie  
– z przejrzystym, pełnym, optymalnym raportowaniem kwartalnym i rocznym, 
z minimalnym obciążeniem badaczy pracą pozamerytoryczną czy administra-
cyjno-finansową. 

Do ważniejszych grantów, poza tymi z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, 
należy zaliczyć także grant MNS DIAG „Matryce czujników mikromechanicz-
nych do detekcji bakterii Gram-ujemnych i ich endotoksyn” realizowany w ra-
mach POIG (01.03.01–02-002/08), kilka grantów PRELUDIUM i ETIUDA, SPIN-
-LAB w ramach POIG, projekt BMBS COST (Action TD1104) „European network 
for development of electroporation-based technologies and treatments (EP4Bio-
2Med)” z dr hab. J. Saczko jako zastępcą głównego koordynatora reprezentującego 
Polskę. W ramach projektu WROVASC: „Zintegrowanego Centrum Medycyny 
Sercowo-Naczyniowej” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 
współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju, re-
alizowaliśmy kilka zadań dotyczących oceny i porównania odpowiedzi zapalnej, 
immunologicznej, angiogennej i hemostazy u pacjentów chorych na raka jelita 
grubego, operowanych metodą robotową oraz tradycyjną metodą otwartą, zada-
nie dotyczące obrazowania układu żylnego oraz jego endowaskularnej korekcji 
jako potencjalnej metody leczenia przewlekłej mózgowo-rdzeniowej niewydol-
ności żylnej (CCSVI) w aspekcie perspektyw leczenia stwardnienia rozsianego 
oraz zadanie dotyczące charakterystyki biologicznej i mechanicznej fragmentów 
tętnic ludzkich o zróżnicowanym stopniu zaawansowania miażdżycy. Zrealizowa-
no ponadto projekt ministerialny N 401 3564 33 dotyczący struktury produktów 
zaawansowanej glikacji.

W związku z umową między UMW a Instytutem Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej PAN we Wrocławiu istnieją możliwości szerokiej współpracy nauko-
wej między tymi placówkami. Profesor A. Gamian jest kierownikiem Zakładu 
Immunologii Chorób Zakaźnych w tym Instytucie, dzięki czemu personalna łącz-
ność 2 zakładów pozwala realizować badania w unikatowym kierunku. Współpra-

ca jest dobrze reprezentowana w środowisku wrocławskim, jakim jest poza im-
munologią także glikobiologia, mająca swoją bogatą tradycję począwszy od badań 
prowadzonych przez prof. J. K. Parnasa. 

Dydaktyka prowadzona w Katedrze była wysoko oceniana w rankingach 
i akredytacjach odnośnie do dydaktyki. Unowocześniono i wyposażono kilka 
pracowni seminaryjnych i do ćwiczeń, wszystkie wyposażono w sprzęt audio-
wizualny, odmłodzono kadrę naukowo-dydaktyczną. Ważnym wydarzeniem 
w działalności Katedry było współorganizowanie w dniach 18–21.05.2011 r. 
Ukrainian-Polish IV Weigl Conference on Microbiology „From Microbiology 
to Synthetic Biology” (Wrocław – Czeszów 18–21.05.2011 r.), podczas której 
wygłoszono ponad 40 referatów, w tym 26 przez zagranicznych gości. Z wykła-
dami gościli w Katedrze prof. James A. McCubrey z USA, prof. Wacław Szybalski 
i prof. Karl Maramorosh z USA. W maju 2011 r. Katedra była też organizatorem 
corocznej „Ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Katedr Biochemii Uczelni 
Medycznych”, wydarzenia ważnego dla stałego podnoszenia poziomu naucza-
nia biochemii na wydziałach lekarskich, natomiast w maju 2012 r. gościliśmy 
w Czeszowie k. Milicza najlepszych studentów medycyny z kraju w ramach co-
rocznego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biochemicznej Studentów Uczelni 
Medycznych „Superhelisa 2012”. 

Ważną sprawą jest aktywizacja studentów, zainteresowanie ich biochemią. 
Temu celowi służą zajęcia fakultatywne i koło naukowe, otwarte dla wszystkich 
słuchaczy Wydziału. Pozwala to na wyłonienie najaktywniejszych studentów, 
którzy mogliby brać udział w pracach badawczych w Katedrze. Zajęcia fakul-
tatywne ukierunkowane na biochemię kliniczną, w zgodności z nowymi stan-
dardami nauczania, zdobywają dużą popularność wśród studentów, ich liczny 
udział świadczy o tym, że biochemia stała się w ostatnich latach przedmiotem 
lubianym i docenianym. Kwalifikowanie i dobór młodej kadry naukowej odbywa 
się też poprzez organizowanie praktyk i prac badawczych studentów uczelni 
wrocławskich i własnej Uczelni. 

W Katedrze odbywali wakacyjne praktyki naukowe studenci z Politechniki 
Wrocławskiej, student z Hiszpanii, doktoranci z Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej. Wydano nowy skrypt do biochemii dla studentów z wprowadze-
niem oryginalnego ćwiczenia na temat glikacji, bardzo dobrze przyjętego przez 
słuchaczy. Przygotowywane jest na prośbę studentów wznowienie podręcznika 
do biochemii prof. J. Kwiatkowskiej-Korczak. Profesor A. Gamian jest opiekunem 
naukowym Koła Naukowego Doktorantów „Bio-med”, które wykazuje wiele ini-
cjatyw w postaci organizowania wykładów, seminariów, konferencji naukowych.

W latach 2010–2015 w Katedrze wypromowano 5 zakończonych prac dok-
torskich (10 jest w toku), kilkanaście prac magisterskich, sprawowano opiekę nad 
2 habilitacjami, przedstawiono 9 recenzji prac doktorskich, 7 prac habilitacyjnych, 
opiniowano 3 wnioski o tytuł profesora. 

W jednostce prowadzone są wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne i za-
jęcia fakultatywne z biochemii i diagnostyki laboratoryjnej dla studentów Wydzia-



 98 

łu Lekarskiego z English Division oraz wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia 
fakultatywne dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z English Division. Przy-
gotowano program zajęć z biochemii klinicznej dla kierunku biochemii i toksyko-
logii. Prowadzone są ponadto zajęcia laboratoryjne w formie pracy badawczej dla 
studentów biotechnologii i praktyki studenckie.

Profesor A. Gamian jest kierownikiem Międzynarodowego Ośrodka Depozy-
tów Patentowych, był członkiem panelu ekspertów Research Infrastructure przy 
Komisji Europejskiej w Brukseli, w latach 2011–2014 pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Komitetu Mikrobiologii PAN, był członkiem Komitetu Immunologii 
i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w latach 2011–2015. W 2010 r. otrzymał Złoty 
Krzyż Zasługi. 
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W skład Katedry Biofizyki wchodzą obecnie 2 naukowe jednostki or-
ganizacyjne: Zakład Biofizyki (kierownik – prof. dr hab. Krystyna 
Michalak) i Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego 

(kierownik – prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas). Kierownikiem Katedry Biofizyki 
jest prof. dr hab. Krystyna Michalak, która funkcję tę pełni od 1997 r. 

Zakład Biofizyki
W skład zespołu Zakładu Biofizyki wchodzą obecnie: prof. dr hab. K. Michalak, 
prof. zw., dr hab. Andrzej Teisseyre, dr hab. Olga Wesołowska, dr Marcin Ko-
łaczkowski, dr Anna Palko-Łabuz, dr Andrzej Poła, dr Kamila Środa-Pomianek 
oraz pracownicy techniczni: mgr Daniela Mosiądz, mgr inż. Katarzyna Krause,  
mgr Anna Uryga, kierownik sekretariatu – mgr Anna Homiak-Wiecha, Hieronim 
Marek (mechanik, 1/2 etatu) oraz Wiesława Bilska. W latach 2005–2010 z pracy  
odeszło 3 niezmiernie zasłużonych wieloletnich pracowników – dr Michał Bar-
toszkiewicz, mgr Andrzej Krawczyk oraz Danuta Wołowiec. 

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Biofizyki koncentro-
wała się wokół zagadnień związanych z problematyką oporności nowotworów na 
leki cytotoksyczne oraz oporności patogennych grzybów na leki przeciwgrzybicze, 
dotyczyła również farmakologicznej modulacji aktywności kanałów potasowych 
napięciowo-zależnych Kv1.3, m.in. w limfocytach T, a także w komórkach no-
wotworowych. Prowadzono również badania wpływu substancji polifenolowych 
pochodzenia naturalnego i ich pochodnych oraz niektórych leków z grupy feno-
tiazyn, oksykamów i statyn na modelowe błony lipidowe o różnym składzie oraz 
na komórki nowotworowe. Systematycznie następował rozwój wielu metod eks-
perymentalnych i zaplecza badawczego. W Zakładzie działają obecnie następujące 
pracownie naukowe: spektroskopii, mikrokalorymetrii, bioelektryczności (patch-
-clamp), mikroskopii konfokalnej, biologii molekularnej, hodowli komórkowych 
oraz modelowania molekularnego.

Oporność wielolekowa (MDR – multidrug resistance), prowadząca w wielu 
przypadkach do niepowodzeń w chemioterapii nowotworów oraz terapii chorób 
infekcyjnych, jest związana m.in. z występowaniem w błonach plazmatycznych 
komórek nowotworowych (lub odpowiednio komórek patogennych mikroorga-
nizmów), tzw. transporterów wielolekowych, czyli białek usuwających z komórki 
leki stosowane w chemioterapii. Niektóre substancje pochodzenia naturalnego 
(związki polifenolowe) i leki stosowane w farmakologii w schorzeniach nienowo-
tworowych (fenotiazyny, oksykamy, statyny) mogą redukować oporność wielole-
kową i działać jako tzw. modulatory oporności. Badania prowadzone w Zakładzie 
Biofizyki na komórkach nowotworowych dotyczyły m.in. określenia wpływu wy-
branych modulatorów MDR na główne transportery białkowe, związane z opor-
nością wielolekową (P-gp, BCRP i MRP1), występujące w różnych typach ludzkich 
komórek nowotworowych. Określono wpływ badanych substancji na ekspresję 
tych białek w komórkach nowotworowych i ich właściwości transportowe. Rów-Katedra Biofizyki

Zakład Biofizyki
Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

prof. dr hab. Krystyna Michalak
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nolegle oznaczana była zdolność tych związków do indukcji apoptozy oraz ich 
wpływ na aktywność enzymów związanych z proliferacją komórek nowotworo-
wych. W badaniach wykorzystywano metody biologii molekularnej, testy mi-
kropłytkowe, mikroskopię konfokalną oraz, we współpracy z Katedrą Histologii, 
cytometrię przepływową. Prowadzono również badania nad wpływem związków 
polifenolowych, w tym prenylowanych flawonoidów oraz berberyny (roślinny al-
kaloid) i wybranych leków o strukturze wielopierścieniowej (oraz ich pochodnych) 
na właściwości błon lipidowych o różnym składzie. W badaniach stosowano me-
tody spektroskopowe: spektroskopię fluorescencyjną, spektroskopię ATR-IR oraz 
(we współpracy z prof. Janezem Strančarem ze Słowenii) spektroskopię elektro-
nowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), a także mikroskopię konfokalną 
i metodę mikrokalorymetrii różnicowej. Biologiczną aktywność badanych związ-
ków, np. zdolność do hamowania transporterów wielolekowych czy modyfika-
cji struktury dwuwarstwy lipidowej, porównywano z fizykochemicznymi para-
metrami wyznaczonymi metodami modelowania molekularnego (współczynnik 
podziału, moment dipolowy, rozkład ładunku na powierzchni cząsteczki i in.). 
W badaniach nad opornością wielolekową nowotworów w zespole kierowanym 
przez prof. K. Michalak uczestniczyli: dr hab. O. Wesołowska, dr K. Środa-Po-
mianek, dr A. Poła oraz doktoranci: Jerzy Wiśniewski, Michał Kużdżał, Justyna 
Gąsiorowska i A. Palko-Łabuz, a także pracownicy techniczni – mgr D. Mosiądz 
i mgr A. Uryga. W 2012 r. zespół prowadzący badania z dziedziny oporności wie-
lolekowej nowotworów został wyróżniony nagrodą JM Rektora UMW za osiągnię-
cia w pracy naukowej.

W ramach badań nad opornością wielolekową komórek grzybiczych scha-
rakteryzowano nowe szlaki komunikacji pomiędzy domenami transbłonowymi 
i hydrolizującymi ATP transporterów wielolekowych ABC oraz możliwości ich 
farmakologicznej modulacji. Określono właściwości przeciwgrzybowe i modulu-
jące aktywność transporterów wielolekowych wybranych preparatów pochodze-
nia naturalnego. W szczególności, w ramach współpracy międzynarodowej, wy-
izolowano i scharakteryzowano nowe izoflawonoidy z rośliny leczniczej Dalea 
formosa. Badano również regulację ekspresji nowych genów zaangażowanych 
w oporność na ksenobiotyki. Badaniami nad opornością wielolekową komórek 
grzybiczych kierował dr M. Kołaczkowski. Kontynuację i rozwój tych badań 
umożliwia przeprowadzona ostatnio modernizacja Pracowni Biologii Mole-
kularnej, związana z remontem pomieszczenia i uzupełnieniem wyposażenia 
w nowoczesną aparaturę. 

Badania elektrofizjologiczne aktywności kanałów potasowych przeprowadza 
się w Zakładzie techniką patch-clamp. Można za jej pomocą ocenić wpływ róż-
norodnych czynników endo- i egzogennych na przewodnictwo kanałów jono-
wych w błonach. Z uwagi na udział kanałów potasowych w proliferacji komórek 
nowotworowych i apoptozie, badano wpływ niektórych modulatorów oporności 
wielolekowej na aktywność napięciowo-zależnych kanałów potasowych Kv1.3. 
Badania elektrofizjologiczne były prowadzone na ludzkich limfocytach T oraz 

komórkach limfoblastycznych ludzkiej białaczki linii komórkowej T  Jurkat. 
Dotyczyły wpływu stilbenów i flawonoidów oraz innych związków wielopier-
ścieniowych pochodzenia roślinnego i  ich pochodnych na kanały potasowe 
w tych komórkach. Do ważnych osiągnięć można zaliczyć odkrycie efektu in-
hibicji badanych kanałów jonowych przez niektóre prenylowe pochodne flawo-
noidów i chalkonów, jak np. 8-prenylonaringenina, 6-prenylonaringenina i in. 
Związki te okazały się znacznie silniejszymi inhibitorami kanałów Kv1.3 niż 
wcześniej przebadane wielopierścieniowe związki polifenolowe nieposiadające 
grupy prenylowej. Kontynuowano też współpracę naukową z Katedrą i Klini-
ką Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii UMW. Celem badań było 
określenie udziału kanałów Kv1.3 w limfocytach T w mechanizmie indukcji 
tolerancji na alergen podczas swoistej immunoterapii alergii na jad owadów 
błonkoskrzydłych. 

Badania w  Pracowni Bioelektryczności były prowadzane pod kierunkiem 
dr. hab. A. Teisseyre’a. W latach 2010–2013 pod jego kierunkiem przeprowadzono 
modernizację stanowiska do badań elektrofizjologicznych techniką patch-clamp. 
Stanowisko pomiarowe zostało przeniesione do nowego, wyremontowanego po-
mieszczenia, wykonano niezbędne prace modernizacyjne związane m.in. z popra-
wą ochrony przed zakłóceniami elektrycznymi oraz mechanicznymi. Pracownia 
została także wyposażona w nowy wzmacniacz do rejestracji prądów jonowych, 
manipulator mechaniczny z mikromanipulatorem, nowoczesny 8-kanałowy gra-
witacyjny system do perfuzji oraz nowy komputer do rejestracji danych. Duży 
wkład w modernizację stanowiska pomiarowego wnieśli też techniczni pracow-
nicy Zakładu Biofizyki – mgr A. Krawczyk (elektronik) i H. Marek (mechanik). 

W 2012 r. w Zakładzie Biofizyki utworzono Pracownię Modelowania Moleku-
larnego. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu zakupiono 2 komputery oraz 2 pakiety obliczeniowe, umożliwiające 
badania z zakresu modelowania molekularnego: GAUSSIAN 09 (Gaussian, Inc.) 
i SPARTAN 14 (Wavefunction, Inc.). Celem utworzenia tej Pracowni było uzupeł-
nienie wyników badań eksperymentalnych o teoretyczne obliczenia parametrów 
kwantowo-mechanicznych, charakteryzujących związki chemiczne stosowane 
w badaniach na komórkach nowotworowych. Wyznaczenie tych parametrów 
umożliwiło lepszą interpretację mechanizmu działania poszczególnych związków. 
Pracami z dziedziny modelowania molekularnego kierował dr A. Poła.

Zakład Biofizyki rozwijał współpracę naukową z wieloma ośrodkami nauko-
wymi w kraju i za granicą. W ramach tematyki związanej z opornością wielole-
kową nowotworów współpracowano z University of Szeged na Węgrzech (prof. 
Joseph Molnar), Faculdade de Farmácia de Lisboa w Lizbonie (prof. Maria José 
Umbelino Ferreira), Solid State Physics Department Jozef Stefan Institute – La-
boratory of Biophysics w Lublanie (prof. J. Strančar). Profesor K. Michalak ja-
ko jedna z 2 przedstawicieli Polski była członkiem zarządu programu UE COST 
P15 „Advanced paramagnetic resonance methods in molecular biophysics”, który 
zakończył się w 2010 r. 
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W 2011 r. w ramach współpracy z Instytutem Josefa Stefana w Lublanie go-
ściem Zakładu Biofizyki był prof. J. Strančar, a w 2014 r. – prof. Rajendra Prasad 
z Jawaharlal Nehru University w Nowym Delhi – czołowy ekspert z dziedziny 
mykologii i oporności wielolekowej. Profesor R. Prasad wygłosił na forum Uczelni 
wykład pt. Multidrug Resistance in Human Pathogenic Yeast: Structure Function 
and Regulation of Candida ABC Transporter CDR1 (organizatorem wizyty prof. 
R. Prasada był dr M. Kołaczkowski). 

Zakład Biofizyki współpracował też m.in. z Instytutem Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Zespołem Struktury i Oddziaływań Mole-
kularnych Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Chemii 
oraz Katedrą Biochemii Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu, a także z kilkoma jednostkami UMW: Katedrą Chemii Leków, 
Katedrą Biochemii, Katedrą Histologii, Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych 
i Alergologii. 

Badania nad mechanizmami działania związków redukujących oporność wie-
lolekową nowotworów i komórek grzybiczych były realizowane w ramach wielu 
grantów naukowych. W okresie 2010–2015 zrealizowano następujące projekty: 

1. Grant MNiSW nr N N301 2549 33 „Białka z nadrodziny ABC oraz kanały 
potasowe Kv – struktury błonowe zaangażowane w oddziaływanie z modulatora-
mi oporności wielolekowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. K. Michalak, okres 
realizacji: lata 2007–2010; 

2. Projekt UE COST Action P15 „Advanced paramagnetic resonance me-
thods in molecular biophysics”,  prof. K. Michalak uczestniczyła w programie ja-
ko przedstawiciel krajowy do Komitetu Zarządzającego i członek grupy roboczej 
WG3 („Study of biomolecular systems using spin labelling and spin probing”), 
okres realizacji: lata 2005-2010;

3. Polsko-słoweński projekt badawczy MNiSW „Multidrug resistance in can-
cer and membrane domain structure”, współpraca pomiędzy Zakładem Biofizyki 
a Solid State Physics Department w Lublanie, kierownicy projektu: prof. K. Mi-
chalak i prof. J. Strančar, okres realizacji: lata 2010–2011; 

4. Udział w realizacji wybranych zadań badawczych w projekcie realizowanym 
przez Katedrę Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, tytuł projek-
tu: „Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym” 
(POIG.01.03.01-00-158/09-02), projekt współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, współwykonawcy pro-
jektu: dr A. Palko-Łabuz, dr K. Środa-Pomianek, okres realizacji: lata 2007–2013;

5. Projekt uczelniany dla młodych naukowców „Konstrukcja plazmidu wyciszają-
cego gen P-glikoproteiny oraz jego zastosowanie in vitro w komórkach raka jelita gru-
bego”, kierownik projektu: prof. dr hab. K. Michalak, okres realizacji: lata 2012–2014;

6. Projekt w ramach badań własnych UMW „Charakterystyka oddziaływa-
nia inhibitorów transportera oporności wielolekowej Cdr1p z Candida albicans 
przy zastosowaniu mutagenezy i heterologicznej ekspresji”, kierownik projektu: 
dr M. Kołaczkowski, okres realizacji: lata 2008–2010;

7. Grant MNiSW N N303 026537 „Badanie ekspresji genów RTA, związanych 
z opornością wielolekową w odpowiedzi na stres u drożdży Saccharomyces cerevi-
siae oraz w patogenie Candida glabrata”, kierownik projektu: dr M. Kołaczkowski, 
okres realizacji: lata 2009–2012; 

8. Projekt DEC-2013/11/B/NZ6/01425 „Charakterystyka oddziaływań ligand 
– białko oraz komunikacji pomiędzy domenami grzybowych transporterów ABC 
związanych z opornością wielolekową”, kierownik projektu: dr M. Kołaczkowski), 
okres realizacji: lata 2014–2016;

9. Udział we współpracy międzynarodowej w pracach współfinansowanych 
przez USDA „Agricultural Research Service Specific Cooperative Agreement” 
No. 58-64-2-0009 (dr M. Kołaczkowski).

Niektóre projekty dotyczące zagadnień związanych z opornością wielolekową 
i modulacją aktywności potasowych kanałów napięciowo-zależnych Kv1.3, były 
również realizowane w ramach działalności statutowej Zakładu, a poszczególny-
mi tematami kierowali prof. K. Michalak i dr hab. A. Teisseyre.

W omawianym okresie pracownicy Zakładu Biofizyki opublikowali 39 pełno-
tekstowych prac naukowych o łącznym współczynniku wpływu IF = 60,1 pkt. 
W zdecydowanej większości wyniki prac badawczych były publikowane w czaso-
pismach z listy filadelfijskiej, takich jak: „Anti-Cancer Agents in Medicinal Che-
mistry” (IF = 2,610 pkt.), „Anticancer Research” (IF = 1,872 pkt.), „Biochemical 
and Biophysical Research Communications” (IF = 2,281 pkt.), „Biochimica et Bio-
physica Acta (BBA) – Biomembranes” (IF = 3,836 pkt.), „Cellular and Molecu-
lar Biology Letters” (IF = 1,953 pkt.), „Current Topics in Medicinal Chemistry” 
(IF = 4,112 pkt.), „Chemistry and Physics of Lipids” (IF = 2,571 pkt.), „European 
Journal of Pharmacology” (IF = 2,737 pkt.), „Experimental Biology and Medicine” 
(IF = 2,954 pkt.), „FEMS Yeast Research” (IF = 2,462 pkt.), „The Journal of Mem-
brane Biology” (IF = 2,457 pkt.), „Journal of Natural Products” (IF = 3,947 pkt.), 
„Molecular Membrane Biology” (IF = 2,863 pkt.) i in. Pracownicy Zakładu byli też 
wraz z zespołem prof. Wiesława Malinki z Katedry Chemii Leków UMW współ-
autorami zgłoszenia patentowego (2014 r.). 

Wyniki badań naukowych prezentowano również na licznych zjazdach, za-
równo za granicą (m.in. w Austrii, Hiszpanii, Indiach, Niemczech, na Słowacji, 
Węgrzech, we Włoszech), jak i w Polsce na zjazdach o charakterze międzynaro-
dowym, takich jak: „Conference of Polish Biophysical Society”, „Central Europe-
an Congress of Life Sciences Eurobiotech”, „International Conference on Yeast 
Genetics and Molecular Biology”, „Central European School on Physical Organic 
Chemistry”, „PhoBia Annual Nanophotonics International Conference”, „Polish-
-German Biochemical Societies Joint Meeting”, 8th Conference „Electrophysiolo-
gical techniques in biolelectricity research: from ion channels to neural networks”, 
„Central European School on Physical Organic Chemistry”, „48th Meeting of the 
Polish Biochemical Society”, International Conference on „The role of MDR Pro-
tein in Pharmacokinetics and Toxicology”, BIO2014 Congress „1st Congress of the 
Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics”. Na zjazdach 
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krajowych i zagranicznych przedstawiono łącznie 57 prac w formie ustnych pre-
zentacji i posterów. 

W omawianym okresie 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych – A. Teisseyre (2010 r.) i O. Wesołowska (2012 r.), a 4 osoby – stopień 
doktora nauk medycznych: M. Kużdżał (2011 r.), J. Wiśniewski (2012 r.), J. Gą-
siorowska (2014 r.) i A. Palko-Łabuz (2015 r.). Promotorem prac doktorskich była 
prof. dr hab. K. Michalak.

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczyli w działalności towarzystw na-
ukowych. W tym okresie przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego Polskie-
go Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) był dr hab. A. Teisseyre, a od 2015  r.  
– dr K. Środa-Pomianek. Od 2015 r. dr hab. A. Teisseyre jest wiceprzewodniczą-
cym Oddziału, a dr A. Palko-Łabuz – sekretarzem.

Profesor K. Michalak i dr hab. A. Teisseyre byli członkami Komisji Chemii, 
Fizyki i Techniki w Biologii Oddziału PAN we Wrocławiu, a od 2015 r. prof. K. Mi-
chalak jest członkiem Komisji Chemii i Fizyki w Biologii i Medycynie Oddziału 
PAN powołanym na kadencję 2015–2018. Pracownicy Zakładu aktywnie uczest-
niczyli w ogólnopolskich zjazdach PTBF w Łodzi (2010 r.) i w Nałęczowie (2013 r.), 
prezentując wykłady. Są też członkami Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 
i Polskiej Federacji Biotechnologii. 

Pracownicy Zakładu Biofizyki brali udział w pracach organizacyjnych na fo-
rum Wydziału i Uczelni, uczestnicząc w różnych zespołach i komisjach. Profesor 
K. Michalak w latach 2008–2012 pełniła funkcję przewodniczącej Wydziałowej 
Komisji Wyborczej, a dr hab. A. Teisseyre od 2012 r. pełni funkcję wiceprzewod-
niczącego tej komisji. Doktor hab. A. Teisseyre był też członkiem Komisji Dyscy-
plinarnej ds. Nauczycieli Akademickich oraz sekretarzem Rzecznika Odpowie-
dzialności Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, a dr K. Środa-Pomianek 
pełni obecnie funkcję sekretarza tej komisji. Zarówno dr K. Środa-Pomianek, jak 
i dr hab. A. Teisseyre pełnili funkcję sekretarzy wielu komisji wydziałowych. 
W różnych komisjach wydziałowych pracowała też prof. dr hab. K. Michalak  
(Finansowej, Oceny Kadry, Zatrudnienia i in.). Doktor A. Poła od kilku lat jest 
członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Samodzielna Pracownia 
Biofizyki Układu Nerwowego

W skład zespołu Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego wchodzą 
obecnie: prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas, prof. zw. (kierownik) i dr Tomasz Wójto-
wicz oraz pracownicy naukowo-techniczni: dr Marta Czyżewska i mgr Katarzyna 
Lebida. W pracach badawczych i dydaktycznych uczestniczą również doktoranci. 

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Samodzielnej Pracowni Bio-
fizyki Układu Nerwowego dotyczy głównie 2 zagadnień: właściwości transmisji 

hamującej ze szczególnym uwzględnieniem kinetyki i farmakologii receptorów 
GABAA oraz opisu mechanizmów zjawisk neuroplastyczności. Chociaż domi-
nującymi technikami pozostają techniki elektrofizjologiczne (patch-clamp oraz 
pomiar tzw. potencjałów polowych) stosowane do badań rozproszonych komó-
rek (2 stanowiska patch-clamp) i skrawków mózgowych (3 stanowiska), to należy 
podkreślić, że w ostatnich 5 latach wdrożono do badań: techniki biologii mole-
kularnej, badania morfologii komórek i techniki obrazowania (np. Western blot-
ting, mutagenezę, ekspresję rekombinowanych białek, zymografie żelowe i in situ, 
wybarwienia immunolofluorescencyjne, akwizycję i analizę obrazów uzyskanych 
w mikroskopii konfokalnej). 

Tematyka badań nad kinetyką, modulacją farmakologiczną i relacją struktura 
– funkcja receptora GABAA była uprawiana przez zespół od początku funkcjono-
wania Pracowni (2004 r.), a wcześniej w ramach zespołu Katedry i Zakładu Biofi-
zyki (od ok. 1999 r.). Receptory GABAA pełnią podstawową funkcję w procesach 
hamowania w ośrodkowym układzie nerwowym. Ich szczególną właściwością jest 
podatność na wiele czynników farmakologicznych, w tym na składniki stosowa-
nych klinicznie leków (np. benzodiazepiny, barbiturany czy fenotiazyny). 

Poznanie mechanizmu modulacji tych receptorów ma podstawowe znaczenie 
zarówno dla zrozumienia modus operandi samego receptora, jak i w kontekście 
projektowania nowych, coraz bardziej specyficznych leków. We współpracy z prof. 
Giovannim Appendino z Uniwersytetu Wschodniego Piemontu zbadano wpływ 
wielu substancji pochodzenia roślinnego (np. alfa-tujonu, oenantotoksyny i po-
chodnych – falkarindiolu, falkarinolu) na właściwości receptora GABAA. Badania 
te zostały udokumentowane wieloma publikacjami, m.in. w: „British Journal of 
Pharmacology”, „Journal of Natural Products” oraz „European Journal of Pharma-
cology”. W ostatnich latach otwarto nowy rozdział w rozważaniach dotyczących 
receptora GABAA – rozpoczęto badania nad relacją struktura – funkcja. Stawiane 
pytania dotyczą molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych związa-
nych z aktywacją tego receptora. Badania zarówno innych badaczy, jak i zespołu 
Pracowni wskazują na to, że po związaniu agonisty (GABA), receptor otwiera się 
przechodząc przez stany pośrednie określane jako stany preaktywacyjne. Pomię-
dzy związaniem agonisty a otwarciem kanału ma zatem miejsce wiele procesów 
molekularnych, które są słabo poznane, ale o których już teraz wiadomo, że pełnią 
kluczową rolę zarówno w aktywności tego receptora, jak i w jego modulacji far-
makologicznej. Największe osiągniecie Pracowni na tym polu to wyniki opubli-
kowane w prestiżowym czasopiśmie „The Journal of Neuroscience” (M. Szczot, 
M. Kisiel, M. M. Czyżewska, J. W. Mozrzymas), za którą zespół otrzymał nagrodę 
im. Jerzego Konorskiego za najlepszą polską pracę z dziedziny neurobiologii opu-
blikowaną w 2014 r. 

W celu kontynuowania tej bardzo obiecującej tematyki wdrożono w ostatnim 
roku w Pracowni pomiary o wysokiej rozdzielczości aktywności pojedynczych 
kanałów, dzięki którym opis zmian konformacyjnych badanego receptora opie-
ra się na bezpośrednich obserwacjach funkcji tej makromolekuły na podstawie prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
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prądów jonowych przepływających przez por tego kanału. W celu wdrożenia 
tej metodologii nawiązaliśmy bardzo owocną współpracę z prof. Lucią Sivilot-
ti i dr. Remigijusem Lapem z University College London, dzięki czemu w po-
siadaniu Pracowni znalazł się zarówno know-how eksperymentalny, jak i bodaj 
najlepsze obecnie oprogramowanie do analizy prądów pojedynczych kanałów 
(autorstwa głównego twórcy tej analizy – prof. Davida Colquhouna). W prace 
dotyczące receptora GABAA zaangażowani byli następujący doktoranci: M. Czy-
żewska (doktorat obroniony w 2015 r.), M. Szczot (doktorat obroniony w 2014 r.), 
Paulina Wyrembek (doktorat obroniony w 2014 r.), mgr M. Kisiel, mgr Radosław 
Rutkowski. W ramach współpracy naukowej w realizacji tego projektu uczest-
niczą również następujący doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego (opiekun 
naukowy: prof. J. Mozrzymas): mgr Marek Brodzki, mgr Magdalena Jatczak. 
Dodatkowo, przy współpracy z dr. Sebastienem Kraszewskim z Politechniki 
Wrocławskiej, wdrożyliśmy zastosowanie symulacji opierających się na dyna-
mice molekularnej (część projektu jest realizowana przez doktoranta mgr. inż. 
Michała Michałowskiego). 

Obecnie są prowadzone intensywne badania elektrofizjologiczne nad rekom-
binowanymi receptorami GABAA, w których są wprowadzane punktowe mutacje 
w celu określenia roli poszczególnych reszt aminokwasowych w poszczególnych 
etapach aktywacji tego kanału. Na realizację projektu dotyczącego badań nad 
molekularnymi mechanizmami zmian konformacyjnych receptora GABAA po-
zyskano grant NCN OPUS i w ostatnim konkursie grant NCN MAESTRO. Nale-
ży również wspomnieć, że przy współpracy z prof. dr. hab. Dariuszem Rakusem 
z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz mgr. Przemysławem Kaczorem (doktorant) 
podjęto bardzo interesujące badania dotyczące wpływu metabolizmu komórko-
wego (głównie astrocytarnego) na transmisję GABA-ergiczną w neuronach hi-
pokampalnych. Pokazano, że wiele enzymów, takich jak fosforylaza glikogenu 
lub czynniki wpływające na transport substratów energetycznych (np. blokery 
transportera monokarboksylanów) silnie modulują transmisję GABA-ergiczą oraz 
wpływają na mechanizmy jej plastyczności. W latach 2010–2015 z tematyki do-
tyczącej receptorów GABAA i transmisji GABA-ergicznej opublikowano 13 prac 
w międzynarodowych czasopismach naukowych (łączny IF = 47,6 pkt.). 

Od powstania Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego w 2004 r. 
rozpoczęto badania nad zjawiskami neuroplastyczności w  tkance mózgowej, 
głównie w hipokampie. Wymagało to uruchomienia specjalistycznych stanowisk 
pomiarowych pozwalających na rejestrację odczytów z żywej tkanki mózgowej 
w warunkach ciągłego natlenienia i temperatury zbliżonej do fizjologicznej. Bada-
nia dotyczą głównie plastyczności synaptycznej, która pełni kluczową rolę w two-
rzeniu śladów pamięciowych w mózgu, choć w ostatnich latach są prowadzone 
badania również nad plastycznością endogennych mechanizmów pobudliwości 
neuronalnej. Jednym z głównych kierunków badań w tym nurcie jest opis roli 
metaloproteinaz (głównie MMP-9 i MMP-3) w mechanizmach neuroplastyczno-
ści. Tematyka ta rozwinęła się dzięki współpracy z grupą badawczą prof. dr. hab. 

Leszka Kaczmarka z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. 
Intensywnie współpracowano również z prof. Hrissanthi Ikonomidou z Uniwer-
sytetu w Dreźnie, realizując wspólny polsko-niemiecki projekt badawczy („Joint 
Polish-German Neuroscience Program” S 008/P-N/2007/01, 2007–2010). 

W ramach projektów dotyczących neuroplastyczności warsztat badawczy został 
poszerzony o techniki biologii molekularnej i obrazowania. Do głównych osiąg- 
nięć w ramach tej tematyki należy zaliczyć wykazanie, że poszczególne projekcje 
w hipokampie, pomimo różnych mechanizmów plastyczności synaptycznej, wy-
kazują silną wrażliwość na blokery metaloproteinaz oraz że konsolidacja plastycz-
ności wymaga optymalnego poziomu aktywności tych enzymów. Obecnie prowa-
dzone są intensywne badania dotyczące roli metaloproteinazy MMP-3 w różnych 
formach plastyczności synaptycznej w hipokampie. W badaniach tych uczestni-
czą: dr T. Wójtowicz (adiunkt w Pracowni), w ramach naszej wieloletniej współ-
pracy dr Grzegorz Wiera z Uniwersytetu Wrocławskiego (doktorat z tej tematyki 
obroniony w 2014 r. pod kierunkiem prof. J. Mozrzymasa), mgr Daria Nowak,  
mgr Patrycja Brzdąk (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego). Na realizację 
tych badań pozyskano 2 granty NCN OPUS (w latach 2011–2014 i kolejny, który 
rozpoczął się w 2015 r.). 

Ciekawym wątkiem są wspomniane wyżej badania dotyczące udziału meta-
loproteinaz w mechanizmach plastyczności endogennych mechanizmów pobu-
dliwości i temat ten jest obecnie realizowany głównie przez dr. T. Wójtowicza, 
z którym współpracuje doktorantka mgr Olga Wójcicka. Na realizację tego tematu  
dr T. Wójtowicz pozyskał grant NCN SONATA. W Pracowni prowadzono rów-
nież badania dotyczące zmian plastycznych zachodzących pod wpływam warun-
kowania klasycznego w korze baryłkowej myszy. Projekt ten realizowany był przy 
współpracy z prof. dr hab. Małgorzatą Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej 
PAN. W ramach tego projektu wykazano, że trening w paradygmacie warunko-
wania klasycznego istotnie wpływa na plastyczność GABA-ergiczną, przy czym 
zmiany plastyczne są różne dla różnych typów komórek nerwowych. Na reali-
zację tego projektu był pozyskany grant badawczy MNiSW w latach 2007–2010. 
Prace badawcze z tej tematyki były również realizowane w naszej Pracowni przez  
dr Joannę Urban-Ciećko, która odbywała tu staż podoktorski w ramach progra-
mu „PolPostDoc”. Badania dotyczące plastyczności kory baryłkowej kontynuuje 
obecnie mgr K. Lebida. W ramach współpracy z prof. D. Rakusem badano rów-
nież wpływ poszczególnych enzymów odpowiadających za metabolizm (głów-
nie astrocytarny) na plastyczność synaptyczną glutaminergiczną w hipokampie. 
Wykazano, że faktycznie plastyczność ta zależy w stopniu krytycznym od takich 
enzymów, jak np. fosforylaza glikogenu, przy czym efekt ten zmienia się w za-
leżności od wieku badanych zwierząt (szczególnie w okresie starości). W latach 
2010–2015 z tematyki dotyczącej mechanizmów neuroplastyczności opublikowa-
no 15 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych (łączny IF = 62,6 pkt.). 

Sumarycznie, uwzględniając również prace spoza ww. głównych nurtów ba-
dawczych realizowanych w pracowni, w latach 2010–2015 opublikowano 30 arty-
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kułów w międzynarodowych czasopismach naukowych (łączny IF = 120,1 pkt.). 
W okresie 2010–2015 zespół Pracowni uzyskał 2-krotnie nagrodę Jerzego Konor-
skiego za najlepszą polską pracę z dziedziny neurobiologii (2011 i 2014 r., w 2011 r. 
– współpraca z grupą prof. Jacka Kuźnickiego), 2 nagrody Ministra Zdrowia, 4 na-
grody JM Rektora UMW, subsydium profesorskie Mistrz Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej (prof. J. Mozrzymas, 2008–2011). W 2010 r. dr T. Wójtowicz otrzymał 
prestiżowe stypendium START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a jego rozpra-
wa doktorska została nagrodzona nagrodą Ministra Zdrowia w 2010 r. W 2015 r. 
stypendium START FNP zostało przyznane dr. G. Wierze z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, który bronił pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. J. Mo-
zrzymasa i w dalszym ciągu ściśle współpracuje z Pracownią. Doktor T. Wójtowicz 
otrzymał nagrodę indywidualną za najlepsze wystąpienie ustne na konferencji  
IV Sympozjum PAN „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i bio-
logicznych” (2013 r.) oraz stypendium „Short Term Scientific Mission” fundowane 
przez Extracellular Brain Matrix Network (akcja COST EU, 2013 r.). 

Profesor J. Mozrzymas brał aktywny udział w zorganizowaniu 4 zjazdów:  
„1. Inhibitory Control of Brain Plasticity – Bio-imaging Methods Reveal Brain 
Physiology”, Kraków, 5–7.09.2013 r.; „11th International Congress of the Polish 
Neuroscience Society”, Poznań, 15–17.09.2013 r.; sympozjum: „Synaptic plasti-
city and neuronal environment: Electrophysiological techniques in evaluations 
of bioelectrical phenomena – from ionic channels to neural networks”, Wro-
cław, 1–2.06.2012 r. (prof. J. Mozrzymas – przewodniczący komitetu organiza-
cyjnego); „The International Congress of the Polish Neuroscience Society”, Łódź 
21–26 września 2011 r. Profesor J. Mozrzymas zorganizował także sympozjum 
„Signaling and plasticity at local neuronal networks” oraz 3-krotnie uczestniczył 
w panelu ekspertów zespołu NZ4 w NCN, a raz był jego przewodniczącym. Jest 
także członkiem z wyboru Komitetu Neurobiologii, Komitetu Nauk Farmakolo-
gicznych i Fizjologicznych oraz Komisji PAU we Wrocławiu. W bieżącej kadencji 
jest wiceprzewodniczącym Komitetu Neurobiologii. Profesor J. Mozrzymas jest 
członkiem rady naukowej Studium Generale Universitatis Wratislaviensis oraz 
był członkiem wielu komisji wydziałowych (w tym przewodniczącym Komisji Fi-
nansowej) i rektorskich. 

Pracownicy obu jednostek naukowych w ramach działalności dydaktycznej 
Katedry Biofizyki prowadzili zajęcia dla studentów kilku kierunków UMW. Dzia-
łalność dydaktyczna Katedry Biofizyki w latach 2010–2015 była związana z pro-
wadzeniem przedmiotu biofizyka na kierunkach: lekarskim, lekarsko-stomatolo-
gicznym, farmacji, analityki medycznej i fizjoterapii oraz na kierunku lekarskim 
i lekarsko-stomatologicznym dla studentów anglojęzycznych (w ramach English 
Division). Kurs z biofizyki obejmował wykłady i ćwiczenia laboratoryjne. Zaję-
ciami na poszczególnych kierunkach kierowali prof. K. Michalak i prof. J. Moz- 
rzymas, a na kierunku lekarsko-stomatologicznym w ramach English Division  
– dr hab. A. Teisseyre. Dla nowo przyjętych studentów English Division był po-
nadto przeprowadzany kurs powtórkowy z podstaw fizyki (prowadzenie kursu  

– dr hab. A. Teisseyre). Opiekunem II Roku Wydziału Lekarskiego English Divi-
sion jest dr. T. Wójtowicz. W ramach wrocławskich i regionalnych edycji Dolno-
śląskiego Festiwalu Nauki adiunkt Zakładu Biofizyki dr M. Kołaczkowski wygłosił 
12 wykładów. 

prof. dr hab. Krystyna Michalak 
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas
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W latach 2010–2015 działalność naukowa Katedry Biologii i Parazyto-
logii Lekarskiej obejmowała kilka zakresów tematycznych. Badanie 
inwazji patogenów z grupy mikrosporydiów oraz rodzaju Cryptospo-

ridium z zastosowaniem metod biologii molekularnej w diagnostyce tych zarażeń 
stanowiło zasadniczy nurt działań naukowych Katedry z zakresu parazytologii. 
Bardzo ważnym aspektem tych badań było skupienie szczególnej uwagi prowa-
dzących – dr Marii Wesołowskiej i dr Marty Kici – na znaczeniu zakażeń opor-
tunistycznych, występujących u osób zakażonych wirusem HIV lub pacjentów 
poddanych immunosupresji. Badania przeprowadzano przede wszystkim wśród 
osób żyjących z HIV, a także dzieci chorych na nowotwory w populacji dolno-
śląskiej i koncentrowały się głównie na prewalencji oraz molekularnej charak-
terystyce mikrosporydiów oraz Cryptosporidium spp. Prowadzone były również 
badania dotyczące częstości występowania u  ludzi pełzaków wolnożyjących, 
w tym z rodzaju Acanthamoeba. Badania dotyczące inwazji mikrosporydiów były 
finansowane z grantu NCN, część badań skupiających się na problematyce zara-
żeń pasożytniczych u osób zakażonych wirusem HIV było współfinansowanych 
również przez grant PTN AIDS. W 2014 r. zostały również zainicjowane badania 
dotyczące występowania zarażeń Pneumocystis oraz molekularnej charaktery-
styki pasożytów z tego rodzaju. W ramach tematyki parazytologicznej podjęto 
współpracę z licznymi jednostkami UMW (m.in. z Katedrą Chorób Zakaźnych, 
Chorób Wątroby, i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Katedrą i Kliniką 
Nefrologii Pediatrycznej, Katedrą Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematolo-
gii Dziecięcej, Katedrą i Kliniką Okulistyki), laboratoriami parazytologicznymi 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz z laboratoriami z Republiki 
Czeskiej i Portugalii. Współpraca z jednostkami zagranicznymi miała charakter 
zarówno naukowy, jak i szkoleniowy (wyjazdy szkoleniowe odbywały się w ramach 
programu „Leonardo da Vinci”). 

Następny temat to badania wpływu ekstraktów roślinnych lub ich poszcze-
gólnych, czynnych biologicznie składników na ograniczenie wzrostu bakterii, 
zmiany czynników wirulencji oraz ograniczenie zdolności do tworzenia biofil-
mu przez te bakterie. Przedmiotem tego nurtu badań były: komercyjnie dostęp-
ny ekstrakt z żurawiny (Żurawit SOS), ekstrakty z owoców dzikiej róży, jeżyny, 
czarnej porzeczki, malin, agrestu, wiśni, pigwy, głogu, aronii oraz triterpeny 
pentacykliczne (kwas azjatykowy i kwas ursolowy). W większości prac z tego 
zakresu jako model doświadczalny wykorzystywano uropatogenne szczepy 
Escherichia coli, a same badania były prowadzone pod kątem potencjalnego 
zastosowania badanych substancji jako czynników ograniczających zdolności 
Escherichia coli do wywoływania zapaleń dróg moczowych. Dodatkowo niektó-
re prace z tego zakresu obejmowały np. charakterystykę właściwości antyok-
sydacyjnych lub przeciwzapalnych wybranych ekstraktów roślinnych. Uzupeł-
nieniem tego nurtu badań było scharakteryzowanie wpływu subinhibicyjnych 
stężeń wybranych antybiotyków (kolistyny i ciprofloksacyny) na morfologię do-

Katedra i Zakład 
Biologii i Parazytologii Lekarskiej

prof. dr hab. Andrzej Hendrich



 114  115 

men lipidowych w błonach Escherichia coli, ograniczanie zdolności bakterii do 
formowania biofilmu oraz określenie potencjalnego synergizmu działania tych 
antybiotyków i wybranych substancji (triterpenów pentacyklicznych). Znaczna 
część wymienionych powyżej badań była prowadzona przez dr Dorotę Wojnicz, 
dr Dorotę Tichaczek-Goskę oraz dr Agnieszkę Cisowską w ramach współpracy 
z Katedrą Biofizyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i była finanso-
wana z grantu naukowego NCN. 

Badania różnych aspektów podatności wybranych gatunków bakterii na bakte-
riobójcze działanie surowicy ludzkiej stanowiły inny nurt działalności naukowej 
Katedry. Doktor A. Cisowska zbadała rolę liposacharydów zawierających kwas 
sjalowy u szczepów Salmonella O48 w odporności tych bakterii na działanie suro-
wicy oraz określała, jaki jest udział białek błony zewnętrznej w kształtowaniu po-
datności szczepów Escherichia coli, które utraciły zdolność syntezy otoczki K1 na 
działanie surowicy. Również w ramach tego nurtu dr D. Tichaczek-Goska zajmo-
wała się badaniem mechanizmów bakteriobójczego działania ludzkiej surowicy 
wobec bakterii Gram(–), posiadających O-antygen typu mannanowego. Wyniki 
ostatnich wymienionych badań były podstawą dla uzyskania przez D. Tichaczek-
-Goskę stopnia doktora nauk medycznych. 

Działalność dydaktyczna Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej obejmo-
wała głównie prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Lekar-
skiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (do 2014 r.). 
W odniesieniu do Wydziałów Lekarskiego oraz Lekarsko-Stomatologicznego za-
jęcia w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów były prowadzone zarówno dla 
studentów studiów polsko-, jak i anglojęzycznych (English Division). Począwszy 
od 2012 r. dla studentów Wydziałów Lekarskiego oraz Lekarsko-Stomatologiczne-
go corocznie przygotowywane są przez zespół pracowników Katedry dodatkowe 
materiały dydaktyczne dotyczące parazytologii. Udostępniane są one studentom 
elektronicznie w wersji polskiej oraz angielskiej. Staraniem pracowników został 
przygotowany również dodruk skryptu dla studentów English Division, obejmują-
cy zagadnienia z zakresu genetyki. Studenci Wydziału Lekarskiego mają możliwość 
rozszerzenia swojej wiedzy, uczestnicząc w oferowanych przez Katedrę zajęciach 
fakultatywnych,poświęconych molekularnym podstawom diagnostyki parazy-
tologicznej. Na początku roku akademickiego 2015/2016 we współpracy z firmą 
Medical Books (reprezentującą wydawnictwo Pearson) po raz pierwszy wpro-
wadzono dla studentów English Division elementy zajęć w formie e-learningu. 

Rozwinięciem dydaktyki, prowadzonej w ramach podstawowego programu 
studiów, jest działanie SKN Parazytologii Lekarskiej. Pomysłodawczyniami i opie-
kunkami tego koła są dr M. Wesołowska i dr M. Kicia. Działalność koła skupia 
się wokół tematyki związanej z zakażeniami pasożytniczymi, zwłaszcza u osób 
o obniżonej z różnych przyczyn odporności immunologicznej. Dzięki współpracy 
członków SKN oraz pracowników Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej w la-
tach 2014 i 2015 zostały zorganizowane 2 międzynarodowe konferencje naukowe 

„International Forum on Medical Parasitology”. Jako wykładowcy wystąpili na 
tych konferencjach renomowani naukowcy z instytutów naukowych z Czech oraz 
Portugalii. 

W latach 2010–2015 w Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej zostało 
wykonanych kilkanaście prac magisterskich. Magistrantami byli głównie stu-
denci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Tematy 
prac obejmowały zagadnienia zarówno mikrobiologiczne, jak i parazytologiczne. 
W 2014 r. prace magisterskie wykonane w Katedrze zdobyły I i II miejsce w ogól-
nopolskim konkursie prac z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej. 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w corocznych edycjach Dolnoślą-
skiego Festiwalu Nauki. Zajęcia przygotowywane przez pracowników są zawsze 
skierowane do szerokiego grona odbiorców: od uczniów szkół podstawowych 
(spotkania i pokazy), poprzez młodzież (maraton przyrodniczy, warsztaty) aż po 
dorosłych odbiorców (wykłady). O popularności oferty festiwalowej Katedry Bio-
logii i Parazytologii Lekarskiej świadczyć może to, że wolne terminy zajęć dla 
szkół wyczerpują się już w pierwszym dniu rezerwacji.

Ważnym elementem działalności dydaktycznej był również udział pracow-
ników Katedry w podyplomowych kursach specjalizacyjnych (CMKP) z zakresu 
epidemiologii i diagnostyki parazytologicznej. Kursy te organizowane są co roku 
i cieszą bardzo dobrą opinią uczestników.
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W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii 
realizowano 2 główne tematy badawcze związane z określeniem roli 
glikozylacji białek i obecności form molekularnych białka adhezyj-

nego – fibronektyny, w utrzymaniu homeostazy ustroju ludzkiego. Analiza gli-
komu ludzkich płynów ustrojowych miała na celu zidentyfikowanie potencjalnie 
sjalowanych, fukozylowanych, mannozylowanych ligandów niezbędnych do pra-
widłowych oddziaływań z tkankowymi selektynami, siglektynami i galektynami 
oraz wykazanie asocjacji między stopniem ekspresji eksponowanych glikotopów 
ze stanem patofizjologicznym organizmu ludzkiego. Reakcje cukrowych i fibro-
nektynowych ligandów z tkankowymi receptorami są niezbędne w przekazywa-
niu sygnałów i modulowaniu oddziaływań między komórkami, a także między 
komórką a macierzą zewnątrzkomórkową. Nawet niewielkie modyfikacje powyż-
szych intereakcji mogą prowadzić do dysfunkcji tkanek i organów.

Badania zaliczane do glikobiologii i glikopatologii obejmowały tematy zwią-
zane z poszukiwaniem markerów płodności/niepłodności i dobrostanu płodu. 
W ramach badań grantu Narodowego Centrum Nauki, realizowanego wspólnie 
z Katedrą Biochemii Lekarskiej, z zastosowaniem metod z użyciem lektyn i wyso-
ce zaawansowanej techniki spektrometrii mas, zespół badawczy prof. Mirosławy 
Ferens-Sieczkowskiej (dr hab. Ewa Kratz, mgr Anna Kałuża i mgr Beata Olejnik) 
wraz z klinicystami z II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UMW oraz 
badaczami Zakładu Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu określili profil glikomiczny plazmy 
nasienia ludzkiego i jego powiązanie z etiopatologią niepłodności męskiej. Bada-
nia wskazują, że zaburzenia szlaków glikozylacji mogą być związane z dysfunk-
cjami odpowiedzi immunologicznej w procesie zapłodnienia i we wczesnej ciąży. 
Doktor E. Kratz we współpracy z badaczami Katedry Toksykologii Wydziału Far-
maceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Institute of Pathophysiology 
and Allergy Research, Center for Pathophysiology, Infectiology and Immunology, 
Medical University of Vienna oraz Department of Animal Physiology and Etho-
logy, Faculty of Natural Sciences, Comenius University (Bratysława) wykazała, 
że duże stężenia produktów oksydacji białek wraz z podwyższonym stosunkiem 
metaloproteinazy-9 do jej tkankowego inhibitora-1 oraz obniżone stężenie anty-
oksydanta – melatoniny w plazmach nasienia niepłodnych mężczyzn wskazują na 
zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej ejakulatu i mogą być po-
mocne w określaniu jakości nasienia i potencjału rozrodczego mężczyzn. Badania 
z ostatnich 5 lat stały się podstawą zakończonego nadaniem stopnia naukowego 
postępowania habilitacyjnego dr E. Kratz oraz przewodu doktorskiego B. Olejnik, 
przeprowadzonych pod kierunkiem prof. M. Ferens-Sieczkowskiej.

Z kolei prace badawcze prof. Iwony Kątnik-Prastowskiej, dr Magdaleny Or-
czyk-Pawiłowicz i mgr Jolanty Lis z Katedry Chemii i Immunochemii oraz kli-
nicystów położników i neonatologów z UMW wskazują na zaangażowanie reszt 
fukozy i kwasu sjalowego w procesy biochemiczne powiązane z prawidłową ciążą, 
rozwojem i dobrostanem płodu oraz rolą w naturalnym żywieniu noworodka. Na 
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szczególną uwagę zasługują wykryte á1,2, á1,3 i á1,6 fukozylowane glikotopy gli-
kokoniugatów mleka ludzkiego, które są źródłem cząsteczek uczestniczących i/lub 
wspomagających odporność noworodka. Te struktury cukrowe hamują adhezję 
fukozozależnych patogennych mikroorganizmów do komórek jelita noworodka 
i w ten sposób stanowią jeden z elementów odporności nieswoistej, czyniąc mleko 
ludzkie pierwszym lekiem dla noworodków przedwcześnie urodzonych. Wykaza-
no, że biologicznie aktywne glikoproteiny płynu owodniowego i mleka ludzkiego, 
uczestniczące w procesach adhezji i odpornościowym, różnią się pod względem 
struktury części oligosacharydowej w odniesieniu do osoczowych odpowiedników 
matek ciężarnych, kobiet podczas połogu oraz zdrowych nieciężarnych i niekar-
miących kobiet.

Kolejnym, nowym nurtem w badaniach biochemicznych pre-, peri- i postna-
talnych była analiza metabolomiczna podczas rozwoju ciąży. Dzięki nawiązanej 
współpracy dr hab. M. Orczyk-Pawiłowicz z zespołem prof. Piotra Młynarza z Za-
kładu Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej wykazano, że przełącze-
nie metaboliczne występuje na przełomie II i III trymestru ciąży, następny okres 
charakteryzuje się stabilizacją stężeń parametrów niskocząsteczkowych i odpo-
wiada osiągnięciu dojrzałości przez płód. Uzyskane dane korelowały z profilem 
glikozylacji białek podczas ciąży. Określenie profili metabolicznych płynu owo-
dniowego i osocza pozwala lepiej zrozumieć złożone zależności między matką, 
łożyskiem a płodem podczas ciąży oraz są one profilem referencyjnym dla analizy 
ciąż powikłanych. 

Wieloośrodkowa współpraca, nawiązana m.in. z Zakładem Biochemii II Wy-
działu Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Fundacją Bank 
Mleka Kobiecego w Warszawie oraz uczestnictwo w ogólnopolskim konsorcjum 
„Lacto-feed – rozwój technologii leczenia żywieniowego” wnoszą nowe stra-
tegie leczenia i żywienia, krzewienie laktotechnologii, tj. działań mających na 
celu optymalne dopasowanie składu mleka ludzkiego do potrzeb wcześniaków, 
noworodków z małą masą urodzeniową oraz personalizację składu mleka ludz-
kiego przez zastosowanie odpowiednich tzw. wzmacniaczy. Z drugiej strony, 
ze względów immunologicznych, szczegółowa analiza profilu glikokoniugatów 
mleka jest istotna w kontekście deponowania mleka dawczyń w powstających 
bankach mleka. 

Zespół w składzie prof. I. Kątnik-Prastowska, dr Małgorzata Pupek, dr Anna 
Lemańska-Perek i dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb wykrył w osoczu pacjentów 
nietypową podjednostkę fibronektyny o dużej masie cząsteczkowej (280 kDa), 
tworzącej multimery kompleksów fibronektyny z fibryną. Do wykrywania kom-
pleksów fibronektyny z  fibryną opracowano oryginalną metodę analityczną, 
a obecność multimerów obserwowano w osoczu pacjentów z toczącym się pro-
cesem zapalnym, u dzieci z nawracającym zapaleniem górnych dróg oddecho-
wych oraz w niektórych chorobach towarzyszących starości. W ramach realizacji 
2 zadań badawczych projektu WROVASC: „Zintegrowane Centrum Medycyny 
Sercowo-Naczyniowej” wykazano, że obecność kompleksów fibronektyny z fibry-

ną była zasocjowana ze stanami zapalnymi towarzyszącymi arteriosklerozie oraz 
zakrzepicy. Wspólnym mianownikiem dla obserwowanych zmian molekularnych 
w składzie jakościowym i ilościowym makroform fibronektyny były zmiany de-
strukcyjne w naczyniach krwionośnych, które prowadziły do aktywacji układu 
koagulacji. Badania nad zależnością struktury i funkcji fibronektyny w chorobach 
otępiennych związanych z podeszłym wiekiem były przedmiotem pracy doktor-
skiej A. Lemańskiej-Perek obronionej w 2010 r.

Prace nieżyjącej już (2011 r.) dr Magdaleny Przybysz, adiunkta Katedry Chemii 
i Immunochemii, pozwoliły na określenie różnic w pojawianiu się produktów de-
gradacji fibronektyny, obecności form molekularnych i zmian w ekspresji funkcjo-
nalnych domen fibronektyny i wskazały na możliwość różnicowania reumatoidal-
nego zapalenia stawów, układowego tocznia rumieniowatego i zesztywniającego 
zapalenia stawów kręgosłupa.

Pionierską analizę proteomiczną w odniesieniu do wykrywania zmian w skła-
dzie białkowym osocza pracowników narażonych na działanie arsenu, kadmu 
i ołowiu wykonała i scharakteryzowała dr Barbara Kossowska we współpracy 
z prof. Romanem Gancarzem z Zakładu Chemii Medycznej Politechniki Wro-
cławskiej. Doktor B. Kossowska, adiunkt Katedry Chemii i Immunochemii, prze-
szła na emeryturę w 2013 r.

W latach 2010–2015 opublikowane prace doświadczalne i przeglądowe przy-
niosły Katedrze 948 pkt. MNiSW i 76 pkt. IF. Większość prac doświadczalnych 
powstała dzięki precyzyjnej pracy laboratoryjnej starszego technika Jolanty Ste-
fańskiej.

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Katedrze i Zakładzie Chemii i Immu-
nochemii prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria dla grup studentów polskich 
i anglojęzycznych z: chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskie-
go, chemii ogólnej dla studentów I roku Lekarsko-Stomatologicznego, immunolo-
gii podstawowej dla studentów II roku Oddziału Analityki Medycznej Wydziału 
Farmaceutycznego. Co roku w Katedrze studenci analityki medycznej Wydziału 
Farmaceutycznego pisali 2 prace magisterskie. Od 2014 r. przy Katedrze Chemii 
i Immunochemii działa koło naukowe Biomarkery w diagnostyce medycznej, zrze-
szające studentów Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej. Studenci mają do dyspozycji kolejne wydanie 
podręcznika laboratoryjnego z chemii (Wydawnictwo UMW) oraz podręcznik 
Immunochemia w biologii medycznej (wyd. PWN) opracowany przez dydaktyków 
Katedry pod redakcją prof. I. Kątnik-Prastowskiej.

W roku akademickim 2009/2010 Katedra przyjęła na siebie obowiązek pro-
wadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów nowo otwartego kierunku diete-
tyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Wiązało się to z opracowaniem programów 
kształcenia oraz szczegółowych programów wykładów i ćwiczeń z 2 przedmiotów: 
chemia ogólna i nieorganiczna w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwi-
czeń laboratoryjnych oraz chemia organiczna w takim samym wymiarze godzin. 
Obecnie w zajęciach tych uczestniczy corocznie 70–80 studentów I roku studiów 
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licencjackich. Funkcję koordynatora obu przedmiotów pełni od początku prof. 
M. Ferens-Sieczkowska. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry prowadzili kurs przygotowawczy 
z podstaw chemii dla studentów anglojęzycznych, mających rozpocząć I rok stu-
diów medycznych (English Division, Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry) 
na UMW.

Koordynację nad zajęciami dydaktycznymi pełniły odpowiednio 2 zespoły ad-
iunktów dydaktycznych: dr Elżbieta Kłonowska (lata 2010–2015) wraz z dr M. Or-
czyk-Pawiłowicz (lata 2010–2013) oraz dr A. Lemańska-Perek (od 2013  r.) 
i dr E. Kratz (od 2015 r.). Pod względem technicznym ćwiczenia laboratoryjne 
dla studentów bez zarzutu przygotowywały mgr A. Kałuża, dr D. Krzyżanowska-
-Gołąb i J. Stefańska.

Pracownicy Katedry sukcesywnie podnosili swoje kwalifikacje dydaktyczne. 
Aktywnie uczestniczyli w projektach współfinansowanych przez UE i budżet 
państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Program rozwoju 
Akademii Medycznej we Wrocławiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, działania „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy”, realizowanego pod nadzorem MNiSW. Pracownicy brali 
udział w projektach szkoleniowych współfinansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowoczesne techniki i metody 
kształcenia – Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” oraz „Sztuka 
prezentacji multimedialnych – Program rozwoju Akademii Medycznej we Wro-
cławiu”.

Dzięki nawiązaniu kontaktu z Zakładem Chemii Bioorganicznej Politechni-
ki Wrocławskiej Katedra uczestniczyła w działaniach mających na celu wsparcie 
rozwoju młodych naukowców/doktorantów w ramach „Grantu Plus” (lata 2014– 
–2015), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Autorka tekstu Iwona Kątnik-Prastowska dziękuje za pomoc  
prof. Mirze Ferens-Sieczkowskiej i dr Magdalenie Orczyk-Pawiłowicz



 123 

W Katedrze i Zakładzie Farmakologii w latach 2010–2015 kierownikiem 
był prof. dr hab. n. med. Adam Szeląg. Zatrudnionych było 25 pra-
cowników, w tym 3 ze stopniem droktora habilitowanego: Jan Mag-

dalan, Maria Rutkowska, Małgorzata Trocha; 13 ze stopniem doktora: Kinga Be-
lowska-Bień, Ewa Chlebda-Sieragowska, Wojciech Dziewiszek, Bartosz Grotthus, 
Dorota Ksiądzyna, Agnieszka Matuszewska, Anna Merwid-Ląd, Beata Nowak, 
Wojciech Słupski, Monika Skrzypiec-Spring, Tomasz Sozański, Marta Szandruk, 
Dorota Szumny; 4 osoby ze stopniem magistra na etacie naukowo-technicznym: 
Lidia Fereniec-Gołębiewska, Halina Gliniak, Joanna Kwiatkowska, Małgorza-
ta Pieśniewska; 1 laborant – Jadwiga Szot. Opiekę nad zwierzętami sprawowały 
Sylwia Górecka i Katarzyna Grabska. Sekretariat jednostki prowadziła Julia Pa-
nek. Zatrudnione były również: dr n. med. Roksolana Derzhko (lata 2009–2013), 
dr n. med. Angelika Chachaj (2010 r.), lek. Anna Susło (lata 2010–2012).

W tym okresie zmarli byli pracownicy: 25.03.2013 r. prof. dr hab. Marian Wi-
limowski, 21.01.2014 r. Małgorzata Wielka.

W latach 2010–2015 zrealizowano 16 projektów badawczych: 1 projekt MNiSW 
dotyczący ochrony hepatocytów przed α-amanityną (dr J. Magdalan); 9 projektów 
w ramach działalności statutowej dotyczących: wpływu flawonoidów na toksycz-
ność leków immunosupresyjnych (dr A. Merwid-Ląd), badań potencjałów mikro-
fonicznych u świnek morskich (dr W. Dziewiszek), wpływu flawonoidów moryny 
i kwercetyny na zatrucie kadmem (dr E. Chlebda-Sieragowska), działania liofiliza-
tu otrzymanego z owoców derenia jadalnego na aktywność seksualną u królików 
(dr T. Sozański), badań układów oksydacyjnego i tlenku azotu (dr hab. M. Trocha), 
wpływu czynników wzrostu na regenerację nabłonka (dr W. Dziewiszek), właści-
wości antocyjanów z owoców derenia właściwego na gospodarkę lipidową, układ 
NO, aktywność PPAR-alfa i zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych 
w badaniach in vivo (dr T. Sozański), wpływu aktywacji receptorów jądrowych na 
metabolizm kostny i właściwości biomechaniczne tkanki kostnej (dr B. Nowak); 
1 projekt w ramach badań własnych Uczelni – wpływ omeprazolu i ranitydyny na 
biodostępność winpocetyny (dr T. Sozański); 5 projektów w ramach grantów słu-
żących rozwojowi młodych naukowców – badanie interakcji symwastatyny z dia-
zepamem (dr W. Słupski), wpływ substancji zawartych w dereniu właściwym na 
ciśnienie wewnątrzgałkowe i przepływ krwi w tęczówce królików (dr D. Szumny), 
wpływ agonistów receptora retinoidowego X (RXR) oraz receptora kwasu reti-
nowego (RAR) na metabolizm kostny u szczurów (dr B. Nowak), wpływ inhibi-
torów pompy protonowej i antagonistów receptora H2-histaminowego na tkankę 
kostną u szczurów (dr A. Matuszewska), ocena działania mangiferyny w modelu 
indukowanego kwasem trinitrobenzenosulfonowym zapalenia jelit u szczurów  
(dr M. Szandruk).

Dodatkowo współrealizowano: projekt finansowany ze środków unijnych 
pt. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej genera-
cji jaj” (OVOCURA): dr hab. M. Rutkowska, dr hab. M. Trocha, dr W. Słupski, 
dr M. Szandruk; grant NCBiR Demostrator+ pt. „Opracowanie prototypów wyro-

Katedra i Zakład Farmakologii

prof. dr hab. Adam Szeląg
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bów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek ma-
cierzystych” (dr W. Dziewiszek); projekt współfinansowany przez UE ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Identyfikacja potencjału i zaso-
bów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości 
życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju. Badania 
metodami foresight”. Liderem Obszaru Badawczego „Biotechnologia i Farmaceu-
tyka” był prof. A. Szeląg.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Zakładu opublikowali 243 opraco-
wania naukowe, w tym 146 pełnych prac, z których 52 w czasopismach z listy fila-
delfijskiej (IF = 80,831 pkt., wartość pkt. = 1335). Pracownicy Katedry są autorami 
lub współautorami 34 rozdziałów w podręcznikach, monografiach i skryptach:  
E. Chlebda-Sieragowska, D. Ksiądzyna, J. Magdalan, A. Merwid-Ląd, B. Nowak, 
M. Rutkowska, M. Szandruk, A. Szeląg, M. Skrzypiec-Spring, D. Szumny, M. Trocha.

Pracownicy są współautorami 5 patentów krajowych: 
1. P-217021 „Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka jaj”, 2013 r. 

(M. Rutkowska, Joanna Rymaszewska, W. Słupski, M. Szandruk, M. Trocha, Ta-
deusz Trziszka, Łukasz Bobak); 

2. P-388812 „Urządzenie do krótkotrwałego unieruchomienia gryzoni w celu 
pobrania krwi”, 2013 r. (T. Sozański, J. Magdalan, M. Trocha, Barbara Sozańska, 
A. Merwid-Ląd, Dariusz Kazubek, A. Szeląg); 

3. P-395934 „Zastosowanie derenia właściwego Cornus mas L. lub jego tkanek 
lub ich wytworów”, 2014 r. (T. Sozański, Alicja Z. Kucharska, Antoni Szumny, 
W. Dziewiszek, J. Magdalan, A. Szeląg, Narcyz Piórecki, M. Trocha, A. Merwid-
-Ląd, D. Szumny, Wiesław Bielas, Wojciech Niżański, Tomasz Piasecki); 

4. P-398967 „Zastosowanie medyczne kwasu loganowego”, 2015 r. (D. Szumny, 
T. Sozański, A. Szumny, A. Z. Kucharska, W. Dziewiszek, N. Piórecki, J. Magdalan, 
A. Szeląg); 

5. P-400211 „Preparat do utrzymania fizjologicznego stężenia oraz obniżania 
poziomu lipidów, zwłaszcza trójglicerydów, suplement diety zawierający taki pre-
parat oraz zastosowanie preparatu z owoców derenia właściwego Cornus mas L. 
odmiany Raciborski do wytwarzania kompozycji do zapobiegania i leczenia cho-
rób układu sercowo-naczyniowego”, 2015 r. (T. Sozański, A. Z. Kucharska, N. Pió-
recki, A. Szumny, A. Szeląg, M. Trocha, A. Merwid-Ląd, W. Dziewiszek, Stani-
sław Dzimira, Anna Woźniak, J. Magdalan, D. Szumny).

Doktor W. Dziewiszek uzyskał dodatkowo 13 patentów międzynarodowych na 
wynalazek „New stem cell lines, their application and culture methods”, wdrożony 
przez spółkę Stem Cells Spin SA do produkcji surowca kosmetyków Revitacel. 
Spółka została zawiązana przez naukowców jako spółka biotechnologiczna typu 
spin off.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii brali czynny 
udział w 46 konferencjach krajowych i międzynarodowych, prezentując na nich 
98 prac. Byli członkami komitetów organizacyjnych 12 konferencji, zjazdów lub 
kongresów.

W latach 2010–2015 w Katedrze kształcono z zakresu farmakologii i toksyko-
logii łącznie ok. 3755 studentów kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego 
i farmaceutycznego, w tym 470 na studiach anglojęzycznych. W tym okresie na 
potrzeby dydaktyki utworzono 2 nowe sale ćwiczeniowe wyposażone w rzutnik 
multimedialny, odrestaurowano zabytkową salę wykładową i przystosowano ją 
do współczesnych wymogów dydaktycznych. W budynku Zakładu zamontowano 
sieć Wi-Fi dostępną dla studentów i pracowników.

W ramach projektu „Rewitalizacji Zespołu Zabytkowej Architektury Klinik 
Akademii Medycznej we Wrocławiu” w latach 2010–2012 wykonano remont ele-
wacji i dachu, stolarki okiennej, odtworzono zabytkowe wejście do budynku, upo-
rządkowano teren wokół budynku.

Na potrzeby dydaktyki zakupiono skaner dokumentowy Brother z programem 
Remark Office OMR dla automatycznego odczytu formularzy egzaminów testo-
wych, tablicę interaktywną Hitachi Starboard FX Trio 77, a także 5 laptopów, 
7 komputerów stacjonarnych, 6 drukarek, 2 skanery stacjonarne.

W ramach działalności organizacyjnej pracownicy byli członkami różnych ko-
misji i zespołów: Rektorskiej Komisji ds. Wynalazczości (W. Dziewiszek), Wydzia-
łowej Komisji ds. Nagród (M. Trocha), Komisji ds. Promocji Uczelni (J. Magda-
lan), Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego (J. Kwiatkowska,) 
English Division Wydziału Lekarskiego (A. Merwid-Ląd). Opiekunem IV roku 
Wydziału Lekarskiego była dr E. Chlebda-Sieragowska, a IV roku English Division 
Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego dr A. Merwid-Ląd. Doktor 
E. Chlebda-Sieragowska była członkiem Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Stu-
dentów i sekretarzem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku 
lekarskim.

Członkami Uczelnianego Kolegium Elektorów byli: H. Gliniak i A. Szeląg. 
Członkami Rady Wydziału Lekarskiego w kolejnych kadencjach byli: H. Gliniak, 
J. Kwiatkowska, M. Pieśniewska, M. Rutkowska, J. Magdalan, A. Szeląg, M. Tro-
cha, L. Fereniec-Gołębiewska. M. Rutkowska była przewodniczącą Wydziałowego 
Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt oraz członkiem I Lokalnej Komisji 
Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a J. Magdalan był nadzorującym prze-
prowadzanie doświadczeń na zwierzętach w zakresie zgodności z zasadami etyki. 

A. Szeląg był wiceprzewodniczącym Uczelnianej Komisji Etyki, członkiem Se-
nackiej Komisji Dydaktycznej, Senackiej Komisji Statutowej, Komisji ds. Funduszu 
im. dr. Emila Niedźwirskiego. 

Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakologii pełnili także funkcje: J. Mag-
dalan – członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie toksykologii 
klinicznej, B. Nowak – zastępcy kierownika Podsekcji Diagnostyki Ultrasono-
graficznej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR) i przedstawiciela 
PTR w European League Against Rheumatism Standing Committee on Imaging,  
D. Ksiądzyna sekretarza, a A. Szeląg – członka redakcji czasopisma „Gastroente-
rologia Polska”, W. Dziewiszek – członka zarządu Oddziału Wrocławskiego Pol-
skiego Towarzystwa Akustycznego, E. Chlebda-Sieragowska – członka Komisji 
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Bioetycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. M. Skrzypiec-Spring 
jest członkiem Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i była leka-
rzem misji medycznej reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie 
(2012 r.) i w Baku (2015 r.). A. Szeląg był przewodniczącym, E. Chlebda-Sieragow-
ska sekretarzem, a A. Merwid-Ląd skarbnikiem Oddziału Wrocławskiego Polskie-
go Towarzystwa Farmakologicznego. A. Szeląg był członkiem Zarządu Głównego 
i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Farmakologicznego, był przewodniczącym Rady Społecznej i wiceprzewod-
niczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób 
Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza w Ścinawie, a także 
przewodniczącym Rady Naukowej i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma 
„PrzypadkiMedyczne.pl”. 

W 2014 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy remontu pomiesz-
czeń przyziemia na potrzeby naukowo-badawcze. W 2015 r. zmiana przepisów 
dotyczących badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych wymusiła reorganizację 
i utworzenie centralnej zwierzętarni Wydziału. 

W Zakładzie zakupiono lub unowocześniono aparaturę badawczą: 2 aparaty 
do perfuzji izolowanych narządów (wątroby/serca), 2 spektrofotometry – Marcel 
Pro Bio i mikropłytkowy EPOCH BIO TEK INC (Elisa) z automatyczną płuczką 
mikropłytkową, aparat do USG małych zwierząt, aparaturę do badań behawio-
ralnych (Elevated plus maze, open field test, open field test – circural, elevated 
circural maze), homogenizator ultradźwiękowy i mechaniczny PRO250, tonometr 
indukcyjny do pomiaru ciśnienia śródgałkowego u zwierząt ICARE VET, system 
do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów ML125/R. 

Pracownicy Katedry współpracowali z naukowcami z University of Alberta, 
Edmonton – Department of Pediatrics Medical Research Centre (prof. Richard 
Schulz), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, 
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej 
Akademii Nauk we Wrocławiu, Arboretrum w Bolestraszycach Politechniki Rze-
szowskiej oraz różnymi zakładami i klinikami UMW: Kliniką Gastroenterologii 
i Hepatologii, Kliniką Okulistyki, Kliniką Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, 
Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Kliniką Chorób We-
wnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.

W latach 2010–2015 tytuły specjalistów uzyskali: dr E. Chlebda-Sieragow-
ska i dr M. Trocha – hipertensjologii, dr D. Szumny – chorób oczu, dr D. Ksią- 
dzyna – gastroenterologii, dr B. Nowak oraz dr A. Matuszewska – reumatologii.  
Na stanowisko adiunkta zostali zatrudnieni: dr D. Ksiądzyna, dr A. Matuszewska, 
dr K. Belowska-Bień, dr W. Słupski.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskali: B. Grotthus (z wyróżnieniem),  
D. Szumny (z wyróżnieniem), M. Szandruk (z wyróżnieniem, promotor: prof.  
A. Szeląg), dr n. farm. W. Słupski (z wyróżnieniem w II edycji konkursu „Lider 
Nauk Farmaceutycznych”, promotor: dr hab. M. Rutkowska). Stopień doktora ha-
bilitowanego nauk medycznych uzyskali: J. Magdalan i M. Trocha.

Pracownicy prowadzili działalność popularyzatorską, biorąc czynny udział 
w Dolnośląskim Festiwalu Nauki: D. Ksiądzyna, E. Chlebda-Sieragowska, A. Mer-
wid-Ląd, M. Trocha, M. Szandruk, D. Szumny.

W  wymianie zagranicznej w  ramach programu Erasmus uczestniczyli: 
D. Szumny (Hiszpania, Belgia, Dania), W. Słupski (Grecja, Włochy, Holandia, Mal-
ta), D. Ksiądzyna (Słowenia, Litwa, Łotwa, Węgry), dr Zdzisław Woźniak (Greno-
ble), prof. Maciej Zabel (Berlin), dr Marta Kicia (Czeskie Budziejowice), dr Maria 
Wesołowska (Czeskie Budziejowice).

M. Szandruk i W. Słupski przebywali na 2-tygodniowym stażu krajowym w In-
stytucie Farmakologii PAN w Krakowie. 

W latach 2010–2015 pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resorto-
we: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – prof. A. Szeląg; Srebrny Krzyż 
Zasługi – dr hab. M. Rutkowska, dr hab. J. Magdalan; Medal Komisji Edukacji 
Narodowej – dr hab. J. Magdalan, dr W. Dziewiszek, dr B. Nowak, dr M. Skrzy-
piec-Spring, dr D. Ksiądzyna, a także Srebrny Medal za prezentację wynalazku na 
61 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik, 
BRUSSELS EUREKA 2012.

Nagrody rektorskie otrzymali: dr E. Chlebda-Sieragowska (2), dr hab. J. Mag-
dalan (2), dr A. Merwid-Ląd (3) dr hab. M. Rutkowska (1), dr T. Sozański (3), 
dr D. Szumny (1), dr hab. M. Trocha (2), prof. A. Szeląg (5).
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W Katedrze i Zakładzie Fizjologii w latach 2010–2015 nastąpiły istotne 
zmiany kadrowe. Dotychczasowy kierownik, zasłużona dla Uczelni, 
wieloletnia Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Ludmiła Bo-

rodulin-Nadzieja po 46 latach pracy w Zakładzie Fizjologii z dniem 31.12.2015 r. 
przeszła na emeryturę. Nowym kierownikiem od 1.10.2015 r. została prof. dr hab. 
Beata Ponikowska. Na emeryturę w 2011 r. roku przeszła ceniona jako nauczyciel 
i lekarz dr Eleonora Urban, która zmarła 20.12.2015 r. 

W omawianym okresie w jednostce pojawiło się 5 nowych pracowników, z któ-
rych 3 nadal pracuje, a 2 przeniosło się za porozumieniem stron do innych miejsc 
pracy. Obecnie w Zakładzie jest zatrudnionych 17 pracowników na etatach akade-
mickich, 3 pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 1 osoba na stanowisku 
pracownika administracyjnego (sekretariat).

Kolejne istotne szczeble rozwoju naukowego w omawianym okresie zdobyły 
2 osoby: prof. B. Ponikowska (habilitacja w 2011 r. habilitacja, tytuł naukowy pro-
fesora w 2015 r.) i dr hab. Anna Janocha (habilitacja w 2014 r.). W 2015 r. zostało 
wszczęte postępowanie habilitacyjne dr. Wojciecha Barga, zakończone w 2016 r. 
Pod kierownictwem prof. B. Ponikowskiej jako promotora 2 osoby zrealizowały 
i obroniły przewody doktorskie, 1 osoba jest w trakcie studiów doktoranckich pod 
promotorską opieką dr hab. A. Janochy. W opisywanym okresie 2 osoby uzyskały 
specjalizacje lekarskie. 

W latach 2010–2015 pod kierownictwem naszych pracowników (prof. B. Poni-
kowskiej i prof. L. Borodulin-Nadziei) były realizowane we współpracy z Kliniką 
Chorób Serca 2 duże projekty badawcze, finansowane przez MNiSW: „Kompu-
terowy system wspomagający podejmowanie decyzji przy diagnostyce neuropatii 
autonomicznej w obrębie układu krążenia i oddychania u chorych na cukrzycę 
typu II” oraz „Opracowanie algorytmów komputerowej analizy złożonych sygna-
łów pochodzących z układów krążenia i oddechowego oraz ocena ich wzajemnej 
dezintegracji u chorych ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi”. Pracownicy 
Katedry uczestniczyli ponadto w realizacji innych projektów badawczych finanso-
wanych przez MNiSW – w projekcie „7PRUE” oraz w grancie NCN PRELUDIUM. 

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu Fizjologii opublikowali 185 prac na-
ukowych, uzyskując 1632 pkt. KBN, w tym 54 prace z IF (który wyniósł łącznie 
154,515 pkt.). Uczestniczyli także w licznych konferencjach krajowych i zagra-
nicznych, których tematyka dotyczyła nie tylko fizjologii, ale również kardiolo-
gii, hematologii i alergologii. Byli również aktywni jako redaktorzy i recenzenci 
krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Doktor hab. A. Janocha w la-
tach 2010–2013 3-krotnie odbyła zagraniczne staże naukowe (na Uniwersytetach 
Medycznych w Irkucku, Krasnojarsku i St. Petersburgu), jest też współautorem 
międzynarodowego patentu. 

W Zakładzie Fizjologii od 2014 r. funkcjonuje Pracownia Badań Odruchów 
Krążeniowo-Oddechowych, gdzie wykonywane są projekty badawcze dotyczące 
fizjologii układu krążenia i oddychania, w szczególności autonomicznych regulacji 
odruchowych. Aparatura, którą dysponuje Pracownia pozwala na nieinwazyjną 

Katedra i Zakład Fizjologii

prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-
-Nadzieja

prof. dr hab. Beata Ponikowska



 130  131 

analizę zmienności rytmu serca i ciśnienia tętniczego, ocenę wrażliwości baro-
receptorów tętniczych, chemoreceptorów ośrodkowych i obwodowych oraz bez-
pośrednią ocenę aktywności adrenergicznej techniką mikroneurografii (MSNA).

Po kilkuletniej przerwie w 2015 r. została wznowiona działalność Pracowni 
Badań Wysiłkowych, która będzie służyć zarówno badaniom naukowym, jak i dy-
daktyce. Pracownia jest wyposażona w kompletne zestawy przeznaczone do wy-
konywania prób wysiłkowych oraz prób spiroergometrycznych na bieżni ruchomej 
lub na cykloergometrze rowerowym. Analizator gazów oddechowych, znajdujący 
się na wyposażeniu Pracowni, umożliwia wykonywanie badań opierających się na 
pomiarze ciśnień parcjalnych O2 i CO2 w wydychanym powietrzu, w tym pomiar 
maksymalnego/szczytowego zużycia O2 podczas wysiłku – jednego z kluczowych 
parametrów opisujących wydolność układu krążeniowo-oddechowego. W odnie-
sieniu do badania przemiany materii, stosunek wytwarzanego CO2 do pochłania-
nego O2 jest wiarygodnym miernikiem tempa metabolizmu ocenianego tzw. meto-
dą kalorymetrii pośredniej. Wyżej wymienione badania z zakresu fizjologii wysiłku 
oraz przemiany materii mogą być prowadzone w różnych warunkach i środowi-
skach, ponieważ analizator gazowy jest urządzeniem przenośnym, z możliwością 
zainstalowania na specjalnym pasie na wysokości bioder badanej osoby.

W 2012 r. dzięki staraniom prof. L. Borodulin-Nadziei została reaktywowana 
działalność dolnośląsko-nadodrzańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjo-
logicznego, w którym dominują nasi pracownicy (prof. B. Ponikowska – prze-
wodnicząca, dr hab. A. Janocha – skarbnik, dr Marcin Stańda – sekretarz, dr Ewa 
Salomon – komisja rewizyjna). Pracownicy Katedry działają również aktywnie 
w innych towarzystwach naukowych. Doktor hab. A. Janocha od wielu lat jest 
zaangażowana w działalność organizacyjną i naukową z zakresu ergonomii (wi-
ceprzewodnicząca Komisji Ergonomii PAN Oddział Wrocław, członek zarządu 
Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, odznaczona medalem prof. W. B. Ja-
strzębowskiego w 2010 r., organizator konferencji ergonomicznych, które w latach 
2010–2015 odbywały się co roku – „Man – Science – Environment”). Doktor Ro-
bert Skalik jest członkiem grupy roboczej Europejskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego (Working Group on Myocardial Function), a dr Aleksandra Butrym jest 
zastępcą przewodniczącego Klubu Młodego Hematologa. 

W Zakładzie Fizjologii działają aktywnie 2 studenckie koła naukowe: Fizjolo-
giczne SKN (opiekunowie: dr hab. A. Janocha i dr E. Salomon) i Psychofizjologicz-
ne SKN (opiekun: – dr Bartłomiej Paleczny).

W Zakładzie są prowadzone zajęcia dydaktyczne z zakresu fizjologii człowie-
ka na: Wydziale Lekarskim (w języku polskim oraz angielskim dla English Divi-
sion), Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym (w języku polskim oraz angielskim 
dla English Division), Wydziale Zdrowia Publicznego (kierunek: fizjoterapia, ra-
townictwo medyczne, położnictwo oraz pielęgniarstwo). Dla studentów Wydziału 
Lekarskiego są dodatkowo prowadzone zajęcia fakultatywne (w języku polskim 
i angielskim). Aby pomieścić tak dużą liczbę słuchaczy, było konieczne zaadapto-
wanie i wyposażenie dodatkowego pomieszczenia na salę dydaktyczną. Obecnie 

Zakład ma do dyspozycji 5 sal dydaktycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny, co daje możliwość zastąpienia eksperymentów na zwierzętach sy-
mulacjami multimedialnymi. 

Kilku pracowników Zakładu, oprócz obligatoryjnych zajęć dydaktycznych, 
jest zaangażowanych od wielu lat w realizację międzynarodowych programów 
dydaktycznych. Doktor M. Stańda pełni funkcję koordynatora uczelnianego,  
a dr Tomasz Pietraszkiewicz koordynatora wydziałowego (dla Wydziału Lekar-
skiego) programu Erasmus+. Doktor hab. W. Barg jest koordynatorem uczelnianej 
wymiany bilateralnej z Tarnopolem (w 2012 r. otrzymał tytuł honorowego profe-
sora Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycznego).
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W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Higieny pracowało 4 na-
uczycieli akademickich: prof. dr hab. Krystyna Pawlas, dr n. med. 
Iwona Markiewicz-Górka, dr n. o  zdrowiu Aleksandra Michalak 

i dr n. med. Iwona Pirogowicz, 1 pracownik naukowo-techniczny – mgr Lidia 
Januszewska i sekretarka Barbara Krasińska. Ponadto w Katedrze było 3 uczestni-
ków studiów doktoranckich: lek. Agata Kawalec, mgr Jakub Krzeszowiak i mgr Ju-
styna Piwowarczyk. Prace naukowe były prowadzone w warunkach laboratoryj-
nych na modelach zwierzęcych, ale prowadzono także prace z zakresu zdrowia 
środowiskowego na populacjach ludzkich. Tematyka naukowa prac laboratoryj-
nych koncentrowała się wokół stresu oksydacyjnego wywoływanego czynnikami 
środowiskowymi, głównie metalami ciężkimi, oraz stylem życia. 

Ciekawe i o praktycznym zastosowaniu były badania nad wpływem oczyszczal-
ni ścieków dużego miasta wojewódzkiego na zdrowie okolicznych mieszkańców, 
wykonywane we współpracy z zespołem prof. Jerzego Zwoździaka z Zakładu Eko-
logistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym z Wydziału Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Wrocławskiej. Badania wykazując istnienie realnego ryzyka dla 
zdrowia kilku tysięcy osób mieszkających w rejonie oddziaływania oczyszczalni, 
przyczyniły się do wprowadzenia zmian w oczyszczalni ograniczających to ryzy-
ko. Drugim tematem realizowanym przez Katedrę z zakresu zdrowia środowisko-
wego była ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu i warunków 
meteorologicznych na zdrowie mieszkańców wykonywane w ramach programu 
LIFE+ koordynowanego przez Zakład Meteorologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Ich wyniki mają być wykorzystane do przygotowania programów prewencyj-
nych dla osób ponoszących największe ryzyko zdrowotne, związane z epizoda-
mi zwiększonego zapylenia lub ekstremalnymi warunkami termicznymi. Obie 
prace były także tematami rozpraw doktorskich młodych osób uczestniczących 
w ich realizacji. Dorobek naukowy z zakresu zdrowia kierownika Katedry Higie-
ny prof. K. Pawlas był podstawą do powołania jej na krajowego konsultanta w tej 
dziedzinie. Profesor K. Pawlas była pierwszym w historii krajowym konsultan-
tem w zakresie zdrowia środowiskowego i pełniła tę funkcję w latach 2011–2013. 
Została też powołana na członka 3 Państwowych Komisji Egzaminacyjnych do 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z dziedziny promocji zdrowia i edu-
kacji zdrowotnej, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Państwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego z dziedziny zdrowia publicznego i Państwowego Egzaminu 
Specjalizacyjnego z dziedziny zdrowia środowiskowego.

Pracownicy Katedry i  Zakładu Higieny, oprócz publikacji naukowych, 
w liczbie pozwalającej utrzymywać się w rankingu uczelnianym w pierwszej 
dziesiątce punktów przypadających na pracownika zorganizowali lub współ-
organizowali liczne konferencje naukowe, w tym międzynarodowe, takie jak: 
„Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie” połączone z warsztatami dla młodych 
naukowców (Wrocław, 16–17.04.2015 r.), „Advances in Pneumology” (Wrocław, 
5–6.10.2012 r.), „W kierunku Człowieka przekraczającego smugę cienia: opieka, 
pomoc i wsparcie” (Dąbrowa Górnicza, 10.10.2012 r.), „Miasto–Środowisko–
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Zdrowie” (Szklarska Poręba, 19–21.04.2012 r.), „Człowiek–Zdrowie–Środowi-
sko” (Kielce, 5–6.11.2015 r.) oraz cykl konferencji poświęconych problemom 
zdrowia dzieci, takie jak: „Zespół dziecka krzywdzonego – aspekty medyczne, 
prawne i psychologiczne” (Wrocław, 15.03.2013 r.; Głogów, 10.06.2013 r.) „Dziec-
ko, jego zdrowie i jego środowisko” (Wrocław, 29.05.2015 r.), „Promocja zdrowia 
i profilaktyka chorób od dziecka do wieku podeszłego” (Wrocław, 21.11.2014 r.) 
oraz „Profilaktyka zakażeń aktualności w szczepieniach ochronnych” (Wrocław, 
30.11.2012 r.). 

W Katedrze i Zakładzie Higieny prowadzono różnorodne formy zajęć ze stu-
dentami. Z zakresu dydaktyki były to zajęcia na wszystkich wydziałach UMW: dla 
studentów medycyny zajęcia z higieny z epidemiologią oraz problematyki zespołu 
dziecka krzywdzonego, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego – zaję-
cia ze stomatologii społecznej, dla studentów farmacji – z farmakoepidemiologii, 
dla studentów analityki medycznej – z higieny z epidemiologią, dla pielęgniarek 
i położnych – z zakresu zdrowia publicznego.

W latach 2010–2015 doktoraty uzyskało 3 pracowników i 1 uczestniczka stu-
diów doktoranckich oraz zostały zakończone części praktyczne 2 dalszych prac 
doktorskich. 

W omawianym okresie stopień doktora uzyskali: mgr Ewa Kuriata za pracę 
Warunki pracy pielęgniarek zatrudnionych w publicznych oraz niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej; lek. Marcin Zawadzki za pracę Parametry stresu 
oksydacyjnego i zmiany histopatologiczne w wybranych narządach szczurów in-
toksykowanych manganem; mgr J. Piwowarczyk za pracę Badanie wpływu różnych 
czynników na jakość i skuteczność mikrobiologiczną procedury higienicznej dezyn-
fekcji rąk wśród personelu medycznego; mgr A. Michalak za pracę Ocena wpływu 
oczyszczalni ścieków na stan zdrowia populacji zamieszkałej w jej pobliżu.

Pracowników i doktorantów Katedry i Zakładu Higieny nie zabrakło także 
podczas kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, gdzie propagowali wie-
dzę z zakresu problemów zdrowotnych w górach, leczenia światłem czy proble-
mów zdrowotnych dzieci.

W latach 2010–2015 w Katedrze napisano kilkadziesiąt prac magisterskich, 
z których 2 jako najlepsze prace związane z problematyką Wrocławia, wykonane 
pod opieką prof. K. Pawlas, zostały nagrodzone Wrocławską Magnolią. W Kate-
drze powstało także kilkadziesiąt prac licencjackich napisanych przez studentki 
Wydziału Nauk o Zdrowiu. Każdego roku 2–3 studentów pogłębia problematykę 
higieny i epidemiologii w ramach Indywidualnego Toku Studiów. We współpracy 
z Uniwersytetem w Uppsali w przedsięwzięciu „Baltic University Programme” 
w latach 2011, 2012 i 2014 pracownicy Katedry i Zakładu Higieny zorganizowali 
dla studentów kursy pod nazwą „Baltic Sea Environment”. W ramach tej koope-
racji uczestniczyli też w realizacji programu Erasmus pt. „SAIL”, podczas której 
studenci różnych ośrodków (w tym 2-krotnie z UMW) pogłębiali wiedzę z zakre-
su zanieczyszczeń, ich wpływu na ekosystem i ochrony środowiska morskiego 
podczas kursów-rejsów na żaglowcu Fryderyk Chopin.

Przy Katedrze działają 3 studenckie koła naukowe: SKN Promocji Zdrowia 
i Profilaktyki Chorób, które każdego roku w okresie wakacyjnym organizuje obo-
zy naukowe w Szklarskiej Porębie; SKN Medycyny Górskiej wraz ze SKN Zdro-
wia Środowiskowego i Epidemiologii, które każdego roku organizują w Centrum 
Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu ogólnopol-
ską konferencję naukowo-szkoleniową „Środowisko i zdrowie na Dolnym Śląsku 
i w Polsce”, ponadto organizują 2–4 konferencje dla środowiska studentów wro-
cławskich. SKN Medycyny Górskiej wraz ze SKN Zdrowia Środowiskowego i Epi-
demiologii zorganizowały również liczne konferencje dla wrocławskich studen-
tów o różnej tematyce, np.: zagrożenia zdrowotne w środowisku służby zdrowia, 
zagrożenia w górach, problem dopalaczy i używek wśród młodzieży i studentów, 
zagrożenia związane z podróżami czy problematyka zakażeń szpitalnych. Studen-
ci wszystkich SKN działających przy Katedrze każdego roku licznie uczestniczą 
w konferencjach STN organizowanych nie tylko we Wrocławiu, ale i w innych 
ośrodkach akademickich, przywożąc regularnie po kilka nagród. Swoje prace pu-
blikują zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych z IF. 

Członkowie SKN Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii we współpracy 
z kolegami spoza tego koła zorganizowali już 3-krotnie cieszące się dużą po-
pularnością imprezy dla mieszkańców Wrocławia pod hasłem „Światowy dzień 
mycia rąk”, podczas których uświadamiali, jak należy prawidłowo wykonywać tę 
czynność i w postaci popularnonaukowej przekazywali, jakie zagrożenia wiążą się 
z nieodpowiednią higieną rąk. By dotrzeć do jak najszerszej publiczności, takie 
wydarzenia były organizowane w Pasażu Grunwaldzkim, a przez SKN Promo-
cji Zdrowia i Profilaktyki Chorób we wrocławskich przedszkolach. W kwietniu 
2013 r. studenci z SKN Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii wspomagali 
kolegów z Politechniki Wrocławskiej podczas wydarzenia pod nazwą „Tydzień 
zdrowia na Politechnice Wrocławskiej”. Doktor n. med. I. Pirogowicz za pracę ze 
studentami zdobyła Nagrodę StRuNa dla „Najlepszego Opiekuna Studenckiego 
Koła Naukowego” w 2014 r., przyznawaną przez Organizację Studenckiego Ruchu 
Naukowego i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w tym samym 
roku Medal Edukacji Narodowej.
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W 2007 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii zo-
stał prof. dr hab. Piotr Dzięgiel. Wcześniej kierownikiem jednostki 
był prof. dr. hab. Maciej Zabel, który obecnie jest kierownikiem bliź-

niaczej katedry Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
W latach 2010–2015 działalność naukowa była skupiona wokół realizowa-

nych projektów badawczych POIG: WROVASC („Badanie angiogenezy oraz 
limfangiogenezy w guzach pierwotnych i przerzutach nowotworowych”), BIO-
MED – WCB EIT+ („Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych”) oraz 
OVOCURA („Przeprowadzenie testów aktywności biologicznej i biomedycznej 
otrzymanych biopreparatów w badaniach na ssakach”). Również w tym okresie 
były prowadzone badania finansowane ze środków MNiSW/NCN (10 grantów, 
w tym 2 PRELUDIUM – dr Christopher Kobierzycki, dr Bartosz Puła). Z kolei 
w latach 2012–2014 student koła naukowego (obecnie lekarz i doktorant w Kate-
drze i Zakładzie Histologii i Embriologii), Jędrzej Grzegrzółka, realizował projekt 
MNiSW – „Diamentowy Grant”. Dodatkowo w ramach środków POIG prowa-
dzono eksperymenty, we współpracy z Acumen Research Laboratories (Singapur), 
dotyczące badań oceniających predykcyjną rolę białka PIP w rakach gruczołu 
piersiowego. Uzyskane rezultaty przedstawiono na targach BRUSSELS INNOVA 
(2014 r.), gdzie na ich podstawie opracowana metoda „Sposób wykrywania ob-
niżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pa-
cjentek z rakiem gruczołu piersiowego”, została nagrodzona Złotym Medalem 
z wyróżnieniem oraz Nagrodą Specjalną Stowarzyszenia Wynalazczości z Tajwa-
nu (Taiwan Prominent Inventor Association). Również w tym czasie pracownicy 
Katedry nawiązali oraz kontynuowali liczne współprace naukowe, zarówno kra-
jowe, jak i międzynarodowe, m.in. z: Instytutem Onkologii w Krakowie, Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Uniwersytetami Medycznymi w Poznaniu, Gdań-
sku, Szczecinie, Wydziałem Lekarskim w Olsztynie, Acumen Research Labora-
tories w Singapurze, Uniwersytetem Karola w Pradze, Instytutem Karolińskim 
w Sztokholmie oraz Uniwersytetem Charité w Berlinie. Ich rezultatem były licz-
ne, wspólne publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych. Opublikowano 
prawie 200 prac o łącznym IF wynoszącym prawie 350 pkt., zgłoszono 3 patenty 
a 1 uzyskano. W tym czasie w Katedrze stopień doktora otrzymało 11 osób (Ilo-
na Iżykowska, Katarzyna Nowińska, Aleksandra Piotrowska, Aleksandra Jethon, 
B. Puła, Karolina Jabłońska, Ch. Kobierzycki, Agata Zemła, Patrycja Wizińska, 
Irmina Grzegorek, Jacek Calik), habilitację uzyskały 2 osoby (Marek Cegielski, 
Andrzej Wojnar), a tytuł profesora otrzymali: P. Dzięgiel, Marzenna Podhorska-
-Okołów oraz Paweł Surowiak. W rankingach działalności naukowej za poszcze-
gólne lata Katedra plasowała się na czołowych miejscach na Wydziale Lekarskim:  
w 2010 i 2011 r. – III miejsce; w 2012 r. – II miejsce; w 2013 i 2014 r. – I miejsce.

W latach 2010–2015 zrealizowano wiele zakupów specjalistycznej aparatury 
naukowej; najważniejsze to: system do mikrodysekcji laserowej, cytometr prze-
pływowy oraz system do tworzenia mikromacierzy tkankowych. Środki na ten 
sprzęt pozyskano z dotacji celowych MNiSW i przekroczyły one kwotę 2 mln zł. 

Katedra i Zakład  
Histologii i Embriologii

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
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W omawianym okresie w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii zostali 
zatrudnieni nowi pracownicy: na stanowisko profesora wizytującego – dr hab. 
Vladimir Bobek z  Uniwersytetu Karola w  Pradze, na stanowisko asystenta: 
dr K. Jabłońska, dr Katarzyna Haczkiewicz, dr B. Puła, dr Ch. Kobierzycki. Ja-
ko pracownicy naukowo-techniczni podjęli pracę: mgr Łucja Cwynar-Zając, mgr 
Mateusz Olbromski, dr A. Piotrowska, mgr Magdalena Baran-Pelc. Na emeryturę 
przeszli: dr Izabela Lesisz, dr Małgorzata Dumańska, dr Elżbieta Gębarowska oraz 
dr Barbara Dolińska-Krajewska. 

W 2010 r. prof. P. Dzięgiel został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa 
Histochemików i Cytochemików, a prof. M. Podhorska-Okołów została sekreta-
rzem tego Towarzystwa. W 2012 r. prof. M. Podhorska-Okołów objęła funkcję 
Prodziekana ds. Nauki Wydziału Lekarskiego.

W Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii prowadzono zajęcia dydak-
tyczne ze studentami wszystkich wydziałów z zakresu: histologii, cytofizjologii 
oraz embriologii, a także liczne fakultety. Przeprowadzono prace remontowe sal 
dydaktycznych oraz sukcesywnie wymieniano sprzęt do prowadzenia dydaktyki. 
W tym czasie zostały opracowane (pod redakcją prof. M. Zabla) zeszyty do ćwi-
czeń z histologii, podręcznik do histologii oraz cytofizjologii, a także tłumaczenie 
podręcznika z embriologii. 

Lata 2010–2015 były jednymi z najbardziej dynamicznych okresów działal-
ności naukowo-dydaktycznej Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii. Było to 
możliwe dzięki wcześniejszym działaniom oraz teraźniejszej pomocy poprzednie-
go kierownika – prof. M. Zabla.
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W latach 2010–2015 w strukturze Katedry Medycyny Sądowej funkcjo-
nowały następujące jednostki: Zakład Medycyny Sądowej, Zakład 
Prawa Medycznego, Zakład Technik Molekularnych oraz samodziel-

ne pracownie: Pracownia Toksykologii Sądowej, Pracownia Histopatologii, Labo-
ratorium Ekspertyz 3D.

Do 30.09.2012 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej była prof. 
dr hab. Barbara Świątek. W związku z przejściem prof. B. Świątek na emerytu-
rę, od 1.10.2012 r. pełniącym obowiązki kierownika był dr n. med. mgr prawa 
Tomasz Jurek, który po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 
(10.04.2014 r.) pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej 
(od 1.04.2016 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego).

Kierownikiem Zakładu Technik Molekularnych był w latach 2010–2015 prof. 
dr hab. Tadeusz Dobosz. Pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Prawa Me-
dycznego do 30.09.2012 r. był dr hab. T. Jurek, a od 1.10.2012 r. obowiązki te pełni 
dr n. med. Łukasz Szleszkowski.

Pracownię Toksykologii Sądowej wyodrębniono w  strukturach Katedry 
25.06.2012 r., jej kierownikiem jest dr n. med. mgr chemii Marcin Zawadzki.

Laboratorium Ekspertyz 3D zostało utworzone 6.06.2012 r., jego kierownikiem 
jest dr n. med. Krzysztof Maksymowicz.

W latach 2010–2015 w Katedrze kontynuowano lub rozpoczęto 10 projektów 
badawczych, finansowanych zarówno z funduszy UE, jak i ze środków MNiSW. 
Były to projekty dotyczące problematyki sądowo-lekarskiej, prawa medycznego 
oraz projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami. Do najważniej-
szych należy zaliczyć te związane z kulturą bezpieczeństwa w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych w celu unikania błędów medycznych: „Ocena czynników wpły-
wających na śmiertelne w skutkach błędy medyczne podczas udzielania świadczeń 
zdrowotnych w Polsce” i „Ocena ryzyka zdarzeń niepożądanych w medycynie”. 
Oba projekty były prowadzone przez kierownika Katedry dr. hab. T. Jurka, któ-
ry zainicjował także badania prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami 
naukowymi: „Morfofunkcjonalne aspekty różnicowania się obrazu zespoleń po-
wierzchownych żył kończyny górnej u człowieka w świetle badań izokinetycznych 
i reografii krwi” z Wydziałem Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, „Opis fenotypo-
wy, genetyczny i czynnościowy macierzystych komórek mezenchymalnych (MSC) 
i macierzystych komórek endotelialnych” wspólnie z Instytutem Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz „System automatycznej klasyfi-
kacji nowotworów z wykorzystaniem sieci neuronowych” – badanie wdrożeniowe 
w ramach umowy z podmiotem przemysłu Venus Medic.

Do pozostałych owocnych przedsięwzięć naukowych należy zaliczyć badania 
pt. „Skanowanie przestrzenne 3D jako multidyscyplinarne narzędzie w praktyce 
medyczno-sądowej i kryminalistycznej” i „Badania doświadczalne układu powię-
ziowego człowieka na poziomie mechanicznym, biochemicznym i ultrastruktural-
nym w aspekcie poszukiwania nowych algorytmów postępowania diagnostyczne-
go i terapeutycznego” (oba pod kierownictwem dr. K. Maksymowicza), „Czujniki 

Katedra Medycyny Sądowej
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Prawa Medycznego

Zakład Technik Molekularnych

dr hab. Tomasz Jurek

prof. dr hab. Barbara Świątek
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i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – mo-
delowanie i monitoring zagrożeń” prowadzone ze współudziałem Zakładu Tech-
nik Molekularnych oraz WROVASC: „Zintegrowane Centrum Medycyny Serco-
wo-Naczyniowej. Terapeutyczna angiogeneza z wykorzystaniem terapii genowej 
i komórek w leczeniu chorób niedokrwiennych” – ze współudziałem Zakładu 
Technik Molekularnych.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry byli członkami zespołów eksperckich 
powołanych przez organa lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne 
lub międzynarodowe.

W latach 2012–2015 prof. B. Świątek (jako przewodnicząca) oraz dr hab. T. Ju-
rek, dr Ł. Szleszkowski i dr n. med. Jerzy Kawecki (jako członkowie), wraz ze 
specjalistami z innych uczelni tworzyli „Międzyuczelniany zespół ekspercki doty-
czący badań ekshumacyjnych ofiar katastrofy smoleńskiej”. Zespół biegłych został 
powołany przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w celu przepro-
wadzenia ekshumacji i badań pośmiertnych, w tym identyfikacji ofiar katastrofy 
smoleńskiej oraz wydania opinii aktowych w sprawie pozostałych ofiar katastrofy.

Katedra Medycyny Sądowej od wielu lat współpracuje z Instytutem Pamięci 
Narodowej w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówków ofiar z okresu po-
wojennego. Od 2011 r. poszukiwania te mają charakter ogólnopolskiego projektu 
naukowo-badawczego pt. „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar ter-
roru komunistycznego 1944–1956”. Badania sądowo-lekarskie ekshumowanych 
szczątków aktualnie realizowane są w ramach porozumienia o współpracy między 
IPN a Uczelnią. W latach 2011–2012 pracownicy zakładu brali udział w pracach 
ekshumacyjnych na terenie tzw. kwater więziennych Cmentarza Osobowickie-
go we Wrocławiu z okresu 1948–1955. W ramach pierwszej w Polsce masowej 
ekshumacji dotyczącej tego okresu historycznego przebadano szczątki 299 więź-
niów. Wrocławskie osiągnięcia otworzyły drogę do poszukiwań prowadzonych 
na terenie całego kraju. Kolejnymi, a zarazem najistotniejszymi z historycznego 
punktu widzenia, były prace ekshumacyjne realizowane w latach 2012–2013 na 
terenie Kwatery „Ł” Powązek Wojskowych w Warszawie, gdzie odnaleziono utaj-
nione miejsca pochówków, w tym masowe groby ponad 200 więźniów. Kolejnym 
sukcesem było odnalezienie na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku szczątków 
straconej w 1946 r. 18-letniej sanitariuszki z oddziału partyzanckiego Danuty Sie-
dzikówny, ps. Inka. 

Doktor Ł. Szleszkowski – specjalista medycyny sądowej i mgr Agata Thann-
häuser – antropolog sądowy, ściśle współpracują z Samodzielnym Wydziałem Po-
szukiwań IPN kierowanym przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka i uczestniczą w pra-
cach poszukiwawczych oraz ekshumacyjnych na terenie całego kraju. Współpraca 
ta zaowocowała odnalezieniem i przebadaniem szczątków ponad 600 więźniów. 
Rezultatem prowadzonych badań są liczne publikacje naukowe, w tym zagranicz-
ne, które mają charakter pionierski, gdyż jako pierwsze w literaturze sądowo-
-medycznej opisują badania dotyczące pochówków więźniów skazanych na karę 
śmierci, możliwości identyfikacji szczątków i ustalenia przyczyny śmierci oraz 

dokumentują niezgodny z obowiązującymi wówczas w Polsce przepisami praw-
nymi sposób przeprowadzania egzekucji przez rozstrzelanie. Współpraca Kate-
dry z IPN zaowocowała nawiązaniem kontaktów zagranicznych z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych Gruzji oraz organizacją „SovLab”, udziałem w projekcie 
„Mass-graves in Georgia”. Najważniejszy cel tych działań to zwrócenie ofiarom 
i ich rodzinom prawa do godnego pochówku po kilkudziesięciu latach od śmierci. 

W 2014 r. prof. B. Świątek była członkiem Zespołu Ekspertów przy Ministrze 
Obrony Narodowej w sprawie zasadności prowadzenia „Programu identyfikacji 
genetycznej oraz profilaktyki genetycznej żołnierzy i pracowników resortu Obro-
ny Narodowej”. W tym samym roku była również przewodniczącą Zespołu Eks-
pertów przy Ministrze Zdrowia do opracowania programu specjalizacji z dziedzi-
ny „Laboratoryjna genetyka sądowa”.

W latach 2013–2014 prof. B. Świątek i dr hab. T. Jurek byli członkami zespołu 
ekspertów przy Ministrze Zdrowia do opracowania programu specjalizacji z me-
dycyny sądowej.

Od 2014 r. kierownik Zakładu Technik Molekularnych – prof. T. Dobosz jest 
członkiem zespołu ekspertów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego do spraw oceny stopnia zachowania serca Fryderyka Chopina.

Od 2014 r. kierownik Pracowni Toksykologii Sądowej dr M. Zawadzki jest 
członkiem Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej Komitetu Chemii Ana-
litycznej PAN.

Katedra Medycyny Sądowej była w latach 2010–2015 organizatorem lub współ-
organizatorem 13 konferencji i sympozjów naukowych. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć: 18–20.05.2011 r.: „Konferencja Toksykologów Sądowych” – kon-
ferencja krajowa współorganizowana z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Jana 
Sehna w Krakowie; w 2012, 2014 i 2015 r. wspólnie m.in. z Wydziałem Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacją Prokuratorów 
i Pracowników Prokuratury im. Ireny Bobińskiej, Związkiem Zawodowym Pro-
kuratorów i Pracowników Prokuratury RP zorganizowano konferencje: „Nauki 
sądowe w praktyce prokuratorskiej” (2 edycje) oraz „Rola biegłego w procesach 
medycznych”; w 2013 i 2015 r. – I i II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenc-
kich Kół Naukowych Medycyny Sądowej „Medyk sądowy i lekarz klinicysta w po-
szukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta”; w 2013 r. – XIV Krajowy Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii pod hasłem „Medycyna sądowa 
i prawo – wspólne działania, jeden cel”; 2015 r. – międzynarodowa konferencja 
oraz warsztaty pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
JM Rektora UMW EAMHMS Symposium and Workshop „Nondestructive DNA 
techniques in historical materials”.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry brali corocznie czynny udział w ko-
lejnych (od XIII do XVIII) edycjach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W  2012  r. dr hab. T. Jurek otrzymał nagrodę indywidualną I  stopnia JM 
Rektora UMW za ważne osiągnięcia w  pracy dydaktyczno-organizacyjnej, 
a w 2014 i 2015 r. indywidualną nagrodę I stopnia JM Rektora UMW za pracę 
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organizacyjną na rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków służbowych. 
Został również nagrodzony nagrodą zespołową JM Rektora UMW za cykl prac 
dotyczących etiopatogenezy wad rozwojowych.

W 2013 r. prof. T. Dobosz otrzymał nagrodę indywidualną Kolegium Rektorów 
Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry im. prof. Józefa Dudka za działalność 
na rzecz integracji środowiska akademickiego, był również jednym z laureatów 
nagrody zbiorowej – dyplomu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za 
współautorstwo w cyklu publikacji dotyczących zróżnicowania genetycznego 
i procesów ewolucyjnych w populacji chronionego gatunku ryjówki aksamitnej 
(Serex araneus). W 2014 r. prof. T. Dobosz otrzymał indywidualną nagrodę JM 
Rektora UMW za pracę na rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków służ-
bowych.

W 2014 r. prof. B. Świątek otrzymała nagrodę indywidualną I stopnia JM Rekto-
ra UMW za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego.

W 2010 r. dr K. Maksymowicz został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
a w 2012 r. dr n. med. Jakub Trnka Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2014 r. T. Jurek uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na 
podstawie monografii Opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W latach 2010–2015 w Zakładzie Medycyny Sądowej i Zakładzie Prawa Me-
dycznego 6 osób przygotowało i obroniło prace doktorskie z dziedziny nauk me-
dycznych (Ł. Szleszkowski, Robert Susło, M. Zawadzki, Anna Stodolak, Jacek Sie-
wiera i Marta Rorat).

W latach 2010–2015 w Zakładzie Technik Molekularnych 7 osób przygoto-
wało i obroniło prace doktorskie (Małgorzata Małodobra, Agnieszka Pilecka, 
Iwona Chromik, Patrik Forszt, Dagmara Michałowska, Anna Karpiewska, Mał-
gorzata Bonar).

W latach 2010–2015 Katedra Medycyny Sądowej kontynuowała wykonywanie 
prac usługowych na rzecz Wymiaru Sprawiedliwości i Organów Ścigania. Zakres 
prac, obejmujący ponad 3 tys. ekspertyz rocznie, to sądowo-lekarskie sekcje zwłok, 
opinie aktowe w prawach karnych i cywilnych, rekonstrukcje zdarzeń kryminal-
nych i wypadków komunikacyjnych oraz opinie dotyczące oceny prawidłowości 
postępowania medycznego. Prowadzone badania to ekspertyzy toksykologiczne 
i biochemiczne. W 2015 r. Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych uzyska-
ło certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdza-
jący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – „Ogólne wymaga-
nia dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Pracownia 
Toksykologii prowadziła dodatkowo w  latach 2010–2015 programy badawcze 
o znaczeniu społecznym. Najbardziej nagłaśnianymi przez media były m.in.: ak-
cja badania alkoholi konsumpcyjnych na obecność w nich substancji toksycznych, 
akcja badania powszechnie dostępnych preparatów odchudzających na obecność 
w nich substancji szkodliwych oraz udział w programie badań substancji z kręgu 
tzw. „dopalaczy”.

W latach 2010–2015 prowadzono obowiązkowe zajęcia z przedmiotu medy-
cyna sądowa z elementami prawa dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego 
i oraz dla V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (również English Di-
vision). Prowadzono ponadto obowiązkowe zajęcia z medycyny sądowej na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu dla kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo 
stacjonarne i niestacjonarne oraz położnictwo. W omawianym okresie w Zakła-
dzie Medycyny Sądowej i Zakładzie Prawa Medycznego prowadzono w sumie 
25 przedmiotów fakultatywnych dla studentów polskich i anglojęzycznych, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najpopularniejsze z nich to: badania sądo-
wo-lekarskie w sprawach karnych i cywilnych, podstawy prawa medycznego, kry-
minalistyka i kryminologia – elementy nauk biologicznych, psychologia sądowa, 
przypadki medyczne na sali sądowej, bezpieczna medycyna.

W latach 2010–2015 powstały liczne prace magisterskie i licencjackie na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 
Medycznej. Prowadzono również 4 studenckie koła naukowe, których członkowie 
uczestniczyli w licznych konferencjach. 

W Zakładzie Technik Molekularnych od 2013 r. prowadzono nowe wykłady 
i ćwiczenia dla Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku dietetyka I i II stopnia 
z przedmiotów: immunologia, podstawy diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyka 
laboratoryjna. Od 2015 r. w Zakładzie są prowadzone prace licencjackie i magi-

Pracownicy Zakładu Technik Molekularnych
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sterskie dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z kierunku dietetyka. W 2012 r. 
magistrant Zakładu Adam Borysławski obronił pracę Identyfikacja narkotycznych 
odmian konopi (Cannabis sativa) metodą multipleks PCR, otrzymując nagrodę 
Prezydenta Miasta Wrocławia. 

W 2015 r. Pracownia Toksykologii Sądowej wspólnie z Wydziałem Chemii Uni-
wersytetu Wrocławskiego doprowadziła do utworzenia nowego, interdyscyplinar-
nego kierunku studiów: chemia i toksykologia sądowa. 

Od 2010 r. SKN Analityki Sądowej i Chemii Kryminalistycznej, którego opie-
kunem naukowym jest dr M. Zawadzki, propagujenaukę na licznych konferen-
cjach naukowych. Koło w 2014 r. zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
StRuNa w kategorii „Koło Roku 2014”, natomiast opiekun koła zarówno w 2012, 
jak i 2013 r. zdobył wyróżnienie w kategorii „Opiekun Roku”. 

Obecnie w Pracowni są realizowane 2 „Diamentowe Granty”, których finanso-
wanie uzyskano z MNiSW: „Ocena użyteczności szpiku kostnego jako alternatyw-
nego materiału w badaniach toksykologicznych i opiniowaniu sądowo-lekarskim” 
(projekt na lata 2014–2017) oraz „Analiza wybranych parametrów gospodarki wę-
glowodanowej w diagnostyce hiperglikemii post mortem i ocena ich użyteczności 
w opiniowaniu sądowo-lekarskim” (projekt na lata 2015–2018). 

W latach 2010–2015 5-letnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu specjalizacji 
z medycyny sądowej rozpoczęło 7 lekarzy. Wszyscy ukończyli szkolenie specjali-
zacyjne, przystąpili do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego i uzyskali tytuł 
specjalisty medycyny sądowej. W omawianym okresie w Katedrze zorganizowano 
10 państwowych egzaminów specjalizacyjnych z medycyny sądowej, do których 
przystąpiło łącznie 29 lekarzy, 28 lekarzy uzyskało tytuły specjalistów medycyny 
sądowej. Przeprowadzono łącznie 30 obowiązkowych kursów specjalizacyjnych do 
specjalizacji z medycyny sądowej. Doktor J. Trnka pełnił obowiązki konsultanta 
wojewódzkiego z dziedziny medycyny sądowej.

W latach 2010–2015 prof. B. Świątek pełniła funkcję konsultanta krajowego 
z dziedziny medycyny sądowej. Jako konsultant krajowy, poza bieżącą działalno-
ścią, brała czynny udział m.in. w procesie tworzenia lub modyfikacji Kryteriów 
i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmier-
ci mózgowej) oraz Kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania 
krążenia, poprzedzającego pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszcze-
pienia. 
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W latach 2010–2014 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii, kierowa-
nej od 2006 r. przez prof. dr hab. Grażynę Gościniak, pracowało 
16 pracowników naukowo-dydaktycznych. Zarządzeniem nr 86/XV 

R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 listopada 
2013 r. został utworzony odrębny Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Para-
zytologii dla Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, do 
którego z dniem 1.10.2014 r. przeszło 4 pracowników naukowo-dydaktycznych 
i 5 inżynieryjno-technicznych, zatrudnionych uprzednio w Katedrze i Zakładzie 
Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego. 

W latach 2010–2015 wiodącymi tematami badawczymi realizowanymi w Kate-
drze i Zakładzie Mikrobiologii we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, uczel-
niami wrocławskimi oraz innymi jednostkami UMW w ramach grantów mię-
dzynarodowych, ministerialnych, działalności statutowej i grantów dla młodych 
naukowców były: Helicobacter pylori, bakteryjne biofilmy, lekooporność bakterii, 
grzyby chorobotwórcze dla człowieka, pałeczki Escherichia coli, zakażenia szpi-
talne oraz czynniki wirulencji wybranych drobnoustrojów.

W omawianym okresie w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii były realizowane 
3 projekty międzynarodowe. Profesor G. Gościniak, prof. dr hab. Beata Sobieszczań-
ska, dr Ewa Dworniczek oraz dr Roman Franiczek byli współwykonawcami projek-
tu BioElectricSurface: „Powierzchnie materiałów modyfikowane elektrycznie. Od 
atomów do zastosowań”, którego koordynatorem był prof. Syed A. M. Tofail z Uni-
wersytetu w Limeryk w Irlandii. Celem projektu było opracowanie nowej technolo-
gii impregnacji tkanin fotokatalicznymi nanocząsteczkami oraz tytanowej powłoki 
stentów kardiologicznych. Rezultatem wspólnych badań były liczne publikacje na-
ukowe, patent („Embedding nanoparticles in thermoplastic polymers”, Syed Tofail 
i in. US20140220091, WO2012127326A1, EP2686475A1), zgłoszenie patentowe 
(PL395888) oraz monografia Biological interactions with surface charge in bio-
materials (Cambridge, The Royal Society of Chemistry, 2012). Badania zapocząt-
kowane w ramach powyższego grantu kontynuowane są przez dr E. Dworniczek 
przy współpracy z prof. Gustawem Pleschem z Uniwersytetu Comenius w Bra-
tysławie, a skupiają się na nowych materiałach fotokatalitycznych na bazie dwu-
tlenku tytanu i fosforanu srebra. Ich celem jest stworzenie nowoczesnych metod 
nanotechnologicznych do eradykacji drobnoustrojów ze środowiska szpitalnego, 
a także wyjaśnienie mechanizmu fotokatalitycznej inaktywacji bakteryjnych bio-
filmów. Wykorzystanie zjawiska fotokatalizy wobec patogennych bakterii, grzy-
bów i wirusów jest szczególnie cenne w odniesieniu do szczepów opornych na 
antybiotyki i środki dezynfekcyjne. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii w ra-
mach tych badań są opracowywane biobójcze materiały nanokompozytowe o po-
tencjalnym zastosowaniu w przemyśle biomedycznym.

W drugim projekcie, współfinansowanym przez UE ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG na lata 2007–2013 („WRO-
VASC”), prof. B. Sobieszczańska współuczestniczyła w badaniach biokompaty-
bilności biodegradowalnych materiałów do produkcji stentów kardiologicznych. 

Katedra i Zakład Mikrobiologii

prof. dr hab. Grażyna Gościniak
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W latach 2008–2010 prof. G. Gościniak i dr Monika Biernat uczestniczyły 
w trzecim europejskim wieloośrodkowym programie monitorowania oporności 
szczepów Helicobacter pylori na antybiotyki pt. „The surveillance of Helicobacter 
pylori resistance to antibiotics”, koordynowanym przez Europejską Grupę Robo-
czą ds. Helicobacter pylori (European Helicobacter Study Group) pod kierunkiem 
prof. Francisa Mégraud z Uniwersytetu Medycznego w Bordeaux we Francji. Wy-
niki tych badań, o szczególnym znaczeniu ogólnoeuropejskim i krajowym, zapre-
zentowano m.in. w publikacji Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Euro-
pe and its relationship to antibiotic consumption opublikowanej w „Gut” w 2013 r. 

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii realizowano 5 gran-
tów ministerialnych, w tym 2 promotorskie. Doktor Urszula Nawrot kierowała 
projektem pt. „Zastosowanie real-time PCR oraz metody bezpośredniego sekwen-
cjonowania rybosomalnego DNA we wczesnej diagnostyce grzybic systemowych 
u pacjentów poddanych przeszczepom komórek macierzystych z krwi obwodo-
wej lub szpiku” (Nr 402 055 31/1808), w którym dowiodła użyteczności badania 
materiałów klinicznych, a szczególnie bioptatów tkankowych metodą qPCR ze 
specyficznymi i uniwersalnymi starterami w potwierdzeniu grzybic inwazyjnych 
i  identyfikacji czynnika etiologicznego zakażenia. Profesor B. Sobieszczańska 
była kierownikiem projektu pt. „Zastosowanie techniki mikromacierzy DNA do 
genomowej charakterystyki czynników wirulencji i mechanizmów oporności na 
antybiotyki szczepów Escherichia coli izolowanych z różnych postaci zakażeń 
przewodu pokarmowego człowieka” (N N401 040237). W ramach grantu wyko-
nano badania występowania genów wirulencji i oporności na antybiotyki pato-
gennych szczepów Escherichia coli, izolowanych od osób z różnymi zakażeniami 
przewodu pokarmowego, wykorzystując nowo zakupioną do Katedry i Zakładu 
Mikrobiologii aparaturę do mikromacierzy. Doktor hab. Marzenna Bartoszewicz 
kierowała projektem pt. „Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcję bio-
filmu bakteryjnego in vitro na implantach z różnych allomateriałów u szczurów 
laboratoryjnych” (N N401 038138). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, 
że sieć większa pozwala na utrzymanie zakażenia w postaci miejscowej. 

Profesor B. Gościniak była promotorem 2 doktorantek, które uzyskały mini-
sterialne granty promotorskie. Grant pt. „Ekspresja genów enterotoksyn szcze-
pów Klebsiella izolowanych z przewodu pokarmowego” zakończyła obroniona 
w 2011 r. praca doktorska mgr Adriany Janczury. Grant pt. „Fenotypowa i genoty-
powa ekspresja czynników adhezyjnych szczepów Escherichia coli kolonizujących 
tkankę jelitową człowieka” był podstawą rozprawy doktorskiej mgr Anny Dudy-
-Madej, obronionej w 2013 r.

Pracownicy Katedry i Zakładu Mikrobiologii w ramach działalności statutowej 
oraz grantów dla młodych naukowców konsekwentnie realizują badania dotyczą-
ce problematyki biofilmu – począwszy od badań podstawowych obejmujących 
proces formowania i wytwarzania struktury biofilmu, przez różne gatunki drob-
noustrojów, m.in. Klebsiella pneumoniae, Enterococcus sp. oraz Staphyloococcus 
spp., po badania związane ze skutecznością środków przeciwdrobnoustrojowych 

(antybiotyków, antyseptyków, leków eksperymentalnych) w eradykacji struktur 
biofilmu. Prace te zespół zapoczątkował jako jeden z pierwszych w Polsce. Jed-
nym z istotnych zagadnień było badanie biofilmu w ranach przewlekłych, jego 
znaczenia, sposobów wykrywania i eradykacji. Innym ważnym zagadnieniem było 
badanie tworzenia biofilmu w obecności bisfosfonianów, tj. leków hamujących 
resorpcję kości. Poza licznymi publikacjami, efektem tych badań była obroniona 
w 2014 r. praca doktorska mgr. Adama Junki Wpływ erytromycyny na biofilm Sta-
phylococcus, której promotorem była prof. G. Gościniak. 

Doktor R. Franiczek od wielu lat zajmuje się badaniem wrażliwości różnych 
gatunków drobnoustrojów na antybiotyki i substancje pochodzenia naturalnego. 
Substancje pochodzenia naturalnego zasługują na szczególną uwagę ze względu 
na ich potencjalne działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz możliwość zastoso-
wania ich w monoterapii lub w skojarzeniu z konwencjonalnymi lekami przeciw-
bakteryjnymi. Badania te są prowadzone we współpracy z Katedrą i Zakładem 
Farmakognozji. Rezultatem pracy dr. R. Franiczka jest m.in. zgłoszony w 2015 r. 
patent (P–409699). Praca naukowa dr Małgorzaty Fleischer również skupia się na 
problemie lekooporności drobnoustrojów oraz na analizach czynników ryzyka 
występowania szpitalnych ognisk epidemicznych zakażeń wywołanych tzw. pato-
genami alarmowymi. Wyniki badań potwierdzają występowanie ognisk klonalnie 
rozprzestrzeniających się szczepów, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa. Doktor 
M. Fleischer współpracowała przy opracowaniu Strategii zapobiegania lekoopor-
ności w oddziałach intensywnej terapii w ramach Narodowego Programu Ochrony 
Antybiotyków. 

Jednym z wiodących tematów badawczych w Katedrze i Zakładzie Mikrobio-
logii, prowadzonych przez prof. G. Gościniak oraz dr M. Biernat, jest znaczenie 
Helicobacter pylori w patogenezie choroby wrzodowej żołądka, profile wirulencji 
oraz oporność na antybiotyki tych drobnoustrojów. Ważnym osiągnięciem na-
ukowym w tej dziedzinie są wykazane u badanych szczepów Helicobacter pylori 
mutacje punktowe odpowiadające za oporność na powszechnie stosowane w le-
czeniu antybiotyki. Profesor G. Gościniak współpracuje ponadto z Politechniką 
Wrocławską i Wydziałem Farmacji UMW nad wpływem inhibitorów ureazy oraz 
innych czynników chemicznych i biologicznych na przeżywalność Helicobacter 
pylori. 

Patogenne szczepy Escherichia coli są przedmiotem badań prof. B. Sobiesz-
czańskiej oraz dr Urszuli Kasprzykowskiej i dr A. Dudy-Madej. W centrum zain-
teresowań tymi patogenami znajdują się czynniki wirulencji, wzajemne interak-
cje pałeczek Escherichia coli z komórkami gospodarza, które obejmują adhezję, 
inwazję do komórek nabłonka jelita, indukcję sekrecji cytokin prozapalnych oraz 
fagocytozę. Badania wykonywane w  ramach 4 grantów uczelnianych, w  tym  
2 promotorskich, obejmowały szczepy izolowane od dzieci z biegunkami, a także 
od dzieci i dorosłych z nieswoistymi zapaleniami jelit. 

W badaniach naukowych pracownicy Katedry i Zakładu Mikrobiologii wy-
korzystują nowoczesne techniki molekularne umożliwiające charakterystykę ba-
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danych szczepów na poziomie genowym oraz genomowym, a także cytometrię 
przepływową i mikromacierze. Wiele badań jest prowadzonych na liniach komór-
kowych, co umożliwia dobrze wyposażona pracownia hodowli komórek. 

Wynikiem naukowej działalności Katedry i Zakładu Mikrobiologii w latach 
2010–2015 było opublikowanie 209 prac naukowych, w tym 64 w czasopismach 
o sumarycznej liczbie punktów KBN/MNiSW = 1741, o współczynniku wpływu  
IF = 91,71 pkt. oraz za prace kontrybutorskie IF = 14,424 pkt. Pracownicy uczest-
niczyli w licznych zagranicznych i krajowych zjazdach i konferencjach nauko-
wych, na których zaprezentowali 137 opublikowanych referatów.

Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskały G. Gościniak (2014 r.) i B. So-
bieszczańska (2015 r.). Stopień doktora habilitowanego w 2014 r. uzyskała M. Bar-
toszewicz. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych z zakresu biologii medycznej 
w latach 2010–2015 uzyskało 5 magistrów: A. Janczura (2011 r.), A. Duda-Madej 
(2012 r.), U. Kasprzykowska (2013 r.), A. Junka (2014 r.), Michał Turniak (2015 r.). 
W latach 2011–2015 prof. B. Sobieszczańska pełniła funkcję redaktora pomocni-
czego w „Polish Journal of Microbiology”. Pracownicy Katedry: dr hab. M. Barto-
szewicz, dr Beata Kowalska-Krochmal oraz dr Beata Mączyńska są redaktorami 
„Forum Zakażeń”, oficjalnego pisma naukowego Towarzystwa Mikrobiologii Kli-
nicznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i Polskiego Towa-
rzystwa Medycyny Rodzinnej. 

Doktor B. Mączyńska w 2013 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, prof. B. Sobieszczańska otrzymała 2 nagrody organizacyjne z rąk JM Rektora 
UMW, natomiast dr M. Biernat, dr E. Dworniczek i prof. G. Gościniak zdobyły na-
grody indywidualne i zespołowe za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. 

Z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii jest związana Specjalistyczna Pracow-
nia Mikrobiologiczna microFAM Fundacji UMW, której kierownikiem jest prof. 
G. Gościniak. W ramach działalności Pracowni w latach 2010–2014 były wyko-
nywane badania diagnostyczne dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-
nego Nr 1 we Wrocławiu i innych jednostek organizacyjnych. W Pracowni oprócz 
rutynowych badań diagnostycznych wykonywane są badania specjalistyczne ba-
dania na obecność Helicobacter pylori, Chlamydii, Mycoplasmy i in. Rokrocznie 
Pracownia uzyskuje pozytywne wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiary-
godności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO. Nadzór merytoryczny nad Pra-
cownią sprawuje dr Katarzyna Jermakow. W Pracowni doświadczenie zawodowe 
nabywają zarówno pracownicy Katedry Mikrobiologii, kursanci, jak i studenci. 

W latach 2010–2014 pracownicy Katedry Mikrobiologii prowadzili wykłady 
i ćwiczenia z mikrobiologii lekarskiej dla studentów Wydziału lekarskiego, w tym 
English Division, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Wydziału Farmaceu-
tycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. W związku ze zmianą programów 
nauczania w roku akademickim 2013/2014 prowadzono równocześnie zajęcia 
z mikrobiologii dla II i III roku Wydziałów Lekarskiego oraz Lekarsko-Stomato-
logicznego i wypracowano ponad 1,6 tys. godzin ponadwymiarowych. Dużym za-
interesowaniem studentów cieszą się proponowane przez Katedrę Mikrobiologii 

tematy fakultetów m.in. aktualne aspekty zakażeń wirusowych, a także fakultety 
prowadzone w języku angielskim dla studentów obcojęzycznych na temat zakażeń 
wirusowych, interpretacji wyników badań mikrobiologicznych oraz patogenów 
rzadkich zakażeń. Studenci Wydziału Farmaceutycznego bardzo chętnie pisali 
w Katedrze prace magisterskie.

Katedra prowadzi szeroką działalność edukacyjną, która obejmuje kursy i szko-
lenia dla osób specjalizujących się z mikrobiologii lekarskiej lub mikrobiologii 
medycznej dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. W celu upowszechniania 
wiedzy pracownicy Katedry Mikrobiologii corocznie biorą udział w Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki, wygłaszając wykłady i prowadząc warsztaty z metod hodowli 
i wizualizacji drobnoustrojów.

W Katedrze Mikrobiologii bardzo prężnie działało SKN Mikrobiologów, któ- 
rego opiekunem jest dr M. Fleischer. Realizowana tematyka badawcza jest bar-
dzo różnorodna i obejmuje m.in.: lekooporność patogenów szpitalnych, aktualne 
problemy epidemiologiczne, badania nowych preparatów o aktywności przeciw-
drobnoustrojowej (np. olejek z drzewa herbacianego), zakażenia grzybicze, nosi-
cielstwo gronkowca złocistego w populacji studentów i wiele innych. Wyniki prac 
badawczych realizowanych przez członków koła były prezentowane na konferen-
cjach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Na 3 konferencjach międzynaro-
dowych zaprezentowano ogółem 23 prace, z których 10 zostało nagrodzonych. Na 
3 konferencjach krajowych przedstawiono 11 prac i 6 z nich nagrodzono. Siedem-
naście prac opublikowano w materiałach zjazdowych. W latach 2010–2015 SKN 
Mikrobiologów zorganizowało 2 konferencje ogólnopolskie. W okresie 2012–2015 
w rankingu studenckich kół naukowych plasowało się w pierwszej dziesiątce spo-
śród 170 kół naukowych naszej Uczelni. 

Katedra i Zakład Mikrobiologii z okazji europejskiego dnia wiedzy o antybio-
tykach corocznie organizuje Forum Ekspertów pt. „Chrońmy antybiotyki,” w któ-
rym czynny udział biorą przedstawiciele różnych klinik UMW oraz studenci. 
W roku 2010, 2012 i 2013 Katedra Mikrobiologii zorganizowała Ogólnopolskie 
Sympozja Naukowe z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie 
zakażeń”. W 2010 r. dr hab. M. Bartoszewicz była członkiem zespołu roboczego 
ds. wprowadzenia zaleceń Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwo-
ści EUCAST, natomiast prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska była członkiem 
Zespołu Recenzujących Ekspertów w „Rekomendacjach postępowania w pozasz-
pitalnych zakażeniach układu oddechowego NPOA 2010”. W tym samym roku 
prof. A. Przondo-Mordarska oraz dr B. Mączyńska brały aktywny udział w przy-
gotowaniu wytycznych leczenia antybiotykami w ciężkiej sepsie i wstrząsie sep-
tycznym (Sepsis, Blackhorse Science Business Media, 2010). W 2010 r. Katedra 
Mikrobiologii współorganizowała następujące konferencje: „Zakażenia związane 
z opieką zdrowotną – nowe wyzwania”, „Wytyczne dla diagnostyki mikrobiolo-
gicznej w sepsie, ciężkiej sepsie i wstrząsie septycznym”, „Warsztaty dla epidemio-
logów dotyczące reagowania na patogeny alarmowe w pojawiających się ogniskach 
epidemicznych” oraz sympozjum „Racjonalna antybiotykoterapia w dobie nara-
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stającej oporności drobnoustrojów.” W latach 2013–2015 Katedra była współorga-
nizatorem sympozjum pt. „Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce i terapii zaka-
żeń” oraz konferencji naukowych na temat „Rola mikrobiologii w kontroli chorób 
o podłożu infekcyjnym” i „Zakażenia u pacjentów pozaszpitalnych”.
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L ata 2010–2015 były dla Katedry Patofizjologii okresem szczególnego ob-
ciążenia pracą naukową, dydaktyczną i organizacyjną, z uwagi na dużą 
liczbę zajęć prowadzonych ze studentami, zarówno o charakterze obo-

wiązkowym, jak i fakultatywnym, przy skromnej liczebnie kadrze dydaktycznej. 
W roku akademickim 2014/2015 nasi pracownicy przepracowali 5393 godziny, 
czyli o ok. 2,4 tys. godzin przekroczyli pensum, dzięki czemu Uczelnia zaosz-
czędziła wydatki na zatrudnienie ok. 10 pracowników. Pomimo tak znaczącego 
obciążenia dydaktycznego, pozostałe obowiązki nie zostały zaniedbane, o czym 
świadczy zarówno dorobek naukowy pracowników, jak też ich czynny udział 
w propagowaniu nauki przez udział w międzynarodowych i krajowych konfe-
rencjach naukowych. 

W omawianym okresie pracownicy Katedry byli autorami 340 prac nauko-
wych. Spośród nich 113 było pracami pełnotekstowymi, w tym 82 prace miały IF. 
Łączna punktacja ministerialna wynosiła 2261 pkt., zaś IF = 146,195 pkt. 

Czynnikiem wskazującym na rozwój naukowy pracowników są osiągane przez 
nich kolejne stopnie i tytuły naukowe, m.in. 2 tytuły profesorskie oraz 2 stopnie 
naukowe doktora habilitowanego. Tytuł profesora uzyskali Małgorzata Sobiesz-
czańska oraz Witold Pilecki (2014 r.), a stopnie doktora habilitowanego – Dariusz 
Kałka (2012 r.) i Tadeusz Sebzda (2013 r.). W grudniu 2015 r. wszczęto przewód 
habilitacyjny dr Krystyny Laszki-Szcząchor.

W latach 2010–2015 przeprowadzono 8 przewodów doktorskich zakończonych 
uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych. Promotorem 5 z nich był prof. 
W. Pilecki (Joanna Klempous – 2011 r., Piotr Kolęda – 2012 r., Agnieszka Wieczo-
rek – 2012 r., Magdalena Wasik – 2012 r. i Cezariusz Guth – 2014 r.), a 3 – prof. 
M. Sobieszczańska (Małgorzata Micał-Strąk – 2012 r., Paweł Gać – 2013 r. i Wio-
letta Palczewska – 2015 r.). W końcowej fazie opracowywania jest praca Marzeny 
Gonerskiej (promotor prof. W. Pilecki).

Ponadto prof. W. Pilecki był recenzentem 2 prac doktorskich (w 2010 r. lek.
med. Bartosza Grotthusa oraz w 2012 r. lek. stom. Agnieszki Jagielskiej).

Biorąc pod uwagę badania własne Katedry, realizowano 9 projektów badaw-
czych. Kierownikiem 5 z nich był prof. W. Pilecki, kierownikiem 3 – prof. M. So-
bieszczańska, a 1 – dr hab. D. Kałka; dr K. Laszki-Szcząchor była kierownikiem 
grantu KBN nr 1719.

W latach 2010–2015 Katedra kontynuowała lub rozpoczęła współpracę nauko-
wą z wieloma jednostkami organizacyjnymi, w tym takimi, które mają charakter 
pionierski. Od 2011 r. w 6 ośrodkach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie prowa-
dzony jest projekt PREVANDRO, który obejmuje badania nad czynnikami ryzyka 
zaburzeń erekcji. Druga składowa projektu to edukacja kardioseksuologicza. Do 
dzisiajw edukacji uczestniczyło 9748 chorych. Koordynatorem tych badań jest 
dr hab. Dariusz Kałka, który był również inicjatorem powstania w 2015 r. pierw-
szej na świecie Pracowni Kardioseksuologii.

Zainteresowania naukowe naszych pracowników obejmowały bardzo zróżnico-
wane tematy, np. tradycyjne badania OUN u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem 

Katedra Patofizjologii
Zakład Patofizjologii

Zakład Elektrokardiologii i Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

prof. dr hab. Witold Pilecki
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metody potencjałów wywołanych i mappingu mózgu (prof. W. Pilecki we współpra-
cy z Kliniką Psychiatrii oraz Katedrą Fizjologii). Kolejnym obszarem zainteresowań 
naukowych były badania układu sercowo-naczyniowego i elektrokardiograficzne, 
w tym mappingu powierzchniowego serca (prof. M. Sobieszczańska). Badania me-
todą mappingu serca (BSPM) na szeroką skalę prowadzono we współpracy z Kate-
drą i Kliniką Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w ramach tema-
tu: „Zaburzenia w śródkomorowym układzie bodźcoprzewodzącym serca u dzieci 
z przewlekłą chorobą nerek”. Inny zakres obejmował prace dotyczące znaczenia 
proteaz, w tym katepsyn i ich inhibitorów w inwazji nowotworów złośliwych jelita 
grubego oraz wpływu cystatyny na procesy apoptozy w hodowlanych rakach sutka, 
gruczolakoraka jelita grubego (dr T. Sebzda). Oddzielnym zakresem badań łączą-
cym zagadnienia biochemiczne z działaniami terapeutycznymi były prace nad he-
parynopodobnymi substancjami pochodzenia roślinnego. Badania te prowadzone 
były w ramach WROVASC: „Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo-Naczy-
niowej” (prof. W. Pilecki). Kontynuowano współpracę z Międzynarodowym Insty-
tutem Swietłany Masgutowej (prof. W. Pilecki). We współpracy z Kliniką Onkologii 
Ginekologicznej prowadzone były badania dotyczące monitorowania zmian w ukła-
dzie sercowo-naczyniowym metodą BSPM i VCG u kobiet leczonych z powodu raka 
piersi (dr Lesław Rusiecki).

W tym czasie zarejestrowano 2 patenty, których współautorem był dr T. Sebz-
da: „System and method for the extra-corporeal purification of blood of pathoge-
nic enzymes” (ogłoszenie patentu: 21.01.2010 r.); „Nanokapsułki przeznaczone do 
przenoszenia cytostatyków do miejsc występowania chorób inwazyjnych w or-
ganizmie pacjenta i sposób ich wytwarzania” (ogłoszenie patentu: 31.10.2012 r.).

Nagrody i odznaczenia, które otrzymali pracownicy to m.in.: w 2010 r. Srebrny 
Krzyż Zasługi – prof. W. Pilecki; w 2011 r. naukową nagrodę zespołową Ministra 
Zdrowia – dr K. Laszki-Szcząchor; w 2012 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej 
– prof. M. Sobieszczańska i dr K. Laszki-Szcząchor. Doktor K. Laszki-Szcząchor 
otrzymała w 2012 r. zespołową nagrodę JM Rektora UMW za osiągnięcie naukowe 
(„Badania nad zagadnieniem zaburzeń przewodnictwa układu bodźco-przewo-
dzącego serca u dzieci i młodzieży z przewlekłą chorobą nerek”); 2014 r. – zespo-
łową nagroda JM Rektora UMW za osiągnięcia naukowe („Zaburzenia metaboli-
zmu komórkowego u dzieci z chorobami nerek”). Profesor M. Sobieszczańska jest 
jedynym przedstawicielem Polski w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa 
Elektrokardiologii.

W omawianym okresie pracownicy Katedry brali czynny udział w konferen-
cjach międzynarodowych, m.in.: „8th Forum for Neuroscience”, Barcelona 2012 r. 
(prof. W. Pilecki, dr Lech Kipiński); „7th International DIP Symposium”, Floren-
cja 2013 r. (prof. W. Pilecki); „XXI World Congress of Neurology”, Wiedeń 2013 
r. (prof. W. Pilecki); „37th International Congress on Electrocardiology”, Lund 
2010 r. (prof. M. Sobieszczańska); „38th International Congress on Electrocardio-
logy”, Ontario 2011 r. (prof. M. Sobieszczańska); „40th International Congress on 
Electrocardiology”, Glasgow 2013 r. (prof. M. Sobieszczańska); „41th Internatio-

nal Congress on Electrocardiology”, Bratysława 2014 r. (prof. M. Sobieszczańska); 
„42nd International Congress on Electrocardiology”, Comandatuba 2015 r. (prof. 
M. Sobieszczańska).

Ważny, choć trudny aspekt działalności Katedry Patofizjologii stanowią zajęcia 
dydaktyczne, które obejmowały wiele przedmiotów obowiązkowych i fakultatyw-
nych prowadzonych na Wydziale Lekarskim, Lekarsko-Stomatologicznym oraz 
w ramach English Division i studiów doktoranckich.

Główny obszar zajęć obowiązkowych dotyczył przedmiotu patofizjologii. 
W tym zakresie Katedra przeżywała trudny okres w roku akademickim 2013/2014, 
kiedy to wskutek decyzji ministerialnych o skróceniu czasu trwania studiów do 
5 lat zajęcia z patofizjologii przeniesiono z semestrów piątego i szóstego na seme-
stry trzeci i czwarty, co spowodowało podwojenie liczby godzin obowiązkowych. 
Dodatkowo w 2013 r. 2 pracownice skorzystały z urlopów macierzyńskich, przez 
co stworzenie grafiku zajęć stało się trudne. Uciążliwość pracy była tym więk-
sza, że nie zawsze było możliwe skoordynowanie zajęć z patofizjologii z tematami 
realizowanymi w Katedrze Fizjologii, przez co nasi asystenci prowadzący zaję-
cia dotyczące patomechanizmu zjawisk medycznych nie mogli odwoływać się do 
wiedzy studentów na temat funkcjonowania organizmu w warunkach fizjologii. 
Na szczęście na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 przedmiot ponownie 
przeniesiono na III rok studiów.

Drugi zakres dydaktyczny dotyczył nauczanie przedmiotów informatyczno-
-statystycznych i obejmował zajęcia z informatyki medycznej na IV roku Wydzia-
łu Lekarskiego i III Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz z przedmiotu 
technologie informacyjne dla I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatolo-
gicznego. Ponadto pracownicy Katedry prowadzili zajęcia ze statystyki medycznej 
dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.

Kolejny obszar działań dydaktycznych to zajęcia dla słuchaczy studiów dokto-
ranckich, który obejmował ćwiczenia i egzamin z biostatystyki dla doktorantów 
II roku oraz ćwiczeń i egzaminu z modeli statystyki matematycznej w badaniach 
medycznych dla doktorantów III roku. 

Znaczący udział w zajęciach dydaktycznych mają ćwiczenia fakultatywne, 
które prowadzi większość naszych pracowników. Dużym powodzeniem cieszą się 
zajęcia patofizjologiczne podstawy EKG, które prowadzi prof. W. Pilecki – fakultet 
ten przyciąga corocznie ponad połowę studentów na roku.

Kolejne zajęcia fakultatywne to: metodyka pisania prac z zakresu medycyny 
(prof. W. Pilecki), prewencja chorób sercowo-naczyniowych (prof. M. Sobieszczań-
ska), bazy danych pacjentów – oddział, przychodnia, gabinet (dr K. Laszki-Szczą-
chor),  podstawy sztucznych sieci neuronowych (dr L. Rusiecki), metodyka pisania 
prac z zakresu medycyny (prof. W. Pilecki), kardioseksuologia (dr hab. D. Kałka), 
medycyna psychosomatyczna (dr Anna Biełous-Wilk).

Tak obszerny zakres zajęć prowadziło nieliczne grono stałych pracowników 
dydaktycznych (prof. W. Pilecki, prof. M. Sobieszczańska, dr hab. D. Kałka, dr hab. 
T. Sebzda, dr Małgorzata Poręba, dr A. Biełous-Wilk, dr P. Kolęda, dr L. Kipiński, 
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dr K. Laszki-Szcząchor, dr L. Rusiecki oraz dr Leszek Noga). Doktor Teresa Szaw-
rowicz-Pełka i dr J. Klempous od 2013 r. przebywają na urlopie macierzyńskim, 
a dr M. Micał zrezygnowała z zatrudnienia na naszej Uczelni w 2014 r. W tej sy-
tuacji znacząca była pomoc słuchaczy studiów doktoranckich (Maciej Bryl, Łukasz 
Dorobisz, Maciej Mende) 

Z uwagi na konieczność ujednolicenia zajęć prowadzonych przez poszcze-
gólnych asystentów dr L. Noga stworzył wiele prac (skryptów komputerowych) 
o charakterze dydaktycznym z technologii informacyjnych, statystyki medycznej, 
biostatystyki, które są przeznaczone dla studentów Wydziału Lekarskiego i Le-
karsko-Stomatologicznego oraz dla doktorantów II roku studiów doktoranckich.

W ramach propagowania nauki pracownicy regularnie biorą udział w Dolno-
śląskim Festiwalu Nauki, gdzie prowadzą kilkanaście wykładów i warsztatów. 

Przy znaczącym wkładzie pracy dr. P. Kolędy w 2015 r. powstało czasopismo 
„Clinical Education & Medical Simulation”, w którym ww. został redaktorem na-
czelnym.

Pracownik Katedry prof. M. Sobieszczańska w latach 2008–2012 była Prodzie-
kanem ds. Nauki Wydziału Lekarskiego, a od 2012 r. jest Dziekanem Wydziału 
Lekarskiego.
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K ierownikiem Katedry i Zakładu Genetyki od samego początku jej istnie-
nia jest prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek. Obecnie w Katedrze jest 
zatrudnionych 18 pracowników, w tym 1 osoba na stanowisku profesora 

zwyczajnego, 6 pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowisku adiunkta 
oraz 6 pracowników naukowo-technicznych, spośród których 2 ma stopień dok-
tora nauk medycznych. 

Działalność statutowa Katedry w latach 2010–2015 obejmowała badania nad: 
znaczeniem wybranych polimorfizmów w genach naprawy DNA w transforma-
cji nowotworowej; hipermetylacją promotorów wybranych genów supresorowych 
w nowotworach sporadycznych; oceną zależności pomiędzy wybranymi poli-
morfizmami pojedynczych nukleotydów (SNPs) a parametrami biochemiczny-
mi, wskaźnikami antropometrycznymi oraz parametrami stanu zapalnego u pa-
cjentów z zespołem metabolicznym; genetycznymi podstawami zespołów wad 
wrodzonych i niesprawności intelektualnej; poszukiwaniem wariantów genowych 
zaangażowanych w etiologię rodzinnego prognatyzmu żuchwy.

Pracownicy Katedry i Zakładu Genetyki w latach 2010–2015 opublikowali 
łącznie 310 prac naukowych, z czego 182 to prace pełnotekstowe, 88 artykułów 
ukazało się w czasopismach z listy filadelfijskiej, a łączna wartość IF wyniosła 
205,842 pkt. Dorobek naukowy obejmuje ponadto 6 prac kontrybutorskich, któ-
rych punktacja IF = 25,489 pkt.

W latach 2010–2015 obroniono 5 prac doktorskich, których promotorem była 
prof. M. M. Sąsiadek. W 2012 r. nadano stopień doktora habilitowanego ówcze-
snemu pracownikowi Katedry – Robertowi Śmigielowi za pracę nad genetycznymi 
przyczynami wrodzonego zarośnięcia przełyku.

W Katedrze i Zakładzie Genetyki w latach 2010–2015 powstało 15 prac magi-
sterskich, których część badawczą realizowano pod opieką pracowników Katedry 
Genetyki w laboratorium cytogenetycznym i molekularnym.

W latach 2012–2015 zasoby kadrowe pracowników naukowo-dydaktycznych 
zasilił, jako profesor wizytujący, prof. Nikolaus Blin, światowej klasy naukowiec 
z zakresu biologii molekularnej. Praca tak wielkiej sławy badacza oraz jego doko-
nania znacząco wpłynęły na dorobek naukowy UMW.

W omawianym okresie badania naukowe w Katedrze były finansowane z uzys- 
kiwanych w sposób ciągły grantów NCN. Obecnie w Katedrze są realizowane 
projekty badawcze, które stały się podstawą do otwarcia kolejnych 2 przewodów 
doktorskich.

Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki prof. M. M. Sąsiadek pełniła w tym 
czasie wiele dodatkowych funkcji jako członek: Rady Naukowej Instytutu Immu-
nologii PAN (od 2010 r.), Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej 
PAN (2011–2014), Zespołu ds. Molekularnych Badań Genetycznych i Bioban-
kowania (2011 r.), Komisji ds. Oceny Funkcjonowania Klinik Ginekologicznych 
(9.09.2011–31.08.2012), Zespołu ds. Programów „Kreator Innowacyjności – wspar- 
cie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” i „Patent Plus – wsparcie pa-
tentowania wynalazków” (16.01–31.12.2013), Senackiej Komisji Badań Naukowych 

Katedra i Zakład Genetyki

prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek



 164  165 

(31.10.2012–31.08.2016), Zespołu ds. Punktacji Dorobku Naukowego (lata 2012– 
–2016), Zespołu Ekspertów w dziale Nauk o Życiu NCN (10.01.2013–31.12.2016), 
Zespołu Ekspertów w Zespole Stałym w dziale Nauk o Życiu NCN (ocena wnio-
sków w konkursie HARMONIA 4), Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych w Ministerstwie Zdrowia, Rady Naukowej Instytutu Genetyki Człowieka 
PAN (lata 2015–2018). Pełniła także rolę przewodniczącej w Zespole Ekspertów 
w dziale Nauk o Życiu NCN – ocena wniosków w konkursie OPUS 8, PRELU-
DIUM 8, SONATA 8(2015 r.), przewodniczącej Zespołu Ekspertów w Zespole Sta-
łym w dziale Nauk o Życiu NCN – ocena wniosków w konkursie HARMONIA 5 
(2 edycje).

W Laboratorium Molekularnym Katedry i Zakładu Genetyki są obecnie pro-
wadzone badania nad mikrorearanżacjami chromosomowymi, z wykorzystaniem 
metody hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy, u pacjentów z wadami wro-
dzonymi i/lub upośledzeniem umysłowym. 

W 2015 r. Laboratorium Badań Molekularnych w Katedrze i Zakładzie Genety-
ki otrzymało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdza-
jący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Katedra i Zakład Genetyki dwukrotnie była współorganizatorem konferencji 
szkoleniowo-naukowych, które odbyły się w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. We 
wrześniu 2014 r. odbyła się konferencja pt. „Dlaczego znana aktorka poddaje się 
zabiegowi mastektomii i adneksektomii, czyli onkogenetyka w praktyce klinicz-
nej”, natomiast w następnym roku odbyła się konferencja pt. „Niepowodzenia roz-
rodu w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Pracownicy naukowi Katedry i Zakładu Genetyki w latach 2010–2015 brali 
udział w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych, byli współau-
torami rozdziałów w podręcznikach wydanych w Polsce i w jednym o zasięgu 
międzynarodowym. Kierownik Katedry i Zakładu Genetyki, prof. M. M. Sąsiadek 
wygłosiła kilkanaście wykładów jako zaproszony gość.

W Katedrze i Zakładzie Genetyki są prowadzone zajęcia dydaktyczne z przed-
miotu genetyka kliniczna i genetyka medyczna dla studentów III roku Wydziału 
Lekarskiego oraz dla studentów IV roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddzia-
łem Analityki Medycznej. W latach 2010–2015 prowadzono wykłady i seminaria 
z genetyki dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach: rehabilitacja, 
ratownictwo, pielęgniarstwo i położnictwo. W ramach szkolenia przeddyplomo-
wego są prowadzone staże i zajęcia dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej oraz biotechnologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu. W ramach programu Erasmus staże odbywali tu także studenci medycyny 
z Ukrainy, Bułgarii i Hiszpanii.

W zakresie kształcenia podyplomowego Katedra i Zakład Genetyki prowadzi 
staże z genetyki klinicznej dla lekarzy specjalizujących się z genetyki klinicznej, 
neonatologii, endokrynologii i endokrynologii dziecięcej oraz dla diagnostów 
w zakresie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej. Katedra organizu-

je kursy specjalizacyjne zarówno dla lekarzy, jak i diagnostów laboratoryjnych. 
Profesor M. M. Sąsiadek jest współautorem programu specjalizacji z genetyki 
klinicznej dla lekarzy, a wspólnie z dr. Ryszardem Ślęzakiem jest także autorem 
programu specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej dla diagnostów me-
dycznych. Pracownicy Katedry (prof. M. M. Sąsiadek, dr R. Ślęzak, dr Agnieszka 
Stembalska i dr Izabela Łaczmańska) są aktywnymi członkami komisji egzami-
nacyjnych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy i diag- 
nostów laboratoryjnych.

Nauczyciele akademiccy pracujący w Katedrze i Zakładzie Genetyki uczestni-
czą w corocznych szkoleniach lekarzy onkologów, pediatrów i ginekologów w ra-
mach współpracy z Dolnośląską Izbą Lekarską oraz biorą czynny udział w Festi-
walu Nauki Polskiej. 

W 2015 r. opracowano w Katedrze skrypt dla studentów medycyny Onkoge-
netyka – teoria i praktyka kliniczna. Pracownicy Katedry i Zakładu Genetyki są 
autorami rozdziałów poświęconych genetyce w podręcznikach z zakresu pediatrii, 
chirurgii i psychiatrii (dr Karolina Pesz, dr Błażej Misiak, prof. M. M. Sąsiadek 
w: Gentyczne podstawy zespołów otępiennych, Choroby otępienne. Teoria i prak-
tyka; prof. M. M. Sąsiadek, dr A. Stembalska, dr R. Ślęzak w: Podstawy genetyki 
klinicznej, Kompedium pediatrii praktycznej; prof. M. M. Sąsiadek w: Chirurgia 
repetytorium).

W ramach Katedry działa (pod opieką dr. R. Ślęzaka) 1 z najbardziej prężnych 
studenckich kół naukowych. W 2015 r. koło zdobyło I miejsce w rankingu Aktyw-
ności Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

Działalność kliniczna w Katedrze i Zakładzie Genetyki jest realizowana w ra-
mach współpracy z Fundacją UMW przez Poradnię Genetyczną Wielospecjali-
stycznej Przychodni Lekarskiej we Wrocławiu. Prowadzone jest poradnictwo oraz 
diagnostyka genetyczna. 

W jednostce prowadzono badania genetyczne z zakresu diagnostyki prenatalnej 
(przedurodzeniowej) i postnatalnej (pourodzeniowej). W tym celu stosowano me-
tody badawcze zgodne z obowiązującymi w Europie standardami, takie jak: cytoge-
netyczne, cytogenetyczno-molekularne i molekularne, służące do diagnostyki m.in. 
aberracji chromosomowych (metodami klasycznej cytogenetyki), niewielkich utrat 
i naddatków chromosomów (metodami cytogenetyki molekularnej, jak arrayCGH, 
FISH) oraz mutacji genowych (metodami molekularnymi) i zmian epigenetycznych. 

Genetyczna diagnostyka prenatalna obejmowała: badania cytogenetyczne, cy-
togenetyczne molekularne i badania molekularne płodu z materiału biologicznego 
uzyskiwanego z kosmówki, płynu owodniowego lub krwi płodu. Wprowadzono 
nową metodę szybkiej diagnostyki prenatalnej, tj. badanie QF-PCR. Umożliwia 
ono wykrycie u płodu najczęstszych zmian liczbowych chromosomów (aneuplo-
idii), takich jak: trisomia chromosomu 13, 18, 21, monosomia chromosomu X czy 
trisomia chromosomów płci w okresie 2–5 dni. Oznacza to znaczne skrócenie 
czasu oczekiwania na wyniki badań prenatalnych, który w standardowej diagno-
styce wynosi ok. 2–3 tygodni.
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Wprowadzono nową metodę badania genomu: porównawczą hybrydyzację ge-
nomu do mikromacierzy (arrayCGH), która umożliwia jednoczasową ocenę całego 
genomu ludzkiego pod kątem obecności zmian o charakterze naddatków lub ubyt-
ków materiału. Pozwala to m.in. na identyfikację chromosomów markerowych 
(chromosom o nieznanym pochodzeniu) oraz innych niezrównoważeń genomu, 
także tych dotyczących niewielkich regionów. Zmiany o takim charakterze mogą 
być przyczyną nieprawidłowego rozwoju, obecności wad wrodzonych. Procedura 
wykonywania arrayCGH zyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania postnatalne, realizowane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, obejmo-
wały różne choroby/zespoły uwarunkowane genetycznie, dla których dostępna 
jest diagnostyka. 

W Katedrze są również realizowane badania na materiale z poronień. Diagno-
styka z tego zakresu jest prowadzona metodami molekularnymi, m.in. QF-PCR, 
aCGH i ma zastosowanie w oznaczeniu płci płodu (dla pochówku), jak i identyfi-
kację przyczyny poronienia (m.in. analiza aberracji liczbowych).

Dzięki temu, że dr R. Ślęzak jest konsultantem wojewódzkim, a prof. M. M. Są-
siadek konsultantem krajowym ds. genetyki klinicznej, pracownicy Katedry i Za-
kładu Genetyki uzyskali wpływ na kształtowanie się opieki genetycznej w regionie 
i w kraju.
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Z akład Humanistycznych Nauk Lekarskich jest jednostką interdyscypli-
narną, w której podejmowane są badania oraz prowadzona jest dydakty-
ka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Kierownikiem Zakła-

du w latach 2000–2013 była prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok, zaś w 2013 r. 
kierownikiem został dr hab. Jarosław Barański. W skład zespołu wchodzi ponadto 
5 pracowników naukowo-dydaktycznych: dr Agnieszka Olchowska-Kotala, dr Ka-
mila Uzarczyk, dr Małgorzata Synowiec-Piłat, dr Aleksandra Zarek oraz mgr Kami-
la Łampika, a sekretariat prowadzi mgr Małgorzata Suchanecka.

W latach 2010–2015 realizowano badania w następujących dziedzinach: me-
dykalizacja zachowań społecznych: konsekwencje i zagrożenia (dr hab. J. Barań-
ski); psychologiczne aspekty percepcji choroby (dr A. Olchowska-Kotala); 200 lat 
nauczania medycyny we Wrocławiu, rola wydziału UJK w organizacji i rozwoju 
nauk medycznych we Wrocławiu po 1945 r. (prof. W. Wojtkiewicz-Rok); medy-
cyna i władza, ruch higieny społecznej i eugenika w XIX–XX w. (dr K. Uzarczyk); 
poznawcze i emocjonalne czynniki wpływające na zachowania prozdrowotne 
(dr A. Olchowska-Kotala); przekonania ludzi zdrowych na temat nowotworów – 
implikacje dla zachowań zdrowotnych (dr M. Synowiec-Piłat).

Na szczególną uwagę zasługują badania prof. W. Wojtkiewicz-Rok z zakresu 
dziejów nauczania medycyny we Wrocławiu w latach 1811–1990 i kultury me-
dycznej XIX i XX w. Doktor hab. J. Barański podejmował w tym czasie proble-
matykę socjologicznych i filozoficznych aspektów starości, komunikowania się 
w relacji lekarz – pacjent, estetyki w medycynie, etyki cnót lekarskich, polskiej 
szkoły filozofii medycyny oraz filozofii literatury XX w., a przede wszystkim 
filozoficzną i socjologiczną problematykę ciała. Głównym przedmiotem badań 
dr K. Uzarczyk była historia medycyny w XIX i XX w., a zwłaszcza problema-
tyka genezy idei eugeniki i rozwoju międzynarodowego ruchu eugenicznego 
oraz zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi i eksperymentów medycznych 
w okresie III Rzeszy. Doktor K. Uzarczyk uczestniczyła także w międzynarodo-
wym projekcie badawczym pod kierunkiem prof. Paula Weindlinga „Victims and 
Survivors of Nazi Human Experiments”. Doktor A. Olchowska-Kotala w swojej 
pracy badawczej podejmowała tematykę psychologicznych i kulturowych deter-
minantów korzystania przez pacjentów z medycyny alternatywnej, psychologicz-
nych wyznaczników zdrowia oraz zagadnień komunikacji lekarza z pacjentem. 
Szczególnym przedmiotem jej zainteresowań była problematyka adekwatnego 
informowania pacjenta o prawdopodobieństwie zdarzeń negatywnych, czyli ry-
zyku związanym z procedurami medycznymi. Doktor M. Synowiec-Piłat prowa-
dziła badania ilościowe dotyczące społecznych aspektów przewlekłych chorób, 
z uwzględnieniem chorób onkologicznych. Przedmiotem jej badań były także 
przekonania, postawy i zachowania dotyczące zdrowia i choroby, działania mię-
dzysektorowe w promocji zdrowia oraz działalność organizacji pozarządowych. 
Doktor A. Zarek badania koncentrowała wokół osobowościowych uwarunko-
wań adaptacji do choroby somatycznej, obrazu ciała jako elementu obrazu siebie 
u osób z deformacjami ciała oraz zasobów psychologicznych personelu medycz-
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nego. Magister K. Łampika poświęcała się problematyce feminizmu i ruchów 
emancypacyjnych.

W latach 2010–2015 tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskała W. Wojt-
kiewicz-Rok, a stopień doktora habilitowanego – J. Barański.

Pracownicy Zakładu byli w omawianym czasie członkami: Komisji Etyki ds. 
badań nad zwierzętami, Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia ds. nauczania hi-
storii medycyny na wydziałach lekarskich w uczelniach medycznych, Komisji Hi-
storii Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (prof. W. Wojt-
kiewicz-Rok), Zespołu Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN (dr hab.  
J. Barański), a także członkami redakcji „Clinical Education & Medical Simula-
tion” (dr hab. J. Barański) oraz „Dental and Medical Problems” (prof. W. Wojtkie-
wicz-Rok).

Istotnym elementem aktywności naukowej pracowników Zakładu jest za-
angażowanie w prace wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historii 
Medycyny i Farmacji, w ramach którego pełnili funkcje prezesa (prof. W. Wojt-
kiewicz-Rok), wiceprezesa (dr hab. J. Barański) oraz sekretarza (dr K. Uzarczyk,  
mgr M. Suchanecka). 

Znaczącym osiągnięciem Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich są 
publikacje książkowe. Jako monografie naukowe ukazały się: Lata chwały i dni 
grozy. Studia nad dziejami Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie (prof. W. Wojtkiewicz-Rok), W trosce o zdrowie młodzieży we Lwowie 
(1920–1939) i we Wrocławiu (1945–1948) (prof. W. Wojtkiewicz-Rok, Roman Haj-
zik), Ciało i sztuka leczenia. Wprowadzenie do estetyki lekarskiej (dr hab. J. Barań-
ski), Utopia zmedykalizowana (dr hab. J. Barański). 

We współpracy z Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej ukazały się nastę-
pujące podręczniki: Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną (red. 
Andrzej Steciwko, J. Barański), Relacja lekarz–pacjent. Zrozumienie i współpra-
ca (red. A. Steciwko, J. Barański); Agresja w opiece zdrowotnej (red. A. Steciwko,  
J. Barański, Agnieszka Mastalerz-Migas). 

Zostały także opublikowane następujące monografie pokonferencyjne: Socjolo-
gia i psychologia zdrowia (red M. Synowiec-Piłat, A. Olchowska-Kotala), Społeczne 
konteksty chorób przewlekłych (red. M. Synowiec-Piłat, Alicja Łaska-Formajster), 
Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie (red. M. Synowiec-Piłat, 
Barbara Kwiatkowska, Krzysztof Borysławski), Zdrowotne i opiekuńcze proble-
my osób starszych (red. Dariusz Nowakowski, K. Borysławski, M. Synowiec-Piłat, 
B. Kwiatkowska). We współpracy z lekarzami rodzinnymi powstał Praktyczny po-
radnik komunikacji, czyli przychodzi pacjent do lekarza… (Przemysław Kardas, 
A. Mastalerz-Migas, J. Barański). Został także wydany wybór tekstów Sztuka le-
czenia: między rzemiosłem a artyzmem (J. Barański). Znaczący jest też udział prof.  
W. Wojtkiewicz-Rok w powstaniu 3-tomowego dzieła historycznego Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie (oprac. i red. Adam Redzik). 

Zakład realizuje zadania dydaktyczne z zakresu następujących przedmiotów: 
historii medycyny (prof. W. Wojtkiewicz-Rok, dr K. Uzarczyk), etyki lekarskiej 

(dr hab. J. Barański), psychologii lekarskiej z elementami komunikacji interperso-
nalnej (dr A. Olchowska-Kotala, dr A. Zarek) oraz socjologii medycyny (dr M. Sy- 
nowiec-Piłat, dr hab. J. Barański, mgr K. Łampika). W Zakładzie prowadzone są 
także zajęcia w ramach English Division, we współpracy z dr Anną Pałęgą, dr Aga-
tą Strządałą i mgr Agnieszką Stokłosą. W obszarze oferty dydaktycznej realizo-
wane są fakultety z zakresu filozofii medycyny (dr hab. J. Barański) oraz historii 
sztuki we współpracy z dr. Tomaszem Gaławiaczkiem, pracownikiem Instytutu 
Pamięci Narodowej.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na studiach podyplomowych i dokto-
ranckich oraz przeprowadzają egzaminy doktorantów z zakresu historii medycy-
ny, etyki lekarskiej oraz filozofii. 

W latach 2010–2015 odbyły się organizowane przez Zakład 3 konferencje z za-
kresu psychologii lekarskiej i socjologii medycyny, których organizatorkami były: 
dr A. Olchowska-Kotala (1 konferencja), dr M. Synowiec-Piłat (3 konferencje), bę-
dąca ponadto 2-krotnie organizatorką konkursów dla studentów naszej Uczelni 
i opiekunką SKN Aktywizacji Społeczeństwa na rzecz Zdrowia oraz Promocji 
Zdrowia. Przy zakładzie działa również SKN Bioetyki, którego opiekunem jest 
prof. W. Wojtkiewicz-Rok. 

W Zakładzie Humanistycznych Nauk Lekarskich działa Pracownia Lwowska, 
nad którą opiekę sprawuje prof. W. Wojtkiewicz-Rok, a w której są gromadzone 
materiały dotyczące historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
W Pracowni udostępniono stałą ekspozycję narzędzi lekarskich. Jeden z ekspo-
natów Pracowni został zaprezentowany na wystawie „Siedem cudów Wrocławia 
i Dolnego Śląska”.
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K atedra Pedagogiki została utworzona w 2003 r. W latach 2003–2013 funk-
cję kierownika pełniła dr hab. Alicja Szerląg, od 2013 r. jednostką kieruje 
dr Żanetta Kaczmarek. W latach 2003–2014 w skład Katedry Pedagogiki 

wchodziły Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej, kierowany przez dr hab. A. Szerląg 
oraz Zakład Pedagogiki Zdrowia, kierowany przez dr. Dariusza Białasa. Od 2014 r. 
w skład Katedry wchodzi Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej, którego kierowni-
kiem jest dr Żanetta Kaczmarek.

Przedmiotem działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Katedry 
Pedagogiki jest: edukacja w szkole wyższej w jej pedagogicznych, psychologicz-
nych i komparatystycznych ujęciach, humanizacja kształcenia medycznego, pro-
cesy całożyciowego uczenia się i rozwoju młodzieży, a także osób dorosłych. Jest 
to powodem orientacji na takie obszary eksploracji badawczej: edukacja w szkole 
wyższej w ujęciu interdyscyplinarnym; współczesne systemy i technologie edu-
kacyjne; jakość kształcenia w szkole wyższej, jej uwarunkowania i ewaluacja; ca-
łożyciowe uczenie się i procesy autokreacyjne młodzieży i dorosłych; style życia 
i umiejętności życiowe młodzieży i dorosłych. 

W  Katedrze Pedagogiki podjęto wiele prac badawczych, wpisujących się 
w zakres wskazanych wyżej zagadnień. Do najistotniejszych projektów należą: 
efektywność procesu nabywania kwalifikacji nauczycielskich przez słuchaczy 
studiów doktoranckich UMW; kompetencje nauczycielskie pracowników na-
ukowo-dydaktycznych i  dydaktycznych realizujących proces kształcenia na 
naszej Uczelni; system zarządzania jakością w procesie kształcenia studentów 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; studenci ob-
cokrajowcy w procesie kształcenia w szkole wyższej – na przykładzie Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu; pomiar efektów kształcenia studentów na 
przykładzie wybranych modułów kształcenia; uwarunkowania stylu życia stu-
dentów wrocławskiego ośrodka akademickiego w kontekście przygotowania do 
roli promotorów zdrowia; znaczenie procesu autokreacji w rozwijaniu umie-
jętności życiowych ludzi dorosłych jako potencjału ich zdrowia; umiejętności 
życiowe służące zdrowiu w kontekście świadomości potrzeb studentów i procesu 
ich kształcenia.

Rezultaty prac badawczych pracownicy Katedry Pedagogiki regularnie prezen-
tują na krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencjach naukowych 
oraz w publikacjach naukowych zamieszczanych w czasopismach naukowych 
i monografiach. W latach 2010–2015 wydano następujące monografie: 

1. Health in pedagogical discourses and school practices. Selected perspectives, 
red. A. Szerląg, Kraków 2010; 

2. Academic teacher facing the educational challenges of the 21st century, red. 
A. Szerląg, Wrocław 2011; 

3. Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym. Wybrane aspekty, red. A. Sladek, 
D. Białas, Wrocław 2012; 

4. Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej 
jakości kształcenia, red. A. Szerląg, Wrocław 2013; 

Katedra Pedagogiki
Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej

Zakład Pedagogiki Zdrowia

 dr hab. Alicja Szerląg

dr Żanetta Kaczmarek
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5. Kształtowanie stylu życia w kontekście wyzwań współczesności. Wybrane 
aspekty, red. A. Sladek, D. Białas, Wrocław 2014; 

6. Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność w procesie kształcenia w szkole 
wyższej. Pytania o efektywność kształcenia, red. Ż. Kaczmarek, Toruń 2015.

W latach 2010–2015 Katedra Pedagogiki zorganizowała następujące konferen-
cje naukowe: 

1. „Nauczyciel akademicki wobec wyzwań edukacyjnych XXI wieku”, Instytut 
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Pedagogiki Akademii Me-
dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 25.11.2010 r.; 

2. „Zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym i jego praktyczne aplikacje”, Katedra 
Pedagogiki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wro-
cław, 24.11.2011 r.; 

3. „Wielokulturowość w edukacji akademickiej – ku nowej jakości kształcenia”, 
Instytut Pedagogiki oraz Katedra Pedagogiki Uniwersytetu Medycznego im. Pia-
stów Śląskich, Wrocław, 22.11.2012 r.; 

4. „Uwarunkowania stylu życia – generacyjne wybory w sytuacji zmiany”, Ka-
tedra Pedagogiki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
Wrocław, 28.11.2013 r.

Pracownicy Katedry Pedagogiki w latach 2010–2015 realizowali zajęcia dy-
daktyczne na wielu Wydziałach (Lekarskim, Farmaceutycznym z Oddziałem 
Analityki Medycznej, Nauk o Zdrowiu, Lekarskim Kształcenia Podyplomowego) 
w zakresie przedmiotów obligatoryjnych (pedagogika, pedagogika specjalna, an-
dragogika, metodyka nauczania w szkole wyższej – dla słuchaczy studiów dokto-
ranckich, I rok) i fakultatywnych (komunikacja społeczna w ochronie zdrowia, 
kreowanie potencjału zawodowego, pedagogika zdrowia, projektowanie progra-
mów promocji zdrowia, psychopedagogika pracy, promocja zdrowia psychicznego, 
psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z dzieckiem, rozwijanie umiejętno-
ści współpracy w grupie, trening komunikacji społecznej, warsztaty umiejętności 
doradczych, warsztaty rozwoju zawodowego, warsztaty samorozwoju, współczes- 
ne technologie kształcenia i samokształcenia, wypalenie zawodowe, zarządzanie 
czasem i planowanie).

W związku z koniecznością ustawicznego doskonalenia kompetencji meto-
dycznych nauczycieli akademickich, Katedra Pedagogiki organizuje i prowadzi 
coroczne kursy z metodyki nauczania w szkole wyższej dla nowo zatrudnionych 
pracowników UMW.
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I Klinika Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii

Kierownikiem Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest prof. dr 
hab. Andrzej Kübler. W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Kliniki opubliko-
wali w recenzowanych czasopismach 213 prac o łącznej wartości IF = 78,005 pkt. 
oraz 1613 pkt. MNiSW. Opublikowano także 115 streszczeń zjazdowych. Najważ-
niejsze z nich to: 

1. B. Adamik, J. Śmiechowicz, D. Jakubczyk, A. Kübler, Elevated Serum PCT 
in Septic Shock With Endotoxemia Is Associated With a Higher Mortality Rate, 
Medicine (Baltimore) 2015, 94(27), e1085.

2. W. Duszyńska, F. S. Taccone, M. Hurkacz, A. Wiela-Hojenska, A. Kübler: 
Continuous vs. intermittent vancomycin therapy for Gram-positive infections not 
caused by methicillin-resistant Staphylococcus Aureus, Minerva Anestesiol. 2015, 
16. PMID, s. 2618–4702.

3. B. Adamik, S. Zieliński, J. Śmiechowicz, A. Kübler, Endotoxin Elimination 
in Patients with Septic Shock: An Observation Study, Arch. Immunol. Ther. Exp. 
2015, 63(6), s. 475–483.

4. A. Kübler, B. Adamik, G. Durek, E. Mayzner-Zawadzka, W. Gaszyński, 
E. Karpel, W. Duszyńska, Results of the severe sepsis registry in intensive care units 
in Poland from 2003–2009, Anaesthesiol. Intensive Ther. 2015, 47(1), s. 7–13.

5. A. Kübler, B. Adamik, B. Ciszewicz-Adamiczka, E. Ostrowska, Severe sepsis 
in intensive care units in Poland – a point prevalence study in 2012 and 2013, 
Anaesthesiol. Intensive Ther. 2015, 47(4), s. 315–319.

6. W. Buhre, V. Cerny, S. De Hert, N. Disma, W. Habre, J. Hendrickx, M. Hol-
lmann, J. Jakobsson, R. Jankovic, M. Kirov, D. Simic, F. Veyckemans, S. Vorotynt-
sev, L. Vutskits, J. Weimann, M. Wujtewicz, M. Zielińska, The current place of 
nitrous oxide in clinical practice: an expert opinion-based task force consensus 
statement of the European Society of Anaesthesiology. The European Society of 
Anaesthesiology task force on the use of nitrous oxide in clinical anaesthetic prac-
tice, Eur. J. Anaesthesiol. 2015, 32(8), s. 517–520.

7. M. Sawicki, J. Sołek-Pastuszka, K. Jurczyk, P. Skrzywanek, M. Guziński, 
Z. Czajkowski, W. Mańko, M. Burzyńska, K. Safranow, W. Poncyljusz, A. Walecka, 
O. Rowiński, J. Walecki, R. Bohatyrewicz,Original protocol using computed tomo-
graphic angiography for diagnosis of brain death: a better alternative to standard 
two-phase technique? Ann. Transplant. 2015, 20, s. 449–460.

8. W. Goździk, B. Adamik, A. Goździk, M. Rachwalik, W. Kustrzycki, A. Kübler, 
Unchanged plasma levels of the soluble urokinase plasminogen activator receptor 
in elective coronary artery bypass graft surgery patients and cardiopulmonary by-
pass use, PLOS ONE 2014, 9(6), e98923.

9. A. Kübler, J. Siewiera, G. Durek, K. Kusza, M. Piechota, Z. Szkulmowski, 
Guidelines regarding the ineffective maintenance of organ functions (futile thera-
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py) in ICU patients incapable of giving informed statements of will, Anaesthesiol. 
Intensive Ther. 2014, 46, s. 215–220.

10. S. P. Göranson, W. Goździk, P. Harbut, S. Ryniak, S. Zieliński, C. G. Haeger-
strand, A. Kübler, G. Hedenstierna, C. Frostell, J. Albert, Organ dysfunction among 
piglets treated with inhaled nitric oxide and intravenous hydrocortisone during 
prolonged endotoxin infusion, PLOS ONE 2014, 14, 9(5), e96594.

11. M. Czyż, P. Tabakow, A. Weiser, B. Lechowicz-Głogowska, W. Zub, W. Jar-
mundowicz, The safety and effectiveness of low field intraoperative MRI guidance 
in frameless stereotactic biopsies of brain tumours – design and interim analysis of 
a prospective randomized trial, Neurosurg. Rev. 2014, 37(1), s. 127–136.

12. M. Sawicki, R. Bohatyrewicz, K. Safranow, A. Walecka, J. Walecki, O. Ro-
wiński, J. Sołek-Pastuszka, Z. Czajkowski, M. Guziński, M. Burzyńska, Computed 
tomographic angiography criteria in the diagnosis of brain death-comparison of 
sensitivity and interobserver reliability of different evaluation scales, Neuroradio-
logy 2014, 56(8), s. 609–620.

13. P. Harbut, W. Goździk, E. Stjernfalt, R. Marsk, J. F. Hesselvik, Continuous 
positive airway pressure/pressure support pre-oxygenation of morbidly obese pa-
tients, Acta Anaesthesiol. Scand. 2014, 58(6), s. 675–680.

14. V. D. Rosenthal, D. G. Maki, Y. Mehta, H. Leblebicioglu, Z. A. Memish, 
H. H. Al-Mousa, H. Balkhy, B. Hu, C. Alvarez-Moreno, E. A. Medeiros, A. Api-
sarnthanarak, L. Raka, L. E. Cuellar, A. Ahmed, J. A. Navoa-Ng, A. A. El-Kholy, 
S. S. Kanj, I. Bat-Erdene, W. Duszyńska et al., International Nosocomial Infection 
Control Consortium (INICC) report, data summary of 43 countries for 2007–2012: 
Device-associated module, Am. J. Infect. Control. 2014, 42(9), s. 942–956.

15. A. Kübler, D. Maciejewski, B. Adamik, M. Kaczorowska, Mechanical venti-
lation in ICUs in Poland: A multi-center point-prevalence study, Med. Sci. Monit. 
2013, 19, s. 424–429. 

16. V. D. Rosenthal, M. Pawar, H. Leblebicioglu, J. A. Navoa-Ng, W. Villamil-
-Gómez, A. Armas-Ruiz, L. E. Cuéllar, E. A. Medeiros, Z. Mitrev, A. Gikas, Y. Yang, 
A. Ahmed, S. S. Kanj, L. Dueńas, V. Gurskis, T. Mapp, H. Guanche-Garcell, R. Fer-
nández-Hidalgo, A. Kübler, Impact of the International Nosocomial Infection Con-
trol Consortium (INICC) multidimensional hand hygiene approach over 13 years in 
51 cities of 19 limited-resource countries from Latin America, Asia, the Middle East, 
and Europe, Infect. Control Hosp. Epidemiol. 2013, 34(4), s. 415–423.

17. W. Duszynska, F. S. Taccone, M. Hurkacz, B. Kowalska-Krochmal, A. Wiela-
-Hojeńska, A. Kübler, Therapeutic drug monitoring of amikacin in septic patients, 
Crit. Care 2013, 17(4), s. R165.

18. V. D. Rosenthal, R. Richtmann, S. Singh, A. Apisarnthanarak, A. Kübler 
et al., Surgical site infections, International Nosocomial Infection Control Consor-
tium (INICC) report, data summary of 30 countries, 2005–2010, Infect. Control. 
Hosp. Epidemiol. 2013, 34(6), s. 597–604.

19. A. Kübler, W. Duszynska, V. D. Rosenthal, M. Fleischer, T. Kaiser, E. Szew-
czyk, B. Barteczko-Grajek, Device-associated infection rates and extra length of 

stay in an intensive care unit of a university hospital in Wroclaw, Poland: Interna-
tional Nosocomial Infection Control Consortium’s (INICC) findings, J. Crit. Care 
2012, 27 (1), 105, e5–10.

20. W. Duszyńska, F. S. Taccone, M. Świtała, M. Hurkacz, B. Kowalska-Kroch-
mal, A. Kübler, Continuous infusion of piperacillin/tazobactam in ventilator-as-
sociated pneumonia: a pilot study on efficacy and costs, Int. J. Antimicrob. Agents 
2012, 39(2), s. 153–158.

21. A. Kübler, B. Adamik, M. Lipińska-Gediga, J. Kędziora, L. Stróżecki, End-of-
-life attitudes of intensive care physicians in Poland: Results of a national survey, 
Intensive Care Med. 2011, 37(8), s. 1290–1296.

22. M. Zielińska, H. Holtby, A. Wol, Pro-con debate: Intravenous vs inhalation 
induction of anesthesia in children, Pediatr. Anesth. 2011, Vol. 21 no. 2, s. 159–168. 

W latach 2010–2015 stopień doktora habilitowanego uzyskali Lidia Łysenko 
(2011 r.) i Waldemar Goździk (2013 r.). Profesor dr hab. Claes Frostell z Instytutu 
Karolińskiego w Sztokholmie uzyskał w 2011 r. godność doktora honoris causa 
naszej Uczelni, a prof. A. Kübler był promotorem tego przewodu.

Profesor A. Kübler w okresie sprawozdawczym był opiekunem 2 prac habi-
litacyjnych, promotorem 5 prac doktorskich, recenzentem dorobku naukowego 
i działalności dydaktyczno-wychowawczej w postępowaniu o uzyskanie tytułu 
naukowego profesora 12 lekarzy, recenzentem dorobku naukowego do przewodu 
habilitacyjnego 7 lekarzy, recenzentem 7 rozpraw doktorskich oraz recenzentem 
2 prac magisterskich.

Wiodącym tematem badań klinicznych Katedry była ciężka sepsa i wstrząs 
septyczny. Katedra była ośrodkiem koordynującym badania epidemiologii sep-
sy w całej Polsce. Wyniki tych badań opublikowano w 2015 r. Inne realizowane 
kierunki badań obejmowały zagadnienia oceny przydatności markerów infekcji 
we wczesnej diagnostyce ogólnoustrojowych zakażeń oraz oznaczanie patogenów 
ciężkich zakażeń metodami biologii molekularnej, a także ocenę skuteczności no-
wych metod postępowania terapeutycznego w leczeniu wstrząsu septycznego (far-
makokinetycznie sterowane podawanie antybiotyków, pozaustrojowa eliminacja 
endotoksyn).

Z zakresu badań eksperymentalnych Katedra stworzyła w ostatnich latach 
model współpracy międzynarodowej, dotyczący badania patofizjologii i leczenia 
wstrząsu septycznego. Wspólnie z Wydziałem Weterynarii Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu oraz z Kliniką Anestezjologii Instytutu Karolińskiego 
w Sztokholmie zrealizowano projekt „Oddziału Intensywnej Terapii Zwierząt” 
(Animal ICU), w którym była badana skuteczność nowych metod postępowa-
nia we wstrząsie septycznym. Ich wyniki były publikowane w prestiżowych cza-
sopismach („Intensive Care Medicine” 2006 r., „European Respiratory Journal” 
2007 r., „Acta Physiologica” 2009 r.).

Klinika realizuje grant NCN wspólnie z Kliniką Neurochirurgii UMW oraz 
Politechniką Wrocławską, dotyczący funkcji organizmu po krwawieniu podpaję-
czynówkowym z pękniętego tętniaka. Kierownikiem projektu jest prof. A. Kübler.
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Z dziedziny anestezjologii klinika prowadziła badania dotyczące bezpieczeń-
stwa znieczulenia. Wśród nich jest projekt realizowany wspólnie z ośrodkami 
w Szwecji, dotyczący potencjalnego karcinogennego działania niektórych leków 
znieczulających.

W latach 2010–2015 realizowano m.in. następujące projekty badawcze: 
1. „The role of cerebral autoregulation, cardiovascular function and severity of 

brain damage in dealyed cerebral ischemia following aneurysmal subarachnoid 
haemorrhage”, Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji: lata 2014–2017; 

2. „Prospective, collaborative, multicenter,multi-national, open, cohort study, 
evaluating outcome and process surveillance, with special emphasis on device-
-associated nosocomial infection rates, extra days, extra costs, antibiotic use, 
bacterial resistance, mortality, associated risk factors; hand hygiene compliance, 
vascular catheter care, urinary catheter care, and mechanical ventilator care; and 
cost effectiveness in coronary, mixed, adults, pediatric and newborns intensive 
care units in health care settings”, International Nosocomial Infection Control 
Consortium, okres realizacji: od 2012 r.; 

3. „Institutional cooperation between Karolinska Institutet, Stockholm, Swe-
den and Wroclaw Medical University, experimental research on sepsis”, Karolin-
ska Institutet, okres realizacji: od 2015 r.;

4. „Analysis of patients safety factors during perioperative period”, Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, okres realizacji: lata 2014–2016; 

5. „The effect of daily chlorhexidine bathing on hospitalacquired infections in 
Intensive Care Unit”, Association „Surviving Sepsis”, okres realizacji: od 2015 r.; 

6. „The effectiveness of endotoxin elimination from bloodstream in patients 
with Gram-negative severe sepsis using Alteco LPS Adsorber”, Uniwersytet Me-
dyczny we Wrocławiu i Altec, okres realizacji: lata 2009–2015; 

7. „Severe sepsis registry in intensive care units in Poland”, Uniwersytet Me-
dyczny we Wrocławiu, okres realizacji: lata 2003–2012; 

8. „Severe sepsis in intensive care unit”, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
okres realizacji: od 2013 r.; 

9. „Pathophysiology and treatment of severe systemic infections”, Uniwersytet 
Medyczny we Wrocławiu, okres realizacji: lata 2010–2012;

10. „The Influence of Sevoflurane on selective organ function and inflamma-
tory mediator activation in patients undergoing CABG surgery with CPB”, grant 
naukowy – współpraca z przemysłem, okres realizacji: lata 2008–2011; 

11. „Molecular methods in diagnosis of severe sepsis”, Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu, okres realizacji: lata 2011–2013.

W latach 2010–2015 Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii była organi-
zatorem lub współorganizatorem następujących imprez naukowo-szkoleniowych: 
5 Międzynarodowych Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii” połączonych z sympozjum „Pokonać Sepsę” (Zamek Książ, lata 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015), 5 „Zamkowych Spotkań z Anestezjologią, Intensywną Te-
rapią i Toksykologią Kliniczną” (Krasiczyn koło Przemyśla, lata 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015), 2 Kongresów „Wentylacji Mechanicznej i Terapii Oddechowej” 
(Wisła, lata 2013 i 2015), konferencji „Dylematy medyczne i prawne. Intensywna 
Terapia bezpieczna dla lekarza i pacjenta” (Wrocław 2013), sympozjum „Terapia 
nerkozastępcza w sepsie” w ramach polskich obchodów Światowego Dnia Sepsy 
(Łódź 2013), warsztatów „Strategia zapobiegania lekooporności w OIT. Profilak-
tyka, diagnostyka i terapia zakażeń w OIT” (Wrocław 2014), konferencji „Terapia 
daremna w OIT – w świetle praktyki klinicznej” (Wrocław 2015) oraz I Polskiego 
Kongresu „Pokonać Sepsę” (Wrocław 2015).

W omawianym okresie 14 nauczycieli akademickich wykonywało pracę usłu-
gową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W I Klinice Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii pracuje ponadto 41 lekarzy szpitalnych, specjalistów z anestezjo-
logii i intensywnej terapii oraz 35 rezydentów.

Działalność usługowa obejmowała praktykę kliniczną z zakresu anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz leczenia bólu i opieki paliatywnej. Głównym obszarem 
zainteresowań w działalności usługowej było opracowanie i rozpowszechnianie 
nowoczesnego systemu zarządzania jakością usług oraz wprowadzanie ujednoli-
conych standardów postępowania klinicznego. Klinika posiada pełne możliwości 
organizacyjne, personalne i sprzętowe do prowadzenia działalności usługowej na 
poziomie spełniającym wszystkie wymagane standardy postępowania klinicznego.

W USK wykonano następującą liczbę znieczuleń: w 2010 r. – 12 160, w 2011 r.  
– 15 138, w 2012 r. – 17 579, w 2013 r. – 18039, w 2014 r. – 18942, w 2015 r. 
– 19 727. W tym okresie leczono następującą liczbę pacjentów na oddziale in-
tensywnej terapii: w 2010 r. – 444 (śmiertelność 25,7%), w 2011 r. – 866 (śmier-
telność 18,9%), w 2012 r. – 1210 (śmiertelność 15,4%), w 2013 r. – 1195 (śmiertel-
ność 16,4%), w 2014 r. – 1177 (śmiertelność 15,1%), w 2015 r. – 1077 (śmiertelność 
16,3%).

Klinika realizuje szeroki program dydaktyczny dla studentów wszystkich wy-
działów UMW. Nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia dydaktyczne z nastę-
pujących przedmiotów: pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa dla 
studentów I roku Wydziału Lekarskiego i I roku Wydziału Lekarsko-Stomatolo-
gicznego, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna dla studentów Wydziału Far-
maceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, anestezjologia i intensywna 
terapia dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego i V roku Wydziału Lekar-
sko-Stomatologicznego, medycyna paliatywna dla studentów VI roku Wydziału 
Lekarskiego.

W latach 2010–2015 w Klinice odbyło się 20 kursów w ramach CMKP. Każde-
go roku były to kursy: wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii, postępy w intensywnej terapii, anestezjologia i intensywna 
terapia dziecięca, diagnostyka i leczenie bólu.

W I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii były przeprowadzane ustne 
egzaminy specjalizacyjne z anestezjologii i intensywnej terapii. W Katedrze szkolą 
się również lekarze w ramach staży podyplomowych i specjalizacyjnych z całego 
kraju, a także obcokrajowcy. Katedra wdrożyła program wymiany personelu: le-
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karzy specjalistów, lekarzy rezydentów i pielęgniarek ze szpitalami należącymi do 
Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie.

W Katedrze Anestezjologii i  Intensywnej Terapii uruchomiono pracownie 
symulacyjne we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Są one przeznaczone dla studentów UMW, 
personelu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz dla lekarzy specjalizują-
cych się w anestezjologii i intensywnej terapii. Katedra jest jednostką koordynu-
jącą specjalistyczny nadzór z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w wo-
jewództwie Dolnośląskim (konsultant wojewódzki: do 2014 r. dr n. med. Jakub 
Śmiechowicz, od 2014 r. lek. med. Mirosław Gibek). W 2013 r. prof. A. Kübler 
został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego 
z dziedziny intensywnej terapii.

W latach 2010–2015 Katedra poświęciła szczególną uwagę szkoleniu personelu 
medycznego z zakresu opieki nad pacjentami umierającymi na oddziałach inten-
sywnej terapii, opieki nad rodzinami umierających oraz unikania i ograniczania 
terapii daremnej. 

Zorganizowano wiele szkoleń, konferencji i sympozjów poświęconych temu 
zagadnieniu. Z  inicjatywy pracowników Kliniki zorganizowano interdyscy-
plinarny zespół roboczy, który opracował, a następnie opublikował w 2014 r. 
Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji na-
rządów (terapii daremnej) u chorych pozbawionych możliwości świadomego skła-
dania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. W 2015 r. został opu-
blikowany przez Edra Urban & Partner we Wrocławiu poświęcony tej tematyce 
podręcznik autorstwa dr. hab. Jacka Siewiery i prof. A. Küblera Terapia daremna 
dla lekarzy i prawników.

II Klinika Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii

W latach 2010–2015 zespół II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii zreali-
zował wiele przedsięwzięć i osiągnięć naukowych. Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii został wyposażony w nowe respiratory, w tym 2 najwyższej klasy, 
co pozwoliło na wdrożenie nowoczesnych metod leczenia ciężkich niewydolności 
oddechowych. Równocześnie 2 nowe urządzenia do leczenia nerkozastępczego 
umożliwiły prowadzanie nowoczesnej terapii nerkozastępczej u chorych leczo-
nych na Oddziale Intensywnej Terapii, w tym także u pacjentów cierpiących na 
choroby hematologiczne.

Wśród osiągnięć naukowych zespołu pracującego w II Klinice na podkreślenie 
zasługuje uzyskanie w 2011 r. habilitacji przez Lidię Łysenko oraz doktoratu przez 
Katarzynę Matysiak-Luśnię. Profesor dr hab. Grażyna Durek była promotorem 
3 zakończonych przewodów doktorskich: K. Matysiak-Luśni, Ewy Trejnowskiej, 
Przemysława Rygała.

W  latach 2010–2015  pracownicy Kliniki i  Katedry opublikowali 47  prac, 
w tym 11 z IF oraz 25 komunikatów zjazdowych: dr n. med. Sylwester Mordarski 
– 8 prac (w tym 1 z IF), dr hab. L. Łysenko – 19 prac (w tym 6 z IF) oraz 6 komu-
nikatów zjazdowych, prof. G. Durek – 28 prac (w tym 4 IF) oraz 11 komunikatów 
zjazdowych. 

Doktor K. Matysiak-Luśnia w 2013 r. uzyskała europejski dyplom ESPEN żywie-
nia klinicznego oraz trenera ESPEN, a od 2014 r. jest koordynatorem kursów ESPEN 

prof. dr hab. Grażyna Durek
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w Polsce z ramienia POLSPEN. Staż w Lozannie u prof. Mette Berger przy-
czynił się do opracowania zasad leczenia żywieniowego u chorych na OIT. 

Profesor G. Durek była współautorem, a dr hab. L. Łysenko brała udział 
w grupie ekspertów Wytycznych leczenia chorych w ciężkiej sepsie w 2014 r. 
Również w tym samym roku prof. G. Durek była współautorem, a dr hab. 
L. Łysenko była recenzentem Wytycznych postępowania wobec braku sku-
teczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów 
pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na od-
działach intensywnej terapii.

Profesor G. Durek była redaktorem naczelnym i głównym wykonawcą 
Polskich wytycznych płynoterapii ok.operacyjnej oraz organizatorem Ogól-
nopolskiej Konferencji Edukacyjnej pt. „Płynoterapia w praktyce na pod-
stawie przypadków klinicznych” w Warszawie w 2015 r. Wraz z dr hab. 
L. Łysenko pełnią funkcje w Polskim Towarzystwie Anestezjologii i  In-
tensywnej Terapii. Doktor hab. L. Łysenko jest przewodniczącą Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTAiIT, a prof. G. Durek była przewodniczącą Sądu 
Koleżeńskiego Zarządu Głównego oraz przewodniczącą Sekcji Płynoterapii 
i Zaburzeń Hemostazy. 

Od 2014 r. dr hab. L. Łysenko jest przewodniczącą Dolnośląskiego Od-
działu PTAiIT i organizuje comiesięczne posiedzenia naukowo-szkole-
niowe. W kadencji 2012–2016 była Prodziekanem ds. Socjalnych na Wy-
dziale Lekarskim oraz Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Finansowej. 
W 2015 r. została patronem realizacji „Diamentowego Grantu” przyznanego 
studentce VI roku pt. „Ocena wybranych biomarkerów jako czynników pre-
dykcyjnych ostrej niewydolności wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem 
zaburzeń krzepnięcia, u chorych z ciężką sepsą lub wstrząsem septycznym 
leczonych w interdyscyplinarnym oddziale intensywnej terapii”.

Spośród młodych pracowników Kliniki 3 osoby rozpoczęły studia dok-
toranckie. Pracownicy dydaktyczni Kliniki prowadzą zajęcia na I i VI roku 
Wydziału Lekarskiego, I roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz 
wykłady dla studentów V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 

Dużym uznaniem cieszą się organizowane przez Klinikę, z głównym 
udziałem dr n. med. Anny Żołnowskiej, cykliczne warsztaty dla farmaceu-
tów szpitalnych pt. „Bezpieczeństwo znieczulenia – rola farmaceuty szpital-
nego”, w których biorą udział farmaceuci szpitalni z całej Polski (dotychczas 
wzięło udział ok. 50 osób) oraz warsztaty organizowane dla lekarzy aneste-
zjologów pt. „Zapobieganie niezamierzonym wybudzeniom śródoperacyj-
nym” i „Znieczulenie pacjenta otyłego”.

Profesor G. Durek otrzymała w 2015 r. nagrodę indywidualną I stopnia 
przyznaną przez JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy 
organizacyjnej – „Za czynne uczestnictwo w pracach Komisji przeprowa-
dzającej egzaminy w postępowaniu nostryfikacyjnym na Wydziale Lekar-
skim Kształcenia Podyplomowego”.

Doktor hab. L. Łysenko otrzymała w 2015 r. Srebrny Krzyż Zasług od Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność jako Prodziekan ds. Socjalnych 
Wydziału Lekarskiego oraz nagrodę indywidualną JM Rektora UMW za pracę na 
rzecz uczelni przekraczającą zakres obowiązków służbowych.
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Z alążkiem Katedry był Zakład Medycyny Doraźnej i Katastrof powołany 
w 1992 r. jako jednostka w strukturach Katedry Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Akademii Medycznej. Podstawą utworzenia było Zarządzenie 

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 sierpnia 1991 r. o wprowa-
dzeniu do programu kształcenia lekarzy w Polsce nowego przedmiotu – medy-
cyny doraźnej i katastrof. Powołany Zakład był jednostką dydaktyczno-naukową. 
Jego siedzibą stał się obiekt przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Kierownikiem został 
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowili lekarze, 
nauczyciele akademiccy wyłonieni spośród pracowników Katedry Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej.

Pierwszym zadaniem, przed jakim stanął ten zespół, było opracowanie pro-
gramu dydaktycznego dla nowego przedmiotu – medycyny doraźnej, stanów 
nagłych i katastrof. W czasie prac nad programem nawiązano wiele kontaktów 
krajowych i zagranicznych z jednostkami akademickimi nauczającymi i praktyku-
jącymi klinicznie przedmiot określany jako medycyna ratunkowa. W jego zakresie 
znajdowały się: szeroko rozumiane zagadnienia resuscytacji krążeniowo-odde-
chowo-mózgowej, zagadnienia ratunkowego leczenia ciężkich, mnogich obrażeń 
wielonarządowych, nagłych zagrożeń pochodzenia środowiskowego, nagłych za-
grożeń pochodzenia wewnętrznego itp. Oddzielny zakres nowo gromadzonej wie-
dzy dotyczył medycznego postępowania ratunkowego w zdarzeniach masowych 
i katastrofach. Porządkowanie tej wiedzy w programy nauczania akademickiego 
oraz wytyczanie zadań badawczych na tym polu zajęło kolejne lata pracy.

Realizacja tych wytycznych zaowocowała m.in. rozszerzeniem kontaktów mię-
dzynarodowych i zacieśnianiem współpracy z wiodącymi na świecie ośrodkami 
medycyny ratunkowej. Przejawem tej kooperacji w wymiarze europejskim było 
m.in. utworzenie nowego stowarzyszenia lekarsko-naukowego zarejestrowanego 
w 1994 r. jako Europejskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej – EuSEM (Euro-
pean Society for Emergency Medicine) z siedzibą w Leuven (Belgia). Profesor J. Ja-
kubaszko został wiceprezydentem tego stowarzyszenia. Funkcję tę pełnił przez  
2 kadencje do 2002 r.

Drugą organizacją, która wspierała kształtowanie polskiej medycyny ratun-
kowej była Emergency International – sekcja amerykańskiego Kolegium Lekarzy 
Medycyny Ratunkowej – American College of Emergency Physicians (ACEP). Sze-
roka współpraca z tymi instytucjami pozwoliła na opracowanie polskiego pro-
gramu specjalizacji lekarskiej w medycynie ratunkowej i doprowadzenie do jej 
formalnego zarejestrowania w grupie lekarskich specjalizacji podstawowych.

Zbiegło się to z uruchomieniem w naszym kraju resortowego programu „Zin- 
tegrowane ratownictwo medyczne”. Jednym z zadań tego programu było rozwinię-
cie i stabilizacja akademickiego nauczania lekarzy z zakresu medycyny ratunko-
wej. Oznaczało to m.in. organizowanie Zakładów i Katedr Medycyny Ratunkowej 
w poszczególnych akademiach medycznych. W uczelni wrocławskiej zaowoco-
wało to przekształceniem Zakładu Medycyny Doraźnej i Katastrof w Zakład Me-
dycyny Ratunkowej i Katastrof. W miarę rozwoju naukowego pracowników tego Katedra Medycyny Ratunkowej

Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
Klinika Medycyny Ratunkowej

dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

prof. dr hab. Jan Godziński
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Zakładu, w tym m.in. uzyskiwaniu kolejnych tytułów doktora nauk medycznych, 
zaistniały warunki do utworzenia na Wydziale Lekarskim samodzielnej Katedry 
Medycyny Ratunkowej. W jej strukturach umieszczono Zakład Medycyny Ra-
tunkowej i Katastrof oraz powołaną wcześniej (w 1998 r.) przez Senat Akademii 
Medycznej Klinikę Medycyny Ratunkowej.

Katedra Medycyny Ratunkowej stała się ważnym ośrodkiem w kształtowaniu 
nowoczesnej medycyny ratunkowej nie tylko w Polsce, ale również w Europie 
Środkowej. Ośrodek ten od początku swojego istnienia organizował doroczne zi-
mowe konferencje medycyny ratunkowej, w których frekwencja w 2011 r. prze-
kroczyła 1 tys. uczestników. Konferencje te weszły na stałe do kalendarza mię-
dzynarodowych spotkań naukowych medycyny ratunkowej. Uczestniczą w nich 
regularnie zapraszani wykładowcy nie tylko z całej Europy, ale także ze Stanów 
Zjednoczonych i Australii. Katedra prowadziła i rozwijała współpracę naukowo-
-badawczą oraz dydaktyczną z licznymi ośrodkami uniwersyteckimi na świecie, 
a wśród nich z takimi, jak: Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia), Instytutet 
Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), University of North Carolina at Chapel Hill 
(USA).

Zakład, a później Katedra Medycyny Ratunkowej stały się siedzibą Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (powstałego w 1999 r.). 
Towarzystwo to zorganizowało dotychczas 5 Międzynarodowych Kongresów Me-
dycyny Ratunkowej – „Medycyna ratunkowa Europy Środkowej” w latach 2000, 
2004, 2009, 2013 i 2015.

Uruchomiona w grudniu 2009 r. Klinika Medycyny Ratunkowej stała się mode-
lowym Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Klinika dysponuje pełnym profilem 
procedur klinicznych właściwych dla medycyny ratunkowej, współpracuje rów-
nież z Ośrodkiem Tlenoterapii Hiperbarycznej. Tlenoterapia hiperbaryczna jest 
jednym z ważniejszych obszarów realizacji zadań badawczo-rozwojowych tego 
ośrodka. W Katedrze podjęto też działania na rzecz utworzenia Ośrodka Naucza-
nia Symulacyjnego.

Kadrę stanowiło wówczas 2 samodzielnych pracowników nauki: prof. J. Jaku-
baszko – kierownik zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, dr hab. Jan 
Godziński – zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 4 doktorów 
nauk medycznych na stanowiskach adiunkta, 2 doktorów nauk medycznych i 3 le-
karzy zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich. Po odejściu na 
emeryturę prof. J. Jakubaszki, kierownictwo Katedry objęła prof. dr hab. Dorota 
Zyśko.

Osiągnięcia Katedry Medycyny Ratunkowej z zakresu działalności naukowej 
w latach 2010–2015 wzbogaciły się o działalność kliniczną prof. Jana Godzińskie-
go na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. T. Marciniaka. Profesor J. Go-
dziński jest członkiem międzynarodowej grupy badaczy zajmujących się proble-
mami chorób nowotworowych u dzieci (SIOP – International Society of Pediatric 
Oncology). Do szczególnych zainteresowań prof. J. Godzińskiego należy problem 
stanów nagłych u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wynikiem między-

narodowej współpracy prof. J. Godzińskiego był cykl publikacji w wysoko notowa-
nych zagranicznych czasopismach naukowych. W latach 2009–2013 prof. J. Go-
dziński był przewodniczącym sekcji urazowej i medycyny ratunkowej Polskiego 
Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, organizując ze współudziałem i w ramach 
Katedry 2 ogólnopolskie sympozja w tej dziedzinie.

Drugim nurtem działalności naukowej prowadzonej w Katedrze Medycyny Ra-
tunkowej były zagadnienia związane z utratami świadomości. Doktor hab. D. Zyśko 
prowadziła badania nad znaczeniem omdleń wazowagalnych w prognozowaniu wy-
stępowania zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyniki tych badań były prezentowane 
na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz opublikowane w zagranicz-
nych czasopismach naukowych. Prowadzono również we współpracy z innymi kra-
jowymi ośrodkami badania nad praktyczną wiedzą ratowników medycznych i leka-
rzy, dotyczącą rozpoznawania i leczenia stanów nagłych w medycynie ratunkowej. 
W czerwcu 2015 r. odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zagadnienia 
omdleń, której współorganizatorem była Katedra Medycyny Ratunkowej.

Do najważniejszych publikacji pracowników Katedry Medycyny Ratunkowej 
należą następujące prace:

1. T. Stachowicz-Stencel, E. Bień, A. Balcerska, J. Godziński, A. Synakiewicz, 
W. Madziara, M. Perek-Polnik, J. Peregud-Pogorzelski, W. Pietras, A. Pobudejska, 
A. Kurylak, P. Mankowski, Thymic carcinoma in children: a report from the Po-
lish pediatric rare tumors study, Pediatr. Blood Cancer 2010, 54(7), s. 916–920.  
IF = 1,948 pkt., MNiSW/KBN = 32 pkt.;

2. T. Stachowicz-Stencel, E. Bień, A. Balcerska, J. Godziński, A. Synakiewicz, 
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W Klinice Medycyny Ratunkowej na etatach lub kontraktach szpitalnych jest 
zatrudnionych 19 lekarzy. Personel średni to 22 pielęgniarki i 9 ratowników me-
dycznych zatrudnionych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W jednostce 
realizowane są wszystkie procedury kliniczne właściwe dla medycyny ratunkowej

W Katedrze Medycyny Ratunkowej były prowadzone zajęcia dla studentów 
Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Far-
maceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej i Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
Rocznie było realizowanych ponad 2 tys. godzin dydaktycznych.

W  Katedrze Medycyny Ratunkowej były prowadzone liczne kursy z  listy 
CMKP dla lekarzy specjalizujących się z medycyny ratunkowej.
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L ata 2010–2015 były burzliwym okresem w historii I Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. Rok 2010 za-
czął się od tragicznego wypadku śp. prof. dr. hab. Wiktora Bednarza, 

któremu uległ w dzień konkursu na kierownika Kliniki. Zarządzający wówczas 
zespołem prof. dr hab. Janusz Dawiskiba podjął się dalszego kierownictwa Kliniki. 
Niestety, zmarł nagle już w grudniu 2010 r. 

Osierocony zespół, który stracił w jednym roku dwóch profesorów, był w na-
stępnych latach prowadzony przez dr. hab. Tadeusza Łukieńczuka, prof. nadzw. 
(lata 2010–2013), dr. Krzysztofa Sutkowskiego (lata 2013–2014) oraz prof. dr hab. 
Martę Strutyńską-Karpińską (lata 2014–2015). 

W 2015 r. w wyniku konkursu kierownictwo Kliniki objął dr hab. Paweł Do-
mosławski, który w tym samym roku został mianowany przez wojewodę dolno-
śląskiego konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Działalność kliniczna I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterolo-
gicznej i Endokrynologicznej obejmuje leczenie chirurgiczne chorób endokry-
nologicznych: schorzeń łagodnych oraz raka tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, 
guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego i trzustki, chorób gastro-
enterologicznych – zarówno nowotworów przewodu pokarmowego, jak i nieswo-
istych zapaleń jelit, powikłań choroby uchyłkowej jelita grubego, chorób pęche-
rzyka żółciowego i dróg żółciowych, schorzeń ogólnochirurgicznych – operacje 
przepuklin, żylaków kończyn dolnych, operacje proktologiczne.

Ze względu na zakres leczonych schorzeń placówka ściśle współpracuje z Kli-
niką Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami, Kliniką Gastroenterologii 
i Hepatologii UMW, a także z innymi ośrodkami gastroenterologicznymi Dol-
nego Śląska – Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego 
i Oddziałem Gastroenterologicznym Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. 
Katedra jako największy ośrodek chirurgiczny na Dolnym Śląsku z zakresu cho-
rób tarczycy wykonuje rocznie ponad 1 tys. zabiegów operacyjnych, w tym ok. 
500 tyroidektomii. 

W 2012 r. ośrodek wprowadził jako pierwszy na Dolnym Śląsku neuromoni-
toring do oceny przebiegu nerwu krtaniowego wstecznego. W ostatnich latach 
znacząco zwiększyła się liczba tyroidektomii wykonywanych z powodu raka gru-
czołu tarczowego. Klinika pozostaje w ścisłej współpracy z Centrum Onkologii 
w Gliwicach, dokąd kieruje pacjentów w celu leczenia uzupełniającego nowotwo-
rów tarczycy oraz monitorowania skuteczności leczenia.

Klinika prowadzi nowoczesne leczenie chirurgiczne chorób zapalnych jelit 
i jest wiodącym pod tym względem ośrodkiem na Dolnym Śląsku. Zespół chi-
rurgów ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykonywaniu proktokolektomii 
odtwórczej, pozwalającej na radykalne leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego i polipowatości rodzinnej, a także w leczeniu powikłań choroby Leśniow-
skiego-Crohna. 

W latach 2010–2015 specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskało 3 chirurgów. 
Nadspecjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej uzyskały 2 osoby, z endokry-

I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,  
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej

dr hab. Paweł Domosławski
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nologii – 1 osoba i z gastroenterologii również 1 osoba. Kolejni członkowie zespo-
łu są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego lub tuż przed egzaminem z zakresu 
wymienionych specjalizacji. Pracownicy odbywali liczne staże i szkolenia krajo-
we i zagraniczne z zakresu operacji tarczycy, neuromonitoringu, nowoczesnego 
leczenia żywieniowego chorych po zabiegach chirurgicznych. Dwóch chirurgów 
odbyło 6-tygodniowy staż w AZ Sint-Jan Brugge-Oostende w Belgii z zakresu wy-
konywania operacji bariatrycznych. Zespół został przygotowany do samodzielne-
go wykonywania Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass, najbardziej skutecznej 
w świetle dzisiejszej wiedzy metody chirurgicznego leczenia otyłości. Niestety, 
ograniczenia organizacyjne ze strony dyrekcji Szpitala Klinicznego ciągle nie po-
zwalają na wdrożenie tej procedury do kanonu usług medycznych świadczonych na 
rzecz pacjentów, pomimo zwiększającego się zapotrzebowania na takie leczenie. 

Przy Klinice działa Poradnia Chirurgiczna podzielona na podjednostki: Porad-
nię Chorób Tarczycy wraz z Pracownią Biopsji Cienkoigłowej, Poradnię Chirur-
gii Przewodu Pokarmowego, Poradnię Chirurgii Ogólnej z Ambulatorium. Kli-
nika prowadzi codzienny ostry dyżur chirurgiczny dla mieszkańców Wrocławia  
i okolic. 

W latach 2010–2015 1 osoba uzyskała stopień doktora habilitowanego i rów-
nież 1 osoba stopień doktora nauk medycznych. W trakcie studiów doktoranckich 
są obecnie 3 osoby. 

Pracownicy Kliniki brali udział w licznych projektach badawczych NCN oraz 
Projektach dla Młodych Naukowców. Opublikowali w tym czasie 97 prac i donie-
sień zjazdowych, prezentowanych na konferencjach i zjazdach krajowych i zagra-
nicznych. 

Kierunki badań naukowych to: współpraca z Zakładem Histologii dotycząca 
badań molekularnych w schorzeniach gruczołu tarczowego; badania nad neuro-
monitoringiem w chirurgii tarczycy w ramach działalności statutowej Uczelni; 
współpraca z Katedrą Anatomii Patologicznej dotycząca badań wybranych czyn-
ników molekularnych w raku brodawkowatym tarczycy; współpraca z Zakładem 
Mikrobiologii i Anatomii Patologicznej dotycząca badań na szczurach z zakre-
su doświadczalnego modelu nieswoistego zapalenia jelita grubego; współpraca 
z Oddziałem Gastroenterologii w Lubinie w zakresie roli microRNA w chorobach 
jelita grubego; współpraca z Pracownią Molekularną Kliniki Endokrynologii, Dia-
betologii i Leczenia Izotopami w zakresie roli miRNA w schorzeniach tarczycy 
i schorzeniach jelita grubego; współpraca z Politechniką Wrocławską z zakresu 
badań metabolomicznych w nowotworach tarczycy i nieswoistych chorobach za-
palnych jelit. 

Ważnym kierunkiem działalności I Katedry i Kliniki Chirurgii jest dydakty-
ka. W nowoczesny sposób, z wykorzystaniem mediów, są prowadzone ćwiczenia 
z zakresu chirurgii ogólnej. Na podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie 
kierownictwa Kliniki w utrzymanie wysokiego poziomu zarówno wykładów, jak 
i ćwiczeń „przy łóżku chorego”. W Katedrze i Klinice odbywają się również ćwi-
czenia i wykłady dla słuchaczy English Division i programu Erasmus. 

Dużym zainteresowaniem wśród studentów krajowych i English Division oraz 
programu Erasmus cieszą się staże i praktyki wakacyjne w naszej Klinice. Za-
interesowani przedmiotem studenci uczestniczą w unikalnym programie lecze-
nia chirurgicznego chorób tarczycy i gruczołów endokrynnych z całego regionu 
dolnośląskiego. Mają okazję uczestniczyć także w rutynowych zajęciach zespołu 
kliniki, łącznie z możliwością asysty do zabiegów chirurgicznych. Z roku na rok 
zwiększa się zainteresowanie kontaktem z naszą placówką. Dobrze wykształceni, 
posiadający szczegółowe specjalizacje pracownicy naukowo-dydaktyczni stoją na 
straży nowoczesnego kształcenia przyszłych lekarzy. Zaangażowanie w zajęcia dy-
daktyczne owocuje dobrymi i bardzo dobrymi ocenami z egzaminów z zakresu 
chirurgii ogólnej.

Od października 2011 r. działa studenckie koło naukowe. Częste spotkania 
członków i zaangażowanie opiekunów zaowocowały licznymi pracami nauko-
wymi, prezentowanymi na krajowych i zagranicznych zjazdach naukowych kół 
studenckich. Członkowie angażują się w propagowanie zdrowego trybu życia. 
Koło otrzymało podziękowanie za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji 
edukacyjnych dla „Klubu Aktywnych Kobiet”. Młodzi sympatycy chirurgii stale 
doskonalą i poszerzają swoją wiedzę, aby dzielić się nią z następnymi pokoleniami 
chirurgów. 

W okresie wakacyjnym wielu studentów odbywa w naszej Klinice praktykę 
z zakresu chirurgii ogólnej, ceniąc sobie możliwość praktycznej nauki zawodu 
w ramach czynnego uczestnictwa w zabiegach chirurgicznych, pracy oddziału 
oraz działalności w czasie ostrych dyżurów. Prężnie działa również szkolenie po-
dyplomowe. Absolwenci uczelni medycznych odbywają w Klinice staż podyplo-
mowy z zakresu chirurgii. Klinika prowadzi również szkolenie specjalizacyjne dla 
chirurgów z całego kraju, organizując coroczne obowiązkowe kursy z chirurgii 
endokrynologicznej. 

Pracownicy Kliniki wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, pisząc i tłu-
macząc rozdziały podręczników z zakresu chirurgii tarczycy i chirurgii gastro-
enterologicznej. 
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W latach 2010–2015 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika. Profesor 
dr hab. Zygmunt Grzebieniak, który kierował jednostką przez ostatnie 
15 lat (od 1.10.2000 do 30.09.2015 r.) złożył rezygnację i od 1.10.2015 r. 

kierownikiem po postępowaniu konkursowym został prof. dr hab. Wojciech Kielan, 
a prof. Z. Grzebieniak pozostał w Klinice na stanowisku profesora zwyczajnego. 

Skład personalny Katedry poza ww. był następujący: dr hab. med. Anil Kumar 
Agrawal, prof. nadzw. (habilitacja w 2012 r., etat profesora uczelnianego w 2013 r.), 
dr Magdalena Milan (adiunkt, przeniesiona z Wydziału Nauk o Zdrowiu), dr Adam 
Skalski (wieloletni adiunkt dydaktyczny Katedry). Na etaty adiunkta zostali przy-
jęci: dr Julia Rudno-Rudzińska (doktorat 2011 r., etat adiunkta w 2013 r.) oraz 
dr Grzegorz Marek (doktorat i etat adiunkta w 2013 r.). Na etatach starszych wy-
kładowców pracowali: dr Jacek Winowski, który w 2015 r. przeszedł na emeryturę, 
dr Jerzy Karwacki, dr Jan Kazanowski i dr Robert Tarnawa. Na etacie asystenta 
pracuje lek. med. Aleksander Stal, a na studiach doktoranckich w opisywanym 
okresie byli: lek. med. Kacper Janiszewski, lek. med. Michał Kazanowski, lek. med. 
Marcin Zawadzki, lek. med. Hubert Zawalski, lek. med. Łukasz Duda-Barcik.

W tym okresie specjalizację z chirurgii ogólnej kontynuowali rezydenci: Mo-
nika Knakiewicz-Iwanowska, Krzysztof Kotulski, Andrzej Krajewski, Agnieszka 
Niepokój-Czopnik, Sebastian Smolarek, M. Kazanowski, Łukasz Szpon, Kacper 
Janiszewski. 

W 2011 r. szpital wprowadził samodzielne rozliczanie chirurgicznych proce-
dur onkologicznych, w związku z tym na etaty szpitalne zostali dodatkowo przy-
jęci specjaliści z chirurgii onkologicznej: dr n. med. Mariusz Krawczyk (w latach 
2010–2015 r.) oraz lek. med. Piotr Kobielak (od 2011 r. do dzisiaj). Łącznie w 2015 r. 
w Klinice na etatach akademickich oraz szpitalnych, rezydenckich i studiach dok-
toranckich pracowało 21 lekarzy, w tym: 7 na etatach naukowo-dydaktycznych, 
4 na etatach dydaktycznych, 4 doktorantów, 2 onkologów i 4 rezydentów.

Sekretariat Kliniki prowadziła Renata Mróz, sekretariat medyczny – Małgo-
rzata Bzducha, pracownikiem inżynieryjno-technicznym był mgr inż. Grzegorz 
Chrzanowski.

W Klinice liczącej 42 łóżka pracowało 16 pielęgniarek, przełożoną była mgr Da-
nuta Neuman. W tym okresie studia licencjackie i następnie magisterskie uzys- 
kały: Ewa Gaim, Anna Jankowska, Aneta Paciorek i Joanna Sydor-Misiak. Spe-
cjalizacje chirurgiczne uzyskały pielęgniarki: Marta Bonecka, Beata Dembowska, 
E. Gaim, A. Jankowska, A. Paciorek oraz Magdalena Sobolewska-Wargocka. Pie-
lęgniarki kończyły ponadto różne kursy kwalifikacyjne. 

W latach 2010–2015 pracownicy Kliniki opublikowali 81 prac pełnoteksto-
wych, w tym 42 publikacje w czasopismach z IF (sumaryczny wskaźnik wyniósł 
69,757 pkt., a punktacji MNiSW – 843), 23 prace oryginalne w czasopismach bez 
IF (punktacja MNiSW – 121), 1 monografię (12 pkt.), 11 rozdziałów w podręcz-
nikach (42 pkt.), 4 publikacje typu varia oraz 49 streszczeń ze zjazdów krajowych 
i międzynarodowych. Łączna punktacja publikacji pracowników Kliniki w opisy-
wanym 5-leciu wyniosła 1018 pkt. MNiSW. 

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej  
i Chirurgii Onkologicznej

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

prof. dr hab. Wojciech Kielan



 198  199 

W omawianym okresie były prowadzone badania w ramach prac statuto-
wych (w sumie 6 zarejestrowanych tematów) oraz prac własnych poszczegól-
nych pracowników. Tematyka ogłoszonych drukiem prac była różnorodna, 
a dotyczyła głównie onkologii. Do wiodących tematów w tym okresie należały 
m.in.: badania nad limfangiogenezą i angiogenezą raka żołądka, trzustki, jelita 
grubego, prace poświęcone rakom jelita grubego (m.in. hamowanie wybranych 
enzymów z użyciem specyficznych inhibitorów, badania oceniające wpływ re-
ceptorów androgenowych na zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych w ra-
ku gruczołu piersiowego, badania nad kaspazami, jako potencjalnymi wskaź-
nikami prognostycznymi w nowotworach żołądka, jelita grubego i trzustki). 
We współpracy z Kliniką Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji 
Szpiku są prowadzone badania oceniające leczenie splenektomią zespołów he-
matologicznych. 

Kontynuowano intensywną współpracę z obecnymi Katedrą i Zakładem Ge-
netyki oraz Katedrą Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej z przynależącymi 
do niej Zakładami. Dzięki tej współpracy ukazały się prace poświęcone mutacjom 
różnych genów, w tym K-ras, i prace poświęcone polimorfizmom niektórych ge-
nów w raku jelita grubego.

Pracownicy Kliniki uczestniczyli czynnie w kongresach, zjazdach i konferen-
cjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając wykłady i prowadząc sesje naukowe. 
Prof. Z. Grzebieniak i prof. W. Kielan są członkami kolegium redakcyjnego m.in. 
„Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Pracownicy czynnie uczestniczą w pra-
cach wielu towarzystw naukowych (m.in. prof. Z. Grzebieniak i prof. W. Kielan są 
członkami z wyboru Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich), wielu 
należy do innych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. 

W omawianym okresie hospitalizowano w sumie ponad 10 tys. chorych przyj-
mowanych do Kliniki zarówno planowo, jak i podczas pełnienia całodobowych 
dyżurów. 

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki i dotyczy całej tzw. chirurgii 
ogólnej oraz chirurgii onkologicznej, szczególnie z zakresu przewodu pokarmo-
wego (w Klinice są wykonywane rozległe operacje raka pola trzustkowego, totalne 
resekcje żołądka, laparoskopowe zabiegi onkologiczne w raku jelita grubego). 

Działalność dydaktyczna to szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe. Kli-
nika prowadzi zajęcia z chirurgii ogólnej dla studentów V roku Wydziału Le-
karskiego oraz dla English Division. Prowadzone są praktyki studenckie i staże 
podyplomowe. Staż podyplomowy w omawianym okresie odbyło w sumie 163 ab-
solwentów oraz 19 obcokrajowców w ramach programu Erasmus. Klinika prowa-
dzi również szkolenia podyplomowe. Kształcą się zarówno rezydenci oraz lekarze 
specjalizujący się z chirurgii ogólnej w innych ośrodkach, jak i lekarze specjalizu-
jący się z innych specjalności – łącznie takie staże odbyło 66 lekarzy. W ramach 
specjalizacji są prowadzone kursy obowiązkowe z zakresu chirurgii laparoskopo-
wej oraz wykłady na kursach specjalizacyjnych z ratownictwa medycznego oraz 
chorób wewnętrznych. 

Do najważniejszych zadań stojących przed pracownikami Kliniki w najbliższej 
przyszłości należy m.in. dalszy rozwój zawodowy i naukowy poszczególnych pra-
cowników oraz dalszy rozwój i wdrażanie nowych technik diagnostyczno-lecz-
niczych, zgodnie ze standardami i współczesnymi wymaganiami nowoczesnej 
i bezpiecznej chirurgii. 
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K ierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii jest 
prof. dr hab. Bernard Panaszek. Zespół Kliniki składa się z następujących 
osób: prof. dr hab. Wojciech Mędrala, dr hab. Marita Nittner-Marszalska, 

prof. nadzw.; adiunkci – dr hab. Anna Wolańczyk-Mędrala, dr n. med Anna Dor-
-Wojnarowska, dr n. med. Rafał Dobek, dr n. med. Andrzej Obojski, dr n. med. 
Robert Pawłowicz, dr n. med. Krzysztof Wytrychowski; asystenci – dr n. med 
Krzysztof Gomułka, lek. med. Agnieszka Kopeć, lek. med. Magda Kosińska, lek. 
med. Marta Rosiek-Biegus.

Dnia 19.10.2015 r. na bazie Oddziału Geriatrii powstała Klinika Geriatrii i jed-
nostka zmieniła nazwę na Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Alergologii.

Na studiach doktoranckich kształcą się mgr Emilia Królewicz i lek med. Mał-
gorzata Gillert-Smutnicka. Rezydentami w Klinice są: lek med. Katarzyna Cieślik, 
lek med. Paulina Dziemiszonek, lek med. Paulina Wełna.

Główne nurty badań naukowych realizowanych w Klinice to: epidemiologia 
i patogeneza chorób alergicznych, anafilaksja indukowana pokarmem i wysiłkiem, 
nowe techniki diagnostyczne w alergologii, astma, astma w ciąży, kaszel, alergia 
na jad owadów i immunoterapia jadem owadów.

Doniesienia pracowników naukowych Kliniki są publikowane w renomowa-
nych czasopismach medycznych. Główne publikacje z lat 2010–2015 to: 

1. A. L. De Weck, M. L. Sanz, P. M. Gamboa, J. M. Jermann, M. Kowalski, 
W. Mędrala, J. Sainte-Laudy, M. S. Schneider, J. M. Weber, A. Wolańczyk-Mędra-
la, Nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity syndrome: a multicen-
ter study. II. Basophil activation by nonsteroidal anti-inflammatory drugs and its 
impact on pathogenesis, J. Investig. Allergol. Clin. Immunol. 2010, 20, s. 39–57.

2. A. Wolańczyk-Mędrala, W. Barg, A. Radlińska, B. Panaszek, W. Mędrala, 
Food-dependent exercise-induced anaphylaxis-sequence of causative factors might 
be reversed, Ann. Agric. Environ. Med. 2010, 17(2), s. 315–317.

3. A. Wolańczyk-Mędrala, W. Barg, J. Liebhart, B. Panaszek, G. Nadobna, 
M. Litwa, G. Gogolewski, W. Mędrala, Validation of basophil CD164 upregula-
tion for pollen allergy diagnosis, Arch. Immunol. Ther. Exp. 2010, 58, s. 459–465.

4. W. Barg, W. Mędrala, A. Wolańczyk-Mędrala, Exercise-induced anaphylaxis: 
an update on diagnosis and treatment, Curr. Allergy Asthma Rep. 2011, 11, s. 45–51.

5. M. Nittner-Marszalska, A. Teisseyre, B. Jaźwiec, A. Kowal, M. Wujczyk, 
A. Gawlik, M. Krasnowska, Influence of specific immunotherapy on the activity 
of human T lymphocyte Kv1.3 voltage-gated potassium channels in insect venom 
allergic patients, J. Membr. Biol. 2011, 242, s. 232–239.

6. M. Grabowski, A. Kasran, S. Seys, A. Pauwels, W. Mędrala, L. Dupont, B. Pa-
naszek, D. Bullens, Pepsin and bile acids in induced sputum of chronic cough pa-
tients, Respir. Med. 2011, 105, s. 1257–1261.

7. A. Wolańczyk-Mędrala, W. Barg, W. Mędrala, CD164 as a basophil activa-
tion marker, Curr. Pharm. Design 2011, 17, s. 3786–3796.

8. M. Nittner-Marszalska, J. Liebhart, R. Pawłowicz, A. Kazimierczak, H. Mar-
szalska, M. Kraus-Filarska, B. Panaszek, A. Dor-Wojnarowska, Fractioned exhaled 
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nitric oxide (FE(NO)) is not a sufficiently reliable test for monitoring asthma in 
pregnancy, Nitric Oxide 2013, 33, s. 56–63.

9. B. Chmielowicz-Frontczak, B. Panaszek, A. Obojski, Hospital management 
of patients with exacerbation of severe chronic obstructive pulmonary disease, Adv. 
Exp. Med. Biol. 2013, 755, s. 11–17.

10. M. Grabowski, S. Seys, A. Decraene, A. Kasran, E. Dilissen, W. Barg, W. Mę-
drala, L. J. Dupont, B. Panaszek, D. M. Bullens, Airway inflammation in patients 
with chronic non-asthmatic cough, Thorax. 2013, 68, s. 125–130. 

11. M. Nittner-Marszalska, A. Kopeć, M. Biegus, M. Kosińska, A. Obojski, 
R. Pawłowicz, M. Gillert-Smutnicka, B. Panaszek, Non-ST segment elevation my-
ocardial infarction after multiple bee stings. A case of “delayed” Kounis II syndro-
me?, Int. J. Cardiol. 2013, 166, s. 62–65.

12. I. Kustrzeba-Wójcicka, E. Siwak, G. Terlecki, A. Wolańczyk-Mędrala, 
W. Mędrala, Alternaria alternata and its allergens: a comprehensive review, Clin. 
Rev. Allergy Immunol. 2014, 47, s. 354–365.

13. K. Gomułka, B. Panaszek, Contact urticaria syndrome caused by haptens, 
Post. Dermatol. Alergol. 2014, 2, s. 108–112.

14. J. Liebhart, R. Dobek, J. Małolepszy, B. Wojtyniak, K. Pisiewicz, T. Płu-
sa, U. Gładysz, The Prevalence of Allergic Diseases in Poland – the Results of the 
PMSEAD Study in Relation to Gender Differences, Adv. Clin. Exp. Med. 2014, 23, 
s. 757–762. 

15. M. Nittner-Marszalska, E. Cichocka-Jarosz, Insect sting allergy in adults: 
Key messages for clinicians, Pol. Arch. Med. Wewn. 2015, 125, s. 929–937.

16. W. Mędrala, W. Barg, A. Radlińska, A. Skotny, E. Siwak, E. Zbrojewic, 
G. Nadobna, M. Nittner-Marszalska, A. Wolańczyk-Mędrala, Aspirin does not 
preferentially potentiate Ige-dependent basophil CD63 upregulation in patients 
with food-dependent exercise-induced anaphylaxis, J. Investig. Allergol. Clin. Im-
munol. 2015, 25(1), s. 68–70.

17. M. Nittner-Marszalska, E. Cichocka-Jarosz, M. Sanak, M. Wujczyk, A. Dor-
-Wojnarowska, G. Lis, J. Liebhart, 9α,11β-PGF2, a Prostaglandin D2 Metabolite, 
as a Marker of Mast Cell Activation in Bee Venom-Allergic Patients, Arch. Immu-
nol. Ther. Exp. 2015, 63, s. 317–325.

18. R. K. Jablonski, J. Leszek, J. Rosińczuk, I. Uchmanowicz, B. Panaszek, Im-
pact of incarceration in Nazi concentration camps on multimorbidity of former 
prisoners, Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2015, 11, s. 669–674. 

19. M. Nittner-Marszalska, J. Liebhart, A. Dor-Wojnarowska, Sex-related clini-
cal aspects in insect venom anaphylaxis, Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2015, 
28, s. 187–193.

20. D. Nowak, B. Panaszek, Anaphylactic reactions to low-molecular weight 
chemicals, Postępy Hig. Med. Dosw. 2015, 69, s. 197–206.

Działalność kliniczna to: diagnostyka i leczenie pełnego profilu chorób we-
wnętrznych; hospitalizacja stanów nagłych związanych z leczeniem astmy oskrze-
lowej, anafilaksji, ostrej pokrzywki i obrzęku naczyniowo-ruchowego; konsultacja 

oraz prowadzenie chorych na astmę oskrzelową ciężką, w tym w programie le-
czenia biologicznego; opieka specjalistyczna nad ciężarnymi z astmą; diagnosty-
ka oraz leczenie astmy aspirynowej, w tym desensytyzacja aspiryną; diagnostyka 
przewlekłego kaszlu; diagnostyka oraz leczenie alergii na jad owadów błonkoskrzy-
dłych, w tym immunoterapia jadem owadów metodą ultraszybką (faza wstępna) 
oraz leczenie podtrzymujące w ramach hospitalizacji jednodniowej; prowokacje 
alergenowe w tym prowokacja z żywym owadem; diagnostyka alergii na leki oraz 
jodowe środki kontrastowe, diagnostyka oraz leczenie alergii zawodowych w tym 
astmy piekarzy; diagnostyka oraz leczenie alergii na lateks; badania czynnościowe 
układu oddechowego, próby prowokacyjne oskrzeli (wysiłkowa, histaminowa).

W Klinice znajduje się Pracownia Spirometryczna, która dysponuje: spirome-
trem MasterScope firmy Jaeger z przystawką do rynomanometri, dwoma spirome-
trami Alfa 1000 firmy Vitalograf, spirometrem Lungtest 1000, Aparatem NIOX 
MINO do pomiaru tlenku azotu w wydychanym powietrzu i cykloergometrem 
rowerowym firmy Jaeger. 

Najważniejszym wyposażeniem w Laboratorium Naukowym są: cytometr 
przepływowy, urządzenie do automatycznego pomiaru całkowitego IgE, alerge-
nowo swoistych IgE oraz komponentów alergenowych, czytnik ELISA, inkubator 
do hodowli komórek.

Powyższe urządzenia pozwalają na izolację rozmaitych populacji komórek, ich 
hodowlę i pomiary aktywności pod postacią syntezy i sekrecji cytokin, mediato-
rów reakcji alergicznej, takich jak histamina, leukotrien C4, interleukiny, eozyno-
filowe białko kationowe, a także cytometryczną ocenę rozmaitych typów komórek 
i ich stopień aktywacji. 

Poradnia Alergologiczna znajdująca się przy Klinice zajmuje się ambulatoryjną 
diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych u osób dorosłych, w tym immuno-
terapią swoistą, leczeniem obturacyjnych dróg oddechowych: astmy oskrzelowej 
i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

W Klinice realizowane są zajęcia dydaktyczne z propedeutyki chorób we-
wnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia z chorób wewnętrz-
nych dla studentów z English Division. Dla studentów z Wydziału Nauk o Zdro-
wiu prowadzona jest dydaktyka z przedmiotu zarys kliniczny chorób.
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K atedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tęt-
niczego od 2011 r. jest zlokalizowana w kompleksie Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Od 2012 r. 

kierownikiem jest prof. dr hab. Grzegorz Mazur. Katedra jest znaną jednostką 
naukowo-badawczą, współpracującą z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za 
granicą: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocław-
ską, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Badawczo-Rozwojowym WSS we 
Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu oraz 
Uniwersytetem Saskatchewan w Kanadzie. 

Zgodnie z profilem ośrodka w Klinice od lat są prowadzone badania dotyczące 
chorób układu sercowo-naczyniowego, a we współpracy z partnerskimi ośrod-
kami Klinika prowadzi badania czynników genetycznych i immunologicznych 
istotnych w powstawaniu miażdżycy, doświadczalne i kliniczne badania funkcji 
śródbłonka naczyniowego oraz zaburzeń funkcji układu limfatycznego i żylnego 
w wybranych jednostkach chorobowych. Ostatnio badane są także polimorfizmy 
genów odpowiedzialnych za rozwój chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. 

Obecnie profil badań poszerzył się o nauki podstawowe z zakresu kardiologii 
molekularnej z wykorzystaniem technik proteomicznych. Prowadzone są bada-
nia patomechanizmów dysfunkcji śródbłonka, zaburzenia funkcji naczynioroz-
kurczowej i wzmożonej aktywności prozapalnej i prozakrzepowej w różnych sta-
nach chorobowych. Planowane są badania interakcji śródbłonka z płytkami krwi 
na poziomie molekularnym. Wykorzystując techniki proteomiki, pozwalające na 
wgląd w ekspresję białek na poziomie fenotypu, zespół Kliniki poszukuje nowych 
markerów uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, które umożliwią lepsze 
zrozumienie i pozwolą na wskazanie nowych potencjalnych punktów uchwytu 
działania leków.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego w latach 2010–2015 należy zreali-
zowanie zadań badawczych w ramach programów współfinansowanych przez UE: 

1. Udział w realizacji projektu WROVASC: „Zintegrowane Centrum Medycyny 
Sercowo-Naczyniowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach POIG na lata 2007–2013 (Priorytet 1. Badania 
i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla 
budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy 
badań i prac rozwojowych). W jednostce realizowane jest zadanie nr 19; 

2. Udział w realizacji projektu OVOCURA: „Innowacyjne technologie produk-
cji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” – realizowanego w oparciu o umo-
wę o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.01.03.01-00-133/08-/00 z obowią-
zującymi aneksami zawartą 26.02.2009 r. między Uniwersytetem Przyrodniczym 
we Wrocławiu a Ośrodkiem Przetwarzania Informacji w Warszawie. Jednostka 
była konsorcjantem projektu i realizowała zadanie nr 8: „Przeprowadzenie te-
stów aktywności biologicznej otrzymanych biopreparatów z jaj w badaniach na 
ssakach”; 
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3. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Epidemiologiczne Bada-
nia Prospektywne Przeprowadzane Wśród Ludności Miejskiej i Wiejskiej” („PURE 
– Population Urban-Rural Environmental Study”). 

Pracownicy w latach 2010–2011 brali także udział w międzynarodowym gran-
cie klinicznym finansowanym przez Daiichi Sanyko Europe GmbH oraz w bada-
niu AZA-MDS 003. W latach 2010–2015 kierowali i realizowali tematy badawcze 
w ramach grantów finansowanych przez MNiSW oraz NCN. Były to: 

1. Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N407 284734 pt. „Ana-
liza wybranych czynników ryzyka i markerów uszkodzenia śródbłonka u dzieci 
z rozpoznaną ostrą białaczką” we współpracy z Katedrą i Kliniką Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej (lata 2010–2013); 

2. Grant w ramach programu Juventus Plus nr P-1/MNiSW/2012 pt. „Farmako-
proteomiczna analiza patogenezy aspiryno-oporności” (lata 2012–2014); 

3. Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr P4/MNiSW/2013 pt. „Wy-
korzystanie proteomiki do poszukiwania biomarkerów udaru niedokrwiennego 
mózgu oraz do definiowania punktów uchwytu dla nowych leków o działaniu 
neuroprotekcyjnym” (lata 2013–2015);

4. Grant NCN pt. „Znaczenie skóry w nadciśnieniu tętniczym u człowieka”, 
nr w ewidencji wewnętrznej Uczelni GR-785/NCN/2012 (lata 2012–2015); 

5. Grant uczelniany pt. „ADMA w nowotworach hematologicznych” (2011–2013).
Zwieńczeniem działalności naukowej w latach 2010–2015 było nadanie tytułu 

profesora Andrzejowi Szubie (2010 r.) i Grzegorzowi Mazurowi (2014 r.), a także 
uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez Rafała Porębę (2013 r.), który 
następnie uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Stopień doktora nauk medycznych uzyskało w tym okresie 3 pracowników 
jednostki oraz 4 pracowników innych jednostek, których promotorami byli dy-
daktycy Katedry. 

Rozwijała się aktywność zespołu na forum krajowym i międzynarodowym. 
Profesor G. Mazur od 2011 r. jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Hemato-
logii i Transfuzjologii w Warszawie. Profesor dr hab. Anna Skoczyńska w latach 
2010–2015 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 
członkiem zespołu ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze-
społu ekspertów NCN. W 2015 r. była czasowym doradcą Komisji do spraw Rtęci 
WHO. Profesor A. Szuba (zatrudniony w jednostce do 2012 r.) był członkiem ze-
społu ekspertów w ramach VASCULAR – Independent Research and Educational 
European Organisation. 

Za działalność naukową pracownicy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Profe-
sor G. Mazur otrzymał Nagrodę JM Rektora UMW za działalność dydaktyczną 
(2010 r.) oraz Nagrodę Zespołową I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 r.; dr med. Adrian Doroszko 
otrzymał list gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia 
naukowe (2011 r.) oraz 2-krotnie stypendium naukowe Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej START (2011 i 2012 r.); prof. A. Skoczyńska wraz z zespołem otrzymała 

Zespołową Nagrodę JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej (2015 r.).

Kolejnym osiągnięciem naukowym było uzyskanie patentu na zastosowanie 
preparatu fosfolipidowego z jaj przez prof. A. Szubę z zespołem (Tadeusz Trziszka, 
Dorian Nowacki, Helena Martynowicz, Anna Wojakowska, Łukasz Bobak; nr re-
jestracyjny: P.401895; data: 4.12.2012 r.).

Do osiągnięć naukowych należy także coroczna realizacja tematów badaw-
czych w ramach współpracy z zakładami przemysłowymi: umowy z Hutą Mie-
dzi Legnica, Instytutem Metali Nieżelaznych w Legnicy, Hutą Miedzi Głogów 
oraz Miedziowym Centrum Zdrowia i Zakładami Chemicznymi Rokita. W latach 
2010–2015 jednostka podpisała i prowadziła badania w ramach umów z zakładami 
przemysłowymi: HML-KJ-26/2009, HML-DG-75/2010, HML-DG-92/2011, HML-
-DG-57/2012 z Hutą Miedzi Legnica; U-24/2009, U-2149, U-2162, U-2165 z Insty-
tutem Metali Nieżelaznych w Legnicy; KGHM HG-U-0281-2010, KGHM-HG-
-U-0377-2010, KGHM-HG-U-0232-2012, KGHM HG-U-832/2013, umowa ciągła 
z Zakładami Chemicznymi ROKITA od 1.10.2009 r.; umowy z MCZ nr U-2171-
2012, U-2172-2012, U-2173.

Tematy badawcze realizowane w ramach umów z przemysłem, to m.in.: tok-
syczność ołowiu i arsenu w aspekcie polimorfizmów genetycznych, badanie stanu 
zdrowia populacji pracowników zatrudnionych w KGHM Polska Miedź ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ewentualnych skutków narażenia na działanie siarkowo-
doru czy ocena skutków działania rtęci u pracowników zakładów chemicznych.

Podsumowaniem działalności naukowej jednostki są publikacje naukowe. 
W latach 2010–2015 ukazało się 436 pozycji piśmiennictwa, w tym 257 prac peł-
notekstowych i 143 publikacje z IF (za pełne prace sumaryczny IF = 430,194 pkt., 
za 4 prace kontrybutorskie IF = 180,411 pkt., MNiSW: 3766 pkt.).

W latach 2010–2015 Klinika rozwinęła zaplecze diagnostyczne i  lecznicze. 
Obecnie działają w niej pracownie funkcjonujące dzięki certyfikowanym w da-
nym zakresie specjalistom. W pracowniach ultrasonograficznych są wykonywane 
badania jamy brzusznej, tarczycy oraz biopsje pod kontrolą USG (akredytacja Pol-
skiego Towarzystwa Biopsji Narządowej). Wykorzystując nowy sprzęt Aloka Pro-
Sound Alpha 6, Siemens Antares, wykonuje się echokardiografię przezklatkową 
metodą duplex doppler i badania dopplerowskie przepływów naczyniowych. Pra-
cownia holterowska EKG, dysponująca kilkoma systemami do całodobowej reje-
stracji EKG: Reynolds Medical, Aspel, GeteMed, jest akredytowana przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wykonywane jest całodobowe 
ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM). W Klinice działa 
Pracownia Zaburzeń Snu dysponującąadwoma polisomnografami, w tym no-
wym aparatem Embletta MPR PG z modułem ST, gdzie są wykonywane zarówno 
polisomnografie (złoty standard w diagnostyce bezdechu sennego), jak i badania 
przesiewowe w liczbie ok. 200 rocznie. W Pracowni Badania Funkcji Układu Od-
dechowego są wykonywane badania spirometryczne, pletyzmograficzne, DLCO, 
FENO i natężonej spirometrii. 
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Od 2005 r. Klinika jest uznanym przez Ministra Zdrowia referencyjnym oś- 
rodkiem leczenia nadciśnienia tętniczego opornego i rozpoznawania wtórnych 
postaci nadciśnienia tętniczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn hor-
monalnych. Zespół ma doświadczenie w kompleksowej diagnostyce wtórnych 
przyczyn nadciśnienia tętniczego (przeprowadzaniu i interpretacji licznych badań 
hormonalnych, testów czynnościowych, pełnej diagnostyki obrazowej). W Klinice 
można wykonywać (we współpracy z Kliniką Kardiologii i dzięki własnej kadrze 
medycznej) badania diagnostyczne i procedury terapeutyczne z zakresu kardiolo-
gii i angiologii inwazyjnej. W ostatnim czasie wykonywane są zabiegi denerwacji 
tętnic nerkowych u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym. Przeprowadza-
ne są również badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz diagnostyka 
hematologiczna (biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku kostnego). Klinika 
ma rozwiniętą specjalistyczną bazę laboratoryjną, służącą referencyjnej diagno-
styce zatruć metalami ciężkimi oraz ocenie zawodowego narażenia na ołów i inne 
metale ciężkie. 

Od 2014 r. w skład Kliniki został włączony Oddział Onkologii Klinicznej, dys-
ponujący 20 łóżkami terapii ambulatoryjnej i 12 łóżkami stacjonarnymi, gdzie 
leczone są nowotwory onkohematologiczne.

W Katedrze prowadzone są zajęcia z chorób wewnętrznych dla studentów 
V roku Wydziału Lekarskiego z English Division, a także liczne zajęcia fakulta-
tywne dla studentów IV–VI roku Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów an-
glojęzycznych V roku. Prężnie działa studenckie koło naukowe (opiekunem jest 
dr A. Doroszko). Z zakresu szkolenia podyplomowego kadr medycznych Klinika 
jest akredytowanym ośrodkiem szkoleniowym, umożliwiającym uzyskanie spe-
cjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, hipertensjologii i medycyny pracy. Od-
bywają się tu liczne staże dla lekarzy i farmaceutów oraz coroczne kursy kształce-
nia podyplomowego akredytowane przez CMKP dla lekarzy specjalizujących się 
z zakresu chorób wewnętrznych i medycyny pracy.

Zespół Kliniki bierze aktywny udział w różnych formach popularyzowania na-
uki. Corocznie organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe, w tym Dolnośląską 
Jesień Internistyczną i kongres „Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscypli-
narny”. W latach 2010–2015 pracownicy regularnie uczestniczyli w Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki, wygłaszając liczne wykłady. 
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L ata 2010–2015  w  działalności naukowej Kliniki charakteryzowały się 
przede wszystkim kontynuacją współpracy i ostateczną analizą wyników 
uzyskanych podczas realizowania w latach 2006–2011 3 szeroko zakro-

jonych projektów badawczych, finansowanych ze źródeł UE. Współpraca z wio-
dącymi ośrodkami europejskiej alergologii dziecięcej (przede wszystkim Impe-
rial College w Londynie i Uniwersytet Maximiliana w Monachium) pozwoliła 
na uzyskanie przez konsorcjum badawcze (w skład którego wchodziła Uczelnia) 
3 wieloletnich grantów finansowanych ze źródeł UE (5. i 6. Program Ramowy). 
Szczególne znaczenie miało uczestnictwo w projekcie dotyczącym genetyki astmy 
i atopii („Gabriel”), którego zasięg (blisko 100-tysięczna populacja mieszkańców 
Europy), skala finansowania (14 mln euro) i czas trwania (lata 2006–2011) nie 
miały jak dotąd sobie równych. Ze względu na zakres i skalę badań, a także licz-
bę analizowanych czynników środowiskowych, do dzisiaj trwa szeroko zakrojona 
współpraca, zmierzająca do przedstawienia końcowych wyników prac zespołów 
badawczych. 

Dotychczasowe rezultaty przedstawiono w wielu publikacjach zamieszczo-
nych w najbardziej prestiżowych czasopismach, a doniesienia w formie refera-
tów zjazdowych wygłoszono w czasie kongresów EAACI („European Academy 
of Allergology and Clinical Immunology”) i ERS („European Respiratory Society”) 
w Amsterdamie (2011 r.), Monachium (2014 r.), Kopenhadze (2014 r.) i Barcelonie 
(2015 r.). Niezwykle interesujące wyniki, wskazujące na ogromną rolę uwarun-
kowań epigenetycznych, związanych ze zmianą warunków socjoekonomicznych 
i ich wpływem na zwiększenie zachorowalności na astmę i inne schorzenia aler-
giczne, jaki nastąpił po wejściu Polski do UE, były punktem wyjścia dla autorów 
artykułu A Rash of Euroenthusiasm opublikowanego w grudniu 2013 r. w jednym 
z najbardziej opiniotwórczych tygodników Europy – „The Economist”. Pewnym 
zwieńczeniem udziału zespołu Kliniki w tych projektach było zaproszenie do pre-
zentacji osiągnięć w ramach podsumowania europejskich festiwali nauki, które 
w parlamencie europejskim w Brukseli w 2010 r. przedstawiła dr Hanna Danie-
lewicz (projekt „TwoWays” finansowany ze środków 7. Programu Ramowego UE). 

Uczestnictwo Kliniki od 2014 r. w europejskiej sieci ośrodków zajmujących 
się zagadnieniami genetycznych uwarunkowań i leczenia wrodzonego obrzęku 
naczyniowego (Hereditary Angioedema Center) pozwoliło również na wymianę 
informacji i międzynarodową współpracę zmierzającą do wyjaśnienia przyczyn 
tego schorzenia. Równolegle w latach 2011–2013 w Klinice realizowany był in-
dywidualny grant badawczy (dr hab. Barbara Sozańska) finansowany ze źródeł 
NCN („Opus 1”), dotyczący epigenetyki schorzeń atopowych na terenie Dolnego 
Śląska. W ramach współpracy międzyuczelnianej była kontynuowana kooperacja 
z Politechniką Wrocławską (dr Wanda Balińska-Miśkiewicz), dotycząca wpły-
wu przemysłowych zanieczyszczeń atmosferycznych na rozwój schorzeń układu 
oddechowego i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (dr Ewa Willak-
-Janc) – rola alergenów środowiskowych w rozwoju astmy oskrzelowej. Na do-
rocznych kongresach Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej  
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(lata 2014 i 2015) prace z zakresu genetyki atopowego zapalenia skóry prezentowa-
ne przez dr Annę Dębińską zostały wyróżnione nagrodami komitetów naukowych 
tych konferencji. W okresie 2010–2015 IF z tytułu publikacji, których autorami 
bądź współautorami byli pracownicy Kliniki wyniósł 227,558 pkt. (w tym 2 pu-
blikacje kontrybutorskie umieszczone w NEJM). W omawianym okresie 1 z osób 
zatrudnionych w Klinice uzyskała stopień doktora habilitowanego, a 4 osoby roz-
poczęły studia doktoranckie z zakresu alergologii dziecięcej. 

W latach 2010–2015 Klinika prowadziła działalność usługową z zakresu pedia-
trii, alergologii i kardiologii dziecięcej. W 2013 r. nastąpiło znaczące zmniejszenie 
liczby łóżek, obecnie w obrębie 2 oddziałów znajduje się 36 miejsc przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wobec uzyskania przez Klinikę w 2015 r. 
akredytacji Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pul-
monologii pediatrycznej prawdopodobne jest poszerzenie zakresu świadczonych 
usług. Dzięki pozyskaniu w latach 2010–2015 znaczących środków ze źródeł in-
nych niż NFZ (Polkard, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), była możliwa 
radykalna poprawa wyposażenia pracowni specjalistycznych m.in. o taki sprzęt, 
jak: 2 ultrasonografy, aparat do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym 
i oscylometr impulsowy. Wyposażenie to pozwoliło na prowadzenie szerokiej 
nieinwazyjnej diagnostyki schorzeń kardiologicznych wieku dziecięcego (wro-
dzone i nabyte wady serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu) i schorzeń 
alergicznych (astma oskrzelowa, alergie pokarmowe, dermatoalergozy). W latach 
2010–2015 Klinika dysponowała miejscami rezydenckimi z zakresu pediatrii, 
alergologii, pneumonologii dziecięcej, a także posiadała uprawnienia do prowa-
dzenia staży specjalizacyjnych z zakresu kardiologii dziecięcej. Uzyskanie w czasie 
najbliższej sesji rozpoczętej w 2013 r. specjalizacji z zakresu alergologii przez ko-
lejnego pracownika naukowo-dydaktycznego spowoduje, że wszyscy zatrudnieni 
w jednostce lekarze będą posiadać specjalizacje zgodne z profilem jednostki (kar-
diologia dziecięca bądź alergologia).

Prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów III, IV, V i VI roku Wy-
działu Lekarskiego i odpowiednich lat studiów English Division. W latach 2010– 
–2012 Klinika pełniła funkcję ośrodka koordynującego nauczanie przedmiotu pe-
diatria na Wydziale Lekarskim, a jednocześnie funkcję ośrodka odpowiedzialnego 
za nauczanie tego przedmiotu na VI roku. W omawianym okresie wielokrotnie 
swój program realizowali studenci zagraniczni w ramach programu Erasmus. Były 
prowadzone zajęcia fakultatywne z zakresu kardiologii dziecięcej (dr Marek Wa-
sicionek, dr Wioleta Kucharska, dr Małgorzata Gromkowska), a także z zakresu 
schorzeń alergicznych wieku dziecięcego. Aktywnie działało również STN, któ-
rego opiekunem była dr Anna Łątkowska. Wszyscy pracownicy Kliniki czynnie 
uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych organizowanych na zlecenie CEM w ra-
mach wykładów i podyplomowych szkoleń, prowadzonych na kursach doskona-
lących z zakresu pediatrii, kardiologii dziecięcej i alergologii.
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O d 2005 r. II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia jest 
kierowana przez prof. dr hab. Barbarę Iwańczak. W 2010 r. było za-
trudnionych 8 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 3 lekarzy na 

etatach klinicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we 
Wrocławiu. Na stanowiskach naukowo-dydaktycznych byli zatrudnieni: 1 profe-
sor (prof. B. Iwańczak), 4 adiunktów (dr Elżbieta Krzesiek, dr Krystyna Mowszet,  
dr Tomasz Pytrus, dr Andrzej Stawarski) oraz 3 asystentów (dr Agnieszka Kos- 
mowska-Miśków, dr Agata Szlachcic, dr Magdalena Reich). Na stanowiskach 
lekarzy klinicznych byli zatrudnieni dr Tomasz Hutyra, dr Krzysztof Matusie-
wicz i lek. Małgorzata Ruczka. Na studiach doktoranckich była lek. Anna Kofla-
-Dłubacz. Pracownikiem inżynieryjno-technicznym była tech. analityki Jadwiga 
Szczypińska, a sekretariat prowadziła Wioletta Lewandowska. 

W latach 2010–2015 w zatrudnieniu zaszły duże zmiany. Doktor K. Mowszet 
w 2015 r. przeszła na emeryturę i obecnie jest zatrudniona na kontrakcie z SPSK 
Nr 1, pracując w przyklinicznej Poradni Gastroenterologicznej, dr A. Stawarski 
od 2013 r. został zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy. Asystenci 
zatrudnieni na stanowisku naukowo-dydaktycznym: dr A. Kosmowska-Miśków, 
dr A. Szlachcic, dr M. Reich oraz dr T. Hutyra – lekarz SPSK Nr 1, zrezygnowali 
z pracy, zatrudniając się w lecznictwie otwartym. Lekarz Michał Grabiński, który 
był zatrudniony na stanowisku asystenta – nauczyciela akademickiego przez okres 
1 roku, po zakończeniu rezydentury i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z dzie-
dziny pediatrii również zrezygnował z pracy oraz możliwości doktoryzowania się 
i zatrudnił się w lecznictwie otwartym. Dyrekcja SPSK Nr 1 ograniczała liczbę 
etatów lekarzy klinicznych oraz liczbę godzin usługowych dla nauczycieli akade-
mickich. W 2013 r. J. Szczypińska przeszła na emeryturę.

W 2015 r. było zatrudnionych 7 nauczycieli naukowo-dydaktycznych. W ra-
mach konkursów na wolne stanowiska zostali zatrudnieni: na stanowisku asy-
stenta: dr Agnieszka Borys-Iwanicka (po zakończeniu rezydentury i  uzyska-
niu specjalizacji z pediatrii), na stanowisku adiunkta: dr A. Kofla-Dłubacz oraz  
dr K. Matusiewicz, którzy zrezygnowali z etatu lekarza klinicznego. Na stano-
wisku asystenta SPSK Nr 1 jest zatrudniona dr n. med. M. Ruczka oraz na pół 
etatu mgr psych. Małgorzata Jackowska-Adamska. Wszyscy lekarze zatrudnieni 
w Klinice posiadają specjalizację z dziedziny pediatrii, 5 lekarzy posiada specjali-
zację z dziedziny gastroenterologii (prof. B. Iwańczak, dr K. Mowszet, dr E. Krze-
siek, dr T. Pytrus, dr A. Stawarski), prof. B. Iwańczak posiada również specjaliza-
cję z gastroenterologii dziecięcej. W trakcie specjalizacji z gastroenterologii jest  
dr M. Ruczka, a z gastroenterologii dziecięcej: dr A. Borys-Iwanicka, dr A. Kofla-
-Dłubacz i dr K. Matusiewicz. W Klinice jest zatrudnionych 8 lekarzy rezydentów. 
W omawianym okresie obroniono 3 prace doktorskie: lek. A. Kofla-Dłubacz, lek. 
Jolanta Siedlecka-Dawidko, lek. A. Borys-Iwanicka. 

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Kliniki opublikowali 110 prac na-
ukowych, uzyskując 1099 pkt. MNiSW/KBN, 35 prac o łącznym IF = 52,59 pkt. 
zostało opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej.
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Indywidualną nagrodę JM Rektora UMW II stopnia za osiągnięcia w pracy na- 
ukowej otrzymała prof. B. Iwańczak, naukową nagrodę zespołową – prof. B. Iwań-
czak (2 razy) i dr A. Kofla-Dłubacz. Nagrodę naukową zespołową JM Rektora 
WUM otrzymali prof. B. Iwańczak i dr T. Pytrus. Nagrodę JM Rektora UMW za 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-organizacyjnej zdobył dr A. Stawarski. Profesor 
B. Iwańczak, dr E. Krzesiek i dr Ewa Nienartowicz (z Zakładu Radiologii) otrzyma-
ły ponadto nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
za pracę prezentowaną w czasie „XVI Kongresu PTG”. 

Główne kierunki badań dotyczyły: czynników ryzyka, diagnostyki i leczenia 
choroby trzewnej, odrębności klinicznych choroby trzewnej u dzieci i dorosłych 
i różnicowaniu z wtórnymi zespołami złego wchłaniania, diagnostyki i leczenia 
nieswoistych chorób zapalnych jelit, oceny leczenia biologicznego (infliksymabem 
i adalimumabem) choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia je-
lita grubego, badania zaburzeń motoryki żołądka, pęcherzyka żółciowego i dróg 
żółciowych, diagnostyki i leczenia żółtaczek patologicznych u noworodków i nie-
mowląt, diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej, badania nietolerancji laktozy 
i jelitowego przerostu bakteryjnego, badań genetycznych u dzieci z rozpoznaniem 
nieswoistych chorób zapalnych jelit, badań epidemiologicznych i klinicznych za-
każenia Helicobacter pylori, choroby trzustki. Od 4 lat są prowadzone badania 
antropometryczne dzieci z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego 
(mgr Katarzyna Pawłowska). 

Wyniki badań naukowych były przedstawiane na kongresach i konferencjach 
naukowych w kraju i za granicą (Singapur, Wiedeń, Berlin, Londyn, Dublin, Me-
diolan, Rotterdam, Amsterdam, Haga, Nicea, Barcelona). 

Prace naukowo-badawcze były realizowane w  ramach projektów NCN, 
MNiSW, działalności statutowej i projektów własnych. Badania prowadzono we 
współpracy z IP CZD w Warszawie (prof. dr hab. Jerzy Socha), Kliniką Gastroen-
terologii CMKP Instytutu Onkologii w Warszawie (prof. dr hab. Jerzy Ostrowski), 
Kliniką Gastroenterologii WUM (kier. prof. dr hab. Andrzej Radzikowski, następ-
nie dr hab. Piotr Albrecht), Zakładem Mikrobiologii UMW (prof. dr hab. Grażyna 
Gościniak). W ramach współpracy z European Helicobacter pylori Study Group 
Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej (ESPGHAN) uczestnicy 
z 19 państw europejskich i Izraela realizowali następujące międzynarodowe pro-
jekty: „Helicobacter pylori infection in European children with gastro-duodenal 
ulcers and erosions”; „Frequency and risk factors of gastric and duodenal ulcers on 
erosion in children”; „Sequential therapy for Helicobacter pylori infection in chil-
dren”; „Registry for antibiotic resistance of Helicobacter pylori in Europe”; „New 
treatment regiments for children infected with a double-resistant”. 

W ramach projektu NCN realizowano projekt badawczy pt. „Analiza po-
równawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i doros- 
łych w poszukiwaniu podstaw molekularnych testu diagnostycznego” – UMO 
– 2011/02/A/NZ5/00339 (kier. prof. J. Ostrowski – Klinika Gasatroenterologii 
CMKP, Instytut Onkologii w Warszawie), a w ramach grantu MNiSW projekt 

badawczy pt. „Czynniki ryzyka miażdżycy u dzieci z celiakią” (kier. prof. dr hab. 
J. Socha). 

Realizowano ponadto wieloośrodkowe projekty badawcze: „Występowanie 
eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci w Polsce” (kier. prof. dr hab. B. Iwań-
czak); „Leczenie biologiczne nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci w Pol-
sce” (kier. prof. B. Iwańczak); „Ocena bezpieczeństwa przeciwciał monoklonalnych 
anty-TNF-alfa w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit – wieloośrodkowe, prospek-
tywne, kohortowe badanie obserwacyjne” (kier. dr Edyta Zagórewicz – Klinika 
Gastroenterologii CMKP, Instytut Onkologii w Warszawie i dr hab. Jarosław Kier-
kuś – IP CZD w Warszawie).

Profesor B. Iwańczak i zespół Kliniki zorganizowali następujące ogólnopolskie 
konferencje naukowe: X Jubileuszowe Sympozjum Naukowe pt. „Postępy w Ga-
stroenterologii i Żywieniu” (6.03.2010 r.); XI Sympozjum Naukowe pt. „Postę-
py w Gastroenterologii i Żywieniu” (14.05.2011 r.); I Ogólnopolskie Sympozjum 
Naukowe pt. „Aktualne problemy leczenia biologicznego nieswoistych zapaleń 
jelit” (13.05.2011 r.); XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Postępy w Ga-
stroenterologii i Żywieniu” (20.04.2013 r.); II Ogólnopolskie Sympozjum Nauko-
we pt. „Aktualne problemy leczenia biologicznego nieswoistych zapaleń jelit” 
(19.04.2013 r.).

Zorganizowano także następujące konferencje regionalne: III Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową pt. „Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci” (30.01.2010 r.); 
IV Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci” 
(22.01.2011 r.); V Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Nieswoiste zapalenia 
jelit u dzieci” (14.01.2012 r.); VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Nieswo-
iste zapalenia jelit u dzieci” (11.01.2014 r.); VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
pt. „Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci” (16.05.2015 r.).

Zespół Kliniki zorganizował i przeprowadził dla lekarzy specjalizujących się 
w dziedzinie pediatrii 4 kursy doskonalące z listy CMKP pt. „Gastroenterologia 
praktyczna”, brał czynny udział w organizacji XXIII Kongresu Polskiego Towarzy-
stwa Pediatrycznego we Wrocławiu w 2015 r. oraz w kursie pt. „Wprowadzenie do 
pediatrii”, organizowanego corocznie przez konsultanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie pediatrii.

Pracownicy kliniki biorą czynny udział w pracach towarzystw naukowych 
i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Profesor B. Iwańczak jest członkiem Europej-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, członkiem 
European Group Helicobacter pylori Study ESPGHAN, wiceprzewodniczącą 
Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterolo-
gii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Przez 2 kadencje była przewodniczącą Sekcji 
PTGHiŻDz pt. „Nieswoiste zapalenia jelit”. Jest członkiem Zespołu Ekspertów 
IBD Peds Academy Abbvie (od 2015 r.). Doktor A. Stawarski jest skarbnikiem 
Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Doktor  
T. Pytrus i dr A. Stawarski są członkami Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Pol-
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skiego Towarzystwa Pediatrycznego i PTG. Pozostali asystenci Kliniki są człon-
kami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroen-
terologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

W Klinice były prowadzone zajęcia dydaktyczne z pediatrii (ćwiczenia, semi-
naria, wykłady) dla studentów III, IV i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz dla 
studentów nauczanych w języku angielskim (English Division), których liczba 
z każdym rokiem zwiększa się. Były prowadzone ćwiczenia i wykłady z pediatrii 
dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz zajęcia z dietetyki dla 
studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, za które jest odpowiedzialna dr E. Krze-
siek. Profesor B. Iwańczak była jednym z egzaminatorów wiedzy z pediatrii stu-
dentów VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów Wydziału Lekarsko-Sto-
matologicznego. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej biorącym 
udział w przeprowadzaniu egzaminu ustnego z dziedziny pediatrii, została także 
powołana przez Dyrektora CMKP w skład Zespołu Ekspertów do zaopiniowania 
danych o spełnianiu przez jednostkę warunków uprawniających do starania się 
o akredytację do szkolenia się z dziedziny gastroenterologii dziecięcej. 

Profesor B. Iwańczak jest odpowiedzialna za nauczanie pediatrii studentów 
IV roku Wydziału Lekarskiego. Od 2012 r. jest koordynatorem nauczania pedia-
trii studentów Wydziału Lekarskiego i studentów English Division, a dr A. Sta- 
warski jest adiunktem dydaktycznym. Z inicjatywy prof. B. Iwańczak od 2 lat 
prowadzony jest egzamin testowy z pediatrii dla studentów VI roku Wydziału 
Lekarskiego, który w tym czasie poprawił wyniki dyplomowego egzaminu pań-
stwowego.

II Katedra i  Klinika Pediatrii ma 40  łóżek na 2 oddziałach szpitalnych. 
W 2010 r. przeprowadzono relokację i remont nowych pomieszczeń Pracowni 
Endoskopowej, dzięki sponsorom i funduszom zebranym przez „Fabrykę św. Mi-
kołaja”. Modernizacja Pracowni umożliwiła wykonywanie badań w znieczuleniu 
ogólnym. W Klinice są diagnozowane i leczone dzieci głównie z dolegliwościami 
gastroenterologicznymi. Dyrekcja SPSK Nr 1 zlikwidowała oddział niemowlęcy, 
a NFZ posiadany kontrakt ogólnopediatryczny przekazał Klinice Transplanta-
cji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Rocznie w Klinice leczy się ok. 
2 tys. dzieci. Wykonuje się wiele badań podstawowych i specjalistycznych, głównie 
z gastroenterologii. Klinika jest wiodącym ośrodkiem gastroenterologii dziecięcej 
dla regionu. Jest jedynym ośrodkiem w regionie leczącym lekami biologicznymi 
dzieci chorujące na nieswoiste zapalenia jelit. Posiada akredytację uprawniają-
cą do specjalizacji z pediatrii, gastroenterologii oraz gastroenterologii dziecięcej. 
W omawianym okresie wymagane staże do specjalizacji odbyło 139 lekarzy, staże 
podyplomowe – 30 lekarzy, studenckie praktyki wakacyjne – 70 studentów kra-
jowych oraz 8 studentów zagranicznych. W Klinice są czynne następujące pra-
cownie i poradnie: Pracownia Endoskopowa Przewodu Pokarmowego, Pracownia 
Motoryki Przewodu Pokarmowego, pH-metrii i Impedancji Przełyku, Pracownia 
Diagnostyki Alergologicznej, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Konsul-
tacyjna, Pracownia Psychologiczna oraz Pracownia Antropometryczna. Poradnia 

Gastroenterologiczna i Konsultacyjna udzieliła 14 225 porad a Pracownia Psycho-
logiczna – 3,9 tys.

W latach 2010–2015 w Klinice wykonano: 3508 badań endoskopowych gór-
nego odcinka przewodu pokarmowego, 634 kolonoskopii, 420 pH-metrii i impe-
dancji przełyku, 931 manometrii przełyku lub manometrii odbytnicy, 1894 testów 
alergicznych płatkowych, 3328 testów alergicznych skórnych, 5157 testów odde-
chowych po obciążeniu laktozą, 227 badań motoryki żołądka (EGG). Wykonano 
także 346 badań antropometrycznych u dzieci cierpiących na przewlekłe choroby 
przewodu pokarmowego. 
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D o 2013 r. III Katedrą i Kliniką Pediatrii, Immunologii i Reumatologii 
Wieku Rozwojowego kierował prof. dr hab. Adam Jankowski. W tym 
okresie zespół tworzyło 5 adiunktów: dr n. med. Barbara Basiewicz-

-Worsztynowicz, dr n. med. Daiva Gorczyca, dr n. med. Wiesława Karnas-Kalem-
ba, dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, dr n. med. Bożena Polańska, 
a w działającej przy jednostce Pracowni Immunologii Ogólnej było zatrudnionych 
2 pracowników naukowo-technicznych – dr n. przyrod. Maryla Kazimierowska-
-Niemczuk i mgr biol. Urszula Stasiewicz. 

Wraz z przejściem prof. A. Jankowskiego na emeryturę kierownictwo jednost-
ki powierzono dr A. Lewandowicz-Uszyńskiej. W 2014 r. na emeryturę odeszły 
dr B. Polańska i dr B. Basiewicz-Worsztynowicz, a w 2015 r. dr W. Karnas-Kalemba. 
W wyniku konkursu na ich miejsce zatrudniono asystentów lek. Gerarda Paster-
naka i lek. Martę Zawiertę. Do zespołu dołączyli także uczestnicy studiów dokto-
ranckich: lek. Paulina Pachura, lek. Magdalena Urbanik, lek. Magdalena Prościak.

Funkcję adiunkta dydaktycznego do lipca 2015 r. pełniła dr W. Karnas-Kalem-
ba, a od października 2015 r. lek. G. Pasternak. Nastąpiła też zmiana na stanowi-
sku sekretarki: Elżbietę Mędyk, wieloletniego pracownika, zastąpiła od 1.01.2015 r 
Maria Szczerbowicz.

Pracownicy jednostki prowadzili zajęcia kliniczne dla polsko- i anglojęzycz-
nych studentów III roku Wydziału Lekarskiego z zakresu propedeutyki pediatrii 
oraz wykłady z tego zakresu dla studentów w języku polskim (dr A. Lewando-
wicz-Uszyńska) i dla studentów anglojęzycznych (dr B. Basiewicz-Worsztyno-
wicz), a także wykłady z zakresu pierwotnych niedoborów odporności w ramach 
przedmiotu immunologia kliniczna oraz z immunologii klinicznej dla studentów 
analityki medycznej (dr A. Lewandowicz-Uszyńska). 

W ramach działalności dydaktycznej były prowadzone 2 fakultety: pierwotne 
niedobory odporności (PNO) u dzieci – diagnostyka, obrazy kliniczne i leczenie 
(dr A. Lewandowicz-Uszyńska, lek. G. Pasternak) oraz reumatologia dziecięca 
w praktyce i teorii (dr D. Gorczyca).

Przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Roz-
wojowego działały 2 studenckie koła naukowe. SKN Pediatryczne im. J. Korczaka 
do 2014 r. było pod opieką dr B. Polańskiej, następnie opiekunem koła do chwili 
przejścia na emeryturę była dr B. Basiewicz-Worsztynowicz, a następnie dr A. Le-
wandowicz-Uszyńska i lek. M. Zawierta. Drugie to SKN Pediatryczne dla studen-
tów anglojęzycznych, którego opiekunem jest dr D. Gorczyca. Członkowie obu kół 
za swoje prace byli wielokrotnie nagradzani na konferencjach naukowych o zasię-
gu regionalnym i krajowym. 

W omawianym okresie odbyły się 2 obrony prac doktorskich, których promo-
torem był prof. A. Jankowski oraz kilku prac magisterskich na Wydziale Zdrowia 
Publicznego i Wydziale Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Wrocław-
skiego (promotorzy: prof. A. Jankowski, dr A. Lewandowicz-Uszyńska).

Profesor A. Jankowski do 2014 r. pełnił funkcję wojewódzkiego konsultanta 
ds. immunologii klinicznej oraz kierował Pracownią Immunologii w Instytucie 

III Katedra i Klinika Pediatrii, 
Immunologii  

i Reumatologii Wieku Rozwojowego

prof. dr hab. Adam Jankowski

dr Aleksandra Lewandowicz-
-Uszyńska
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Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Prowadził wykłady z zakresu immunologii dla studentów III i IV roku 
Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był członkiem Polskiej 
Grupy Roboczej ds. PNO, recenzentem prac magisterskich, doktorskich i habili-
tacyjnych, wielu grantów i programów naukowych oraz programów zdrowotnych 
dla AOTM.

Doktor A. Lewandowicz-Uszyńska pełniła funkcje: wojewódzkiego konsultan-
ta w dziedzinie pediatrii dla województwa dolnośląskiego, wiceprezesa Polskiego 
Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej (PTIDiK), wiceprzewodni-
czącej Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Oddział Dolnośląski oraz kierowała 
Sekcją Immunologii Wieku Rozwojowego PTIDiK. Jako członek Polskiej Grupy Ro-
boczej ds. PNO i Polskiej Federacji Towarzystw Pediatrycznych aktywnie uczest-
niczyła w rozwiązywaniu problemów dotyczących pediatrii. Została powołana na 
przewodniczącą zespołu ekspertów do akredytacji jednostek uprawnionych do 
prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych z dziedziny pediatrii oraz do ko-
misji (na wniosek CMKP) opiniującej dorobek naukowy i zawodowy z immunologii 
klinicznej. W 2014 r. została też powołana na przewodniczącą Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej z dziedziny pediatrii (na wniosek CEM), a w latach 2013 i 2014 przez 
MZ do komisji opracowującej nowy program specjalizacji z immunologii klinicz-
nej, podstawowy i modułowy. Była też recenzentem programów zdrowotnych dla 
AOTM i Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia. 

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowe-
go zorganizowała samodzielnie kilka konferencji: VII Konferencję naukowo-szko-
leniową „Zaburzenia odporności wieku rozwojowego. Współczesne zastosowania 
preparatów immunoglobulin” (Wrocław, 2010 r., kierownik Komitetu Organiza-
cyjnego i Naukowego – dr A. Lewandowicz-Uszyńska); „Postępy w leczeniu dzieci 
i osób dorosłych” (Wrocław, 2010 r.); konferencję naukowo-szkoleniową „Postaw 
na odporność – zacznij od diagnozy”(Wrocław, 2010 r.). Była także współorgani-
zatorem wielu konferencji naukowo-szkoleniowych: I Ogólnopolskiego Kongresu 
„Choroby autoimmunizacjne u dzieci” (Warszawa, 2010 r.), II Ogólnopolskiego 
Kongresu „Zakażenia, choroby autoimmunizacyjne i autozapalne u dzieci” (War-
szawa, 2012 r.), Czwartków Pediatrycznych, Posiedzeń Dolnośląskiej Szkoły Pe-
diatrii, Dolnośląskich Spotkań Pediatrów; „I Konferenci Polskiej Grupy Roboczej 
ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności” (Kraków, 2013 r.), „II Konferencji Pol-
skiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności” (Warszawa – Jó-
zefów, 2014 r.), „III Konferencji Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedo-
borów Odporności” (Warszawa – Wesoła, 2014 r.).

Doktor A. Lewandowicz-Uszyńska została wybrana na przewodniczącą Komi-
tetu Organizacyjnego i Członka Komitetu Naukowego Jubileuszowego „XV Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Immunologów Doświadczalnych i Klinicznych” (PTIDiK), 
który odbył się w dniach 26–28.06.2014 r. we Wrocławiu. W Zjeździe uczestniczyło 
ok. 450 immunologów z kraju i zagranicy (Anglii, Austrii, Czech, Danii, Francji, 
Niemiec, Słowacji, Ukrainy, USA). Podczas zjazdu odbyło się 6 sesji plenarnych, 

19 sesji referatowych, 19 plakatowych, 5 warsztatów (z zakresu: cytometrii, PNO, 
postępów w reumatologii, BMT, hodowli komórek mezenchymalnych), wygłoszono 
84 wykłady, w tym 21 przez zagranicznych gości. 

Pracownicy Kliniki – prof. A. Jankowski i dr A. Lewanowicz-Uszyńska wielokrot-
nie uczestniczyli w komitetach naukowych i organizacyjnych zjazdów, konferencji 
i sympozjów w XIV PTIDiK w Gdańsku, V i VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
„Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zapalnych, infekcyjnych 
i nowotworowych” (Jurata, 2010 r.). Na „XXXIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego” byli wykładowcami, przewodniczącymi sesji i warsztatów licznych 
kongresów i konferencji zagranicznych i krajowych, poświęconych problematyce roz-
poznawania i leczenia pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności. 

Doktor A. Lewandowicz-Uszyńska z ramienia Polskiego Towarzystwa Pedia-
trycznego i PTIDiK uczestniczyła w licznych spotkaniach, dyskusjach i ustaleniach 
dotyczących poprawy opieki nad dzieckiem, wystąpowała w Sejmie, Senacie RP, 
Centrali NFZ, MZ oraz u Rzecznika Praw Dziecka i w UNESCO. Jest współtwórcą 
ogólnopolskiego standardu z zakresu prowadzenia terapii substytucyjnej u pacjen-
tów z PNO wdrożonego w ośrodkach immunologii klinicznej w Polsce od 2011 r. 
oraz ogólnopolskich warsztatów dla lekarzy i pielęgniarek, zajmujących się opie-
ką nad pacjentami z PNO. Uczestniczyła w opracowaniu standardów dotyczących 
szczepień w stanach zaburzonej odporności. Jest zaangażowana w działalność edu-
kacyjną i charytatywną w ramach kampanii społecznej „Postaw na Odporność – 
zacznij od diagnozy” na rzecz pacjentów i ich rodzin z pierwotnymi niedoborami 
odporności, organizując cykliczne warsztaty edukacyjne „Moje życie z PNO” (Wro-
cław, 15.11.2011 r.), „Z bajką przez życie z PNO”, „Ja też mam swoje plany” (Wrocław, 
29.09.2012 r.), „Możliwości i potrzeby leczenia PNO”, „Warsztaty ze śmiechoterapii” 
(Wrocław, 19.10.2013 r.), „Terapia domowa preparatami immunoglobulin”, „Spotka-
nie z Mikołajem” (Wrocław, 20.12.2014 r.), „Mikołajkowe warsztaty terapii podskór-
nymi preparatami immunoglobulin” (Wrocław, 5.12.2015 r.).

Pracownicy jednostki prof. A. Jankowski, dr W. Karnas-Kalemba i dr A. Le-
wandowicz-Uszyńska aktywnie uczestniczyli w życiu Uczelni i byli członkami 
Rady Wydziału UMW.

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojo-
wego brała udział w szkoleniach podyplomowych lekarzy z zakresu pediatrii (kie-
rownik naukowy: dr A. Lewandowicz-Uszyńska) i immunologii klinicznej oraz 
diagnostów (kierownik naukowy: prof. A. Jankowski, dr A. Lewandowicz-Uszyń-
ska), corocznie organizując obowiązkowe kursy z tego zakresu (we współpracy 
z CMKP, dziekanatem KP i Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki 
Medycznej UMW). Pracownicy Katedry kierowali indywidualnym kształceniem 
wielu lekarzy z zakresu pediatrii i immunologii klinicznej. Członkowie zespołu 
uczestniczyli czynnie w Festiwalu Nauki Wrocławskiej (dr D. Gorczyca).

Pracownicy jednostki byli autorami kilkunastu samodzielnych projektów ba-
dawczych w ramach prac własnych Uczelni finansowanych przez KBN oraz w ra-
mach działalności statutowej. 
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W tym okresie opublikowano ok. 59 prac w czasopismach naukowych (564 pkt. 
MNiSW/KBN, IF = 12,776 pkt.), w tym 13 rozdziałów w podręcznikach. Najważ-
niejsze pozycje książkowe to: 

1. Kompendium pediatrii praktycznej, red. A. Jankowski, Cornetis, Wrocław 
2010; 

2. Leczenie substytucyjne preparatami immunoglobulin w pierwotnych niedo-
borach odporności, red. A. Lewandowicz-Uszyńska, B. Pietrucha, A. Szaflarska, 
Kolaż, Warszawa 2012 i 2013;

3. A. Lewandowicz-Uszyńska, A. Szaflarska, B. Pietrucha, J. Wójcik, R. Pochyl-
czuk, B. Kuśmirek, Standards of treatment with subcutaneous immunoglobulins in 
primary immunodeficiencies – guidelines for doctors and nurses drawn up by three 
immunology centers in Poland [w:] Proceeding of the 15th Meeting of the European 
Society Immunodeficiencies – ESID. Florence (Italy), October 3–6, 2012, ed. A. Et-
zioni, E. Gambineri, Medimond S.r.l., Bologna 2013, s. 123–125; 

Wygłoszono 31 doniesień zjazdowych, ponad 30 wykładów na zjazdach nauko-
wych oraz w ramach kształcenia podyplomowego lekarzy. 

Doktor A. Lewandowicz-Uszyńska została członkiem Komitetu Naukowego 
Standardów Medycznych i OSOZ oraz recenzentem „Central European Journal of 
Immunology” i „Postępów Higieny i Medycyny Doświadczalnej i Pediatrii Polskiej”. 

Zainteresowania naukowe i badawcze zespołu skupiały się wokół następują-
cych zagadnień: pierwotne niedobory odporności – od laboratorium do kliniki; 
aktywność metaboliczna neutrofili w patofizjologii wybranych schorzeń; bada-
nia zmian poziomu aktyny i jej izoform w neutrofilach a funkcja tych komórek 
u dzieci w wybranych schorzeniach; badania nad wrodzoną odpornością prze-
ciwwirusową u dzieci z nawracającymi zakażeniami; rola NNKT w patomecha-
niźmie wybranych schorzeń; udział elastazy w patomechanizmie kształtowania 
się chorób u dzieci; badania nad siecią cytokinową; aktywność chemokin u dzieci 
z astmą oskrzelową i NZDO; rola greliny i leptyny u dzieci z NZDO; wpływ diety 
wegetariańskiej na wybrane parametry immunologiczne.

Pracownicy III Katedry i Kliniki Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku 
Rozwojowego byli wielokrotnie nagradzani przez JM Rektora UMW za osiągnię-
cia organizacyjne (w 2012 r. Nagroda Indywidualna I stopnia – dr A. Lewando-
wicz-Uszyńska) i naukowe (w 2013 r. Nagroda Indywidualna I stopnia: dr A. Le-
wandowicz-Uszyńska i dr D. Gorczyca). W 2012 r. dr A. Lewandowicz-Uszyńska 
otrzymała nagrodę za najlepszą pracę edukacyjną (Symposium ESID, Florencja) 
oraz poglądową podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 
W 2014 r. prof. A. Jankowski otrzymał nagrodę JM Rektora UMW za całokształt 
działalności.

Pracownicy jednostki byli członkami wielu towarzystw naukowych w kraju: 
Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego To-
warzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, a także 
za granicą – European Society Immunodeficiency (ESID). Działali w sekcjach na-
ukowych towarzystw: Sekcji Immunologii Wieku Rozwojowego PTIDiK, Sekcji 

Wakcynologii PTIDiK, Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji PTIDiK, 
Sekcji Reumatologii PTR. 

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojo-
wego kontynuowała współpracę z jednostkami macierzystej Uczelni (m.in. z Ka-
tedrą Biochemii, Katedrą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hemato-
logii Dziecięcej, Katedrą Genetyki, Katedrą i Kliniką Nefrologii Pediatrycznej) 
oraz z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (Samodzielnym 
Laboratorium Bakteriofagowym, Laboratorium Immunogenetyki Klinicznej i Far-
makogenetyki, Zakładem Immunologii Chorób Zakaźnych, Laboratorium Gliko-
biologii i Oddziaływań Międzykomórkowych), z Kliniką Immunologii IP CZD 
w Warszawie, Instytutem Matki i Dziecka (Zakład Immunologii) w Warszawie, 
Katedrą i Zakładem Immunologii oraz Kliniką Immunologii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Krakowie, Instytutem Genetyki PAN w Poznaniu, Katedrą 
Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii UM w Łodzi, Kliniką Pediatrii, 
Immunologii i Nefrologii IP Matki i Dziecka w Łodzi. Nawiązano też współpracę 
z Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu, dzięki której pracownicy tamtejszej 
uczelni odbywali w Katedrze staż naukowy. Współpracowaliśmy ze Stowarzysze-
niem „Immunoprotect” z zakresu edukacji i bezpośredniej pomocy ich członkom.

III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojo-
wego do 2012 r. funkcjonowała na bazie Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego 
im. J. Korczaka we Wrocławiu, a następnie znalazła się w strukturach WSS im. 
J. Gromkowskiego. Funkcję Ordynatora Oddziału do 2012 r. pełnił prof. A. Jan-
kowski, a następnie dr A. Lewandowicz-Uszyńska. Na Oddziale, który jest jednym 
z największych w Polsce o tym profilu, były leczone dzieci z różnymi schorzeniami 
z zakresu pediatrii ogólnej oraz pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporno-
ści. Oddział realizował program lekowy „Leczenie pacjentów z PNO preparatami 
immunoglobulin” (podawanymi dożylnie i podskórnie).

Przy Oddziale Immunologii Klinicznej i Pediatrii działała także Poradnia Za-
burzeń Odporności obejmująca zasięgiem makroregion Dolnego Śląska. W porad-
ni pracowali: prof. A. Jankowski, dr A. Lewandowicz-Uszyńska, dr B. Polańska, 
dr K. Rymer. Doktor D. Gorczyca była także zatrudniona w Poradni Reumatolo-
gicznej dla dzieci.

Z uwagi na różnorodność przypadków klinicznych i dobre warunki lokalowe 
Oddział Immunologii Klinicznej i Pediatrii jest doskonałą bazą do celów dydak-
tycznych z zakresu pediatrii. Na Oddziale są także prowadzone badania z zakre-
su efektywności i bezpieczeństwa terapii preparatami immunoglobulin u dzieci 
z defektami odporności humoralnej. Oddział współpracuje i dzieli się doświad-
czeniem z innymi ośrodkami klinicznymi z zakresu leczenia PNO w trudnych 
sytuacjach klinicznych oraz współpracuje z ośrodkami immunologii klinicznej 
z zakresu prowadzenia i doskonalenia Polskiego Rejestru Pacjentów z PNO. 
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W latach 2010–2015 w Klinice opublikowano 127 prac, w tym 43 prace 
z IF. Całkowity IF = 60,76 pkt. Działalność naukowa skupiała się na 
następujących tematach: ostre zespoły bólowe miednicy małej u mło-

dych kobiet (20.11.2015 r.); schorzenia onkologiczne u dziewcząt od poczęcia do 
okresu młodzieńczego (4.12.2014 r.), diagnostyka prekoncepcyjna i zdrowie re-
produkcyjne kobiet (25.05.2013 r., organizator: I Katedra i Klinika Ginekologii 
i Położnictwa UMW). 

Oddział Ginekologii i Położnictwa znajduje się na I i II piętrze jednego z bu-
dynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. 
Na I piętrze są: sekretariat, sala porodowa (w tym wyodrębniona sala do cięć ce-
sarskich), blok porodowy z 4 łóżkami porodowymi oraz osobna sala do porodów 
rodzinnych i wodnych, Oddział Patologii Ciąży i Oddział Położniczy oraz Oddział 
Neonatologiczny z 4 stanowiskami do intensywnej terapii noworodka.

Na parterze Szpitala jest zlokalizowana Izba Przyjęć Położnictwa i Ginekolo-
gii, Poradnia Patologii Ciąży, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Ginekologiczno-
-Położnicza oraz Poradnia Ginekologii Dziewczęcej, która funkcjonuje od 2014 r. 
jako jedyny taki ośrodek na Dolnym Śląsku. W Poradni Patologii Ciąży przyjmuje 
się ciężarne z różnymi schorzeniami, szczególnie chorujące na cukrzycę ciążową 
i przedciążową. Oddział Ginekologii Operacyjnej łącznie z blokiem operacyjnym 
oraz Ginekologią Septyczną znajdują się na II piętrze. 

Oddział Ginekologii i Położnictwa jest ośrodkiem III stopnia referencyjności. 
W położnictwie zapewnia pełny zakres świadczeń z zakresu ciąży i porodu fi-
zjologicznego, możliwość odbywania porodów rodzinnych i w immersji wodnej, 
a także prowadzenie porodu z zastosowaniem bezpłatnego znieczulenia wziew-
nego. Oddział jako ośrodek najwyższego stopnia referencyjności zabezpiecza wy-
odrębnioną salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego w stałej gotowości 
operacyjnej jako zabezpieczenie porodów naturalnych oraz do planowych cięć 
cesarskich, w tym w najtrudniejszych stanach położniczych. Codzienną praktyką 
są przyjęcia ciąż powikłanych, przekazywanych ze szpitali o niższych stopniach 
referencyjności, ciąż wielopłodowych, porodów przedwczesnych, ciężarnych z po-
ważnymi schorzeniami pozapołożniczymi, ciężarnych chorujących na cukrzycę. 

Klinika zapewnia pełną opiekę z zakresu ginekologii zachowawczej i opera-
cyjnej, a także onkologii ginekologicznej z zastosowaniem chirurgii klasycznej, 
laparoskopii i histeroskopii. Na bloku operacyjnym ginekologii wykonywane są 
operacje naprawcze w przypadkach zaburzeń statyki narządu rodnego. Wykonuje 
się laparoskopie diagnostyczne w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, endometriozy 
czy zespołu policystycznych jajników, a także laparoskopie operacyjne obejmujące 
usunięcie niezłośliwych guzów jajnika oraz operacje korekcyjne wad rozwojowych 
narządu rodnego. Przeprowadza się diagnostykę histeroskopową zmian rozrosto-
wo-przerostowych śluzówki macicy, a także operacje histeroskopowe usunięcia 
polipów, mięśniaków podśluzówkowych czy wycięcia przegrody macicy. W przy-
padkach nowotworów żeńskiego narządu płciowego wykonywane są zabiegi rady-
kalnego usunięcia narządu rodnego z usunięciem węzłów chłonnych biodrowych, I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

prof. dr hab. Lidia Hirnle
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zasłonowych i ok.aortalnych. W jednostce pracuje 16 doświadczonych lekarzy 
specjalistów ginekologii i położnictwa, w tym 4 ze specjalizacją ginekologiczno-
-onkologiczną. Przy Klinice działa Szkoła Rodzenia „Bocianek” prowadzona przez 
zespół wysoko wykwalifikowanych położnych oraz lekarzy. Powstało także Ho-
spicjum Perinatalne, które oferuje pomoc psychologa dla rodziców oraz wsparcie 
w żałobie. 

Klinika dysponuje najnowszymi, wysokiej klasy aparatami USG (Voluson E6), 
które umożliwiają wykonanie wysokospecjalistycznych badań z zakresu gineko-
logii i położnictwa. 
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L ata 2010–2015 to okres wielkich zmian w Klinice. Po wielu latach jednost-
ka kierowana przez prof. Mariusza Zimmera przeniosła się z wysłużonej 
siedziby przy ul. Dyrekcyjnej 5/7 do nowego budynku w kompleksie Kli-

nik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej. Miało to miejsce 
11.04.2011 r. Przeprowadzka odbyła się w błyskawicznym tempie, w ciągu jedne-
go weekendu: w piątek zespół przestał pracować w starym miejscu, a już w po-
niedziałek pierwszego dnia pracy w nowej jednostce przeprowadzono pierwszą 
operację – cięcie cesarskie u pacjentki po przeszczepie wątroby. Na dalsze świę-
towanie nie było czasu, gdyż podczas kolejnych dni Oddział zapełniał się nowymi 
pacjentami, którzy wymagali troskliwej opieki. 

Pełną parą pracuje powstały jeszcze przy ul. Dyrekcyjnej Dział Szybkiej Diag- 
nostyki Płodu – DSDP, nowoczesna jednostka zorganizowna w formie tzw. „Kli-
niki Jednego Dnia”. Dzięki doświadczonemu personelowi wyposażonemu w no-
woczesny sprzęt – kardiotokografy z komputerową analizą zapisu oraz nowocze-
sny ultrasonograf z opcją kolorowego Dopplera, trójwymiarową analizą obrazu 
– istnieje w tym miejscu możliwość dokładnej diagnostyki ciężarnych w trybie 
ambulatoryjnym, dzięki czemu nie trzeba przyjmować ich na Oddział i można 
prowadzić leczenie poza nim. Pozwoliło to znacznie zwiększyć liczbę przyjmo-
wanych pacjentów, a Dział DSDP stał się ośrodkiem referencyjnym, jeśli chodzi 
o diagnostykę płodu dla innych szpitali i oddziałów z całego Dolnego Śląska.

Drugą jednostką, która poszerzyła zakres świadczonych usług, była pracow-
nia endoskopii specjalizująca się w wykonywaniu histeroskopii oraz laparoskopii. 
Dzięki uzupełnieniu wyposażenia w Dziale (po przeprowadzce w nowe miejsce), 
zwiększyła się liczba zabiegów histeroskopowych i laparoskopowych, co umocniło 
pozycję Kliniki jako lidera zabiegów histeroskopowych w Polsce. 

Przeniesienie jednostki w nowe miejsce umożliwiono współpracę interdyscy-
plinarą, najlepiej widoczną podczas zabiegów chirurgicznych w przypadkach ło-
żyska przerośniętego. Dzięki zaangażowaniu lekarzy z obydwu Klinik Ginekologii 
i Położnictwa oraz Katedry Radiologii udało się opracować i wdrożyć algorytm 
postępowania w przypadkach łożyska przerośniętego, co pozwoliło na znacznie 
bezpieczniejsze postępowanie w tych przypadkach, przy zastosowaniu baloniko-
wania tętnic biodrowych wewnętrznych. W trudnych przypadkach nieoceniona 
jest pomoc psychologa klinicznego, który jest członkiem zespołu Kliniki, a co-
dzienna praca nie byłaby możliwa bez zespołu pielęgniarek i położnych zaangażo-
wanych w proces leczniczy oraz 2 sekretarek medycznych, pomagających czuwać 
nad dokumentacją związaną z pracą jednostki. 

Działalność naukowa jednostki w tym okresie to ponad 80 prac pełnoteksowych 
w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych, rozdziały w podręcz-
nikach z zakresu położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej. To również 
wykłady, doniesiena oraz komunikaty na zjazdach polskich oraz zagranicznych. 

Wszystko to w rezultacie doprowadziło do uzyskania przez pracowników Klini-
ki tytułu profesora (M. Zimmer), stopnia doktora habilitowanego (Jerzy Florjański) II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa

prof. dr hab. Mariusz Zimmer
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oraz 7 stopni doktora nauk medycznych. W końcowej fazie przygotowań są 2 prze-
wody habilitacyjne.

Główna tematyka naukowa prac prowadzonych w Klinice to: nowoczesne me-
tody diagnostyczne dobrostanu płodu – elektrokardiografia płodowa, nowoczesne 
metody badania unaczynienia łożyska (3D/4D Angio Power Doppler) oraz proble-
matyka blizny po cięciu cesarskim.

Działalność dydaktyczna to zajęcia ze studentami i lekarzami. W omawianym 
okresie zwiększyła się liczba studentów uczących się położnictwa i ginekologii na 
bazie jednostki. Oprócz Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego po-
jawiły się zajęcia dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Anali-
tyki Medycznej oraz English Division. Klinika prowadzi szkolenie specjalizacyjne 
z zakresu położnictwa i ginekologii oraz z perinatologii. W latach 2010–2015 szko-
lenie specjalizacyjne zakończyło 10 lekarzy, a tym samym uzyskało tytuł specja-
listy z zakresu położnictwa i ginekologii, a kontynuuje je 12 rezydentów. Klinika 
stale organizuje kursy w ramach kształcenia podyplomowego, dotyczące endo-
skopii ginekologicznej, ultrasonografii w położnictwie i ginekologii, diagnostyce 
i terapii płodu oraz patofizjologii ciąży i porodu.

Obecnie w Klinice pracuje 33 lekarzy, w tym 17 na etatach UMW, 4 na etatach 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz 12 rezydentów.
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T ematy badań naukowych prowadzonych w jednostce w latach 2010–2015 
to: przydatność różnych metod diagnostycznych w rozpoznawaniu i mo- 
nitorowaniu zakażeń okresu noworodkowego, ocena przydatności dia-

gnostycznej i rokowniczej troponiny u noworodków z niedotlenieniem ok.porodo-
wym, ocena skutków zaniechania przez rodziców szczepień w okresie noworod-
kowym na realizację kalendarza szczepień do 12 miesiąca życia dziecka, leczenie 
zespołu zaburzeń oddychania noworodków w codziennej praktyce klinicznej – 
ocena zgodności z europejskimi wytycznymi z 2013 r., wczesne zaburzenia gospo-
darki fosforanowej u noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną, zastosowanie 
kompleksowych badań USG w przesiewowej ocenie stanu noworodka, ocena stanu 
klinicznego i odległych powikłań u wcześniaków pochodzących z ciąż mnogich.

We współpracy z Katedrą i Zakładem Immunochemii prowadzono badania 
z zakresu ekspresji alfa 1,2-fukozy na glikokoniugantach mleka ludzkiego, oceny 
wybranych parametrów immunologicznych w mleku matek wcześniaków i wie-
loraczków.

Wieloośrodkowe badanie krajowe, koordynowane przez jednostkę w latach 
2012–2015, to ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego 
standardu opieki ok.porodowej w Polsce.

Klinika Neonatologii bierze udział w standaryzacji procedur i zabiegów neo-
natologicznych. Opracowane standardy są publikowane w czasopismach nauko-
wych. Są to m.in.: 

1. B. Królak-Olejnik, Wytyczne dotyczące stosowania preparatów krwiopo-
chodnych u  noworodków, Stand. Med. Pediatr. 2013, 10(2), s. 242–243  (Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Neonatus 2013”, Poznań,  
24–25.05.2013;

2. B. Królak-Olejnik, M. Nehring-Gugulska, A. Oslislo, Standard postępowania 
poporodowego sprzyjający karmieniu naturalnemu noworodków z małą urodze-
niową masą ciała, Stand. Med. Pediatr. 2012, 9(3), s. 405–411;

3. K. Szmyd, R. Śmigiel, B. Królak-Olejnik, Propozycje postępowania z nowo-
rodkiem w przypadku rozpoznania wady letalnej w okresie prenatalnym, Pediatr. 
Pol. 2014, 89(6), s. 389–394;

4. B. Królak-Olejnik, Bezdech wcześniaków i niemowląt – patofizjologia, far-
makoterapia. Aktualne rekomendacje, Stand. Med. Pediatr. 2015, 12(1), s. 97–104;

5. M. Nehring-Gugulska, U. Bernatowicz-Łojko, M. Żukowska-Rubik, 
K. Osuch, B. Sztyber, J. Żołnowska, A. Pietkiewicz, A. Muszyńska, K. Asztabska,  
K. Jeleń, B. Królak-Olejnik, Projekt organizacji opieki zdrowotnej nad matką 
i dzieckiem uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji [w:] Skutecznie o lak-
tacji i karmieniu piersią, red. B. Sztyber, E. Dmoch-Gajzlerska, Warszawa 2015, 
s. 81–115; 

6. E. Terpińska, I. Korczak, M. Szymczyk-Nużka, B. Królak-Olejnik, Leczenie 
krwią i jej składnikami w neonatologii – przegląd rekomendacji i propozycja po-
stępowania opracowana w Klinice Neonatologii UM we Wrocławiu, Stand. Med. 
Pediatr. 2015, 12(3), s. 443–454.

Katedra i Klinika Neonatologii

prof. dr hab.  
Barbara Królak-Olejnik
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Pracownicy Katedry i Kliniki Neonatologii w latach 2010–2015 byli autorami 
i współautorami ponad 80 publikacji i doniesień zjazdowych, w tym prac opubli-
kowanych w czasopismach z listy IF:

1. R. Śmigiel, A. Szafrańska, M. Czyżewska, A. Rauch, Ch. Zweier, D. Patkow-
ski, Severe clinical course of Hirschsprung disease in a Mowat-Wilson syndrome 
patient, J. Appl. Genet. 2010, 51(1), s. 111–113. IF = 1,482 pkt.;

2. K. Bober, J. Świetliński, J. Zejda, K. Kornacka, D. Pawlik, J. Behrendt, E. Ga-
jewska, M. Czyżewska, P. Korbal, J. Witalis, W. Walas, M. Wilińska, A. Turzańska, 
G. Zieliński, B. Czeszyńska, T. Bachman, A multicenter randomized controlled 
trial comparing effectiveness of two nasal continuous positive airway pressu-
re devices in very-low-birth-weight infants, Pediatr. Crit. Care Med. 2012, 13(2),  
s. 191–196. IF = 2,354 pkt.;

3. B. Echolc, A. Sonsala, M. Skiba, J. Karpe, J. Bursa, B. Królak-Olejnik, B. Ma-
zur, Quantitative changes of NK cells in umbilical cord blood of neonate in re-
lation to the mode of delivery, Cent. Eur. J. Immunol. 2012, 37(3), s. 270–274.  
IF = 0,378 pkt.;

4. B. Królak-Olejnik, I. Olejnik, Late-preterm cesarean delivery and chemokines 
concentration in the umbilical cord blood of neonates, J. Matern.-Fetal Neonatal. 
Med. 2012, 25(9), s. 1810–1813. IF = 1,518 pkt.;

5. M. Zimmer, T. Fuchs, M. Pomorski, R. Geneja, B. Królak-Olejnik, M. La-
chowska, D. Paluszyńska, Extremely delayed delivery of second and third fetus 
in spontaneous triplet pregnancy, J. Obstet. Gynaecol. 2013, 33(5), s. 524–525.  
IF = 0,604 pkt.;

6. A. Materna-Kiryluk, B. Więckowska, K. Wiśniewska, M. Czyżewska, U. Go-
dula-Stuglik, R. Jaworska-Bobkier, Z. Walencka, Z. Kucharska, A. Latos-Bieleńska, 
Spatial and temporal clustering of isolated cleft lip with or without cleft palate in 
Poland, Int. J. Environ. Health Res. 2014, 24(6), s. 567–579. IF = 1,573 pkt.

7. A. Pająk, A. Szczygieł, D. Paluszyńska, B. Królak-Olejnik, Congenital skin 
aplasia on the lower limb in a premature infant with ELBW – case report, Ital. 
J. Pediatr. 2014, 40, art. 88. IF = 1,523 pkt.;

8. A. Szafrańska, A. Pająk, K. Kiliś-Pstrusińska, B. Królak-Olejnik, Renal vein 
thrombosis in a newborn with abnormal factor VIII level: Clinical case report, 
Medicine (Baltimore) 2015, 94(31), poz. e1197. IF = 5,723 pkt.

W 2010 r. jednostka była organizatorem kilku ważnych spotkań we Wrocławiu: 
konferencji dla lekarzy neonatologów „Zastosowanie hipotermii w leczeniu nowo-
rodków z niedotlenieniem ok.porodowym” (31.03.2010 r.), współorganizatorem 
III Międzynarodowej konferencji naukowej dla lekarzy i położnych „Optymalny 
poród – wyzwania współczesnego położnictwa” (24.09.2010 r.), konferencji nauko-
wo-szkoleniowej dla lekarzy neonatologów województwa dolnośląskiego „Aktual-
ne problemy w opiece nad noworodkiem” (15.12.2010 r.).

W 2012 r. jednostka współorganizowała międzynarodową konferencję neo-
natologiczną w Książu „Nowe trtendy w neonatologii” (21–22.09.2012 r.), 2 kon-
ferencje krajowe: Ogólnopolska Konferencja „Rola Zespołów Żywieniowych 

w optymalnym i bezpiecznym żywieniu pozajelitowym w neonatologii” (Wrocław, 
27.04.2012 r.) oraz konferencję naukowo-szkoleniową dla lekarzy neonatologów 
województwa dolnośląskiego „Aktualne problemy w opiece nad noworodkiem” 
(Wrocław, 13.12.2012 r.).

Katedra i Klinika Neonatologii wraz z Fundacją „Daj Szansę Wcześniakowi” 
współorganizuje od marca 2013 r. cykliczne spotkania edukacyjne dla rodziców 
wcześniaków pt. „ABC Wcześniaka”, których zadaniem jest wsparcie dla rodziców 
dzieci urodzonych przedwcześnie z zakresu prawidłowej opieki, pielęgnacji, reha-
bilitacji i szczepień, a od 2015 r. Klinika organizuje we własnym zakresie „War- 
sztaty edukacyjne dla rodziców wcześniaków i nie tylko...”

Jednostka, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. B. Królak-Olejnik, zor-
ganizowała w dniach 14–15.06.2013 r. „I Wrocławskie Forum Neonatologiczne 
Daj Szansę Wcześniakowi”, którego celem było upowszechnianie wiedzy doty-
czącej opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, a także piknik promocji 
zdrowia dla dzieci „Dbamy o zdrowie naszych dzieci” (16.06.2014 r.) z udziałem 
specjalistów z dziedziny neonatologii, neurologii dziecięcej, endokrynologii, der-
matologii, ortopedii, fizjoterapii i in. „Wrocławskie Forum Neonatologiczne” jest 
cyklem konferencji naukowo-szkoleniowych przeznaczonych dla lekarzy neonato-
logów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, chirurgów, okulistów sprawujących opiekę 
nad noworodkiem, zarówno w szpitalu, jak i po wypisaniu do domu, a także dla 
położnych, pielęgniarek, rehabilitantów i wszystkich zainteresowanych aktualny-
mi zaleceniami dotyczącymi diagnostyki, profilaktyki i leczenia najmniejszego 
pacjenta od pierwszych dni życia. „II Wrocławskie Forum Neonatologiczne” zor-
ganizowano w dniach 19–20.06.2015 r. 

Katedra i Klinika Neonatologii zorganizowała wraz z USK 20.09.2013 r. ko-
lejną konferencję w ramach „Wrocławskiego Forum Neonatologicznego” na te-
mat leczenia żywieniowego u noworodków pt. „Terapia Żywieniowa Noworodka”. 
W dniach 15–17.05.2014 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny – Klinika Neonatologii 
wraz z Kliniką Neonatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacją 
UMW organizowała międzynarodową konferencję w ramach Fundacji Ipokrates 
„Infectious diseases and immunologic disorders in neonates and children”, po-
święconą chorobom zakaźnym i zaburzeniom immunologicznym u noworodków 
i dzieci, z udziałem profesorów będących najwybitniejszymi postaciami światowej 
neonatologii.

Co roku jednostka we współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towa-
rzystwa Neonatologicznego organizuje szkolenia dla lekarzy z regionu pt. „Aktu-
alne problemy w opiece nad noworodkiem”.

W latach 2010–2011 pracownicy Kliniki, będącej jeszcze częścią Kliniki Gine-
kologii, Położnictwa i Neonatologii, po przeniesieniu jednostki z ul. Dyrekcyjnej, 
brali udział w organizacji i tworzeniu nowej bazy klinicznej i dydaktycznej w kom-
pleksie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej.

Pracownicy Kliniki byli członkami zespołów ekspertów. Doktor n. med. Mał-
gorzata Czyżewska w latach 2009–2012 była członkiem zespołu ekspertów ds. 
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opracowania i wdrażania programu poprawy opieki perinatalnej w województwie 
dolnośląskim, powołanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Ze-
spół został stworzony w związku z niekorzystnym współczynnikiem umieralno-
ści ok.porodowej w województwie dolnośląskim, w celu opracowania programu 
naprawczego oraz nadzoru nad jego realizacją. Zespół dokonał oceny sytuacji 
w opiece perinatalnej na terenie województwa oraz sformułował zadania progra-
mu, obejmujące m.in: poprawę organizacji trójstopniowej opieki przedporodowej, 
poprawę organizacji transportu noworodków, uzupełnienie wyposażenia oddzia-
łów położniczych i neonatologicznych w konieczny sprzęt medyczny, organizację 
certyfikowanych szkół rodzenia, upowszechnienie stosowania znieczuleń poro-
dowych.

Program, po zaakceptowaniu przez władze samorządowe i przyznaniu środków 
finansowych na realizację, został wdrożony, przyczyniając się do znacznej popra-
wy współczynników umieralności ok.porodowej w województwie dolnośląskim.

Doktor M. Czyżewska jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neona-
tologii, bierze udział w spotkaniach zespołu ekspertów na szczeblu krajowym, 
organizowanych przez krajowego konsultanta w dziedzinie neonatologii prof. dr 
hab. Ewę Helwich.

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii prof. B. Królak-Olejnik była człon-
kiem zespołu opiniującego wskazania i zasadność refundacji profilaktyki zakażeń 
RSV w Ministerstwie Zdrowia w 2013 r., a obecnie jest członkiem: zespołu powo-
łanego przez Departament Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia opiniujące-
go zasadność poradnictwa laktacyjnego w Polsce i możliwości realizacji wsparcia 
i porady laktacyjnej przez personel medyczny i konsultantów laktacyjnych, ds. mo-
nitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki ok.porodowej po-
wołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. Urz. 
Min. Zdr. poz. 72), zespołu opiniującego i tworzącego standardy w neonatologii 
cz. II, powołanego przez Polskie Towarzystwo Neonatologiczne oraz członkiem 
Zarządu Europejskiego Towarzystwa Konsultantów Laktacyjnych (ELACTA).

Celem procesu dydaktycznego prowadzonego w Katedrze i Klinice Neonato-
logii jest: realizacja programu kształcenia studentów VI i IV roku Wydziału Le-
karskiego i English Division z zakresu przedmiotu klinicznego – neonatologia 
(zapoznanie studentów z zasadami organizacji opieki perinatalnej, najczęściej wy-
stępującymi problemami adaptacyjnymi i zaburzeniami występującymi w okre-
sie noworodkowym, wykształcenie umiejętności oceny zdrowego noworodka, 
planowania postępowania profilaktycznego, badań przesiewowych i szczepień, 
zapoznanie studentów z problemami noworodka o małej masie ciała, zapoznanie 
studentów z zasadami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w stanach 
przejściowych, wadach wrodzonych i wybranych schorzeniach okresu noworod-
kowego, wykształcenie umiejętności prawidłowej oceny stanu odżywienia nowo-
rodka z uwzględnieniem terapii żywieniowej i promocji karmienia naturalnego, 
zapoznanie studentów z zasadami resuscytacji oddechowo-krążeniowej po uro-
dzeniu i postępowaniu w stanach zagrożenia życia noworodka); realizacja aktyw-

nego uczestnictwa studentów Wydziału Lekarskiego w dodatkowych zajęciach 
poszerzających wiedzę w ramach zajęć fakultatywnych i studenckiego koła na-
ukowego; realizacja programu kształcenia słuchaczy studiów II stopnia Wydziału 
Nauk o Zdrowiu z zakresu przedmiotu intensywny nadzór neonatologiczny – kie-
runek położnictwo; realizacja programu kształcenia studentów studiów II stopnia 
Wydziału Nauk o Zdrowiu z zakresu przedmiotu choroby cywilizacyjne i opieka 
nad matką i dzieckiem – kierunek zdrowie publiczne; realizacja programu praktyk 
zawodowych dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego, w tym dla lekarzy z En-
glish Division, praktyk zawodowych podyplomowych dla rezydentów oraz prak-
tyk cząstkowych dla lekarzy w trakcie specjalizacji, zgodnie z planem poszcze-
gólnych specjalizacji, opieka nad studentami z programu Erasmus; organizacja 
i prowadzenie obowiązkowych kursów dla lekarzy specjalizujących się z zakresu 
neonatologii: zasady resuscytacji noworodka, promocja zdrowia w perinatologii, 
kurs wprowadzający podstawy fizjologii i patologii noworodka; organizacja i pro-
wadzenie szkoleń dla lekarzy pediatrów, neonatologów, pielęgniarek i położnych 
pracujących z noworodkiem.

Pracownicy Katedry i Kliniki Neonatologii są autorami rozdziałów z dziedziny 
neonatologii w podręcznikach dla lekarzy i studentów:

1. E. Gajewska, M. Czyżewska, E. Terpińska, Fizjologia noworodka oraz wy-
brane zagadnienia z patologii okresu noworodkowego [w:] Kompendium pediatrii 
praktycznej, red. A. Jankowski, Wrocław 2010, s. 263–326;

2. M. Lachowska, D. Paluszyńska, A. Szafrańska, E. Terpińska, M. Czyżewska: 
Opieka nad noworodkiem [w:] Medycyna rodzinna – co nowego?, t. 2, red. A. Ste-
ciwko, Wrocław 2010, s. 367–372;

3. M. Mazurak, M. Czyżewska, D. Paluszyńska, Neonatologia. Atlas, Warszawa 
2012, s. 109;

4. E. Gajewska, M. Czyżewska, D. Paluszyńska, Patofizjologia niewydolności 
oddechowej u noworodka [w:] Wentylacja nieinwazyjna u noworodków, red. E. Ga-
jewska, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Warszawa 2012, s. 49–78;

5. B. Królak-Olejnik, Karmienie piersią w wybranych stanach patologii nowo-
rodka donoszonego i niemowlęcia [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Pod-
ręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek 
i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 
2012, s. 363–371; 

6. B. Królak-Olejnik, Matczyne przeciwwskazania do karmienia piersią [w:] 
Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów 
laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, 
M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 373–376;

7. B. Królak-Olejnik, Przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony dziecka 
[w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultan-
tów laktacyjnych oraz położnych, pięlegniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugul-
ska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Medycyna Praktyczna, Kraków 2012,  
s. 377–378;
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8. B. Królak-Olejnik, M. Nehring-Gugulska, Stosowanie leków a karmienie 
piersią [w:] Karmienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i kon-
sultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-
-Gugulska, M. Żukowska-Rubik, A. Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 275–282;

9. A. Oslislo, B. Królak-Olejnik, Wcześniactwo a karmienie piersią [w:] Kar-
mienie piersią w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów lakta-
cyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy, red. M. Nehring-Gugulska, M. Żu-
kowska-Rubik, A.Pietkiewicz, Kraków 2012, s. 379–385;

10. E. Gajewska, A. Szafrańska, Kryteria wypisania noworodka ze szpitala oraz 
zasady opieki w warunkach domowych [w:] Neonatologia, red. J. Szczapa, Warsza-
wa 2015, s. 515–570;
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D ziałalność naukowa jednostki koncentrowała się na następujących te-
matach: biochemiczne markery metabolizmu tkanki kostnej i chrząstki 
– monitorowanie aktywności RZS (dr Katarzyna Gruszecka, lata 2009– 

–2010); rola limfocytów T w toczniu układowym trzewnym i twardzinie układowej  
(dr med. Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, lata 2010–2012); porównawcza ocena 
angiogenezy w układowych chorobach tkanki łącznej (dr med. Renata Sokolik, 
lata 2010–2011); znaczenie limfocytów T i B i wydzielanych przez nie cytokin 
we wczesnym zapaleniu stawów (prof. dr hab. Piotr Wiland, lata 2010–2013); 
ocena wzajemnej zależności procesu angiogenezy i aktywności choroby w ukła-
dowych schorzeniach tkanki łącznej (dr n. med. Marta Madej, lata 2011–2013); 
suplementacja witaminy D3 a stabilność posturalna i ryzyko upadków u kobiet 
z niedoborem witaminy D3 (dr K. Gruszecka, lata 2012–2013), określenie czynni-
ków predysponujących do rozwoju ZZSK oraz zmian narządowych w przebiegu 
spondyloartropatii (prof. P. Wiland, lata 2012–2014); ocena poziomów wybranych 
cytokin prozapalnych u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (dr R. Sokolik, 
lata 2013–2014); ocena populacji efektorowych limfocytów T z obniżoną ekspresją 
łańcucha TCRć (TCRćdim) we krwi obwodowej u chorych na toczeń rumienio-
waty układowy (dr M. Szmyrka-Kaczmarek, lata 2014–2016); oznaczanie pozio-
mów wybranych interleukin oraz polimorfizmów receptorów dla tych interleukin 
u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (dr R. Sokolik, lata 2015–2016); ocena 
potencjalnych biomarkerów i wpływu czynników prognostycznych na przebieg 
wczesnego zapalenia stawów (dr hab. Jerzy Świerkot, prof. nadzw., lata 2015–2017).

W Katedrze były realizowane następujące granty NCN: „Ocena aktywności 
czynników transkrypcyjnych i stężenia wybranych cytokin u chorych na reumatoi- 
dalne zapalenie stawów o niekorzystnych czynnikach rokowniczych” (prof. P. Wiland, 
lata 2010–2014); „Aktywność układu JAK/STAT oraz NF-κB u chorych na zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa” (prof. P. Wiland, lata 2011–2014); „Znaczenie 
polimorfizmów genów kodujących TNF-alfa, TNFR1, TNFR2, TRAF1, TRAF6 i TA-
CE oraz parametrów klinicznych i biomarkerów w efektywności terapii inhibitorami 
TNF alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów” (dr hab. J. Świerkot, lata 
2011–2014); „Znaczenie badań immunologicznych, neuroradiologicznych i neuro-
elektrofizjologicznych we wczesnej diagnostyce zajęcia ośrodkowego układu nerwo-
wego w toczniu układowym” (dr M. Szmyrka-Kaczmarek, lata 2009–2013).

Realizowano następujące granty dla młodych naukowców: „Ocena wpływu 
czynników ryzyka miażdżycy i współistniejących chorób sercowo-naczyniowych 
na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów” (dr M. Madej, lata 2011–2014); 
„Ocena częstości występowania zakażenia Porphyromonas gingivialis i wpływ le-
czenia periodontologicznego na aktywność choroby u pacjentów z reumatoidal-
nym zapaleniem stawów i spondyloartropatiami zapalnymi” (dr hab. J. Świerkot, 
lek. Katarzyna Białowąs, lata 2014–2016).

Katedra objęła patronat merytoryczny nad coroczną ogólnopolską konferencją 
organizowaną przez wydawnictwo Termedia – „Trendy w reumatologii” (na prze-
łomie lat 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015) wraz z wyda-

Katedra i Klinika Reumatologii  
i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. Piotr Wiland
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niem książki na ten temat. Miała także udział w organizacji corocznej ogólnopol-
skiej konferencji IAMP – „Interdyscyplinarne oblicza reumatologii w Warszawie” 
(kierownictwo Rady Naukowej – prof. P. Wiland) oraz międzynarodowej konfe-
rencji „IX Środkowoeuropejski Kongres Reumatologiczny CECR 2012” (Kraków, 
kierownictwo Rady Naukowej – prof. P. Wiland). W latach 2011–2014 prof. P. Wi-
land był prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Wydano następujące podręczniki: Łuszczycowe zapalenie stawów. Podejście 
interdyscyplinarne i Zmiany narządowe w chorobach reumatycznych.

Działalność dydaktyczna obejmowała kursy dla specjalizujących się w reuma-
tologii: kurs wprowadzający zarys reumatologii – podział chorób reumatycznych, 
epidemiologia, główne grupy chorób, patogeneza, diagnostyka i  leczenie; kurs 
spondyloartropatie seronegatywne i związek zakażenia z zapaleniem stawów obej-
mujący zagadnienie reaktywnego zapalenia stawów i spondyloartropatii serone-
gatywnych; choroby zakaźne a choroby reumatyczne; kurs postępy w diagnozo-
waniu i leczeniu chorób reumatycznych z elementami genetyki klinicznej, w tym 
zarys genetyki klinicznej oraz postępy w diagnozowaniu i leczeniu niektórych 
chorób reumatycznych; kurs choroby stawów wywołane przez kryształy i diagno-
styka laboratoryjna płynu stawowego. Organizowano także ogólnopolskie szko-
lenia z zakresu USG narządu ruchu ze współudziałem Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego.

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych jest największym na Dolnym 
Śląsku oddziałem reumatologicznym, dysponuje 40 łóżkami, prowadzi szeroką 
diagnostykę i terapię z zakresu zapaleń stawów, układowych chorób tkanki łącz-
nej, zapaleń naczyń oraz chorób rzadkich. W ramach diagnostyki amyloidozy 
wykonujemy biopsję tkanki tłuszczowej, biopsję ślinianek w diagnostyce zespołu 
Sjögrena oraz zespołu IgG4, wczesną diagnostykę twardziny układowej we współ-
pracy z europejską grupą EUSTAR. Jednostka posiada akredytację do szkolenia 
specjalizacyjnego z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii, prowadzi też 
przyszpitalną Poradnię Reumatologiczną i Osteoporozy.
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Wydział  
Lekarsko-Stomatologiczny

W ydział Lekarsko-Stomatologiczny został powołany Zarządzeniem 
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu nr 31/XIIIR/2000 z dnia 
24 maja 2000  r. i  utworzony na bazie dotychczasowego Oddziału 

Stomatologii Wydziału Lekarskiego. Swoją działalność rozpoczął 1.10.2000 r.
Rada Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wybrała następujące władze dzie-

kańskie: kadencja od 1.09.2008 r. do 31.08.2012 r.: Dziekan: dr hab. Beata Kawala, prof. 
nadzw., Prodziekani: ds. Nauki – dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, ds. Studentów 
– dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw.; kadencja od 1.09.2012 r. do 31.08.2016 r.: Dzie-
kan: prof. dr hab. Beata Kawala, Prodziekani: ds. Nauki – dr hab. Małgorzata Radwan-
-Oczko, prof. nadzw., ds. Studentów – dr hab. Wiesław Kurlej, prof. nadzw. 

W  skład Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego wchodzą następujące jed-
nostki organizacyjne: Katedra Stomatologii Zachowawczej i  Dziecięcej (Zakład 
Stomatologii Zachowawczej i  Dziecięcej), Katedra Protetyki Stomatologicznej 
(Zakład Protetyki Stomatologicznej, Zakład Materiałoznawstwa), Katedra Perio-
dontologii (Zakład Periodontologii, Zakład Patologii Jamy Ustnej), Katedra Chirur-
gii Stomatologicznej (Zakład Chirurgii Stomatologicznej), Katedra i Klinika Chi-
rurgii Szczękowo-Twarzowej, Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji (Zakład 
Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych 
Twarzy, Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych), Klinika Chirurgii Mało-
inwazyjnej i Proktologicznej, Klinika Chirurgii Plastycznej, Katedra Patomorfo-
logii i Cytologii Onkologicznej (Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, 
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej), Zakład Anatomii Stomatolo-
gicznej, Zakład Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Zakład Chirurgii Eksperymen-
talnej i Badania Biomateriałów, Zakład Otolaryngologii, Studium Szkolenia Po-
dyplomowego.

W omawianym okresie utworzono następujące jednostki: w 2011 r. – Zakład 
Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej oraz Zakład Chorób Zakaźnych i Hepa-
tologii, w 2014 r. – Katedrę Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej oraz Zakład 
Immunopatologii i Biologii Molekularnej, w 2015 r. – Pracownię Eksperymental-
ną Komórkowej Regeneracji Tkanek w ramach Zakładu Immunopatologii i Bio-
logii Molekularnej.

W 2011 r. zakończył działalność Zakład Implantoprotetyki i Zaburzeń Czyn-
nościowych Układu Stomatognatycznego.

Na Wydziale było zatrudnionych ok. 109  nauczycieli akademickich, w  tym: 
11 z tytułem profesora (8 na stanowisku profesora zwyczajnego, 3 na stanowisku 
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profesora nadzwyczajnego), 13 doktorów habilitowanych (5 na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego, 8 na stanowisku adiunkta), 84 nauczycieli akademickich na 
stanowiskach asystentów, starszych wykładowców i wykładowców.

W  omawianym okresie na emeryturę przeszli: prof. Wojciech Witkiewicz, 
prof. Wacław Weyde, dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, dr Anna Malep-
szy, dr Zofia Sozańska.

W omawianym okresie zmarli: prof. dr hab. Tadeusz Pawela (2011 r.), prof. dr hab. 
Stanisław Potoczek (2013 r.), prof. dr hab. Jan Wnukiewicz (2013 r.), prof. dr hab. An-
na Majewska (2014 r.), prof. dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa (2015 r.), 
prof. dr hab. Bogumił Płonka (2015 r.).

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny od chwili powołania uzyskał 3  akredy-
tacje procesu dydaktycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym w okresach: 
czerwiec 2003 r. – na lata 2003–2008, październik 2008 r. – na lata 2008–2015, 
wrzesień 2015 r. – na lata 2015–2020. Następna akredytacja powinna nastąpić 
w roku akademickim 2020–2021.

Wszystkie akredytacje przyznawane przez Komisję Akredytacyjną Uczelni 
Medycznych Wydział uzyskiwał na okres 5 lat. PKA pozytywnie oceniała jakość 
kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Uczelnia spełnia wymagania 
kadrowe i organizacyjne oraz posiada odpowiednią bazę materialną do prowa-
dzenia studiów magisterskich na kierunku stomatologia.

W  październiku 2003  r. decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego 
i Stopni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nada-
wania stopnia naukowego doktora nauk medycznych z zakresu stomatologii.

W grudniu 2012 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał pełne prawo do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego z zakresu stomatologii.

W grudniu 2013 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stop-
ni Naukowych Wydział Lekarsko-Stomatologiczny uzyskał prawo do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk medycznych z zakresu medycyny.

W działalności dydaktycznej główne zadanie spoczywające na władzach dzie-
kańskich polegało na dostosowaniu programu nauczania do obowiązujących 
standardów, a także do upraktycznienia zajęć dydaktycznych.

Od roku akademickiego 2005/2006  na Wydziale Lekarsko-Stomatologicz-
nym są prowadzone zajęcia ze studentami w  języku angielskim. W roku aka-
demickim 2010/2011  pierwsi absolwenci English Division otrzymali dyplomy 
lekarza dentysty.

Od roku akademickiego 2012/2013  w  struktury dziekanatu Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego została włączona sekcja dziekantu English Division 
obsługująca studentów studiujących na wydziale w języku angielskim. Obecnie 
w języku angielskim na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym studiuje 110 stu-
dentów. Po przeprowadzonej rekrutacji na rok akademicki 2015/2016  zostało 
przyjętych 37 kandydatów. Dyplom lekarza dentysty uzyskało 15 absolwentów. 
Ogólnie w  omawianym okresie tytuł lekarza dentysty uzyskało 6  absolwentów 

English Division (pierwsi absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego ukoń-
czyli Uczelnię w czerwcu 2010 r.).

Na kierunku lekarsko-dentystycznym studiuje łącznie 432 studentów w języ-
ku polskim, w tym: 280 na studiach stacjonarnych, 133 na studiach niestacjonar-
nych oraz 19 cudzoziemców.

W roku akademickim 2015/2016 na kierunek lekarsko-dentystyczny po prze-
prowadzonej rekrutacji zostało przyjętych 55 kandydatów na studia stacjonarne, 
20  kandydatów na studia niestacjonarne oraz 6  obcokrajowców. Liczba kandy-
datów na kierunek lekarsko-dentystyczny była bardzo duża i  w  ubiegłym roku 
wynosiła 48 kandydatów na 1 miejsce.

Dyplom lekarza dentysty otrzymało 80  absolwentów studiujących w  języku 
polskim.

Absolwenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego otrzymują suplement do 
dyplomu zawierający przebieg nauczania w czasie trwania studiów.

Ogólnie w omawianym okresie tytuł lekarza dentysty uzyskało 472 absolwentów.
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny prowadzi wymianę zagraniczną studen-

tów w ramach programu Erasmus. Studenci stomatologii mają możliwość wyjaz-
du na studia zagraniczne do ośrodków uniwersyteckich Europy (Niemcy, Włochy, 
Francja).

Na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym działają następujące stałe komisje 
Rady Wydziału: Komisja Dydaktyczna, Komisja ds. Nagród, Komisja Finansowa, 
Komisja ds. Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej, Komisja Konkursowa powo-
łująca na stanowiska nauczycieli akademickich oraz komisje doraźne: Komisja ds. 
Nostryfikacji Dyplomów, Komisja ds. Restrukturyzacji i Rozwoju Wydziału, Rada 
Naukowa.

W  latach 2010–2015  tytuł naukowy profesora nadany przez Prezydenta RP 
otrzymali: dr hab. Jerzy Rudnicki i dr hab. Piotr Wójcicki (2012 r.), dr hab. Tomasz 
Gedrange (2013 r.), dr hab. Marzena B. Dominiak i dr hab. Beata Kawala (2015 r.).

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali: dr Hanna Gerber i dr Ire-
na Makulska (2010  r.), dr  Agnieszka Hałoń i  dr  Anita Hryncewicz-Gwóźdź 
(2011 r.), dr Marcin Mikulewicz (2012 r.), dr B. Bruziewicz-Mikłaszewska (2013 
r.), dr Oktawia Mazanowska (2013 r.) oraz dr Danuta Nowakowska (2015 r.; proce-
dury postępowania przeprowadzono na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym).

Stopień naukowy doktora nauk medycznych z  zakresu stomatologii uzy-
skali: lek. med. Karolina Wójcicka, lek. dent. Urszula Kanaffa-Kilijańska, lek. 
stom. Magdalena Mendak (2010  r.); lek. stom. Jacek Pustułka, lek. med. Mate-
usz Zachara, lek. stom. Piotr Napadłek, lek. dent. Magdalena Maciejowska, lek. 
med. Dariusz Rychlik, lek. stom. Małgorzata Szulc, lek. stom. Anna Skałecka-
-Sądel, lek. stom. Justyna Składnik-Jankowska, lek. dent. Justyna Śpikowska-Szo-
stak, lek. dent. Anna Kozanecka, lek. dent. Olga Parulska (2011  r.); lek. dent. Ka-
tarzyna Jankowska, lek. stom. Agnieszka Jagielska-Kirpluk, lek. stom. Dagmara 
Slami-Łubnicka, lek. stom. Barbara Malicka, lek. stom. Aleksandra Sender-Jane-
czek, lek. dent. Łukasz Zawada, lek. stom. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, 
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– na stanowisko starszego wykładowcy – 11 postępowań: w 2010 r. – dr Paweł 
Ziemski, w 2011 r. – dr Z. Sozańska, w 2012 r. – dr K. Jankowska, dr Przemysław 
Kowalski, dr Klaudiusz Łuczak, dr Dariusz Rychlewski, dr Andrzej Komorski oraz 
dr Wojciech Pawlak, w 2013 r. – dr A. Skałecka-Sądel, w 2015 r. – dr Dorota Ba-
der-Orłowska i dr Grzegorz Chmiel;

– na stanowisko wykładowcy – 15 postępowań: w 2010 r. – lek. dent. Michał Bia-
ły, w 2011 r. – lek. dent. Piotr Napadłek oraz lek. dent. Justyna Płończak-Borkowska, 
w 2012 r. – lek. dent. Kaja Orłowska, dr Paweł Studnicki, lek. dent. Bogna Kłaniecka, 
lek. dent. Andżelika Szymonajtis, lek. dent. Konstanty Sławecki i lek. dent. M. Ko-
walczyk-Zając, w 2013 r. – lek. dent. Barbara Krzywiecka, w 2014 r. – lek. dent. Mar-
ta Berdzik-Janecka oraz lek. dent. M. Kowalczyk-Zając, w 2015 r. – lek. dent. Natalia 
Jawor, lek. dent. Ewelina Pszeniczna-Saj i lek. dent. Agnieszka Urbańska;

– na stanowisko instruktora – 6 postępowań: w 2010 r. – lek. dent. B. Kłaniec-
ka, lek. dent. Dariusz Noszal oraz lek. dent. A. Szymonajtis, w 2011 r. – lek. dent. 
A. Szymonajtis, lek. dent. Barbara Krzywiecka i lek. dent. B. Kłaniecka.

W omawianym okresie odbyło się także 8 postępowań konkursowych na funk-
cję kierownika, w tym: w 2013 r. – dr hab. Marek Bochnia, w 2014 r. – dr hab. 
M. Mikulewicz, prof. nadzw., prof. dr hab. Michał Jeleń, prof. dr hab. P. Wójcicki, 
prof. dr hab. B. Kawala, dr hab. M. Radwan-Oczko, prof. nadzw. oraz prof. dr hab. 
Marek Ziętek, w 2015 r. – dr hab. D. Nowakowska, a także:

– 30 posiedzeń Rad Naukowych,
– 15 posiedzeń Wydziałowych Komisji Dydaktycznych,
– 20 posiedzeń Komisji Nagród,
– 17 posiedzeń Komisji Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej,
– 7 posiedzeń Komisji Finansowych,
– 6 posiedzeń Komisji Restrukturyzacji Wydziału,
– 62 posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia,
– 8 posiedzeń Komisji powołujących na funkcję kierownika.
Rok 2014 zakończył ostatecznie wyposażenie Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

gicznego w zakupiony nowoczesny sprzęt dydaktyczny w ramach dofinansowania 
projektu z Urzędu Marszałkowskiego pn. „Zintegrowane Centrum Dydaktyczne 
Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. Zakup nowoczesnego sprzętu dydak-
tycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycz-
nej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”.

lek. dent. Paweł Kubasiewicz-Ross (2012 r.); lek. med. Dariusz Pituch, lek. stom. Eu-
geniusz Nosow, lek. dent. Artur Błaszczyszyn, lek. dent. Marlena Kosior, lek. dent. 
Agnieszka Sieja, lek. dent. Marcin Kasiak, lek. dent. Agnieszka Nowakowska, lek. dent. 
Dariusz Chrzęszczyk, lek. dent. Anna Paradowska-Stolarz, lek. stom. Mariusz Szyba, 
lek. med. Agata Zalewska, lek. dent. Mieszko Więckiewicz, lek. stom. Małgorzata Ko-
walczyk-Zając (2013 r.); lek. dent. Alina Strzałkowska, lek. dent. Marta Miernik, lek. 
stom. Paweł Stępień, lek. dent. Justyna Warmuz, lek. stom. Marta Ziętek, lek. stom. 
Katarzyna Fita, lek. dent. Magdalena Kazanowska-Dygdała (2014 r.); lek. dent. Krzysz-
tof Kachniarz, lek. dent. Łukasz Pałka, lek. dent. Joanna Jankowska (2015 r.).

Stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny uzyskał lek. 
med. Piotr Donizy w 2015 r.

W latach 2005–2010 odbyło się 60 posiedzeń Rad Wydziału, na których za-
twierdzono 62 postępowania konkursowe na stanowiska nauczycieli akademic-
kich, w tym:

– na stanowisko profesora zwyczajnego – 4 postępowania: w  2010  r. – 
prof. dr hab. Jakub Kuźniar, w 2012 r. – prof. dr hab. Tomasz Konopka, w 2015 r. 
– prof. dr hab. T. Gedrange oraz prof. dr hab. P. Wójcicki;

– na stanowisko profesora nadzwyczajnego – 7  postępowań: w  2012  r. – 
dr  hab. Joanna Antoszewska, w  2013  r. – dr  hab. Włodzimierz Więckiewicz, 
dr hab. J. Rudnicki oraz dr hab. T. Gedrange, w 2014 r. – dr hab. B. Kawala i dr hab. 
H. Gerber, w 2015 r. – dr hab. M. Mikulewicz;

– na stanowisko adiunkta – 25 postępowań: w  2010  r. – dr  Liwia Minch, 
w 2011 r. – dr hab. J. Rudnicki, prof. dr hab. Stanisław Pielka oraz dr Aleksandra 
Reszut, w  2012  r. – dr  Rafał Nowak, dr  Katarzyna Łysiak-Drwal, dr  M. Szulc, 
dr hab. Zbigniew Rybak, dr Katarzyna Herman i dr hab. J. Rudnicki, w 2013 r. – 
dr K. Skośkiewicz-Malinowska oraz dr Piotr Kosior, w 2014 r. – dr A. Błaszyczyn, 
dr Maciej Dobrzyński, dr hab. W. Kurlej, dr B. Malicka, dr hab. M. Mikulewicz 
i dr Michał Sarul, w 2015 r. – dr hab. Marek Bochnia, dr Patrycja Downarowicz, 
dr hab. A. Hałoń, prof. nadzw., dr hab. D. Nowakowska, dr A. Paradowska-Stolarz, 
dr O. Parulska, dr Michał Więckiewicz;

– na stanowisko asystenta – 34 postępowania: w  2010  r. – dr  M. Sarul, 
dr M. Więckiewicz, lek. dent. O. Parulska, lek. dent. P. Stępień, dr Katarzyna Ła-
gowska, lek. dent. Tomasz Ogiński oraz lek. dent. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, 
w 2011 r. – lek. dent. P. Stępień, lek. dent. T. Ogiński, lek. dent. Katarzyna Poto-
czek-Wellner i  lek. dent. D. Piesiak-Pańczyszyn, w 2012 r. – lek. dent. Katarzy-
na Staszak, dr Anna Kozanecka, dr Bożena Kurc-Durak, lek. dent. Agata Górec-
ka-Zalewska oraz lek. dent. A. Nowakowska, w 2013 r. – dr Tomasz Staniowski 
i dr P. Downarowicz, w 2014 r. – dr D. Chrzęszczyk, lek. dent. Katarzyna Dębska-
-Łasut, lek. dent. Błażej Gajos, lek. dent. Jakub Hadzik, lek. dent. Maciej Krawiec, 
lek. dent. M. Miernik, lek. dent. Magdalena Potoczany, dr A. Sieja oraz lek. dent. 
Natalia Sośniak, w 2015 r. – lek. dent. Natalia Grychowska, lek. dent. Marcin Ku-
biak, lek. dent. T. Ogiński, lek. dent. Artur Pitułaj, lek. dent. Monika Skowron, lek. 
dent. Joanna Smardz i lek. dent. Anna Smulczyńska-Demel;
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Katedra Stomatologii  
Zachowawczej i Dziecięcej

Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej

N auczyciele akademiccy Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
i Dziecięcej w latach 2010-2015: kierownik Katedry – prof. dr hab. Ur-
szula Kaczmarek, adiunkci – dr Dorota Bader-Orłowska, dr Maciej 

Dobrzyński, dr Wojciech Grzebieluch, Iwona Grzesiak-Gasek, Katarzyna Her-
man, Joanna Kobierska-Brzoza, dr Piotr Kosior, dr Barbara Malicka, dr Katarzy-
na Skośkiewicz-Malinowska, dr Justyna Składnik, dr Elżbieta Sołtan, de Alina 
Wrzyszcz-Kowalczyk, asystenci – dr Katarzyna Fita, lek. dent. Iwona Przywi-
towska, dr Tomasz Staniowski, dr Marta Ziętek, starsi wykładowcy – dr Urszula 
Kanaffa-Kilijańska, dr Mirosława Kasiak, dr Monika Mysiak-Dębska, dr Anna 
Skałecka-Sądel, wykładowcy – lek. dent. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, 
lek.  dent. Bogna Kłaniecka, dr Małgorzata Kowalczyk-Zając, lek. dent. Barbara 
Krzywiecka, lek. dent. Kaja Orłowska, lek. dent. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, 
dr Paweł Studnicki, lek. dent. Andżelika Szymonajtis oraz doktoranci – lek dent., 
Katarzyna Harłukowicz, lek. dent. Aleksander Jaworski, lek. dent. Anna Stefaniak.

Tematykę badawczą realizowano w  oparciu o  grant KBN (kierownik gran-
tu: W. Grzebieluch) „Optymalizacja odbudowy ubytków próchnicowych” (NCN 
2837/B/PO2/2011/40), projekt międzynarodowy „Oral Health and Quality of Li-
fe sectional study in Germany and Poland” we współpracy z Medizinische Fa-
kultät Carl Gustav Carus Technische Dresden Universität, tematy statutowe 
i tematy własne. Opublikowano 180 prac, a 74 prace prezentowano na 17 krajo-
wych, 7 międzynarodowych i 5  światowych zjazdach naukowych. Obecnie jest 
realizowany projekt badawczy pn. „Stan zdrowotny jamy ustnej a  jakość życia 
osób w wieku starszym” finansowany przez Urząd Miasta Wrocławia. Tematy-
ka badawcza obejmowała takie zagadnienia, jak: poziom lęku stomatologicznego 
u pacjentów w wieku rozwojowym i dorosłych; wpływ cukrzycy typu 2 na stan 
zdrowotny jamy ustnej; wybrane składniki biochemiczne śliny; stan jamy ustnej 
i wybrane składniki śliny u dzieci i młodzieży z zespołem Downa; ocena stanu 
zdrowotnego jamy ustnej u dzieci, młodzieży i dorosłych; przydatność stosowa-
nia magnetostymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym w  leczeniu pa-
cjentów z  dziecięcym porażeniem mózgowym; poziom wybranych składników 
śliny w wieku rozwojowym; potencjał erozyjny wybranych napojów i ich wpływ 
na twarde tkanki zęba w ocenie profilometrycznej; kształtowanie postawy dziec-
ka do leczenia stomatologicznego; analiza efektywności nauczania i sylwetki stu-
denta w oparciu o testy psychomotoryczne; wpływ choroby refluksowej przełyku 
na stan jamy ustnej i wybrane parametry śliny u dzieci; wpływ tokoferolu i kwasu 
acetylosalicylowego na strukturę narządu zębowego u potomstwa szczurów pod-
danych działaniu dioksyny; otyłość a stan zdrowotny jamy ustnej; zmiany w jamie 
ustnej i poziomach składników biochemicznych śliny w przebiegu nieswoistego 
zapalenia jelit; analiza parametrów determinujących stan zdrowotny jamy ustnej 
w populacji geriatrycznej i wpływ stanu zdrowotnego jamy ustnej na jakość życia 
oraz inne zagadnienia. W trybie ciągłym są ponadto realizowane badania moni-
toringowe z zakresu zdrowia jamy ustnej wybranych grup wiekowych populacji 
województwa dolnośląskiego (i  opolskiego) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia  

prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
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(obejmująca lata: 2010 r., 2011 r., 2012 r., 2014 r., 2015 r.), których rezultaty są 
przedmiotem publikacji. Jeden pracownik (Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska) 
przebywał na 6-miesięcznym stażu naukowym w Medizinische Fakultät Carl Gu-
stav Carus Technische Dresden Universität. 

Zakończono 9 przewodów doktorskich, a 1 przewód jest otwarty. Stopień doktora 
nauk medycznych na podstawie rozpraw uzyskali: Urszula Kanaffa-Kilijańska, roz-
prawa pt. Stan jamy ustnej a poziom lęku stomatologicznego u dorosłych pacjentów  
(2010 r.), Justyna Składnik-Jankowska, rozprawam pt. Stan narządu żucia i nawyki 
prozdrowotne wybranych grup wiekowych dzieci i młodzieży (2011 r.), Anna Skałec-
ka-Sądel, rozprawa pt. Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy 
II – badanie in vitro (2011 r.), Katarzyna Jankowska, rozprawa pt. Ocena przydatno-
ści magneto stymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym w ambulatoryjnym 
leczeniu stomatologicznym pacjentów z  mózgowym porażeniem dziecięcym (2011 
r.), Barbara Malicka, rozprawa pt. Stan jamy ustnej dorosłych pacjentów z cukrzycą 
typu I i II a poziom wybranych składników śliny (2012 r.), K. Skośkiewicz-Malinow-
ska, rozprawa pt. Indukowane ciążą zmiany w jamie ustnej i poziomach wybranych 
parametrów biochemicznych śliny (2012 r.), Małgorzata Kowalczyk-Zając, rozpra-
wa pt. Wpływ choroby refluksowej przełyku u dzieci na stan jamy ustnej i wybrane 
parametry śliny (2013 r.), Katarzyna Fita, rozprawa pt. Potencjał erozyjny wybra-
nych napojów i ich wpływ na twarde tkanki zęba w ocenie profilometrycznej (2014 
r.), Marta Ziętek, rozprawa pt. Stan jamy ustnej i wybrane składniki śliny u dzieci 
i młodzieży z zespołem Downa (2014 r.). Przewód doktorski jednego pracownika – 
Macieja Dobrzyńskiego (praca doktorska pt. Wpływ tokoferolu i kwasu acetylosali-
cylowego na strukturę narządu zębowego u potomstwa samic szczurów poddanych 
działaniu 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyny (TCDD) – został przeprowadzony 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu (promotorzy: prof. dr hab. Ireneusz Całkosiński, prof. 
dr hab. Urszula Kaczmarek). Zorganizowano 2 konferencje naukowo-szkoleniowe, 
w tym jedną międzynarodową (2014 r.).

Czterech pracowników uzyskało tytuł specjalisty z  zakresu stomatologii zacho-
wawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej.

W Katedrze są realizowane następujące przedmioty: egzaminacyjne – stomatolo-
gia zachowawcza z endodoncją, stomatologia zachowawcza – kariologia, stomatologia 
wieku rozwojowego oraz zaliczeniowe – stomatologia zachowawcza przedkliniczna, 
sndodoncja przedkliniczna, ergonomia stomatologiczna oraz przedmiot fakultatywny 
– stomatologia estetyczna. Przedmioty te są nauczane również w języku angielskim. 
Przekazywana w formie multimedialnej wiedza podczas interaktywnych wykładów 
i seminariów jest stale aktualizowana. Prowadzona jest również walidacja i monitoro-
wanie procesu nauczania. Wprowadzane są metody leczenia opierające się na zaawan-
sowanej technologii, takie jak leczenie endodontyczne pod mikroskopem, odbudowa 
pośrednia z użyciem CAD/CAM, leczenie dzieci z zastosowaniem sedacji podtlenkim 
azotu. Rocznie obciążenie dydaktyczne wynosi ok. 14 tys. godz. Przy Katedrze działają 
4 studenckie koła naukowe. Powstające w ramach ich działalności prace są publikowa-
ne i nagradzane na forach krajowych. 

Prowadzone jest również kształcenie podyplomowe stomatologów w  ramach 
kształcenia ustawicznego. Zrealizowano 18 ogólnopolskich kursów specjalizacyjnych 
z zakresu stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej z endodoncją zgodnie 
z wymogami CMKP. 

Pracownicy Katedry  należą do wielu towarzystw naukowych, m. in. IADR – Inter-
national Association for Dental Research, CED-IADR Continental European Division 
of the IADR, EAPD – European Association of Paediatric Dentistry, Akademii Pierre 
Foucharda, PTSD – Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Polskiego To-
warzystwa Edukacji Medyczno-Stomatologicznej „Sapientia”, Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego  i jego Sekcji Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej.

W  Katedrze oprócz klinicznych zajęć dydaktycznych przeddyplomowych są re-
alizowane kliniczne praktyki wakacyjne studentów oraz staże podyplomowe i staże 
specjalizacyjne kierunkowe i cząstkowe (z zakresu stomatologii zachowawczej z endo-
doncją i stomatologii dziecięcej). 

W  latach 2009–2011  zrealizowano Zadanie 5: „Organizacja kursu e-learningo-
wego »Postępy w  stomatologii«” realizowanego w  ramach projektu pt. „Program 
rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu”, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr wewnętrzny projektu 
1/POKL/4.1.1./2008). Aż 464 stomatologów z całego kraju zaliczyło 4576 modułów  
e-learningowych przez rozwiązanie testu potwierdzone stosownym certyfikatem, 
uzyskując 18 304 punkty edukacyjne w ramach obowiązku kształcenia ustawicznego.

Projekt sfinansowany przez Fundusze Norweskie i Fundusze EOG pn.: „Ochrona 
przed próchnicą wyrzynających się zębów pierwszych trzonowych u dzieci” (PL 0395) 
realizowano w latach 2009–2011, obecnie jest w fazie podtrzymania i okresowych ba-
dań (do 2017 r.). Obejmuje edukację z zakresu zdrowia jamy ustnej dzieci i rodziców 
oraz, oprócz ochrony przed próchnicą pierwszych zębów stałych trzonowych, zapew-
nia stałą, kompleksową opiekę leczniczo-profilaktyczną. Ze środków pozyskanych 
w ramach projektu wyposażono 2 sale kliniczne dla pacjentów w wieku rozwojowym 
(zakupiono 10 unitów stomatologicznych oraz inne urządzenia). Realizowano również 
2 programy edukacyjno-profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Wrocławia: 
„Profilaktyka próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych” (2010 r.)  
i „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3–5 lat” (od 2011 r.) w for-
mie nadzoru merytorycznego i realizacji niektórych zdań.

Pracownicy Katedry pełnią również funkcje konsultantów wojewódzkich dla woje-
wództwa dolnośląskiego w dziedzinie stomatologii zachowawczej (dr Zofia Sozańska, 
a obecnie dr K. Skośkiewicz-Malinowska) i stomatologii dziecięcej (prof. U. Kaczma-
rek). Prowadzone są wykłady o tematyce promocji zdrowia jamy ustnej dla pielęgnia-
rek i położnych oraz lekarzy pediatrów.

Pracownicy Katedry sprawują również funkcje o zasięgu krajowym (przewodni-
czącego zespołu ekspertów ds. akredytacji jednostek prowadzących specjalizację ze 
stomatologii zachowawczej z endodoncją, członka zespołu ekspertów ds. akredyta-
cji jednostek prowadzących specjalizację ze stomatologii dziecięcej, członka zespołu 
ekspertów do programu specjalizacji ze stomatologii dziecięcej, członka zespołów 
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przygotowujących testowe pytania egzaminacyjne ze stomatologii zachowawczej  
i stomatologii dziecięcej do L-DEK i specjalizacji) oraz międzynarodowym (przewod-
niczącego Central-Eastern Europe Chapter of Alliance for a Cavity-free Future oraz 
członka Zarządu Polskiego Oddziału ACFF – prof. U. Kaczmarek). Pełnią ponadto 
funkcje w zarządach Sekcji Stomatologii Zachowawczej, Stomatologii Dziecięcej, Pol-
skim Towarzystwie Stomatologii Dziecięcej, a także Oddziale Dolnośląskim Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego. Wchodzą także w skład komitetów redakcyjnych 
lub naukowych 7 czasopism. Pod ich redakcją ukazało się 5 tłumaczeń podręczni-
ków anglojęzycznych oraz wydano polski ogólnopolski podręcznik obowiązujący do  
L-DEK (Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny, red.: Z. Jańczuk, U. Kaczmarek, 
M. Lipski). Ważny w skali kraju jest również udział w pracach z zakresu stomatologii 
i pediatrii Niezależnego Panelu Ekspertów ds. profilaktyki fluorkowej u dzieci i mło-
dzieży oraz ds. zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie 
próchnicowej, których wyniki opracowano w formie monografii (Aktualny stan wie-
dzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży oraz Stanowi-
sko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobie-
gania chorobie próchnicowej).
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W skład Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW wchodzą: Zakład 
Protetyki Stomatologicznej i Zakład Materiałoznawstwa. Kierowni-
kiem Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej do 2011 r. była 

dr hab. Halina Panek, prof. nadzw., a następnie dr hab. Włodzimierz Więckie-
wicz, prof. nadzw. Obowiązki kierownika Zakładu Materiałoznawstwa pełniła na-
tomiast dr hab. Danuta Nowakowska. Zespół Zakładu Protetyki Stomatologicznej 
stanowią adiunkci: dr Tomasz Dąbrowa, dr Maciej Kawala, starszy wykładowca 
dr Grzegorz Chmiel, asystenci: dr Marcin Bartczyszyn, dr Magdalena Barzyk, 
dr Marta Miernik, dr Piotr Napadłek, dr Agnieszka Nowakowska-Toporowska 
oraz lekarze dentyści: Michał Biały, Natalia Brusiłowicz, Błażej Gajos, Nata-
lia Grychowska, Joanna Maczura-Sokalska, Monika Skowron, Joanna Smardz. 
Studia doktoranckie ukończyli: Justyna Śpikowska-Szostak oraz Marcin Kasiak. 
Sekretariat Katedry prowadziła Lucyna Fiśkiewicz, a obecnie mgr inż. Dorota 
Stefańska. Za Salę Fantomową jest odpowiedzialna Barbara Laprus. W  skład 
zespołu Pracowni Techniki Dentystycznej wchodzą pracownicy inżynieryjno-
-techniczni: tech. dent. Krzysztof Jacyna (kierownik), tech. dent. Aneta Jacyna, 
tech. dent. Kaja Musiał i tech. dent. Tomasz Tyblewski. Kierownikiem Pracowni 
Techniki Dentystycznej jest dr T. Dąbrowa.

W  latach 2010–2015  na dorobek naukowy Katedry składały się: 1  habilita-
cja, 6  doktoratów oraz 241  publikacji pełnotekstowych i  streszczeń o  łącznym 
IF = 44,42 pkt. i punktach KBN: 1193.

Tematyka działalności naukowej Zakładu Protetyki Stomatologicznej w tym 
okresie dotyczyła: badań nad nowymi miękkimi materiałami do podścielania 
protez (dr hab. W. Więckiewicz, prof. nadzw., dr A. Nowakowska-Toporowska), 
porównania różnych metod leczenia protetycznego po zabiegach chirurgicz-
nych – protezy z obturatorami i epitezy twarzy (dr. hab. W. Więckiewicz, prof. 
nadzw.), oceny stanu układu stomatognatycznego u  pacjentów cierpiących na 
chorobę wieńcową (dr hab. H. Panek, prof. nadzw., dr J. Śpikowska-Szostak), ana-
lizy aparatu zawieszeniowego zębów w skróconym łuku zębowym (dr P. Napa-
dłek), wykorzystania różnych silikonowych rejestratów zgryzowych w  leczeniu 
pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego (dr hab. 
W. Więckiewicz, prof. nadzw., lek. dent. N. Grychowska), badania nad żywicami 
światłoutwardzalnymi i  tworzywami termoformowalnymi stosowanymi w  wy-
konawstwie szyn zwarciowych i  płytek obturujących (dr hab. W. Więckiewicz, 
prof. nadzw.), badania różnych rodzajów magnesów stosowanych w protetyce sto-
matologicznej i wpływu ich siły przyciągania na utrzymanie protezy na podłożu 
protetycznym (lek. dent. N. Brusiłowicz), historia stomatologii (dr hab. Barbara 
Bruziewicz-Mikłaszewska) oraz analizy tribologicznej wybranych biomateriałów 
stosowanych w protezach teleskopowych (dr T. Dąbrowa).

W Zakładzie Protetyki Stomatologicznej były realizowane także następujące 
uczelniane projekty badawcze: „Ocena układu stomatognatycznego u  pacjen-
tów ze zredukowanym łukiem zębowym pod kątem zasadności przeprowadza-
nia rehabilitacji protetycznej” (dr P. Napadłek, dr hab. H. Panek, prof. nadzw.), 

dr hab. Włodzimierz Więckiewicz, 
prof. nadzw.

Katedra Protetyki Stomatologicznej
Zakład Protetyki Stomatologicznej

Zakład Materiałoznawstwa
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W ramach Katedry działają 2 SKN: Protetyki Stomatologicznej (opiekunowie: 
do 2013 r. dr hab. B. Bruziewicz-Mikłaszewska, od 2013 r. dr G. Chmiel) oraz Im-
plantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego (opie-
kun: lek. dent. J. Maczura-Sokalska).

Działalność kliniczna jest prowadzona w  ramach Specjalistycznej Poradni 
Protetyki Stomatologicznej SCTT APS, której kierownikiem jest dr G. Chmiel 
pełniący wcześniej funkcję dyrektora ds. medycznych Centrum Stomatologicz-
nego. Obecnie w Katedrze szkolą się 2 rezydenci i 18 osób w ramach etatów po-
zarezydenckich. Każdego roku odbywa się kurs szkoleniowy z zakresu protetyki 
stomatologicznej w ramach szkolenia CMKP, w którym uczestniczy 10  lekarzy 
z całej Polski. W 2015 r. w Katedrze Protetyki Stomatologicznej zorganizowano 
konkurs firmy Arkona na najlepszą pracę protetyczną wykonaną przez studen-
tów stomatologii. Należy podkreślić, że w latach 2013 i 2014 powyższy konkurs 
wygrali studenci szkolący się w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej (Agnieszka 
Rumin i N. Grychowska).

 Pracownicy Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW prowadzą działalność 
dydaktyczną ze studentami polskimi i English Division od I do V roku studiów 
z zakresu przedmiotów: protetyka przedkliniczna, fizjologia narządu żucia, ma-
teriałoznawstwo stomatologiczne, zaburzenia czynnościowe narządu żucia, pro-
tetyka kliniczna oraz fakultet z zakresu implantoprotetyki. Przeprowadzane są 
interdyscyplinerne egzaminy praktyczne i teoretyczne ze stomatologii przedkli-
nicznej oraz egzaminy dyplomowe, praktyczny i teoretyczny, z protetyki stoma-
tologicznej.

Kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej dr hab. W. Więckiewicz, prof. 
nadzw. pełni liczne funkcje i jest członkiem różnych towarzystw, organizacji i in-
stytucji naukowych: Sekcji Polskiej Pierre Fauchard Academy, PTS, Polskiego To-
warzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz Sekcji Protetyki PTS. Jest członkiem 
komitetów naukowych następujących czasopism: „Protetyka Stomatologiczna”, 
„Dental Forum”, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „Inżynieria Stomatologiczna 
– Biomateriały”, „e-Dentico”, „Polimery w medycynie”. W latach 2009–2014 był 
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie protetyki stomatologicznej na terenie 
województwa dolnośląskiego. Od 2009 r. jest członkiem Państwowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w dziedzinie protetyki stomatologicznej, do której został powoła-
ny przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Od 2002  r. do 
dziś jest członkiem Zespołu Ekspertów do opracowania programu specjalizacji 
z protetyki stomatologicznej, do którego został powołany przez Ministra Zdro-
wia. Jest ponadto członkiem licznych komisji uczelnianych oraz wydziałowych. 
Był recenzentem 2 rozpraw habilitacyjnych i 22 rozpraw doktorskich. W latach 
2005–2013 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narzą-
du Żucia, a w roku 2013 został prezesem Zarządu PTDNŻ. Na członków Zarzą-
du PTDNŻ zostały także wybrane: dr M. Miernik, dr A. Nowakowska-Toporow-
ska i lek. dent. J. Maczura-Sokalska. W minionym okresie Zarząd zorganizował 
2 Międzynarodowe Zjazdy PTDNŻ: IX i X.

„Zastosowanie nowych materiałów światłoutwardzalnych do odciążania pod-
cieni wyrostka zębodołowego i  uzębienia resztkowego w  trakcie rehabilitacji 
protetycznej pacjentów” (dr hab. W. Więckiewicz, prof. nadzw., dr M. Kasiak, 
K.  Jacyna) i  „Ocena wybranych wskaźników alergicznego procesu zapalnego 
w ślinie i krwi obwodowej u dzieci poddanych kortyko- i immunoterapii” (lek. 
dent. J. Maczura-Sokalska, dr hab. W. Więckiewicz, prof. nadzw., dr Wanda Ba-
lińska-Miśkiewicz).

Realizowano ponadto wewnętrzne projekty badawcze dla młodych naukow-
ców: „Analiza porównawcza właściwości miękkich silikonowych materiałów do 
podścielania protez” (dr A. Nowakowska-Toporowska, dr hab. W. Więckiewicz, 
prof. nadzw.), „Badania przepływu krwi w tętnicy bródkowej u pacjentów użyt-
kujących protezę częściową” (dr M. Bartczyszyn, dr hab. W. Więckiewicz, prof. 
nadzw., dr K. Jacyna), „Badania wytrzymałości mechanicznej indywidualnie for-
mowanych wkładów z włókna szklanego” (lek. dent. M. Biały).

W latach 2010–2015 6 asystentów obroniło prace doktorskie i uzyskało sto-
pień doktora nauk medycznych: P. Napadłek, Ocena układu stomatognatycznego 
u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności przepro-
wadzenia rehabilitacji protetycznej, J. Śpikowska-Szostak, Ocena układu stoma-
tognatycznego u  pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego (promotor: 
dr hab. H. Panek, prof. nadzw.), A. Nowakowska-Toporowska Analiza porów-
nawcza właściwości miękkich silikonowych materiałów do podścielania protez,  
M. Kasiak Zastosowanie wybranych materiałów światłoutwardzalnych do odcią-
żenia podcieni wyrostka zębodołowego i uzębienia resztkowego w trakcie rehabili-
tacji protetycznej pacjentów, M. Miernik, Wpływ gospodarki wapniowo-fosforano-
wej na potrzeby protetyczne pacjentów poddawanych dializoterapii w przebiegu 
przewlekłej, schyłkowej niewydolności nerek (promotor: dr hab. W. Więckiewicz, 
prof. nadzw.) oraz Mieszko Więckiewicz, Zastosowanie żywicy światłoutwardzal-
nej oraz wybranych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych 
szyn zwarciowych (promotor: prof. dr hab. Marek Ziętek).

Specjalizację z dziedziny protetyka stomatologiczna uzyskali: lek. stom. Kata-
rzyna Calik, lek. stom. Justyna Płończak-Borkowska, dr M. Barzyk, dr M. Bart-
czyszyn, dr M. Miernik i dr M. Więckiewicz.

Doktor hab. W. Więckiewicz, prof. nadzw. wyjeżdżał w 2014 i 2015 r. na na-
ukowe staże zagraniczne do Koszyc (Słowacja) i krajowe do Szczecina, odbył 
szkolenia w Austrii, Niemczech, Finlandii i we Włoszech. Asystenci i adiunk-
ci uczestniczyli w wielu prestiżowych konferencjach naukowo-szkoleniowych: 
XII Kongresie Stomatologów Polskich, corocznie w Międzynarodowych Kon-
ferencjach Naukowo-Szkoleniowych Sekcji Protetyki Stomatologicznej Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego, Międzynarodowych Konferencjach 
Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia oraz na Konferencjach Na-
ukowo-Szkoleniowych PTS i na forum Izb Lekarskich, gdzie wygłaszali refera-
ty. Pracownicy Katedry brali także czynny udział w XIII i XIV Dolnośląskim 
Festiwalu Nauki.
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stawa Carusa w Dreźnie (Niemcy), gdzie przebywał trzykrotnie na stypendiach 
naukowo-szkoleniowych z „Programu rozwoju Akademii Medycznej we Wro-
cławiu”, stypendium im. dr. Emila Niedźwirskiego oraz niemieckiego grantu 
naukowego.

Wynikiem tych badań była 1 habilitacja w 2015 r. (dr hab. D. Nowakowska) 
oraz przygotowanie materiału naukowego do 2  następnych (dr Z. A. Bogucki  
i  dr M. Więckiewicz). Doktor Danuta Nowakowska uzyskała stopień naukowy 
doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji powiązanych tematycznie 
pt. Ocena konwencjonalnych i eksperymentalnych chemicznych środków retrakcyj-
nych. Był to pierwszy tytuł naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę 
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW.

Dorobek naukowy Zakładu stanowi 76  prac naukowych pełnotekstowych 
i streszczeń. Prace te były publikowane w liczących się periodykach światowych 
i krajowych z zakresu stomatologii i medycyny, w tym „Medicine” (Baltimore), 
„Journal of Prosthetic Dentistry, Gerontology”, „Journal of Prosthodontics”, „Ad-
vances in Clinical and Experimental Medicine”, „Dental and Medical Problems”, 
„Protetyka Stomatologiczna”. Pracownicy Zakładu Materiałoznawstwa wygłaszali 
referaty na prestiżowych zagranicznych konferencjach naukowo-szkoleniowych, 
między innymi w Haikou, Chiny (dr hab. D. Nowakowska), Międzynarodowym 
Zjeździe JADR w Kapsztadzie, RPA (dr M. Więckiewicz) oraz na konferencjach 
krajowych: XII Kongresie Stomatologów Polskich i  dorocznych konferencji na-
ukowo-szkoleniowych Sekcji Protetyki PTS. Byli także recenzentami publikacji 
w  czasopismach międzynarodowych i  krajowych. Doktor M. Więckiewicz jest 
członkiem rad naukowych czasopism: „British Journal of Medicine and Medi-
cal Research”, „Austin Journal of Musculosceletal Disorders” i „Periodontics and 
Prosthodontics”, dr hab. D. Nowakowska jest recenzentem periodyku „Protetyka 
Stomatologiczna”.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni opracowali i realizowali programy dydak-
tyczne z 2 przedmiotów: protetyka przedkliniczna i materiałoznawstwo stoma-
tologiczne w języku polskim i angielskim na I  i  II roku studiów. Przedmioty te 
wchodzą w  skład przeprowadzanego w  Zakładzie Materiałoznawstwa interdy-
scyplinarnego egzaminu praktycznego i teoretycznego ze stomatologii przedkli-
nicznej (egzaminator: dr hab. D. Nowakowska). Uczestniczą ponadto w szkole-
niu studentów pozostałych lat z zakresu przedmiotów prowadzonych w ramach 
Katedry Protetyki Stomatologicznej. Doktor hab. D. Nowakowska opracowała 
moduł z  materiałoznawstwa stomatologicznego w  kursie e-learningowym „Po-
stępy w stomatologii” realizowanego w ramach projektu pt. „Program rozwoju 
Akademii Medycznej we Wrocławiu”, współfinansowanego przez Unię Europej-
ską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr wewnętrzny projektu 
1/POKL/4.1.1./2008). Doktor M. Więckiewicz jest wykładowcą wizytującym Ka-
tedry Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technicz-
nego w Dreźnie (Niemcy). Doktor Z.A. Bogucki realizuje dydaktykę ze studenta-
mi English Division.

W 2010 r. dr hab. W. Więckiewicz, prof. nadzw. otrzymał naukową nagrodę 
indywidalną I stopnia JM Rektora UMW.

W minionym okresie pracownicy Katedry Protetyki Stomatologicznej na za-
wsze pożegnali swoich dwu kierowników. W lutym 2015 r. w Szwecji zmarła prof. 
dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa, pochowana we Wrocławiu w  paź-
dzierniku 2015 r. Kierowała Katedrą i Zakładem Protetyki Stomatologicznej w la-
tach 1963–1983. Dnia 19.10.2015 r. odszedł od nas prof. dr hab. Bogumił Płonka, 
kierownik Zakładu Protetyki i  Zakładu Materiałoznawstwa Katedry Protetyki 
Stomatologicznej w latach 1983–2000.

Zakład Materiałoznawstwa
Zakładem Materiałoznawstwa od 2002  r. kieruje dr hab. D. Nowakowska, 
a w skład zespołu wchodzą adiunkci dr Zdzisław Artur Bogucki i dr M. Więc-
kiewicz. Główne kierunki badań w  latach 2010–2015 dotyczyły oceny materia-
łów i  preparatów stomatologicznych i  ich zastosowania w  stomatologii. Wśród 
nich można wymienić: ocenę właściwości fizykochemicznych i  biologicznych 
chemicznych środków używanych do retrakcji dziąsła brzeżnego; zastosowanie 
materiałów silikonowych o przedłużonym okresie plastyczności w leczeniu pro-
tetycznym pacjentów z bezzębiem (dr hab. D. Nowakowska); kliniczne aspekty 
stosowania dentystycznych środków adhezyjnych u pacjentów z przewlekłą su-
chością jamy ustnej (dr Z. A. Bogucki); właściwości innowacyjnych polimerów 
oraz etiopatogeneza i kompleksowe metody terapeutyczne w zaburzeniach czyn-
nościowych układu stomatognatycznego (dr M. Więckiewicz).

Tematy te były realizowane w ramach międzynarodowych i krajowych gran-
tów badawczych. Doktor hab. Danuta Nowakowska była kierownikiem projek-
tu Dolnośląski Bon na Innowacje współfinansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyselekcjonowanie nowych, biokompatybilnych 
środków do retrakcji dziąsła brzeżnego o optymalnych właściwościach zgodnych 
z nowoczesnymi elastomerowymi materiałami wyciskowymi” oraz projektu kra-
jowego „Ocena preparatów do retrakcji dziąsła brzeżnego”. Doktor Z. A. Bogucki 
kierował uczelnianym projektem badawczym „Oddziaływanie na błonę śluzową 
szczęki środków zwiększających adhezję protez całkowitych górnych u pacjentów 
z przewlekłą suchością jamy ustnej”. Doktor M. Więckiewicz był kierownikiem 
wewnętrznego projektu badawczego dla młodych naukowców „Analiza porów-
nawcza wybranych mechanicznych systemów artykulacyjnych oraz arbitralnego, 
kinematycznego i elektronicznego łuku twarzowego”.

Doktor hab. D. Nowakowska prowadziła badania naukowe we współpracy 
z Katedrą i Zakładem Biochemii Lekarskiej UMW, a dr M. Więckiewicz z Ka-
tedrą Protetyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technicznego Carla Gu-

dr hab. Danuta Nowakowska
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Doktor hab. D. Nowakowska i dr Z. A. Bogucki sprawowali opiekę w tym okre-
sie nad 12 lekarzami specjalizującymi się w trybie rezydenckim i pozarezydenc-
kim z dziedziny protetyka stomatologiczna. Doktor M. Więckiewicz uzyskał spe-
cjalizację II stopnia z tej dziedziny w 2015 r.

Pracownicy Zakładu Materiałoznawstwa pełnią funkcje na forum krajowym. 
Kierownik zakładu dr hab. D. Nowakowska jest członkiem Komitetu Technicznego 
nr 283 ds. Materiałów Stomatologicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
w Warszawie wchodzącego w skład International Standardization Organisation 
(ISO), członkiem Rady Ekspertów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
członkiem Komisji ds. Wyrobów Medycznych przy Prezesie Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, powo-
łana przez Ministra Zdrowia. Doktor Z. A. Bogucki jest członkiem Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowe-
go i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, od 2014 r. konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa dolno-
śląskiego i członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla wo-
jewództwa dolnośląskiego. Doktor hab. D. Nowakowska uczestniczyła w pracach 
licznych komisji uczelnianych i wydziałowych. Wszyscy pracownicy Zakładu są 
członkami Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Doktor hab. Danuta Nowakowska do 2012  r. pełniła funkcję prezesa oddziału, 
a dr Z. A. Bogucki skarbnika. W ramach OD PTS organizowali coroczne Mię-
dzynarodowe Konferencje Naukowo-Szkoleniowe podczas Dolnośląskich Targów 
Stomatologicznych Dentamed oraz statutowe konferencje naukowo-szkoleniowe.

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu uzyskali liczne godności i nagrody. 
Doktor hab. D. Nowakowska została członkiem Sekcji Polskiej Pierre Fouchard 
Academy – An International Honor Dental Organization oraz Członkiem Hono-
rowym PTS. Doktor M. Więckiewicz otrzymał odznaczenie za współpracę nada-
ne przez Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. 
Wszyscy pracownicy otrzymali w tym czasie nagrody indywidualne I stopnia JM 
Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, a dr hab. D. No-
wakowska i dr Z. A. Bogucki otrzymali także nagrody I stopnia JM Rektora UMW 
za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
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N auczyciele akademiccy, lekarze kliniczni, uczestnicy studiów doktoranc-
kich i specjalizanci Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMW 
w  latach 2010–2015: prof. dr hab. Beata Kawala – kierownik Katedry 

Ortopedii Szczękowej i  Ortodoncji, dr Liwia Minch, dr Michał Sarul, dr Mał-
gorzata Rzepecka-Skupień, dr Justyna Warmuz, dr Anna Kozanecka, lek. dent. 
Agnieszka Rumin, lek. dent. Ewa Szeląg, lek. dent. Anna Biała, lek. dent. Tomasz 
Żyła, lek. dent. Magdalena Dubowik, lek. dent. Jan Łyczek.

Pracownicy Samodzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych: dr hab. Joanna 
Antoszewska-Smith, prof. nadzw. – kierownik, dr Agnieszka Sieja, dr Marta Szu-
mielewicz, dr Marlena Kosior, lek. dent. Anna Ćwiek, lek. dent. Kornelia Rumin, 
lek. dent. Paulina Trześniewska.

Pracownicy Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy: dr hab. Mar-
cin Mikulewicz, prof. nadzw. – kierownik, dr Janina Szeląg, dr Patrycja Downaro-
wicz, dr Anna Paradowska-Stolarz, lek. dent. Tomasz Ogiński, lek. dent. Krzysz-
tof Kachniarz, lek. dent. Anna Znamirowska, lek. dent. Dorota Kustrzycka.

Profesor dr hab. Beata Kawala – kierownik Katedry Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji UMW od 2008 r. sprawuje stanowisko Dziekana Wydziału Lekar-
sko-Stomatologicznego. Dnia 20.02.2014  r. została powołana przez Ministra 
Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie ortodoncji, 
15.04.2015 r. uzyskała tytuł profesora nauk medycznych nadany przez Prezy-
denta RP.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji 
uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego: dr J. Antoszewska-Smith – 
18.05.2011 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych z  zakresu 
stomatologii, specjalność ortodoncja, temat pracy: Wykorzystanie tymczasowego 
zakotwienia kortykalnego w leczeniu zaburzeń zgryzowo-zębowych (Samodzielna 
Pracownia Ortodoncji Dorosłych); dr M. Mikulewicz – 17.05.2012 r. na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk 
medycznych z zakresu stomatologia, specjalność ortodoncja, temat pracy: Ocena 
biokompatybilności stałych, cienkołukowych aparatów ortodontycznych w bada-
niach eksperymentalnych in vitro i in vivo (Samodzielna Pracownia Wad Rozwo-
jowych Twarzy).

W latach 2010–2015 w Katedrze Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej zostały  
ukończone następujące przewody doktorskie: A. Kozanecka: Wady zgryzu 
oraz ortodontyczne potrzeby lecznicze u młodzieży wrocławskiej w wieku 18  lat 
(16.12.2011  r.), promotor: dr hab. B. Kawala; Dagmara Slami-Łubnicka: Wpływ 
terapii ortodontycznej na możliwość wyrznięcia trzecich zębów trzonowych (11.05. 
2012  r.), promotor: dr hab. B. Kawala, prof. nadzw.; A. Sieja: Potrzeby leczenia 
ortodontycznego u kobiet z przewlekłym zapaleniem przyzębia w aspekcie estetyki 
twarzy i uśmiechu (22.03.2013 r.), promotor: dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. W Sa-
modzielnej Pracowni Ortodoncji Dorosłych były to natomiast: M. Kosior: Ocena 
nowatorskiej metody wszczepiania tymczasowego wewnątrzustnego zakotwienia 

prof. dr hab. Beata Kawala

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy
Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych
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Corocznie są organizowane kursy specjalizacyjne o  następującej tematyce: 
aparaty stałe i zdejmowane, zarys ortodoncji – zasady i postępowanie kliniczne, 
podstawy ortodoncji, analiza zdjęć rentgenowskich i kefalometria, postępowanie 
ortodontyczne w przypadkach chorób nowotworowych w obrębie narządu żucia, 
promocja zdrowia jamy ustnej. W  ramach działalności naukowo-dydaktycznej 
przygotowano następujące projekty badawcze: 

1. Granty ministerialne:
– Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy:
GR-1/R/NCBiR/2011 – dr M. Mikulewicz: „Opracowanie techniki in vitro 

zweryfikowanej w warunkach in vivo do oceny biokompatybilności materiałów 
stosowanych w ortodoncji” (lata 2011–2014).

– Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji:
GR-733/2009  WLS – dr L. Minch: „Badania (modelowe, kliniczne) proce-

sów adaptacyjnych powstałych pod wpływem sił wywieranych przez aparat or-
todontyczny na aparat zawieszeniowy zębów i  kości wyrostka zębodołowego 
u pacjentów z ubytkami powstałymi w przebiegu chorób przyzębia” (6.11.2009– 
–5.11.2012 r.).

2. Projekty uczelniane:
– Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji:
Pbmn 21 – dr hab. B. Kawala: „Potrzeby leczenia ortodontycznego u kobiet 

z  przewlekłą chorobą przyzębia w  aspekcie estetyki twarzy i  uśmiechu” (lata 
2010–2011).

Pbmn 111 – dr A. Kozanecka: „Obiektywna ocena współpracy pacjentów orto-
dontycznych leczonych aparatami zdejmowanymi” (1.01.2012–31.12.2014 r.).

Pbmn 153 – dr M. Sarul: „Ocena czynników wpływających na stopień współ-
pracy pacjentów leczonych przy użyciu aparatów” (1.01.2014–31.12.2016 r.).

– Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy:
PB 1732 – dr M. Mikulewicz: „Ocena cytotoksyczności jonów niklu i chromu 

uwalnianych podczas leczenia ortodontycznego” (lata 2008–2010).
Pbmn 22 – dr T. Ogiński: „Ocena siły wiązania zamków ortodontycznych ze 

szkliwem bydlęcym przy użyciu różnego rodzaju konfiguracji zamków ortodon-
tycznych, systemów wiążących oraz klejów ortodontycznych” (lata 2010–2011).

– Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych:
PB 1816 – dr J. Antoszewska-Smith: „Porównanie skuteczności leczenia tyło-

zgryzów z protruzją siekaczy zamkami samoligaturującymi Quick oraz zamkami 
konwencjonalnymi z wykorzystaniem mikroimplantów ortodontycznych Ortho-
EasyPin oraz AbsoAnchor” (lata 2009–2011).

PB 1817 – dr Magdalena Tomasz: „Zastosowanie współczesnych technik or-
todontycznych w przygotowaniu pacjentów dorosłych do leczenia protetycznego” 
(lata 2009–2011).

Pbmn 91 – dr hab. J. Antoszewska-Smith: „Zasadność wdrażania profilaktyki 
antybiotykowej przy zastosowaniu mini-implantów ortodontycznych” (1.01.2012– 
–31.12.2014 r.).

szkieletowego w okolicę bródkową żuchwy (22.03.2013 r.), promotor: dr hab. J. An-
toszewska-Smith; Joanna Jankowska: Kąt ANB i  pomiar WITS: wiarygodność 
i  wpływ na postępowanie ortodontyczne w  przypadkach wad przednio-tylnych 
(18.12.2015 r.), promotor: dr hab. J. Antoszewska-Smith, a w Samodzielnej Pra-
cownii Wad Rozwojowych Twarzy: A. Paradowska-Stolarz: Wady zębowo-zgry-
zowe u  pacjentów z  rozszczepem całkowitym (21.06.2013  r.), promotor: dr hab. 
B. Kawala, prof. nadzw.; K. Kachniarz: Narażenie pacjentów z rozszczepem wargi, 
wyrostka zębodołowego i podniebienia na pierwiastki toksyczne uwalniane pod-
czas leczenia ortodontycznego w badaniach matryc nieinwazyjnych (19.06.2015 r.), 
promotor: dr hab. M. Mikulewicz, prof. nadzw.; Paulina Wołowiec: Ocena nara-
żenia na jony metali toksycznych uwalnianych z aparatów ortodontycznych w ba-
daniach laboratoryjnych na zwierzętach i ludziach, Biotechnologia Politechnika 
Wrocławska (25.03.2015 r.), promotor: dr hab. M. Mikulewicz, prof. nadzw.

W  latach 2010–2015  wszczęto 5  przewodów doktorskich: M. Rzepecka-
-Skupień: Analiza okluzji przed i  po leczeniu operacyjnym pacjentów z  wa-
dami klasy trzeciej wg Angle’a (16.12.2011  r.), promotor: dr hab. B. Kawala; 
Katarzyna Potoczek-Wallner: Zmiany w  układzie stomatognatycznym w  akro-
megalii (20.01.2012  r.), promotor: dr hab. B. Kawala, prof. nadzw.; T. Ogiń-
ski: Siła wiązania zamka ortodontycznego ze szkliwem bydlęcym w  zależno-
ści od zastosowanego zamka ortodontycznego, systemu wiążącego oraz kleju  
(20.04.2012  r.), promotor: dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. (Samodzielna Pra-
cownia Wad Rozwojowych Twarzy); J. Łyczek: Zasadność zastosowania profi-
laktyki antybiotykowej przed zabiegiem wszczepienia mini-implantów ortodon-
tycznych (21.12.2012  r.), promotor: dr hab. J. Antoszewska-Smith; Jan Plaskacz: 
Retencja: czynniki odpowiedzialne za stabilność efektu leczenia ortodontycznego 
(24.10.2014 r.), promotor: dr hab. J. Antoszewska-Smith, prof. nadzw. (Samodziel-
na Pracownia Ortodoncji Dorosłych). W latach 2010–2015 studia doktoranckie 
ukończyło 5 osób, tyle też je kontynuuje.

Pracownicy Katedry Ortopedii Szczękowej i  Ortodoncji, Samodzielnej Pra-
cowni Wad Rozwojowych Twarzy oraz Samodzielnej Pracowni Ortodoncji do-
rosłych uczestniczyli w 83 zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych. 
W  ramach działalności naukowej w  latach 2010–2015  zostało opublikowanych 
157 artykułów w czasopismach krajowych i 33 artykuły w czasopismach zagra-
nicznych o łącznej liczbie punktów KBN 1765. Sześćdziesiąt siedem prac opubli-
kowano w czasopismach ze współczynnikiem Impact Factor (IF), których ogólna 
liczba wynosi 67,69; 43 prace z IF opublikowali pracownicy Samodzielnej Pracow-
ni Wad Rozwojowych Twarzy (39,179 pkt.).

W ramach działalności naukowej w katedrze utworzono Studenckie Koła Na-
ukowe: Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, którego opiekunem jest prof. dr hab. 
B. Kawala oraz Wad Rozwojowych Twarzy, którego opiekunem jest dr J. Szeląg. 

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji organizuje szkolenie specjalizacyj-
ne z zakresu ortodoncji. W latach 2010–2015 12 osób uzyskało tytuł specjalisty, 
8 osób jest w trakcie specjalizacji. 
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3. Działalność statutowa:
– Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji:

ST-106 – „Wpływ leczenia ortodontycznego na odbudowę kości wyrostka zę-
bodołowego oraz tkanek przyzębia u osób z chorobami przyzębia”, dr hab. B. Ka-
wala, dr L. Minch (lata 2008–2010).

ST-366 – „Wady zgryzu oraz potrzeby lecznicze wśród młodzieży w  wieku 
18 lat”, dr hab. B. Kawala (lata 2009–2011).

ST-476 – „Porównanie działania systemów samoligaturujących w  technice  
lingwalnej i technice przedsionkowej w fazie niwelacji leczenia ortodontycznego”, 
dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. (lata 2010–2012).

ST-366 – „Wady zgryzu oraz potrzeby lecznicze wśród młodzieży w  wieku 
18 lat”, dr hab. B. Kawala (lata 2009–2011).

ST-476 – „Porównanie działania systemów samoligaturujących w  technice 
lingwalnej i technice przedsionkowej w fazie niwelacji leczenia ortodontycznego”,  
dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. (lata 2010–2012).

ST-476 – „Porównanie działania systemów samoligaturujących w  technice  
lingwalnej i technice przedsionkowej w fazie niwelacji leczenia ortodontycznego”, 
dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. (lata 2010–2012).

ST-662 – „Analiza okluzji przed i  po leczeniu chirurgicznym wad klasy III 
według Angle’a”, dr hab. B. Kawala, prof. nadzw. (lata 2012–2014).

ST-926 – „Etiologia i czynniki sprzyjające powstawaniu przebarwień u pacjen-
tów leczonych stałymi aparatami ortodontycznymi”, prof. dr hab. B. Kawala (lata 
2015–2017).
– Samodzielna Pracownia Ortodoncji Dorosłych:

ST-663 – „Ocena nowatorskiej metody wszczepiania tymczasowego we-
wnątrzustnego zakotwienia szkieletowego w okolicę bródkową żuchwy”, dr hab.  
J. Antoszewska-Smith (lata 2012–2014).

ST-927 – „Farmakoterapia versus leczenie ortodontyczno-chirurgiczne”,  
dr. hab. J. Antoszewska-Smith, prof. nadzw. (lata 2015–2017).
– Samodzielna Pracownia Wad Rozwojowych Twarzy:

ST-754 – „Ocena częstości występowania awarii u pacjentów leczonych cien-
kołukowym aparatem stałym w zależności od zastosowanego systemu adhezyjne-
go”, lek. dent. T. Ogiński (lata 2013–2015).
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K ierownikiem Katedry i  Zakładu Chirurgii Stomatologicznej od 2010  r. 
jest prof. dr hab. Marzena Dominiak. Obecnie w Katedrze jest zatrud-
nionych: 16 lekarzy, w tym na stanowisku profesora zwyczajnego: 1 oso-

ba – prof. dr hab. Tomasz Gedrange; profesora nadzwyczajnego: 1 osoba – prof. 
dr hab. Marzena Dominiak; adiunkta: 5 osób – dr Iwona Bednarz, dr Dobrochna 
Zeńczak-Więckiewicz, dr Katarzyna Łysiak-Drwal, dr Artur Błaszczyszyn, dr Ol-
ga Parulska; starszego wykładowcy: 1 – osoba: dr Ewa Gwiazda-Chojak; asysten-
ta: 7 osób – dr Kamil Jurczyszyn; dr Dorota Mierzwa-Dudek, dr Paweł Kubasie-
wicz-Ross, lek. dent. Anna Smulczyńska-Demel, lek. dent. Jakub Hadzik, lek. dent. 
Maciej Krawiec, lek. dent. Artur Pitułaj; lekarza klinicznego: 1 osoba – Halina 
Mochniej (SCTT) oraz w sekretariacie: starszy referent Jolanta Pilarska. 

Skład osobowy Katedry jest poszerzony o studentów studiów doktoranckich 
(5  osób): lek. dent. Barbara Sterczała, lek. dent. Anna Leszczyszyn, lek. dent. 
Przemysław Papiór, lek. dent. A. Smulczyńska-Demel, lek. dent. J. Hadzik oraz 
lekarzy specjalizujących się (7 osób): lek. dent. Monika Puzio, lek. dent. Wiktor 
Sidorowicz, lek. dent. Monika Śliwkiewicz, lek. dent. Paweł Popecki, lek. dent.  
P. Papiór, lek. dent. Michał Warmuz, lek. dent. Paweł Wartecki. W sumie w kate-
drze pracuje i/lub szkoli się 26 osób. 

Główne kierunki badawcze Katedry to: chirurgia regeneracyjna wyrostka zę-
bodołowego, w tym ocena skuteczności regeneracji ubytków w przyzębiu brzeż-
nym i  ok. wierzchołkowym; ocena preparatu peptydowo-kolagenowego w  pro-
cesie gojenia tkanek jamy ustnej; zastosowanie diagnostyki fotodynamicznej 
w różnicowaniu zmian błon śluzowych jamy ustnej w połączeniu z algorytmami 
wykorzystującymi analizę wymiaru fraktalnego oraz ich leczenie z  zastosowa-
niem terapii fotodynamicznej; ocena skuteczności leczenia implantologicznego 
w  badaniach klinicznych i  laboratoryjnych; chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa 
z  uwzględnieniem etiopatogenezy i  metod leczenia recesji dziąsła. Szczególne 
znaczenie ma przyznany w 2010 r. patent RP P381204 „Ocena własnej metody 
hodowli pierwotnej ludzkich fibroblastów”. Wynalazek dotyczy sposobu hodow-
li pierwotnej ludzkich fibroblastów pochodzących z  tkanki łącznej dziąsła zro-
gowaciałego błony śluzowej jamy ustnej z użyciem siatek kolagenowych jako ich 
nośnika.

Od 2011 r. jednostka ściśle współpracuje z Katedrą Ortodoncji Uniwersytetu 
Technicznego w Niemczech w ramach oceny struktury kostnej po zastosowaniu 
różnych biomateriałów, implantacji oraz oceny morfologicznych czynników pro-
gnostycznych dla rozwoju recesji przyzębia przed i po leczeniu ortodontycznym. 
W  latach 2009–2011  prowadziła współpracę z  Wydziałem Biotechnologii Uni-
wersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetem Ernst-Moritz-Arndt w Greifswal-
dzie w Niemczech przy projekcie „Przeżycie i  proliferacja fibroblastów na bio-
składnikach zawierających genetycznie zmodyfikowane włókna lniane: badania 
in vitro”.

Od 2010 r. prof. dr hab. M. Dominiak jest członkiem międzynarodowego im-
plantologicznego ośrodka badawczego Rheinische-Friedrich-Wilhelms Univer-

prof. dr hab. Marzena Dominiak

Katedra i Zakład  
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dytację do szkolenia specjalizacyjnego/prowadzenia staży kierunkowych w syste-
mie modułowym w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W 2015 r. prof. dr hab. 
M. Dominiak została wybrana na przewodniczącą komitetu naukowego FDI 2016. 
Doktor E. Gwiazda-Chojak w 2010 r. pełniła funkcję kierownika Katedry, a w latach 
2010–2015 kierownika Poradni Chirurgii Stomatologicznej SCTT Sp. z o.o. Doktor 
I. Bednarz była członkiem Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydzia-
łowej Komisji Nostryfikacyjnej, Konkursowej, Rekrutacyjnej i Uczelnianej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Uczelnianej Komisji Wyborczej, pełniła również 
funkcję zastępcy sekretarza OD PTS oraz adiunkta dydaktycznego Katedry. Dok-
tor D. Zeńczak-Więckiewicz była członkiem Senatu UMW, Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej, Uczelnianej Komisji Dydaktyki i Wychowania, Uczelnianej Komisji 
ds. Zarządzania Własnością Intelektualną, Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej 
oraz sekretarzem OD PTS. Doktor D. Mierzwa-Dudek w  latach 2012–2014  była 
opiekunem IV roku na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, od 2014 r. funkcję 
zastępcy (sekretarza) pełnił dr K. Jurczyszyn. Doktor K. Łysiak-Drwal w  latach 
2014–2015  była adiunktem dydaktycznym Katedry ds. studentów English Divi-
sion, członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. W 2015 r. lek. dent. 
J. Hadzik został powołany do pełnienia funkcji opiekuna IV roku studentów studiu-
jących w języku polskim Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW, a lek. dent.  
M. Krawiec – zastępcy (sekretarza). 

Profesor dr hab. M. Dominiak pełni funkcję redaktora kierunkowego w dzie-
dzinie chirurgii stomatologicznej w „Journal of Stomatology” oraz jest członkiem 
rady naukowej w czasopismach „e-Dentico”, „Dental Forum”, „Twój Przegląd Sto-
matologiczny”, „Asystentka Stomatologiczna”, „Stomatologia. Sztuka-praktyka-
-rzemiosło”, „Dental and Medical Problems”. 

Profesor dr hab. T. Gedrange jest członkiem rady naukowej w czasopismach: 
„Dental and Medical Problems”, „Dental Forum”, „Implantoprotetyka”, „Czasopi-
smo Stomatologiczne” oraz redaktorem tematycznym w czasopiśmie naukowym 
„Advances in Clinical and Experimental Medicine”.

W Katedrze był współtworzony obowiązujący obecnie podręcznik z chirurgii 
stomatologicznej wydany w  2010  r. pod red. M. Dominiak: Podstawy chirurgii 
stomatologicznej, a w 2013 r. wydanie II poszerzone pod red. M. Dominiak, J. Za-
pały i T. Gedrangego. Podręcznik zdobył nagrodę dydaktyczną JM UMW Rektora 
prof. dr. hab. Marka Ziętka.

Pracownicy Katedry byli autorami i/lub współautorami rozdziałów w książ-
kach wydanych w  języku polskim, angielskim i  niemieckim. W  latach 2010– 
–2015  w  jednostce powstało 247  prac opublikowanych w  polskich i  zagranicz-
nych czasopismach recenzowanych o łącznym IF: 54.135 i KBN: 1350.

W latach 2011–2013 był organizowany przez pracowników Katedry cykliczny 
Międzynarodowy Kongres „Wrocławskie Dni Implantologii” pod kierownictwem 
prof. dr hab. M. Dominiak. Kongres objęli patronatem honorowym: JM Rektor 
UMW prof. dr hab. Marek Ziętek, Miasto Wrocław, Dolnośląska Izba Lekarska  
– DIL, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – PTS, Ogólnopolskie Stowarzy-

sitet Bonn, Niemcy; Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; TU 
Dresden, Niemcy, zrzeszających naukowców z dziedziny implantologii i remode-
lingu kości dookoła implantów.

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej było 
prowadzonych 15  jedno- i  wieloośrodkowych, krajowych i  międzynarodowych 
projektów badawczych dotyczących regeneracji kości i leczenia implantologiczne-
go, terapii fotodynamicznej. Za prowadzone prace nad projektem „Comparative 
assessment of different methods of keratinized gingiva augmentation before and 
after implantology treatment in the aesthetic part of upper and lower jaw” zespół 
badaczy: lek. dent. M. Puzio, dr A. Błaszczyszyn, prof. dr hab. M. Dominiak uzy-
skał nagrodę przyznaną przez Camolog Foundation podczas międzynarodowej 
konferencji implantologicznej w Hiszpanii w 2014 r. 

W  latach 2010–2015  w  Katedrze i  Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej 
2 osoby uzyskały tytuł naukowy profesora: T. Gedrange w 2013 r.; M. Dominiak 
w 2015 r.; powstała jedna habilitacja: M. Dominiak: Własna metoda prognozowa-
nia recesji przyzębia w 2010 r. oraz 4 prace doktorskie, których promotorem była 
prof. M. Dominiak: dr A. Błaszczyszyn: Ocena skuteczności implantacji z obciąże-
niem natychmiastowym w strefie estetycznej przy konwencjonalnym oraz ultradź-
więkowym przygotowaniu łoża kostnego, Paweł Kubasiewicz-Ross: Porównawcza, 
histologiczna ocena stopnia osteointegracji implantów ceramicznych o  różnych 
powierzchniach w badaniu na zwierzętach, M. Szyba: Ocena powierzchni i bio-
kompatybilności implantów ceramicznych – badania in vitro, J. Warmuz: Ocena 
wpływu wybranych czynników morofologicznych na powstawanie recesji dziąsła 
u pacjentów z wadą zgryzu klasy III. 

Otwarte są 4  przewody doktorskie, których promotorem jest prof. dr hab.  
M. Dominiak: lek. dent. M. Puzio: Porównawcza ocena różnych metod augmenta-
cji dziąsła zrogowaciałego przed i po leczeniu implantologicznym w przednim od-
cinku szczęki i żuchwy; lek. dent. Jacek Żurek: Kliniczna ocena pokrycia mnogich 
recesji dziąsłowych przy użyciu allogenicznego biostatycznego przeszczepu powięzi 
szerokiej uda; lek. dent. Jacek Matys: Ocena ablacji tkanki kostnej oraz zjawisk ter-
modynamicznych zachodzących w implantach tytanowych i kości podczas zabie-
gów z użyciem lasera erbowo-yagowego; lek. dent. A. Smulczyńska-Demel: Ocena 
preparatu kolagenowego w procesie gojenia tkanek miękkich jamy ustnej.

Pracownicy Katedry, działając na rzecz środowiska lekarskiego Uczelni, pełnili 
w okresie 2010–2015 następujące funkcje: prof. dr hab. M. Dominiak była członkiem 
Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziałowej Komisji Finansowej, 
Konkursowej, Dydaktycznej, Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej, Konkursowej 
na stanowisko Kierowników Katedr. W latach 2012–2015 pełniła funkcję prezesa 
Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2012  r. 
jest Pełnomocnikiem Rektora ds. Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-
-Stomatologicznym, od 2015 r. konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej, od 2014 r. członkiem zespołu ekspertów do zaopiniowania danych 
o spełnieniu przez jednostkę warunków uprawniających do ubiegania się o akre-
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zowane nadprogramowe seminaria – wykłady dla studentów V roku stomatolo-
gii, którym przewodniczy prof. dr hab. T. Gedrange. Seminaria są organizowane 
wspólnie z  Katedrą i  Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Tematem prze-
wodnim jest chirurgia ortognatyczna i regeneracyjna.

Przy Katedrze działa SKN Chirurgii Stomatologicznej oraz Studenckie Koło 
Implantologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (opiekun: prof. dr hab. M. Do-
miniak).

W katedrze są prowadzone również szkolenia podyplomowe (rezydentury, sta-
że cząstkowe, kursy udoskonalające CMKP, PTS). W okresie 2010–2015 specja-
lizację z  chirurgii stomatologicznej uzyskało 8  lekarzy. Zakład świadczy usługi 
lecznicze z  chirurgii stomatologicznej, wykonując dodatkowo wysokospecjali-
styczne procedury z zakresu m.in.: inżynierii tkankowej, chirurgii regeneracyjnej, 
terapii laserowej, terapii fotodynamicznej oraz implantologii. 

szenie Implantologii Stomatologicznej – OSIS, Polskie Stowarzyszenie Implanto-
logiczne – PSI, Niemieckie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej – DZGI, 
Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii – PTSS. Rokrocznie konferencja 
gromadziła ok. 200 uczestników, którzy przyjeżdżali z różnych stron Europy, aby 
wziąć udział w wykładach, kursach i seminariach przedkongresowych prowadzo-
nych przez znamienitych wykładowców zarówno z kraju, jak i zagranicy. 

Przy okazji konferencji wydano polsko- i anglojęzyczne albumy: New indica-
tions in aesthetic implantology, Leczenie zespołowe w implantologii, Esthetics in 
implantology, w  których w  doskonały sposób merytoryczny i  graficzny zostały 
przedstawione liczne przypadki kliniczne obrazujące zaawansowane zabiegi z za-
kresu implantologii.

Od 2013 r. prof. dr hab. M. Dominiak wspólnie z prof. dr hab. T. Gedrange or-
ganizują polsko-niemieckie konferencje stomatologiczne pod nazwą „Dolnośląskie 
Jesienne Dni Stomatologiczne”. Konferencje współorganizowane są przez Oddział 
Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Dolnośląską Izbę Lekarską. 

Pracownicy Katedry i  Zakładu należą do wielu towarzystw naukowych, tj.: 
IADR/CED – International Association for Dental Research/Continental Euro-
pean Division, PTS, Polskie Towarzystwo Stomatologii Laserowej, Towarzystwo 
Dysfunkcji Stawów Skroniowo-Żuchwowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Im-
plantologii Stomatologicznej oraz Europejskie Stowarzyszenie Osteointegracji 
(EAO), Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (PACMFS).

W latach 2010–2015 pracownikom Katedry przyznano liczne nagrody indy-
widualne, odznaczenia honorowe UMW, Złotą Odznakę PTS, Medale Komisji 
Edukacji Narodowej. W 2011 r. zespół katedry został wyróżniony za osiągnięcia 
dydaktyczne nagrodą zespołową. W 2015 r. prof. dr hab. M. Dominiak została 
odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Katedra ma obecnie 13 stanowisk klinicznych, które wyposażono w najnowo-
cześniejszy sprzęt medyczny ze środków Unii Europejskiej w  ramach projektu 
„Zintegrowane Centrum Dydaktyczne Wrocławskiej Akademickiej Stomatologii. 
Zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego na potrzeby Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu”. Wyposażenie stanowi również: specjalistyczny unit/fotel operacyjny, diodo-
wa lampa kolumnowa (operacyjna) o wysokiej bezcieniowości oraz laser diodowy, 
laser CO2, fizjodyspensery, piezosurgery, aparaty do komputerowego znieczule-
nia miejscowego. 

Katedra ma nowoczesną salę audiowizualną wyposażoną w tor wizyjny umoż-
liwiający w czasie rzeczywistym przekaz transmisji zabiegów odbywających się 
na sali operacyjnej. Wysokiej klasy sprzęt daje możliwość wykonywania większe-
go zakresu zabiegów stomatologicznych, co przyczynia się do poszerzenia dydak-
tyki osób studiujących na naszym wydziale.

Obecnie są prowadzone wykłady, ćwiczenia i seminaria z chirurgii stomatolo-
gicznej oraz radiologii stomatologicznej dla studentów III, IV i V roku Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego i English Division. Rokrocznie od 2010 r. są organi-
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L ata 2010–2015  można zaliczyć w  Katedrze Periodontologii do bardzo 
udanych. Stanowisko profesora zwyczajnego objął jeden pracownik, a jed-
na osoba – stanowisko profesora nadzwyczajnego. Zakończono postępo-

wanie w 7 przewodach doktorskich. Są to następujące osoby: lek. dent. Magdalena 
Mendak: Uwarunkowania etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej (promotor: 
prof. dr hab. Tomasz Konopka, 11.06.2010 r.); lek. dent. Małgorzata Szulc: Prze-
wlekłe zapalenie przyzębia z infekcją Porphyromonas gingivalis oraz polimorfizm 
i ekspresja genu IL-1 jako przypuszczalne czynniki ryzyka miażdżycy tętnic (pro-
motor: dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, 27.09.2011 r.); lek. dent. Aleksandra 
Sender-Janeczek: Ocena stanu przyzębia oraz obecność wybranych periopatoge-
nów u pacjentów z chorobą alkoholową (promotor: prof. dr hab. Marek Ziętek, 
15.06.2012 r.); lek. dent. Łukasz Zawada: Epidemiologia chorób przyzębia u doro-
słych mieszkańców Wrocławia (promotor prof. dr hab. T. Konopka, 15.06.2012 r.); 
lek. dent. Mieszko Więckiewicz: Zastosowanie żywicy światłoutwardzalnej oraz wy-
branych systemów artykulacyjnych w wykonawstwie stabilizacyjnych szyn zwarcio-
wych (promotor: prof. dr hab. M. Ziętek, 22.11.2013 r.); lek. dent. Dariusz Chrzęsz-
czyk: Rola receptorów TLR-2 i TLR-3 w patogenezie zapaleń przyzębia (promotor: 
prof. dr hab. T. Konopka, 21.06.2013 r.); lek. dent. Magdalena Kazanowska-Dygdała: 
Ocena częstości występowania Helicobacter pylori w wybranych patologiach jamy 
ustnej (promotor: dr hab. M. Radwan-Oczko, 21.11.2014 r.).

W omawianym okresie pracownicy Katedry opublikowali 102 prace oryginal-
ne, w tym 23 prace ze współczynnikiem wpływu IF (w tak renomowanych cza-
sopismach, jak: „Journal of Orofacial Pain”, „Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 
Pathology, Oral Radiology”, „PLoS One”, „Virulence”, „Archives of Oral Biology”). 

Główne tematy badawcze realizowane w  tym czasie w Katedrze to: związki 
zapalenia przyzębia z  chorobami ogólnoustrojowymi; uwarunkowania mikro-
biologiczne i  immunologiczne zapaleń przyzębia; etiopatogeneza, diagnostyka 
i  leczenie wybranych chorób błony śluzowej jamy ustnej; epidemiologia chorób 
przyzębia w grupach wiekowych 35–44 oraz 65–74 lata.

Prowadzono współpracę naukową z jednostkami Wydziału Lekarskiego (Ka-
tedrą Histologii i  Embriologii, I  Katedrą i  Kliniką Ginekologii i  Położnictwa, 
Zakładem Technik Molekularnych) oraz Wydziału Lekarskiego Kształcenia Po-
dyplomowego (Katedrą i  Kliniką Chirurgii Serca, Katedrą i  Kliniką Nefrologii 
i Medycyny Transplantacyjnej, Katedrą i Kliniką Psychiatrii oraz Katedrą Neu-
rologii). Jednostki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego prowadziły badania 
naukowe z Katedrą Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, Katedrą Ortopedii 
Szczękowej i Ortodoncji oraz Zakładem Materiałoznawstwa. Zrealizowano 2 ba-
dania na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. 

W 2010 r. w Katedrze Periodontologii zakończyły się 2 zadania realizowane 
w ramach badań własnych Uczelni, a w latach 2010–2015 prowadzono 5 projek-
tów w ramach badań służących rozwojowi młodych naukowców. 

Pracownicy Katedry byli redaktorami 2 ogólnopolskich podręczników: Perio-
dontologia pod red. M. Ziętka, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 

prof. dr hab. Marek Ziętek

Katedra Periodontologii
Zakład Periodontologii

Zakład Patologii Jamy Ustnej
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Katedra była organizatorem 1–3 kursów rocznie dla CMKP dotyczących nie-
chirurgicznego leczenia periodontologicznego, chorób błony śluzowej jamy ust-
nej oraz laseroterapii w periodontologii. 

Podsumowując, należy podkreślić duże zaangażowanie wszystkich pracowni-
ków w działalność Katedry i Zakładów, które wchodzą w  jej skład. Działalność 
naukowa jest na dobrym poziomie, a usługi kliniczne na jednym z najwyższych 
w kraju, dlatego też całemu zespołowi Katedry należą się za ten okres serdeczne 
podziękowania. 

2011 (tłumaczenie) oraz Periodontologia współczesna pod red. T. Konopki, Wy-
dawnictwo Med. Tour Press International, Otwock 2013. 

W  dniach 18–20.01.2013  r. Katedra była organizatorem Polsko-Niemieckiej 
Konferencji Stomatologicznej, która dotyczyła integracji stomatologicznych ba-
dań naukowych między UMW a Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. 

W latach 2011–2015 w Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej 
przyjęto 25 771 pacjentów. W ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdro-
wia świadczenia zostały udzielone podczas 23 683 wizyt. Natomiast na kolejnych 
2088 wizytach przeprowadzone procedury lecznicze zostały opłacone przez pa-
cjentów (świadczenia komercyjne). 

Należy podkreślić stałe zwiększanie się liczby świadczeń u pacjentów powyżej 
60. roku życia (o ok. 200  rocznie). Takiej tendencji nie zaobserwowano u osób 
młodszych, chociaż i tu świadczeń było więcej niż w poprzednich latach. 

W ramach wszystkich wizyt wykonano łącznie 80 565 procedur medycznych, 
w tym 77 693 (96,4%) w ramach NFZ oraz 2 872 (3,6%) płatnych przez pacjenta 
(komercyjnych).

Najczęściej pacjenci leczeni byli na przewlekłe zapalenie przyzębia (9337 wizyt 
– K05.3). Wykonywano badanie dentystyczne (4403 wizyty – Z01.2) oraz usuwa-
no złogi nazębne (2749 wizyt – K03.6). Leczono również schorzenia błony śluzo-
wej jamy ustnej (2575 wizyt – K13.7). 

Poza świadczeniami gwarantowanymi w  Poradni Chorób Przyzębia i  Błony 
Śluzowej Jamy Ustnej były również wykonywane zabiegi specjalistyczne w  ra-
mach świadczeń komercyjnych: gingiwoplastyka, zabiegi płatowe bez i z augmen-
tacją kości, plastyka wędzidełek wargi, policzka i języka, pokrycie recesji dziąsła 
z zastosowaniem przeszczepu tkanki miękkiej.

W naszej jednostce w tym okresie specjalizację z zakresu periodontologii uzy-
skało czternastu lekarzy. 

W  Katedrze jest prowadzona dydaktyka przeddyplomowa z  6  przedmiotów 
na kierunku lekarsko-dentystycznym: promocja zdrowia jamy ustnej (rok II), pe-
riodontologia przedkliniczna (rok III), choroby przyzębia (rok IV i V), choroby 
błony śluzowej jamy ustnej (rok V), gerostomatologia (rok V) oraz farmakologia 
kliniczna (rok V). 

Łączna liczba godzin realizowanych rocznie w  Katedrze to 3839. Egzamin 
z periodontologii jest jednym z 6 egzaminów dyplomowych. Odbywa się w 3 eta-
pach (egzamin praktyczny, testowy oraz ustny). Od wielu lat średni wynik Le-
karsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego z  zakresu periodontologii absol-
wentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu nie spada poniżej  
4. miejsca w kraju, a w wielu sesjach był wynikiem najwyższym. 

W  Zakładzie Periodontologii działa Studenckie Koło Naukowe (opiekuno-
wie: do 2012 r. prof. dr hab. T. Konopka, a od 2012 r. dr M. Szulc). Koło zdobyło 
kilka wyróżnień na sesjach naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego 
oraz sesjach młodych periodontologów na ogólnopolskich konferencjach na-
ukowych. 
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P owołany 8.04.2002 r. Zakład Anatomii Stomatologicznej to samodzielna 
jednostka na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym UMW, która mieści 
się przy ul. Chałubińskiego 6a w zrewitalizowanym budynku Collegium 

Anatomicum.
Pełnienie służebnej roli przez królową nauk podstawowych – anatomię i  jej 

pochodną – antropologię, we wszystkich dyscyplinach nauk medycznych, w tym 
stomatologicznych, jest wielce zaszczytne i satysfakcjonujące. Dzięki funkcjono-
waniu Zakładu Anatomii Stomatologicznej można śmiało zaprzeczyć spotykane-
mu czasami stwierdzeniu, że „anatomia jest coraz bardziej zapominana – trwa 
nieporuszenie w  swojej królewskiej samotności” (A. Szczeklik, Katharsis, wyd. 
Znak, Kraków 2003). Można jedynie stwierdzić, że anatomia jest niedoceniana 
w stopniu, na jaki zasługuje (W. Kurlej, TPS 2015). Anatomia z licznymi implika-
cjami antropologicznymi nie traci również swej autonomii. Uczestnictwo i pre-
zentowanie publikacji przez pracowników Zakładu na konferencjach naukowych 
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Anatomiczne i Polskie Towarzystwo 
Antropologiczne, a także inne stowarzyszenia medyczne (w tym stomatologicz-
ne) wskazują na duże możliwości tej gałęzi nauki. O randze Zakładu Anatomii 
Stomatologicznej może świadczyć bardzo wysoka punktacja w  rankingach na-
ukowych i  dydaktyczno-organizacyjnych przeprowadzanych każdego roku na 
UMW. Pracownicy Zakładu są corocznie nagradzani przez JM Rektora UMW za 
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Pod patronatem Zakładu w latach 2010–2015 został wypromowany przewód 
doktorski lek. dent. Magdaleny Maciejowskiej: Utrata uzębienia w odniesieniu do 
wieku populacji dolnośląskiej oraz lek. dent. Kamil Nelke: Estetyka twarzy u pa-
cjentów poddawanych zabiegom chirurgii ortognatycznej, który jako pierwszy na 
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym UMW został wskazany w tajnym głoso-
waniu do wyróżnienia przez recenzentów i członków Rady Wydziału. Obecnie 
są finalizowane 2 doktoraty: lek. stom. Piotra Czyrskiego: Ocena stabilograficz-
na postawy ciała z wybranymi parametrami układu szyjno-czaszkowego oraz lek. 
dent. Jacka Zborowskiego: Ocena techniką tomografii komputerowej zmienności 
położenia otworu żuchwy w przestrzeni trójwymiarowej.

Zatrudnione w  Zakładzie asystentki: lek. dent. Natalia Mandzios oraz lek. 
dent. Katarzyna Staszak, a także odbywający studia doktoranci (w latach 2010–
–2015 w Zakładzie odbywały studia doktoranckie 4 osoby) są specjalistami z za-
kresu stomatologii i  czynnymi lekarzami. Asystenci i  doktoranci specjalizują 
się w dyscyplinach stomatologicznych – praca w Zakładzie Anatomii Stomato-
logicznej przyczynia się do pogłębiania wiedzy mającej zastosowanie kliniczne. 
W  ramach prowadzonych przez siebie praktyk stomatologicznych uczestniczą 
w pozyskiwaniu materiałów badawczych (w ramach realizowanych projektów ba-
dawczych Zakładu). 

W Zakładzie są realizowane uczelniane projekty badawcze związane z ukła-
dem stomatognatycznym u bliźniąt; badania dotyczące oceny wyrzynania się zę-
bów mlecznych i stałych u dzieci i młodzieży z Wrocławia i województwa dolno-

dr hab. Wiesław Kurlej, 
prof. nadzw.

Zakład Anatomii Stomatologicznej
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znajdują się w Zakładzie, należy zaliczyć: aparat do mierzenia poziomu bólu, sta-
bilograf dwupłytowy do badania stabilności postawy ciała, aparat do oceny na-
pięcia mięśniowego i kamerę termowizyjną oraz liczne elektroniczne urządzenia 
pomiarowe.

W Zakładzie Anatomii Stomatologicznej są prowadzone zajęcia z przedmio-
tu anatomia prawidłowa człowieka dla studentów I  roku stomatologii Wydzia-
łu Lekarsko-Stomatologicznego UMW – 105  godzin ćwiczeń prosektoryjnych 
i 20 godzin seminariów i wykładów. Zajęcia są adresowane do studentów polsko-
języcznych (85 studentów) i anglojęzycznych (30 studentów z kilkunastu krajów). 
Ćwiczenia odbywają się na bazie Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej UMW 
przy współpracy z  asystentami Katedry. Pod redakcją m.in. W. Kurleja ukazał 
się podręcznik o  ogólnopolskim zasięgu Anatomia dla stomatologów (wyd. El-
sevier Urban & Partner), a pracownicy Zakładu uczestniczyli w przygotowaniu 
10 skryptów oraz materiałów pomocniczych przeznaczonych do nauki anatomii 
adresowanych do studentów stomatologii.

Doktor hab. W. Kurlej jest opiekunem studentów I  roku stomatologii i  peł-
ni funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. 
Obecnie jest przewodniczącym Wydziałowych Komisji: Zatrudnieniowej, Dy-
daktyki i  Wychowania, Rekrutacyjnej, Wyborczej (Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego). Jest członkiem Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia, 
Uczelnianej Komisji Dydaktyki i Wychowania, Senackiej Komisji Rozwoju Kadry 
Naukowo-Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Uczestniczy 
w licznych komisjach statutowych i doraźnych Wydziału i Uczelni.

Przy Zakładzie Anatomii Stomatologicznej znajduje się Studenckie Koło Na-
ukowe prowadzone przez lek. dent. K. Staszak, którego działalność jest głównie 
związana z poszerzaniem wiedzy anatomicznej i wykonywaniem pomocy dydak-
tycznych. Realizowane prace naukowe w ramach tego koła naukowego prezento-
wane były na studenckich konferencjach naukowych i zdobywały wyróżnienia.

śląskiego, w zależności od różnych czynników środowiskowych i behawioralnych 
– ocena zaawansowania rozwoju dzieci i młodzieży; badania antropometryczne 
z zakresu oceny profilu twarzy (twarzowej części czaszki) u osobników żywych 
i na materiale kostnym; badania dotyczące oceny stanu uzębienia, higieny jamy 
ustnej i prozdrowotnych postaw u dzieci i młodzieży z Wrocławia i województwa 
dolnośląskiego, w tym także u różnych grup dyspanseryjnych; badania z zakresu 
kraniometrii – anatomiczne badania otworu żuchwowego w aspekcie wykonywa-
nych iniekcji. Badania nad utratą uzębienia u osób w podeszłym wieku są prowa-
dzone przy współpracy z Medical University of Graz w ramach projektu „Ocena 
kondycji biologicznej na podstawie utraty uzębienia stałego człowieka”. Finalizo-
wany jest projekt badawczy w ramach działalności statutowej uczelni pt.: „Ocena 
stanu uzębienia studentów uczelni wrocławskich” obejmujący badania studentów 
Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przy-
rodniczego, Wyższej Szkoły Bankowej i Akademii Muzycznej. Uzyskane rezultaty 
badań zostaną wykorzystane m.in. do przygotowania rozprawy doktorskiej przez 
lek. dent. N. Mandzios. Kontynuowany jest projekt badawczy pt.: „Zastosowanie 
kamery termowizyjnej Flir E60 w diagnostyce urazów twarzowej części czaszki”, 
w ramach którego zostanie zrealizowana praca doktorska lek. dent. K. Staszak. 
W 2010 r. Zakład nawiązał współpracę z Zakładem Antropologii Instytutu Bio-
logii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Studium Pedagogicznym 
Akademii Muzycznej im. Karola Lutosławskiego we Wrocławiu. Przy współpra-
cy z Katedrą Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji kierowanej przez prof. dr hab. 
Beatę Kawalę są prowadzone w  Zakładzie Anatomii Stomatologicznej badania 
z zakresu wad postawy i stabilności ciała z użyciem nowoczesnych metod stabi-
lograficznych. Badania te są ważne z punktu widzenia leczenia zaburzeń układu 
stomatognatycznego.

W  Zakładzie są prowadzone również badania anatomiczne nad rozwojem 
w okresie płodowym i okresie postnatalnym człowieka. W latach 2010–2015 w Za-
kładzie powstały 52 oryginalne prace i zostało wygłoszonych 55 referatów. Czter-
naście prac miało IF o łącznej sumie 7,238 punktów. Pracownicy Zakładu brali 
udział w organizacji 5 międzynarodowych konferencji z zakresu „Promocja zdro-
wia – Dobrostan” w różnych aspektach medycznych. Uczestniczyli również w in-
terdyscyplinarnym projekcie medycznym, który był związany z badaniem dzieci 
z Ośrodka Opiekuńczego w Bierutowie.

Zakład dysponuje archiwalnymi zbiorami rentgenogramów, które były wy-
konywane w Zakładzie Anatomii Opisowej Akademii Medycznej we Wrocławiu 
w  latach 50. XX w., materiałami dotyczącymi bliźniąt, które zostały przekaza-
ne w ramach współpracy przez prof. dr. hab. Władimira Bożiłowa oraz kolekcją 
150 utrwalonych płodów bliźniaczych. Gromadzone są także bazy danych uzy-
skane na skutek prowadzonych projektów badawczych – kwestionariusze badaw-
cze i  ankiety. W  Zakładzie działa Pracownia Kraniometrii i  Kefalometrii Sto-
matologicznej. Zakład jest wyposażony w stanowiska komputerowe z dostępem 
do Internetu. Do cenniejszych urządzeń wykorzystywanych w badaniach, które 
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Z akład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW od 
chwili powstania (1963  r.) prowadzi kompleksowe badania naukowe 
i  ocenę biologiczną biomateriałów przeznaczonych do zastosowania 

w medycynie. W Zakładzie są przeprowadzane kompleksowe badania przed-
kliniczne in vitro oraz in vivo, badania eksperymentalne z  użyciem zwierząt 
doświadczalnych. Główne kierunki badwcze to: badania działania cytotok-
sycznego, badania hemozgodności in vitro i  in vivo, badania działania draż-
niącego i  alergicznego, badania reakcji miejscowej po implantacji, badania 
toksyczności ogólnoustrojowej i działania pirogennego. Od początku istnienia 
Zakład zajmuje się opracowywaniem nowych metod badawczych pozwalają-
cych na ocenę procesów biologicznych zachodzących w kontakcie biomateriału 
z tkankami. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi zajmującymi się 
opracowywaniem nowych materiałów implantacyjnych i  wyrobów medycz-
nych. Realizowane w Zakładzie prace badawcze stanowiły część prac wdroże-
niowych wybranych wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych 
i implantów. 

Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Zbigniew Rybak. W Zakładzie są za-
trudnieni: lekarz medycyny ze stopniem doktora habilitowanego, lekarz wetery-
narii (ze stopniem doktora), 1 zootechnik (ze stopniem doktora habilitowanego), 
2 biologów (ze stopniem doktora), technik analityki medycznej, technik histolo-
giczny, pracownicy zwierzyńca, doktoranci, pracownik administracyjny.

Prowadzone w Zakładzie badania biologiczne in vitro i in vivo wyrobów me-
dycznych zgodnie z obowiązującą normą ISO PN EN 10993 („Biologiczna ocena 
wyrobów medycznych”) są niezbędne w procesie komercjalizacji i dopuszczenia 
wyrobu do stosowania u ludzi. Badania te przeprowadza zespół badawczy w skła-
dzie: dr n. med. Maria Szymonowicz, biolog, biochemik, diagnosta laboratoryj-
ny, zajmuje się oceną biomateriałów w kontakcie z krwią; dr n. med. Bogusława 
Żywicka, biolog, zajmuje się oceną patomorfologiczną po implantacji materiałów 
medycznych w tkankę kostną i miękką; pracownicy techniczni: Ewa Baraniewicz 
oraz Danuta Bryła, które przygotowują materiał do oceny oraz doktoranci: mgr 
biologii Małgorzata Osękowska, mgr inż. Katarzyna Dudziak-Milkowska i  lek. 
dent. Kamila Kołodziejczyk. 

Zakład dysponuje: pomieszczeniami dla zwierząt małych, średnich i dużych, 
salą operacyjną dla zwierząt, salą sekcyjną, pracownią histologiczną, pracownią 
biochemiczną i pracownią hodowli komórkowych, pracownią dokumentacji foto-
graficznej. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów jest w re-
jestrze jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzę-
tach (nr identyfikacyjny Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW to 0028). 
Zakład spełnia warunki utrzymywania zwierząt doświadczalnych, pracownicy 
ukończyli szkolenie z zakresu opieki nad zwierzętami laboratoryjnymi oraz z za-
kresu planowania, wykonywania procedur doświadczalnych na zwierzętach. Pra-
cownicy mają indywidualne zezwolenia na wykonywanie doświadczeń na zwie-
rzętach laboratoryjnych. 

prof. dr hab. Zbigniew Rybak

Zakład Chirurgii Eksperymentalnej  
i Badania Biomateriałów
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Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednost-
ki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty Rozwojowe: „Biodegradowalne wyroby 
włókniste”; badania nowej generacji biodegradowalnych stentów naczyniowych; 
badania prowadzone we współpracy ze Zintegrowanym Centrum Medycyny Ser-
cowo-Naczyniowej; badania cytotoksyczności oraz hemozgodności niemetalicz-
nych materiałów kompozytowych modyfikowanych nanocząsteczkami; badania 
cytotoksyczności i  trombogenności wybranych bezwanadowych stopów tytanu 
poddanych obróbce powierzchniowej; badania opatrunków hemostatycznych: 
działania cytotoksycznego i  zgodności z krwią; wpływ pola magnetycznego na 
proliferację i metabolizm fibroblastów; ocena i porównanie metabolizmu komó-
rek śródbłonka żylnego i tętniczego; badania klejów medycznych pod kątem za-
stosowania we flebologii; badania porównawcze wpływu skleroterapii i laserote-
rapii wewnątrzżylnej na parametry hemostazy krwi; badania nowych materiałów 
stosowanych w  opatrunkach; opracowanie systemów długoterminowego uwal-
niania leków na bazie użytkowych nanostruktur biodegradowalnych polimerów, 
do zastosowań w chirurgii regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej w ramach między-
narodowego projektu „EURONANOMED: Call 3 for European Innovative RTD 
Projects Proposals in Nanomedicine”; badanie miejscowej reakcji tkankowej po 
implantacji materiałów resorbowalnych i nieresorbowalnych.

Wyniki badań były podstawą do: modyfikacji materiałów, wdrożeń do produk-
cji, patentów nowych rodzajów protez naczyniowych, opatrunków, nici chirur-
gicznych, materiałów kościozastępczych i dentystycznych. 

Opracowano dla przemysłu i zakładów naukowych ekspertyzy badań wdro-
żeniowych – ocena fizykochemiczna, biologiczna, użytkowa nowych wyrobów 
przeznaczonych dla chirurgii.

W  ramach badań rozwojowych Zakład prowadzi obecnie: badania skutecz-
ności chirurgicznej (cięcie i hemostaza) laserów wysokiej mocy pracujących na 
długości fali 1470 i 1940 nm, określenie optymalnych parametrów pracy dla po-
szczególnych procedur terapeutycznych wykonywanych tymi urządzeniami me-
dycznymi; badania struktury tkanek zmineralizowanych – kości i  zębów oraz 
ocenę wpływu wybranych czynników środowiskowych na ich morfologię; ocenę 
możliwości wykorzystania technologii generatywnych (Druk3D) w produkcji in-
dywidualnego dopasowywania płytek do osteogenezy; ocenę biologiczną i  fizy-
ko-chemiczną cienkich warstw na bazie tytanu i miedzi; badania nad układem 
limfatycznym w miazdze zębowej.

Studenci zapoznają się z teorią i praktycznym zastosowaniem biomateriałów 
w medycynie.

W ramach seminariów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z: termino-
logią: biomateriały; rodzajami biomateriałów, gotowych wyrobów do zastosowa-
nia w medycynie i weterynarii; badaniami in vitro i in vivo; metodyką oceny kwa-
lifikacyjnej; trwałością biomateriałów w  żywym organizmie, wzajemną reakcją 
tkanka–wszczep oraz podstawami mikrochirurgii i materiałami używanymi do 
zespalania tkanek – technikami szycia chirurgicznego.

Zgodnie z  art. 25.1. Ustawy z  dnia 15  stycznia 2015  r. o  ochronie zwierząt 
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (ogłoszonej w  Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 26.02.2015  r., poz. 266) na Wydziale Le-
karsko-Stomatologicznym powstał Wydziałowy Zespół Doradczy ds. Dobro-
stanu Zwierząt. Dziekan Wydziału powołał do tego zespołu: prof. Z. Rybaka,  
dr n. med. M. Szymonowicz, dr n. med. B. Żywicką.

Duża liczba nowych materiałów do zastosowań medycznych wymaga wstępnej 
selekcji i na tym etapie badawczym nieocenionym narzędziem jest metoda in vi-
tro. Pozwala w krótkim czasie zweryfikować skuteczność poczynionej modyfika-
cji materiału bądź zachowanie się nowych materiałów w kontakcie z komórkami 
lub tkankami w hodowli, na podstawie krótkotrwałych, wiarygodnych i powta-
rzalnych obserwacji. Opierając się na uzyskanych wynikach, można wyodrębnić 
najlepsze spośród testowanych materiałów. Ostatecznym kryterium przesądzają-
cym o dopuszczeniu materiału implantacyjnego do prób klinicznych jest, zgodnie 
z obowiązującymi obecnie przepisami, eksperymentalna implantacja do tkanek 
zwierząt doświadczalnych. 

Dysponowanie własną pracownią hodowli komórkowej umożliwia również 
rozszerzenie tematyki badawczej, np. o aktualną w świecie problematykę hodowli 
i przeszczepów autogennych tkanek.

Zakres tematyki naukowo-badawczej realizowany w Zakładzie obejmuje: ba-
dania działania toksycznego i alergicznego biomateriałów, ocenę wpływu struk-
tury powierzchni implantów na odczyn tkanek miękkich i tkanki kostnej, badania 
in vitro działania hemostatycznego materiałów opatrunkowych, ocenę wpływu 
biomateriałów na aktywację układu krzepnięcia i składniki morfotyczne krwi, ba-
dania zmian morfologicznych oraz czynnościowych komórek krwi, diagnostykę 
parametrów hematologicznych, biochemicznych krwi w  ocenie biomateriałów, 
badania wszczepów alloplastycznych przeznaczonych na nośniki leków, badania 
wpływu materiałów kościotwórczych i kościozastępczych na procesy regenera-
cyjne w tkance kostnej, badania odpowiedzi komórkowej po stymulacji biomate-
riałami w warunkach in vitro, badania nad interakcją biomateriału z elementami 
morfotycznymi i białkami krwi, ocenę wpływu modyfikowanych biomateriałów 
na ich właściwości atrombogenne. 

W  ramach badań własnych, działalności statutowej oraz projektów badaw-
czych są prowadzone następujące badania: ocena wpływu materiałów węglowych 
na aktywację układu krzepnięcia i  proces hemolizy; badania interakcji skład-
ników morfotycznych i  białek krwi po kontakcie z  powierzchnią węgla piroli-
tycznego; badania właściwości hemostatycznych nanowłókien celulozowych do 
zastosowań medycznych, badania hemostatyczne dwóch rodzajów włóknin do 
zastosowań medycznych badania hemozgodności protezy naczyń krwionośnych 
z modyfikowanej celulozy bakteryjnej; badania biozgodności – badania in vitro 
i  in vivo ultralekkich implantów włókienniczych do zastosowania w urologine-
kologii oraz procedurach zaopatrywania przepuklin; badania opatrunków z po-
chodnych chityny; projekt „Biogratex”: Projekt w  ramach POIG, Działanie 1.3: 
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technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców 
realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. 
Biodegradowalne wyroby włókniste”, nr projektu: POIG.01.03.01-00-007/08-00. 
Zadania 5.1.3. Ocena biozgodności wyselekcjonowanego opatrunkowego wyrobu 
medycznego, 5.2.3. Ocena biozgodności wyselekcjonowanych implantowalnych 
wyrobów medycznych, okres realizacji: 17.11.2008–31.10.2013 r., kierownicy: 
dr B. Żywicka, prof. Z. Rybak.

5. Projekt nr 177228 (Nr UMED – Gr-2/BS/NCBiR/2013): „Hemostatyczny, 
resorbowalny opatrunek z polimerów naturalnych”. Zadanie badawcze: „Selekcja 
modelowych opatrunków w zakresie właściwości hemostatycznych”. Ocena bio-
zgodności wyselekcjonowanych opatrunków in vitro i in vivo zgodnie z wytyczny-
mi normy PN-EN-ISO 10933-1:2010, okres realizacji: lata 2012–2014.

6. Projekt w ramach NCBiR programu INNOTECH w ścieżce programu IN-
-TECH, nr GR-7/NNOTECH/NCBiR/2015: „Lasery chirurgiczne wysokiej mocy 
pracujące na długości fali 1470 nm i 1940 nm do zastosowań w małoinwazyjnej 
chirurgii endoskopowej i robotycznej”. Zadanie: „Badania skuteczności chirur-
gicznej (cięcie i hemostaza) laserów wysokiej mocy pracujących na długości fali 
1470 nm i 1940 nm. Określenie optymalnych parametrów pracy dla poszczegól-
nych procedur terapeutycznych wykonywanych tymi urządzeniami medyczny-
mi”, okres realizacji: lata 2014–2017, kierownik: prof. Z. Rybak.

7. Projekt rozwojowy nr R08 010 02: „Opracowanie nowych bioszkieł o właści-
wościach przeciwbakteryjnych w postaci nanoproszków do zastosowań medycz-
nych” – zgłoszony przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warsza-
wie, okres realizacji: lata 2012–2013, kierownik: dr B. Żywicka.

8. Projekt rozwojowy nr R08 003 03: „Opracowanie technologii otrzymywania 
nowych wszczepów ceramicznych na bazie TiO2 do zastosowań w chirurgii kości 
oraz ocena ich biofunkcjonalności”– realizowany przez Instytut Ceramiki i Ma-
teriałów Budowlanychw Warszawie, okres realizacji: lata 2012–2013, kierownik 
tematu: dr B. Żywicka.

9. Umowa nr 3/BZD 0302/2011; nr wew. AM 2156: „Badania właściwości he-
mostatycznych nanowłókien celulozowych do zastosowań medycznych”, okres 
realizacji: 28.02.2011–17.06.2011 r., kierownik: dr M. Szymonowicz.

Tematy badawcze zrealizowane w ramach badań własnych oraz działalności 
statutowej:

1. Grant nr 1821: „Badania interakcji składników morfotycznych i białek krwi 
po kontakcie z powierzchnią węgla pizolitycznego”, kierownik tematu: dr M. Szy-
monowicz, okres realizacji: lata 2011–2013; 

2. ST-619: „Badania hemozgodności niemetalicznych materiałów kompozyto-
wych modyfikowanych nanocząsteczkami”, kierownik tematu: dr M. Szymono-
wicz, okres realizacji: lata 2011–2013;

3. ST- 620: „Badania wpływu stopnia porowatości i wielkości porów wszcze-
pów dokostnych na szybkość przerastania ich przez tkankę kostną”, kierownik 
tematu dr B. Żywicka, okres realizacji: lata 2011–2012;

Ukończone doktoraty: mgr analityki med. Andrzej Janus: Wpływ skleroterapii 
na wybrane parametry homeostazy krwi; lek. wet. Ewa Karuga-Kuźniewska: Oce-
na skuteczności gojenia ubytków skóry z wykorzystaniem opatrunku chitozanowe-
go; lek. med. Katarzyna Seweryn-Serkis: Ocena czynników ryzyka wpływających 
na stan guzków krwawniczych odbytu w okresie ciąży, porodu i połogu; lek. stom. 
Łukasz Pałka: Ocena porównawcza obliteracji kanalików zębinowych po zastoso-
waniu własnej kompozycji farmaceutycznej – badania in vitro; lek. med. Andrzej 
Popow: Skojarzone leczenie owrzodzeń kończyn dolnych w niewydolności żylnej; 
mgr inż. Renata Wawrzaszek: Projekt i wykonanie kleju syntetycznego do zastoso-
wań medycznych.

Obecnie jest realizowany przewód doktorski mgr biol. Małgorzaty Osękow-
skiej: Ocena biologiczna cienkich warstw na bazie tytanu i miedzi.

W Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Eksperymental-
nej i Badania Biomateriałów. Koło zrzesza studentów Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego UMW (WLS) oraz lekarzy stażystów. Koło Naukowe zostało zało-
żone i wpisane na mocy decyzji JM Rektora UMW nr 4/OS/2016 z dnia 1.04.2015 
r. do Rejestru Organizacji Studenckich pod numerem 158. Opiekunem koła jest 
prof. Z. Rybak. Honorowym tutorem SKN jest dr n. med. M. Szymonowicz.

Udział w realizacji projektów: 
1. Umowa inwestycyjna MNiSW nr 448/FNiTP/163/2010: „Wyposażenie spe-

cjalistycznej pracowni hodowli komórkowej do badania biomateriałów”, okres re-
alizacji: lata 2010–2011. 

2. Badania biozgodności-badania in vitro i in vivo ultralekkich implantów 
włókienniczych do zastosowania w urologinekologii oraz procedurach zaopatry-
wania przepuklin w ramach projektu pt. „Opracowanie ultralekkich implantów 
włókienniczych do zastosowania w urologinekologii oraz procedurach zaopa-
trywania przepuklin” nr 0473/R/T02/2009/06 zgłoszonego przez Politechnikę 
Łódzką. Partner, umowa UMW 2155, okres realizacji: lata 2011–2012, kierownik 
tematu: prof. Z. Rybak, Zadanie 1:  Badania toksyczności subchronicznej po im-
plantacji ultralekkich implantów włókienniczych”, okres realizacji: 17.02.2011– 
–31.12.2011 r., kierownik tematu: dr M. Szymonowicz, Zadanie 2: „Badania tok-
syczności chronicznej po implantacji  ultralekkich implantów włókienniczych”, 
okres realizacji: 17.02.2011–31.03.2012 r., kierownik tematu: dr M. Szymonowicz.

3. Umowa nr 303/U 52/2012: „Opracowanie nowej generacji biodegradowal-
nych stentów. Rozwój badań i doświadczenia związane z wytworzeniem sten-
tów wchłanialnych do leczenia powikłań miażdżycy naczyń w ramach projektu 
WROVASC: Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” realizo-
wanego w ramach POIG na lata 2007–2013; temat: „Ocena cytotoksyczności sze-
ściu wybranych polimerów, na podstawie hodowli komórkowych in vitro, przy 
zastosowaniu linii komórkowych (fibroblasty) i biozgodności z krwią’’, okres re-
alizacji: 16.02.2012–15.11.2012 r., kierownik tematu: dr M. Szymonowicz. 

4. Projekt BIOGRATEX współfinasowany z funduszy strukturalnych, w ra-
mach POIG na lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych 
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4. ST-669: „Histologiczna ocena miejscowej reakcji po implantacji materiałów 
resorbowalnych i nieresorbowalnych”, kierownik tematu dr B. Żywicka, okres re-
alizacji: lata 2012–2014;

5. ST-668: „Badania trombogenności wybranych bezwanadowych stopów ty-
tanu poddanych obróbce powierzchniowej”, kierownik tematu: dr M. Szymono-
wicz, okres realizacji: lata 2012–2014.

Zakład współpracuje z  placówkami naukowymi zajmującymi się opracowy-
waniem nowych materiałów implantacyjnych i wyrobów medycznych. Prowadzi 
ponadto wspólne badania w  ramach różnych projektów realizowanych między 
innymi z Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicz-
nych w Łodzi, Politechniką Białostocką i Politechniką Łódzką. 

Współpraca naukowo-badawczo i  opiniodawcza odbywa się z  następujący-
mi jednostkami: katedrami i  zakładami Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 
UMW, Katedrą i Zakładem Biochemii Lekarskiej UMW, Katedrą Farmacji Sto-
sowanej UMW, Katedrą i Zakładem Genetyki UMW, Politechniką Wrocławską, 
Politechniką Gliwicką, Politechniką Łódzką, Katedrą Immunologii, Patofizjologii 
i Prewencji Weterynaryjnej oraz Pracownią Mikroskopii Elektronowej Uniwery-
stetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświad-
czalnej PAN im. L. Hirszfelda we Wrocławiu.
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K linika Chirurgii Plastycznej działa w ramach Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego na bazie Specjalistycznego Centrum Medycznego w Pola-
nicy Zdroju. Od 2008 r. kierownikiem Kliniki i ordynatorem Oddziału 

jest prof. dr hab. med. Piotr Wójcicki. 
Z okien kliniki zajmującej całe 6. piętro w budynku głównym SCM roztacza się 

rozległy widok na Kotlinę Kłodzką. Jedno skrzydło budynku zajmuje pododdział 
dziecięcy z 23 łóżkami, drugie – pododdział dla dorosłych z 24 łóżkami. 

Zabiegi chirurgiczne są przeprowadzane na nowoczesnym bloku operacyjnym, 
na 2 salach wydzielonych na potrzeby chirurgii plastycznej. W szpitalu działają 
bardzo dobrze wyposażone i stale modernizowane działy diagnostyki obrazowej 
i laboratoryjnej. Z uwagi na szeroki zakres wykonywanych procedur medycznych 
istnieje możliwość współpracy z innymi oddziałami zabiegowymi SCM – laryn-
gologicznym, neurochirurgicznym, ortopedycznym i okulistycznym. 

Głównym zakresem działania ośrodka jest leczenie chorych, u których roz-
poznano deformacje twarzoczaszki. Z całego kraju na operacje zgłaszają się pa-
cjenci z wadami wrodzonymi tej okolicy. Wśród nich największą grupę stanowią 
dzieci mające wady rozszczepowe. Chorzy ci są objęci kompleksowym leczeniem 
chirurgicznym, ortodontycznym i  foniatrycznym. Co roku wykonujemy ponad 
400 operacji pierwotnych i naprawczych. Zabiegi odtwórcze na wardze i podnie-
bieniu przeprowadzane są u niemowląt, zabiegi korekcyjne w wieku przedszkol-
nym i szkolnym, a operacje ortognatyczne po uzyskaniu dojrzałości. 

Z dobrym skutkiem są leczeni chorzy, zwłaszcza dzieci, cierpiący na niewydol-
ność podniebienno-gardłową wg metody opracowanej przez prof. P. Wójcickiego, 
polegającej na skojarzonym operowaniu okolic podniebienia i nosogardzieli. 

Klinika jest nadal jednym z nielicznych ośrodków w kraju, gdzie planowo są 
przeprowadzane operacje przedwczesnego zarastania szwów czaszkowych. Cięż-
kie asymetrie wrodzone twarzy u dzieci są korygowane dzięki zastosowaniu prze-
szczepów tkankowych lub przez rozciąganie kości twarzy.

W  Klinice są wykonywane złożone zabiegi rekonstrukcyjne. Dotyczą one cho-
rych, u których rozpoznano zagrażające życiu guzy i malformacje naczyniowe, zlo-
kalizowane zwłaszcza na głowie i szyi lub pourazowe, często rozległe, ubytki tkanek 
miękkich. Do leczenia operacyjnego są kwalifikowani chorzy cierpiący na przy-
kurcze i mający ciężkie zniekształcenia pooparzeniowe. W ramach współpracy 
z innymi ośrodkami onkologicznymi są przyjmowani pacjenci z ubytkami lub 
zniekształceniami ponowotworowymi. W  tych najtrudniejszych przypadkach 
najbardziej skuteczne jest zastosowanie technik mikrochirurgicznych. Obecnie 
najczęściej wykonywanymi metodami odtwórczymi są rekonstrukcje z  zasto-
sowaniem wolnego płata z podbrzusza typu DIEP kub płata przedniobocznego 
uda ALT, a w celu rekonstrukcji kości – płata złożonego zawierającego strzałkę.

W  Klinice jest prowadzony stały ostry dyżur, na który zgłaszają się chorzy, 
którzy doznali oparzeń, urazów twarzoczaszki, amputacji, oskalpowania kończyn 
oraz poranienia rąk. W  latach 2010–2015  w  Klinice wykonano 9681  operacji, 
z czego 3978 u dzieci. 

prof. dr hab. Piotr Wójcicki

Klinika Chirurgii Plastycznej 
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Kontynuowana jest współpraca z  Katedrą Genetyki i  Biologii Molekularnej 
w Poznaniu. Poza mutacjami genetycznymi odpowiedzialnymi za powstanie wad 
rozszczepowych odkryto patologie będące przyczyną trigonocephalii. Prowadzo-
ne są dalsze badania nad uwarunkowaniami molekularnymi w zespole Treacher 
Collins. W minionym roku zakończono badania eksperymentalne nad zastoso-
waniem preparatów kościozastępczych. Rezultaty tych prac zostaną wykorzysta-
ne do leczenia dzieci, u których występują takie wady rozwojowe jak szczeliny 
rozszczepowe. 

W analizowanym okresie opublikowano 43 prace o łącznym współczynniku 
wpływu IF: 39,090 pkt. i punktacji MNiSW: 634.

W 2012 r. Klinika zorganizowała Kongres Chirurgiczny „Leczenie rozszcze-
pów. Kraniostenozy”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu ośrodków krajo-
wych i zagraniczni wykładowcy. 

Co roku w Klinice Chirurgii Plastycznej jest organizowanych 8 kursów szko-
leniowych: 6 dla chirurgów ogólnych oraz 2 dla chirurgów plastyków. Wraz z le-
karzami medycyny i stomatologii odbywającymi staże indywidualne rokrocznie 
w ośrodku szkoliło się ponad 120 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach 
zabiegowych. Dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego oraz V roku Wydzia-
łu Lekarsko-Stomatologicznego są prowadzone wykłady i  zajęcia fakultatywne 
przewidziane w programie studiów. 

W latach 2010–2015 11  lekarzy uzyskało specjalizację z chirurgii plastycznej, 
1 osoba stopień doktora, a 1 tytuł naukowy profesora medycyny. Klinika ma 9 miejsc 
szkoleniowych, 2 lekarzy kształci się w ramach studiów doktoranckich. Obecnie na 
Oddziale jest zatrudnionych 5 specjalistów chirurgii plastycznej (w tym 2 na eta-
tach akademickich), wśród nich 4 ma stopień doktora nauk medycznych. 
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K linika Chirurgii Małoinwazyjnej i  Proktologicznej została utworzona 
decyzją Senatu Akademii Medycznej 29.01.2007 r. i weszła w skład Ra-
dy Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Kierownikiem Kliniki został 

prof. dr hab. med. Jerzy Rudnicki, ówczesny Prorektor ds. Klinicznych. Działal-
ność usługową Klinika rozpoczęła 1.08.2007 r. 

Klinika dysponuje 34-łóżkowym oddziałem składającym się z 17 2-osobowych 
sal, każda z oddzielną toaletą. Sale operacyjne wyposażono w nowoczesny sprzęt 
laparoskopowy i endoskopowy. Oprócz zabiegów laparoskopowych i endoskopo-
wych Klinika specjalizuje się w leczeniu chorób odbytu i jelita grubego.

Zespół Kliniki stanowią asystenci pracujący na etatach akademickich i Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego. Skład Kliniki: prof. dr hab. Jerzy Rudnicki 
– kierownik Kliniki, dr Witold Jakubaszko – adiunkt dydaktyczny, dr Jerzy Me-
dyński, dr n. med. Jarosław Wierzbicki oraz lekarze USK: dr Dariusz Rychlewski 
– zastępca kierownika Kliniki, dr med. Maciej Sebastian, lek. Paweł Piekarz, lek. 
Marek Ściebura, lek. Jerzy Śliski, lek. Marek Urbaniak, lek. Maciej Sroczyński. 
W Klinice pracują także rezydenci: lek. Monika Sępek, lek. Agata Kasprzyk, lek. 
Anna Erbel, lek. Paweł Tuchendler, lek. Mateusz Szmit, lek. Piotr Kaim.

W czasie istnienia Kliniki wdrożono i udoskonalono techniki chirurgii laparo-
skopowej z zakresu: wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, przepuklin 
brzusznych, przepukliny rozworu przełykowego, nadnerczy, śledziony, jelita gru-
bego i guzów zaotrzewnowych.

W  ostatnim czasie rozpoczęto stosowanie czynników wzrostu w  leczeniu 
przetok ok.odbytniczych z bardzo dobrymi rezultatami.

Klinika trzykrotnie organizowała warsztaty laparoskopowe, w  tym raz jako 
integralną część 64. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Tematyką warsz-
tatów była chirurgia kolorektalna i  endokrynologiczna w  zakresie nadnerczy. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Klinika współpracuje z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem w Tucson 
(USA) nad stworzeniem laboratorium doskonalenia umiejętności stosowania 
technik laparoskopowych dla studentów, rezydentów i specjalistów chirurgów.

Jednostka współpracuje ponadto w ramach grantu Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w pro-
jekcie: „Opracowanie systemu planowania i  wspomagania małoinwazyjnych 
zabiegów chirurgicznych, lokalizacji, diagnostyki i niszczenia pierwotnych i prze-
rzutowych guzów nowotworowych wątroby”.

Kontynuowane są wspólnie z Katedrą Fizjologii Uniwersytetu Przyrodnicze-
go we Wrocławiu badania nad motoryką przewodu pokarmowego po zabiegach 
chirurgicznych.

Nawiązano współpracę naukową i kliniczną z Zentrum für minimal-invasi-
ve Chirurgie, Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie (Wesseling, Niemcy) 
w doskonaleniu technik chirurgii laparoskopowej i małoinwazyjnej oraz opra-
cowaniu modelu prowadzenia chorych przed i po zabiegach w chirurgii mało-
inwazyjnej.

prof. dr hab. Jerzy Rudnicki

Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej  
i Proktologicznej
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Współpraca z Naples Breast Surgery Center (Naples, USA) dotyczy nowoczesnych 
zabiegów w chirurgii małoinwazyjnej oraz leczeniu nowotworów sutka.

We współpracy z Zakładem Naukowo-Dydaktycznym Wytrzymałości Mate-
riałów Politechniki Wrocławskiej opracowano i opatentowano wkład lateksowy 
do sztucznego odbytu i pętlę metalową Tirscha.

Pracownicy Kliniki wielokrotnie uczestniczyli w krajowych i  zagranicz-
nych zjazdach naukowych oraz w szkoleniach laparoskopowych w Paryżu, Berli-
nie, Strasburgu i Davos.

Klinika prowadzi 2 poradnie przykliniczne – chirurgiczną i proktologiczną. 
W Pracowni Endoskopowej są wykonywane endoskopie diagnostyczne oraz bar-
dzo specjalistyczne zabiegi na drogach żółciowych i przewodzie pokarmowym. 

W Klinice są prowadzone zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego.
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W roku akademickim 2010/2011 kierownikiem Katedry i Kliniki Chi-
rurgii Szczękowo-Twarzowej był prof. Jan Wnukiewicz. Prowadzono 
ćwiczenia dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego z propedeu-

tyki stomatologii. Tematyka zajęć obejmowała: stany zapalne w obrębie twarzo-
czaszki, wady wrodzone i nabyte, nowotwory złośliwe i niezłośliwe obszaru głowy 
i szyi, złamania kości twarzy, diagnostykę bólów twarzy, zasady współpracy lekarza 
stomatologa z lekarzami innych specjalności. Równolegle ćwiczenia dla VI roku 
Wydziału Lekarskiego odbywali studenci English Division. Dla studentów V ro-
ku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego polsko- i  anglojęzycznych były pro-
wadzone zajęcia z radiologii stomatologicznej. Tematyka tych zajęć obejmowała 
takie zagadnienia, jak: zasady interpretacji obrazu RTG w obrębie twarzoczaszki 
w  przypadku torbieli kości i  tkanek miękkich, guzów zębopochodnych, guzów 
złośliwych i niezłośliwych, zapaleń kości, wad rozwojowych, złamań kości twa-
rzy ze szczególnym uwzględnieniem złamań oczodołu, chorób zatok obocznych 
nosa, ślinianek, stawów skroniowo-żuchwowych. Ćwiczenia były uzupełniane 
zajęciami klinicznymi z pacjentami. W tym semestrze odbywały się również za-
jęcia z farmakologii klinicznej dla studentów V roku Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego i dla jednej grupy English Division. W semestrze letnim natomiast 
zajęcia są zdominowane przez ćwiczenia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzo-
wej dla V roku Wydziału Lekarskiego. Tematyka zajęć obejmuje całość zagadnień 
z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Zajęcia te kończą się egzaminem dy-
plomowym. Dodatkowo w tym semestrze są realizowane seminaria z radiologii 
stomatologicznej dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz jednej 
grupy English Division. Zajęcia obejmują podstawy diagnostyki radiologicznej 
dotyczące projekcji, techniki wykonywania zdjęć oraz diagnostyki radiologicznej 
zmian w obrębie zębów i kości wyrostka zębodołowego. Zajęcia dydaktyczne pro-
wadzą: prof. Jan Wnukiewicz, dr Hanna Gerber, dr Henryk Kaczkowski, dr Józef 
Komorski, dr Klaudiusz Łuczak, dr Danuta Markowska-Kosno, dr  Jan Nienar-
towicz, dr Rafał Nowak, dr Wojciech Pawlak, lek. dent Paweł Stępień, dr Hanna 
Woytoń-Górawska, dr Paweł Ziemski.

W  roku akademickim 2011/2012  kierownikiem Katedry i  Kliniki Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej UMW została dr hab. H. Gerber, a  prof. J. Wnukiewicz 
przeszedł na emeryturę. W roku akademickim 2012/2013 w Katedrze i Klinice 
odbył się audyt prowadzony przez audytorów zewnętrznych (Marię Szymonowicz 
i Ryszarda Kretschmera), którzy nie stwierdzili nieprawidłowości i wysoko oceni-
li realizację procesu dydaktycznego i naukowego. Po raz pierwszy opracowano sy-
labusy nauczania przedmiotów prowadzonych w Katedrze i Klinice. Z kadry dy-
daktycznej na emeryturę odszedł dr H. Kaczkowski, a zespół wspomagają pracą 
dydaktyczną doktoranci: lek. dent. Maciej Kielan i lek. med. dent. Marcin Kubiak. 
Zwiększyła się do 8 liczba grup studentów English Division z Wydziału Lekarskie-
go na VI roku i są 2 grupy studentów English Division z Wydziału Lekarsko-Sto-
matologicznego będących na V roku. W tym roku zrezygnowano z prowadzenia 
przedmiotu farmakologia kliniczna dla V  roku Wydziału Lekarsko-Stomatolo-

prof. dr hab. Jan Wnukiewicz

dr hab. Hanna Gerber, 
prof. nadzw.

Katedra i Klinika  
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
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1. „Ocena stabilności jednoczasowej obuszczękowej osteotomii szczęki (Le Fort I)  
i żuchwy (Dal Pont) zastosowanej w leczeniu chirurgicznym pacjentów z wadami 
morfologicznymi zgryzu klasy III”. W celu oceny zmian pooperacyjnych porów-
nano rutynowe analizy cefalometryczne operowanych pacjentów.

2. „Ocena wpływu zabiegu ortognatycznego na uruchomienie reakcji obronnej 
organizmu na poziomie komórkowym”. Celem prowadzonych badań była próba 
obiektywnej oceny wpływu zabiegu ortognatycznego na homeostazę organizmu. 
Na podstawie wybranych parametrów biochemicznych odpowiedzi ostrej fazy 
(przed- i pooperacyjne oznaczenie w surowicy krwi badanych stężenia interleuki-
ny 6, interleukiny 10, stężenia białka C-reaktywnego, prokalcytoniny i TNF-alfa) 
wykazano, jak operacja ortognatyczna wykonywana u  pacjentów niemających 
klinicznych objawów choroby wpływa na uruchomienie reakcji obronnej organi-
zmu na poziomie komórkowym. 

3. Katedra realizuje program badawczy (ST-894) dotyczący zakotwienia kost-
nego jako alternatywy do zakotwienia zębowego w zabiegach chirurgicznych. 
Jednym z głównych problemów leczenia chirurgicznego z użyciem zakotwienia 
zębowego jest recydywa pozabiegowa i  częściowa wznowa wady poprzecznej 
szczęki. Badania mają potwierdzić stabilność metody leczenia, ocenić zmiany 
w objętości górnych dróg oddechowych, ocenić komfort pacjenta w czasie le-
czenia.

4. W ramach działalności naukowej jest kontynuowany również projekt ma-
jący na celu wykorzystanie zjawiska fotodynamicznego w  praktyce klinicznej. 
Głównym celem projektu jest leczenie zmian dysplastycznych w obrębie błony 
śluzowej jamy ustnej oraz rozpoznawanie zmian nowotworowych metodą tera-
pii fotodynamicznej, a także wykorzystanie metody do oceny rozległości zmian 
i tym samym umożliwienie radykalnego ich usunięcia metodami standardowymi.

Stopień naukowy doktora uzyskali: P. Stępień – pracownik Katedry i  Klini-
ki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, na podstawie rozprawy doktorskiej Ocena 
retrospektywna wyników leczenia złamań oczodołu w materiale Katedry i Klini-
ki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 
2009–2011 (Wrocław 2014) oraz dr Alina Strzałkowska, niebędąca pracownikiem 
naszej jednostki naukowej na podstawie rozprawy doktorskiej Wybrane wartości 
cefalometryczne dotyczące szkieletu i tkanek miękkich twarzy u pacjentów leczo-
nych ortodontyczno-chirurgicznie (Wrocław 2014).

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UMW jest jednostką o najwyższym 
stopniu referencyjności w województwie dolnośląskim. Zespół Kliniki zajmuje się 
kompleksowym leczeniem chorób występujących w obrębie twarzoczaszki i jamy 
ustnej. W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ra-
mach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale, a także w trybie ambulatoryj-
nym. Dzięki umiejscowieniu w kompleksie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, 
Klinika ma dostęp do najnowocześniejszej aparatury diagnostycznej i medycznej, 
ale przede wszystkim do szerokiego grona lekarzy-specjalistów z innych dziedzin 
medycyny, co w znaczący sposób wpływa na jakość udzielanych świadczeń.

gicznego. Wspólnie z Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej są prowa-
dzone zajęcia z przedmiotu radiologia stomatologiczna dla III roku Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego. Podczas ćwiczeń z radiologii studenci zapoznają się 
z radiologią analogową i cyfrową, nowoczesnymi badaniami: TK spiralną i stoż-
kową, MRI, PET, scyntygrafią, USG w schorzeniach głowy i szyi. Poznają wskaza-
nia kliniczne do diagnostyki radiologicznej z oceną obrazu radiologicznego. Rok 
akademicki 2013/2014 był rokiem przełomowym w prowadzeniu zajęć z prope-
deutyki stomatologii dla Wydziału Lekarskiego. Równolegle przedmiot ten jest 
prowadzony dla studentów II i VI roku Wydziału Lekarskiego. Studenci w  ra-
mach ćwiczeń z  propedeutyki stomatologii poznają zasady współpracy lekarzy 
różnych specjalności ze stomatologiem i  z chirurgiem szczękowym z uwzględ-
nieniem takich zagadnień, jak profilaktyka chorób jamy ustnej, ze szczególnym 
naciskiem na profilaktykę onkologiczną oraz pierwszą pomoc w urazach czaszki 
twarzowej. Przedstawiana jest problematyka zębopochodnych stanów zapalnych, 
bólów w  obrębie twarzoczaszki, możliwości leczenia wad gnatycznych, stanów 
nagłych w  chirurgii szczękowo-twarzowej. Zwiększa się liczba grup studentów 
English Division z  Wydziału Lekarskiego. Na II roku jest 9  grup, a  na VI – 6. 
Do zespołu dydaktycznego dołączyli doktoranci: lek. med. Anna Miner, lek. dent. 
Magda Laskowska. Rok akademicki 2014/2015  nie przyniósł istotnych zmian 
w planowaniu i organizacji procesu dydaktycznego. Funkcje adiunkta dydaktycz-
nego, w  sposób niezwykle zaangażowany, pełni od 2005  r. dr J. Nienartowicz, 
wykazując obciążenie dydaktyczne w systemie e-ORDO aż do końca stosowania 
tego systemu. Obciążenie dydaktyczne w roku 2010/2011 wynosiło 3286 godzin, 
a w roku 2014/2015 zwiększyło się do 3565 godzin. Działalność dydaktyczna jest 
rozszerzona o prowadzenie szkoleń podyplomowych dla lekarzy, staży cząstko-
wych do specjalizacji z różnych dziedzin medycyny i stomatologii.

W  okresie 2010–2015  r. zorganizowano następujące kursy podyplomowe 
CMKP dla lekarzy specjalizujących się z  zakresu chirurgii szczękowo-twarzo-
wej: „Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i  leczenie chi-
rurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych” 
(marzec,  Wrocław, 5-704/1-11-223-2011); „Etiopatogeneza, morfologia, rozpo-
znawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad 
twarzowo-szczękowo-zgryzowych” (kwiecień,  Wrocław, 5-704/1-11-226-2012); 
„Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, różnicowanie i  leczenie chirur-
giczne wrodzonych oraz nabytych wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych” 
(marzec,  Wrocław, 5-704/1-11-216-2013); „Etiopatogeneza, morfologia, rozpo-
znawanie, różnicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych wad 
twarzowo-szczękowo-zgryzowych” (luty,  Wrocław, 5-704/1-11-219-2014); „Zła-
mania szkieletu czaszkowo-twarzowego, diagnostyka, rozpoznawanie, leczenie” 
(listopad, Wrocław 2014).

W  latach 2011–2013 w  ramach działalności statutowej Uczelni (nr tematu  
ST-637) realizowano projekty badawcze związane z  leczeniem wad twarzowo-
-szczękowo-zgryzowych:
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zajmuje się leczeniem chirugicznym zmian rozrostowych w oczodole, wykonu-
jąc bardzo zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalające na usunięcie gu-
za z przestrzeni pozagałkowej z pozostawieniem funkcjonalnej (widzącej) gałki 
ocznej i prawidłowego aparatu ochronnego oka. 

Od wielu lat leczymy operacyjnie zaburzenia rozwierania szczęk i  ankyloz 
(pozapalnych, pourazowych, z powodu zmian zwyrodnieniowych i rozrostowych 
głowy stawowej) stawów skroniowo-żuchwowych z  zastosowaniem endoprotez 
tytanowych u dorosłych. Przygotowujemy się do odtwarzania zniszczonych sta-
wów z zastosowaniem indywidualnych protez wykonywanych na podstawie mo-
deli sterolitograficznych, analizy komputerowej i planowania 3D. 

W Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej podjęto (w maju 2013  r.) po raz 
pierwszy w Polsce próbę pourazowej replantacji własnej (autogennej) twarzy u pa-
cjenta, który na skutek urazu w pracy doznał amputacji górnego masywu twa-
rzy. Mimo natychmiastowej ostrodyżurowej interwencji ratującej życie i wzrok 
pacjenta przez rekonstrukcję dolnego odcinka twarzy i oczodołów, a następnie 
próby replantacji (prof. P. Wójcicki z zespołem) na zespoleniach mikronaczynio-
wych amputowanej części twarzy, nie udało się uzyskać jej wgojenia. Po przy-
gotowaniu (logistycznym, medycznym) lekarze Kliniki – dr Klaudiusz Łuczak  
i dr Szymon Przywitowski – uczestniczyli w pierwszym udanym zabiegu prze-
szczepu twarzy w Polsce (alogenicznym) od nieżyjącego dawcy, przeprowadzo-
nym przez zespół prof. Adama Maciejewskiego w Szpitalu Centrum Onkologii 
w Gliwicach.

W Klinice w latach 2014–2015 przeprowadzono wysokospecjalistyczne zabie-
gi chirurgiczne u pacjentów cierpiących na złożone szkieletowe deformacje twa-
rzy (zaburzenia rozwojowe twarzy) wynikające z ankylozy stawów skroniowo-żu-
chwowych, hipoplazji szczęk, retrognacji, bezdechu śródsennego. Wykonywane są 
jednoczasowo zabiegi: uwolnienia ankylozy, wszczepienia endoprotezy tytanowej 
stawu, osteotomii korekcyjnej szczęki, żuchwy, plastyki bródki i wymodelowania 
deformacji twarzy aponowanymi przeszczepami z talerza kości biodrowej. Dzięki 
takiemu postępowaniu uzyskano znaczną poprawę w podstawowych funkcjach 
życiowych, morfologii i wyglądzie twarzy przy jednoczesnym skorygowaniu za-
burzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych.

W ostatnich latach poszerzono zakres zabiegów chirurgicznych (korekcyjne, 
dystrakcyjne, ortognatyczne) w  obrębie twarzoczaszki u  pacjentów, u  których 
rozpoznano rozszczepy warg i podniebienia, a także złożone wady wrodzone.

Klinika zajmuje się również leczeniem chirurgicznym guzów obszaru głowy 
i szyi, w tym patologii rozrostowych w rzadkich lokalizacjach, np. okolicy przy-
gardłowej i szyi, podstawy czaszki.

Jednym z  podstawowych zakresów działalności Kliniki jest traumatologia 
czaszkowo-szczękowo-twarzowa. Dzięki współpracy z  lekarzami innych spe-
cjalności – przede wszystkim z zakresu neurochirurgii, okulistyki i laryngologii 
– Klinika oferuje wielospecjalistyczne podejście do leczenia urazów czaszkowo-
-mózgowych oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy. W leczeniu chirurgicznym 
złamań kości twarzy są wykorzystywane nowoczesne systemy do osteosyntezy 
według protokołów AO/AOCMF. 

Największe doświadczenie i najdłuższą tradycję Klinika ma w chirurgicznym le-
czeniu wad w obrębie szkieletu czaszki twarzowej. W latach 70. ubiegłego stulecia 
ówczesny kierownik Kliniki, prof. Feliks Ćwioro, wykonał pierwszy w Polsce zabieg 
chirurgiczny strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy, będący kanonem chirur-
gii ortognatycznej. Dziś już kolejne pokolenie chirurgów kontynuuje tradycję zapo-
czątkowaną przez profesora w wielospecjalistycznym leczeniu zaburzeń wrodzo-
nych i nabytych w obrębie szkieletu czaszki twarzowej. Opracowano i wdrożono 
do praktyki klinicznej zasady interdyscyplinarnego leczenia wad twarzowo-szczę-
kowo-zgryzowych (współpraca specjalistów z  zakresu chirurgii szczękowo-twa-
rzowej, ortodoncji, otolaryngologii, chirurgii plastycznej, anestezjologii, radiologii 
i psychologii klinicznej). W latach 2010–2015 w Klinice wykonano 405 zabiegów 
ortognatycznych, z czego większość stanowiły zabiegi osteotomii dwuszczękowej. 
Opracowano i wdrożono do praktyki klinicznej zasady diagnozowania i  leczenia 
asymetrycznych wad żuchwy (jednostronne przerosty i niedorozwoje żuchwy).

W  2012  r. zespół Kliniki jako jeden z  pierwszych w  Polsce wprowadził do 
standardowego postępowania metodę chirurgicznie wspomaganego poszerzenia 
szczęki z użyciem dystraktora przezpodniebiennego – urządzenia zamontowa-
nego bezpośrednio w kości. Operacja mająca zastosowanie w leczeniu niedoroz  
woju poprzecznego szczęki polega na klasycznym uruchomieniu szczęki według 
linii osteotomii Le Fort I oraz przecięciu szwu podniebiennego w celu uzyskania 
2 ruchomych szczęk. Następnie na podniebieniu twardym zostaje umieszczony 
dystraktor, który jest źródłem siły dokonującej ekspansji szczęk. W 2013  r. za-
częto stosować techniki zakotwień szkieletowych w celu leczenia wad gnatycz-
nych u dzieci – wynki tej metody są bardzo obiecujące, ale na ostateczne efekty 
leczenia trzeba czekać do ukończenia wzrostu kostnego. Na bazie współpracy 
z Kliniką Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi zmodyfikowano technikę ope-
racyjną w niektórych przypadkach orbitopatii naciekowo-zapalnej endokrynnej 
(przez dekompresję wewnątrznosową endoskopową dwuścienną oczodołu, ściany 
przyśrodkowej i części dna oczodołu). Zabieg endoskopowy połączono z dojściem 
przezpowiekowym u pacjentów, gdzie ważny jest efekt estetyczno-morfologiczny. 
W przypadkach wytrzeszczu złośliwego endokrynnego natomiast nadal wykonu-
jemy przezpowiekową dekompresję trójścienną z lipektomią i korektą niedomy-
kalności powiek – blefaroplastyką. 

Klinika prowadzi leczenie chirurgiczne pierwotnych guzów oczodołu przez 
orbitotomię – osteotomię kości (plastyczną górnoboczną, dolną, przyśrodkową 
oraz kranio-orbitotomię). Klinika jako jedna z  nielicznych w  Polsce od 25  lat 
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Z akład Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW jest 
jedną z  najmłodszych jednostek organizacyjnych wrocławskiej uczelni. 
Utworzony w  2007  r., zatrudnia obecnie 2  osoby. Twórcą i  kierownikiem 

Zakładu Otolaryngologii od początku jego istnienia jest dr hab. n. med. Marek Boch-
nia, prof. nadzw. Obowiązki adiunkta dydaktycznego pełni dr n. med. Agata Zalew-
ska. W latach 2010–2015 w Zakładzie byli również okresowo zatrudnieni dr n. med. 
Agnieszka Jabłonka-Strom, dr n. med. Maciej Zatoński oraz lek. med. Krzysztof Zub. 

Pracownicy Zakładu prowadzili zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwi-
czenia) ze studentami V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Ćwiczenia 
praktyczne prowadzono na bazie łóżkowej Kliniki Otolaryngologii.

 W ramach działalności naukowej praca Zakładu koncentruje się na następu-
jących tematach: badania nad mechanizmami słyszenia zębowo-usznego; próby 
wykorzystania obcogatunkowych (zwierzęcych) komórek macierzystych w  re-
konstrukcji tkanek; badania nad halitozą w patologiach pierścienia Waldeyera.

Spis najważniejszych publikacji naukowych:
1. M.D. Zatoński, T. Kręcicki, A. Jabłonka-Strom, A. Zatońska, A. Górecka,  

M. Bochnia, Autofluorescence endoscopy in diagnosis in laryngeal lesions. Adv. 
Clin. Exp. Med. 2010, 19(4), s. 461–467, IF = 0,103 pkt., MNiSW/KBN: 13.000 pkt.

2. M. Cegielski, W. Dziewiszek, M. Zabel, P. Dzięgiel, J. Kuryszko, I. Iżykowska, 
M. Zatoński, M. Bochnia, Experimental xenoimplantation of antlerogenic cells 
into mandibular bone lesions in rabbits: two-year follow-up., In Vivo 2010, 24(2),  
s. 165–172, IF = 1,159 pkt., MNiSW/KBN: 20.000 pkt.

3. M. Cegielski, I. Iżykowska, W. Dziewiszek, M. Zatoński, M. Bochnia,  
O. Kalisiak, Characteristics of antlerogenic stem cells and their potential appli-
cation [w:] Tissue engineering, Ed.: Daniel Eberli, Vukovar, Croatia: InTech 2010, 
s. 51–76, ISBN 978-953-307-079-7, MNiSW/KBN: 7.000 pkt.

4. W. Michalski, W. Dziewiszek, M. Bochnia, Analysis of biological acoustic 
waves by means of the phase-sensitivity technique [w:] Acoustic waves – from mi-
crodevices to helioseismology, Ed.: Marco G. Beghi. Rijeka, InTech 2011, s. 259– 
–286; ISBN 978-953-307-572-3, MNiSW/KBN: 7.000 pkt.

5. W. Michalski, M. Bochnia, W. Dziewiszek, Simultaneous measurement 
of the DPOAE signal amplitude and phase changes, Arch. Acoust. 2011, 36(3),  
s. 499–508, IF = 0,847 pkt., MNiSW/KBN: 13.000 pkt.

6. A. Zalewska, M. Zatoński, A. Jabłonka-Strom, A. Paradowska, B. Kawala, 
A. Litwin, Halitosis – a common medical and social problem. A review on patho-
logy, diagnosis and treatment, Acta Gastroenterol. Belg. 2012, 75(3), s. 300–309,  
IF = 0,581 pkt., MNiSW/KBN: 15.000 pkt.

7. A. Jabłonka-Strom, L. Pośpiech, M. Zatoński, M. Bochnia, Dynamics of pure 
tone audiometry and DPOAE changes induced by glycerol in Meniere’s disease, Eur. 
Arch. Oto-Rhino-Laryngol. 2013, 270, 5, s. 1751–1756, IF = 1,608 pkt., MNiSW/ 
/KBN: 25.000 pkt.

8. M. Cegielski, I. Iżykowska, M. Chmielewska, W. Dziewiszek, M. Bochnia,  
I. Całkosiński, P. Dzięgiel, Characteristics of MIC-1 antlerogenic stem cells and 

dr hab. Marek Bochnia, 
prof. nadzw.
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their effect on hair growth in rabbits, In Vivo 2013, 27(1), s. 97–106, IF = 1,148 pkt., 
MNiSW/KBN: 20.000 pkt.

W 2013 r. pracownik Zakładu obronił pracę doktorską: Halitoza jako wskaza-
nie do tonsillektomii u pacjentów z przewlekłym przerostowym zapaleniem mig-
dałków podniebiennych. Dwa dalsze przewody doktorskie są w toku.

W  2014  r. personel Zakładu zorganizował konferencję naukową: „Problemy 
diagnostyczne i  terapeutyczne w chorobie refluksowej o zasięgu pozaprzełyko-
wym”, połączoną z wydaniem monografii o tym samym tytule.

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu byli współtwórcami 13 wynalazków, 
na które uzyskali 9 patentów w kraju i za granicą (m.in. w USA, Nowej Zelandii, 
Australii).
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N iezwykle trudnym zadaniem jest napisanie historii wrocławskiej pato-
morfologii bez wsparcia tych, którzy ją pamiętali. Skarbnicą tej wiedzy 
była prof. dr hab. Bożenna Zawirska i prof. dr hab. Jerzy Rabczyński. Je-

stem chyba ostatnim, obok prof. Andrzeja Wojnara, który cokolwiek z tej historii 
pamięta, głównie z relacji nieżyjących profesorów.

Pamiętam opowiadania prof. Zygmunta Alberta i  prof. B. Zawirskiej na te-
mat wpisów do badań histologicznych i w protokołach sekcyjnych: „Geheimrat 
Ponfick hat gesagt…” – radca Ponfick powiedział: i tu następowało rozpoznanie, 
które było święte i niepodważalne.

Kim był Emil Ponfick? Był to niemiecki patolog, który urodził się 3.11.1844 r. 
we Frankfurcie, a zmarł 3.11.1913 r. we Wrocławiu. Był uczniem Friedricha Da-
niela von Recklinghausena w Würzburgu i Rudolfa Virchowa w Berlinie. Pracował 
jako profesor na różnych uniwersytetach niemieckich, ale ostatnie lata swojego 
życia spędził we Wrocławiu jako kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Poprzednikiem prof. E. Ponficka był zmarły w 1884 r. 
prof. Julius Friedrich Cohnheim, który zajmował się badaniem procesów zapal-
nych i wyraził pogląd, że ropa powstaje z gromadzących się leukocytów. Najważ-
niejszym dziełem Cohnheima jest praca Über Enzuendung und Eiterung (O zapa-
leniu i gniciu).

Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu ma ponad 300-letnią historię, tak 
długą, jak długa jest historia wrocławskiego uniwersytetu, ale prawdziwego na-
ukowego przyspieszenia doznała po 1811 r., kiedy w wyniku gabinetowego rozka-
zu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III została przeprowadzona do Wrocła-
wia podupadająca ewangelicka uczelnia Viadrina z Frankfurtu nad Odrą. Powstał 
wtedy Universitas Litterarum Vratislaviensis z 5 wydziałami: teologii katolickiej, 
teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. Z wrocławską medycyną i pa-
tomorfologią (anatomią patologiczną) jest związanych wiele znanych i sławnych 
nazwisk. Pierwszy Instytut Anatomii Patologicznej został powołany w  1864  r., 
a jego kierowanie powierzono Wilhelmowi Waldeyerowi, pracującemu wcześniej 
w Instytucie Fizjologii, którym kierował Rudolph Heidenhain.

Po wyjeździe W. Waldeyera do Strasburga kierownictwo Instytutem objął 
wspomniany J. F. Cohnheim, a  po nim kolejny wielki patolog – Carl Weigert. 
C. Weigert dokonał przełomowych odkryć z dziedziny barwień histologicznych – 
do dziś w diagnostyce histopatologicznej jest stosowana metoda barwienia osło-
nek rdzennych w ośrodkowym układzie nerwowym, zwana metodą Weigerta.

Kolejnym kierownikiem Instytutu Anatomii Patologicznej był wspomniany 
już wyżej prof. E. Ponfick. Za jego czasów Instytut został przeniesiony ze Szpitala 
Wszystkich Świętych na dzisiejszą ul. Marcinkowskiego. Następcą prof. E. Ponfic-
ka był Friedrich Henke, który napisał bardzo wysoko ocenione dzieło Mikroskopi-
sche Geschwulstdiagnostik (Diagnostyka mikroskopowa nowotworów). W czasach 
II wojny światowej Instytutem kierował prof. Martin Staemmler.

W latach 1945–1946 Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej powstała jako 
jedna z pierwszych na Wydziale Medycznym. Twórcami Katedry byli przybywa-

Katedra Patomorfologii  
i Cytologii Onkologicznej

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej
Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej

prof. dr hab. Michał Jeleń
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jący z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1945 r. dr hab. Henryk Starzyk 
i w 1946 r. prof. Zygmunt Albert, którzy zapoczątkowali pracę naukową i usłu-
gową placówki. Zainteresowania badawcze prof. Z. Alberta i  doc. H. Starzyka 
skupiały się głównie na zagadnieniach karcinogenezy chemicznej. W 1947 r. prof. 
Z. Albert sprowadził z Paryża i Londynu wsobne szczepy myszy oraz założył ho-
dowlę wsobnych szczepów szczurów, królików i  świnek morskich, co dało po-
czątek jednej z lepiej działających w kraju zwierzętarni doświadczalnej. Badania 
w owym czasie skupiały się głównie nad rakotwórczym działaniem różnych barw-
ników dopuszczanych do barwienia środków spożywczych (prontosil czerwony, 
chryzoidyna, iperyt azotowy). Prace prof. Z. Alberta na ten temat, publikowane 
w renomowanych czasopismach medycznych, wzbudziły wielkie zainteresowanie 
w środowisku naukowym.

Po przejściu prof. Z. Alberta na emeryturę kierownictwo Zakładem w latach 
1979–1990 objęła prof. dr B. Zawirska. Profesor kierowała Katedrą w najtrudniej-
szym czasie stanu wojennego. Interesowała się badaniami nad karcinogennym 
działaniem związków ołowiu, które doprowadziły ją do pionierskiego odkrycia 
metabolizmu porfiryn w tkankach nowotworowych i nienowotworowych. 

W latach 1990–2012 placówką przekształconą w Katedrę Patomorfologii kie-
rował prof. dr hab. Jerzy Rabczyński, którego zainteresowania badawcze skupiały 
się głównie wokół onkologii ginekologicznej i czynników rokowniczych w nowo-
tworach jajników, jajowodów i trzonu macicy. Po śmierci prof. J. Rabczyńskiego 
kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Piotr Ziółkowski. 

W 2010 r. w ramach Katedry Patomorfologii powołano Zakład Patomorfolo-
gii i Cytologii Klinicznej przy ul. Borowskiej, którego kierownikiem został prof. 
dr hab. Michał Jeleń. W związku z potrzebami kadrowymi oraz zapewnieniem 
zaplecza dydaktycznego i naukowego Zakład włączono w struktury Wydziału Le-
karsko-Stomatologicznego jako Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej. 
Następnie decyzją Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego powołano Ka-
tedrę Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej, a  jej kierownikiem został prof. 
M. Jeleń. Na przełomie lat 2014/2015 w ramach Katedry Patomorfologii i Cyto-
logii Onkologicznej został powołany drugi zakład, tj. Zakład Immunopatologii 
i Biologii Molekularnej kierowany przez prof. dr hab. Julię Bar.

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu patomorfologii dla stu-
dentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Oddziału Analityki Medycznej 
Wydziału Farmaceutycznego, patologii jamy ustnej dla Wydziału Lekarsko-Sto-
matologicznego, cytologii klinicznej i technik histopatologicznych dla studentów 
Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego oraz immunologii 
dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i Lekarsko-Stomatologicznego. Pro-
wadzi ponadto zajęcia w języku angielskim dla studentów English Division z pa-
tomorfologii, patologii jamy ustnej oraz immunologii dla studentów Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego. 

Przy Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej oraz Zakładzie Im-
munopatologii i Biologii Molekularnej działają studenckie koła naukowe. Prace 

naukowe studentów prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferen-
cjach naukowych były wielokrotnie wyróżnione.

Katedra Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej siłami 2 zakładów prowadzi 
szeroko zakrojone prace badawcze. Tematyka działalności naukowej Zakładu Pa-
tomorfologii i Cytologii Onkologicznej skupia się przede wszystkim na badaniach 
czynników prognostycznych i predykcyjnych w różnych nowotworach, ale przede 
wszystkim w  rakach gruczołu mlecznego, czerniakach oraz nowotworach cen-
tralnego układu nerwowego. Rozwijane są badania z dziedziny patologii prenatal-
nej – głównie placentologiczne oraz nad zastosowaniem tzw. testu połączonego 
(cotesting plus) we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy. 

Główne kierunki działalności naukowej Zakładu Immunopatologii i Biologii 
Molekularnej to: ocena biomarkerów na powierzchni nowotworowych komórek 
macierzystych jako czynników predykcyjnych w ukierunkowanej terapii ludzkich 
nowotworów litych, ocena roli szlaków sygnałowych zależnych od receptorów ki-
nazy tyrozynowej w komórkach nowotworowych oraz szlaków sygnałowych ma-
cierzystych komórek nowotworowych jako czynników określających progresyw-
ny wzrost nowotworów; opracowanie modeli biodegradowalnych w strukturach 
3D, odzwierciedlających interakcje zachodzące między komórkami mikrośrodo-
wiska a chondrocytami w tkance chrzęstnej, ukierunkowanych na poprawę efek-
tywności dotychczasowych procedur regeneracji stawu kolanowego w układzie 
autologicznym.

W 2015 r. we współpracy z Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Na-
rządu Ruchu rozpoczęto hodowlę chondrocytów, co zapoczątkowało utworzenie 
Pracowni Eksperymentalnej Komórkowej Regeneracji Tkanek w  Zakładzie Im-
munopatologii i Biologii Molekularnej.

Działalność organizacyjna obu zakładów obejmuje udział pracowników w mię-
dzynawowej ocenie biegłości metod badawczych z zakresu biologii molekularnej 
oraz w procesie akredytacji z zakresu normy PN-EN ISO/IEC17025:2005.

Zakład Patomorfologii i  Cytologii Onkologicznej jako zakład diagnostyczny 
obecnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje rocz-
nie ok. 45 tys. badań histopatologicznych, wykorzystując do tego celu wszystkie 
metody dostępne w histopatologii, tj. immunohistochemiczne i molekularne.
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Z akład Chorób Zakaźnych i  Hepatologii powstał 1.06.2012  r. jako jed-
nostka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Zakład działa na bazie 
I  Oddziału Chorób Zakaźnych (Klinicznego) Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5. 
Organizatorem i kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, 
który pełni jednocześnie funkcję ordynatora I Oddziału Chorób Zakaźnych (Kli-
nicznego), co zdecydowanie ułatwia prowadzenie działalności klinicznej i dydak-
tycznej. Kadrę Zakładu tworzą znakomici i doświadczeni klinicyści: dr Katarzy-
na Rotter (adiunkt), dr Paweł Piszko (adiunkt), dr Sylwia Serafińska (1/2  etatu  
adiunkta), lek. Justyna Janocha-Litwin (1/2 etatu asystenta) oraz na zleconych go-
dzinach dydaktycznych: dr Monika Pazgan-Simon, dr Anna Szymanek-Paster-
nak, lek. Katarzyna Klepczyk. Studa doktoranckie odbywają: lek. Iwona Orłow-
ska, lek. Karolina Rostkowska. Ich prace wspiera i uzupełnia 6 innych asystentów 
Oddziału niebędących nauczycielami akademickimi. Sekretariatem Zakładu 
w sposób bardzo sprawny kieruje Krystyna Rybicka. 

Pracownicy Zakładu w większości prowadzą aktywną działalność naukową, 
a  wiodącą problematyką badawczą są: etiopatogeneza, skutki kliniczne i  nowe 
metody leczenia zakażeń wirusami hepatotropowymi: HBV, HCV, HEV, HAV, 
HDV; marskość wątroby i jej następstwa – szczególnie endoskopowe metody le-
czenia nadciśnienia wrotnego; pierwotny rak wątroby – czynniki ryzyka, program 
wczesnego wykrywania; nabyte niedobory odporności, w  tym skutki kliniczne 
zakażenia HIV/AIDS oraz ogólna problematyka chorób zakaźnych. W zakresie 
chorób wątroby współpracujemy z wieloma ośrodkami krajowymi i kilkoma za-
granicznymi, w tym: Erasmus Center, Department of Gastroenetrology, Hepato-
logy Uniwersytetu w Amsterdamie, Holandia; Molecular Virology and Hepatolo-
gy Research Group, Memorial University w St. John’s, Kanada. Pracownicy Zakładu 
uczestniczyli lub uczestniczą w realizacji 22 międzynarodowych programów badaw-
czych fazy II, III i IV i wielu krajowych. Wyrazem tej aktywności, od czasu utworze-
nia Zakładu jest opublikowanie 116 publikacji naukowych, w tym 24 w czasopismach 
z IF, m.in.: „Hepatology”, „Journal of Hepatology”, „Antiviral Research”, „European Jo-
urnal of Gastroenterology & Hepatology”, „Journal of Medical Virology”, „Mediators 
of Inflammation”, „Journal of Neuroimaging”, „Alimentary Pharmacology & Thera-
peutics”, „Lasers in Medical Science”, 3 książek medycznych pod redakcją kierowni-
ka Zakładu: Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych (dwa wydania), Diagnostyka 
chorób wątroby, Kompendium postępowania w nowotworach wątroby, wielu innych 
monografii i licznych doniesień zjazdowych. Aktywność naukowa pracowników Za-
kładu przekłada się co roku na najwyższą lub jedną z najwyższych punktacji IF/KBN 
w rankingu osiągnięć przypadających na 1 pracownika na naszym Wydziale, co zo-
stało docenione Nagrodą Ministra Zdrowia i nagrodami JM Rektora UMW. Od mo-
mentu otwarcia Zakładu obroniono 2 prace doktorskie (dr Anna Matejuk, dr Urszula 
Posmyk), 1 jest finalizowana, kilka innych w realizacji. 

Funkcje kliniczne Zakładu i Oddziału w zakresie aktywności klinicznej oczy-
wiście nakładają się; nasza jednostka wraz z  II Oddziałem Chorób Zakaźnych 

prof. dr hab. Krzysztof Simon

Zakład Chorób Zakaźnych  
i Hepatologii
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liczenia na ćwiczeniach. Pracownicy Zakładu są organizatorami Ogólnopolskiej 
Konferencji „Forum Zakażeń” (obecnie XIV  edycja), kierownikiem naukowym 
jest prof. K. Simon, oraz uczestniczą w organizacji innych krajowych konferencji: 
„Wiroskop”, „Warsztaty Hepatologiczne”, „Akademia Nowoczesnej Hepatologii”; 
organizują coroczny kurs podyplomowy dla stażystów z zakresu HIV/AIDS (ok. 
400 lekarzy) oraz kurs naukowo-szkoleniowy pt. „Zaawansowane choroby wątro-
by – patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie” (kierownik: dr M. Pazgan-Simon). 
Zakład jest też co roku organizatorem 2–3  warsztatów specjalistycznych z  za-
kresu chorób zakaźnych dla lekarzy z południowej Polski. Wielu pracowników 
Zakładu miało możliwość biernego i  czynnego uczestnictwa oraz wygłoszenia 
wykładów podczas lokalnych, ogólnopolskich i światowych konferencji z zakre-
su chorób zakaźnych i  hepatologii, ale również innych specjalności (chirurgia, 
angiologia, transplantologia, reumatologia, patologia, immunologia, pediatria, 
POZ). Kilka osób odbyło staże specjalistyczne w wybranych najlepszych ośrod-
kach światowych z dziedziny hepatologii (Londyn, Wiedeń, Mediolan, Frankfurt).

WSS im. J. Gromkowskiego oraz przynależnymi Poradniami (Zakaźna, HIV/
AIDS) pełni funkcję głównego ośrodka referencyjnego z zakresu chorób zakaź-
nych na terenie całego Dolnego Śląska, w tym województwa opolskiego. Także 
kierownik Zakładu jest konsultantem w  dziedzinie chorób zakaźnych na tere-
nie województwa dolnośląskiego, członkiem kilku krajowych grup i  zespołów 
eksperckich m.in. ustalającym standardy leczenia HCV i  HBV w  Polsce, przez 
2 kadencje był też prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epide-
miologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i członkiem Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Hepatologicznego i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. 
Doktor P. Piszko i dr M. Pazgan-Simon kierują Zarządem Okręgu Dolnośląskiego 
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. 

Na terenie Zakładu i Oddziału działają 2 pracownie: USG i Badań Czynnościo-
wych zorganizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt pozyskany od sponso-
rów. Wszyscy lekarze zatrudnieni w Zakładzie nabyli umiejętność prowadzenia 
złożonych i  stale unowocześnianych terapii przeciwwirusowych przeciw HCV, 
HBV, HDV i HIV; prowadzenia pacjentów do i po przeszczepieniu wątroby oraz 
cierpiących na inne ciężkie niedobory odporności; wykonywania szerokiego za-
kresu inwazyjnych zabiegów diagnostycznych. Część pracowników posiada umie-
jętność wykonywania USG jamy brzusznej, część (dr K. Rotter, dr I. Orłowska, 
prof. K. Simon) nabyła referencyjne umiejętności z zakresu doraźnego i planowe-
go leczenia nadciśnienia wrotnego metodami endoskopowymi oraz wykonywa-
nia badań elastograficznych techniką Fibroscan.

Pracownicy Zakładu prowadzą: wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne przy 
łóżku chorego dla studentów IV roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 
zarówno polskojęzycznych, jak i  anglojęzycznych, z  zakresu chorób zakaźnych 
oraz dla studentów I roku dietetyki (studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu) z zakresu żywienia w chorobach zakaźnych oraz hepatologii. Wykłady dla 
studentów stomatologii obejmują następujące tematy: 1. Współczesne zagrożenia 
epidemiologiczne – nowe choroby zakaźne, zagrożenia spotykane w  tropi-
ku. 2.  Inne współczesne zagrożenia epidemiologiczne i  bioterroryzm: gruźlica, 
wąglik, ospa prawdziwa. 3. Choroby zakaźne przenoszone drogą powietrzno-
kropelkową: grypa, grypa ptasia, ornitoza, gorączka Q, SARS, MERS. 4. Epide-
miologia, immunopatogeneza, przebieg i  leczenie wirusowych zapaleń wątroby. 
5. Ostra niewydolność wątroby i pierwotny rak wątrobowo-komórkowy. 6. Wtór-
ne niedobory odpornościowe: zakażenia HIV/AIDS: epidemiologia, immunopa-
togeneza, przebieg naturalny, leczenie. 7. Krętkowice, w tym boreliozy. 8. Błonica. 
9. Posocznica, SIRS, wstrząs septyczny. Dla studentów dietetyki są to ponadto: 
choroba alkoholowa i choroby metaboliczne wątroby. Szczególny nacisk (z uwagi 
na profil studiów) kładziemy na profilaktykę i symptomatologię kliniczną w cho-
robach zakaźnych. Formą zaliczenia zajęć (po zaliczeniu obecności na zajęciach) 
jest egzamin testowy, a  w  uzasadnionych przypadkach (szczególnie studentów 
anglojęzycznych) egzamin ustny. Studenci dietetyki otrzymują zaliczenie na pod-
stawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach, wykładach oraz uzyskania za-
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Wydział Lekarski  
Kształcenia Podyplomowego

W omawianym 5-letnim okresie Wydziałem Lekarskim Kształcenia Po-
dyplomowego kierowali: od 1.09.2008 r. do 31.08.2012 r.: Dziekan – 
– prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska, Prodziekani: ds. Spe-

cjalizacji i ds. Kształcenia Podyplomowego (Uchwała Senatu nr 814/I/2010 z dnia  
25 stycznia 2010 r.) – dr hab. Bernarda Kazanowska, ds. Naukowych – prof. dr 
hab. Dariusz Wołowiec, ds. Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Joanna Ryma-
szewska; od 1.09.2012 r. do 31.08.2016 r.: Dziekan – prof. dr hab. J. Rymaszewska, 
Prodziekani: ds. Naukowych – prof. dr hab. Magdalena Krajewska, ds. Kształcenia 
Podyplomowego i ds. Rozwoju Wydziału (Uchwała RWLKP nr 3/IX/2012 z dnia  
26 września 2012 r.) – prof. dr hab. Krzysztof Kałwak, ds. Studiów Doktoranc-
kich i ds. Dydaktyki (Uchwała RWLKP nr 2/IX/2012 z dnia 26 września 2012 r.)  
– prof. dr hab. Tomasz Wróbel. 

W skład Wydziału wchodzi: 30 katedr, 27 klinik, 11 zakładów, 2 samodzielne 
pracownie.

Na Wydziale było zatrudnionych 393 pracowników, w tym 311 nauczycieli aka-
demickich. Grupę nauczycieli akademickich stanowiło: 51 pracowników z tytułem 
profesora, w tym 40 na stanowisku profesora zwyczajnego, 57 doktorów habili-
towanych, w tym 15 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 171 adiunktów, 
53 asystentów, 21 starszych wykładowców, 1 wykładowca.

Na podstawie zarządzeń JM Rektora UMW w latach 2010–2015 utworzo-
no Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych w strukturze Katedry 
Onkologii, przekształcono Katedrę i Klinikę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej 
i Transplantacyjnej oraz utworzono Zakład Chirurgii Endowaskularnej, prze-
kształcono Katedrę i Klinikę Psychiatrii oraz utworzono Zakład Psychoterapii 
i Chorób Psychosomatycznych, przekształcono Katedrę Onkologii i Kliniki On-
kologii Ginekologicznej oraz utworzono Zakład Chirurgii Onkologicznej, utwo-
rzono Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych w struk-
turze Katedry Psychiatrii, zlikwidowano Zakład Medycyny Sportowej Katedry 
Chirurgii Urazowej.

Senat Uczelni na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplo-
mowego nadał tytuły honorowe wybitnym naukowcom. Otrzymali je: w 2011 r.: 
prof. Claes Frostell z Instytutu Karolinska w Sztokholmie, prof. Masaka Kitajima, 
Prezydent International University of Health and Welfare w Tokio, Dziekan Ke-
io University School of Medicine w Tokio; w 2012 r.: prof. dr hab. Maciej Zabel, 
kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego 
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w Poznaniu, prof. dr hab. Romuald Będziński, emerytowany kierownik Zakładu 
Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Wydziału Mechaniczne-
go Politechniki Wrocławskiej; w 2013 r.: prof. dr hab. Jerzy Leppert z Wydziału Le-
karskiego Uniwersytetu w Uppsali, prof. Günter Rolf Kirste, Kierownik Oddziału 
Chirurgii Transplantacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu, Prezydent 
Międzynarodowego Towarzystwa Dawstwa i Pobierania Narządów; w 2015 r.: 
prof. Salim Yusuf z Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, prof. Sonja Ständer 
z Uniwersytetu w Münster.

W latach 2010–2015 tytuł naukowy profesora nauk medycznych od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali: w 2010 r.: prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, 
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło; w 2011 r.: prof. dr hab. Leszek Paradowski, prof. 
dr hab. Wojciech Kosmala, prof. dr hab. Jerzy Jabłecki; w 2012 r.: prof. dr hab. 
Piotr Wiland, prof. dr hab. Artur Pupka, prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, 
prof. dr hab. Anna Noczyńska, prof. dr hab. Piotr Wójcicki; w 2013 r.: prof. dr hab. 
Bożena Bidzińska-Speichert, prof. dr hab. Szymon Dragan, prof. dr hab. Ewa Jan-
kowska, prof. dr hab. Dariusz Patkowski; w 2014 r.: prof. dr hab. Grzegorz Mazur, 
prof. dr hab. Rafał Matkowski, prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, prof. dr 
hab. Andrzej Mysiak, prof. dr hab. Dariusz Janczak, prof. dr hab. T. Wróbel, prof. 
dr hab. Wojciech Kustrzycki, prof. dr hab. Marek Bębenek, prof. dr hab. Wojciech 
Apoznański, prof. dr hab. M. Krajewska, prof. dr hab. Wojciech Lesław Zub, prof. 
dr hab. K. Kałwak, prof. dr hab. Brygida Knysz; w 2015 r.: prof. dr hab. Jacek Gajek, 
prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. dr hab. Jan Skóra.

Na stanowisko profesora zwyczajnego w UMW zostali powołani przez JM Rek-
tora UMW: w 2010 r.: prof. dr hab. Maciej Bagłaj, prof. dr hab. Marek Bolanow-
ski, prof. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, prof. dr hab. Wacław Weyde; 
w 2011 r.: prof. dr hab. G. Bednarek-Tupikowska, prof. dr hab. Jerzy Leszek, prof. dr 
hab. Marta Misiuk-Hojło, prof. dr hab. J. Rymaszewska, prof. dr hab. Marta Stru-
tyńska-Karpińska, prof. dr hab. Romuald Zdrojowy; w 2012 r.: prof. dr hab. Olga 
Haus; w 2013 r.: prof. dr hab. Wojciech Kosmala; w 2014 r.: prof. dr hab. A. Lewan-
dowski; w 2015 r.: prof. dr hab. Andrzej Dorobisz, prof. dr hab. K. Kałwak, prof. dr 
hab. K. Kiliś-Pstrusińska, prof. dr hab. B. Knysz, prof. dr hab. M. Krajewska, prof. 
dr hab. Rafał Matkowski, prof. dr hab. A. Noczyńska, prof. dr hab. L. Usnarska-
-Zubkiewicz.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego na UMW zostali powołani przez 
JM Rektora UMW: w 2010 r.: dr hab. M. Krajewska, dr hab. A. Mysiak, dr hab. 
D. Patkowski, dr hab. Leszek Szenborn, dr hab. T. Wróbel, dr hab. Urszula Zale-
ska-Dorobisz; w 2011 r.: dr hab. Ewa Gorczyńska, dr hab. Jerzy Gosk, dr hab. K. Ki-
liś-Pstrusińska, dr hab. Krzysztof Małyszczak, dr hab. R. Matkowski; w 2012 r.: 
dr hab. Elżbieta Poniewierka; w 2013 r.: dr hab. J. Gajek, dr hab. Jerzy Garcarek, 
dr hab. B. Knysz, dr hab. Joanna Maj, dr hab. Adam Reich; w 2014 r.: dr hab. To-
masz Adamowski, dr hab. Małgorzata Bilińska, dr hab. Janusz Dembowski, dr hab. 
Irena Makulska; w 2015 r.: dr hab. Wojciech Baran, dr hab. Anna Brzecka, dr hab. 
Donata Kurpas, dr hab. Marta Negrusz-Kawecka.

Stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymali: w 2010 r.: dr T. Adamow-
ski, dr Maria Ejma, dr Irena Makulska, dr M. Bębenek, dr Jacek Daroszewski, 
dr Michał Tenderenda, dr R. Matkowski; w 2011 r.: dr Tomasz Szydełko, dr J. Gajek, 
dr Iwona Gisterek, dr J. Maj, dr W. Baran, dr hab. J. Dembowski, dr Izabela Gosk-
-Bierska, dr A. Reich, dr Małgorzata Paprocka-Borowicz, dr Dorota Zyśko, dr Agata 
Kosmaczewska, dr Anita Hryncewicz-Gwóźdź; w 2012 r.: dr Beata Rostkowska-Na-
dolska, dr Andrzej Bieniek, dr Tomasz Pawłowski, dr Krystyna Orendorz-Frącz-
kowska, dr Robert Śmigiel, dr Jarosław Drobnik, dr Anil Kumar Agrawal, dr Rafał 
Chrzan, dr Anna Pokryszko-Dragan; w 2013 r.: dr Wojciech Błoński, dr Grażyna 
Wróbel, dr Vladimir Bobek, dr Kinga Musiał, dr Magdalena Koszewicz, dr Dorota 
Polak-Jonkisz, dr Mariusz Kusztal, dr Oktawia Zofia Mazanowska, dr Tomasz Kuź-
niar, dr Sławomir Budrewicz, dr Agata Mulak, dr Radosław Kaczmarek; w 2014 r.: 
dr Ewa Barg, dr Monika Przewłocka-Kosmala, dr Małgorzata Inglot, dr Katarzyna 
Kapelko-Słowik, dr D. Kurpas, dr Rafał Białynicki-Birula, dr Tomasz Witkowski, 
dr Tomasz Zatoński, dr Katarzyna Zatońska, dr Adam Maciejczyk, dr Marek Usso-
wicz, dr Bogdan Czapiga, dr Ernest Kuchar, dr Donata Urbaniak-Kujda, dr Przemy-
sław Pacan; w 2015 r.: dr Mirosław Banasik, dr Edyta Sutkowska, dr Anna Zimny, 
dr Agnieszka Mastalerz-Migas, dr Jadwiga Szymczak, dr Joanna Bladowska, dr Łu-
kasz Matusiak, dr Paweł Tabakow.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: w 2010 r.: lek. Paweł 
Petryszyn, lek. Paweł Dębiński, lek. Joanna Krywejko, lek. Krzysztof Letachowicz, 
lek. Tomasz Kotwica, mgr piel. Izabela Wróblewska, lek. Magdalena Matczak-
-Giemza, lek. Monika Pazgan-Simon, lek. Michał Geneja, lek. Adam Chełmoński, 
lek. Joanna Stankiewicz-Olczyk, lek. Ewa Ackermann, lek. Anna Trzmiel-Bira, lek. 
Justyna Dzietczenia, lek. Jacek Arkowski, lek. Eugenia Kik, lek. Mieszko Zagra-
jek, lek. Aleksandra Szymczak, lek. Aleksandra Zamirska, lek. Paweł Urbanowski, 
lek. Ewa Kaniowska, lek. Tomasz Wysoczański, lek. Marek Rodzeń, lek. Barbara 
Grześ, lek. Anna Biel, lek. Małgorzata Kurpińska, lek. Alicja Filus, lek. Agniesz-
ka Matkowska-Kocjan, lek. Marcin Czyż, lek. Roksolana Derzhko, lek. Dariusz  
Szarek, lek. Tomasz Andrzej Szczepański, lek. Jolanta Rysiakiewicz, lek. Wi-
told Wnukiewicz, lek. Agnieszka Muszyńska, lek. Dagmara Pokorna-Kałwak, 
lek. Daniel Błaszczyk; w 2011 r.: lek. Magdalena Wawrzyńska, lek. Agnieszka 
Rusin-Tupikowska, lek. Konrad Kudłacik, lek. Jolanta Maj, mgr piel. Jan Maciej 
Juzwiszyn, lek. Aleksandra Rymsza, lek. Dominika Siejka, lek. Aleksandra Ja-
wiarczyk, lek. Rafał Małecki, mgr piel. Beata Jankowska-Polańska, lek. Andrzej 
Boduła, lek. Edyta Kowalczyk, lek. Joanna Urbanowska, lek. Wojciech Iwanowski,  
lek. Iwona Kuczborska, lek. Aleksandra Batycka-Baran, lek. Patryk Romaszkie-
wicz, lek. Robert Leszek, lek. Anna Drohomirecka, lek. Jadwiga Hołojda, lek. Te-
resa Sicińska-Werner, lek. Jolanta Szczepanowska, lek. Marta Koźba-Gosztyła,  
lek. Aleksandra Butrym, lek. Aleksandra Karbowska, lek. Jacek Kurcz, lek. To-
masz Grzebieniak; w 2012 r.: lek. Wiktor Urbański, mgr piel. Aleksandra Py-
tel, mgr psych. Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska, lek. Michał Szostawic-
ki, lek. Sławomir Osman, lek. Sławomir Powierża, lek. Bartosz Krakowiak, 
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lek. Krzysztof Ciechan, lek. Maria Stanek-Piotrowska, lek. Marcin Ostapiuk, lek. An-
drzej Stępień, lek. Szymon Wieczorek, lek. Małgorzata Szymczak, lek. Ewa Stefanko,  
lek. Anna Wojnałowicz, lek. Krzysztof Tupikowski, lek. Wojciech Rybak, lek. 
Roman Czarnecki, lek. Marcin Zieliński, lek. Małgorzata Iwanejko, lek. Barbara 
Stachowska, lek. Anna Leszczyszyn-Stankowska, lek. Joanna Pogrzeba, lek. Rafał 
Nowicki, lek. Maciej Urban, lek. Maciej Szymczak, lek. Beata Wrona-Bąk, lek. Ma-
rek Tuchendler, lek. Jerzy Pawełczyk, lek. Sylwia Adamowska, lek. Rafał Kleczyk,  
lek. Przemysław Skoczyński, lek. Dominika Tuchendler, lek. Barbara Jednoróg-
-Wójcik, lek. Barbara Śliwa; w 2013 r.: lek. Radosław Jarząbek, lek. Janusz Lange, 
lek. Marzena Zboch, lek. Weronika Rymer, mgr piel. Iga Grad, lek. Agnieszka Dyla, 
lek. Marcin Czarnecki, lek. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, lek. Krzysztof Dos- 
kocz, lek. Marcin Braksator, lek. Katarzyna Piotrowska, lek. Grażyna Pietrzyk, lek. 
Katarzyna Jakubaszko, lek. Marcin Polok, lek. Jacek Jakubaszko, lek. Halina Fli-
siak-Antonijczuk, lek. Tomasz Staniszewski, lek. Michał Paradowski, lek. Anna 
Brona, lek. Marek Zawadzki, lek. Elżbieta Wojtowicz-Prus, lek. Agnieszka Maw-
lichanów, mgr psych. klinicznej Agnieszka Turkiewicz-Maligranda, lek. Anna 
Dołgan, lek. Hanna Szczepanik-Osadnik, lek. Grzegorz Waligóra, lek. Agnieszka 
Radowicz-Chil, lek. Anna Kuźma-Richert, lek. Adriana Chilińska, lek. Katarzyna 
Maścianica, lek. Maria Dziura, lek. Małgorzata Manelska; w 2014 r.: lek. Alek-
sandra Wakulenko, lek. Andrzej Kurza, lek. Dagmara Gaweł-Dąbrowska, lek. 
Weronika Chorążyczewska, lek. Anna Jakubowska, mgr biotechnol. Marta Jaku- 
bik, lek. Stanisław Ferenc, lek. Tomasz Sędziak, mgr biol. Bartłomiej Stańczykie-
wicz, lek. Magdalena Bosak-Prus, lek. Michał Sokołowski, mgr analityki med. Iwo-
na Prajs, lek. Piotr Morasiewicz, lek. Rafał Jastrzębski, lek. Anna Korzeniewska, lek. 
Aneta Kowal, mgr psych. Maja Biała, lek. Aleksandra Szczepańska, lek. Krzysztof 
Jadanowski, lek. Anna Domagała, lek. Sylwia Robak, lek. Dominika Kulej, lek. Mo-
nika Barbara Mielcarek, mgr inż. Katarzyna Kalinowska, lek. Maria Adamarczuk-
-Janczyszyn, lek. Jerzy Michałowski, lek. Jacek Radzik, lek. Marta Wojciechowska-
-Zdrojowy, lek. Joanna Marciniak, lek. Marcin Ziętek, lek. Krzysztof Forgacz, lek. 
Piotr Mazurek, lek. Anna Szymanek-Pasternak, lek. Ali Akbar Hedayati; w 2015 r.: 
mgr biol. Maurycy Pawlak, lek. Anna Kołtowska, lek. Dorota Piechnik-Resler, lek. 
Karolina Kopeć-Pyciarz, lek. Katarzyna Gniewek, lek. Marek Maślicki, mgr analityki 
med. Marcelina Żabińska, lek. Anna Rakowska-Chort, lek. Małgorzata Tupikow-
ska, lek. Izabela Dereń-Wagemann, lek. Karolina Mędrek, lek. Julita Nocoń-Bohusz, 
mgr piel. Elżbieta Garwacka-Czachor, lek. Anna Gostkowska-Malec, lek. Małgo-
rzata Pieniążek, lek. Rafał Pilch, lek. Dorota Sęga-Pondel, lek. Piotr Sołtysiak, mgr 
psych. Dorota Szcześniak, lek. Paweł Szymkiewicz, lek. Adam Wojciechowski, mgr 
psych. Marta Joanna Zagdańska, lek. Błażej Misiak, lek. Małgorzata Niedzielska, lek. 
Łukasz Artur Salomon, lek. Kalina Welz-Kubiak, lek. Hanna Temporale, lek. Anna 
Karasińska-Kłodowska, lek. Marcin Wolski, mgr biol. Beata Marczak-Karpina.
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O środek kontynuuje działalność dydaktyczno-usługową w zakresie współ-
czesnych chorób cywilizacyjnych: angiologia – diabetologia – nadci-
śnienie tętnicze. Kierunki aktywności naukowej są zgodne z profilem 

pracy Kliniki. 
W ostatnich latach stosowną uwagę poświęcono angio-diabetologii, niezmier-

nie istotnemu problemowi w szeroko rozumianej diabetologii klinicznej. Z tym 
trudnym zagadnieniem współczesnej medycyny może się zmierzyć jedynie ośro-
dek o dużym doświadczeniu z tego zakresu i bliskiej współpracy z chirurgią na-
czyniową. Angio-diabetologia stała się specjalnością dolnośląską, jedyną jak dotąd 
w Polsce. Zespół organizuje coroczne konferencje, a wybrane zagadnienia powi-
kłań naczyniowych w cukrzycy są prezentowane w ramach wydzielonych sesji 
podczas krajowych konferencji diabetologicznych oraz kongresów towarzystw na-
czyniowych. Wiele uwagi poświęcono również współistnieniu cukrzycy z choro-
bami o podłożu autoimmunologicznym. Należy bowiem mieć świadomość, że nie 
każdy zespół patologii naczyniowej rozpoznany u chorego na cukrzycę, posiada 
wyłącznie charakter angiopatii cukrzycowej. Złożony problem stanowią przede 
wszystkim pierwotne i wtórne zapalenia naczyń.

Stałą aktywność naukowo-dydaktyczną stanowią również wrocławskie kon-
ferencje „Żylna Choroba Zakrzepowo-Zatorowa”, organizowane w każdym roku 
przez zespół Kliniki – IX edycja w 2015 r.

Główne kierunki badań naukowych obejmują uprzednio przedstawione zagad-
nienia (raport 2010), realizowane w dużej mierze na bazie funkcjonującego w jed-
nostce Laboratorium Zaburzeń Krzepnięcia i Fibrynolizy. Badania molekularne 
są możliwe do przeprowadzenia dzięki współpracy z Zakładem Białek Jądrowych 
Wydziału Biotechnologii UWr (prof. R. Rzepecki), z Zakładem Technik Moleku-
larnych Katedry Medycyny Sądowej (prof. T. Dobosz) oraz Katedrą i z Zakładem 
Biochemii Farmaceutycznej UM (prof. M. Warwas).

Obecnie podjęto badania genetyczne z zakresu cukrzycy typu MODY (matu-
rity onset diabetes of the young). Wyselekcjonowane grupy z określonymi zabu-
rzeniami genetycznymi dostarczą danych do dalszej analizy.

W ramach międzyklinicznej współpracy są prowadzone badania o dużej przy-
datności rokowniczej, m.in.: „Nadpłytkowość samoistna a zagrożenie powikła-
niami zakrzepowymi” (Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji 
Szpiku); „ADMA – potencjał prozakrzepowy a trening fizyczny w cukrzycy typu 2” 
(Z-d Klinicznych Postaw Fizjoterapii); „Analiza wybranych parametrów układu 
krzepnięcia jako czynników prognostycznych i predykcyjnych powikłań zakrze-
powych u chorych ze złośliwym procesem nowotworowym” (Klinika Urologii 
i Onkologii Urologicznej oraz Klinika Neurologii); „Analiza struktury i ukrwie-
nia mięśni szkieletowych w korelacji z funkcją układu autonomicznego u chorych 
z fibromialgią” (Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych); „Porównanie 
krytycznego i ostrego niedokrwienia kończyn dolnych, jako czynników ryzyka 
powikłań sercowo-naczyniowych i zgonu” (Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogól-
nej i Transplantologicznej).

Katedra i Klinika Angiologii,  
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

prof. dr hab. Rajmund Adamiec
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Badania są realizowane w ramach działalności statutowej oraz grantów dla 
młodych pracowników naukowych (studia doktoranckie).

Działalność kliniczna jednostki posiada ustalone ramy pracy: choroby naczyń, 
nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Rozbudowany system diagnostycznych pracowni 
naczyniowych zezwala na precyzyjną kwalifikację chorych do zabiegu endowa-
skularnego. Leczenie wewnątrznaczyniowe jest stale udoskonalane (2 pracownie) 
i znajduje zastosowanie u pacjentów z miażdżycą zarostową, a także zwężeniem 
tętnic dogłowowych, zespołem stopy cukrzycowej i nadciśnieniem naczyniowo-
-nerkowym.

W ramach Centralnego Programu Badawczego w ośrodku są również wyko-
nywane zabiegi ablacji sympatycznej tętnic nerkowych u chorych z opornym nad-
ciśnieniem tętniczym.

Zorganizowana od podstaw Pracownia Bezdechu Śródsennego zapewnia opty-
malny program leczenia chorych na cukrzycę oraz nadciśnienie tętnicze.

W Klinice jest realizowany program dydaktyczny dla studentów IV roku Wy-
działu Lekarskiego, III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, studentów 
Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz English Division. Programy nauczania są stale 
uzupełniane o elementy nowości w medycynie. Od wielu lat działa Studenckie 
Koło Naukowe – liczne prace przygotowane przez studentów były wyróżniane 
nagrodami podczas krajowych oraz międzynarodowych Konferencji Naukowych.

Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób 
wewnętrznych, angiologii, nadciśnienia tętniczego i diabetologii, zatem każdego 
roku w ramach kształcenia podyplomowego są organizowane 4 obowiązkowe kur-
sy specjalizacyjne na zlecenie CMKP. 

Kierownik Kliniki jest stałym członkiem komisji egzaminacyjnej z angiolo-
gii, a w kilku sesjach był jej przewodniczącym. Klinika współpracuje z Dolnoślą-
skim Urzędem Wojewódzkim w zakresie nadzoru specjalistycznego z angiologii 
(dr A. Dołyk) oraz diabetologii (prof. R. Adamiec). Aktualnie wiodącym zadaniem 
pozostaje wspieranie działalności Wrocławskiego Centrum Edukacji Diabetolo-
gicznej oraz uruchomienie tego typu ośrodków w makroregionie: w Legnicy, Wał-
brzychu, Jeleniej Górze.

Jest ponadto utrzymana stała współpraca z Elektrownią i Kopalnią w Bogatyni. 
Wsparcie sponsorskie umożliwia stałe szkolenie młodej kadry asystentów, a także 
zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Zabezpieczenie ambulatoryjne Kliniki stanowią: specjalistyczna Poradnia An-
giologiczna i Diabetologiczna.
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W Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu są kontynuowane tradycje lecznicze i  naukowe zapo-
czątkowane przez prof. Eugeniusza Rogalskiego. Stworzył on Klinikę 

w styczniu 1972 r. po rozwiązaniu Instytutu Chirurgii przy ul. Curie-Skłodow-
skiej. Następnie, dzięki zaangażowaniu i aktywnej pomocy ówczesnej dyrektor Ja-
niny Pasławskiej-Prus, przeniósł Klinikę w listopadzie 1983 r. do Szpitala Gruźlicy 
i Chorób Płuc przy ul. Grabiszyńskiej. 

Dzięki staraniom prof. E. Rogalskiego powstał prężnie działający ośrodek chi-
rurgii klatki piersiowej, zajmujący się, oprócz resekcji miąższu płucnego, chirur-
gią tchawicy, opłucnej, przełyku i ściany klatki piersiowej, śródpiersia. Uczniami 
i kontynuatorami pracy profesora, którzy na stałe zapisali się w historii Kliniki, 
byli profesorowie Jerzy Kołodziej i Tadeusz Orłowski.

 Profesor J. Kołodziej, wieloletni kierownik Kliniki, doprowadził do utworzenia 
Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgicznego z połączenia Oddziału Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej. Ośrodek uzyskał pozycję 
największego centrum torakochirurgicznego w Polsce. W tej postaci Wrocławski 
Ośrodek Torakochirurgiczny (WOT) działa do dziś, znajdując się nadal w czołów-
ce krajowej pod względem liczby zabiegów specjalistycznych. 

W 2010 r. w Klinice pracowało 7 osób: prof. J. Kołodziej, doktorzy: Krzysztof 
Gietkiewicz, Marek Marciniak, Adam Rzechonek i Konrad Pawełczyk, na etatach 
naukowo-technicznych: Barbara Bonich, mgr Aleksandra Wróbel oraz sekretarka 
Barbara Mróz. W 2012 r. odszedł na emeryturę prof. J. Kołodziej, a w następnych 
latach do Państwowego Szpitala Klinicznego przeszedł dr K. Gietkiewicz i została 
zwolniona A. Wróbel. W latach 2012–2014 p.o. kierownika był dr M. Marciniak, 
a następnie jego funkcję przejął dr A. Rzechonek. 

Klinika w ramach WOT przyjmuje pacjentów z całej Polski, ale głównie z woje-
wództwa dolnośląskiego i opolskiego. Rocznie w ośrodku jest hospitalizowanych 
przeciętnie 1,5–1,6 tys. pacjentów, u których wykonuje się ponad 1,2 tys. zabie-
gów chirurgicznych, w tym średnio 350 resekcji radykalnych nowotworów płuc. 
Pracownicy Kliniki prowadzą stałą współpracę i udzielają konsultacji (z ewen-
tualną kwalifikacją do operacji) w szpitalach pulmonologicznych i wielospecja-
listycznych w obu województwach. Działania te wychodzą naprzeciw zwiększa-
jącym się potrzebom społeczeństwa, głównie dotyczącym leczenia nowotworów 
pierwotnych i wtórnych układu oddechowego i ściany klatki piersiowej. Istotnymi 
dziedzinami, w których specjalizuje się Klinika, są: chirurgia ropnych schorzeń 
klatki piersiowej oraz chirurgia tchawicy. Jej cennym uzupełnieniem i niejedno-
krotnie alternatywą jest bronchoskopia interwencyjna, intensywnie rozwijana 
w Klinice. Wprowadzono nowoczesną diagnostykę endoskopową: EUS, EBUS. 
Badania te umożliwiają biopsję zmian węzłowych i litych śródpiersia oraz po-
zwalają na prawidłową kwalifikację do leczenia skojarzonego raka płuc i innych 
nowotworów klatki piersiowej. Obecnie trwają przygotowania do wdrożenia che-
mioterapii miejscowej w chorobach nowotworowych klatki piersiowej o charak-
terze paliatywnym. 

Katedra i Klinika  
Chirurgii Klatki Piersiowej

dr Adam Rzechonek
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Duża liczba pacjentów stanowi dobrą bazę do prowadzenia dydaktyki. Stu-
denci V roku Wydziału Lekarskiego, polscy i zagraniczni, anglojęzyczni, mają 
możliwość obserwacji diagnostyki inwazyjnej i  leczenia schorzeń onkologicz-
nych układu oddechowego, a także chorób opłucnej wymagających postępowa-
nia chirurgicznego. Program zajęć, w których rocznie bierze udział łącznie do 
300 studentów, obejmuje wykłady (2–4 tematy), seminaria o tematyce raka płuca, 
przełyku, diagnostyki inwazyjnej, chirurgicznego leczenia przerzutów do płuc, 
chorób opłucnej, ściany klatki piersiowej oraz ćwiczenia praktyczne z pacjentami. 
Oprócz bezpośredniego kontaktu z chorymi studenci uczestniczą w procedurach 
diagnostycznych i leczniczych. Na terenie Kliniki kilkoro studentów corocznie 
zalicza staże wakacyjne. Ponadto w Klinice co miesiąc 2–4 lekarzy odbywa staże 
specjalizacyjne z torakochirurgii w ramach specjalizacji. Mimo znacznego obcią-
żenia dydaktyką i działalnością usługową, w Klinice są podejmowane nowe prace 
naukowe w dziedzinie pierwotnych i wtórnych nowotworów płuc: poszukiwania 
czynników predykcyjnych i prognostycznych, nowych sposobów leczenia skoja-
rzonego chorób onkologicznych klatki piersiowej oraz poprawy jakości poopera-
cyjnego leczenia chorych po zabiegach na klatce piersiowej.

Działalność naukowa byłaby ograniczona bez współpracy Kliniki z Katedrą 
i Zakładem Biochemii Lekarskiej oraz Katedrą i Zakładem Histologii i Embrio-
logii UMW, Kliniką Pulmonologii i Nowotworów Płuc, Pracownią Immunologii 
i Biologii Komórki Nowotworowej Uniwersytetu im. Karola w Pradze. 

W omawianym okresie pracownicy Kliniki opublikowali ponad 19 prac nauko-
wych o wartości 32 pkt. IF i 468 pkt. KBN, ukończono także 3 granty uczelniane, 
dalsze 3 są w trakcie realizacji.

W ostatnich 5 latach pracownicy Kliniki uczestniczyli w 10 zjazdach zagra-
nicznych, przygotowując 33 prezentacje, oraz w 9 zjazdach i konferencjach krajo-
wych, przedstawiając 14 prac. 

Klinika była w tym czasie organizatorem konferencji naukowo-szkoleniowych 
(4 krajowych i 2 międzynarodowych) oraz Zjazdu Krajowego Towarzystwa To-
rakochirurgów Polskich w lutym 2015 r. Dodatkowo pracownicy Kliniki czynnie 
uczestniczą w regionalnych spotkaniach naukowo-szkoleniowych. 

W lutym 2015 r. swoją działalność wznowiło SKN Torakochirurgii, podejmując 
prace naukowe nt. wyników leczenia przerzutów do płuc oraz badań rozprzestrze-
niania się znacznika w guzach nowotworowych układu oddechowego.
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W Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej od wielu  
lat są prowadzone badania nad etiopatogenezą miażdżycy, od ponad 
5 lat nad angiogenezą i  jej terapeutycznym wykorzystaniem, a od 

2010 r., wspólnie z Zakładem Technik Molekularnych Katedry Medycyny Są-
dowej UMW, nad patogenezą zmian miażdżycowych w tętnicach obwodowych 
kończyn dolnych oraz mniejszym odstępem tętniaków aorty brzusznej. Badania 
te, prowadzone we współpracy z Katedrą i Kliniką Angiologii, umożliwiły prace 
nad wyznaczeniem czynników prognostycznych istotnych dla ekspansji i pękania 
tętniaków aorty brzusznej.

Analizie poddano materiał kliniczny dotyczący tętniaków aorty brzusznej ope-
rowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej 
w latach 2010–2013. Uzyskany materiał badawczy został kompleksowo opracowa-
ny. Praca dotycząca tromboplastyny tkankowej w tętniakach aorty brzusznej oraz 
chorych na miażdżycę obwodową tętnic została opublikowana w „Archives of Me-
dical Science” w 2013 r. (J. Skóra, T. Dawiskiba, P. Zaleska, J. Kurcz, A. Mastalerz-
-Migas, R. Adamiec, I. Gosk-Bierska, Prognostic value of tissue factor in patients 
with abdominal aortic and iliac arterial aneurysms – preliminary study, Arch. Med. 
Sci. 2013, 9(6), s. 1071–1077. doi: 10.5114/aoms.2013.39795. Epub 2013 Dec 26).

 W ostatnich latach prowadzi się intensywne badania nad zastosowaniem i oce-
ną skuteczności skojarzonej terapii genowej i terapii komórkami macierzystymi 
w leczeniu chorych na cukrzycę cierpiących na zaawansowane zmiany martwicze 
w przebiegu stopy cukrzycowej. Chorzy z objawami stopy cukrzycowej są bardzo 
trudnym, niestety częstym wyzwaniem terapeutycznym w angiologii i chirurgii 
naczyniowej.

 Wszyscy badani chorzy byli wstępnie zakwalifikowani do amputacji. Uzyska-
ne wyniki wczesne po 3 miesiącach obserwacji są bardzo dobre. Wyniki badań 
klinicznych zostały opublikowane w dwóch następujących pracach: 1. J. Skóra, 
P. Barć, A. Pupka, T. Dawiskiba, K. Korta, M. Albert, P. Szyber, Transplantation 
of autologous bone marrow mononuclear cells with VEGF gene improves diabetic 
critical limb ischaemia, S. Endokrynol. Pol. 2013, 64(2), s. 129–138; 2. J. Skóra,  
A. Pupka, D. Janczak, P. Barć, T. Dawiskiba, K. Korta, D. Baczyńska, A. Mastalerz-
-Migas, J. Garcarek, Combined autologous bone marrow mononuclear cell and 
gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia, Arch. Med. 
Sci. 2015, 11(2), s. 325–331. doi: 10.5114/aoms.2013.39935. Epub 2014 Jul 23.

 Uzyskane wyniki stanowią przesłankę do dalszych prac doświadczalnych 
i klinicznych nad wykorzystaniem zjawiska indukcji neoangiogenezy w leczeniu 
chorób naczyń obwodowych oraz zastosowaniem nowych konstrukcji genowych 
w postaci plazmidów dwugenowych i nowych metod transfekcji komórek z wyko-
rzystaniem wektorów peptydowych. Od 2012 r. są prowadzone intensywne bada-
nia doświadczalne nad nowymi plazmidami w indukcji neoangiogenezy w celach 
terapeutycznych. 

Od 2010 r. pracownicy Katedry zajmują się badaniami nad udziałem komó-
rek progenitorowych w budowie i regeneracji naczyń. W 2013 r. opublikowano 
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następującą pracę na ten temat: K. Korta, P. Kupczyk, J. Skóra, A. Pupka, P. Zej-
ler, M. Hołysz, M. Gajda, B. Nowakowska, P. Barć, A.T. Dorobisz, T. Dawiski-
ba, P. Szyber, J. Bar, Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian 
naczyń krwionośnych, Post. Hig. Med. Dośw. (Online). 2013, 67, s. 982–995. doi: 
10.5604/17322693.1067258.

Doświadczenia kliniczne w leczeniu tętniaków żylnych były podstawą do stwo-
rzenia schematu postępowania terapeutycznego w tych trudnych przypadkach 
klinicznych. Wynikiem tego była następująca publikacja w 2012 r.: A. T. Dorobisz, 
K. Korta, A. Milnerowicz, A. Iznerowicz, A. T. Dorobisz, Venous aneurysm as 
a therapeutic problem: various management strategies in selected patients: our 
experience. Zentralbl. Chir. 2012, 137(5), s. 472–477. doi: 10.1055/s-0032-1327821. 
Epub 2012 Nov 7 (German).

Katedra prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu nauczania chirurgii ogól-
nej dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UMW i propedeutyki chirurgii 
dla studentów V roku Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutyczne-
go UMW. W Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe dla studentów Wydzia-
łu Lekarskiego. Opiekunem ds. Dydaktyki i Koła Naukowego jest prof. dr hab. 
n. med. Artur Pupka, który jest również Koordynatorem ds. Chirurgii UMW.

W 2012 r. decyzją JM Rektora UMW został utworzony w ramach Katedry 
Zakład Chirurgii Endowaskularnej, a na stanowisko kierownika decyzją Rady 
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego powołano prof.  A. Pupkę. 
W Pracowni Endowaskularnej wdrożono jako standardowe postępowanie proce-
durę wszczepiania wewnątrznaczyniowych protez w przypadkach tętniaków aor-
ty. W przypadku tętniaków piersiowo-brzusznych aorty przeprowadza się również 
zabiegi hybrydowe z wykorzystaniem metod endowaskularnych.

Początki działalności transplantacyjnej Kliniki sięgają roku 1983, kiedy to prof. 
Klemens Skóra wykonał pierwszy przeszczep nerki. Od tego czasu w Klinice wy-
konano ok. 1,7 tys. transplantacji nerek. Od 1992 r. w Klinice możliwe jest także 
przeszczepianie nerek od dawców żywych. Dwa lata temu we współpracy z Kli-
niką Urologii i Onkologii Urologicznej zainicjowano program laparoskopowego 
pobierania nerki od dawcy żywego, co zaowocowało istotnym zwiększeniem się 
liczby rodzinnych przeszczepów nerek. Od 1993 r. w klinice wykonuje się trans-
plantacje wątroby. W tym czasie przeprowadzono 73 zabiegi przeszczepienia wą-
troby od dawców zmarłych.

W ostatnich latach zaobserwowano zwiększenie liczby wykonywanych zabie-
gów przeszczepienia wątroby od dawców zmarłych (LTx) oraz przeszczepienia 
nerki od dawców żywych (LDKTx). Zmniejszyła się natomiast liczba zabiegów 
przeszczepienia nerki od dawców zmarłych z uwagi na utworzenie trzeciego 
ośrodka transplantacyjnego we Wrocławiu.

Klinika zapewnia także pełnoprofilowe leczenie guzów wątroby: zabiegi re-
sekcji guzów wątroby, zabiegi termoablacji guzów wątroby (RTA), zabiegi che-
moembolizacji guzów wątroby (TACE), przeszczepy wątroby (przy określonych 
wskazaniach).

W celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom, po przeszczepach nerek 
i wątroby Klinika ściśle współpracuje z Katedrą i Kliniką Nefrologii i Medycy-
ny Transplantacyjnej, I Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniką 
Gastroenterologii i Hepatologii oraz z oddziałami zakaźnymi i gastroenterolo-
gicznymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we 
Wrocławiu. Przy Klinice funkcjonuje także Poradnia Chirurgii Transplantacyjnej, 
w której: jest sprawowana opieka nad pacjentami po przeszczepie wątroby, jest 
przeprowadzana kontrola pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu wątroby, 
odbywają się konsultacje pacjentów z chorobami wątroby i kwalifikacje chirur-
giczne pacjentów do przeszczepu nerki.

Przy Klinice działa Biuro ds. Transplantacji ze stałym dyżurem koordynacyj-
nym. Klinika ponadto prowadzi całodobowy dyżur pobraniowy i przeszczepowy.

Liczba przeszczepów nerek i wątroby w latach 2010-2015 w 
Klinice Chirugii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
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K atedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej 
powstała w 1972 r. w wyniku podziału III Kliniki Chirurgicznej miesz-
czącej się w byłym Szpitalu Miejskim (jeszcze wcześniej był to Szpital oo. 

Bonifratrów) przy ul. Traugutta 57/59. Organizatorem i pierwszym kierownikiem 
III Kliniki Chirurgicznej liczącej wówczas 120 łóżek był prof. dr Zdzisław Jezio-
ro. Po modernizacji obiektu Kliniki stworzył nowoczesny jak na owe czasy blok 
operacyjny, zorganizował też zaplecze w postaci laboratoriów – analitycznego, 
naukowego i bakteriologicznego oraz działu fizykoterapii.

Pierwszym kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego 
i Chirurgii Ogólnej był prof. dr Z. Jezioro (1972–1978), wówczas dysponowała 
ona 60 łóżkami. Następni kierownicy to kolejno: prof. dr hab. Otton Bader (1978–
1990), prof. dr hab. Mieczysław Bernat (1990–1996), prof. dr hab. Witold Knast 
(1996–2003), a od 2003 r. Kliniką kieruje prof. dr hab. Krzysztof Grabowski.

Wiodącym tematem zainteresowań zespołu jest chirurgia przewodu pokarmo-
wego, a przede wszystkim chirurgia przełyku, której prekursorem we Wrocławiu 
był prof. dr Z. Jezioro. Przez wiele lat Klinika była jedynym w Polsce ośrodkiem 
wykonującym zabiegi wytwórcze przełyku z  uszypułowanych odcinków jelit 
u chorych, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych z bliznowym zwężeniem przełyku 
po oparzeniach chemicznych, a pracownicy zapoznawali z techniką operacyjną 
chirurgów w innych ośrodkach. Zespół opracował i wdrożył własne, oryginalne 
rozwiązania taktyki i techniki mobilizacji różnych odcinków jelit do wytwarzania 
przełyku zastępczego, m.in. na podstawie badań angiograficznych układów naczy-
niowych jelit. W późniejszych latach stosowane techniki zabiegów wytwórczych 
przełyku zostały wdrożone u chorych po resekcji przełyku z powodu raka, są one 
nadal rozwijane. W ostatnim czasie ze względu na malejącą liczbę chorych ze 
zwężeniami przełyku po oparzeniu chemicznym, a zwiększającą się liczbę pacjen-
tów z nowotworami przełyku, właśnie rak przełyku stał się tematem wiodącym. 
Schorzenie to jest omawiane pod wieloma względami – od metod operacyjnego 
leczenia radykalnego, poprzez leczenie paliatywne w przypadkach zmian zaawan-
sowanych, do problemów immunologicznych procesu nowotworowego.

Przedmiotem badań i opracowań naukowych zespołu Kliniki są również wyni-
ki chirurgicznego leczenia innych schorzeń przełyku i wpustu, takich jak: uchyłki 
przełyku, przepukliny rozworu przełykowego, GERD, kurcz wpustu czy nowotwo-
ry i to z zastosowaniem własnych modyfikacji techniki operacyjnej. Z biegiem lat 
zainteresowania rozszerzono o zabiegi rekonstrukcyjne dróg żółciowych, chirurgię 
trzustki oraz leczenie chirurgiczne schorzeń jelita grubego. Wszystkie te zagadnie-
nia stały się przedmiotem wielu publikacji oraz referatów na zjazdach krajowych 
i zagranicznych, a także tematami prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.

Do niewątpliwych osiągnięć należy stworzenie i wyposażenie Pracowni En-
doskopowej oraz wyszkolenie zespołu endoskopistów wykonujących nie tylko 
badania diagnostyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, ale 
również zabiegi endoskopowe. Obecnie Klinika jest wiodącym w regionie ośrod-
kiem prowadzącym paliatywne udrożnianie nowotworowych zwężeń przełyku, 
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które umożliwia doustne odżywianie się pacjentom z zaawansowanym procesem 
nowotworowym.

Poza wymienionymi wiodącymi zagadnieniami chirurgicznymi Klinika pro-
wadzi działalność usługową z zakresu chirurgii ogólnej i pełni ostre dyżury dla 
miasta.

Sprawnie działa laboratorium naukowe, które prowadzi w ostatnich latach 
intensywne badania, przede wszystkim z zakresu immunobiologii nowotworów 
przewodu pokarmowego, poszukując nowych markerów procesu nowotworowe-
go i ich relacji ze stopniem zaawansowania procesu rozrostowego. Zróżnicowane 
techniki pozwalają badać zarówno płyny ustrojowe, jak i tkanki guzów. Warty 
podkreślenia jest znaczny dorobek naukowy tego laboratorium, na podstawie 
którego 2 pracownice uzyskały stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk 
medycznych.

Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady i ćwiczenia z chirurgii dla stu-
dentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz zajęcia w języku angielskim w ramach 
English Division. Samodzielni pracownicy Kliniki są egzaminatorami z zakresu 
chirurgii. Odbywa się również szkolenie lekarzy stażystów i lekarzy specjalizują-
cych się w chirurgii ogólnej.

W wyniku zmian restrukturyzacyjnych Uczelni Klinika Chirurgii Przewodu 
Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej w lutym 2008 r. została przeniesiona do budyn-
ku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 66 ze zmniejszoną liczbą łóżek do 23. Od tego 
czasu przeprowadzono w budynku wiele remontów i dostosowano pomieszczenia 
do potrzeb Kliniki, szczególnie w obrębie bloku operacyjnego, adaptując go do 
bieżących wymogów.

Od 1972 r. pracownicy Kliniki opublikowali 595 prac naukowych (IF = 176,723 
pkt.; 4075,5 pkt. KBN), wygłosili 379 referatów na zjazdach, 14 pracowników Kli-
niki uzyskało stopień doktora, 9 – doktora habilitowanego, 6 osób otrzymało tytuł 
profesora zwyczajnego, a 2 pracowników – stanowisko profesora nadzwyczajnego.
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W Katedrze i Klinice Chirurgii Serca w latach 2010–2015 kierowni-
kiem był dr hab. Wojciech Kustrzycki. Zatrudnionych było 11 leka-
rzy, w tym 7 z tytułem doktora: Andrzej Dumański, Marek Pelczar, 

Andrzej Stachurski, Rafał Nowicki, Maciej Rachwalik, Anna Goździk, Marta Ob-
remska. Wśród nich 8 miało tytuł specjalisty kardiochirurgii, 2 osoby (A. Goździk 
i M. Obremska) tytuł specjalisty kardiologii. W 2011 r. do zespołu dołączyło 2 le-
karzy w ramach studiów doktoranckich: Tomasz Płonek i Jakub Marczak. Sekreta-
riat jednostki prowadziła mgr Edyta Borzemska. Oprócz lekarzy w zespole Kliniki 
Chirurgii Serca było: 4 techników perfuzjonistów, 9 pielęgniarek instrumentariu-
szek oraz 20-osobowy zespół pielęgniarski pracujący na Oddziale.

Do 2011 r. jednostka miała swą siedzibę w budynku przy ul. Curie-Skłodow-
skiej 66. Od maja 2011 r. Katedra i Klinika przeniosła się do budynku Akade-
mickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213. W związku z tym została 
wyposażona w nowoczesny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia operacji kardio-
chirurgicznych na najwyższym poziomie. W tym czasie zakupiono m.in.: urządze-
nia do wspomagania funkcji serca: 2 balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej 
oraz 2 urządzenia do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO. Zespół naszej 
Kliniki uczestniczy w leczeniu ciężkiej niewydolności oddechowej i krążeniowej 
na Oddziale Intensywnej Terapii z zastosowaniem ECMO.

W 2011 r. w strukturę Kliniki wprowadzono Pododdział Torakochirurgiczny, 
którego lekarzem koordynującym był Jan Cianciara, a następnie Krzysztof Dudek.

W 2015 r. szpital z pomocą fundacji KGHM wyposażył Klinikę w najwyższej 
jakości aparat echokardiograficzny firmy GE E-9. Umożliwił on rozpoczęcie badań 
naukowych oceniających odkształcenie mięśnia sercowego przed i po operacjach 
kardiochirurgicznych.

W latach 2010–2015 realizowanych było 6 projektów badawczych w ramach 
działalności statutowej dotyczących m.in.: obserwacji i leczenia infekcyjnych po-
wikłań gojenia się mostka, skuteczności śródoperacyjnej ablacji u pacjentów po 
operacji zastawki mitralnej oraz badania stężenia wybranych adipocytokin u cho-
rych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia serca. Wszystkie projekty 
zaowocowały opracowaniami naukowymi. W latach 2010–2015 pracownicy Kate-
dry opublikowali 89 opracowań naukowych, w tym 57 pełnych prac, z których 43 
znalazło się w czasopismach z listy filadelfijskiej (IF = 39,456 pkt.).

W omawianym okresie pracownicy brali czynny udział w konferencjach kra-
jowych i  międzynarodowych, prezentując na nich wyniki swoich prac, m.in: 
T. Płonek, External wrapping of the dilated ascending aorta – respect or resect?,  
62nd Internetional Congress of the European Society for Cardiovascular and Endo-
vascular Surgery, Regensburg, Germany, 11–13.04.2013; Can periopathogens play 
a role in cardiovascular diseases?, „Europerio 8” – 8th Conference of the European 
Federation of Periodontology, London, UK, 3–6.06.2015.

W 2012 r. Klinika zorganizowała konferencję pt. „Zastawka mitralna w 2012 ro-
ku”, na którą zaproszono światowej klasy specjalistę w zakresie technik napraw-
czych zastawki mitralnej, prof. Patricka Periera.
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W latach 2010–2015 w Katedrze prowadzono kształcenie z zakresu kardio-
chirurgii dla V roku Wydziału Lekarskiego oraz dla studentów anglojęzycznych.

Członkami Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w oma-
wianym okresie byli: dr hab. W. Kustrzycki i dr A. Goździk.

W ramach działalności organizacyjnej A. Goździk była członkinią Komisji Re-
strukturyzacji. Działała też jako sekretarz Rady Naukowej WLKP.

Pracownicy Katedry współpracowali z Katedrą Biochemii i Kardiologii Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 2013 r. grupa lekarzy odbyła szkolenie 
w klinice Chirurgii Serca w Bad Neustadt. Nawiązano współpracę z prof. Paulem 
Urbańskim, specjalistą w zakresie chirurgii zastawki aortalnej i chirurgii aorty 
wstępującej. Do przeprowadzenia szkolenia na temat wszczepiania najnowszej 
generacji zastawek bezstentowych został zaproszony prof. Andrzej Sosnowski 
z Kliniki Chirurgii Serca w Leicester w Wielkiej Brytanii. Odwiedził Klinikę Tal 
Golesworth , który przedstawił najnowsze metody odtwarzania aorty wstępujacej 
i łuku aorty. W związku z nowatorskimi pracami Tomasza Płonka Katedra utrzy-
muje kontakt naukowy z Katedrą Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii 
Mechanicznej. W latach 2010–2015 Klinika była ośrodkiem referencyjnym z za-
kresu kardiochirurgii. Wykonywane w niej zabiegi obejmowały cały zakres kar-
diochirurgii dorosłych, zarówno wady wrodzone i nabyte serca, jak i chirurgię 
wieńcową. We wspomnianym okresie wprowadzono nowe techniki operacyjne, 
takie jak: operacje wieńcowe na bijącym sercu OPCAB operacje wieńcowe mało-
inwazyjne MIDCAB, wszczepianie zastawek bezstentowych oraz techniki utleno-
wania pozaustrojowego ECMO.

Szczególny rozwój zanotowano w chirurgii aorty, przeprowadzając operacje 
wymiany łuku aorty, operacje sposobem Davida, operacje hybrydowe sposobem 
Evita Open oraz gorsetowanie aorty sposobem Peppera.

W 2013 r. J. Jakubaszko uzyskał tytuł droktora nauk medycznych. W 2014 r. 
dr hab. W. Kustrzycki otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP. W 2015 r. 
A. Goździk otrzymała nagrodę I stopnia JM Rektora UMW za całokształt dzia-
łalności organizacyjnej.

W Katedrze i Klinice działa studenckie koło naukowe,którego opiekunem jest 
J. Jakubaszko. Członkowie koła czynnie uczestniczą w działalności klinicznej i na-
ukowej.
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L ata 2010–2015 były dla Katedry Chirurgii Urazowej i Kliniki Chirurgii 
Urazowej i Chirurgii Ręki czasem niełatwym. W lutym 2012 r. na zwolnie-
nie lekarskie udał się wieloletni kierownik jednostki prof. dr hab. Roman 

Rutowski, który zmarł po ciężkiej chorobie w czerwcu 2013 r.
Od lutego 2012 r. do lutego 2014 r. p.o. kierownika był dr hab. Jerzy Gosk, 

prof. nadzw. UMW. Po konkursie na to stanowisko od marca 2014 roku pełni 
on funkcję kierownika Katedry Chirurgii Urazowej i Kliniki Chirurgii Urazowej 
i Chirurgii Ręki. 

Kierunki badań naukowych w Katedrze w  latach 2010–2015 obejmowały 
m.in.: zasady diagnostyki i  postępowania chirurgicznego w  leczeniu nowo-
tworowych i nowotworopodobnych zmian nerwów obwodowych; badania nad 
etiopatogenezą i optymalizacją diagnostyki w ok.porodowych i pourazowych 
uszkodzeniach splotu ramiennego; ocenę wyników leczenia operacyjnego ok.po-
rodowych uszkodzeń splotu ramiennego, w tym operacji mikrochirurgicznych 
i  zabiegów tenomioplastycznych; ocenę wpływu ok.porodowych uszkodzeń 
splotu ramiennego na rozwój kończyny górnej oraz prognostyczną rolę zespołu 
Hornera w tych uszkodzeniach; możliwości wykorzystania biomateriałów w le-
czeniu ubytków skóry i uszkodzeniach nerwów z przerwaniem ciągłości; lecze-
nie wad wrodzonych i nabytych ręki, w tym z użyciem toksyny botulinowej; 
etiopatogenezę choroby Dupuytrena; leczenie operacyjne guzów ręki; badania 
wytrzymałościowe ścięgna Achillesa; doskonalenie algorytmu postępowania 
w zespołach uciskowych i urazowych uszkodzenia nerwów; zastosowania kli-
niczne laseroterapii biostymulacyjnej; badania eksperymentalne nad możli-
wościami zastosowania koaptacji (zespolenia koniec do boku i bok do boku) 
w awulsyjnych uszkodzeniach splotu ramiennego.

W omawianym okresie w Katedrze Chirurgii Urazowej opublikowano 37 prac 
pełnotekstowych, w tym 24 pozycje w czasopismach z IF. Wartość punktowa tych 
prac wyniosła 569 wg MNiSW, a współczynnik wpływu IF – 28,322.

Zespół Katedry Chirurgii Urazowej i Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii 
Ręki aktywnie uczestniczył w sympozjach, zjazdach i konferencjach krajowych 
i zagranicznych, wygłaszając 25 referatów.

Trzech lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych. Byli to: Witold 
Wnukiewicz na podstawie rozprawy: Badania biologiczne implantów z ceramiki 
korundowej infiltrowanej srebrem koloidalnym, promotor: prof. dr hab. R. Rutow-
ski (10.12.2010 r.); Maciej Urban na podstawie rozprawy: Wyniki leczenia uszko-
dzeń aparatu wyprostnego palców 2–5 ręki, promotor: prof. dr hab. R. Rutowski 
(29.06.2012 r.); Piotr Mazurek na podstawie rozprawy: Nowotworowe i nowotworo-
podobne zmiany nerwów obwodowych – analiza własnego materiału klinicznego, pro-
motor: dr hab. J. Gosk, prof. nadzw. UMW (28.11.2014 r.). Dwóch lekarzy akademic-
kich uzyskało specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu (dr M. Urban  
– 2011 r., dr W. Wnukiewicz – 2012 r.). 

W latach 2010–2015 w ramach działalności statutowej jednostki zrealizowano 
8 zadań badawczych, a 1 jest w trakcie realizacji. 

Katedra Chirurgii Urazowej 
Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Zakład Medycyny Sportowej

prof. dr hab. Roman Rutowski

dr hab. Jerzy Gosk, prof. nadzw.
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stych, usunięcia zmian guzowatych palców ręki). Pozwoliło to znacznie skrócić 
czas oczekiwania pacjentów na te świadczenia. 

Wzorem lat poprzednich w omawianym okresie w Klinice wykonywano mi-
krochirurgiczne zabiegi naprawcze splotu ramiennego i nerwów obwodowych 
oraz operacje uwolnienia nerwów w zespołach uciskowych (idiopatycznych, po-
urazowych i popromiennych). W 2015 r. podjęto starania o rozpoczęcie dyżurów 
replantacyjnych. W 2014 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny wystąpił do Minister-
stwa Zdrowia z wnioskiem o zezwolenie na allogeniczne przeszczepy kończyny 
górnej, uzyskując zgodę na ten projekt rok później. Obecnie w jednostce trwają 
przygotowania do realizacji tego zamierzenia. 

Lekarze Katedry Chirurgii Urazowej uzyskali nagrody JM Rektora UMW:  
1. dr hab. J. Gosk – nagroda indywidualna I stopnia za rozprawę habilitacyjną: Po-
stępowanie chirurgiczne w leczeniu ok.porodowych uszkodzeń splotu ramiennego 
(2010 r.); 2. prof. dr hab. R. Rutowski i dr hab. J. Gosk, prof. nadzw. UMW – na-
groda zespołowa (z pracownikami Katedry Radiologii) za cykl prac na temat no-
woczesnej diagnostyki obrazowej kręgosłupa i okolicy ok.kręgosłupowej (2013 r.). 

W latach 2010–2012 w Katedrze Chirurgii Urazowej zorganizowano 6 kur-
sów podyplomowych pt. „Techniki mikrochirurgiczne i chirurgia ręki”, których 
kierownikiem naukowym był prof. dr hab. R. Rutowski. Brali w nich udział leka-
rze różnych specjalności zainteresowani technikami mikrochirurgicznymi. Od 
2013 r. Katedra Chirurgii Urazowej organizuje kursy pt. „Chirurgia ręki i chi-
rurgia rekonstrukcyjna”, które mają charakter kursów obowiązkowych ates- 
towanych przez CMKP. Przeznaczone są dla lekarzy specjalizujących się z or-
topedii i traumatologii narządu ruchu i obejmują wykłady, operacje pokazowe 
i  ćwiczenia praktyczne na modelu zwierzęcym z użyciem mikroskopów, mi-
kronarzędzi i mikroszwów. Kierownikiem naukowym tych kursów jest dr hab. 
J. Gosk, prof. nadzw. UMW. W latach 2013–2015 zorganizowano w jednostce  
8 takich kursów, które zostały wysoko ocenione przez uczestników. Kursy te cie-
szą się dużą popularnością wśród lekarzy, a liczba chętnych przekracza zawsze 
liczbę uczestników.

W latach 2010–2015 w Katedrze Chirurgii Urazowej były prowadzone ćwi-
czenia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla studentów IV i VI roku Wy-
działu Lekarskiego oraz dla grup English Division. W 2015 r. powstało Studenckie 
Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki.

W 2014 r. został rozwiązany Zakład Medycyny Sportowej, który był elementem 
składowym Katedry Chirurgii Urazowej od 2005 r.

W  latach 2010–2015  Katedra Chirurgii Urazowej wraz z  Kliniką Chirur-
gii Urazowej i Chirurgii Ręki funkcjonowała na nowej bazie Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, gdzie przeniosła się w 2008 r. Jednostka 
dysponuje 40-łóżkowym oddziałem, na którym prowadzi działalność usługową. 
W okresie sprawozdawczym w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki hospi-
talizowano 11 686 pacjentów, w tym 8681 leczono operacyjnie. Do Kliniki Chirurgii 
Urazowej i Chirurgii Ręki są przyjmowani pacjenci kwalifikowani w trybie ostrym 
i planowym. Klinika pełni rocznie 177 ostrych dyżurów, a liczba przyjmowanych tą 
drogą pacjentów stale się zwiększa. Zajmuje się też kompleksową diagnostyką i lecze-
niem uszkodzeń czynnego i biernego narządu ruchu. Jednostka łączy w sobie cechy 
oddziału urazowo-ortopedycznego i ośrodka o dużym doświadczeniu mikrochirur-
gicznym i rekonstrukcyjnym. W Klinice są wykonywane specjalistyczne operacje 
z zakresu chirurgii ręki, w tym przypadków urazowych, wad wrodzonych oraz póź-
nych następstw urazów. Zaopatrywane są przypadki uszkodzeń wielotkankowych.

W maju 2014 r. w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki otworzono salę 
operacyjną, gdzie przeprowadza się zabiegi w znieczuleniu miejscowym (operacje 
z powodu: zespołu cieśni nadgarstka i zwężającego zapalenia pochewek ścięgni-
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K linika pełni rolę ośrodka referencyjnego dla makroregionu Dolnego 
Śląska z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej. Przyjmowani są także 
pacjenci z innych części kraju (stanowią ok. 10% hospitalizowanych). 

Główny profil wykonywanych zabiegów diagnostycznych i operacji obejmu-
je chirurgię, urologię, torakochirurgię i onkologię dziecięcą, a także wybrane 
procedury z neurochirurgii, ortopedii i chirurgii plastycznej. Większość doty-
czy wad wrodzonych wymagających korekcji chirurgicznej, także w pierwszych 
dniach życia. W swojej dotychczasowej działalności Klinika osiągnęła status 
jednego z najlepszych ośrodków w Polsce. 

Wszystkie świadczenia zdrowotne są wykonywane w ramach umowy podpisa-
nej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Klinika przyjmuje pacjentów w wieku od 
pierwszego dnia życia do skończenia przez nich 18 lat. Pełni codzienny, całodo-
bowy ostry dyżur obejmujący nagłe zachorowania oraz urazy u dzieci, a ponadto 
ostry dyżur dla wad wrodzonych u noworodków wymagających interwencji chi-
rurgicznej. Rocznie w ośrodku jest hospitalizowanych ponad 2,6 tys. pacjentów 
(w tym ponad 150 noworodków)oraz wykonuje się ok. 2,2 tys. zabiegów. Przy Kli-
nice działają 3 poradnie: Poradnia Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Chi-
rurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży oraz Izba Przyjęć, w których udziela się 
każdego roku ponad 21 tys. porad. Klinika jest zaopatrzona w najnowszej generacji 
sprzęt medyczny umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu operacji chirur-
gicznych i urologicznych, w tym chirurgii endoskopowej. 

Oprócz rutynowych zabiegów chirurgicznych wykonuje się unikatowe, wyso-
kospecjalistyczne operacje pacjentów w każdym wieku, w tym z zastosowaniem 
najnowszych technik chirurgii endoskopowej. Klinika jest wiodącym ośrodkiem 
we wprowadzaniu i  liczbie wykonanych zabiegów endoskopowych o uznanej, 
międzynarodowej renomie. Jest jedną z nielicznych placówek, które robią zabie-
gi endoskopowe u noworodków. Bez wątpienia sukcesem zespołu było przepro-
wadzenie po raz pierwszy w Polsce operacji zespolenia przełyku techniką tora-
koskopową u noworodka z zarośnięciem przełyku. Liczba wykonanych do dziś 
zabiegów, tj. ponad 130, stanowi jeden z największych materiałów klinicznych na 
świecie. W Klinice wprowadzono także do codziennej praktyki oryginalną meto-
dę leczenia laparoskopowego przepuklin pachwinowych u dzieci (PIRS) stosowa-
ną z powodzeniem w wielu ośrodkach, także poza granicami Polski. Pracownicy 
są zapraszani w charakterze wykładowców do uczestnictwa w kursach endosko-
powych oraz wykonywania pokazowych zabiegów w kraju i za granicą, w tym do 
najbardziej prestiżowego ośrodka szkolenia endoskopowego IRCAD w Strasburgu, 
we Francji. Obecnie chirurgiczne operacje endoskopowe stanowią ok. 40% wszyst-
kich zabiegów.

W Klinice wdrożono nowoczesny program leczenia i zespołowej rehabilitacji 
u dzieci z rozszczepami kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogło-
wiem, który opiera się na jak najszybszym zamknięciu przepukliny rdzenia kręgo-
wego płatami skórno-mięśniowymi i jak najwcześniejszym, nawet jednoczesnym, 
założeniu systemu drenującego układ komorowy mózgu.

Katedra i Klinika  
Chirurgii i Urologii Dziecięcej

prof. dr hab. Dariusz Patkowski
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Od 1961 r. 21 lekarzy pracujących w Klinice uzyskało stopień naukowy doktora 
medycyny, a 6 – stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracownicy wydali 
łącznie prawie 600 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczest-
niczyli w licznych kongresach i konferencjach naukowych, wygłaszając ponad 
1000 referatów i doniesień. W Klinice powstało wiele podręczników do chirurgii 
dziecięcej: Chirurgia dziecięca pod red. Jerzego Czernika, PZWL 2005; Chirurgia 
dziecięca. Podręcznik dla studentów pod red. J. Czernika, PZWL 2008; Powikła-
nia w chirurgii dziecięcej pod red. J. Czernika, PZWL 2009; Wrodzone zarośnięcie 
przełyku. Praktyczny przewodnik pod red. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskie-
go, Akademia Medyczna we Wrocławiu 2012; Chirurgia dziecięca pod red. Macie-
ja Bagłaja i Piotra Kalicińskiego, PZWL 2016.

W omawianym okresie prof. M. Bagłaj pełnił funkcję konsultanta wojewódz-
kiego województwa dolnośląskiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej, a prof. Woj-
ciech Apoznański – konsultanta wojewódzkiego województw dolnośląskiego 
i opolskiego w dziedzinie urologii dziecięcej.

Klinika była organizatorem 2 zjazdów krajowych Polskiego Towarzystwa 
Chirurgów Dziecięcych w 1974 r. i 2003 r., 3 ogólnopolskich konferencji nauko-
wych, 3 sympozjów wideochirurgii u dzieci i  licznych posiedzeń naukowych 
Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. 

Profesor D. Patkowski pełni funkcję prezesa, prof. M. Bagłaj – prezesa-elekta 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a prof. W. Apoznański – wicepre-
zesa Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, co świadczy o wysokim uznaniu 
dla tutejszego ośrodka.

Główne prace badawcze prowadzone w Klinice obejmują: uwarunkowania 
genetyczne wrodzonego zarośnięcia przełyku, wpływ technik chirurgii endo-
skopowej na organizm dziecka, skuteczność technik endoskopowych w chirur-
gii i urologii dziecięcej, torakoskopowe leczenie zarośnięcia przełyku oraz jego 
długoodcinkowej postaci z wykorzystaniem tzw. wewnętrznej trakcji, chirurgię 
endoskopową w leczeniu przepukliny pachwinowej, zastosowanie laparoskopii 
w leczeniu wodonercza, badanie patogenezy przerosłych blizn i keloidów u dzie-
ci, badania nad opracowaniem nowoczesnego algorytmu postępowania z guza-
mi jajnika u dziewcząt, badania patogenezy naczyniaków krwionośnych, badania 
znaczenia ekspresji komórek Cajala i receptorów P2X3 w przejściu miedniczko-
wo-moczowodowym w wodonerczu u dzieci, badania z zakresu urologii czynno-
ściowej, szczególnie u dzieci z zaburzeniami mikcji oraz wykorzystania uroterapii, 
badania z zakresu uroonkologii dziecięcej: operacje oszczędzające miąższ nerki 
w leczeniu chirurgicznym nerczaka płodowego (wieloośrodkowe badania) oraz 
leczenie zabiegowe dzieci dotkniętych nowotworami urotelialnymi pęcherza mo-
czowego.

W Klinice są prowadzone zajęcia dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego 
oraz stałe kursy specjalistyczne dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomo-
wego z zakresu chirurgii noworodka, urologii dziecięcej, chirurgii onkologicznej 
oraz endoskopowej. Sześcioro lekarzy odbywało szkolenie rezydenckie z chirurgii 

dziecięcej, a 2 z urologii dziecięcej w ramach przydzielonych miejsc rezydenckich. 
Lekarze innych specjalności odbywają szkolenia w ramach cząstkowych staży 
z chirurgii i urologii dziecięcej. Przy Klinice działa Koło Chirurgii Dziecięcej dla 
studentów UMW. 
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D ziałalność naukowa jednostki skupia się wokół takich zagadnień, jak: 
zakażenia HIV i AIDS, hepatologia zakaźna, choroby odzwierzęce i pa-
sożytnicze, zakażenia w immunosupresji. 

Katedra i Klinika bierze aktywny udział w wybranych programach naukowych 
o zasięgu międzynarodowym i krajowym: Program Ramowy Unii Europejskiej 
„EuroSIDA”, który służy ocenie aktualnych trendów epidemiologicznych zwią-
zanych z różnymi aspektami zakażenia HIV i AIDS w Europie (krajowy koor-
dynator programu: prof. Brygida Knysz); START: „Strategiczne wprowadzanie 
w czasie leczenia antyretrowirusowego”; FLU study: „Badanie dotyczące trendów 
epidemiologicznych dotyczących grypy” (badania START i FLU są prowadzone 
w ramach uczestnictwa Katedry i Kliniki w międzynarodowej sieci naukowej 
INSIGHT obejmującej kilkadziesiąt krajów, założonej przez Narodowy Instytut 
Zdrowia Stanów Zjednoczonych); WROVASC: „Zintegrowane Centrum Medy-
cyny Sercowo-Naczyniowej”: „Ocena czynników ryzyka i zaawansowania zmian 
miażdżycowych w tętnicach szyjnych w oparciu o pomiar IMT u osób zakażonych 
wirusem HIV”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. 

Badania naukowe są prowadzone we współpracy z Instytutem Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN oraz uniwersytetami medycznymi w Szczecinie, 
Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Ośrodkiem Terapii AIDS w Chorzowie. Wyni-
kiem tej współpracy są oryginalne prace opublikowane w czasopismach z wyso-
kim IF dotyczące m.in. epigenetyki, immunologii w odniesieniu do zakażeń HIV 
w Polsce. 

Na temat patogenezy zakażeń HIV i HCV wspólnie z Katedrą Radiologii i Psy-
chiatrii UMW opublikowano oryginalne wyniki badań dotyczące wpływu tych 
wirusów na ośrodkowy układ nerwowy, które znalazły uznanie środowiska na-
ukowego, a autorzy zostali wyróżnieni nagrodami.

Ważną rolę w realizacji badań naukowych odgrywa Laboratorium Naukowe 
Katedry i Kliniki, którym kieruje dr n. biol. Małgorzata Zalewska.

W uznaniu zasług naukowych prof. Brygida Knysz została zaproszona do 
udziału w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji nt. Koinfekcji 
HIV/HCV, która odbywa się corocznie od 2015 r. Brała również udział w pracach 
Komitetu Naukowego Konferencji organizowanej przez Europejskie Towarzy-
stwo AIDS w 2011 r. Była też koordynatorem krajowym badań klinicznych do-
tyczących leczenia chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, również 
z koinfekcją HIV. 

Doktor Jacek Gąsiorowski i dr Aleksandra Szymczak przedstawili wyniki swo-
ich prac naukowych dotyczących problemów HIV/AIDS w Europie Środkowej 
i Wschodniej na międzynarodowych konferencjach w 2014 r. w Pradze i w 2015 r. 
we Wrocławiu.

Ważną jednostką wchodzącą w skład katedry jest Samodzielna Pracownia Mo-
nitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych utworzona w 2008 r. Jest tam pro-

Katedra Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby  
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych

Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych  
Niedoborów Odpornościowych

Samodzielna Pracownia Monitorowania Zakażeń u Osób Uzależnionych

prof. dr hab. Brygida Knysz
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patients with chronic hepatitis C treated with pegylated interferon alpha and ri-
bavirin, Postepy Hig. Med. Dosw. (Online) 2013.

9. K. Zwolińska, B. Knysz, K. Rybka, M. Pazgan-Simon, J. Gąsiorowski, M. Sob-
czyński, A. Gładysz, E. Piasecki, Protective effect of CCR5-Δ32 against HIV infec-
tion by the heterosexual mode of transmission in a Polish population, AIDS Res. 
Hum. Retroviruses 2013.

10. A. Szymczak, K. Simon, M. Inglot, A. Gładysz, Safety and effectiveness of 
blind percutaneous liver biopsy: Analysis of 1412 procedures, Hepat. Mon. 2012.

 W latach 2010–2015 uzyskano za pełne prace 1886 pkt. MNiSW, IF wyniósł 
180,288 pkt. 

W ramach działalności ambulatoryjnej w przychodni należącej do Wrocław-
skiego Centrum Zdrowia (kierownik dr J. Gąsiorowski) pracownicy zajmują się 
profilaktyką chorób zakaźnych oraz leczeniem antyretrowirusowym. Niektórzy 
nauczyciele akademiccy pracują w poradni chorób zakaźnych i poradni profilak-
tycznej HIV/AIDS przy WSS im. J. Gromkowskiego. Pojedyncze osoby są zatrud-
nione w niepełnym wymiarze godzin na oddziale szpitalnym WSS.

wadzona większość badań naukowych oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów 
i w ramach szkolenia podyplomowego. 

 Działalność naukowa Pracowni koncentruje się wokół oceny stanu zdrowia 
osób uzależnionych od heroiny, głównie czynności wydzielniczej nerek, zabu-
rzeń rytmu serca, częstości występowania i przebiegu klinicznego zakażenia 
HIV, HCV, HBV, JCV, BKV. Wykonuje się również badania genetyczne mające na 
celu określenie wpływu polimorfizmu genetycznego ABCB1, OPRM1 i izoenzy-
mu CYP2D6 cytochromu P450 na ryzyko rozwoju uzależnienia. Od 2015 r. jest 
realizowany projekt dotyczący patogenezy przewlekłego stanu zapalnego u osób 
zakażonych HIV. We współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii 
Lekarskiej prowadzi się badania na temat profilu klinicznego, immunologicznego 
oraz molekularnego mikrosporydiozy i kryptosporydiozy, a także częstości wy-
stępowania i charakterystyki genotypowej Blastocystis hominis u pacjentów zaka-
żonych HIV i chorych na AIDS.

W grupie osób otrzymujących terapię substytucyjną metadonem jest oceniana 
jej skuteczność i bezpieczeństwo poprzez monitorowanie częstości występowania 
niepożądanych działań, jest badany wpływ metadonu na czynność elektrofizjolo-
giczną serca oraz stan nerek. Prowadzenie powyższych badań jest możliwe dzięki 
współpracy z Katedrą i Zakładem Farmakologii Klinicznej UMW, a także Labora-
torium Wirusologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

W ramach działań Pracowni należy wymienić ponadto organizację i przepro-
wadzenie naukowych praktyk wakacyjnych dla studentki z Yale University w USA 
oraz udział w ogólnoeuropejskim projekcie monitorowania wczesnych zakażeń 
HIV, sieci transmisji i częstości występowania pierwotnej lekooporności HIV CA-
SCADE (projekt koordynowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
– PZH).

W latach 2010–2015 w Klinice zakończono 5 promocji doktorskich: Weroniki 
Rymer, Marcina Czarneckiego (nauczyciele akademiccy), Anny Szymanek-Paster-
nak, Justyny Drelichowskiej, Katarzyny Zywar. W 2014 r. Małgorzata Inglot uzy-
skała stopień doktora habilitowanego, a B. Knysz – tytuł profesora. 

W omawianym czasie wszyscy nauczyciele akademiccy jednostki otrzymali 
nagrody indywidualne lub zespołowe JM Rektora UMW, a prof. B. Knysz również 
Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi. Profesor B. Knysz 
i dr n. med. J. Gąsiorowski uzyskali ponadto dwukrotnie Nagrodę Ministra Zdro-
wia przyznaną za całokształt działań na rzecz walki z epidemią HIV/AIDS. 

Najważniejsze publikacje pracowników w latach 2010–2015: 
1. J. Jabłońska, T. Pawłowski, T. Laskus, M. Zalewska, M. Inglot, S. Osowska,  

K. Perlejewski, I. Bukowska-Ośko, K. C. Cortes, A. Pawełczyk, P. Ząbek, M. Rad-
kowski, The correlation between pretreatment cytokine expression patterns in pe-
ripheral blood mononuclear cells with chronic hepatitis C outcome, BMC Infect. 
Dis. 2015. 

2. C. Hézode, T. Asselah, K. R. Reddy, T. Hassanein, M. Berenguer, K. Fleischer-
-Stępniewska, P. Marcellin, C. Hall, G. Schnell, T. Pilot-Matias, N. Mobashery, R. Red-
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Pracownicy naukowi jednostki prowadzą następującą działalność dydaktycz-
ną w szkoleniu przeddyplomowym: zajęcia dla studentów III i IV roku Wydzia-
łu Lekarskiego oraz fakultet z medycyny podróży, w tym również dla studen-
tów English Division. Są również współredaktorami i współautorami rozdziałów  
z serii „Zalecenia Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS”, które zawierają re-
komendacje do stosowania w Polsce.

W kolejnych latach uczestniczyli ponadto w przygotowywaniu rozdziałów do-
tyczących chorób zakaźnych w Internie Szczeklika. Przygotowali również wspól-
ną publikację z ekspertami w dziedzinie AIDS w Polsce pt. Zakażenia HIV i AIDS  
– poradnik dla lekarzy, Continuo, Wrocław 2014. Podręcznik zawiera najistot-
niejsze informacje, które mogą być przydatne w pracy lekarzy różnych specjal-
ności. 

Doktor W. Rymer, adiunkt Katedry i Kliniki, współpracuje z wydawnictwem 
Medycyna Praktyczna (MP), które jest wydawcą książki Interna Szczeklika. Pod-
ręcznik chorób wewnętrznych. Pełni tam funkcję redaktora pomocniczego (tzw. 
doktora-redaktora) działu „Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych”, a także re-
daktora merytorycznego stron internetowych „Infekcje” i „AIDS” – popularnych 
serwisów tematycznych MP dostarczających aktualną wiedzę z zakresu chorób 
o etiologii infekcyjnej oraz zakażeniach HIV dla dużego kręgu lekarzy i studentów 
medycyny. W ramach współpracy z MP wydawano również czasopismo „Infekcje.
mp.pl” poruszające zróżnicowane zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych (wersję 
internetową i drukowaną), skierowane do ogromnej rzeszy lekarzy rodzinnych 
i internistów. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i wzbudzało ożywioną 
dyskusję środowiska lekarzy zajmujących się leczeniem chorób zakaźnych. Re-
daktorem naczelnym był Bartosz Szetela, a redaktorami naukowymi – B. Knysz 
i M. Inglot. B. Knysz i M. Inglot są obecnie członkami rady naukowej czasopisma 
„Przypadki Medyczne.pl”. 

Nauczyciele akademiccy Katedry i Kliniki organizują i prowadzą następujące 
kursy z listy CMKP: „Wybrane zagadnienia z zakresu parazytologii klinicznej”, 
„Neuroinfekcje, nowe choroby zakaźne i bioterroryzm”, „Wprowadzenie do spe-
cjalizacji z chorób zakaźnych”, „Zakażenia HIV/AIDS – epidemiologia, diagnosty-
ka, klinika i profilaktyka”, „Hepatologia – postępy”, „Diagnostyka mikrobiologicz-
na”, „Zakażenia szpitalne i zawodowe”. 

Katedra i  Klinika corocznie jest organizatorem warsztatów nt. zagadnień 
związanych z zakażeniami HIV/AIDS, HCV, HBV oraz innych chorób zakaźnych 
(3–4 spotkania na rok). Nauczyciele akademiccy aktywnie uczestniczą też w kon-
ferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Od kilku lat prowadzą 
szkolenia na temat HIV/AIDS, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilakty-
kę, dla pracowników pogotowia ratunkowego, pielęgniarek i położnych, lekarzy, 
przedstawicieli służb mundurowych, organizacji pozarządowych i samorządów. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wykłady dotyczące profilaktyki poeks-
pozycyjnej prowadzone m.in. przez B. Knysz, M. Inglot, W. Rymer i Annę Zub-
kiewicz-Zarębską. 

Doktor hab. M. Inglot od 20 lat prowadzi koło naukowe, które cieszy się du-
żą popularnością wśród studentów i osiąga znaczące sukcesy naukowe. Wielu 
z tych, którzy współpracowali w kole uzyskało wysoką pozycję naukową. Z koła 
wywodzą się również najlepsi asystenci naszej jednostki: W. Rymer, A. Szymczak,  
M. Czarnecki. 

Praca studentów Alicji Buły i Piotra Strzałkowskiego pt. HIV infections, in-
cidence and mortality of AIDS in the years 2004–2009: The comparison of the 
epidemiological situation of Polish borderland provinces and adjacent German 
lands, przygotowana pod opieką dr hab. M. Inglot była jedyną pracą z Polski pre-
zentowaną w postaci plakatu i ustnego wystąpienia podczas 6. Konferencji Mię-
dzynarodowego Towarzystwa AIDS (International AIDS Society), która odbyła 
się w 2011 r. w Rzymie. 

Co roku prace studentów koła są nagradzane lub wyróżniane podczas konfe-
rencji studenckich kół naukowych, co przekłada się na wysoką pozycję koła w ran-
kingu uczelnianym (obecnie IV miejsce – najwyższa lokata spośród kół obu Wy-
działów Lekarskich). W 2015 r. studentka Ewa Woźnica otrzymała „Diamentowy 
Grant”, a studentka Martyna Biała stypendium Ministra Zdrowia.

Profesor B. Knysz jest prezesem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS 
(druga kadencja). W skład zarządu głównego wchodzą dr hab. M. Inglot i dr n med.  
A. Szymczak. Corocznie ww. osoby biorą udział w organizacji konferencji nauko-
wej PTN AIDS oraz warsztatów ekspertów, podczas których są ustalane bieżące 
zalecenia związane z opieką nad pacjentami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. 

Prof. Brygida Knysz jest również od 2015 r. członkiem Rady Naukowej In-
stytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. W latach 2012–2014 była 
przewodniczącą Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Za-
każeniom HIV i Zwalczania AIDS przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Obecnie funkcję tę pełni dr J. Gąsiorowski. 

Doktor hab. M. Inglot przez kilka lat pełniła funkcję sekretarza Polskiego To-
warzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz działała aktywnie 
jako przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego tego towarzystwa. 

Pracownicy Katedry i Kliniki stale współpracują z innymi towarzystwami na-
ukowymi (związanymi z pulmonologią, hematologią) oraz organizacjami poza-
rządowymi: Stowarzyszeniem „Podwale Siedem”, „Plus Minus”, Monarem. Stowa-
rzyszenie „Podwale Siedem” było w 2014 r. współorganizatorem Międzynarodowej 
Interdyscyplinarnej Konferencji „Od rozpoznania do leczenia w uzależnieniach”. 

Pracownicy jednostki biorą udział w organizacji i opiece merytorycznej prak-
tyk wakacyjnych z zakresu chorób zakaźnych dla studentów obcokrajowców. 
W 2013 r. sprawowali opiekę merytoryczną nad młodym lekarzem z Ukrainy.
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W omawianym okresie zmienił się kierownik Katedry i Kliniki. Profesor 
dr hab. Eugeniusz Baran pełnił funkcję kierownika do odejścia na 
emeryturę w 2012 r., a od 1.10.2012 r. kierownikiem Katedry i Klini-

ki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii jest prof. dr hab. Jacek Szepietowski. 
Obecnie w zespole pracuje 7 samodzielnych pracowników nauki (oprócz kierow-
nika jednostki): dr hab. Wojciech Baran, prof. nadzw., dr hab. Joanna Maj, prof. 
nadzw., dr hab. Adam Reich, prof. nadzw., dr hab. Rafał Białynicki-Birula, dr hab. 
Andrzej Bieniek, dr hab. Anita Hryncewicz-Gwóźdź oraz dr hab. Łukasz Matusiak. 

W ostatnim 5-leciu stopień doktora habilitowanego uzyskały 4 osoby: A. Hryn-
cewicz-Gwóźdź, R. Białynicki-Birula, A. Bieniek oraz Ł. Matusiak. Trzy osoby zo-
stały zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. J. Maj, dr hab. 
W. Baran i dr hab. A. Reich. Stopień doktora nauk medycznych uzyskało 15 osób, 
na podstawie rozpraw, których promotorami byli: prof. J. Szepietowski – Aleksan-
dra Batycka-Baran, Weronika Chorążyczewska, Joanna Marciniak, Aleksandra 
Rymsza, med. Jolanta Szczepanowska, Marta Wojciechowska-Zdrojowy, Elżbieta 
Wojtowicz-Prus; prof. E. Baran – Iwona Kuczborska (Chlebicka), Agnieszka Ru-
sin-Tupikowska; dr hab. A. Reich, prof. nadzw. – Anna Domagała, Karolina Mę-
drek, Kalina Welz-Kubiak; dr hab. J. Maj, prof. nadzw. – Małgorzata Tupikowska; 
dr hab. A. Hryncewicz-Gwóźdź – Katarzyna Kalinowska oraz dr hab. W. Baran, 
prof. nadzw. – Karolina Kopeć-Pyciarz.

Pracownicy Katedry prowadzą bardzo dynamiczną działalność naukową doty-
czącą licznych aspektów dermatologii. Głównymi tematami prac badawczych są: 
patogeneza, obraz kliniczny i konsekwencje psychospołeczne przewlekłego świądu 
skóry, aspekty psychodermatologii (pierwotne zaburzenia psychiczne z manife-
stacją skórną, tzw. psychodermatozy, wtórne zaburzenia psychiczne w przebiegu 
przewlekłych dermatoz, stygmatyzacja i jakość życia zależna od dolegliwości skór-
nych), patogeneza, obraz kliniczny i leczenie hidradenitis suppurativa (trądziku 
odwróconego), immunologia przewlekłego stanu zapalnego w skórze (łuszczyca, 
atopowe zapalnie skóry), skórna karcynogeneza, aspekty immunogenetyki pier-
wotnych chłoniaków skóry, mikologia dermatologiczna oraz chirurgia dermato-
logiczna. Katedra jest wiodącym ośrodkiem na świecie w badaniach świądu i hi-
dradenitis suppurativa. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologiijest też 
centrum referencyjnym leczenia zachowawczego i zabiegowego hidradenitis sup-
purativa w Polsce. Działalność naukowa zaowocowała opublikowaniem 460 peł-
notekstowych prac naukowych, z których 120 ukazało się drukiem w renomo-
wanych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej mających współczynnik wpływu 
Impact Factor. W corocznych ocenach działalności naukowej Katedra i Klinika 
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii plasuje się w ścisłej czołówce placówek 
Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego UMW, w ostatnim roku za-
jęła I miejsce na Wydziale. Na szczególną uwagę zasługuje opublikowanie wielu 
książek, m.in.: Świąd. Patomechanizm, klinika, leczenie (J. Szepietowski, A. Reich), 
Psychodermatologia (J. Szepietowski, P. Pacan, A. Reich, M. Grzesiak), Łuszczy-
cowe zapalenie stawów. Podejście interdyscyplinarne (P. Wiland, J. Szepietowski, 
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Ł. Matusiak, R. Sokolik), Dermatologia. Ilustrowany podręcznik dla kosmetologów 
(D. Nowicka), Problemy dermatologiczne chorych po przeszczepieniu narządów 
(red. B. Imko-Walczuk, A. Dębska-Ślizeń, J. Szepietowski, B. Rutkowski), Derma-
tologia. Co nowego? (red. J. Szepietowski, A. Reich), Choroby alergiczne skóry. Kom-
pendium (M. Czarnecka-Operacz, J. Szepietowski, D. Jenerowicz, J. Salomon) oraz 
Choroby skóry. Ilustrowany przewodnik dla lekarzy ogólnych (D. Samotij, J. Sze-
pietowski). Pracownicy Katedry przygotowali również kilkanaście rozdziałów do 
podręczników zagranicznych i krajowych.

W 2011 r. zorganizowano pierwsze sympozjum poświęcone w całości trądzi-
kowi – „Trądzik: od A do Z”. W 2012 i 2013 r. Katedra i Klinika Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii organizowała konferencje pt. „Wrocławskie Dni Der-
matologii”, w pierwszym roku połączone z benefisem prof. E. Barana, a w roku 
kolejnym z międzynarodowym sympozjum poświęconym 150-leciu urodzin prof. 
Salomona Jadassohna, jednego ze słynnych kierowników Kliniki za czasów nie-
mieckich. W 2013 r. Katedra i Klinika była współorganizatorem „X Wiosenne-
go Sympozjum Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii” („10th Spring 
Symposium of the European Academy of Dermatology and Venereology”) w Kra-
kowie. Od tego też roku rozpoczęto organizowanie corocznej konferencji „Kon-
trowersje w Dermatologii” w Zakopanem (2013 i 2015 r.) i Bukowinie Tatrzańskiej 
(2014 r.), która powszechnie jest uważana za konferencję o najwyższym poziomie 
naukowo-szkoleniowym w tej dziedzinie w kraju. W okresie sprawozdawczym 
kontynuowano rozpoczęte w 2005 r. wykłady neisserowskie. Zapraszane sławy 
światowej i polskiej dermatologii wygłaszały wykład upamiętniający dokonania 
pierwszego kierownika Kliniki prof. Alberta Neissera. Wykłady te zdobyły zna-
czącą pozycję wśród dermatologicznych wydarzeń w Europie, uznawane są za bar-
dzo prestiżowe. W latach 2011–2015 wykładowcami byli: prof. Martin M. Black 
z Wielkiej Brytanii (2011 r.), prof. Andrzej Langner z Warszawy (2012 r.), prof. 
Earl E. Carstens z USA (2013 r.), prof. Jorge Ocampo-Candini z Meksyku (2014 r.), 
prof. Annegret Kuhn z Niemiec (2015 r.). Ważnym wydarzeniem dla Katedry było 
uhonorowanie w 2015 r. prof. Sonji Ständer z Münster w Niemczech godnością 
doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (promotor: prof. 
J. Szepietowski). Kontynuowano ponadto rozpoczęte w 2002 r. nadawanie Nagro-
dy im. Prof. Feliksa Wąsika za najlepszą pracę opublikowaną przez polskich der-
matologów z zakresu onkologii dermatologicznej. W 2013 r. nagrodę tę otrzymał 
zespół Kliniki kierowany przez dr hab. J. Maj, prof. nadzw. za pracę opublikowaną 
w „British Journal of Dermatology”. 

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii prowadzi szero-
ko zakrojoną współpracę z licznymi ośrodkami zagranicznymi na całym świe-
cie i w Polsce oraz katedrami UNW. W wyniku tej współpracy powstały liczne 
wspólne projekty naukowe i publikacje. Na szczególną uwagę zasługuje odnoto-
wanie udziału pracowników Katedry i Kliniki w tworzeniu europejskich konsen-
susów terapeutycznych: świądu przewlekłego, atopowego zapalenia skóry, tocz-
nia rumieniowatego skórnego (prof. J. Szepietowski), hidradenitis suppurativa 

(prof. J. Szepietowski, dr hab. Ł. Matusiak) oraz konsensusów leczniczych licznych 
dermatoz i chorób przenoszonych drogą płciową Polskiego Towarzystwa Derma-
tologicznego (prof. J. Szepietowski, dr hab. J. Maj, prof. nadzw., dr hab. A. Reich, 
prof. nadzw., dr hab. R. Białynicki-Birula, dr hab. Ł. Matusiak). W omawianym 
okresie Katedra gościła liczne grono autorytetów dermatologii europejskiej i świa-
towej, między innymi z USA, Japonii, Brazylii, Meksyku, Indii, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Chorwacji i Litwy. Wiele osób odbyło też doskona-
lące staże naukowo-szkoleniowe, głównie z Ukrainy, ale również z Litwy, Kanady 
i Niemiec.

Pracownicy Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii pełnili 
wiele ważnych funkcji na Uczelni, w innych instytucjach oraz towarzystwach na-
ukowych. Do marca 2011 r. prof. J. Szepietowski był dyrektorem Instytutu Immu-
nologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu (ka-
dencja 2007–2011), od 2011 r. jest Prorektorem ds. Rozwoju UMW. Pełnił ponadto 
funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (2 kadencje w latach 
2008–2016), prezydenta International Forum for the Study of Itch (2 kadencje 
w latach 2011–2015), wiceprezydenta International Society of Dermatology (lata 
2009–2013). Jest też członkiem z wyboru zarządów następujących międzynarodo-
wych towarzystw naukowych: European Academy of Dermatology, International 
Society of Dermatology, European Society for Dermatology and Psychiatry, Eu-
ropean Society for Cutaneous Lupus Erythematosus i Euro-Asian Association of 
Dermatovenereologists. Doktor hab. J. Maj, prof. nadzw. w 2014 r. została powo-
łana przez Ministra Zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie 
dermatologii i wenerologii. Od tego czasu jest też przewodniczącą Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej (egzamin specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii). 
Doktor hab. R. Białynicki-Birula pełni funkcję sekretarza European Society for 
the History of Dermatology and Venereology (od 2102 r.), a dr hab. A. Hrynce-
wicz-Gwóźdź była przedstawicielem Polski do zarządu European Confederation 
of Medical Mycology. W latach 2008–2011 prof. J. Szepietowski był członkiem Ze-
społu Medycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz członkiem Komitetu 
Immunologii i Zakażeń Człowieka PAN. 

Do czerwca 2014 r. w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergo-
logii wydawano 2 periodyki naukowe: „Dermatologia Kliniczna” (redaktor na-
czelny: prof. J. Szepietowski) oraz „Mikologia Lekarska” (redaktor naczelny: prof. 
E. Baran), prof. J. Szepietowski do 2013 r. pełnił również funkcję redaktora na-
czelnego czasopisma „Dermatologia po Dyplomie”. W 2015 r. z inicjatywy dr hab. 
A. Reicha, prof. nadzw. powstało nowe czasopismo dermatologiczne „Forum Der-
matologicum”, którego jest redaktorem naczelnym. Ponadto prof. J. Szepietowski 
pełnił funkcję Deputy Editor czasopisma „Mycoses”, Section Editor czasopisma 
„Acta Dermato-Venereologica” oraz Associate Editor czasopisma „Dermatology”. 
W ostatnich 5 latach prof. J. Szepietowski i dr hab. A. Reich, prof. nadzw. byli 
członkami komitetów redakcyjnych licznych czasopism nie tylko krajowych, ale 
i międzynarodowych, umieszczonych na liście filadelfijskiej. 
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w 2011 r. został uhonorowany Nagrodą im. Prof. Zdzisława Ruszczaka w kategorii 
działalność naukowa, a w 2012 r. otrzymał stypendium dla wybitnych młodych 
naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę II stopnia 
Ministra Zdrowia za rozprawę habilitacyjną. 

Pracownicy Katedry i Kliniki aktywnie uczestniczą w szkoleniu podyplomo-
wym. Corocznie w Katedrze są organizowane obowiązkowe kursy do specjali-
zacji z zakresu dermatologii i wenerologii: kurs wprowadzający z dermatologii 
i wenerologii dla lekarzy rozpoczynających staż specjalizacyjny, kurs mikolo-
giczny – postępy w diagnostyce i leczeniu grzybic skóry, paznokci i błon śluzo-
wych oraz kurs onkologiczny. Ponadto prof. J. Szepietowski był organizatorem 
i kierownikiem kursu świądowego Europejskiej Akademii Dermatologii i Wene-
rologii dla rezydentów europejskich w Brukseli. Dodatkowo następujące osoby 
uczestniczyły jako wykładowcy na kursach dla rezydentów europejskich i kur-
sach doskonalących dla specjalistów dermatologów z Europy organizowanych 
przez Europejską Akademię Dermatologii i Wenerologii: wcześniej wspomniany 
kurs świądowy – dr hab. A. Reich, prof. nadzw., kurs psychodermatologii – prof. 
J. Szepietowski, kurs hidradenitis suppurativa – dr hab. Ł. Matusiak, prof. J. Sze-
pietowski.

W latach 2011–2015 przy Katedrze działały 2 studenckie koła naukowe: SKN 
Dermatologii Eksperymentalnej, prowadzone przez dr. hab. A. Reicha, prof. 
nadzw., i SKN Chirurgii Plastycznej, prowadzone przez dr hab. A. Bieńka. Koła 
te w omawianym okresie liczyły od kilku do kilkudziesięciu studentów. Studenci 
prezentowali prace na konferencjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego we 
Wrocławiu i w innych miastach Polski, zdobywając liczne nagrody (szczególnie 
SKN Dermatologii Eksperymentalnej). Pracownicy Katedry i Kliniki brali czynny 
udział w organizowaniu posiedzeń Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzy-
stwa Dermatologicznego, które stanowią forum szkoleniowo-naukowe dla lekarzy 
dermatologów z Dolnego Śląska.

Wykłady i ćwiczenia z dermatologii i wenerologii prowadzono dla studentów 
Wydziału Lekarskiego (z English Division), Wydziału Lekarsko-Stomatologiczne-
go oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogólna ocena wyników 
nauczania dokonywana przez studentów była bardzo zadowalająca.

Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii świadczy usługi dla ludności 
w trybie zamkniętym (24 łóżka na oddziale żeńskim, 24 łóżka na oddziale mę-
skim, 8 łóżek na oddziale dziecięcym i 10 łóżek na oddziale chirurgii plastycz-
nej). Funkcjonuje również Przykliniczna Przychodnia Dermatologiczna i Poradnia 
Chirurgii Plastycznej.

W omawianym okresie wielu pracowników Katedry i Kliniki Dermatologii, 
Wenerologii i Alergologii zostało docenionych za osiągnięcia w pracy naukowej 
oraz dydaktyczno-organizacyjnej, co miało wyraz w przyznaniu licznych odzna-
czeń państwowych i resortowych. Profesor J. Szepietowski został uhonorowany 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.), Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymał dr hab. A. Bieniek (2013 r.), a Brązowy Krzyż Zasługi dr hab. A. Reich, 
prof. nadzw. (2012 r.). Medal Komisji Edukacji Narodowej został nadany dr. hab. 
W. Baranowi, prof. nadzw. (2013 r.), dr hab. A. Hryncewicz-Gwóźdź (2014 r.), dr 
Joannie Salomon (2013 r.). W 2015 r. prof. J. Szepietowski otrzymał Odznakę Ho-
norową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, ponadto dr hab. A. Reich, prof. nadzw. 
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K ierownikiem Kliniki jest prof. dr hab. Marek Bolanowski, a prof. dr hab. 
Andrzej Milewicz pełnił tę funkcję do 30.09.2013 r. Tytuł naukowy pro-
fesora otrzymała Bożena Bidzińska-Speichert (3.06.2013 r.). Habilitacje 

otrzymali: Jacek Daroszewski (17.11.2010 r.), Jadwiga Szymczak (10.06.2015 r.). Sto- 
pień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali: w 2010 r.: Alicja Filus – pro-
motor: prof. Marek Mędraś, Magdalena Matczak-Giemza – promotor: prof. Gra-
żyna Bednarek-Tupikowska, Joanna Stankiewicz-Olczyk – promotor: prof. M. Bo-
lanowski, Anna Trzmiel-Bira – promotor: prof. M. Mędraś; w 2011 r.: Aleksandra 
Jawiarczyk-Przybyłowska – promotor: prof. M. Bolanowski, Teresa Sicińska-Wer-
ner – promotor: prof. M. Mędraś; w 2012 r.: Barbara Stachowska – promotor: prof. 
G. Bednarek-Tupikowska, Dominika Tuchendler – promotor: prof. M. Bolanowski; 
w 2013 r.: Anna Brona – promotor: prof. A. Milewicz; w 2014 r.: Maria Adamar-
czuk-Janczyszyn – promotor: prof. G. Bednarek-Tupikowska; w 2015 r.: Maurycy 
Pawlak – promotor: prof. A. Milewicz, Anna Rakowska-Chort – promotor: dr hab. 
J. Daroszewski.

Pracownikom Katedry przyznano następujące granty: „Wskaźnik osteoprote-
geryna/sRANKL i gęstość kości u chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc 
leczonych operacyjnie lub alendronianem” – lata 2009–2012 (dr hab. J. Szymczak); 
„Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimorfizmów ge-
nu receptora wapniowego (CASR) na przebieg choroby Alzheimera” – lata 2011–2014  
(dr Łukasz Łaczmański); „Polimorfizm genu receptora CNR1 a predyktory chorób 
układu krążenia u kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników” – do 2014 r. 
(prof. A. Milewicz); „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń na Pracownię Na-
ukową Endokrynologii Molekularnej Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetolo-
gii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu” – grant inwestycyjny 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lata 2009–2012 (prof. G. Bed- 
narek-Tupikowska).

Pracownicy Katedry byli członkami rad naukowych w następujących czasopi-
smach krajowych: „Endokrynologia Polska” (w j. angielskim; IF = 0,993 pkt.): prof. 
M. Bolanowski (przewodniczący rady naukowej), prof. G. Bednarek-Tupikowska, 
prof. A. Milewicz, prof. M. Mędraś (członkowie rady naukowej); „Endokrynologia, 
Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii”: prof. M. Bolanowski (redaktor naczelny 
do 2013 r.), prof. A. Milewicz, dr Diana Jędrzejuk (członkowie rady do 2013 r.); 
„Nutrition, Obesity and Metabolic Surgery” (w j. angielskim): prof. M. Bolanowski 
(wydawca); „Trendy w Endokrynologii”: prof. M. Bolanowski (redaktor naczelny), 
prof. G. Bednarek-Tupikowska, prof. M. Mędraś, prof. A. Milewicz (członkowie 
rady naukowej); „Medycyna Sportowa”: prof. M. Mędraś; „Seksuologia Polska”: 
prof. Zygmunt Zdrojewicz; „Balneologia Polska”: prof. Z. Zdrojewicz; „Polska Me-
dycyna Rodzinna”: prof. Z. Zdrojewicz.

Pracownicy Katedry byli członkami rad naukowych następujących czaso-
pism zagranicznych: „Frontiers in Endocrinology”: prof. M. Bolanowski; „Inter-
national Journal of Endocrinology” (IF = 1,948 pkt.): prof. M. Bolanowski; „En-
docrine” (IF = 3,878 pkt.): prof. M. Bolanowski; „Gynecological Endocrinology” 

Katedra i Klinika  
Endokrynologii, Diabetologii  

i Leczenia Izotopami

prof. dr hab. Marek Bolanowski
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(IF = 1,333 pkt.): prof. A. Milewicz; „Journal of Clinical Endocrinology and Meta-
bolism” (IF = 6,209 pkt.): prof. A. Milewicz (do 2014 r.); „Andrology online”: prof. 
M. Mędraś.

Pracownicy Katedry pełnili następujące funkcje w towarzystwach naukowych: 
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne: prof. A. Milewicz – prezes (od 2005 r.),  
prof. M. Bolanowski – sekretarz (od 2005 r.), przewodniczący sekcji neuroendo-
krynologii (od 2009 r.), dr D. Jędrzejuk – skarbnik (od 2008 r.), prof. M. Mędraś 
przewodniczący sekcji andrologii (od 2005 r.); Polskie Towarzystwo Badań nad 
Otyłością: prof. A. Milewicz, prof. M. Bolanowski, dr D. Jędrzejuk – członkowie 
zarządu; Europejskie Towarzystwo Neuroendokrynologii (ENEA): prof. M. Bola- 
nowski – członek zarządu (od 2010 r.); Europejskie Towarzystwo Endokrynologicz-
ne (ESE): prof. A. Milewicz – członek komisji kongresowej, prof. M. Bolanowski 
– członek komisji nominacyjnej; Europejskie Towarzystwo Ginekologii Endokry-
nologicznej: prof. A. Milewicz – wiceprezes (w latach 2012–2013), obecnie członek 
zarządu; Oddział Wrocławski PTE: dr hab. J. Szymczak – przewodnicząca (2005– 
–2012); dr Anna Bohdanowicz-Pawlak – sekretarz (lata 2005–2012); prof. B. Bidziń- 
ska-Speichert – przewodnicząca (od 2012 r.).

Pracownicy Katedry byli lauretami poniższych nagród: A. Jawiarczyk-Przy-
byłowska (2014 r.): ESE Young Investigator Award „Soluble α-klotho – a new se-
rum marker for the activity of acromegaly”; A. Jawiarczyk-Przybyłowska (2014 r.): 
I Nagroda w konkursie PTE: 1. „Najlepsza opublikowana praca oryginalna w dzie-
dzinie akromegalii”, 2. „Najlepsza opublikowana praca oryginalna w dziedzinie 
guzów neuroendokrynnych”; A. Bohdanowicz-Pawlak, J. Szymczak (2014 r.): na-
groda naukowa zespołowa JM Rektora UMW za cykl prac dotyczących zaburzeń 
metabolicznych, a w szczególności zaburzeńgospodarki wapniowo-fosforanowej, 
obrotu kostnego, zaburzeń lipidowych i insulinooporności w endokrynopatiach.

Lekarze z Katedry efektywnie uczestniczyli w licznych zjazdach naukowych 
w Polsce i na świecie oraz sami je organizowali: Międzynarodowe Forum En-
dokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Kraków, 25–27.11.2010 r.: 
prof. A. Milewicz – przewodniczący komitetu organizacyjnego, prof. M. Bolanow-
ski – przewodniczący komitetu naukowego, prof. M. Bolanowski, dr D. Jędrze- 
juk – członkowie komitetu organizacyjnego, prof. A. Milewicz – członek komitetu 
naukowego; III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Olsztyn, 25–
–27.08.2011 r.: prof. M. Bolanowski – wiceprzewodniczący komitetu naukowego, 
prof. A. Milewicz – członek komitetu naukowego; III Sympozjum „Współczesna 
myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”, Wrocław, 25–26.05.2012 
r.: prof. M. Bolanowski – członek komitetu naukowego; XX Zjazd Polskiego To-
warzystwa Endokrynologicznego, Poznań, 27–29.09.2012 r.: prof. G. Bednarek-
-Tupikowska, prof. M. Bolanowski, dr hab. J. Daroszewski, prof. M.Mędraś, prof. 
A. Milewicz – członkowie komitetu naukowego, prof. M. Bolanowski, prof. A. 
Milewicz, dr D. Jędrzejuk – członkowie komitetu organizacyjnego; 1st Central 
European Symposium of Young Endocrinologists, Wrocław, 10.05.2013 r.: prof. 
A. Milewicz – przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. M. Bolanowski, dr 

D. Jędrzejuk – członkowie komitetu naukowego; I Międzynarodowy Kongres 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej i  Polskiego Towa-
rzystwa Endokrynologicznego, Wrocław, 10–11.05.2013  r.: prof.  A. Milewicz 
– przewodniczący komitetu organizacyjnego, prof. M. Bolanowski, dr D.  Ję-
drzejuk – członkowie komitetu organizacyjnego, prof. A. Milewicz – członek 
komitetu naukowego); IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, 
Zawiercie, 12–14.09.2013 r.: prof. M. Bolanowski – przewodniczący komitetu 
naukowego, prof. A. Milewicz, dr D. Jędrzejuk – członkowie komitetu naukowe-
go; Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowości w endokrynologii”, Wrocław, 
11–12.10.2013 r.: prof. M. Bolanowski – przewodniczący komitetu organizacyjne-
go i komitetu naukowego, dr D. Jędrzejuk, prof. G. Bednarek-Tupikowska, dr hab. 
J. Daroszewski, dr A. Bohdanowicz-Pawlak, Elżbieta Szubart – członkowie komi-
tetu organizacyjnego, prof. A. Milewicz – honorowy przewodniczący Komitetu 
Naukowego; XVI European Congress of Endocrinology (Kongres Europejskiego 
Towarzystwa Endokrynologicznego), Wrocław, 3–7.05.2014 r.: prof. A. Milewicz, 
prof. M. Bolanowski – współprzewodniczący miejscowego komitetu organizacyj-
nego, dr D. Jędrzejuk – członek miejscowego komitetu organizacyjnego; Pierwsze 
Rumuńsko-Polskie Sympozjum Endokrynologiczne, Timisoara, 1–2.10.2015 r.: 
prof. M. Bolanowski – organizator ze strony polskiej.

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry pełnili następujące 
funkcje: prof. M. Bolanowski – koordynator nauczania przedmiotu choroby we-
wnętrzne dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego; dr D. Jędrzejuk – koor-
dynator nauczania przedmiotu medycyna nuklearna dla studentów IV roku Wy-
działu Lekarskiego; prof. M. Bolanowski – osoba odpowiedzialna za nauczanie 
przedmiotu diagnostyka izotopowa dla studentów III roku na kierunku analityka 
medyczna; dr A. Jawiarczyk-Przybyłowska – opiekun studenckiego koła nauko-
wego (od 2013 r.), organizacja 3 Studenckich Konferencji Naukowych: „Niepłod-
ność – wyzwanie XXI wieku” (2014 r.), „Guzy neuroendokrynne – problem in-
terdyscyplinarny” (2015 r.), „Dzień wiedzy o akromegalii i chorobach przysadki” 
(2016 r.). 

Pracownicy Katedry byli autorami poniższych książek i  podręczników: 
Z. Zdrojewicz, Seksualność człowieka w wieku późnej dorosłości, seria „Bibliote-
ka Nestora”, Wrocław 2011; M. Bolanowski, M. Mędraś, G. Bednarek-Tupikow-
ska, B. Bidzińska-Speichert, J. Kuliczkowska-Płaksej, A. Bohdanowicz-Pawlak, 
A. Jawiarczyk-Przybyłowska, Endokrynologia kliniczna, red. A Milewicz, Polskie 
Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012; Z. Zdrojewicz, Leksykon seksu-
ologiczny od A–Z, Wrocław 2012; M. Mędraś, Leczenie testosteronem, wyd. Med-
Pharm Polska, 2013 r.; A. Bohdanowicz-Pawlak, J. Szymczak, Podstawy chirurgii 
stomatologicznej, 2013 r.

Pracownicy Katedry prowadzili następujące kursy kształcenia podyplomowego 
z endokrynologii, diabetologii i chorób metabolicznych: Wisła, 25–27.02.2010 r.; 
Ossa k. Rawy Mazowieckiej, 7–9.04.2011 r., Kazimierz Dolny, 20–22.10.2011 r.; 
Bukowina Tatrzańska, 15–17.03.2012 r.; Sopot, 21–23.03.2013 r., Kazimierz Dolny, 
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24–26.10.2013 r.; Jachranka, 23–25.10.2014 r.; Zakopane, 16–18.04.2015 r., Toruń, 
15–17.10.2015 r.

Na oddziale są 34 łóżka, w 2015 r. przyjęto 2264 pacjentów. W Klinice działały 
następujące jednostki: Poradnia Endokrynologiczna (2905 przyjęć w 2015 r.); Po-
radnia Diabetologiczna (1500 przyjęć w 2015 r.); Poradnia Medycyny Nuklearnej 
(4511 przyjęć w 2015 r.).

Profesor M. Bolanowski, dr Marcin Kałużny, dr A. Jawiarczyk-Przybyłowska 
opracowali Poradnik dla pacjentów z akromegalią. Profesor M. Bolanowski wpro-
wadził program opieki psychologicznej dla pacjentów z akromegalią. Redagował 
także portal www.akromegalia.pl. Pracownicy Kliniki przeprowadzili badania 
nowych leków stosowanych w takich schorzeniach, jak: akromegalia, zespół Cu-
shinga, niedobór hormonu wzrostu, osteoporoza.

Pracownicy Kliniki pełnili następujące funkcje: konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie endokrynologii dla województwa dolnośląskiego – prof. A. Milewicz (lata 
1990–2015), prof. M. Mędraś (od 2015 r.); konsultant wojewódzki w dziedzinie sek-
suologii dla województwa dolnośląskiego – prof. Z. Zdrojewicz (lata 2002–2014); 
konsultant wojewódzki w  dziedzinie medycyny nuklearnej dla województwa  
dolnośląskiego (lata 2002–2014) oraz dla województwa opolskiego (lata 2006– 
–2015) – dr D. Jędrzejuk, Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomo-
wego – prof. G. Bednarek-Tupikowska (lata 2005–2012); wiceprzewodniczący sek-
cji endokrynologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) – prof. M. Bola-
nowski. Profesor M. Bolanowski wziął także udział w międzynarodowym projekcie 
ERCUSYN – Europejski Rejestr Chorych z zespołem Cushinga oraz w Komitecie 
Ekspertów Unii Europejskiej dot. chorób rzadkich – zespół Cushinga, Bruksela 
2015 r.
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K atedra i  Klinika Endokrynologii i  Diabetologii Wieku Rozwojowego 
UMW powstała w 1989 r. Jej założycielem była prof. dr hab. n. med. Re-
nata Wąsikowa, która pełniła funkcję kierownika do 2000 r. Od 2003 r. 

kierownikiem jest prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska.
Obecnie w Klinice pracuje 24 lekarzy: prof. A. Noczyńska, adiunkci: dr n. med. 

Beata Wikiera, Teresa Żak, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Aleksander Basiak, 
asystenci UMW: dr n. med Julita Nocoń-Bohusz, dr n. med. Joanna Chrzanowska, 
lek med. Monika Sejfert, lekarze Szpitala Klinicznego: dr n. med. Barbara Salmo-
nowicz, dr n. med. Eugenia Kik, dr n. med. Bożena Kotschy, dr n. med Monika 
Mysłek-Prucnal, dr n. med. Magdalena Bosak-Prus, dr n. med. Jolanta Bieniasz, 
dr n. med. Lidia Kostecka, doktorantka/rezydent lek. med. Agnieszka Gorlo, rezy-
denci specjalizujący się w endokrynologii i diabetologii pediatrycznej (6 lekarzy) 
oraz 2 lekarzy rezydentów specjalizujących się w pediatrii. 

Stopień doktora nauk medycznych ma 13 lekarzy, a kolejnych 2 jest w trakcie 
przygotowywania pracy doktorskiej. Sześciu lekarzy ma specjalizację z endokry-
nologii (dr B. Wikiera również z endokrynologii i diabetologii dziecięcej), 5 z dia-
betologii (prof. A. Noczyńska także z endokrynologii i diabetologii dziecięcej). 
Sekretariat prowadzi Katarzyna Jarnot. 

Klinika posiada własne laboratorium naukowe prowadzone przez laborantkę 
Marię Chęsiak. 

Lekarze Kliniki prowadzą wykłady/seminaria oraz ćwiczenia dla studentów III, 
V i VI roku Wydziału Lekarskiego. Jednostka w ramach kształcenia podyplomo-
wego prowadzi kursy CMPK dla lekarzy specjalizujących się w diabetologii oraz 
endokrynologii, a także wykłady dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii oraz 
medycynie rodzinnej. Prowadzimy szkolenia z zakresu cukrzycy oraz promocji 
zdrowia dla nauczycieli, pielęgniarek, a także rodziców dzieci chorych na cukrzy-
cę oraz otyłych. 

Klinika posiada 29 łóżek dziecięcych oraz 8 dla rodziców. Każdego roku jest 
hospitalizowanych ok. 5 tys. pacjentów w wieku od kilku dni do 18 lat. Klinika jest 
jedyną placówką na Dolnym Śląsku o profilu endokrynologiczno-diabetologicz-
nym. Przy jednostce znajdują się 4 poradnie specjalistyczne: endokrynologiczna, 
diabetologiczna, poradnia leczenia dzieci z niedoborem wzrostu oraz dzieci z oty-
łością. Każdego roku w poradniach specjalistycznych lekarze przyjmują ok. 8 tys. 
dzieci.

W Klinice pracuje zespół edukacyjny składający się z lekarza diabetologa/endo-
krynologa, psychologa, pielęgniarek edukacyjnych i dietetyka. Dzięki współpracy 
wszystkich członków zespołu dzieci chore na cukrzycę oraz ich rodzice są objęci 
opieką specjalistyczną nieodbiegającą od obowiązujących standardów międzyna-
rodowych. Ok. 500 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 jest leczonych za pomocą 
OPI (osobistej pompy insulinowej). Pacjenci otrzymują pompy w ramach progra-
mu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Klinice jest prowadzonych 7 programów terapeutycznych finansowanych 
przez MZ/NFZ. Programami terapeutycznymi są objęte dzieci chore na: cukrzycę 

Katedra i Klinika Endokrynologii  
i Diabetologii Wieku Rozwojowego

prof. dr hab. Anna Noczyńska
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typu 1, somatotropinową niedoczynność przysadki mózgowej (SNP), zespół Tur-
nera, zespół Pradera-Willego, wewnątrzmaciczny niedobór masy ciała i wzrostu 
(JUGR), z niedoborem insulinowego czynnika wzrostu. Programem terapii analo-
gami LH-FSH są objęte dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym. 

Klinika posiada komplet materiałów i pomocy dydaktycznych oraz niezbędny 
sprzęt diagnostyczny. Dzięki wykwalifikowanej kadrze lekarskiej oraz wyposaże-
niu technicznemu jednostka otrzymała akredytację do prowadzenia specjalizacji 
z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz pediatrii, a od 2015 r. także w dziedzi-
nie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. 

W 2013 r. dokonano alokacji Kliniki, przenosząc ją z budynku przy ul. J. Ho-
ene-Wrońskiego do pomieszczeń w budynku przy ul. T. Chałubińskiego. 

W latach 2010–2015 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora (A. Noczyń-
ska), a 4 stopień naukowy doktora nauk medycznych (E. Kik, A. Zubkiewicz-Ku-
charska, M. Bosak-Prus, J. Nocoń-Bohusz). 

Lekarze zatrudnieni w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojo-
wego są autorami 86 pełnotekstowych artykułów oraz 83 doniesień zjazdowych 
opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych.

Główne kierunki badań klinicznych obejmują: badania nad występowaniem 
zespołu metabolicznego oraz cukrzycy typu 2 u młodzieży; ocenę skuteczności le-
czenia genetycznym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynno-
ścią przysadki mózgowej; ocenę stanu metabolicznego oraz rozwoju dzieci z małą 
masą urodzeniową oraz z wrodzoną niedoczynnością tarczycy; diagnostykę, le-
czenie oraz długoletnią obserwację dzieci z zaburzeniami dojrzewania płciowe-
go; kompleksowe leczenie, diagnostykę oraz ocenę rozwoju i dojrzewania dzieci 
z zespołem Turnera; profilaktykę otyłości i nadwagi u dzieci z wrocławskich szkół 
podstawowych; profilaktykę rozwoju cukrzycy u krewnych I stopnia – badanie 
TRIGR (The trial to reduce IDDM in genetically at risk).

Pracownicy Kliniki uczestniczyli w programach międzynarodowych pt.: „Te-
rapia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży”; „Terapia hormonem wzrostu dzieci 
urodzonych z niską masą urodzeniową”; „Terapia dzieci z niedoborem wzrostu 
pegylowanym hormonem wzrostu”.

Pracownicy Kliniki prowadzą badania naukowe w ramach działalności statu-
towej UMW oraz grantów dla młodych pracowników nauki. Współpracują i pro-
wadzą wspólne badania z Klinikami: Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, 
Ginekologii i Położnictwa, Nefrologii Pediatrycznej, Dermatologii, Wenerologii 
i Alergologii; Zakładami: Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej oraz Radiologii Ogól-
nej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Patofizjologii, Biochemii Lekarskiej. Wspólne 
badania obejmują: wczesne wykrywanie przewlekłych powikłań narządowych 
u dzieci z cukrzycą typu 1 i 2 oraz zespołem metabolicznym, badania molekular-
ne u dzieci z wrodzonym przerostem kory nadnerczy oraz kompleksowe badania 
biochemiczne, immunologiczne u dzieci z niedoborem wzrostu, małą masą uro-
dzeniową (JUGR), chorobami autoimmunologicznymi tarczycy, zespołem Turne-
ra, wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wrodzonym przerostem kory nadnerczy. 

Wspólnie z Kliniką Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
w ramach grantu KBN prowadzone są badania kompleksowo oceniające stan en-
dokrynologiczny u dzieci po przeszczepie szpiku. 

Przy Klinice działa studenckie koło naukowe, którego opiekunami są: 
dr A. Zubkiewicz-Kucharska oraz dr J. Chrzanowska. Koło zrzesza 15 studentów, 
którzy aktywnie włączają się w pracę kliniki. Studenci uczestniczą w pracach na-
ukowych, a rezultatem prowadzonych badań są publikacje w czasopismach me-
dycznych. Studenci koła naukowego biorą czynny udział w konferencjach studenc-
kich kół naukowych, na których prezentują własne badania. 

Lekarze Kliniki czynnie uczestniczą w licznych zjazdach zagranicznych: ESPE 
(European Society for Pediatric Endocrinology), ADA (American Diabetes As-
sociation), ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), 
EASD (European Association for the Study of Diabetes) oraz zjazdach i konferen-
cjach krajowych: PTD (Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego), konferencjach 
Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towa-
rzystwo Endokrynologicznego (PTE), Polskiego Towarzystwa Endokrynologów 
Dziecięcych (PTED). 

W dniach 24–26.04.2014 r. Klinika organizowała „XIV Konferencję Sekcji Pe-
diatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego” poświęconą cukrzycy ty-
pu 1. W konferencji udział wzięli wykładowcy zagraniczni (Denver) oraz wybitni 
wykładowcy polscy. Uczestniczyło w niej ok. 400 lekarzy diabetologów zajmują-
cych się głównie diabetologią dzieci i młodzieży. 

W 2015 r. lekarze Kliniki brali udział w organizacji „XVI Zjazdu Polskiego To-
warzystwa Diabetologicznego”, który zgromadził ok. 1,5 tys. lekarzy diabetologów 
polskich. Wykładowcami zjazdu byli wybitni profesorowie z zagranicy (Europy 
i USA) oraz wykładowcy polscy. Na zjeździe PTD prof. A. Noczyńska została wy-
brana do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Pracownicy Kliniki są członkami zarówno międzynarodowych towarzystw 
naukowych: ISPAD, EASD, ESPE, jak i polskich: PTD, PTE oraz ich sekcji pedia-
trycznych. Doktor A. Zubkiewicz-Kucharska pełni funkcję skarbnika Dolnoślą-
skiego Oddziału PTD, dr B. Wikiera skarbnika sekcji pediatrycznej PTE. Profesor 
A. Noczyńska jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Endokrynologia, 
Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”, członkiem rady 
naukowej „Endokrynologii Pediatrycznej” oraz członkiem zespołu PTD opraco-
wującego standardy w diabetologii. Profesor A. Noczyńska jest autorem poradni-
ków przeznaczonych dla osób chorych na cukrzycę typu 1: Wiadomości o cukrzycy 
typu 1 oraz Edukacja w cukrzycy typu 1, komiksów i materiałów edukacyjnych 
przeznaczonych dla młodszych dzieci chorych na cukrzycę typu 1 oraz plakatu 
edukacyjnego. Profesor A. Noczyńska jest redaktorem naukowym podręcznika 
przeznaczonego dla pediatrów Endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowe-
go oraz autorem rozdziałów w podręcznikach medycznych. Pracownicy Kliniki  
(dr B. Wikiera, dr A. Zubkiewicz-Kucharska i prof. A. Noczyńska) są autorkami 
rozdziału Impaired glucose homeostasis in endocrinological diseases w podręczni-
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ku angielskojęzycznym: Alterations in glucose homeostasis in children, adolescents 
and young adults – what’s new? Doktor B. Wikiera, dr A. Basiak oraz dr J. Bie-
niasz są autorami rozdziałów w podręczniku Endokrynologia i diabetologia wieku 
rozwojowego. Profesor A. Noczyńska jest autorem artykułów na temat cukrzycy, 
publikowanych w czasopismach „Szugarfrik” i „Diabetyk” kierowanych do pa-
cjentów i ich rodzin. Pracownicy Kliniki aktywnie uczestniczą w Festiwalu Nauki.

Przy Klinice od 1986 r. aktywnie działa koło Przyjaciół Dzieci Chorych na 
Cukrzycę, którego zadaniem jest integracja oraz edukacja dzieci i młodzieży le-
czonych na cukrzycę oraz ich rodziców. Każdego roku koło organizuje obozy oraz 
kolonie, które poza aktywnym wypoczynkiem mają również zadanie edukacyjne. 
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Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Zakład Dietetyki

K atedra Gastroenterologii i Hepatologii została utworzona w 1970 r., a od 
1991 r. wchodzi w skład Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomo-
wego. 

Lata 2010–2015 to ważny etap rozwoju naukowego wielu jej pracowników. Sto-
pień doktora habilitowanego uzyskali: Wojciech Błoński (2011 r., stypendysta Fun-
dacji Kościuszkowskiej), Agata Mulak (2013 r.) i Dorota Waśko-Czopnik (2014 r.);  
stopień doktora nauk medycznych: Marcin Braksator (2012 r., słuchacz studiów 
doktoranckich), Małgorzata Manelska (2013 r., słuchaczka studiów doktoranc-
kich), Małgorzata Niedzielska (2015 r., rezydentka), Łukasz Salomon (2015 r., re-
zydent), Robert Dudkowiak (2015 r., słuchacz studiów doktoranckich), Rentsen 
Battsengel (2015 r., stypendystka Rządu Mongolii).

Dorobek naukowy pracowników Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepato-
logii w latach 2010–2015 to 329 pozycji o łącznej punktacji IF = 119,917 pkt.

Pracownicy Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii brali czynny udział 
w wielu zjazdach gastroenterologicznych, m.in. w: Bostonie (2010 r.), Chicago (2010 
i 2011 r.), San Diego (2010 i 2012 r.), San Antonio (2010 r.), Los Angeles (2010 i 2011 r.), 
Michigan (2010 r.), Nowym Orleanie (2010 r.), Barcelonie (2010, 2012 i 2015 r.), Pra-
dze (2010 r.), Rzymie (2010 r.), Waszyngtonie (2011 r., 2012 r.), St. Louis (2011 r.), 
St. Petersburgu (2011 r.), Kolonii (2011 r.), Sztokholmie (2011 r.), Dublinie (2011 r.), 
Klużu-Napoce (2012 r.), Bolonii (2012 r.), Ołomuńcu (2013 r.), Orlando (2013 r.), Ma-
drycie (2013 r.), Wiedniu (2013 i 2014 r.), Berlinie (2013 r.), Kopenhadze (2014 r.), 
Stambule (2015 r.), w kongresach Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Szcze-
cinie (2010 r.), Krakowie (2012 r.) i we Wrocławiu (2014 r.) oraz w licznych krajowych 
kongresach, zjazdach i sympozjach. 

Za działalność naukową dr hab. A. Mulak została 2-krotnie wyróżniona na-
grodą indywidualną JM Rektora UMW. Nagrody indywidualne za ważne osiąg- 
nięcia organizacyjne otrzymali w tym okresie także inni pracownicy katedry.

W latach 2010–2014 prof. dr hab. Leszek Paradowski wchodził w skład kapituły 
międzynarodowej Nagrody im. dr. Rudolfa O. Baresa.

Główne kierunki badań Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii to: 
patofizjologia i klinika nieswoistych zapaleń jelit, niealkoholowa stłuszczeniowa 
choroba wątroby, choroby genetyczne układu pokarmowego, choroba refluksowa, 
zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz rola mikroflory jelitowej 
w patofizjologii chorób układu pokarmowego. 

W 2014 r. Katedra była organizatorem XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, w którym wzięli udział liczni goście zagraniczni. 

Katedra prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu chorób wewnętrznych (ga-
stroenterologia) w języku polskim i angielskim na kierunku lekarskim (wykłady 
i ćwiczenia), z zakresu chorób wewnętrznych na kierunku lekarsko-dentystycz-
nym (ćwiczenia), na kierunku zdrowie publiczne (wykłady), dietetyki na kierunku 
lekarsko-dentystycznym i dietetyki (seminaria i ćwiczenia).

Z inicjatywy prof. dr. hab. L. Paradowskiego program studiów lekarskich od 
roku akademickiego 2016/2017 poszerzono o nowy przedmiot – żywienie człowie-

prof. dr hab. Leszek Paradowski
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ka, który jest realizowany we wchodzącym w skład Katedry Zakładzie Dietetyki. 
W 2011 r. dr hab. A. Mulak powróciła z 2-letniego stypendium na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA). W 2013 r. dr n. med. M. Manelska roz-
poczęła pracę w Katedrze Gastroenterologii i Hepatologii, a w 2014 r. dr n. med. 
R. Dudkowiak (Zakład Dietetyki). W tym czasie na emeryturę przeszli wieloletni 
pracownicy Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii: dr n. med. Anna 
Bartnik (pracownik USK), dr n. med. Jan Cader, dr n. med. Jadwiga Łapińska, 
dr n. med. Maria Rybak, dr n. med. Zbigniew Sajewicz. Byli to znakomici dydak-
tycy oraz najwyższej klasy lekarze praktycy.

W skład Katedry wchodzi Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z 35 łóżka-
mi. Średnio rocznie hospitalizuje się ok. 2 tys. pacjentów. Klinika jest ponadregio-
nalnym ośrodkiem diagnostyki i leczenia nieswoistych zapaleń jelit, chorób ge-
netycznych układu pokarmowego (celiakia, hemochromatoza, choroba Wilsona) 
oraz wiodącym w kraju centrum diagnostyki zaburzeń motoryki przewodu po-
karmowego dysponującym najnowocześniejszym sprzętem badawczym. Klinika 
organizuje cykliczne spotkania szkoleniowe dla chorych na nieswoiste zapalenia 
jelit oraz na celiakię, współpracując ze stowarzyszeniami pacjentów „J-elita” i Sto-
warzyszeniem Chorych na Celiakię i na Diecie Bezglutenowej.

Dnia 27.02.2010 r. zmarł prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Knapik, twórca i pierwszy 
kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii w latach 1970–1996, 
JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu w okresie 1990–1993. Profesor 
Z. Knapik spoczął na cmentarzu przy ul. Bujwida. Dnia 12.10.2011 r. pożegnali-
śmy na cmentarzu przy ul. Smętnej dr. n. biol. Lucjana Koziorowskiego. 

Zakład Dietetyki
W 2009 r. w wyniku postępowania konkursowego kierownikiem Zakładu zo-
stała dr hab. Elżbieta Poniewierka, prof. nadzw. UMW. Początkowo pracownicy 
Zakładu Dietetyki prowadzili zajęcia fakultatywne z żywienia człowieka dla stu-
dentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Od roku akademickie-
go 2014/2015 pod ich kierunkiem odbywają się zajęcia dla studentów II stopnia 
kierunku dietetyka z żywienia do- i pozajelitowego oraz żywienia w chorobach 
przewodu pokarmowego.

Od momentu powstania Zakładu zabiegano o wprowadzenie obowiązkowego 
przedmiotu żywienie kliniczne dla studentów kierunku lekarskiego, który miałby 
być realizowany przez Zakład Dietetyki. Przedmiot ten został zatwierdzony przez 
Senat UMW i obowiązuje na V roku Wydziału Lekarskiego.

W 2010 r. zespół pracowników Zakładu Dietetyki Katedry Gastroenterologii 
i Hepatologii we współpracy z Politechniką Wrocławską uzyskał grant NCN pt. 
„Zastosowanie inteligentnych baz danych w prognozowaniu postępu włóknienia 
wątroby u chorych z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby”. dr hab. Elżbieta Poniewierka, 

prof. nadzw. 

Kierownik Zakładu była redaktorem wydanej w 2010 r. książki Żywienie w cho-
robach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych.

Pracownicy Zakładu brali czynny udział w zjazdach Polskiego Towarzystwa Ba-
dań nad Otyłością (2011 i 2013 r.) oraz w kongresach Polskiego Towarzystwa Żywie-
nia Klinicznego (2014 r.). 

Od 2010 r. Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii jest orga-
nizatorem corocznej konferencji pt. „Żywienie, zdrowie i choroby”. Cieszy się ona 
bardzo dużym zainteresowaniem, a wykładowcami są eksperci z różnych dziedzin 
medycyny, co podkreśla interdyscyplinarny charakter problemów żywieniowych. 
Odbyło się już 6 takich konferencji.

W Zakładzie Dietetyki od 2009 r. studia III stopnia podjęły 3 osoby. Obecnie, 
poza kierownikiem, w Zakładzie jest zatrudniony 1 asystent (pół etatu), a 1 oso- 
ba odbywa studia doktoranckie.
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W Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji 
Szpiku w latach 2010–2015 pracowało 10 profesorów tytularnych: 
prof. Kazimierz Kuliczkowski, prof. Małgorzata Kuliszkiewicz-Ja-

nus, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Olga Haus, prof. Dariusz Wołowiec, 
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, prof. Tomasz Wróbel (na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego), ponadto 2 osoby były zatrudnione do 2012 r.: prof. Irena Fry-
decka (emerytura) i prof. Grzegorz Mazur (objął stanowisko kierownika Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego na Wy-
dziale Lekarskim UMW); 5 adiunktów (wśród nich 2 doktorów habilitowanych): 
dr hab. Katarzyna Kapelko-Słowik i dr hab. Donata Urbaniak-Kujda oraz dr n. 
med. Marek Kiełbiński, dr n. med. Stanisław Potoczek, dr n. med. Justyna Rybka  
(od 2015 r.) i 1 asystent: lek. Jakub Dębski (od 2015 r.) oraz 3 pracowników nauko-
wo-technicznych: dr n. med. biol. med. Iwona Prajs i 2 magistrów. 

Specjalizację z hematologii mają wszyscy zatrudnieni lekarze (oprócz 1 asy-
stenta), 8 z nich ma specjalizację z transplantologii klinicznej, 2 z onkologii kli-
nicznej i 1 z genetyki klinicznej. Na etatach SPSK Nr 1 jest zatrudnionych 7 leka-
rzy i 10 pracowników laboratoriów.

Badania naukowe były prowadzone w ramach wspólnych projektów badaw-
czych we współpracy z zespołami z innych ośrodków naukowych i dotyczyły:  
charakterystyki białaczkowych komórek macierzystych u chorych na ostre bia-
łaczki szpikowe (lata 2008–2013, zespół z Instytutu Immunologii i Terapii Do-
świadczalnej Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Danuty Duś w skła-
dzie: prof. K. Kuliczkowski, prof. M. Podolak-Dawidziak, dr n. med. M. Kiełbiński, 
mgr I. Prajs); opracowania rozproszonego systemu komputerowego wspomaga-
jącego szybką diagnostykę epizodów zatorowo-zakrzepowych i monitorowanie 
ich leczenia (lata 2008–2013, z pracownikami Politechniki Wrocławskiej i Klini-
ki Kardiologii oraz Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc UMW; kierownik 
projektu: prof. K. Kuliczkowski, wykonawcy: prof. M. Podolak-Dawidziak, mgr 
I. Prajs); poznania biologicznego mechanizmu powstawania spoczynkowych tratw 
błonowych i ich udziału w regulacji wybranych funkcji komórki z uwzględnie-
niem roli (palmitoilowanego) białka MPP1 (od 2012 r., z zespołem z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, kierownik: prof. Aleksander Sikorski, współpraca: prof. K. Kulicz-
kowski); próby określenia podstaw molekularnych (mutacji) nowej dziedzicznej 
anemii hemolitycznej związanej z brakiem palmitoilacji białka MPP1 (od 2012 r., 
z zespołem z Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik: prof. A. Sikorski, współ-
praca: prof. K. Kuliczkowski).

Prowadzone są prace badawcze mające na celu: ocenę zaburzeń krzepnięcia 
krwi, szczególnie etap fibrynolizy u chorych na szpiczaka mnogiego przed lecze-
niem i w czasie leczenia cytostatycznego (we współpracy z prof. Anettą Undas 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: prof. L. Usnar-
ska-Zubkiewicz, prof. K. Kuliczkowski, prof. M. Podolak-Dawidziak), sprawdze-
nie, w jakiej mierze powstawanie zakrzepicy w naczyniach żylnych u chorych na 
nowotwory hematologiczne można przewidywać na podstawie oceny aktywno-

Katedra i Klinika Hematologii,  
Nowotworów Krwi  

i Transplantacji Szpiku

prof. dr hab.  
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ści komórek śródbłonka i płytek krwi w powiązaniu ze szczegółowym obrazem 
ultrasonograficznym naczyń z zastosowaniem elastografii, opcji do wykrywania 
mikrozwapnień i systemu ASQ do oceny tkanki łącznej – badania prowadzone we 
współpracy z prof. Urszulą Zaleską-Dorobisz z Katedry Radiologii (lata 2014–2016).

W Klinice badano czynniki związane z rozwojem chorób krwi i układu chłon-
nego, poszukiwano sposobów monitorowania przebiegu choroby i skuteczności 
chemioterapii, immunoterapii i przeszczepiania krwiotwórczych komórek macie-
rzystych. Oceniano m.in.: odporność wrodzoną w rozrostowych chorobach he-
matologicznych (lata 2011–2013), ekspresję GRP78 i OCT1 mRNA oraz stężenia 
białka GRP78 u pacjentów z rozpoznaną de novo ostrą białaczką szpikową, zmiany 
immunologiczne u chorych na nowotworowe choroby hematologiczne pod wpły-
wem leczenia cytostatycznego (lata 2009–2011), adipocyty szpiku w chorobach 
hematologicznych przed chemioterapią i po niej, wpływ leczenia cytostatycznego 
na profil miRNA w nowotworowych chorobach krwi (lata 2010–2012), rolę auto-
fagii i apoptozy w oporności na chemioterapię u chorych na ostre białaczki (lata 
2010–2012), znaczenie prognostyczne ekspresji białka HIF-1 alfa w krążących ko-
mórkach nowotworowych u pacjentów poddanych radioterapii (lata 2013–2015).

Kierownik Kliniki uczestniczył w pracy zespołów, które uzyskały 2 zgłoszenia 
patentowe: „Ukierunkowana liposomowa postać kompleksu oligonukleotyd poli-
etylenoimina, jej zastosowanie oraz sposób otrzymywania” (2014 r.) oraz „Kom-
pozycja lipidowa służąca do wytworzenia kierowanego za pomocą przeciwciał 
liposomowego nośnika leków genetycznych oraz jej zastosowanie” (2014 r.).

Funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 
pełnił do 2012 r. prof. D. Wołowiec, a od 2012 r. prof. T. Wróbel. Pracownicy 
Kliniki uczestniczyli w pracy Komisji Senackich: Statutowej – prof. T. Wróbel 
(lata 2008–2012), Finansowo-Budżetowej – prof. M. Podolak-Dawidziak (od 
2012 r.), Dydaktyki i Wychowania – prof. T. Wróbel (od 2012 r.), Wydawniczej 
– prof. M. Podolak-Dawidziak (od 2012 r.) oraz Komisji Rektorskich: Socjalno-
-Mieszkaniowej – prof. T. Wróbel (lata 2007–2012), ds. Szpitali Klinicznych, Lecz-
nictwa i Laboratoriów – prof. D. Wołowiec (od 2012 r.), ds. Szkolenia Podyplo-
mowego – prof. D. Wołowiec (od 2012 r.). Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu 
Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego 
jest prof. D. Wołowiec.

Członkami Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego są wszy-
scy samodzielni pracownicy Kliniki oraz, jako reprezentanci pomocniczych pra-
cowników, dr K. Kapelko-Słowik, dr S. Potoczek i dr M. Kiełbiński. Pracownicy 
Kliniki uczestniczyli i nadal uczestniczą w pracach wielu Komisji Wydziałowych 
w minionej (2008–2012; ds. Nagród – T. Wróbel) i obecnej kadencji: ds. Zatrudnie-
nia Nauczycieli Akademickich (przewodniczący – prof. T. Wróbel, członek – prof. 
M. Podolak-Dawidziak (od 2012 r.), ds. Nagród (przewodniczący – prof. D. Woło-
wiec, członek – dr hab. D. Urbaniak-Kujda), Finansowej (prof. L. Usnarska-Zubkie-
wicz), Dydaktycznej (prof. T. Wróbel) i w Zespole ds. Jakości Kształcenia (dr hab. 
K. Kapelko-Słowik).

Dorobek Katedry w latach 2010–2015 obejmuje 378 pozycji, w tym 72 w cza-
sopismach z listy filadelfijskiej oraz 234 streszczenia zjazdowe: zagraniczne i kra-
jowe. Ważną aktywność stanowi udział pracowników kliniki w przygotowaniu 
podręczników: prace redakcyjne – Postępy w  hematologii. Monografia (prof. 
K. Kuliczkowski, 2012 r.), Praktyka hematologiczna (prof. M. Podolak-Dawidziak, 
2015 r.) i autorstwo rozdziałów: w corocznie aktualizowanej Internie Szczeklika. 
Małym podręczniku (od 2005 r.) – Chirurgia endokrynologiczna (2010 r.), tom 
Hematologia (w ramach „wielkiej” Interny – 2011 r.), w podręcznikach – Szpiczak 
mnogi. Przypadki kliniczne (2012 r.), Zalecenia postępowania diagnostyczno-tera-
peutycznego w nowotworach złośliwych (2012 r.), Niedokrwistości w chorobach no-
wotworowych (2013 r., zmodyfikowany w 2015 r.), Podstawy hematologii (2015 r.),  
Praktyka hematologiczna (2015 r.). 

W latach 2010–2015 przeprowadzono 7 przewodów doktorskich, których pro-
motorami byli: prof. K. Kuliczkowski, prof. D. Wołowiec, prof. L. Usnarska-Zub-
kiewicz, prof. T. Wróbel. Stopień doktora habilitowanego uzyskały 2 osoby: K. Ka- 
pelko-Słowik i D. Urbaniak-Kujda.

Pracownicy Katedry i Kliniki uczestniczą w pracach rad naukowych: prof.  
D. Wołowiec jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii 
i Transfuzjologii w Warszawie (jej członkami są prof. T. Wróbel i prof. G. Mazur), 
członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej i zastępcą przewodniczącego Kra-
jowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (2014 r.) oraz członkiem Kra-
jowej Rady ds. Onkologii (od 2015 r.), członkiem Rady Naukowej Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii we Wrocławiu (lata 2009–2012), prof. M. Kuliszkiewicz-Janus 
działa w Centrum Międzyuczelnianym Agregatów Lipidowych, jest wojewódz-
kim koordynatorem do spraw leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych 
w ramach Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne 
Skazy Krwotoczne (od 2012 r.) oraz członkiem Komisji Przetargowej oraz Biegłych 
Rzeczoznawców Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. 

Członkowie zespołu Kliniki działają w naukowych organizacjach między-
narodowych: European Society for Medical Oncology Eastern European Task 
Force, członek Zarządu Central European Myeloplasm Organisation, Scientific 
Working Group European Federation of Internal Medicine, Danubian League 
against Haemorrhagic and Thrombotic Disorders – prof. M. Podolak-Dawi-
dziak, European Cytogeneticists Association, Komisja Badań Cytogenetycz-
nych i Molekularnych EWOG-MDS – prof. O. Haus; International Society of 
Magnetic Resonance in Medicine – prof. M. Kuliszkiewicz-Janus; uczestniczą 
w pracach Komisji PAN: prof. M. Podolak-Dawidziak – członek Komisji Hema-
tologii Doświadczalnej Komitetu Patologii Komórkowej i Molekularnej PAN, 
prof. O. Haus – członek Komisji Genetyki Człowieka Komitetu Patologii Komór-
kowej i Molekularnej PAN.

Profesor I. Frydecka jest redaktorem naczelnym „Postępów Higieny i Medycyny 
Doświadczalnej” oraz członkiem Rady Redakcyjnej „Archivum Immunologiae et 
Therapiae Experimentalis” i „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. 
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i Chłoniaków, Polskiej Grupie Chłoniakowej oraz Grupie ds. Hemostazy i bierze 
udział w licznych międzynarodowych badaniach klinicznych.

Funkcję krajowego konsultanta w  dziedzinie hematologii sprawuje prof. 
D. Wołowiec (od 2014 r.), dla województwa dolnośląskiego pełnił ją przez wiele 
lat kierownik Kliniki – prof. K. Kuliczkowski (1998–2014), a od 2014 r. stanowisko 
objęła prof. L. Usnarska-Zubkiewicz. 

Profesor D. Wołowiec jako przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego jest przewodniczącym Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Trans-
plantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.

W ramach dydaktyki przeddyplomowej są prowadzone wykłady (prof. K. Ku-
liczkowski) i ćwiczenia z zakresu hematologii dla studentów V roku, a od 2004 r. 
także w języku angielskim dla English Division oraz zajęcia fakultatywne z trans-
fuzjologii klinicznej dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego (koordynator 
programu i wykładowca: prof. L. Usnarska-Zubkiewicz, wykładowca: dr hab. 
D. Urbaniak-Kujda). Profesor M. Kuliszkiewicz-Janus jest koordynatorem i wykła-
dowcą fizyki medycznej dla studentów IV i V roku Wydziału Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy Katedrze działają 2 studenckie koła naukowe 
(opiekunowie: prof. M. Kuliszkiewicz-Janus i prof. T. Wróbel), których praca jest 
wysoko oceniana. 

Profesor D. Wołowiec od 2000 r. wygłasza corocznie, w ramach programu wy-
miany nauczycieli akademickich Erasmus, wykłady dla studentów Wydziału Sto-
matologii Uniwersytetu Lille 2 z hematologii, które cieszą się uznaniem studentów 
i władz uczelni.

Wyrazem uznania dla osiągnięć Kliniki było przyznanie jej pracownikom Me-
dali Edukacji Narodowej w 2014 r. (prof. M. Kuliszkiewicz-Janus, prof. L. Usnar-
ska-Zubkiewicz), Medali Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjolo-
gów (prof. D. Wołowiec, prof. L. Usnarska-Zubkiewicz, prof. T. Wróbel), Nagród 
Ministra Zdrowia (prof. K. Kuliczkowski z zespołem) oraz licznych naukowych 
i organizacyjnych nagród JM Rektora UMW. 

Profesor M. Podolak-Dawidziak była przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego 
„Advances in Clinical and Experimental Medicine” (od 2008; IF = 1,097 pkt.), 
członkiem Kolegium Redakcyjnego i Naukowego „Onkologii w Praktyce Klinicz-
nej”, „Acta Haematologica Polonica”, „Hematologii”. Profesor D. Wołowiec jest 
członkiem komitetów redakcyjnych „Acta Haematologica Polonica”, „Dental and 
Medical Problems”, „Recent Patents on Anticancer Drug Discovery”. Profesor 
T. Wróbel jest redaktorem działu „Choroby układu chłonnego” w czasopiśmie 
„Hematologia” oraz redaktorem tematycznym w „Acta Haematologica Polonica”.

Klinika zorganizowała konferencję pt. „Hematologia wieku podeszłego” 
w dniach 19–20.04.2013 r. (przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organiza-
cyjnego był prof. K. Kuliczkowski) oraz konferencję pt. „Nowotwory hematolo-
giczne wysokiego ryzyka” w dniach 10–11.04.2015 r. (przewodniczący Komitetu 
Naukowego i Organizacyjnego również był prof. K. Kuliczkowski). W obu konfe-
rencjach uczestniczyli naukowcy z 16 ośrodków. Materiały z konferencji ukazały 
się w „Acta Haematologica Polonica”.

Profesor K. Kuliczkowski jest członkiem Zarządu Oddziału Wrocławskiego 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiej Unii Onkologii. Profesor M. Po-
dolak-Dawidziak jest członkiem Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa 
Hematologów i Transfuzjologów (od 2005 r.), Zarządu Głównego Towarzystwa 
Internistów Polskich (lata 2001–2016), Komisji Kształcenia Przeddyplomowego 
Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich (od 1999 r.) i Komisji Na-
gród (od 1999 r.), Polskiej Unii Onkologii, International Society for Thrombosis 
and Hemostasis, członkiem Zarządu CEMPO. 

Profesor M. Kuliszkiewicz-Janus była przewodniczącą Oddziału Dolnośląskie-
go Polskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego i jest zastępcą kierownika 
Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych, wykładow-
cą Studium Generale Universitatis Wratislaviensis (2015 r.).

Profesor O. Haus jest przewodniczącą Sekcji Cytogenetyki Hematoonkologicz-
nej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i członkiem Komisji Rewizyjnej 
Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce, a także przedstawicielem Polski 
w European Cytogeneticists Association (ECA). 

Profesor L. Usnarska-Zubkiewicz jest przewodniczącą Sekcji Hematologii Za-
rządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich, przewodniczącą zarządu Od-
działu Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 
członkiem Grupy Szpiczakowej PTHiT, członkiem Zarządu Oddziału Wrocław-
skiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 

Profesor D. Wołowiec jest członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą Dolno-
śląskiej Rady Lekarskiej, w Polskim Towarzystwie Hematologów i Transfuzjolo-
gów był członkiem komisji rewizyjnej (lata 2011–2015), a od 2015 r. jest członkiem 
zarządu głównego.

Klinika posiada 34 łóżka szpitalne i 12 łóżek na oddziale przeszczepowym oraz 
Poradnię Hematologiczną z Oddziałem Dziennym (6 łóżek) i Poradnię Poprzesz-
czepową. Zespół Kliniki uczestniczy w pracach Polskiej Grupy Leczenia Białaczek 
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K atedra i Klinika Kardiologii UMW realizuje 3 podstawowe zadania przy-
pisane tego rodzaju jednostkom akademickim: działalność dydaktyczną 
w ramach szkolenia przed- i podyplomowego, prowadzenie badań nauko-

wych i działalność kliniczną z zakresu kardiologii na możliwie najwyższym po-
ziomie. Katedra i Klinika Kardiologii stanowi więc ważną jednostkę Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocła-
wiu zajmującą się tą dziedziną medycyny. Zgodnie z uznawanym paradygmatem 
najważniejszą cechą kardiologii akademickiej – obok jakości usług medycznych, 
zunifikowanych standardów postępowania, kultury pracy, zaawansowanych 
możliwości dydaktycznych, wysokiego stopnia wyszkolenia lekarzy oraz specjali-
stycznych umiejętności w obszarze zaawansowanych technik w kardiologii – jest 
gotowość do podejmowania trudnych wyzwań medycznych i naukowych. Należy 
przy tym dodać również popularyzatorskie działania prozdrowotne z zakresu kar-
diologii skierowane do społeczeństwa. 

W ciągu ostatnich 5 lat Katedra i Klinika Kardiologii przeszła intensywny 
rozwój. Wynikał on z przeniesienia jej struktury do nowoczesnej bazy klinicznej 
w szpitalu uniwersyteckim i bardzo dobrego wyposażenia sprzętowego, ale przede 
wszystkim współdziałania doskonałego zespołu Katedry i Kliniki Kardiologii, do 
którego dołączyli na stałe specjaliści wyszkoleni w dziedzinie hemodynamiki 
i elektrofizjologii, wykształceni w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą. 
Klinika stała się atrakcyjnym miejscem pracy oraz rozwoju naukowego i zawodo-
wego wielu lekarzy.

W omawianym okresie pracownicy Katedry i Kliniki Kardiologii wykazywali 
dużą aktywność naukową, w wyniku której: 3 nauczycieli akademickich uzyskało 
tytuł profesora nauk medycznych; 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowa-
nego nauk medycznych, kolejne postępowanie w tym zakresie zostało wszczęte; 
10 osób uzyskało w ramach Katedry i Kliniki stopień doktora nauk medycznych, 
otwarto 9 dalszych przewodów doktorskich; studia doktoranckie odbyło 5 lekarzy; 
zorganizowano 22 konferencje naukowo-szkoleniowe; przeprowadzono 10 badań 
w ramach działalności statutowej UMW; obecnie są realizowane 3 dalsze zada-
nia oraz grant naukowy; zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013: „Badanie 
hemostazy płytkowej u chorych leczonych angioplastyką z użyciem stentu z po-
wodu ostrego zespołu wieńcowego”; uczestniczono w 5 wieloośrodkowych bada-
niach klinicznych.

Tematyka prowadzonych badań obejmowała zagadnienia ważne z naukowego 
i klinicznego punktu widzenia, czego rezultatem były publikacje w czasopismach 
o wysokim współczynniku wpływu i prezentacje na zjazdach krajowych i mię-
dzynarodowych. W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Kliniki Kardiologii 
opublikowali 161 prac naukowych w czasopismach recenzowanych o zasięgu kra-
jowym i międzynarodowym, uzyskując sumaryczny IF = 220,845 pkt. i 2272 pkt. 
MNiSW/KBN (dodatkowo za prace kontrybutorskie IF = 114,108 pkt.), a także 

Katedra i Klinika Kardiologii

prof. dr hab. Andrzej Mysiak
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mediate Cardiac Unit) wraz z dużym pomieszczeniem dla potrzeb centralnego 
monitorowania. Oddział został zaopatrzony w zaawansowane systemy monito-
rujące układ krążenia i ma możliwość zastosowania respiratorów, ultrafiltracji 
w ramach ciągłej terapii nerkozastępczej, a także systemów automatycznej infuzji 
leków. Stanowi obecnie część obszaru zabiegowego Kliniki Kardiologii, w którym 
znajdują się także 2 sale Pracowni Hemodynamiki (dr hab. W. Kuliczkowski) oraz 
Pracownia Elektrofizjologii. Jest to rozwiązanie zalecane przez ESC, nieczęste 
jeszcze w Polsce, pozwalające na rozwinięcie dynamicznej i kompleksowej opieki 
nad pacjentami wymagającymi zaawansowanej opieki kardiologicznej, które daje 
możliwość bezpośredniej, optymalnej opieki nad pacjentami z destabilizacją ukła-
du krążenia, przy udziale zespołu złożonego z kardiologów interwencyjnych, elek-
trofizjologów i lekarzy zajmujących się intensywną terapią kardiologiczną. Stwarza 
ono również podstawę do utworzenia modułu funkcjonalnego intensywnej tera-
pii kardiologicznej rozciągającego się w nagłych sytuacjach na wszystkie obsza-
ry działania Kliniki Kardiologii. Służą temu nowoczesne techniki diagnostyczne 
i terapeutyczne stosowane przez kardiologów w ramach intensywnej terapii kar-
diologicznej. Należy podkreślić, że pracownie hemodynamiki i elektrofizjologii są 
miejscami zaawansowanej diagnostyki i leczenia zabiegowego i muszą posiadać 
zaplecze funkcjonalne pozwalające na rozwinięcie pełnego frontu intensywnej te-
rapii, szczególnie w ośrodkach klinicznych, gdzie częściej trafiają pacjenci, których 
leczenie jest wyzwaniem i u których jest prowadzone nowatorskie leczenie wyma-
gające stosowania zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych 
wiążących się z określonym ryzykiem, a więc koniecznością zapewnienia wyższego 
poziomu asekuracji. Należy podkreślić, że uzyskiwane w wyniku monitorowania 
on-line dane patofizjologiczne dotyczące układu krążenia w okresie destabilizacji 
z jednej strony stwarzają możliwość optymalizacji leczenia, a z drugiej rejestro-
wane obserwacje stanowią podstawę do budowania wielolowymiarowych modeli 
układu krążenia w celu prowadzenia ważnych i trudnych badań naukowych.

Istotnym osiągnięciem było uzyskanie przez 2 pracowników Katedry i Kliniki 
Kardiologii akredytacji European Society of Cardiology (ESC), ważnej w Unii Eu-
ropejskiej (dr M. Kobusiak-Prokopowicz, prof. A. Mysiak).

Zreorganizowano również Pracownię Echokardiografii spełniającą obecnie 
najwyższe krajowe i międzynarodowe wymogi kadrowe i sprzętowe, która ma 
akredytację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Pracownia Echokardio-
grafii specjalizuje się w ponadstandardowej ocenie czynności mięśnia sercowego 
na podstawie pomiaru odkształcenia miokardium z użyciem techniki śledzenia 
markerów akustycznych (speckle tracking) i Dopplera tkankowego, w echokardio-
grafii trójwymiarowej w czasie rzeczywistym oraz w kompleksowych spoczynko-
wych i obciążeniowych badaniach pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną 
frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF), w tym z kardiomiopatiami metabolicz-
nymi (prof. W. Kosmala). 

W Klinice Kardiologii USK leczy się rocznie ok. 3 tys. pacjentów (w tym ok. 
1 tys. na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej) z powodu choroby niedo-

czynnie uczestniczyli w międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych; 
w rezultacie opublikowano 101 streszczeń prezentowanych prac.

W Katedrze i Klinice Kardiologii realizowano również współpracę naukową 
z innymi ośrodkami, w tym z: Menzies Research Institute w Hobart w Australii 
w ramach umowy zawartej pomiędzy UMW a Uniwersytetem Tasmańskim z za-
kresu niewydolności serca (prof. Thomas H. Marwick, prof. Wojciech Kosmala); 
Kliniką Intensywnej Terapii Operacyjnej Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech 
z zakresu badań dotyczących patofizjologii wstrząsu kardiogennego, zespołu po-
resuscytacyjnego oraz intensywnej terapii (prof. Berndt Boettiger, prof. Andrzej 
Mysiak); Politechniką Wrocławską z zakresu wykorzystania teorii chaosu w ba-
daniach nad patofizjologią komorowych zaburzeń rytmu serca (prof. Wojciech 
Glabisz, prof. A. Mysiak, dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz); Uniwersytetem 
Wrocławskim z zakresu badań nad rolą metali ciężkich w patofizjologii ostrych ze-
społów wieńcowych (prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk, prof. A. Mysiak); z Bio- 
bankiem, dzięki któremu możliwe jest długoterminowe gromadzenie materiału 
biologicznego w celu wykorzystania dla potrzeb przekrojowych, w tym wielo-
ośrodkowych, badań naukowych (prof. A. Mysiak, dr hab. Wiktor Kuliczkowski).

Główne kierunki badań dotyczyły: patofizjologii przewlekłej niewydolności 
serca, w tym u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF) 
oraz z kardiomiopatiami metabolicznymi; patofizjologii ostrej niewydolności 
serca, w tym wstrząsu kardiogennego, oraz zatrzymania krążenia i choroby po-
resuscytacyjnej; elektrofizjologii komorowych zaburzeń rytmu serca (na podsta-
wie metodologii teorii chaosu); patofizjologii nadciśnienia tętniczego; patofizjo-
logii i terapii ostrych zespołów wieńcowych; tworzenia baz wiedzy w obszarze 
kardiologii.

Profesor A. Mysiak przewodniczył Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicz-
nej i Resuscytacji ZG Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz jest wice-
prezesem Polskiej Rady Resuscytacji, dr hab. Marta Negrusz-Kawecka, prof. 
nadzw. oraz prof. Jacek Gajek przewodniczyli Wrocławskiemu Oddziałowi PTK,  
dr M. Kobusiak-Prokopowicz, prof. A. Mysiak brali udział w pracach Acute Car-
diac Care Association of the European Society of Cardiology.

Bezpośrednio przed zaplanowanym przeniesieniem 60-łóżkowej Kliniki Kar-
diologii do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocła-
wiu w 2010 r., w wyniku starań kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii, udało się 
doprowadzić do utworzenia nowoczesnego oddziału intensywnej terapii kardiolo-
gicznej, którego powstania w tej formie wcześniej nie przewidywano. Wymagało 
to gruntownej zmiany projektu obszaru przeznaczonego dla Kliniki Kardiologii 
w USK oraz jej profilu wyposażenia. Dzięki wsparciu ze strony władz Uczelni 
i USK oraz zaangażowaniu zespołu Katedry i Kliniki Kardiologii bardzo szyb-
ko został uruchomiony jeden z największych i najlepiej wyposażonych w Polsce 
17-łóżkowy oddział prowadzenia intensywnej terapii kardiologicznej spełniający 
wymogi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Jest on podzielony 
na część właściwą (Intensive Cardiac Care Unit – ICCU) i tzw. pośrednią (Inter-
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krwiennej serca i jego różnie uwarunkowanej niewydolności, zaburzeń rytmu ser-
ca, nadciśnienia tętniczego i wad zastawkowych, a także rzadkich schorzeń układu 
krążenia. Dotyczy to także pacjentów, u których występują znaczące uszkodzenia 
wielonarządowe, ale towarzyszące objawy ze strony układu krążenia wymuszają 
jego pierwszoplanową stabilizację. Rocznie wykonuje się ok. 1,7 tys. koronarogra-
fii i 800 angioplastyk wieńcowych, w tym ok. 400 w przebiegu ostrych zespołów 
wieńcowych. Poza tym wszczepia się ok. 200 stymulatorów serca, ok. 80 kar-
diowerterów-defibrylatorów, w tym z funkcją resynchronizujacą. Jako pierwszy 
oddział kardiologii we Wrocławiu Klinika Kardiologii podjęła w 2010 r., jeszcze 
w ramach funkcjonowania w poprzedniej lokalizacji, 24-godzinny dyżur „zawa-
łowy”. Stwarza to z jednej strony możliwość jak najszybszego leczenia pacjentów 
z występującym w warunkach pozaszpitalnych ostrym zespołem wieńcowym, 
a jednocześnie pozwala na natychmiastowe wykonywanie pilnych kardiologicz-
nych procedur interwencyjnych, gdy taka konieczność powstanie u pacjentów 
1000-łóżkowego wieloprofilowego szpitala klinicznego. 

Należy podkreślić, że Klinika Kardiologii USK od 5 lat realizuje kontrakt z NFZ 
z korzystnym, znacząco dodatnim, wynikiem finansowym.

Dzięki doskonałemu profesjonalnemu zespołowi w Klinice wdrożono w ostat-
nich latach wiele, wykonywanych dotychczas tylko w niektórych ośrodkach kar-
diologicznych w Polsce, nowych procedur kardiologicznych, których bezpieczne 
przeprowadzenie wymaga perfekcyjnego przygotowania lekarzy i pielęgniarek, 
w tym: przezskórne zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych (dr hab. W. Ku-
liczkowski, dr Marcin Protasiewicz); TAVI – przezskórne wszczepianie zastawki 
aortalnej (dr hab. W. Kuliczkowski, dr M. Protasiewicz), a we współpracy z Kliniką 
Chirurgii Serca również drogą przezkoniuszkową; przezskórne zamykanie ubyt-
ków w przegrodzie międzykomorowej (dr hab. W. Kuliczkowski, dr M. Protasie-
wicz); przezskórne ablacje przegrody międzykomorowej u pacjentów z kardiomio-
patią przerostową (dr Tomasz Grzebieniak, lek. Krzysztof Ściborski); przezskórne 
zamykanie uszka lewego przedsionka z zastosowaniem samorozprężalnego oklu-
dera (dr hab. W. Kuliczkowski); denerwacje tętnic nerkowych stosowane u pacjen-
tów z tzw. opornym nadciśnieniem tętniczym (dr M. Protasiewicz); przezskórne 
usuwanie uszkodzonych elektrod stymulatorowych i defibrylatorowych (dr hab. 
W. Kuliczkowski, lek. Marcin Dzidowski) – dzięki zwiększeniu profesjonalnego 
składu kadrowego Pracowni Elektrofizjologii i rozszerzeniu spektrum dotychczas 
wykonywanych zabiegów, takich jak wszczepianie urządzeń stymulujących serce 
(w tym resynchronizujących – CRT) i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz 
badania elektrofizjologiczne i ablacje; krioablacje u pacjentów z napadowym migo-
taniem przedsionków (lek. M. Dzidowski); kontrolowana hipotermia u pacjentów 
po zatrzymaniu krążenia.

Rozpoczęto również przygotowania do przeprowadzania zabiegów wspomaga-
nia lewej komory serca (w tym u chorych we wstrząsie kardiogennym; za pomocą 
systemu Impella 5.0) oraz ciągłego pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO – 
Extracorporeal Continuous Membrane Oxygenation).

W ramach dalszych działań organizacyjnych i logistycznych w Klinice Kardio-
logii wprowadzono system tzw. list kontrolnych (check-list), co zostało wyróżnio-
ne przez Międzynarodową Komisję Akredytacyjną przeprowadzającą działania 
audytowe w USK jako dążność do optymalizacji wykonywania procedur medycz-
nych, a tym samym zwiększania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjen-
tów. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu coachingu dla pracowników 
Katedry i Kliniki Kardiologii, które miały na celu poprawę organizacji pracy kli-
nicznej i naukowej.

W Katedrze i Klinice Kardiologii rocznie kształci się ok. 400 studentów Wy-
działu Lekarskiego, w tym English Division, oraz kilkudziesięciu lekarzy w ra-
mach podstawowego trybu specjalizacyjnego i klinicznych staży cząstkowych. 

W ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono wiele działań, których celem było 
usprawnienie procesu dydaktycznego i zwiększenie jego skuteczności. Do ich re-
zultatów należy zaliczyć: utworzenie w Katedrze Kardiologii modułowej, wypo-
sażonej multimedialnie bazy dydaktycznej, złożonej z 2 obszarów, pozwalającej 
na elastyczne formatowanie w odniesieniu do wielkości i jakości bieżących rów-
noległych potrzeb, przy zmiennej liczbie uczestników (seminaria ze studentami, 
odprawy lekarskie, konsylia typu Heart Team, spotkania i konferencje naukowe, 
warsztaty kliniczne); opracowanie w formule elektronicznej cyklu sukcesywnie 
nowelizowanych 14 seminariów dla studentów z zakresu kardiologii, opierają-
cych się na obowiązujących najnowszych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego; wyszkolenie 12 specjalistów kardiologów oraz 6 lekarzy z za-
kresu chorób wewnętrznych; obecnie w trakcie szkolenia z zakresu kardiologii 
jest 9 lekarzy i 3 z zakresu chorób wewnętrznych; prowadzenie wykładów przez 
pracowników Kliniki w ramach kilkudziesięciu kursów dydaktycznych; rozwój 
studenckiego koła naukowego (obecnie 76 członków, opiekun: dr hab. M. Negrusz-
-Kawecka, prof. nadzw.), czego rezultatem są prezentacje na konferencjach nauko-
wych i publikacje wyników prac prowadzonych studentów, którzy uczestnicząc 
w działalności kliniki, uzyskują podstawową wiedzę z zakresu warsztatu nauko-
wego oraz klinicznego.

Jako ważne należy również uznać uczestnictwo pracowników Katedry i Kli-
niki Kardiologii w kolejnych edycjach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i obcho-
dach Światowego Dnia Serca. W siedzibie Kliniki prezentowano wiedzę na temat 
współczesnej kardiologii szerokiemu kręgowi odbiorców. Podstawową intencją 
było przekazywanie informacji o tym, że większości przedwczesnych zgonów 
z powodu zawałów serca i udarów mózgu można byłoby uniknąć, gdyby odwra-
calne czynniki wiążące się z ryzykiem sercowo-naczyniowym były kontrolowane. 
Jednym z celów było również stworzenie przyjaznego wizerunku szpitala. W tych 
działaniach uczestniczyli także studenci aktywni w SKN Kardiologicznym, dla 
których było to jedno z pierwszych ważnych doświadczeń z zakresu praktycznego 
kształcenia zawodowego, szczególnie na płaszczyźnie kontaktu z pacjentami. Wy-
mienione spotkania edukacyjne służyły również budowaniu wzajemnego zaufania 
pomiędzy lekarzami a pacjentami Kliniki Kardiologii. 



 398 

Należy także podkreślić, że w omawianym okresie nauczyciele akademiccy Ka-
tedry i Kliniki Kardiologii uzyskali liczne nagrody i odznaczenia: Srebrny Medal 
za Długoletnią Służbę (dr M. Kobusiak-Prokopowicz); Nagrody JM Rektora UMW 
(dr Dariusz Biały, prof. J. Gajek, prof. W. Kosmala, prof. A. Mysiak, dr M. Protasie-
wicz, dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala); Nagrodę Menzies Research Institute 
w Hobart w Australii (prof. W. Kosmala); Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego (prof. W. Kosmala).
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K atedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej ma swój po-
czątek w 1958 r., kiedy to pod kierunkiem prof. Zdzisława Wiktora roz-
poczęła działalność pierwsza nie tylko w Polsce, ale i w Europie klinika 

zajmująca się przede wszystkim chorobami nerek i leczeniem nerkozastępczym, 
co znalazło odzwierciedlenie w nazwie jednostki – Klinika Nefrologii.

Jednostka ta została utworzona na bazie Oddziału B III Kliniki Chorób We-
wnętrznych w szpitalu przy ul. Traugutta 57/59. 

W 1998 r. kierownikiem Kliniki został prof. dr hab. Marian Klinger. W 2001 r. 
Katedra i Klinika Nefrologii rozszerzyła swą nazwę o drugi człon – „Medycyny 
Transplantacyjnej”. Wynikło to z dużej dynamiki przeszczepiania.

Dnia 6.07.2010 r. zmarł prof. dr hab. Jakub Kuźniar. 
Ostatnie kilkanaście lat to okres ożywionej współpracy zagranicznej i wymiany 

naukowej, a także zwiększenia liczby publikacji w renomowanych czasopismach 
z listy filadelfijskiej. Dorobek naukowy Katedry został przedstawiony w ponad 
1,3 tys. publikacji. Na międzynarodowych i krajowych kongresach zaprezentowa-
no ponad 700 prac. W tym okresie 4 osoby uzyskały tytuły profesorskie (Maria 
Boratyńska, J. Kuźniar, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska), a 5 – stopień na-
ukowy doktora habilitowanego (W. Weyde, M. Krajewska, Oktawia Mazanowska, 
Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik). Potwierdzeniem wysokiej, międzynarodowej 
pozycji Kliniki jest nadanie jej przez European Renal Association statusu Euro-
pean Training Center, a także wybór prof. M. Klingera do zarządu Europejskie-
go Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad 
Toksemią Mocznicową. 

Dnia 13.06.2011 r. Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyj-
nej została przeniesiona do nowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy 
ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Działalność naukowa w latach 2010–2015 koncentrowała się głównie na 3 za-
gadnieniach: diagnostyce i terapii kłębuszkowych zapaleń nerek; hemodializo-
terapii oraz dializach otrzewnowych w powiązaniu z dostępem naczyniowym; 
transplantacjach nerek. W diagnostyce i terapii kłębuszkowych zapaleń nerek 
poszukiwano nowych wskaźników rokowania i aktywności immunologicznego 
procesu zapalnego.

Kłębuszkowe zapalenia nerek przebiegające pod różnymi postaciami klinicz-
nymi stanowią, po cukrzycowej chorobie nerek, najistotniejszą przyczynę uszko-
dzenia nerek prowadzącego do konieczności wdrożenia terapii nerkozastępcz-
nej. Biopsja nerki, będąca zabiegiem inwazyjnym, pozostaje złotym standardem 
w diagnostyce określonej postaci glomerulopatii. W celu wczesnej nieinwazyjnej 
diagnostyki glomerulopatii kontynuowano badania nad biomarkerami. Przykła-
dem mogą być przeciwciała anty-PLA2R, charakterystyczne dla idiopatycznej 
nefropatii błoniastej. Nowe biomarkery powinny ułatwić rozpoznanie rodzaju 
uszkodzenia, ocenę aktywności, ryzyka progresji i odpowiedzi na leczenie w pier-
wotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleniach nerek bez konieczności wyko-
nywania inwazyjnego badania. Możliwe, że w przyszłości informacje uzyskane 

Katedra i Klinika  
Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

prof. dr hab. Marian Klinger



 402  403 

W dziedzinie hemodializy i dializy otrzewnowej prowadzono badania dotyczą-
ce zaburzeń metabolicznych, ograniczenia chorobowości i śmiertelności sercowo-
-naczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem chorych na cukrzycę i osób w wie-
ku podeszłym. Prowadzono także badania nad nowymi rozwiązaniami z zakresu 
wytwarzania dostępu naczyniowego. 

Wieloletnie doświadczenia z zakresu wytwarzania dostępu naczyniowego za-
owocowały licznymi publikacjami o znaczeniu międzynarodowym. Wykształcenie 
kolejnych pokoleń nefrologów kontynuujących wrocławską szkołę dostępu naczy-
niowego powinno zaowocować dalszą poprawą opieki nad chorymi wymagającymi 
hemodializy. Prowadzono prace nad dojrzewaniem przetok dializacyjnych anali-
zujące wpływ różnych czynników ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trudnych 
chorych, u których brak dostępu naczyniowego stanowi zagrożenie dla życia. 

Współpraca z Wydziałem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego za-
owocowała rozwojem badań nad rehabilitacją osób wymagających terapii nerko-
zastępczej. 

We współpracy z kardiologami w ramach dużego projektu międzynarodowego 
prowadzono badania nad oceną nawodnienia osób dializowanych. Wyznaczenie 
adekwatnej tzw. „suchej wagi” chorego ma istotne znaczenie w rokowaniu chorych 
dializowanych oraz ograniczeniu śmiertelności. 

W dziedzinie transplantacji nerek badano uszkodzenie niedokrwienno-re-
perfuzyjne przeszczepianej nerki, a także zajmowano się monitorowaniem stanu 
układu immunologicznego biorców przeszczepu oraz indywidualizacji leczenia 
immunosupresyjnego. Ważnym zadaniem pozostaje zwiększenie liczby przeszcze-
pów od dawców żywych.

Zespół Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej prowadził 
badania nad wpływem przedtransplantacyjnej i potransplantacyjnej komórkowej 
i humoralnej alloreaktywności oraz wpływem czynników genetycznych zależnych 
od dawcy nerki na proces odrzucania i odległą czynność przeszczepu. Badano 
rolę odporności wrodzonej w uszkodzeniu niedokrwienno-reperfuzyjnym i od-
rzucaniu przeszczepu, zastosowania nowych leków immunosupresyjnych oraz 
nowoczesnych metod leczenia odrzucania przeszczepu (pozaustrojowa fotofere-
za). Prowadzono badania nad tolerancją immunologiczną, w tym nad komórkami 
regulatorowymi i cząsteczkami współstymulującymi u biorców przeszczepu.

Do badań wprowadzono techniki biologii molekularnej, służące do oznaczania 
mediatorów odpowiedzi immunologicznej w tkankach i limfocytach krwi obwo-
dowej oraz badania polimorfizmu genów dla cytokin, czynników wzrostu i mar-
kerów zapalenia. Unowocześniono leczenie chorych z przeszczepioną nerką.

Celem strategicznym w opiece nad biorcą przeszczepionej nerki jest wydłu-
żenie jej przeżycia. Obecne oczekiwane czasy przeżycia nerki przeszczepionej 
sięgają nie kilku, ale kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Aby sprostać temu 
wyzwaniu wobec dominującego wpływu humoralnego uszkodzenia przeszczepu, 
w rutynowej opiece potransplantacyjnej wprowadzono monitorowanie obecności 
przeciwciał anty-HLA oraz nie-HLA. Pionierskie badania, szczególnie z zakresu 

z analizy proteomiki, metabolomiki moczu będą mogły zastąpić badanie biopsyj-
ne. Wśród proponowonych cząsteczek kandydatów znajdują się przede wszystkim 
czynniki, które mogą mieć znaczenie w patogenezie zmian w obrębie kłębuszków 
nerkowych. Nasze dotychczasowe doświadczenia są obiecujące, zatem pracow-
nicy Kliniki planują kontynuować badania mające na celu ograniczenie rozwoju 
glomerulopatii.

Na uwagę zasługują badane metaloproteinazy (MMP) i ich inhibitory (TIMP). 
Wyniki badań sugerują, iż nadmierny rozplem mezangium, wynikający z patolo-
gicznej aktywności MMP i TIMP, doprowadza do szkliwienia kłębuszków nerko-
wych i włóknienia śródmiąższu. 

Dużo uwagi poświęcono cząstce suPAR, będącej rozpuszczalnym receptorem 
urokinazowego aktywatora plazminogenu. Interakcja suPAR z receptorem uPAR 
prowadzi do zlewania się wyrostków stopowatych podocytów, rozszczelnienia 
bariery filtracyjnej, inicjacji białkomoczu i rozwoju ogniskowego segmentalnego 
stwardnienia kłębuszków nerkowych. Wyniki pokazują istotnie większe stężenia 
suPAR w surowicy chorych z aktywną podocytopatią. 

W najczęstszej glomerulopatii (nefropatii IgA) badano aktywność interleukin. 
Stwierdzono większe stężenia interleukiny 17 w surowicy i moczu w porównaniu 
z innymi glomerulopatiami i z grupą kontrolną zdrowych ochotników. 

W patogenezie nefropatii błoniastej kluczowe znaczenie ma uszkodzenie błony 
podstawnej przez kompleksy immunologiczne (tworzone z antygenami podocy-
tów, np. receptorem fosfolipazy A2) z miejscową aktywacją układu dopełniacza. 
Wśród pacjentów Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej z pierwot-
ną nefropatią błoniastą oraz dodatnimi wynikami wspominanych anty-PLA2R 
stwierdzono istotnie większy białkomocz dobowy oraz istotnie mniejsze stężenia 
białka całkowitego i albumin. 

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych wstępnych badań własnych 
stwierdzono, że przeciwciała skierowane przeciw monomerycznemu CRP mogą 
być uznane za wskaźnik zajęcia nerek w toczniu rumieniowatym układowym. 
W badaniach wstępnych potwierdzono również znaczenie interleukiny 6 oraz 
TNF-α jako wskaźników aktywności toczniowego zapalenia nerek. 

Większość wymienionych biomarkerów ma istotny związek z patogenezą kłę-
buszkowych zapaleń nerek, dlatego można przypuszczać, że wprowadzenie ich 
oznaczania do rutynowej kontroli pozwoli na monitorowanie aktywności cho-
roby i umożliwi wczesną, a przez to skuteczną optymalizację postępowania tera-
peutycznego. Możliwe, że rozwiązaniem będzie jednoczasowe oznaczenie kilku 
biomarkerów, co może okazać się w przyszłości najlepszym wskaźnikiem rokow-
niczym do zachowania funkcji nerek, oceny aktywności nefropatii i postaci kłę-
buszkowego zapalenia nerek.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca międzynarodowa z zakresu bada-
nia biomarkerów w nefropatii IgA, ale również szeroko zakrojone badanie mar-
kerów rokownicznych przewlekłej choroby nerek z uwzględnieniem metod meta-
bolomiki i proteomiki.
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odpowiedzi humoralnej związanej z przeciwciałami nie-HLA, zostały zauważone 
na świecie oraz opublikowane w liczących się czasopismach z listy filadelfijskiej. 
Dalszy rozwój wykrywania czynników immunologicznych wczesnego i późnego 
uszkodzenia przeszczepu powinien pozwolić na oczekiwane wydłużenie przeżycia 
przeszczepu.

Wobec stale odczuwalnego braku narządów do przeszczepienia podjęto zin-
tensyfikowane kroki w celu zwiększenia liczby przeszczepów od dawców żywych. 
W kolejnych latach dzięki zwiększeniu aktywności zespołu w tym obszarze jest 
planowane dalsze upowszechnienie najlepszej formy terapii nerkozastępczej, ja-
ką są przeszczepienia od dawców żywych. Laparoskopowa metoda pozyskiwania 
narządów od żywego dawcy pozwala na dalsze ograniczenie potencjalnej szkody 
dla dawcy.

Warto podkreślić pionierskie metody modulacji aktywności immunologicznej 
dzięki zastosowaniu fotoforezy. Kontynuowanie tej formy terapii zarówno u bior-
ców przeszczepów nerek, jak i u biorców kończyny górnej jest obiecującą metodą 
poprawiającą przeżycie przeszczepu. Pierwsze na świecie wykonanie fotoforezy 
w leczeniu odrzucania kończyny górnej mające miejsce w Klinice zakończyło się 
sukcesem w postaci poprawy czynności przeszczepu. 

We współpracy z kardiologami inwazyjnymi wprowadzono metodę leczenia 
nadciśnienia tętniczego pod postacią denerwacji tętnic nerkowych. Pierwsze na 
świecie denerwacje wykonane u chorych po przeszczepieniu nerki oraz po prze-
szczepieniu serca i nerki spowodowały nie tylko obniżenie ciśnienia tętniczego, 
ale również regresję przerostu mięśnia sercowego, co powinno mieć odzwiercie-
dlenie w poprawie przeżycia nie tylko przeszczepu, ale przede wszystkim chorego.

Współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej powinna zaowo-
cować w najbliższym czasie poznaniem markerów uszkodzenia immunologiczne-
go nerki przeszczepionej na poziomie metabolomiki. Tego typu podejście pozwoli 
na wcześniejszą nieinwazyjną diagnostykę odrzucania przeszczepu.

Obecnie dostępność terapii nerkozastępczej w postaci dializoterapii jest po-
wszechna. Celem strategicznym pozostaje zatem zwiększenie liczby przeszcze-
pów, w tym przede wszystkim przeszczepów od dawców żywych. 

Baza Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej to: Oddział Nefrolo-
giczny z 50 łóżkami, Oddział Transplantacji Nerek z 25 łóżkami, Oddział Dializ 
z 19 stanowiskami, ambulatoryjny oddział dializy otrzewnowej oraz poradnię ne-
frologiczną i transplantacyjną.

Aktywność kliniczna obejmuje: kompleksową diagnostykę i leczenie chorób 
nerek, w tym skojarzonych z chorobami tkanki łącznej i zaburzeniami układu 
immunologicznego; diagnostykę i leczenie chorych przed i po przeszczepieniu 
nerki; leczenie zabiegowe ostrej i przewlekłej niewydolności nerek opierające się 
na hemodializie oraz dializach otrzewnowych, wykonywanie stałego dostępu na-
czyniowego do celów leczenia nerkozastępczego.

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej prowadzi zajęcia 
dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 

oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kursy dotyczą chorób wewnętrznych oraz ne-
frologii. Stale zwiększa się liczba studentów kształcących się w języku angielskim 
w ramach English Division. Zespół Katedry prowadzi także zajęcia dla doktoran-
tów ze stylistyki wypowiedzi naukowej i komunikacji w nauce oraz metodologii 
badań naukowych. 

W ramach kształcenia podyplomowego pracownicy Kliniki wykładają na kur-
sach specjalizacyjnych z glomerulopatii, dializoterapii i transplantologii. Przez ca-
ły rok prowadzi się wykłady dla lekarzy na cotygodniowych spotkaniach czwart-
kowych nad nazwą Podyplomowa Szkoła Nefropatii.
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K ierownikiem Kliniki Nefrologii Pediatrycznej jest prof. zw. dr hab. Da-
nuta Zwolińska, pełniąca tę funkcję od 1996 r. W Klinice są ponadto za-
trudnieni: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, 4 adiunkci, w tym 

2 ze stopniem doktora habilitowanego nauk medycznych, 3 asystenci, w tym 1 ze 
stopniem doktora nauk medycznych, 4 słuchacze studiów doktoranckich, starszy 
wykładowca, pracownik naukowo-techniczny i 3 lekarze kliniczni. W 2012 r. na 
emeryturę przeszła dr Anna Wawro.

Lata 2011–2015 to w historii Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej okres 
dynamicznego rozwoju naukowego i początek pracy w nowej lokalizacji Akade-
mickiego, a następnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 
we Wrocławiu.

Od 2011 r. Klinika dysponuje bazą 34 łóżek na Oddziale Nefrologicznym, za-
pewniając jednocześnie warunki do całodobowego pobytu rodziców i opieku-
nów najmłodszych pacjentów. Rocznie na Oddziale jest hospitalizowanych ok. 
1,5 tys. dzieci. Stacja dializ liczy 9 stanowisk zabiegowych do prowadzenia he-
modializ, dysponuje również aparaturą do prowadzenia technik ciągłych. W jej 
skład wchodzą także sale monitoringu dializy otrzewnowej. Liczba wykonywa-
nych rocznie zabiegów hemodializ wynosi ok. 6,2 tys. 

Klinika pozostaje jedynym na Dolnym Śląsku ośrodkiem dializoterapii dla 
dzieci, leczącym małych pacjentów metodami dializy otrzewnowej i hemodiali-
zy, i jednym z nielicznych w skali kraju obejmującym opieką również dorosłych 
hemodializowanych. Jest także jedyną jednostką w makroregionie wykonującą 
biopsję nerek u dzieci. 

Nowoczesna Pracownia Badań Urodynamicznych umożliwia zastosowanie 
kompleksowych metod diagnostycznych u dzieci z zaburzeniami czynności dol-
nych dróg moczowych, w tym moczenia nocnego. Działalność usługowa w tym 
zakresie została wzbogacona o udział w kampanii społeczno-edukacyjnej „Mo-
czeniu nocnemu powiedz: dobranoc!” i współtworzenie strony internetowej (mo-
czenieudzieci.pl) z informacjami dotyczącymi tego zagadnienia, przeznaczonymi 
zarówno dla lekarzy, jak i dla rodziców (Katarzyna Kiliś-Pstrusińska).

Działalność naukowa Kliniki pozostaje w ścisłym związku z kontekstem kli-
nicznym, stanowiącym zawsze punkt odniesienia dla podejmowanych badań, 
dlatego tematyka realizowanych projektów ma na celu wykorzystanie najnow-
szych zdobyczy techniki i aktualnej wiedzy do poprawy rokowania i jakości życia 
pacjentów. 

Wyrazem tych tendencji są m.in.: stosowanie bioimpedancji w ocenie stopnia 
przewodnienia dzieci z zespołem nerczycowym oraz dzieci i dorosłych z prze-
wlekłą chorobą nerek w stadium schyłkowym, ocena stanu naczyń za pomocą 
pomiaru szybkości fali tętna (PWV – pulse wave velocity) u  tych pacjentów, 
a także nowatorska metoda analizy stężeń produktów końcowych glikacji (AGE 
– advanced glycation endproducts) za pomocą skórnej autofluorescencji (sAF – 
skin autofluorescence), niestosowana dotąd na świecie u dzieci. Klinika dysponuje 
zapleczem naukowo-badawczym w postaci laboratorium.

Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej

prof. dr hab. Danuta Zwolińska
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ły nagradzane na międzynarodowych zjazdach nefrologicznych (Modern Aspects 
of Nephrology and Hypertension 2011 r. , European Renal Association – European 
Dialysis Transplant Association 2013 r. – K. Musiał).

Stała obecność naukowa na forum krajowym przejawia się m.in. aktywnym 
udziałem w konferencjach Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNefD), 
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, podczas których są wygłaszane re-
feraty programowe i prezentowane, w formie ustnej i plakatów, najnowsze wyniki 
badań. Samodzielni pracownicy Kliniki są stałymi członkami komitetów nauko-
wych licznych krajowych konferencji, w tym PTNefD.

Pozycja naukowa Kliniki znajduje odzwierciedlenie w wysokich miejscach 
w rankingu Uczelni, plasującym ją w pierwszej dziesiątce jednostek Wydziału 
Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Sukcesy te są widoczne także w indy-
widualnych rankingach np. 10 pracowników UMW z najwyższym sumarycznym 
czynnikiem IF ogłaszanych każdego roku (2011 r. – D. Zwolińska, K. Musiał; 
2013 r. – D. Zwolińska). 

Profesor D. Zwolińska jest członkiem komitetów redakcyjnych renomowanych 
zagranicznych czasopism nefrologicznych („Pediatric Nephrology”, „International 
Journal of Nephrology”) oraz 6 polskich czasopism. Profesor K. Kiliś-Pstrusińska 
jest członkiem komitetu redakcyjnego „Family Medicine and Medical Care Review”.

O renomie ośrodka może świadczyć też aktywność w gremiach towarzystw 
naukowych. Od 2007 r. prof. D. Zwolińska jest przewodniczącą Oddziału Dolno-
śląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz wiceprzewodniczącą Za-
rządu Głównego PTP. Jest też członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nefro-
logii Dziecięcej. K. Kiliś-Pstrusińska jest członkiem Komisji Rewizyjnej PTNefD. 
A. Medyńska jest sekretarzem Oddziału Dolnośląskiego PTP. Pracownicy Kliniki 
pełnią również funkcje w Zarządzie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towa-
rzystwa Nefrologicznego (K. Musiał – wiceprzewodnicząca, K. Kiliś-Pstrusińska, 
Maria Miler – członkowie zarządu).

Należy podkreślić, że od 2013 r. prof. D. Zwolińska pełni funkcję konsultanta 
krajowego w dziedzinie nefrologii dziecięcej. Kieruje również pracą ogólnopol-
skiego zespołu ekspertów, opracowującego z ramienia PTNefD wytyczne postę-
powania u dzieci z nadciśnieniem tętniczym dla lekarzy rodzinnych, pediatrów 
i nefrologów dziecięcych.

Pracownicy Kliniki uczestniczą w pracach grup ekspertów tworzących po-
dobne zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w innych scho-
rzeniach nefrologicznych: K. Kiliś-Pstrusińska – postępowanie z noworodkiem 
i niemowlęciem z prenatalnym podejrzeniem wady wrodzonej układu moczowego 
(wytyczne opublikowane w 2009 r.); postępowanie z dziećmi z zakażeniami dróg 
moczowych (wytyczne opublikowane w 2015 r.); K. Musiał – zasady postępowania 
i leczenia dzieci z zespołem nerczycowym (wytyczne opublikowane w 2015 r.).

Działalność dydaktyczna Kliniki obejmuje zarówno nauczanie propedeuty-
ki pediatrii i nefrologii dziecięcej dla studentów III, IV i VI roku Wydziału Le-

Główne kierunki badań realizowanych w Klinice dotyczą zaburzeń metabo-
licznych, immunologicznych i czynników progresji przewlekłej choroby nerek, 
biozgodności i powikłań metod leczenia nerkozastępczego, jakości życia dzieci 
z przewlekłą chorobą nerek i ich rodziców, patogenezy i terapii pierwotnych oraz 
wtórnych glomerulopatii, diagnostyki i terapii wad układu moczowego oraz za-
burzeń czynnościowych dolnych dróg moczowych.

Klinika bierze również udział w międzynarodowym projekcie pt.: „Genetyczne 
determinanty przepuszczalności błony otrzewnowej u dzieci przewlekle dializo-
wanych”, koordynowanym przez Klinikę Nefrologii Pediatrycznej w Heidelbergu, 
oraz w badaniu PREDICT oceniającym skuteczność profilaktyki zakażeń układu 
moczowego u dzieci z odpływami pęcherzowo-moczowodowymi, koordynowa-
nym przez Klinikę Nefrologii Pediatrycznej w Mediolanie. Kolejny projekt dotyczy 
badań genetycznych u dzieci z zespołem nerczycowym, a jego wstępne wyniki 
zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie nefrologicznym „Kidney In-
ternational”.

O jakości pracy naukowej jednostki świadczą liczne awanse. W latach 2011– 
–2015 tytuł profesora otrzymała K. Kiliś-Pstrusińska, stopień doktora habilito-
wanego Irena Makulska, Dorota Polak-Jonkisz i Kinga Musiał, a stopień doktora 
nauk medycznych Anna Jakubowska. W tym czasie 4 lekarzy uzyskało tytuł spe-
cjalisty w dziedzinie nefrologii dziecięcej. Pod kierunkiem pracowników Kliniki 
2 lekarzy uzyskało specjalizację z nefrologii, a 4 – z pediatrii. Klinika dysponuje 
10 miejscami szkoleniowymi z dziedziny pediatrii i 6 miejscami szkoleniowymi 
z zakresu nefrologii dziecięcej.

Osiągnięcia naukowe i liczne publikacje były honorowane nagrodami Ministra 
Zdrowia (2011 r. – D. Zwolińska, D. Polak-Jonkisz, K. Musiał; 2012 r. – D. Zwo-
lińska, K. Musiał; 2014 r. – K. Musiał), nagrodami JM Rektora UMW (2012 r. 
– D. Zwolińska, D. Polak-Jonkisz, K. Musiał; 2013 r. – D. Polak-Jonkisz; 2014 r. 
– K. Musiał; 2015 – D. Zwolińska, K. Kiliś-Pstrusińska; 2015 r. – D. Zwolińska, 
D. Polak-Jonkisz; 2015 r. – D. Zwolińska, K. Musiał), nagrodą JM Rektora SUM 
(2014 r. – K. Kiliś-Pstrusińska) oraz nagrodą Polskiego Towarzystwa Nefrologii 
Dziecięcej w kategorii „Wybitny naukowiec” (2015 r. – K. Musiał). Pracownicy Kli-
niki byli również nagradzani za osiągnięcia dydaktyczne (Medal Komisji Edukacji 
Narodowej – D. Polak-Jonkisz; nagroda JM Rektora UMW – Anna Medyńska). 
K. Kiliś-Pstrusińska w 2012 r. otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Bieżące zagadnienia z zakresu nefrologii dziecięcej były prezentowane wielo-
krotnie na międzynarodowych konferencjach w formie referatów programowych 
(European Renal Association – European Dialysis Transplant Association, Mo-
dern Aspects of Nephrology and Hypertension – D. Zwolińska; VI International 
Congress of Public Health – K. Kiliś-Pstrusińska; Modern Aspects of Nephrology 
and Hypertension – K. Musiał), ustnych prezentacji (Modern Aspects of Nephro-
logy and Hypertension 2011 i 2012 r. – K. Musiał; European Society for Paediatric 
Nephrology 2012 r. – K. Musiał; European Renal Association – European Dialysis 
Transplant Association 2013 r. – K. Musiał) i licznych plakatów. Wyniki badań by-
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karskiego oraz English Division, jak i nauczanie pediatrii dla studentów IV roku 
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz English Division. Oprócz ćwiczeń 
praktycznych przy łóżku chorego odbywają się seminaria dla studentów VI roku 
Wydziału Lekarskiego oraz English Division, a także wykłady z nefrologii dziecię-
cej dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego i English Division oraz wykłady 
z pediatrii dla studentów IV roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i English 
Division.

Zakres szkolenia podyplomowego wybiega poza standardowe kursy dla le-
karzy stażystów oraz specjalistów w dziedzinie pediatrii i nefrologii. Regularne 
posiedzenia Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są 
okazją do prezentacji szerokiej gamy zagadnień pediatrycznych przez ekspertów 
z różnych dziedzin, a również okazją do wymiany doświadczeń między lekarza-
mi z Dolnego Śląska. Klinika organizuje także corocznie cykl szkoleń dla lekarzy 
pediatrów pod patronatem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Jest organizatorem kur-
su CMKP z nefrologii dziecięcej. Pracownicy kliniki są również wykładowcami 
w ramach innych kursów CMKP (D. Zwolińska, K. Kiliś-Pstrusińska, I. Makul-
ska) i kursów szkoleniowych dla pielęgniarek pod patronatem Dolnośląskiej Izby 
Pielęgniarskiej (K. Kiliś-Pstrusińska, K. Musiał). Klinika organizuje również akcje 
informacyjne dla rodziców dzieci ze schorzeniami nerek. 

Dowodem skuteczności tych działań są przyznawane przez Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci odznaki „Przyjaciel Dziecka” (D. Zwolińska, I. Makulska, D. Polak-
-Jonkisz). Studenci koła naukowego działającego przy Klinice, którego opiekunem 
do 2012 r. była A. Wawro, a obecnie jest K. Musiał, są od 2013 r. współorganiza-
torami cyklicznych szkoleń pt.: „Studenci o przeszczepach”, skierowanych głów-
nie do młodzieży i mających na celu edukację oraz propagowanie idei dawstwa 
rodzinnego, a od 2014 r. także konferencji ogólnopediatrycznych połączonych 
z zajęciami warsztatowymi dla studentów i lekarzy stażystów. Studenci rokrocz-
nie prezentują swoje prace na międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjach 
studenckich kół naukowych, a od 2014 r. także podczas konferencji Polskiego To-
warzystwa Nefrologii Dziecięcej, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W 2012 r. Klinika Nefrologii Pediatrycznej była organizatorem VI Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Organizowała również międzynarodo-
wą konferencję we współpracy z Kliniką Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 
UMW (2011 r.), a w 2012 r. współorganizowała konferencję „European Society for 
Pediatric Nephrology”.
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D ziałalność naukowa była realizowana przede wszystkim w ramach gran-
tów naukowych MNiSW oraz NCN. W latach 2010–2015 prowadzono 
prace badawcze w ramach następujących grantów: 1. Grant MNiSW 

(NN 403090635): „Zastosowanie Metody Elementów Skończonych do analizy 
urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym i prognozowania 
wyników leczenia” – zakończony w 2013 r.; 2. Grant NCN/1765/B/PO1/2011/40/: 
„Ocena możliwości wykorzystania wybranych implantów biomateriałowych ja-
ko pomostu dla regenerujących włókien nerwowych rdzenia kręgowego. Badania 
na modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego ogona gekona lamparcie-
go (Eublepharis macularis)” – okres realizacji: lata 2011–2014; 3. Grant NCN/
UMO-2011/01/B/ST8/07795/: „Implanty polimerowe wspomagające ukierun-
kowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych – kontynuacja badań”  
– okres realizacji: lata 2011–2014; 4. Grant NCN w konkursie HARMONIA (DEC-
-2012/06/M/NZ4/00138/): „Badania nad zastosowaniem glejowych komórek wę-
chowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u lu-
dzi” – okres realizacji: lata 2013–2016; 5. Projekt badawczy młodych naukowców 
UMW (Pbmn98): „Optymalizacja dostępu operacyjnego do opuszki węchowej 
w celu pozyskania glejowych komórek węchowych od dawcy żywego” – projekt 
zakończony w 2014 r. 

 Prace badawcze były prowadzone również w ramach działalności statutowej, 
m.in. w ramach projektu ST-406: „Badania nad zastosowaniem glejowych komó-
rek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego 
u ludzi”.

Większość projektów badawczych realizowano we współpracy wieloośrodko-
wej i międzynarodowej, m.in. z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Me-
dycznym w Poznaniu oraz Uniwersity College London reprezentowanym przez 
prof. Geoffreya Raismana i jego zespół.

Główne kierunki badań dotyczyły: możliwości uzyskania funkcjonalnej re-
generacji całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi z zasto-
sowaniem transplantacji do rdzenia glejowych komórek węchowych pobranych 
z błony węchowej nosa oraz opuszki węchowej; możliwości zastosowania różnych 
implantów biomateriałowych do wypełniania ubytków po urazowych uszkodze-
niach nerwów obwodowych oraz rdzenia kręgowego z opracowaniem zwierzęcego 
modelu doświadczalnego; wykorzystania metody elementów skończonych do ana-
lizy numerycznej urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego i prognozowania wy-
ników leczenia; przydatności śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego (iMRI) 
w leczeniu różnych patologii wewnątrzczaszkowych. 

 Wyniki prac badawczych zostały opublikowane w renomowanych specja-
listycznych czasopismach o zasięgu światowym i wysokich IF, takich jak: FA-
SEB J., Glia, Cell. Transpl., Neurosurgery, Neurosurg. Rev., Brit. J. Neurosurg., 
Eur. J. Radiol.
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Do najważniejszych osiągnięć badawczych należy zaliczyć uzyskanie po raz 
pierwszy na świecie funkcjonalnej regeneracji włókien nerwowych długich dróg 
rdzeniowych w przypadku całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego po zra-
nieniu ostrym narzędziem. W  wyniku przeszczepienia do rdzenia w  okolicę 
uszkodzenia glejowych komórek węchowych wyhodowanych z opuszki węcho-
wej pobranej od pacjenta drogą operacji neurochirurgicznej oraz wypełnienia 
ubytku w rdzeniu po wycięciu blizny glejowej przeszczepami nerwów skórnych, 
a następnie wielomiesięcznej specjalistycznej rehabilitacji doszło do funkcjonal-
nej regeneracji rdzenia, a pacjent odzyskał możliwość samodzielnego chodzenia 
w odpowiednich ortezach. Pozostaje on pod stałą obserwacją. Osiągnięcie to było 
zwieńczeniem prowadzonych od ponad 12 lat badań eksperymentalnych przepro-
wadzonych na modelu zwierzęcym, a następnie zastosowanych u ludzi. Wyniki 
badań zostały opublikowane w amerykańskim specjalistycznym czasopiśmie Cell 
Transpl. 2014, 23, s. 1631–1655. Odbiło się to głośnym echem w środowiskach na-
ukowych na całym świecie. Najważniejsze światowe media szeroko komentowały 
to osiągnięcie, a telewizja BBC One w programie „Panorama” pokazała trwający 
ponad godzinę film o naszym programie badawczym. 

Kolejnym istotnym osiągnięciem badawczym było opracowanie numerycznego 
modelu urazowego uszkodzenia rdzenia kręgowego z zastosowaniem metody ele-
mentów skończonych. Pozwala on na laboratoryjne określanie rozległości uszko-
dzeń z możliwością prognozowania wyników leczenia. Rezultaty badań przedsta-
wiono w Acta Bioeng. Biomech. 2012, 14, 4, s. 51–58. 

Sukcesem naukowym było także określenie wartości różnych implantów bioma-
teriałowych, przeznaczonych do wypełniania pourazowych ubytków w nerwach 
obwodowych, a także opracowanie modelu doświadczalnego urazowego uszko-
dzenia rdzenia kręgowego (gekon lamparci). Wyniki opublikowano w Biotechnol. 
Appl. Biochem. 2013, 60, 6, s. 547–556 oraz FASEB J. 2016, 30, 4, s. 1391–1403.

Dorobek naukowy Kliniki z analizowanego okresu dotyczący pełnotekstowych 
prac obejmuje 26 publikacji z IF = 36,565 pkt.

Za osiągnięcia naukowe, przede wszystkim badania nad neuroregeneracją 
rdzenia kręgowego i  zastosowaniem glejowych komórek węchowych, zespół 
badaczy w składzie: prof. Włodzimierz Jarmundowicz, dr hab. Paweł Tabakow,  
dr hab. Bogdan Czapiga, dr n. med. Wojciech Fortuna został nagrodzony: w 2014 r. 
Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia, w 2015 r. Nagrodą Prezesa Rady Minis- 
trów w kategorii Osiągnięcie Naukowo-Techniczne w 2014 r., a ponadto licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami przyznawanymi za osiągnięcia naukowe przez różne 
organizacje i stowarzyszenia.

W Klinice Neurochirurgii wykonuje się pełny profil operacji neurochirurgicz-
nych. W latach 2010–2015 nastąpił dalszy rozwój chirurgii przysadki i podstawy 
czaszki związany z wprowadzeniem technik neuroendoskopowych. Dotyczył on 
również leczenia wodogłowia niekomunikującego (wentrikulocysternostomia ko-
mory III), niektórych guzów układu komorowego oraz mnogich torbieli opony 
pajęczej. W tym okresie wprowadzono i rozwijano tzw. neurochirurgię czynnoś- 

ciową w leczeniu zespołów pozapiramidowych, takich jak choroba Parkinsona 
i drżenie samoistne, stosując z bardzo dobrymi wynikami technikę DBS – Deep 
Brain Stimulation. W leczeniu malformacji naczyniowych mózgu coraz częściej 
wykonuje się zabiegi wewnątrznaczyniowych wyłączeń. Nastąpił znaczny postęp 
w chirurgii kręgosłupa związany ze stosowaniem implantów do stabilizacji we-
wnętrznej kręgosłupa, w tym również małoinwazyjnych technik przezskórnych.

Podstawową formą codziennej działalności dydaktycznej jest prowadzenie wy-
kładów i ćwiczeń z neurochirurgii dla studentów V roku studiów Wydziału Lekar-
skiego. Co roku wprowadza się nowe formy nauczania zmierzające do upraktycz-
nienia zajęć. Ważnym elementem działalności dydaktycznej jest szkolenie lekarzy 
innych specjalności w ramach obowiązkowych staży neurochirurgicznych. 

W omawianym okresie 3 lekarzy uzyskało stopnie naukowe doktora nauk me-
dycznych. Doktor hab. Lesław Wojciech Zub uzyskał w tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a doktorzy nauk medycznych: B. Czapiga (2014 r.) i P. Tabakow 
(2015 r.) – stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk medycznych.

W 2015 r. rozpoczęto organizowanie kursów z zakresu endoskopowego lecze-
nia patologii układu komorowego mózgu z praktycznymi zajęciami na zwłokach 
oraz obserwowania operacji na sali operacyjnej. Kursy są organizowane we współ-
pracy z Aesculap Akademie. 

Ważnym elementem działalności dydaktycznej jest wydanie drugiej części Neu-
rotraumatologii – podręcznika przeznaczonego dla studentów oraz lekarzy, napi-
sanego przez pracowników Kliniki Neurochirurgii. Wydawcą książki jest UMW.

Największym przedsięwzięciem logistycznym było zorganizowanie przez ze-
spół Kliniki Neurochirurgii 40. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 
i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh we Wrocławiu w dniach 15–18.09.2011 r. Zjazd 
miał charakter międzynarodowy.
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W skład Katedry Neurologii wchodzą Klinika Neurologii oraz Samo-
dzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej. W latach 2010–
–2015 kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii był prof. zw. dr hab. 

n. med. Ryszard Podemski, który sprawował tę funkcję od października 1991 r., 
a Samodzielną Pracownią Neuroelektrofizjologii Klinicznej kierowała od 1990 r. 
dr hab. n. med. Małgorzata Bilińska, profesor nadzwyczajny od 2014 r.

Skład osobowy Katedry Neurologii (2015 r.) stanowiło 15 pracowników nauko-
wo-dydaktycznych: z tytułem profesora – 1, stopniem naukowym doktora habili-
towanego – 6 (w tym 1 na stanowisku profesora nadzwyczajnego i 5 na stanowisku 
adiunkta), stopniem naukowym doktora nauk medycznych – 7 (w tym 4 na stano-
wisku adiunkta oraz 3 na stanowisku asystenta). Ponadto na stanowisku asystenta 
był zatrudniony 1 lekarz medycyny. 4 lekarzy pracujących w Klinice Neurologii 
było zatrudnionych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) w pełnym wy-
miarze godzin. W Katedrze Neurologii, w latach 2010–2015, realizowało swój pro-
gram naukowy 3 uczestników studiów doktoranckich, a 18 rezydentów odbywało 
szkolenie w ramach specjalizacji z zakresu neurologii. Tytuł specjalisty neurologa 
uzyskało 12 osób. W omawianym okresie 1 pracownik naukowo-dydaktyczny oraz 
4 lekarzy szkolących się w Klinice (3 rezydentów i 1 lekarz zatrudniony w USK) 
uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych. W latach 2010–2013 sto-
pień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 4 osoby: Maria Ejma, Anna Po-
kryszko-Dragan, Magdalena Koszewicz i Sławomir Budrewicz.

Aktywność naukowo-badawcza Katedry Neurologii w latach 2010–2015 była 
związana głównie z działalnością statutową pt. „Kliniczno-elektrofizjologiczne 
i immuno-cytogenetyczne aspekty stwardnienia rozsianego, chorób naczynio-
wo-zwyrodnieniowych i nowotworowych układu nerwowego”. Prowadzone ba-
dania miały charakter wielokierunkowy, interdyscyplinarny i dotyczyły chorób 
zwyrodnieniowych (np. choroby Parkinsona), naczyniowych, demielinizacyjnych 
(stwardnienie rozsiane) oraz neuroonkologii. 

W grupie chorób zwyrodnieniowych o.u.n. na uwagę zasługują oryginalne ba-
dania w chorobie Parkinsona (ch.P.), z wykorzystaniem wysokospecjalistycznej 
aparatury do badań miotonometrycznych. Wykazano w tej grupie chorych prze-
wagę napięcia mięśniowego w zginaczach (Mov. Disord. 2011), co może znaleźć 
praktyczne zastosowanie w programowaniu leczenia rehabilitacyjnego. Stwier-
dzono także w sposób obiektywny korzystny wpływ leczenia preparatami lewo-
dopy na sztywność mięśniową (Clin. Biomech. 2012). Badania te wykonywano 
we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ponadto, 
u pacjentów z ch.P. za pomocą polisomnografii ujawniono zmiany w struktu-
rze snu, polegające na braku lub znacznej redukcji stadium REM. Poddano tak-
że obiektywnej analizie okulograficznej zaburzenia gałkoruchowe w ch.P., które 
w rutynowym badaniu klinicznym są zwykle nieuchwytne. Komputerowa analiza 
zaburzeń mowy w ch.P. była m.in. tematem rozprawy habilitacyjnej S. Budrewi-
cza, Akustyczna analiza zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona, z uwzględnie-
niem wpływu stymulacji dopaminergicznej na wybrane parametry mowy (2013 r.).  
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prof. dr hab. Ryszard Podemski



 418  419 

Wyniki akustycznej analizy mowy oceniano także u pacjentów z ch.P. podda-
nych głębokiej stymulacji mózgu (Deep Brain Stimulation – DBS), wykazując 
poprawę parametrów mowy po zastosowaniu tej metody leczenia. Rezultaty tej 
pracy przedstawiono z powodzeniem na Światowym Zjeździe Neurologii w Chile 
(J. Neurol. Sci. 2015 r.). Na podstawie badań multimodalnych potencjałów wywo-
łanych w zespole piekącej jamy ustnej i ch.P. wskazano na udział układu dopami-
nergicznego w patogenezie obu schorzeń (Adv. Clin. Exp. Med. 2010 r.).

W badaniach odnoszących się do chorób naczyniowych mózgu, do obiektywacji 
zmian wykorzystano nowoczesne techniki okulograficzne. Poddano analizie pato-
fizjologiczne i kliniczne uwarunkowania nieprawidłowego odruchu przedsionko-
wo-ocznego, który stanowi podłoże patologicznego „skośnego” ustawienia gałek 
ocznych. Zwrócono uwagę na lokalizacyjne znaczenie tego objawu, który ujawnia 
się zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym uszkodzeniu układu nerwowego 
(Vertigoprofil 2011 r.). W badaniach videonystagmograficznych, przeprowadzo-
nych u chorych z niedokrwiennym udarem móżdżku lub pnia mózgu, wykryto 
zaburzenia czynności wzrokowo-okoruchowych i przedsionkowo-okoruchowych, 
nie wykazujących związku z umiejscowieniem uszkodzenia („Acta Bio-optica et 
Informatica Medica” 2011 r.). Na podstawie akustycznej analizy mowy ujawniono 
zaburzenia prozodii emocjonalnej u chorych z naczyniowym uszkodzeniem pół-
kuli niedominującej (Neurol. Neurochir. Pol. 2015 r.). 

W grupie chorób demielinizacyjnych badania koncentrowano na problemach 
związanych ze stwardnieniem rozsianym (SM). W grupie chorych przeprowa-
dzono retrospektywną analizę zaburzeń snu, ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu zmęczenia i depresji na te zaburzenia. Wykazano związek pomiędzy ze-
społem zmęczenia, depresją i leczeniem immunologicznym a zaburzeniami snu 
(Neurol. Sci. 2012 r.). Oceniano także wpływ zespołu zmęczenia u chorych na SM 
na czynność bioelektryczną mózgu, posługując się techniką badania wzrokowych 
i słuchowych potencjałów wywołanych. Stwierdzono nieprawidłowe odpowiedzi 
bioelektryczne w badanych modalnościach, co może wskazywać na organiczne 
(demielinizacyjno-zwyrodnieniowe) podłoże tego zespołu (Neurol. Sci. 2014 r.). 
Ponadto, wspólnie z Zakładem Neuroradiologii UMW, analizowano parametry 
spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) w obrębie istoty białej i szarej móz- 
gu u chorych na SM, w odniesieniu do zespołu zmęczenia i funkcji poznawczych. 
Wykazano zmniejszenie wskaźnika NAA/Cr oraz zwiększenie wskaźnika Mio/Cr 
w istocie białej płata ciemieniowego i substancji szarej zakrętu obręczy (J. Neurol.
Sci. 2014 r.). Wyniki badania tensora dyfuzji w makroskopowo prawidłowej istocie 
białej u chorych na SM zaprezentowano na Europejskim Zjeździe Neuroradiolo-
gicznym w Edynburgu w 2012 r.

Kolejny cykl badań nad stwardnieniem rozsianym, prowadzonych wraz z In-
stytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, dotyczył 
immunogenetycznych aspektów tej choroby. Poddano ocenie wpływ zmian ge-
netycznych na rozwój i przebieg SM. Rozwijano także badania nad związkiem 
polimorfizmów genów, których produkty białkowe uczestniczą we wrodzonej 

i nabytej odpowiedzi immunologicznej, z podatnością na zachorowanie na SM 
i przebiegiem choroby. Jako jedno z istotnych osiągnięć można uznać wykazanie 
modulującego wpływu genu LILRA3 („modulating gene”) na przebieg SM. Przy 
genotypie LILR3+/LILR3+ choroba ujawnia się wcześniej, w porównaniu z ho-
mozygotami z delecją tego genu (Hum. Immunol. 2012 r.). Analizowano także 
5 miejsc polimorficznych genu ALCAM, wykazując związek miejsca polimor-
ficznego rs6437585 z podatnością na zachorowanie na SM. Chorzy z genotypem 
CT w tym umiejscowieniu (locus) wykazywali większe ryzyko rozwoju choroby. 
Dwa inne polimorfizmy genu ALCAM (rs11559013GA i rs 349226152GT) mody-
fikowały wpływ allela HLA-DRB1*1501+ na rozwój choroby (J. Neuroimmunol. 
2013 r.). W kolejnej pracy wykazano związek polimorfizmów w 3 miejscach genu 
CD40 i w 2 w miejscach genu CD40L z podatnością na zachorowanie na SM i pro-
gresją tej choroby (Hum. Immunol. 2014 r.). W innej pracy z omawianego cyklu 
stwierdzono, że nie ma związku polimorfizmu genu ALCAM i genu CD6 z ekspre-
sją mRNA (J. Neuroimmunol. 2014 r.). Poza przedstawionymi wyżej osiągnięciami 
naukowymi rozpoczęto również badania genetyczne nad związkiem genu progra-
mowanej śmierci 1(PD-1) z SM. Ponadto, wraz z Kliniką Reumatologii i Chorób 
Wewnętrznych UMW, badano obecność przeciwciał antyfosfolipidowych i prze-
ciwjądrowych u chorych z pierwszym izolowanym zespołem objawów neurolo-
gicznych (CIS). Wykazano istotnie większe stężenie tych przeciwciał w grupie 
chorych w porównaniu z grupą kontrolną (Lupus 2011 r.). 

W ramach badań neuroonkologicznych podjęto współpracę z Zakładem Pato-
morfologii i Cytologii Klinicznej UMW. Rezultatem tej współpracy była publikacja 
oryginalnej pracy dotyczącej molekuły adhezyjnej CD44v.6 i E-kadheryny w gle-
jakach (Adv. Clin. Exp. Med. 2014 r.). W 2013 r. Michał Paradowski obronił pracę 
doktorską Ocena występowania białek KAI1 i PDGFRβ i ocena ekspresji ich genów 
w glejakach mózgu o różnym stopniu złośliwości. Inne badania z zakresu neuroon-
kologii dotyczyły rzadkiego fenomenu występowania obwodowych zespołów pa-
ranowotworowych udokumentowanych neurograficznie, z obecnością przeciwciał 
onkoneuronalnych, w pierwotnych guzach o.u.n. (prezentacja wyników nastąpiła 
na Światowym Zjeździe Neurologii w Chile, 2015 r.).

Badania dotyczące zaburzeń obwodowego układu nerwowego wykonywano 
z wykorzystaniem nowoczesnego potencjału aparaturowego Samodzielnej Pra-
cowni Neuroelektrofizjologii Klinicznej. Oceniano subkliniczne zmiany w rucho-
wych nerwach obwodowych, posługując się unikalną w Polsce metodą rozkładu 
prędkości przewodzenia we włóknach ruchowych (Conduction Velocity Distri-
bution – CVD). Badania czuciowych włókien cienkich Aδ i C przeprowadzano 
za pomocą analizatora neurosensorycznego TSA II. Te nowoczesne techniki 
badawcze wykorzystano m.in. u chorych z bólowymi zespołami korzeniowymi 
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz w przewlekłej zapalnej poliradikulo-
neuropatii (CIDP). Były one także podstawą 2 zakończonych obroną doktoratów  
(Małgorzata Szymczak – 2011 r. i Anna Dołgan – 2012 r.). Badania elektromio-
graficzne i elektroneurograficzne stanowiły także zasadniczą część metodologii 



 420  421 

W pracach Koła Neurologicznego przy Katedrze Neurologii, prowadzonego 
przez dr hab. A. Pokryszko-Dragan, a następnie przez dr M. Nowakowską-Kotas, 
uczestniczyło czynnie ponad 20 studentów rocznie. Rezultatem tych prac było 
m.in. przygotowanie i przedstawienie 30 prezentacji na ogólnopolskich konfe-
rencjach studenckich kół naukowych, a jedną pracę przedstawiono w Berlinie.  
Sześć prac uzyskało wyróżnienie, a 3 zostały opublikowane w czasopismach na-
ukowych.

Realizując zadania z zakresu szkolenia podyplomowego, Klinika Neurologii 
kształciła lekarzy specjalizujących się w dziedzinie neurologii, w ramach kli-
nicznych etatów akademickich i w trybie rezydenckim, a także lekarzy z innych 
ośrodków neurologicznych odbywających krótkoterminowe staże kliniczne przed 
egzaminem specjalizacyjnym. Staże z zakresu neurologii odbywali również leka-
rze specjalizujący się w innych dyscyplinach medycznych (ok. 10 osób rocznie). 
W latach 2010–2015 specjalizację w dziedzinie neurologii uzyskało 12 lekarzy 
odbywających staż specjalizacyjny pod opieką lekarzy Kliniki Neurologii. Ka-
tedra Neurologii, wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego (PTN), organizowała także szkolenie podyplomowe w ramach 
cyklicznych, comiesięcznych konferencji naukowo-szkoleniowych dla neurologów 
z Dolnego Śląska, przygotowywała i realizowała program dorocznych, 2-dnio-
wych konferencji regionalnych „Postępy neurologii i neurofizjologii klinicznej” 
z udziałem wybitnych wykładowców z całej Polski. Przewodniczącym Oddziału 
Dolnośląskiego PTN był prof. R. Podemski, a od 2014 r. funkcję tę sprawuje dr hab. 
S. Budrewicz. Doktor hab. Maria Ejma była w latach 2010–2015 przewodniczącą 
Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, a na-
stępnie została wybrana na przewodniczącą Zarządu Głównego tego towarzystwa. 

Profesor R. Podemski, który przez kilka kadencji był członkiem z wyboru Ko-
mitetu Nauk Neurologicznych PAN i nadal pełni tę funkcję, współorganizował 
wraz z dr hab. M. Koszewicz, będącą od 2015 r. również członkiem KNN PAN, 
doroczne konferencje Warszawskiego Oddziału PTN dotyczące postępów neuro-
fizjologii klinicznej, odbywające się pod patronatem komitetu w Pałacu Staszica 
w Warszawie. Znaczącym wydarzeniem naukowym, a także osiągnięciem orga-
nizacyjnym była ogólnopolska konferencja naukowa PTNK i Katedry Neurologii 
UMW „EEG dzieci i dorosłych – aktualne standardy, techniki przyszłości”, zorga-
nizowana w grudniu 2014 r. przez dr hab. M. Koszewicz na terenie Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. 

W Samodzielnej Pracowni Neuroelektrofizjologii Klinicznej kierowanej przez 
prof. M. Bilińską prowadzono indywidualne kursy z zakresu elektroencefalogra-
fii, elekromiografii i elektroneurografii dla lekarzy z całej Polski ubiegających się 
o certyfikaty Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (PTNK).

cyklu oryginalnych prac dotyczących wybranych schorzeń o.u.n., opublikowanych 
w impaktowanych czasopismach naukowych. Były one podstawą zakończonego 
w 2013 r. przewodu habilitacyjnego Magdaleny Koszewicz Neuroelektrofizjolo-
giczne aspekty zaburzeń czynności obwodowych włókien nerwowych i układu au-
tonomicznego w schorzeniach neurologicznych i pozaneurologicznych o niejasnej 
etiopatogenezie. 

Należy także wspomnieć o szybko rozwijających się badaniach z zakresu ul-
trasonografii przezczaszkowej (TCD), prowadzonych przez dr n. med. Martę No-
wakowską-Kotas w ramach nowo powstałej Pracowni Ultrasonograficznej Kliniki 
Neurologii. 

Podsumowując dorobek publikacyjny Katedry Neurologii w latach 2010–2015, 
opublikowano 101 prac naukowych, w tym 48 oryginalnych, 23 poglądowych 
i 30 kazuistycznych oraz 72 doniesienia zjazdowe. Sumaryczny IF = 82,781 pkt.

Klinika Neurologii prowadziła intensywną działalność kliniczną w trybie sta-
łego, całodobowego ostrego dyżuru, znajdując się w strukturze Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu (USK) i dys-
ponując skromną bazą wynoszącą 40 łóżek. W latach 2010–2015 hospitalizowano 
16 565 chorych, w tym przypadki trudne diagnostycznie, przekazywane z oddzia-
łów neurologicznych regionu Dolnego Śląska, a także z innych obszarów kraju. Pro-
wadzono także 3 kluczowe programy lekowe: immunomodulacyjne leczenie SM,  
leczenie dystonii toksyną botulinową oraz dożylne podawanie immunoglobu-
liny w ostrej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej i polineuropatii 
ruchowej z blokiem przewodzenia. To niełatwe zadanie, zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i finansowym, wspierał swoim doświadczeniem, autoryte-
tem i aktywnym działaniem na forum Urzędu Wojewódzkiego dr hab. n. med. 
Bogusław Paradowski, wieloletni konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii 
w województwie dolnośląskim. Ponadto specjalnym programem lekowym doty-
czącym chorób ultrarzadkich i wymagającym indywidualnej obsługi był objęty 
pacjent z chorobą Pompego. 

Lekarze specjaliści z Kliniki Neurologii prowadzili rozległą działalność konsul-
tacyjną dla pacjentów z klinik uniwersyteckich, zapewniali obsadę poradni neu-
rologicznej USK, a także pozaszpitalnej poradni konsultacyjnej dla chorych na 
SM z Dolnego Śląska (jednej z największych w kraju), w której w ostatnim 5-leciu 
udzielono ponad 12 tys. porad. Ponadto lekarze Kliniki, w tym 2 samodzielnych 
pracowników nauki – doktorzy habilitowani M. Koszewicz i S. Budrewicz, spo-
łecznie opiekowali się Stowarzyszeniem Chorych na Chorobę Parkinsona, orga-
nizując akcje profilaktyczno-oświatowe i udzielając porad leczniczo-rehabilita-
cyjnych.

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadziła kończące się egza-
minem zajęcia z neurologii dla studentów V Roku Wydziału Lekarskiego, dla Wy-
działu Lekarsko-Stomatologicznego (obowiązujące zaliczenie z przedmiotu) oraz 
zajęcia ze studentami anglojęzycznymi obu wydziałów w ramach English Divi-
sion. W sumie w latach 2010–2015 było szkolonych ok. 2 tys. studentów. 
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K atedra i Klinika Okulistyki UMW jest prężnie rozwijającym się ośrod-
kiem naukowym i dydaktycznym oraz doskonale wyposażonym zaple-
czem diagnostyczno-operacyjnym dla terenu Dolnego Śląska, a w wielu 

dziedzinach okulistyki jednostką referencyjną dla całej Polski. 
W 2011 r. Klinika zmieniła dotychczasową siedzibę – zabytkowy budynek Pań-

stwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ul. T. Chałubińskiego i została prze-
niesiona do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wro-
cławiu, gdzie kontynuuje tradycje zapoczątkowane przez prof. Witolda Juliusza 
Kapuścińskiego i jego następców. Obecnie kierownikiem kliniki jest prof. dr hab. 
Marta Misiuk-Hojło, która w 2010 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. 

W 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dy-
sertacji Ocena możliwości zastosowania nowych substancji antyproliferacyjnych 
w leczeniu witreoretinopatii proliferacyjnej uzyskał Radosław Kaczmarek.

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Klinice Okulistyki to 
wczesna diagnostyka i terapia neuropatii jaskrowej, zapalenia autoimmunologicz-
ne błony naczyniowej, patomechanizm i leczenie zwyrodnienia plamki związane-
go z wiekiem, nowe terapie antyproliferacyjne w witreoretinopatii proliferacyjnej.

Wczesna diagnostyka jaskry opierająca się na optycznej koherentnej tomogra-
fii, laserowej analizie tarczy nerwu wzrokowego i nowych technikach perymetrii 
statycznej, a także badania elektrofizjologiczne komórek zwojowych siatkówki po-
zwoliły na ocenę zależności między wczesnymi zmianami czynnościowymi i ana-
tomicznymi nerwu wzrokowego. Wyniki badań były przedstawione w formie prac 
doktorskich i licznych publikacji, m.in.: K. Kaczorowski, M. Mulak, D. Szumny,  
M. Misiuk-Hojło, Heidelberg Edge Perimeter: The New Method of Perimetry, Adv. 
Clin. Exp. Med. 2015, 24(6), s. 1105–1112. 

W 2010 r. Klinika Okulistyki nawiązała współpracę z Politechniką Wrocławską. 
W ramach tych badań dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska zrealizowała jako 
główny wykonawca ze strony UMW projekt badawczy NR13-0012-10/2010 pt.: 
„Opracowanie nieinwazyjnej metody wczesnej diagnostyki jaskry w oparciu o ba-
danie korelacji dynamiki przedniego odcinka oka i aktywności układu sercowo-
-naczyniowego” finansowany przez NCBiR. Czas trwania projektu: 1.11.2010– 
–31.10.2013. Celem badań było poszukiwanie wzajemnych zależności pomiędzy 
stanem ukrwienia gałki ocznej, dynamiką komory przedniej oraz sygnałami EKG 
i pulsu.

Prace opublikowane w ramach grantu: M. Asejczyk-Widlicka, P. Krzyżanow-
ska-Berkowska, B. P. Sander, D. R. Iskander, Age-Related Changes in Ocular Blood 
Velocity in Suspects with Glaucomatous Optic Disc Appearance: Comparison with 
Healthy Subjects and Glaucoma Patients, PLOS ONE 2015, 10(7), e0134357, DOI: 
10.1371/journal.pone.0134357; M. Asejczyk-Widlicka, P. Krzyżanowska-Berkow-
ska, M. Kowalska, D. R. Iskander, Clinical utility of spectral analysis of intraocular 
pressure pulse wave, BMC Ophthalmol 2014, 14, s. 30. 

W ramach POIG 2007–2013, nr umowy VENTURES/2011-7/4 był realizowany 
projekt pt. „Analiza zależności fazowych pomiędzy tętnem gałkowym a aktyw-

Katedra i Klinika Okulistyki

prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
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nością układu sercowo-naczyniowego jako narzędzie diagnostyczne jaskry i stanu 
ukrwienia oka”. Czas trwania projektu: lipiec 2011 – wrzesień 2013 r. Celem pro-
jektu było opracowanie nieinwazyjnej metody oceny opóźnień fazowych pomię-
dzy sygnałem osiowych przemieszczeń rogówki i twardówki oka a sygnałem EKG, 
pulsem naczyń tętniczych oraz prędkością przepływu krwi w tętnicy środkowej 
mózgu i tętnicy ocznej w oparciu o badanie zdrowych osób oraz pacjentów z po-
dejrzeniem jaskry i rozpoznaną jaskrą otwartego i zamkniętego kąta. Opracowanie 
nowych parametrów diagnostycznych, uwzględniających zmiany w gałce ocznej 
zachodzące z wiekiem, mają szansę być wykorzystane do diagnostyki jaskry. 

Prace opublikowane w ramach grantu: M. E. Danielewska, P. Krzyżanowska-
-Berkowska, D. R. Iskander, Glaucomatous and age-related changes in corneal 
pulsation shape. The ocular dicrotism, PLOS ONE 2014, 9(7), e102814; M. E. Da-
nielewska, D. R. Iskander, P. Krzyżanowska-Berkowska, Age-related changes in 
corneal pulsation: Ocular dicrotism, Optom. Vis. Sci. 2014, 91(1), s. 54–59.

Projekt badawczy nr GR-817/NCN/2015 w ramach NCN pt. „Badanie własno-
ści blaszki sitowej – wykorzystanie zaawansowanych metod obrazowania do mo-
delowania procesów starzenia oraz określenia zmian zachodzących u pacjentów 
z jaskrą”. Czas trwania projektu: wrzesień 2015 – wrzesień 2018 r. 

Projekt badawczy ST-396 „Wpływ parametrów geometrycznych i mechanicz-
nych rogówki na wskazania tonometrii dynamicznej”. Czas trwania projektu: lata 
2009–2011.

Prace opublikowane w ramach grantu: P. Krzyżanowska-Berkowska, M. Mi-
siuk-Hojło, M. Kowalska, M. Asejczyk-Widlicka, Application of Pascal dynamic 
contour tonometry in group of high IOP subjects, World Ophthalmology Congress, 
Abu Dhabi 16–20 February 2012; Abstract Book: PO-GLA-51, P. 131; M. A. Ko-
walska, M. Asejczyk-Widlicka, P. Krzyżanowska-Berkowska, Application of Pascal 
dynamic contour tonometry in group of high IOP subjects. VII Glaucoma Sympo-
sium, Wrocław, 26–28 May 2011. Abstract Book, P. 156.

Projekt badawczy ST-1933 „Kliniczna i biomechaniczna ocena nowej meto-
dy aplanacyjnego pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego przy użyciu tonometru 
ICare”. Czas trwania projektu: lata 2009–2010. 

Prace opublikowane w ramach grantu: P. Krzyżanowska-Berkowska, M. Asej-
czyk-Widlicka, B. Pierścionek, Intraocular pressure in a cohort of healthy eastern 
European schoolchildren: variations in method and corneal thickness, BMC Oph-
thalmol 2012, 12, 61. DOI: 10.1186/1471-2415-12-61; P. Krzyżanowska-Berkowska, 
M. Misiuk-Hojło, M. Asejczyk-Widlicka, Intraocular pressure measurement with 
ICare tonometer in children, Okulistyka 2013, 16(1), s. 66–68; P. Krzyżanowska-
-Berkowska, M. Asejczyk-Widlicka, Comparison of ICare tonometer with Gold-
mann applanation tonometer and non-contact tonometer in children, VII Glau-
coma Symposium, Wrocław, 26–28 May 2011 r. Abstract Book 2011, s. 170–171; 
P. Krzyżanowska-Berkowska, M. Asejczyk-Widlicka, Clinical evaluation of the 
ICare tonometer in measuring intraocular pressure, Klin. Oczna 2010, 112(7–9), 
s. 217–220; P. Krzyżanowska-Berkowska, M. Asejczyk-Widlicka, The influence of 

corneal thickness and curvature on IOP measurement by lcare TM rebound to-
nometer and applanation tonometry in glaucoma patients and normal subjects, 
EVER 2010 – European Association for Vision and Eye Research. Crete, Greece, 
October 6–9, 2010. Digital abstract book [CD-ROM], poz. 2353.

Kolejny cykl badań związanych z jaskrą był realizowany w ramach grantu pro-
motorskiego pt. „Udział naczyniowych czynników ryzyka w patogenezie neuro-
patii jaskrowej w zespole pseudoeksfoliacji” (lata 2010–2011), zaowocował pracą 
doktorską Marcina Zielińskiego Udział naczyniowych czynników ryzyka w patoge-
nezie neuropatii jaskrowej w zespole pseudoeksfoliacji (2012 r.). Problematyka ze-
społu pseudoeksfoliacji była także obiektem zainteresowań Małgorzaty Iwanejko, 
która uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji Ocena zależności między 
kątem przesączania a stopniem uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego w zespole 
pseudoeksfoliacji (2012 r.). 

Ważnym obszarem zainteresowań naukowych pracowników Kliniki jest pa-
togeneza zapaleń błony naczyniowej, w tym: mechanizmy odpowiedzi swoistej 
i nieswoistej w nieinfekcyjnych zapaleniach błony naczyniowej, badania aktyw-
ności i zdolności proliferacyjnej limfocytów, wspólne podłoże immunogenetyczne 
zapalenia części płaskiej ciała rzęskowego i stwardnienia rozsianego, zastosowanie 
technik molekularnych w diagnostyce endogennych zapaleń siatkówki. 

Doktor Joanna Przeździecka-Dołyk prowadzi projekt PBM-168 „Ocena wpły-
wu krótkotrwałego niedokrwienia siatkówki na funkcje widzenia prowadzona 
na modelu ok.zabiegowego niedokrwienia siatkówki w trakcie zabiegów endar-
terektomii lub plastyki przezskórnej”. W projekcie dzięki uprzejmości prof. Lar-
sa Frisena (University of Goethenburg, Sweden) jest wykorzystywany perymetr 
RareBit.

W ramach badań własnych UMW pt. „Charakterystyka immunogenetyczna 
pacjentów z zapaleniem części pośredniej błony naczyniowej” dr Anna Turno-
-Kręcicka i dr J. Przeździecka-Dołyk współpracują z prof. dr hab. Agatą Kosma-
czewską z Oddziału PAN we Wrocławiu w ocenie podłoża immunogenetycznego 
schorzeń okulistycznych. Najważniejsze publikacje z tego zakresu w latach 2010–
–2015: A. Turno-Kręcicka, M. Misiuk-Hojło, A. Grzybowski, J. Oficjalska-Młyń-
czak, M. Jakubowska-Kopacz, J. Jurowska-Liput, Early vitrectomy and diagnostic 
testing in severe infectious posterior uveitis and endophthalmitis, Med. Sci. Monit. 
2010, 16, 6, s. CR296–CR300, IF = 1,699 pkt.; M. Misiuk-Hojło, R. Międzybrodz-
ki, A. Grzybowski, C. Ługowski, T. Niedziela, A. Turno-Kręcicka, S. Szymaniec, 
Elevated levels of anti-endotoxin antibodies in patients with bilateral idiopathic 
acute anterior uveitis, Acta Ophthalmol. 2011, 89, 3, s. e283–e288, IF = 2,629 pkt.; 
M. Kurpińska, A. Turno-Kręcicka, H. Zając-Pytrus, P. Dzięgiel, M. Misiuk-Hojło, 
E. Gorczyńska, The role of inflammation in the progression of ocular surface da-
mage in children following allogeneic haematopoietic cell transplantation, Folia 
Biol. (Praha) 2013, 59, 4, s. 139–145, IF = 1,167 pkt.; A. Chilińska, M. Ejma, A. Tur-
no-Kręcicka, K. Gurański, M. Misiuk-Hojło, Analysis of retinal nerve fibre layer, 
visual evoked potentials and relative afferent pupillary defect in multiple sclerosis 
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towarzystw kardiologiczych, reumatologicznych, pediatrycznych i ginekologicz-
nych oraz na Festiwalu Nauki.

Przykliniczna Poradnia Jaskrowa prowadzi także działalność edukacyjno-szko-
leniową dla pacjentów, corocznie są organizowane np. Dni Jaskrowe. W ramach 
tych spotkań są prezentowane wykłady oraz przeprowadzane (bez skierowania) 
badania diagnostyczne.

Klinika jest organizatorem międzynarodowych konferencji, m.in. od 2010 r. 
cyklicznego sympozjum pt. „Kontrowersje w Okulistyce”, które corocznie groma-
dzi ok. 1,5 tys. uczestników.

W 2011 r. Klinika Okulistyki zorganizowała „Międzynarodowe VII Sympo-
zjum Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Naukowego”.

patients, Clin. Neurophysiol. 2016, 127, 1, s. 821–826, IF2014 = 3,09 pkt.; A. Turno-
-Kręcicka, M. Boratyńska, M. Tomczyk-Socha, O. Mazanowska, Progressive outer 
retinal necrosis in immunocompromised kidney allograft recipient., Transpl. In-
fect. Dis. 2015, 17, 3, s. 400–405, IF2014 = 2,064 pkt.; A. Turno-Kręcicka, M. Tom-
czyk-Socha, A. Zimny, Progressive outer retinal necrosis syndrome in a course of 
systemic lupus erythematosus, Lupus 2016 May 13 [Epub ahead of print], DOI:  
10.1177/0961203316646464, IF2014 = 2,197 pkt.

Klinika realizowała grant MNiSW N 40208932/3158 pt. „System powolne-
go uwalniania leków antyproliferacyjnych w leczeniu witreoretinopatii prolife-
racyjnej” ukończony w 2011 r., którego głównym wykonawcą był dr Radosław 
Kaczmarek. We współpracy z Laboratorium Eksperymentalnej Chirurgii Witre-
oretinalnej Kliniki Uniwersyteckiej w Tübingen były prowadzone badania nad 
zmianami neowaskularnymi plamki oraz badania nad stanem morfologicznym 
i czynnościowym plamki po zabiegach chirurgicznych. Oceniano wpływ leków 
antyproliferacyjnych na ewolucję choroby, prowadzono badania nad udziałem an-
tygenów siatkówkowych w patogenezie schorzenia, we współpracy z Instytutem 
Immunologii PAN.

Publikacje związane z badaniami: R. Kaczmarek, M. Misiuk-Hojło, Patome-
chanisms in proliferative vitreoretinopathy, Klin. Oczna 2011, 113(1–3), s. 64–67; 
R. Kaczmarek, E. Zaczyńska, M. Misiuk-Hojło, Antiproliferative properties of my-
cophenolic acid on human retinal pigment epithelial cells in vitro, Klin. Oczna 
2010, 112(7–9), s. 201–204; H. M. Zając-Pytrus, A. Pilecka, A. Turno-Kręcicka,  
J. Adamiec-Mroczek, M. Misiuk-Hojło, The dry form of age-related macular dege-
neration (AMD): The current concepts of pathogenesis and prospects for treatment, 
Adv. Clin. Exp. Med. 2015, 24(6), s. 1099–1104.

Klinika Okulistyki UMW prowadzi szeroką działalność kliniczną jako znany 
w kraju ośrodek referencyjny w dziedzinie jaskry, chorób zapalnych błony naczy-
niowej i siatkówki oraz chorób oczu u dzieci. W 2014 r. wdrożono nowy zabieg 
przeciwjaskrowy z wykorzystaniem wewnątrzgałkowym lasera FOX, stosowany 
u pacjentów z zaawansowaną neuropatią jaskrową, tzw. endocyklokoagulację. 
W Klinice są przeprowadzane wysokospecjalistyczne zabiegi chirurgiczne witre-
oretinalne, przeszczepy rogówki, perforujące i nieperforujące zabiegi przeciwja-
skrowe, zabiegi z użyciem implantów, zabiegi fakoemulsyfikacji zaćmy, zabiegi 
strabologiczne, zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka.

Podstawowym zadaniem dydaktycznym Katedry jest prowadzenie ćwiczeń 
i wykładów z okulistyki dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekar-
sko-Stomatologicznego oraz English Division. Jest to też miejsce zdobywania spe-
cjalizacji z zakresu chorób oczu w ramach Studium Szkolenia Podyplomowego. 
Od wielu lat przez wrocławski ośrodek prowadzone są kursy CMPK dla lekarzy 
w trakcie specjalizacji na temat patofizjologii chorób oczu i zapaleń błony naczy-
niowej, zajęcia fakultatywne dla studentów Wydziału Lekarskiego. Klinika przy-
gotowuje szkoleniowe spotkania dla lekarzy okulistów w ramach zebrań Towa-
rzystwa Okulistycznego, asystenci Kliniki prowadzili też wykłady na zebraniach 
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P unktem odniesienia do opisu działalności Katedry Onkologii UMW w la-
tach 2010–2015 jest jej stan osobowy na początku tego okresu. Działania 
organizacyjne prowadzone konsekwentnie przez śp. prof. Mariana Wawrz-

kiewicza i od 1995 r. prof. Jana Kornafela doprowadziły do zbudowania wszech-
stronnego, wielospecjalistycznego zespołu dydaktycznego i umocnienia pozycji 
naukowej Katedry w rankingach Wydziału i Uczelni.

W styczniu 2010 r. w skład zespołu nauczycieli akademickich Katedry Onkologii 
UMW wchodził 1 profesor zwyczajny oraz pomocniczy nauczyciele akademiccy: 
specjaliści z dziedziny chirurgii onkologicznej – 3 adiunktów i 1 asystent ze stop-
niem doktora; specjaliści z dziedziny radioterapii onkologicznej – 3 adiunktów ze 
stopniem doktora i 4 asystentów (2 ze stopniem doktora); specjaliści z dziedziny 
onkologii klinicznej (chemioterapia nowotworów) – 1 adiunkt ze stopniem doktora 
i 2 asystentów (1 ze stopniem doktora); specjaliści z dziedziny ginekologii onkolo-
gicznej – 1 adiunkt ze stopniem doktora i 1 asystent.

Uzyskanie statusu samodzielnego pracownika naukowego przez adiunktów: Ra-
fała Matkowskiego (habilitacja w 2010 r.) i Iwonę Gisterek (habilitacja w 2011 r.)  
umożliwiło zmiany strukturalne – wiosną 2012 r. wydzielono w obrębie Katedry 
Onkologii Zakład Chirurgii Onkologicznej, którego kierownictwo powierzono dr. 
hab. R. Matkowskiemu, wówczas profesorowi nadzwyczajnemu UMW. W tym sa-
mym roku dr hab. I. Gisterek, potencjalny kierownik istniejącego w planach roz-
woju Katedry Zakładu Radioterapii, opuściła Uczelnię i podjęła pracę w nowym 
ośrodku radioterapii w Koszalinie, obejmując jednocześnie stanowisko profesora 
na Politechnice Koszalińskiej. W 2013 r., wskutek zmiany miejsca zatrudnienia 
nauczycieli akademickich Katedry – specjalistów z dziedziny onkologii klinicznej, 
którzy przenieśli się z regionalnego ośrodka onkologicznego do Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, utworzono na bazie tego szpitala odrębną jed-
nostkę naukowo-dydaktyczną Katedry Onkologii – Zakład Leczenia Systemowego 
Nowotworów Litych. Pełnienie obowiązków kierownika tego Zakładu powierzono 
adiunkt dr n. med. Aleksandrze Łacko. 

W 2014 r., po rezygnacji prof. J. Kornafela, kierownictwo Katedry objął w wyniku 
konkursu prof. R. Matkowski – obecnie profesor zwyczajny UMW. W 2015 r. roz-
począł się przewód habilitacyjny adiunkta Kliniki Onkologii Ginekologicznej, dr n. 
med. Jolanty Szelachowskiej.

Pod koniec 2015 r. Katedra Onkologii składała się z 2 jednostek działających 
na bazie Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, w której było zatrudnionych: 
7  nauczycieli akademickich (2 ginekologów–onkologów i  5  radioterapeutów) 
i 1 pracownik naukowo-techniczny Kliniki Onkologii Ginekologicznej (kierownik 
– prof. J. Kornafel), a także 4 nauczycieli akademickich (chirurgów–onkologów) 
będących pracownikami Zakładu Chirurgii Onkologicznej (kierownik – prof. 
R. Matkowski). W skład zespołu Katedry Onkologii wchodzili także 3 nauczyciele 
akademiccy, specjaliści z dziedziny onkologii klinicznej, pracujący w działającym 
na bazie USK Zakładzie Systemowego Leczenia Nowotworów Litych (p.o. kierow-
nika – dr A. Łacko).

Katedra Onkologii
Klinika Onkologii Ginekologicznej

Zakład Chirurgii Onkologicznej
Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

prof. dr hab. Jan Kornafel

prof. dr hab. Rafał Matkowski
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Ukształtowany w sposób wyżej opisany zespół pracowników naukowo-dydaktycz-
nych Katedry Onkologii spełnia wszelkie wymogi związane z onkologicznym szkole-
niem studentów wszystkich kierunków medycznych, a stworzony i realizowany od lat 
w Katedrze Onkologii UMW program dydaktyczny został przyjęty przez Europejskie 
Towarzystwo Edukacji Onkologicznej jako wzorcowy dla innych krajów europejskich 
i jest wdrażany w pozostałych uniwersytetach medycznych na terenie kraju. Jest to 
m.in. wynikiem realizowanego przez Katedrę w poprzednich latach jednego z zadań 
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, jakim było opracowa-
nie podstaw ujednolicenia nauczania onkologii w polskich uczelniach medycznych, 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Obecnie nauczyciele akademiccy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z on-
kologii na wszystkich wydziałach Uczelni. Wynikające z toku studiów obciąże-
nie dydaktyczne w roku akademickim 2015/2016 wynosi w Katedrze Onkologii 
3768 godzin. 

Wyrazem uznania dla osiągnięć dydaktycznych Katedry Onkologii było powie-
rzenie jej przez Europejskie Towarzystwo Edukacji Medycznej (EACE) organizacji 
dorocznego mityngu naukowego, który odbył się we Wrocławiu w kwietniu 2013 r. 
Pracownicy Katedry bardzo aktywnie działają na forum tego stowarzyszenia.

Katedra Onkologii UMW aktywnie uczestniczy również w szkoleniu podyplo-
mowym – w latach 2010–2015 prowadziła 16 jedno- i kilkudniowych kursów dla 
lekarzy specjalizujących się w ginekologii onkologicznej oraz chirurgii, a nauczy-
ciele akademiccy Katedry brali wielokrotnie udział w konferencjach promujących 
programy populacyjnych badań przesiewowych raka szyjki macicy i raka piersi 
oraz akcję szczepień przeciwko wirusowi HPV. 

Umiejscowienie Katedry Onkologii poza własną bazą Uczelni pociąga za so-
bą określone trudności w realizacji badań naukowych. Szpital wysokospecjali-
styczny, jakim jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, dysponuje 
niezwykle bogatym materiałem klinicznym, jednakże nie ma pracowni nauko-
wych w ścisłym tego słowa znaczeniu i wykorzystanie tego materiału do celów 
badawczych wymaga współpracy Katedry Onkologii z jednostkami dysponu-
jącymi odpowiednim warsztatem naukowym. Pracownicy Katedry od lat stale 
współpracują z Katedrą Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego UMW, 
Katedrą Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Wydziału Lekarskio-Stomato-
logicznego UMW, Politechniką Wrocławską oraz Instytutem Immunologii i Te-
rapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Nawiązano też kontakty naukowe ze 
szpitalem Charité w Berlinie, Helios Klinikum w Bad Saarow, Clinical Research 
Central Hospital w Västarås oraz Uniwersytetem Karola w Pradze. 

Głównymi kierunkami badań naukowych Katedry są: poszukiwanie nowych 
czynników prognostycznych i predykcyjnych w nowotworach litych o różnym 
umiejscowieniu oraz epidemiologia nowotworów. 

Działalność naukowa nauczycieli akademickich Katedry Onkologii dała w re-
zultacie określone wyniki w postaci publikacji – w latach 2010–2015 ukazało się 
130 prac, których łączna punktacja wewnętrzna wynosiła 1700, a IF = 96,259 pkt. 

Istniejące przy Katedrze Onkologii studenckie koło naukowe, którego opieku-
nem jest adiunkt dr Radosław Tarkowski, od wielu lat prezentuje wyniki swoich 
badań na krajowych i zagranicznych konferencjach studenckiego ruchu naukowe-
go, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

W latach 2010–2013, jak poprzednio, nauczyciele akademiccy Katedry Onkolo-
gii wykonywali swoje obowiązki usługowe we właściwych dla swojej specjalności 
zawodowej oddziałach DCO (radioterapii, chirurgii onkologicznej, chemioterapii 
i ginekologii operacyjnej), w których jednocześnie są prowadzone zajęcia dydak-
tyczne. 

Obowiązująca od początku lat osiemdziesiątych XX wieku umowa między 
Akademią Medyczną a DCO (wówczas – Specjalistycznym Zespołem Onkolo-
gicznym) przekazała w użytkowanie usługowe Uczelni 36-łóżkowy Oddział Ra-
dioterapii Ginekologicznej. DCO stał się w ten sposób oddziałem klinicznym. 
Ordynatorem Oddziału na podstawie tej umowy był kierownik Katedry i Kliniki 
Onkologii Ginekologicznej (od 1995 r. – prof. dr hab. n. med. J. Kornafel). Całość 
działalności usługowej oddziału klinicznego podlegała regułom wewnątrzszpital-
nym, jej rozwój zależał zatem od zapotrzebowania na wyspecjalizowane usługi 
medyczne oraz od poziomu ich finansowania, w obu przypadkach – wysokiego. 
W swojej działalności oddział kliniczny cieszył się renomą wśród chorych i uzys- 
kiwał doskonałe wyniki finansowe, przez lata przodując w tym względzie we wro-
cławskim ośrodku onkologicznym. W 2011 r. dyrekcja DCO dokonała zmiany na 
stanowisku ordynatora oddziału klinicznego i powierzyła pełnienie jego obowiąz-
ków asystentowi Kliniki, dr n. med. Barbarze Izmajłowicz, a w 2014 r. zapoczątko-
wano reorganizację, w wyniku której w 2015 r. oddział kliniczny przestał istnieć. 

Jak wspomniano, począwszy od 2013 r. zatrudnieni w Katedrze specjaliści 
z dziedziny onkologii klinicznej przenieśli się do USK, w którym obecnie pracują 
w zespole lekarskim oddziału onkologicznego. 

W latach 2014–2015 Zakład Chirurgii Onkologicznej Katedry podjął inten-
sywną współpracę z dyrekcją ośrodka onkologicznego, realizując koncepcję utwo-
rzenia w DCO nowoczesnego ośrodka leczenia raka piersi – Breast Unit. 
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W ramach działalności naukowej Katedra i Klinika Ortopedii i Trauma-
tologii Narządu Ruchu współpracowała z Politechniką Wrocławską, 
Uniwersytetem Przyrodniczym podjęto kilka projektów badawczych.

W latach 2010–2015 przygotowano następujące publikacje i wystąpienia zjazdowe: 
1. Z. Dobrzański, K. Pogoda-Sewerniak, S. Dragan, D. Korniewicz, K. Hoffman, 

A. Korniewicz, Effect of various feed phosphates on biochemical indices of blood 
and mineral composition of bones in finishing pigs, Acta Vet. Brno 2010, 79(3), 
s. 355–361. IF = 0,534 pkt., MNiSW/KBN: 27,000;

2. S. F. Dragan, A. Krawczyk, M. Kulej, S. Ł. Dragan, Ocena wyników leczenia 
z artrozą przedziału przyśrodkowego stawu kolanowego z zastosowaniem endopro-
tezy jednoprzedziałowej i osteotomii podkolanowej, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 
2010, 75 [supl.], s. 67, XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortope-
dycznego i Traumatologicznego, Warszawa, 15–18.09.2010 r.;

3. S. F. Dragan, A. Krawczyk, M. Kulej, S. Ł. Dragan, Ocena wyników operacji 
rewizyjnych w dużych ubytkach kostnych stawu kolanowego. Chir. Narz. Ruchu Or-
top. Pol. 2010, t. 75 [supl.], s. 66, XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Ortopedycznego i Traumatologicznego, Warszawa, 15–18.09.2010 r., Streszczenia;

4. A. Nowakowski, S. Dragan, Sylwetki laureatów wyróżnionych Meda-
lem im. Wiktora Degi, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2010, 75(3), s. 195–197, 
XXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatolo-
gicznego, Warszawa, 15–18.09.2010 r.;

5. S. Ł. Dragan, E. Świątek-Najwer, P. Krowicki, S. F. Dragan, Romuald Będziń-
ski, Zastosowanie fal USG w nawigowaniu operacji ortopedycznych wymagających 
korekcji osi kończyny, Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 2010, 75 [supl.], s. 55, XXXVIII 
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 
Warszawa, 15–18.09.2010 r.;

6. B. Dolińska, A. Suszka-Świtek, S. Dragan, F. Ryszka, P. Kołacz, B. Patkowska-
-Sokoła, The influence of prolactin on bone mineral density (BMD) and some bio-
chemical markers of ovariectomized rats. Czech J. Anim. Sci. 2010, 55(2), s. 83–88. 
IF = 1,190 pkt., pkt. MNiSW/KBN: 20,000;

7. W. Urbański, S. Dragan, E. Gębarowska, P. Dzięgiel, J. Krzak-Roś, M. Miller, 
C. Pezowicz, R. Będziński, Preliminary evaluation of selected biologic properties 
of TiO2 and SiO2 layers on metallic substrates, Eng. Biomater. 2010, 13(96–98), 
s. 129–133, pkt. MNiSW/KBN: 9,000;

8. M. Morasiewicz, P. Koprowski, Z. Wrzosek, S. Dragan, Analiza wartości 
składowej pionowej siły reakcji podłoża oraz indeksu symetryczności podczas cho-
du u chorych leczonych metodą Ilizarowa w celu egalizacji korekcji osi podudzia 
(Gait analysis in patients after lengthening and correction of tibia with Ilizarov 
technique), Fizjoterapia 2010, 18(1), s. 9–18, pkt. MNiSW/KBN: 6,000;

9. A. Nikodem, R. Będziński, A. Wrona, S. Dragan, Z. Dobrzański, Wpływ 
zawartości fosforu i wapnia na właściwości mechaniczne tkanki kostnej, I Sym-
pozjum „Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych”, 
Wrocław, 16–17.04.2010 r., Materiały konferencyjne, s. 57–58;

Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Zakład Rehabilitacji

prof. dr hab. Szymon Dragan
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10. W. Orzechowski, P. Romaszkiewicz, S. Dragan, Ocena odległych wyników 
leczenia operacyjnego koślawego zniekształcenia palucha metodą McBride’a,  
J. Orthop. Trauma Surg. Relat. Res. 2010, 2(18), s. 95–96, Kongres Polskiego Towa-
rzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 22–24.04.2010 r.;
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Działalność kliniczna koncentrowała się na takich zagadnieniach, jak: badania 
diagnostyczne w urazach i chorobach narządu ruchu z wykorzystaniem nowo-
czesnych metod nieinwazyjnych, m.in. tomografii O-arm i inwazyjnych – mi-
niartroskopii cienkoigłowej; endoprotezoplastyka stawu biodrowego (kapoplasty-
ka, „krótki trzpień”), kolanowego (endoprotezy kondylarne, jednoprzedziałowe, 
półzwiązane), barkowego i skokowego – wykonywane pod kontrolą nawigacji 
komputerowej; pełnoprofilowe operacje rewizyjne – realloplastyki stawu biodro-
wego i kolanowego z zastosowaniem przeszczepów kostnych liofilizowanych i au-
togennych oraz tzw. koszyków metalowych odtwarzających strop panewki oraz 
specjalistycznych systemów endoprotez rewizyjnych; rekonstrukcje artroskopowe 
uszkodzonych więzadeł kolana i barku; wykorzystanie metody osteogenezy dys-
trakcyjnej Ilizarowa w leczeniu nierówności; operacje korekcyjne w chorobach na-
rządu ruchu (np. paluchy koślawe, biodro „przeskakujące”); pełnoprofilowe lecze-
nie urazów i zmian pourazowych narządu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych 
systemów stabilizacji śródszpikowej, przykostnej i zewnętrznej; operacyjna korek-
cja wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci (stopy końsko-szpotawe, 
płasko-koślawe, dysplazja stawów biodrowych); diagnostyka i leczenie operacyjne 
jałowych martwic (np. choroby Perthesa), młodzieńczego złuszczenia głowy kości 
udowej; pełny zakres diagnostycznych badań radiologicznych; rehabilitacja po-
operacyjna; operacyjne leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych w narządzie 
ruchu z wykorzystaniem endoprotez prelekcyjnych, segmentalnych; przeszczepy 
chrząstki stawowej; wertebroplastyka przezskórna w wykorzystaniem śródope-
racyjnego tomografu komputerowego O-arm; zastosowanie metody dystrakcyj-
nej osteogenezy Ilizarowa w leczeniu nierówności i zniekształceń wrodzonych 
i nabytych narządu ruchu; korekcje deformacji kręgosłupa, w tym skolioz, z wy-
korzystaniem najnowocześniejszych metod korekcji; leczenie operacyjne skom-
plikowanych, wielomiejscowych złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem 
osteosyntezy wewnętrznej i zewnętrznej.

W ramach działalności dydaktycznej prowadzono zajęcia z przedmiotu ortopedia 
dla studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego (studia stacjonarne) oraz English 
Division. 

Zajęcia z przedmiotu wybrane zagadnienia chirurgii narządu ruchu dzieci 
i dorosłych prowadzono dla studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego.
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O d momentu utworzenia Zakładu Rehabilitacji, co miało miejsce w paź-
dzierniku 2000 r., do 30.09.2013 r. kierownikiem tej jednostki była prof. 
dr hab. Zdzisława Wrzosek, specjalista II stopnia z zakresu rehabilitacji 

ruchowej. Od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. funkcję p.o. kierownika Zakładu Re-
habilitacji pełnił dr n. med. Paweł Kornafel – specjalista rehabilitacji medycznej 
i chirurgii ogólnej. Od 1.10.2014 r. kierowanie Zakładem objęła dr n. med. i mgr 
rehabilitacji – Edyta Sutkowska.

Początkowo Zakład Rehabilitacji został utworzony jako samodzielna jed-
nostka na Wydziale Zdrowia Publicznego (obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu – 
WNOZ), a następnie w 2008 r. włączony w strukturę Katedry Ortopedii i Trau-
matologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego 
UMW. W strukturze tej jednostki działał do 30.12.2015 r. Dnia 1.01.2016 r. 
została utworzona Katedra i Zakład Rehabilitacji, której kierownikiem została 
dr hab. E. Sutkowska, fizjoterapeuta, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, 
diabetologii i angiologii. 

Wymieniona jednostka przez cały okres istnienia, niezależnie od swojej loka-
lizacji, realizuje działalność dydaktyczną poprzez wykłady, ćwiczenia i seminaria 
dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego oraz English Division z przedmiotu 
rehabilitacja. Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych w minionym okresie 
tworzyli: prof. Z. Wrzosek na stanowisku profesora nadzwyczajnego; adiunkci: 
dr hab. E. Sutkowska, dr n. k. f. Iwona Demczyszak oraz asystenci: dr n. med. Mi-
chał Sokołowski, dr n. k. f. Justyna Mazurek. W roku akademickim 2013/2014 ad-
iunktem Zakładu był dr P. Kornafel, pełniący wówczas obowiązki kierownika. Dy-
daktyka jest realizowana także przez uczestników studiów doktoranckich. Zajęcia 
są prowadzone w języku polskim i angielskim. 

Ponadto w  latach 2010–2015 pracownicy jednostki realizowali zajęcia dla 
studentów kierunku fizjoterapia na WNOZ w zakresie wykładów z przedmiotu 
kardiologia oraz pełnili funkcje promotorów i recenzentów prac magisterskich 
i licencjackich studentów tego Wydziału. 

Profesor Z. Wrzosek była promotorem 5 zakończonych przewodów doktor-
skich. Oprócz ukończonych przewodów doktorskich w  latach 2010–2015  na 
WLKP i WNOZ zostało wszczętych 5 nowych przewodów doktorskich, z których 
3 są jeszcze w fazie realizacji. Profesor Z. Wrzosek w analizowanym okresie była 
recenzentem 7 przewodów habilitacyjnych (dla 3 osób wybór z uczelni przepro-
wadzającej przewód i dla 4 habilitantów wybór z Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów) oraz recenzentem lub superrecenzentem we wnioskach 3 osób ubiega-
jących się o tytuł naukowy profesora. 

Dla realizowanych przedmiotów zostały opracowane programy nauczania i te-
zy egzaminacyjne oraz przygotowane i wydane następujące podręczniki:

1. Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny, red. Z. Wrzosek, J. Bolanow-
ski, wyd. PZWL, Warszawa 2011; 

2. Rehabilitation for medical students, red. Z. Wrzosek, J. Bolanowski, E. Sut-
kowska, Wroclaw Medical University, Wrocław 2011; 

Zakład Rehabilitacji

prof dr hab. Zdzisława Wrzosek

dr hab. Edyta Sutkowska
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3. Fizjoterapia kliniczna, red. W. Kasprzak, wyd. lek. PZWL, Warszawa 2011, 
w tym podręczniku rozdz. 7 – Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii, autorzy: 
Z. Wrzosek, G. Konieczny; 

4. Podręcznik angiologii, red. A. Sieroń, L. Cierpka, Z. Rybak, A. Stanek; ά-medica 
Press 2009, w tym podręczniku rozdz. trzeci – Choroby układu limfatycznego, le-
czenie obrzęku limfatycznego, autorzy: E. Sutkowska, A. Kawczyk-Krupka, A. Król-
-Zybura, R. Mucha, A. Stanek, G. Cieślar, A. Sieroń. Pracownicy byli także współ-
autorami wielu rozdziałów w monografiach z zakresu rehabilitacji.

Działalność dydaktyczna obejmowała także wykłady dla lekarzy w ramach 
kursów CMKP i towarzystw naukowych oraz dla pacjentów i przedstawicieli za-
wodów medycznych: fizjoterapeutów, pielęgniarek, podologów. 

W okresie 2010–2015 pracownicy Zakładu Rehabilitacji byli autorami lub 
współautorami łącznie 114 prac naukowych (streszczenia i prace pełnotekstowe), 
zarówno poglądowych, jak i oryginalnych. Te ostatnie były głównie wynikiem 
realizowanych grantów wewnętrznych Zakładu: „Genetycznie uwarunkowane 
zespoły niewydolności limfatycznej”; „Ocena częstości występowania patologii 
w zakresie stóp u osób z cukrzycą”; „Wyrównanie glikemii u pacjentów z cukrzycą 
przed planowym zabiegiem operacyjnym w świetle zaleceń Polskiego Towarzy-
stwa Diabetologicznego”.

W latach 2010–2015 prace członków zespołu były prezentowane łącznie na 
30 zjazdach/konferencjach, w tym na 11 międzynarodowych. 

Działalność naukowa obejmuje przede wszystkim ortopedię i traumatologię 
oraz geriatrię, kardiologię, choroby metaboliczne i angiologię. 

Za opublikowane opracowania pracownicy otrzymali łącznie 2 nagrody ze-
społowe i 2 nagrody indywidualne JM Rektora UMW (naukowe i dydaktyczne). 

Profesor Z. Wrzosek przez 2 kadencje (lata 2003–2011) była członkiem z wy-
boru Wydziału Nauk Medycznych PAN (Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej 
i Integracji Społecznej). W latach 2001–2014 była też członkiem komisji inżynierii 
biomedycznej w Oddziale PAN we Wrocławiu. 

W latach 2002–2010 prof. Z. Wrzosek była członkiem lub przewodniczącą ko-
misji egzaminów specjalizacyjnych z zakresu rehabilitacji ruchowej lub medycznej 
na I i II stopień specjalizacji. 

Od 2004 r. prof. Z. Wrzosek jest członkiem panelu ekspertów ds. rozwoju wo-
jewództwa dolnośląskiego z zakresu ochrony zdrowia przy Urzędzie Marszałkow-
skim we Wrocławiu. Pełni też funkcję członka Komisji ds. Opracowania Koncepcji 
i Funkcjonowania Rehabilitacji w Regionie Dolnośląskim przy współpracy polsko-
-niemieckiej oraz Komisji ds. Możliwości Rehabilitacji Sanatoryjnej.

Decyzją JM Rektora UMW prof. Z. Wrzosek jest także członkiem Zespołu 
ds. Opracowania Koncepcji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (kli-
nika dziennego pobytu) o profilu rehabilitacyjnym oraz członkiem Komisji 
ds. Opracowania Koncepcji Funkcjonowania Rehabilitacji w Nowej Akademii 
Medycznej (NAM) na poziomie lecznictwa zamkniętego (klinika rehabilitacji) 
i otwartego. 

Poza naszą Uczelnią prof. Z. Wrzosek od 2002 r. jest kierownikiem Katedry 
Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu oraz kierownikiem Zakładu Orto-
pedii i Reumatologii tej Katedry usytuowanej na Wydziale Fizjoterapii Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Doktor hab. E. Sutkowska drugą kadencję pełni funkcję członka oddziału dol-
nośląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) – obecnie jako za-
stępca przewodniczącego. 

Pracę Kliniki od lat wspomaga także pracownik sekretariatu Grażyna Słyk-
-Grochowska. 

Chociaż Zakład nie prowadzi działalności terapeutycznej, a swoją działalność 
dydaktyczną realizuje dzięki współpracy i życzliwości kierowników zaprzyjaźnio-
nych klinik na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borow-
skiej 213, nasi pracownicy aktywnie podejmują działalność leczniczą poza go-
dzinami pracy dydaktycznej, co umożliwia im zdobywanie doświadczenia oraz 
realizację działalności naukowej z udziałem pacjentów. 



 445 

K atedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi z siedzibą w Uni-
wersyteckim Szpitalu Klinicznym kontynuuje tradycje Kliniki Otolaryn-
gologii działającej do 2008 r. na bazie SPSK1, a jeszcze wcześniej Kliniki 

Otolaryngologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 
Lwowie. Kierownikiem jednostki jest prof. dr hab. Tomasz Kręcicki.

W Klinice są kontynuowane badania z zakresu diagnostyki i leczenia narządu 
słuchu i równowagi.

Obecnie zespół Kliniki jest zaangażowany w prace m.in. w obszarze onkologii, 
chorób zatok przynosowych, otolaryngologii dziecięcej, zespołów otępiennych. 
Kontynuujemy badania onkologiczne nad zastosowaniem markerów nowotwo-
rowych w diagnostyce i prognozowaniu wyników leczenia raka krtani i innych 
nowotworów głowy i szyi. Prowadziwy je we współpracy z Dolnośląskim Centrum 
Onkologii. Zajmujemy się także patogenezą i wynikami leczenia chorych z prze-
wlekłymi zapaleniami zatok przynosowych. Zespół Kliniki ma duże doświadcze-
nie w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki endoskopowej w otolaryngologii 
oraz zastosowania analizy akustycznej głosu i mowy w diagnostyce laryngologicz-
nej i psychoneurologicznej. W ostatnich latach Klinika we współpracy z Kliniką 
Psychiatrii prowadzi badania nad zastosowaniem badań narządów zmysłu we 
wczesnej diagnostyce zaburzeń otępiennych.

W 1989 r. przy Klinice została zorganizowana pierwsza w Polsce Pracownia 
Wideostroboskopii Krtani. Do dziś wykonano tu ponad 20 tys. badań endoskopo-
wych, co jest największą, według naszej wiedzy, liczbą takich badań wykonanych 
przez jedną placówkę.

W Klinice po raz pierwszy w Polsce wprowadzono technikę autofluorescencji 
w diagnostyce zmian nowotworowych krtani.

Pracownicy Kliniki opublikowali 12 podręczników, które zostały bardzo przy-
chylnie ocenione przez środowisko lekarzy otolaryngologów i studentów medycyny.

W Klinice (pierwszy ośrodek laryngologiczny w Polsce) rozpoczęto badania 
nad pozaprzełykowymi objawami refleksu żołądkowo-przełykowego. Efektem 
tych badań były publikacje w czasopismach o wysokim IF oraz zaproszenia na 
międzynarodowe konferencje naukowe w roli referentów. Klinika prowadzi na 
szeroką skalę badania epidemiologiczne dotyczące m.in. nowotworów głowy i szyi. 

Doktor hab. Tomasz Zatoński uczestniczy w realizowanych w ramach progra-
mu PURE – „Prospective Urban and Rural Epidemiological Study”, prowadzonym 
przez Population Health Research Institute, Mc Master University, Hamilton Ge-
neral Hospital, Ontario, Canada – projektach PURE Mind i PURE Air Pollution.

Ważny kierunek badań prowadzonych w Klinice Otolaryngologii we współ-
pracy z Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej Wydziału Farmaceutycznego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu dotyczył etiopatogenezy po-
lipów nosa. Dzięki nim określono profil ekspresji genów w polipach nosa i nie-
zmienionej błonie śluzowej techniką mikromacierzy oligonukleotydowych. Uzy-
skane wyniki mogą posłużyć do budowania nowych hipotez oraz przyczynić do 
pogłębienia wiedzy o mechanizmach leżących u podstaw rozwoju polipów nosa. 

Katedra i Klinika Otolaryngologii, 
Chirurgii Głowy i Szyi

prof. dr hab. Tomasz Kręcicki



Przez wiele lat zespół Kliniki prowadził również badania nad terapeutyczny-
mi właściwościami witaminy D i jej nowych pochodnych. Wyniki otrzymanych 
badań sugerują potencjalną możliwość wykorzystania tej witaminy w leczeniu 
przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Suplementacja witaminy D mogłaby 
przynieść korzystny wpływ na przebieg procesu zapalnego w obrębie zatok przy-
nosowych. W badaniu wykazano, że użyte nowe analogi witaminy D o obniżonej 
aktywności kalcemicznej zachowują swoje korzystne właściwości antyprolifera-
cyjne i proapoptotyczne. Wyniki wskazują również, że mieszaniny zawierające 
budezonid i analog witaminy D mają przewagę nad budezonidem stosowanym 
w monoterapii, co wskazuje, że aplikacja takich połączeń mogłaby ograniczyć za-
stosowanie miejscowe sterydów.

Dzięki doświadczeniom z ostatnich lat w Klinice powstał zespół operacyjny, 
zajmujący się endoskopową chirurgią podstawy czaszki (jeden z niewielu takich 
zespołów w Polsce).

Planujemy kontynuację badań rozpoczętych wcześniej, zwłaszcza badań zwią-
zanych z funkcją narządów zmysłu u osób z zaburzeniami otępiennymi. Są one 
wyjątkowo innowacyjne, bowiem dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską 
dysponujemy prototypami sprzętu do diagnostyki zaburzeń równowagi i chodu.

Wspólnie z Politechniką Wrocławską i Kliniką Okulistyki prowadzimy pionier-
skie badania nad zastosowaniem pupillometrii dynamicznej w diagnostyce stanu 
psychoneurologicznego pacjentów. Technika pupillometrii dynamicznej jest sto-
sowana w 4 ośrodkach na świecie.

Uczestniczymy w ocenie wpływu zanieczyszczenia powietrza na mieszkańców 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Planujemy rozszerzenie zabiegów rekonstrukcyjnych 
po operacjach nowotworów głowy i szyi o zastosowanie wolnych płatów.

We współpracy ze Światowym Centrum Słuchu przygotowujemy się do opera-
cji rekonstrukcyjnych poprawiających słuch oraz implantacji nowoczesnych urzą-
dzeń do protezowania słuchu.
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P racownicy Kliniki prowadzą działalność naukową w dziedzinie chorób in-
fekcyjnych dzieci, w szczególności zakażonych wirusem HIV, z chorobami 
wieku dziecięcego (ospą wietrzną, grypą, wirusowym zapaleniem wątroby 

typu B i C, zakażeniem bakteryjnym skóry i tkanki podskórnej) oraz pediatrii, 
w tym szczególnie w zakresie szczepień profilaktycznych, gorączek nawrotowych, 
zapaleń wątroby na podłożu autoimmunizacyjnym oraz zakażeń odmatczynych.

W latach 2010–2015 opublikowano 126 prac o łącznej liczbie 1516 pkt. MNiSW/ 
/KBN, w tym 48 pełnych prac z IF = 113,398 pkt. 

Zespół Kliniki był zapraszany do współredagowania ogólnokrajowych wytycz-
nych dotyczących zapobiegania i leczenia choroby meningokokowej, pneumoko-
kowej, ospy wietrznej i półpaśca, zakażeń wirusami opryszczki, zakażeń wirusem 
zapalenia wątroby typu B, bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych 
oraz wytycznych szczepień u dzieci z chorobami układu nerwowego.

W 2014 r. pomyślnie zakończył się przewód habilitacyjny dr. Ernesta Kucha-
ra, który od lipca 2015 r. został powołany na kierownika Kliniki Pediatrii z Od-
działem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 r. 
stopień doktora nauk medycznych uzyskała rezydentka Kliniki Julia Seniuta. 
W 2010 r. odszedł z naszego zespołu adiunkt dr n. med. Jarosław Gruszka. W Ka-
tedrze pracuje 4 doktorantów, w tym 2 z otwartymi przewodami doktorskimi.

Przy Katedrze działa nieprzerwanie koło naukowe, którego członkowie wielo-
krotnie otrzymywali nagrody i wyróżnienia za prezentowane doniesienia naukowe.

Jest prowadzona udokumentowana publikacjami współpraca naukowa z: In-
stytutem Roberta Kocha w Berlinie oraz Państwowym Zakładem Higieny (PZH) 
w Warszawie i  Instytutem Wirusologii PAN w Łodzi. Przedstawiciele kliniki 
wchodzili wielokrotnie w skład i przewodzili komitetom naukowym ogólnopol-
skich zjazdów i konferencji naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Wakcyno-
logii, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz 
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Klinika prowadzi własne laboratorium naukowe zatrudniające 2 pracowników 
techniczno-naukowych. Katedra prowadziła zajęcia z chorób zakaźnych wieku 
dziecięcego w ramach 2 przedmiotów: choroby zakaźne oraz pediatria dla stu-
dentów wydziałów lekarskich z Polski i z zagranicy.

Klinika organizowała kursy kształcenia podyplomowego dla lekarzy specjali-
zujących się z pediatrii i chorób zakaźnych: w latach 2010–2015 przeprowadzano 
„Postępy w rozpoznawaniu, leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych u dzieci”, 
a poza tym odbyły się kursy „Schorzenia wątroby u dzieci dla lekarzy pierwszego 
kontaktu” (2011 r.) oraz „Szczepienia ochronne” (2012 r.) 

Przedstawiciele Kliniki angażują się w kursy organizowane przez inne jednost-
ki, takie jak Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej (prowadzenie 6-godzinnego 
kursu o szczepieniach ochronnych i 2-godzinego o rozpoznawaniu stanów nag- 
łych i zakażeń układu nerwowego) oraz III Katedra i Klinika Pediatrii, Immu-
nologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego (prowadzenie 4-godzinnego kursu 
atestacyjnego dla lekarzy rozpoczynających specjalizację z pediatrii).

Katedra i Klinika Pediatrii  
i Chorób Infekcyjnych

prof. dr hab. Leszek Szenborn
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ciół Dzieci (zakup łóżek, krzeseł dla pacjentów do poczekalni) oraz Fundacji „Aby 
żyć” z siedzibą w Krakowie. Ze środków zgromadzonych w tej ostatniej: odrestau-
rowano elementy zabytkowe Kliniki (drzwi wejściowe oraz 2 zabytkowe, metalowe 
furty w płocie), wokół terenu otaczającego południowo-wschodnią część budynku 
zrekultywowano ziemię, usunięto stare uschnięte drzewa, wykarczowywano ko-
nary i urządzono nowy ogród z kwitnącymi krzewami i drzewami.

Klinika jest jedynym ośrodkiem referencyjnym leczenia chorób infekcyjnych 
dzieci na Dolnym Śląsku oraz Śląsku Opolskim. Trafiają do niej także pacjenci z po-
łudniowych części województwa wielkopolskiego oraz zielonogórskiego. 

W szczególności Klinikę wyróżniają: wzorcowa opieka nad dziećmi zakażo-
nymi wirusem HIV – pod opieką Kliniki jest jedna czwarta polskiej populacji 
dzieci zakażonych wirusem HIV oraz wszystkie niemowlęta urodzone przez 
matki zakażone wirusem HIV na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim; 
poradnie szczepień dla pacjentów z: wrodzonymi i nabytymi niedoborami od-
porności, przewlekłymi niezapalnymi i zapalnymi chorobami wątroby, wszelkimi 
chorobami wywoływanymi przez drobnoustroje.

Klinika specjalizuje się także w diagnostyce i leczeniu: neuroinfekcji, nieokre-
ślonych przyczyn gorączki, chorób przebiegających ze zmianami na skórze i bło-
nach śluzowych, gorączek nawrotowych.

Pracownicy Kliniki byli zapraszani do redagowania i współredagowania roz-
działów w renomowanych, wielokrotnie wznawianych polskich podręcznikach, 
takich jak Interna Szczeklika (wyd. Medycyna Praktyczna; wydania 2011–2015). 
Lekarze Kliniki są zapraszani jako wykładowcy na największe ogólnopolskie kon-
ferencje lekarskie gromadzące tysiące uczestników, takie jak: „Jesień i Wiosna 
Pediatryczna” organizowana przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, „Pedia-
tria po dyplomie”, której organizatorem jest wydawnictwo Medical Tribune oraz 
w licznych innych ogólnopolskich przedsięwzięciach szkoleniowo-naukowych.

Katedra samodzielnie organizuje cykliczne autorskie regionalne i ogólnopol-
skie konferencje naukowo-szkoleniowe (w latach 2010–2015 – edycje IV–VIII), 
które ze względu na wartość praktyczną oraz oryginalną formę gromadzą jedno-
razowo 300–400 uczestników. 

W Klinice kształciło się 13 rezydentów, z pediatrii wyspecjalizowało się 6 leka-
rzy, a z chorób zakaźnych 1 lekarz.

Działalność pracowników w  towarzystwach naukowych: w  latach 2010– 
–2012 prof. Leszek Szenborn przewodniczył pracom Polskiego Towarzystwa Wakcy-
nologii; w latach 2010–2015 prof. L. Szenborn i w latach 2013–2015 dr hab. E. Kuchar 
byli członkami zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii; w latach 
2010–2015 prof. L. Szenborn przewodniczył pracom Dolnośląskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych; w latach 2010–
–2012 prof. L. Szenborn oraz w latach 2014–2015 dr hab. E. Kuchar byli członkami 
zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 

Największe osiągnięcie organizacyjne to przeprowadzka Kliniki do nowej sie-
dziby przy ul. Chałubińskiego 2–2a. Obecnie warunki do hospitalizacji i przyjmo-
wania ambulatoryjnego pacjentów oraz warunki pracy personelu są bardzo dobre.

Oddział dysponuje następującymi pomieszczeniami: 3 izolatkami z wymuszo-
ną wentylacją mechaniczną wytwarzającą ujemne ciśnienie, z pełnym zapleczem 
sanitarno-higienicznym oraz z maceratorami zarówno do pieluch, jak i naczyń 
z pulpy papierowej; 5 izolatkami z zapleczem sanitarno-higienicznym; 4 salami 
ogólnymi: 2-łóżkowymi ze wspólnym węzłem sanitarnym; dużym, dobrze wypo-
sażonym gabinetem zabiegowym.

Pracownicy mają obecnie dobre warunki pracy: lekarze – 3 dyżurki, pielęg- 
niarki – 2 dyżurki, pokój socjalny dla personelu, przestronną bibliotekę (służącą 
także jako sala seminaryjna).

Oddział jest wyposażony we własny nowoczesny aparat do USG i EKG oraz 
w nowoczesne łóżka (zakupione ze środków Fundacji Polsat oraz Fundacji „Aby 
żyć”). Klinika została artystycznie ozdobiona i praktycznie oznakowana według 
wiodącego motywu, którym jest muzyka, a projekt i wykonanie zawdzięczamy 
Fundacji Promocji Muzyki i Terapii. Elementy dekoracyjne to różne instrumenty, 
których kolorowe wizerunki zdobią przeszklone drzwi sal chorych.

W każdej z sal jest umieszczona przystępna informacja o instrumencie, co 
służy edukacji małych pacjentów i ich rodziców. Klinika zabiega o pozyskiwanie 
środków finansowych, które gromadzone są na kontach w Towarzystwie Przyja-
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K ierownictwo Katedry w latach 2010–2015 sprawował prof. zw. dr hab. An-
drzej Kiejna. Zespół stanowiło 2 profesorów zwyczajnych (Jerzy Leszek 
i Joanna Rymaszewska); 3 doktorów habilitowanych na stanowisku pro-

fesora nadzwyczajnego (Tomasz Adamowski, Krzysztof Małyszczak, Sławomir Si-
dorowicz, który 1.10.2010 r. przeszedł na emeryturę); 2 doktorów habilitowanych 
na stanowisku adiunkta (Tomasz Pawłowski, Przemysław Pacan); 11 adiunktów 
ze stopniem doktora (Piotr Baranowski, Jan A. Beszłej, Magdalena Ciałkowska-
-Kuźmińska [Gawrych], Sylwia Chładzińska-Kiejna, Dorota Frydecka, Magdalena 
Grzesiak, Tomasz Hadryś, Monika Kantorska, Elżbieta Trypka, Patryk Piotrowski, 
Monika Szewczuk-Bogusławska); 1 starszy wykładowca ze stopniem doktora (Re-
nata Wojtyńska); 4 asystentów ze stopniem doktora (Sylwia Adamowska, Iwona 
Chlebowska – do 1.10.2011 r., Agnieszka Stępień, Marcin Szechiński); 2 pracow-
ników inżynieryjno-technicznych (Monika Tokarek, Józef Zając), kierownik sekre-
tariatu (Elżbieta Twardy), pracownik gospodarczy (Jan Drobina).

Studia doktoranckie w latach 2010–2015 odbywali: Tomasz Gondek, Dorota 
Dereń (Szcześniak), Marta Jakubczyk, Marta Jakubik, Anna Jeleń, Maja Kasprzak 
(Biała), Kamila Kotowicz, Maja Krefft, Anna Królicka, Błażej Misiak, Dorota Ki-
szakiewicz-Przybysz, Bartłomiej Stańczykiewicz, Katarzyna Urbańska, Irena Woj-
ciechowska, Maciej Wójcik, Marta Zagdańska, Agata Żesławska-Faleńczyk.

W ostatnim czasie nastąpił dalszy dynamiczny rozwój jednostki we wszystkich 
omawianych obszarach działalności. Przyczynił się do tego stabilny, wysoko wykwa-
lifikowany zespół pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjno-tech-
nicznych i personel medyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. 
Mottem działalności Katedry było budowanie sieci współpracy z jednostkami nauko-
wymi na poziomie uczelnianym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, co 
wynikało z oczywistego przekonania, że tylko silne zespoły mogą zdobywać środki 
finansowe na badania. W latach 2010–2015 przeprowadzono istotne zmiany orga-
nizacyjne: Katedra i Klinika Psychiatrii została przekształcona w Katedrę Psychia-
trii i Klinikę Psychiatrii (kierownik – prof. A. Kiejna) oraz utworzony 27.06.2012 r. 
Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych (kierownik – dr hab. K. Ma-
łyszczak) i Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych (kierow-
nik – prof. J. Rymaszewska), który powstał 1.10.2013 r. Nadal funkcjonują wcześniej 
utworzone pracownie naukowe: Psychologii Klinicznej (dr S. Chładzińska-Kiejna); 
Choroby Alzheimera i Psychogeriatrii (prof. J. Leszek); Genetyki Psychiatrycznej 
(dr J. A. Beszłej); Psychiatrii Sądowej (dr M. Kantorska); Psychofarmakologii (dr hab. 
T. Pawłowski); Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej (prof. A. Kiejna). Od 1.06.2010 r. 
w strukturze SPSK Nr 1 utworzono Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic 
obok istniejącego już Oddziału Klinicznego Dziennego Psychiatrii Ogólnej i Poradni 
Zdrowia Psychicznego. Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia) były prowadzone w Klinice 
Psychiatrii SPSK Nr 1 oraz w placówkach zewnętrznych: oddziale II Dolnośląskie-
go Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP), oddziale dziennym Psychiatrii Dzieci 
i Młodzieży „NEUROMED” oraz Oddziale Psychiatrii i Stresu Bojowego w 4. Woj-
skowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ.

Katedra Psychiatrii
Klinika Psychiatrii

Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych
Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych

prof. dr hab. Andrzej Kiejna
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6. „Ocena poziomu witaminy B12, kwasu foliowego, homocysteiny, kwasu me-
tylomalonowego oraz reduktazy metylotetrahydrofolianowej u chorych z otępie-
niem naczyniowym, mieszanym i typu Alzheimera”. Projekt promotorski – lek. 
med. Marzena Zboch, kierownik: prof. J. Leszek;

7. „Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w populacji studentów pań-
stwowych uczelni wyższych we Wrocławiu”. Projekt promotorski – mgr M. Za-
gdańska, kierownik: prof. A. Kiejna;

8. „Wpływ zaburzeń osobowości na utrzymywanie się pacjentów w leczeniu psy-
chiatrycznym”. Projekt promotorski – mgr M. Kasprzak, kierownik: prof. A. Kiejna;

9. „Rola zmienności genetycznej cyklu metabolicznego grup jednowęglowych 
w etiologii zespołu metabolicznego u pacjentów chorych na schizofrenię”. Kierow-
nik: lek. med. B. Misiak, opiekun naukowy: prof. A. Kiejna;

10. „Znaczenie instrukcji w uczeniu się na podstawie wzmocnień w schizofrenii: 
badanie wykorzystujące dane genetyczne, behawioralne oraz modele matematyczne 
i sztuczne sieci neuronowe”. Kierownik: dr hab. D. Frydecka (lata 2014–2017).

Uczestnik studiów doktoranckich przy Klinice Psychiatrii uzyskał fundusze 
ze środków Uczelni na realizację projektu badawczego: „Ocena stopnia niepełno-
sprawności społecznej z przyczyn psychiatrycznych u pacjentów hospitalizowa-
nych w oddziałach psychiatrycznych całodobowych i dziennych” (lata 2015–2017) 
– lek. med. Błażej Misiak (wykonawca: lek. med. T. Gondek).

W ramach działalności statutowej Uczelni w Klinice Psychiatrii było finanso-
wanych 6 zadań badawczych:

1. „Historia psychiatrii akademickiej we Wrocławiu” (lata 2008–2010). Kierow-
nik: prof. A. Kiejna;

2. „Ocena nasilenia objawów lęku, depresji i dysocjacji u pacjentów z rozpo-
znaniem omdleń wazowagalnych” (lata 2010–2011). Kierownik: dr M. Szewczuk-
-Bogusławska;

3. „Ocena parametrów immunologiczno-zapalnych w MCI i w chorobie Alzhe-
imera” (lata 2011–2014). Kierownik: prof. A. Kiejna;

4. „Potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w internacji 
w warunkach oddziałów psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym za-
bezpieczeniu” (lata 2012–2015). Kierownik: dr hab. T. Adamowski;

5. „QALY – Polski kontekst w ocenie współczynników ekonomicznych w na-
ukach medycznych” (lata 2012–2015). Kierownik: dr n. med. Patryk Piotrowski;

6. „Ocena funkcji poznawczych u pacjentów z rozpoznaniem ciężkich zaburzeń 
psychicznych” (lata 2015–2017). Kierownik: prof. A. Kiejna.

Stopień naukowy doktora w Klinice Psychiatrii uzyskało 7 osób:
1. M. Ciałkowska-Kuźmińska (Gawrych) – tytuł rozprawy: Potrzeby osób 

z zaburzeniami psychicznymi a obciążenie opiekunów (2011 r.). Promotor: prof. 
A. Kiejna;

2. S. Adamowska – tytuł rozprawy: Badanie zgodności rozpoznań psychiatrycz-
nych u dzieci i młodzieży z kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 za po-
mocą kwestionariusza MINI-Kid (2012 r.). Promotor: prof. A. Kiejna;

W omawianym okresie opublikowano 610 pełnotekstowych publikacji nauko-
wych, w tym 131 w czasopismach z listy filadelfijskiej z łącznym wskaźnikiem 
IF = 322,176 pkt. i 4224 pkt. MNiSW. W latach 2010–2013 w ocenie parametrycz-
nej jednostek Uczelni Katedra Psychiatrii zajmowała III i II pozycję na Wydziale 
Lekarskim Kształcenia Podyplomowego na podstawie wskaźnika IF, a w 2014 r. 
zajęła I miejsce na Wydziale i II na Uczelni.

W latach 2010–2015 realizowano 3 międzynarodowe projekty naukowe:
1. „DEMoB.inc. Utworzenie europejskich miar jakości usług opieki zinstytu-

cjonalizowanej dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” (6. Program 
Ramowy UE). Kierownik projektu w Polsce: prof. A. Kiejna;

2. „EZOP – Epidemiologia zaburzeń psychicznych oraz dostępność psychia-
trycznej opieki zdrowotnej w Polsce”. Projekt był realizowany przez konsorcjum 
(UMW, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i Narodowy Instytut Zdro-
wia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) i finansowany w ramach mechani-
zmu grantowego ustanowionego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Koordy-
nacja projektu na UMW: prof. A. Kiejna. Dane uzyskane w badaniu EZOP zostały 
włączone do analiz międzynarodowej grupy badawczej powołanej przez WHO 
i Uniwersytet Harvarda (World Mental Health Survey Initiative) i są wykorzysty-
wane w wielu przekrojowych publikacjach (www.ezop.edu.pl);

3. „INTERPRET-DD International Prevalence and Treatment of Diabetes and 
Depression”. Jest to badanie o zasięgu globalnym, prowadzone w 16 krajach na 
różnych kontynentach. Jego celem jest zrozumienie doświadczeń związanych 
z opieką i leczeniem oraz psychologicznych potrzeb osób chorych na cukrzycę ty-
pu 2. Koordynator na UMW: prof. A. Kiejna. Numer projektu – 48/INTERPRET-
-DD/2015. Projekt jest w trakcie realizacji;

Pracownicy Kliniki Psychiatrii zrealizowali w latach 2010–2015 łącznie 9 pro-
jektów naukowych finansowanych przez MNiSW i/lub NCN:

1. „Badanie zgodności rozpoznań psychiatrycznych u dzieci i młodzieży z kryte-
riami diagnostycznymi klasyfikacji ICD-10 za pomocą kwestionariusza MINI-Kid”. 
Projekt promotorski – lek. S. Adamowska, kierownik: prof. A. Kiejna;

2. „Usługi stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej a potrzeby osób z za-
burzeniami psychicznymi oraz obciążenie ich opiekunów”. Projekt promotorski 
– mgr Magdalena Ciałkowska, kierownik: prof. A. Kiejna;

3. „Polimorfizm genów kodujących IL-2, IL-6, IFN-gamma oraz TGF-beta 
u osób chorujących na schizofrenię i u osób zdrowych”. Kierownik – dr D. Fry-
decka;

4. „Polimorfizm genów kodujących NRG-1, DISC-1 oraz kompleksu genów IL-1 
u pacjentów chorujących na schizofrenię z uwzględnieniem funkcji poznawczych”. 
Kierownik: dr hab. D. Frydecka;

5. „Wpływ polimorfizmu genów kodujących transporter serotoniny, hydroksy-
lazę tryptofanu 2 oraz receptor serotoniny 5-HT1A na nasilenie objawów depre-
syjnych w trakcie leczenia interferonem alfa i rybawiryną pacjentów z przewle-
kłym WZW typu C”. Kierownik: dr T. Pawłowski;
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3. M. Zboch – tytuł rozprawy: Ocena poziomu witaminy B12, kwasu foliowego, 
homocysteiny, kwasu metylomalonowego oraz reduktazy metylotetrahydrofoliano-
wej u chorych z otępieniem naczyniowym mieszanym i typu Alzheimera (2012 r.). 
Promotor: prof. J. Leszek;

4. M. Biała – tytuł rozprawy: Wpływ zaburzeń osobowości na utrzymywanie się 
pacjentów w leczeniu psychiatrycznym (2014 r.). Promotor: prof. A. Kiejna;

5. Jacek Radzik – tytuł rozprawy: Ocena aktywności wybranych cytokin proza-
palnych u osób z zaburzeniami depresyjnymi w zależności od wieku i farmakote-
rapii (2014 r.). Promotor: prof. J. Leszek;

6. M. Zagdańska – tytuł rozprawy: Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych 
w populacji studentów państwowych uczelni wyższych we Wrocławiu (2015 r.). Pro-
motor: prof. A. Kiejna;

7. B. Misiak – tytuł rozprawy: Palenie tytoniu oraz wybrane parametry meta-
boliczne u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii (2015 r.). Promotor: prof. 
A. Kiejna, promotor pomocniczy: dr D. Frydecka.

Kontakty naukowe z instytucjami krajowymi i zagranicznymi:
1. Współpraca z Katedrą i Kliniką Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 

i Katedrą i Kliniką Okulistyki UMW w ramach projektu „Analiza funkcji narzą-
dów zmysłów u pacjentów z pierwotnymi zaburzeniami funkcji poznawczych” 
(prof. A. Kiejna, prof. Tomasz Kręcicki, prof. M. Misiuk-Hojło);

2. Współpraca z grupą prof. Barbary Klajnert-Maculewicz z Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Katedrą Biofizyki Ogólnej 
w ramach projektu „Zastosowanie nanotechnologii do wczesnej diagnostyki i le-
czenia choroby Alzheimera oraz rola nanocząstek dendrymerów” (prof. J. Leszek);

3. Współpraca z Katedrą i Zakładem Biochemii Lekarskiej UMW (grupa prof. 
Andrzeja Gamiana). Temat badań: „Możliwości wczesnej diagnostyki i ocena dy-
namiki chorób neurozwyrodnieniowych w oparciu o badania produktów końco-
wej glikacji” (prof. J. Leszek);

4. Współpraca z Zakładem Immunologii Chorób Zakaźnych Instytutu Immuno-
logii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (grupa dr hab. Marty Sochockiej) 
oraz Zakładem i Katedrą Periodontologii UMW (grupa prof. Marka Ziętka). Temat 
badań: „Poszukiwania czynników ryzyka choroby Alzheimera w obszarze dysfunk-
cji immunologicznych – choroby przyzębia jako czynnik ryzyka” (prof. J. Leszek);

5. Współpraca z grupą prof. Urszuli Wojdy (Laboratorium Badań Przedklinicznych 
o Podwyższonym Standardzie, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświad-
czalnej im. M. Nenckiego w Warszawie). Temat badań: „Perspektywy terapii choroby 
Alzheimera w świetle badań nad cyklem komórkowym i apoptozą” (prof. J. Leszek);

6. Współpraca z Ośrodkiem Alzheimerowskim w Ścinawie dotycząca badań 
nad wczesnymi markerami chorób neurozwyrodnieniowych, w szczególności 
choroby Alzheimera, na podstawie materiału biologicznego (prof. J. Leszek);

7. Wizyta i wykład naukowy w Katedrze Psychiatrii UMW prof. Pawla Kalva-
cha z Katedry Neurologii, 3. Fakultetu Medycznego Uniwersytetu Karola w Pra-
dze (29.03.2010 r.);

8. Wizyta i wykład naukowy w Katedrze Psychiatrii UMW dr. Stefana Prause-
go z PharmGenomics w Moguncji, Niemcy (maj 2011 r.);

9. Wizyta i gościnny wykład w Katedrze Psychiatrii UMW prof. Norberta Mül-
lera z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy (23.05.2011 r.);

10. Wizyta i udział w seminariach związanych z projektem badawczym prof. 
Reinholdta Kiliana z Uniwersytetu w Ulm, Niemcy (kwiecień 2012 r.);

11. Wizyta i wykład naukowy w Katedrze Psychiatrii UMW prof. Andrea Fa-
giolini z Uniwersytetu w Sienie, Włochy (21.05.2012 r.);

12. Wizyta gościnna prof. Garry’ego Waltera z Uniwersytetu w Sydney, Au-
stralia (lipiec 2012 r.);

13. Wizyta gościnna prof. Maria Lanczika z Marienklinik, Bozen, Włochy 
(11.10.2012 r.);

14. Wizyta i wykład naukowy prof. Naomi Hachii z Tokyo Medical University 
Department of Neurophysiology, Japonia (6.11.2013 r.);

15. Wizyta zespołu naukowego z Drezna pod przewodnictwem prof. M. Bauera 
w Katedrze Psychiatrii UMW (8–9.11.2013 r.) dotycząca współpracy z Katedrą 
Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie z prezentacją 
głównych kierunków badawczych;

16. Wizyta i wykład naukowy prof. Shlomo Noya i prof. Michaela Davidsona 
z Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Izrael (4.12.2014 r.);

17. Wizyta i wykłady prof. Andreasa Heinza – Director and Chair Department of 
Psychiatry and Psychotherapy Charite Universitätsmedizin Berlin (13–15.09.2015 r.) 
w ramach projektu „Visiting Professors – Fundusz Scientiae Wratislavienses”;

18. Wizyta i wykład naukowy prof. Nancy Pachany – The University of Queens- 
land, Australia.

Kontakty naukowe Zakładów Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicz-
nych oraz Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych zostały opisane oddzielnie.

Konferencje:
1. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycz-

nego „Wiek podeszły – jednostka – społeczeństwo: wyzwania terapeutyczne” 
(2–3.12.2010 r.);

2. VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycz-
nego „Standardy leczenia zaburzeń otępiennych i innych zaburzeń psychicznych 
wieku podeszłego” (1–2.12.2011 r.);

3. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego 
„Człowiek starszy – lekarz – społeczeństwo. Co każdy profesjonalista wiedzieć 
powinien?” (6–7.12.2012 r.);

4. X Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego 
„Interdyscyplinarność w psychogeriatrii” (5–6.12.2013 r.);

5. XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego 
„Innowacyjne technologie a psychogeriatria” (4–5.12.2014 r.);

6. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Psychiatrów (Young Psychiatrists’ 
Network – YPN) zorganizowano międzynarodową konferencję naukowo-szkole-
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niową (Leadership Course for Young Psychiatrists’) „Psychiatria – moneta o wielu 
stronach” (3–5.04.2014 r.);

7. „Visiting Professors Lectures” z udziałem: prof. Cyrila Höschla (Praga, Cze-
chy): „Art and neuroscience: On evolutionary meaning of art and its neurobio-
logical relevance”; prof. Wolfganga Gaebela (Düsseldorf, Niemcy): „The way of 
sucessful professional”; prof. Marco Paganiego (Rzym, Włochy): „Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing (EMDR) in the treatment of Post-traumatic 
Stress Disorder (PTSD)”. Konferencja zorganizowana we współpracy z Biurem 
Współpracy z uczelniami wyższymi Wrocławia (3–5.04.2014 r.);

8. XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatryczne-
go „Pozytywne aspekty wieku podeszłego” (3–4.12.2015 r.).

Udział w programie Erasmus+ (Individual Teaching Programme):
1. Doktor D. Frydecka – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii „Charite” w Ber-

linie (2012 r.) i Katedra Psychiatrii 1. Fakultetu Medycznego, Uniwersytet Karola 
w Pradze (2014 r.);

2. Doktor M. Ciałkowska-Kuźmińska (Gawrych) – Katedra Psychiatrii i Psy-
choterapii Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (2013 i 2014 r.);

3. Profesor A. Kiejna – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersytetu Tech-
nicznego w Dreźnie (2014 i 2015 r.);

4. Doktor hab. T. Adamowski – Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Uniwersy-
tetu Technicznego w Dreźnie (2015 r.).

Uczestnictwo w międzynarodowych konsorcjach badawczych:
1. The World Mental Health Survey Initiative – inicjatywa powołana przez 

Światową Organizację Zdrowia (WHO) w celu koordynacji analiz i wykorzysta-
nia wyników pochodzących z epidemiologicznych badań populacyjnych dotyczą-
cych zaburzeń psychicznych, uzależnień oraz zaburzeń behawioralnych w kra-
jach z różnych regionów WHO (prof. A. Kiejna wraz zespołem badaczy: dr hab. 
T. Adamowski, dr P. Piotrowski, dr M. Kantorska-Janiec, mgr M. Zagdańska, mgr 
M. Kasprzak, mgr J. Zając).

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism z listy filadelfijskiej:
1. „Psychiatria Polska” (IF = 0,884 pkt., prof. A. Kiejna)
2. „Frontiers in Behavioral Neuroscience Journal” (IF = 4,2 pkt., dr D. Frydecka 

– Guest Editor, a od 2014 r. Editorial Board Member);
3. „Frontiers in Psychiatry” (IF = 4,58 pkt., dr D. Frydecka – Guest Editor);
4. „Journal of Genomic Medicine and Pharmacogenomics” (IF = 4,229 pkt., 

prof. J. Leszek – Editorial Board Member);
5. „International Neuropsychiatric Disease Journal” (IF = 1,867 pkt., prof. J. Le-

szek – Board Member);
6. „Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry” (IF = 2,52 pkt., 

prof. J. Leszek – Editorial Board Member).
Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
1. Profesor A. Kiejna – nagroda indywidualna JM Rektora UMW za działalność 

na rzecz Uczelni (2010 r.);

2. Doktor D. Frydecka – stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej (FNP) przyznane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) na 
udział w konferencji „163rd Annual Meeting of American Psychiatric Association”, 
Nowy Orlean, USA (2010 r.);

3. Doktor D. Frydecka – stypendium konferencyjne Niemieckiego Towarzystwa 
Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki, DGPPN, Berlin, Niemcy (2010 r.);

4. Doktor D. Frydecka – nagroda Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego dla Młodych Psychiatrów za całokształt dotychczasowej pracy naukowej, 
Monachium, Niemcy (2010 r.);

5. Doktor D. Frydecka – stypendium przyznane przez American Psychiatric 
Institute for Research and Education (APIRE) Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego na udział w kursie Research Colloquium for Junior Investigators, 
Nowy Orlean, USA (2010 r.);

6. Doktor D. Frydecka – Travel Grant przyznany przez Scientific Programme 
Committee (SPC) 23. Kongresu European Colleage of Neuropsychopharmacology 
(ECNP), Amsterdam, Holandia;

7. Doktor D. Frydecka – stypendium naukowe w ramach Programu Stypendial-
nego Rządu RP dla Młodych Naukowców, projekt „Program rozwoju Akademii 
Medycznej we Wrocławiu” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2011 r.);

8. Doktor hab. T. Adamowski - Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012 r.);
9. Lekarz B. Misiak, uczestnik studiów doktoranckich – Stypendium im. Lu-

dwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych (2012 r.);
10. Profesor A. Kiejna i dr T. Pawłowski – nagroda naukowa zespołowa JM Rek-

tora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej za cykl prac na temat 
depresji lekoopornej (2013 r.);

11. Doktor E. Trypka – nagroda naukowa zespołowa JM Rektora UMW za 
ważne i twórcze osiągnięcia naukowe za cykl prac na temat nowoczesnej diagno-
styki obrazowej otępienia (2013 r.);

12. Profesor A. Kiejna i prof. J. Leszek – stypendium konferencyjne Niemiec-
kiego Towarzystwa Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki, DGPPN, Berlin, 
Niemcy (2013 r.);

13. Doktor M. Ciałkowska-Kuźmińska (Gawrych) – nagroda naukowa indywi-
dualna II stopnia JM Rektora UMW za pracę doktorską (2013 r.);

14. Lekarz B. Misiak – roczne stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
w konkursie w ramach programu START dla młodych naukowców (2014 r.);

15. Profesor A. Kiejna – stypendium konferencyjne Niemieckiego Towarzystwa 
Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki, DGPPN, Berlin, Niemcy (2014 r.);

16. Lekarz T. Gondek – stypendium dla uczestnictwa w EPA Academia Sum-
mer School w Strasburgu, Francja (29.05–1.06.2014 r.);

17. Doktor D. Frydecka – grant konferencyjny (Travel Award) przyznany przez ko-
mitet naukowy European Psychiatric Association (EPA), Monachium, Niemcy (2014 r.);

18. Doktor D. Frydecka – grant ECNP na udział w kursie School of Neuropsy-
chopharmacology, Oksford, Wielka Brytania (2014 r.);
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Zajęcia z przedmiotu psychiatria na Wydziale Lekarskim były realizowane 
zgodnie z programem dla V i VI roku studiów i obejmowały łącznie 120 godzin 
(90 godzin ćwiczeń, 12 godzin seminariów i 18 godzin wykładów). Na Wydziale 
Lekarsko-Stomatologicznym dla kierunku dentystycznego (V roku studiów) by-
ły prowadzone seminaria z psychologii klinicznej w wymiarze 30 godzin. W ta-
kich samych proporcjach godzinowych (ćwiczenia/wykłady) z podobnym planem 
w programie odbywały się zajęcia dla studentów English Division Medicine i En-
glish Division Dentistry. Dla studentów szczególnie zainteresowanych przedmio-
tem były organizowane zajęcia fakultatywne. Istniała także możliwość uczestnic-
twa w pracy studenckiego koła naukowego.

W latach 2010–2015 przeprowadzono 5 cykli szkoleniowych Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w psychia-
trii – kurs wprowadzający „Podstawy Psychiatrii” o tematyce „Podstawy diagno-
styki i terapii zaburzeń psychicznych”. Łącznie w kursach uczestniczyło 145 osób. 
Odbyły się również 2 8-miesięczne cykle szkoleniowe, w których uczestniczyło 
19 osób.

Zakład Psychoterapii i Chorób  
Psychosomatycznych

W Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych pracowało 2 samo-
dzielnych pracowników naukowych: dr hab. Krzysztof Małyszczak (kierownik 
Zakładu) i dr hab. Tomasz Pawłowski, oraz 3 adiunktów ze stopniem doktora: 
Sylwia Chładzińska-Kiejna, Tomasz Hadryś, Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska.

Pracownicy Zakładu prowadzili działalność naukową z pogranicza psychiatrii, 
psychoterapii i chorób somatycznych, w których czynniki psychiczne odgrywają 
znaczącą rolę. Zakład prowadził także działalność dydaktyczną przed- i podyplo-
mową, głównie z zakresu zaburzeń psychogennych, oraz działalność leczniczą na 
rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Doktor 
hab. K. Małyszczak koordynował pracę Oddziału Klinicznego Dziennego Lecze-
nia Nerwic w ramach Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 1.

Praca w Zakładzie wymagała kwalifikacji z zakresu psychiatrii oraz psycho-
logii i psychoterapii. Doktor hab. K. Małyszczak uzyskał certyfikat superwizora 
psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, dr S. Chładzińska-Kiejna uzyskała certyfikat psychoterapeuty SNP PTP 
i specjalizację z psychologii klinicznej, dr hab. T. Pawłowski – certyfikat psychote-
rapeuty Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii, dr M. Gawrych i dr T. Hadryś 
ukończyli akredytowane kursy psychoterapii.

Oprócz pracy naukowej i klinicznej pracownicy Zakładu działają społecznie. 
K. Małyszczak pełnił funkcję członka Zarządu SNP PTP oraz Dolnośląskiego Sto-

19. Doktor D. Frydecka – stypendium „Lundbeck Institute” na udział w kursie 
„Cognition in Mental Disorders”, Kopenhaga, Dania (2014 r.);

20. Doktor D. Frydecka została finalistką konkursu „Impuls” Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej (FNP) promującego badania aplikacyjne oraz rozwój umiejętności 
z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (2014 r.);

21. Profesor A. Kiejna, dr D. Frydecka, lek. B. Misiak – nagroda naukowa ze-
społowa JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej – 
cykl publikacji dotyczących epidemiologicznych i biologicznych aspektów otępień 
(2015 r.);

22. Doktor D. Frydecka – III miejsce w programie popularyzatorskim INTER 
FNP za prezentację interdyscyplinarnego projektu „Życie (i zdrowie psychiczne) 
jako sztuka podejmowania decyzji” (2015 r.);

23. Lekarz T. Gondek był jednym z 5 laureatów ECP Scholarship Programme 
APA w 2015 r.;

24. Profesor A. Kiejna, dr D. Frydecka, lek. B. Misiak, dr P. Piotrowski – nagro-
da naukowa zespołowa JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy 
naukowej – cykl publikacji dotyczących palenia tytoniu oraz wybranych zaburzeń 
metabolicznych w schizofrenii (2015 r.);

25. Lekarz B. Misiak odbył w dniach 19–30.01.2015 r. staż na Uniwersytecie 
w Utrechcie w Holandii w ramach grantu ECNP dla 5 młodych naukowców pra-
cujących na terenie Europy z największym dorobkiem naukowym;

26. Profesor A. Kiejna – Nagroda Ministra Zdrowia za całokształt dorobku 
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2015 r.);

27. Profesor A. Kiejna – The Kraepelin-Alzheimer Medal przyznany przez 
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Niemcy – za działalność 
związaną z upamiętnieniem postaci Aloisa Alzheimera i całościowe osiągnięcia 
w psychiatrii (2015 r.);

28. Profesor A. Kiejna – stypendium konferencyjne Niemieckiego Towarzystwa 
Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki, DGPPN, Berlin, Niemcy (2015 r.);

29. Doktor D. Frydecka została wybrana przez Klub Stypendystów FNP do 
zorganizowania sesji naukowej w ramach III Ogólnopolskiego Sympozjum In-
terdyscyplinarnego Inter-Mix 2015: „Cogito ergo sum, czyli interdyscyplinarnie 
o umyśle, świadomości i bycie”.

Działalność kliniczna była realizowana w ramach Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 1 
oraz stacjonarnego oddziału klinicznego w  Dolnośląskim Centrum Zdrowia 
Psychicznego. W strukturze Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 1 znajdują się: Oddział 
Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny i Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia 
Nerwic oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego. Liczba leczonych pacjentów jest 
związana z wielkością kontraktu z NFZ, który jest niezmienny od lat.

Pracownicy Katedry wykonywali ponadto usługi medyczne połączone z re-
alizacją zadań dydaktycznych w następujących placówkach: Centrum Neuropsy-
chiatrii „NEUROMED” oraz Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Leczenia Stresu 
Bojowego 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ.

dr hab. Krzysztof Małyszczak
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warzyszenia Psychoterapeutów, którego był założycielem i wieloletnim prezesem. 
Był również przewodniczącym filii wrocławskiej SNP PTP, do zarządu której na-
leży także S. Chładzińska-Kiejna.

Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych był współorganizował 
ogólnopolską konferencję poświęconą aspektom psychoterapeutycznym pt. „Per-
wersje” (2015 r.).

W jednostce realizowano następujące projekty badawcze:
1. „Zaburzenia depresyjne u pacjentów zakażonych wirusem zapalenia wątroby 

typu C przed, w trakcie oraz po zakończeniu terapii interferonem”. Kierownik: 
dr T. Pawłowski;

2. Grant badawczy MNiSW „Wpływ polimorfizmu genów kodujących trans-
porter serotoniny, hydroksylazę tryptofanu 2 oraz receptor serotoniny 5-HT1A na 
nasilenie objawów depresyjnych w trakcie leczenia interferonem alfa i rybawiryną 
pacjentów z przewlekłym WZW C”. Kierownik projektu: dr T. Pawłowski, okres 
realizacji 2011-2015. Grant prowadzony wspólnie z zespołem Katedry Chorób Za-
kaźnych.

3. „Badanie patomechanizmu depresji u  osób zakażonych wirusem HCV 
z uwzględnieniem czynników genetycznych” (lata 2009–2012). Kierownik: K. Ma-
łyszczak – zadanie statutowe;

4. „Ocena funkcji poznawczych w zaburzeniach afektywnych” (lata 2010– 
–2013). Kierownik: dr S. Chładzińska-Kiejna – zadanie statutowe;

5. Projekt własny prowadzony wspólnie z Katedrą Fizjologii UM we Wrocławiu 
„Somatyzacja u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi”. Kierownik projektu: 
dr hab. Anna Janocha wspólnie z dr. hab. K. Małyszczakiem;

6. Projekt badawczy dla młodych naukowców „Przetwarzanie słuchowe i wy-
brane aspekty funkcjonowania poznawczego a  rozwój umiejętności czytania 
u dzieci w wieku szkolnym. Kierownik projektu: mgr Agata Żesławska-Faleńczyk 
(2014 r., promotor: K. Małyszczak);

7. Projekt badawczy dla młodych naukowców „Rola osobowościowych czyn-
ników ryzyka w etiologii chorób somatycznych”, lek. med. Irena Wojciechowska 
(2015 r., promotor: T. Pawłowski).

W 2011 r. adiunkt Zakładu T. Pawłowski uzyskał stopień doktora habilitowa-
nego na podstawie rozprawy habilitacyjnej: Rola szlaku kinureninowego w patoge-
nezie objawów zespołu depresyjnego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapa-
leniem wątroby typu C leczonych pegylowanym interferonem Alfa 2a i rybawiryną.

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
1. Doktor hab. K. Małyszczak – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012 r.);
2. Doktor S. Chładzińska-Kiejna – Medal Komisji Edukacji Narodowej (2013 r.);
3. Doktor T. Pawłowski – nagroda naukowa indywidualna JM Rektora UMW 

za pracę habilitacyjną (2013 r.);
4. Doktor M. Ciałkowska-Kuźmińska (Gawrych) – nagroda naukowa indywi-

dualna II stopnia JM Rektora UMW za pracę doktorską (2013 r.).

Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej  
i Badań Neurobiologicznych

W Zakładzie pracowało dwóch samodzielnych pracowników nauki: prof. dr hab. 
n. med. Joanna Rymaszewska (kierownik Zakładu) i dr hab. n. med. Przemysław 
Pacan oraz adiunkt – dr n. med. Monika Kantorska-Janiec oraz jeden psycholog 
dr n. med. Dorota Szcześniak (projekt MEETINGDEM). Z Zakładem współpraco-
wał naukowo: dr n. med. Bartłomiej Stańczykiewicz (biolog). Studia doktoranckie 
odbywały mgr Marta Lemieszewska (biolog) i mgr Katarzyna Urbańska (psycholog).

Pracownicy Zakładu prowadzili działalność naukową z pogranicza psychiatrii 
i innych dyscyplin medycznych, w tym także biologii medycznej, działalność dy-
daktyczną przed- i podyplomową, głównie z zakresu psychiatrii konsultacyjnej, 
oraz działalność usługową na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 oraz Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii.

Realizowano aktywnie wiele projektów badawczych, w tym:
1. „Adaptive Implementation and Validation of the positively evaluated Me-

eting Centers Support Programme for people with dementia and their carers in 
Europe (MEETINGDEM)”. Celem projektu jest wdrożenie i walidacja pozytywnie 
ocenionego „Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz 
ich opiekunów w Europie”. MEETINGDEM jest międzynarodowym projektem 
w ramach „Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research” finansowa-
nym przez NCBiR (czas realizacji: lata 2014–2017). Koordynatorem projektu jest 
prof. dr Rose-Marie Dröes z University Medical Center, Department of Psychiatry, 
Amsterdam, Holandia, a partnerem projektu jest UMW (kierownik: prof. J. Ryma-
szewska, główny wykonawca: dr D. Szcześniak). Więcej informacji można uzyskać 
na stronach: centrumspotkan.pl oraz meetingdem.eu;

2. „Funkcje poznawcze a ekspozycja na skrajnie niskie temperatury” to projekt 
realizowany w ramach działalności statutowej Zakładu (ST-842, czas realizacji: 
lata 2014–2016). Kierownikiem projektu jest prof. J. Rymaszewska. W skład ze-
społu badawczego wchodzą: dr D. Szcześniak, dr B. Stańczykiewicz, dr E. Trypka, 
dr Lilla Pawlik-Sobecka, mgr K. Urbańska, dr Agnieszka Zabłocka;

3. „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na samopoczucie pacjentów z łuszczy-
cą stawową oraz pacjentów z zaburzeniami nastroju” jest projektem badawczym 
dla młodych naukowców nr 167 (czas realizacji: 2014–2016). Kierownikiem pro-
jektu jest dr n. med. B. Stańczykiewicz, a wykonawcami: prof. J. Rymaszewska, 
dr hab. P. Pacan, dr M. Kantorska-Janiec, dr hab. T. Pawłowski, dr A. Zabłocka, 
dr L. Pawlik-Sobecka oraz mgr K. Urbańska;

4. „Ocena rzetelności narzędzia do zinternalizowanej stygmatyzacji oraz je-
go wykorzystanie w praktyce klinicznej” jest projektem badawczym dla młodych 
naukowców nr 165 (czas realizacji: lata 2014–2016). Kierownikiem projektu jest 

prof. dr hab. Joanna Rymaszewska

dr hab. Przemysław Pacan
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prowadzone badania w obszarze psychodermatologii. Realizowano między inny-
mi badania dotyczące onychofagii, trichotillomanii, współwystępowania świądu 
w przebiegu zaburzeń depresyjnych. Efektem dotychczasowej współpracy jest wie-
le publikacji oraz doniesień zjazdowych.

Pracownicy Zakładu uzyskali następujące patenty:
1. PL 217193 B1 2014.06.30 „Zastosowanie preparatu o właściwościach immu-

noregulatorowych”. Właściciel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Twórcy: 
M. Jakubik, Antoni Polanowski, J. Rymaszewska, B. Stańczykiewicz, T. Trziszka;

2. PL 217192 B1 2014.06.30 „Zastosowanie liofilizatu monomeru inhibitora 
proteaz cysteinowych”. Właściciel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. 
Twórcy: Jakub Gburek, Krzysztof Gołąb, M. Jakubik, Katarzyna Juszczyńska, 
A. Polanowski, J. Rymaszewska, B. Stańczykiewicz, T. Trziszka;

3. PL 217021 B1 2014.06.30 „Zastosowanie preparatu fosfolipidowego z żółtka 
jaj”. Właściciel: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Twórcy: J. Rymaszew-
ska, Maria Rutkowska, Marta Szandruk, Małgorzata Trocha, T. Trziszka, Woj-
ciech Słupski, Ł. Bobak.

W 2011 r. prof. J. Rymaszewska została odznaczona Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wyróżniona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. Magister D. Szcześniak i prof. 
J. Rymaszewska w 2012 r. otrzymały II nagrodę za najlepszą pracę w „Family Me-
dicine & Primary Care Review” Mental disorders and somatic disease – an inter-
disciplinary issue.

Dr P. Pacan, dr M. Grzesiak, dr hab. A. Reich, dr M. Kantorska-Janiec, prof. 
J. Szepietowski otrzymali nagrodę zespołową za pracę: The prevalence and clinical 
picture of onychophagia and onychotillomania podczas „15. Kongresu European 
Society for Dermatology and Psychiatry” (Roskilde, 6–8.06.2013 r.).

Stopień naukowy doktora uzyskali:
1. M. Jakubik – tytuł rozprawy: Wpływ białka immunomodulującego Y na 

postęp zmian otępiennych w modelach zwierzęcych choroby Alzheimera (2014 r.). 
Promotor: prof. J. Rymaszewska;

2. B. Stańczykiewicz – tytuł rozprawy: Ocena wpływu Ovocystatyny na funkcje 
poznawcze w zwierzęcych modelach zmian otępiennych (2014 r.). Promotor: prof. 
J. Rymaszewska;

3. D. Szcześniak – tytuł rozprawy: Właściwości psychometryczne i zastosowa-
nie nowych narzędzi przesiewowych do badania funkcji poznawczych pacjentów 
z łagodnymi deficytami i otępieniem (2015 r.). Promotor: prof. J. Rymaszewska, 
promotor pomocniczy: dr R. Wojtyńska.

Członkostwo w towarzystwach naukowych i pełnione funkcje:
1. Profesor J. Rymaszewska jest członkiem: Advisory Board European Associa-

tion of Psychosomatic Medicine (od 2013 r.); Europejskiego Towarzystwa Psychia-
trii Konsultacyjnej i Psychosomatyki (wiceprzewodnicząca w latach 2009–2012); 
Sekcji WMH & Gender w Europejskim Towarzystwie Psychiatrycznym (wice-
przewodnicząca od 2010 r., wcześniej skarbnik); Sekcji Psychiatrii Konsultacyjnej 

dr D. Szcześniak, a wykonawcami prof. J. Rymaszewska, lek. I. Wojciechowska 
oraz lek. Michał Kłapciński.

Pracownicy Zakładu zrealizowali następujące projekty badawcze:
1. „Wpływ białka immunomodulującego Y na funkcje kognitywne w modelach 

zwierzęcych” (projekt badawczy dla młodych naukowców nr 123). Kierownikiem 
projektu była mgr M. Lemieszewska, a wykonawcami: prof. J. Rymaszewska oraz 
dr B. Stańczykiewicz (czas realizacji: lata 2013–2015);

2. „Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimor-
fizmów genu receptora wapniowego (CASR) na przebieg choroby Alzheimera” 
(grant badawczy NCN 153391). Kierownikiem projektu był Łukasz Łaczmański, 
wykonawcami: prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska oraz mgr M. Jakubik 
(czas realizacji: lata 2011–2014);

3. „Wybrane czynniki psychologiczne oraz parametry biochemiczne a poczucie 
jakości życia pacjentów chorujących na akromegalię” (projekt badawczy dla mło-
dych naukowców nr 118). Kierownikiem projektu była dr Aleksandra Jawiarczyk-
-Przybyłowska, a wykonawcami: prof. J. Rymaszewska, prof. Marek Bolanowski, 
mgr D. Szcześniak oraz dr Łukasz Matusiak (czas realizacji: lata 2013–2015);

4. „Wpływ cystatyny na funkcje poznawcze szczurów” (projekt badawczy dla 
młodych naukowców nr 10). Kierownikiem projektu był mgr B. Stańczykiewicz, 
a wykonawcami: prof. J. Rymaszewska oraz mgr M. Jakubik (czas realizacji: lata 
2012–2013);

5. „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej genera-
cji jaj” (POIG.01.03.01-00-133/08 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Działania 1.3.1 Projekty rozwojowe w obszarze tematycznym „Bio”. Realizacja 
– klaster NUTRIBIOMED). Koordynatorem projektu był prof. Tadeusz Trzisz-
ka, a koordynatorem badań neurobiologicznych i zastępcą kierownika zadania 8 
(UMW) prof. J. Rymaszewska (czas realizacji: lata 2010–2013);

6. „Osobowościowe uwarunkowania motywacji do zdrowienia u osób z cho-
robą dyskową w odcinku krzyżowo-lędźwiowym” (N N404 460838) był grantem 
promotorskim mgr Agnieszki Turkiewicz-Maligrandy. Kierownikiem grantu była 
prof. J. Rymaszewska (czas realizacji: lata 2010–2013);

7. „Preparaty naturalnych dipeptydów z surowców mięsnych o działaniu prze-
ciwutleniającym i ich zastosowanie w żywności i suplementach diety” był grantem 
ministerialnym rozwojowym (N R12 004006) kierowanym przez prof. Wiesława 
Kopcia (Uniwersytet Przyrodniczy), a wykonawcami byli: prof. J. Rymaszewska 
i mgr D. Szcześniak (czas realizacji: lata 2010–2012);

8. „Chemiczne i biotechnologiczne metody odzysku z jaj preparatów peptydo-
wych oraz frakcji fosfolipidowych przeznaczonych do profilaktyki chorób cywili-
zacyjnych” to grant MNiSW (N N209 275035) kierowany przez prof. T. Trziszkę 
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), a koordynatorem badań biomedycz-
nych była prof. J. Rymaszewska (czas realizacji: lata 2008–2010);

9. We współpracy z Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
UMW (dr hab. P. Pacan, prof. dr hab. Jacek Szepietowski, dr hab. Adam Reich) są 
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w Europejskim Towarzystwie Psychiatrycznym (wiceprzewodnicząca od 2004 r.); 
Europejskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego (członek zarządu, sekretarz od 
2004 r.), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Polskiego Towarzystwa Psy-
chogeriatrycznego (przewodnicząca od 2009 r., członek zarządu) oraz członkiem 
Paneuropejskiej Grupy Badaczy INTERDEM (wczesna i skuteczna interwencja 
w demencji);

2. Doktor hab. P. Pacan jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego; Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (członek zarządu Sekcji Psy-
chodermatologii) oraz Europejskiego Towarzystwa dla Dermatologii i Psychiatrii 
(European Society for Dermatology and Psychiatry).

Pracownicy Zakładu są zatrudnieni w Poradni Zdrowia Psychicznego i na Od-
dziale Klinicznym Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu, a także konsultują psychiatrycznie 
pacjentów innych oddziałów, pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum On-
kologii we Wrocławiu.

Zespół Zakładu prowadził zajęcia z psychiatrii dla polskojęzycznych oraz 
anglojęzycznych studentów kierunku lekarskiego i Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Analityki Medycznej. W ramach kształcenia podyplomowego 
prowadzono wykłady w trakcie kursów z listy Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowego w Warszawie dla lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, 
medycynie rodzinnej oraz medycynie ratunkowej. Prowadzono staże z psychiatrii 
konsultacyjnej do specjalizacji z psychiatrii.

Profesor dr hab. J. Rymaszewska była członkiem zespołu ekspertów programu 
specjalizacji z psychiatrii i przewodniczyła komisjom egzaminacyjnym w ramach 
egzaminów specjalizacyjnych z psychiatrii. W komisjach egzaminacyjnych koń-
czących proces specjalizacji w psychiatrii odbywających się w ramach egzaminu 
ustnego we Wrocławiu każdorazowo uczestniczył dr n. med. J. A. Beszłej.

Profesor dr hab. J. Rymaszewska pełniła funkcję Prodziekana ds. Studiów 
Doktoranckich w latach 2009–2012, następnie została wybrana na stanowisko 
Dziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego UMW na kadencję 
2012–2016.
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Z realizowano następujące zadania badawcze i projekty naukowe: ST-614  
„Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u chorych z zespołem metabolicz-
nym i zaburzeniami oddechowymi w czasie snu – wpływ leczenia do-

datnim ciśnieniem w drogach oddechowych” (lata 2011–2014); ST-615 „Zespół 
bezdechu śródsennego jako choroba zapalna. Ocena wybranych czynników pro-
zapalnych i powikłań sercowo-naczyniowych w OBŚ oraz wpływu leczenia apa-
ratem utrzymującym stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) 
na nasilenie procesu zapalnego” (lata 2011–2014); ST-691 „Całodobowe monito-
rowanie ciśnienia tętniczego krwi w zespole obturacyjnego bezdechu śródsenne-
go (OBŚ). Wpływ leczenia dodatnim stałym ciśnieniem w drogach oddechowych 
CPAP na dobową kontrolę ciśnienia tętniczego” (lata 2012–2014); ST-831 „Badania 
nad przydatnością wielokierunkowej oceny chorych na raka płuca w starszym wie-
ku lub gorszym stopniu sprawności celem poprawy procesu kwalifikacji do che-
mioterapii paliatywnej” (od 2014 r.); ST-832 „Oznaczanie materiału genetycznego 
Mycobacterium tuberculosis w węzłach chłonnych śródpiersia i wnęk drogą biopsji 
cienkoigłowej przezoskrzelowej pod kontrolą EBUS u chorych kwalifikowanych do 
leczenia inhibitorami TNF-α i u chorych kwalifikowanych do leczenia immunosu-
presyjnego” (od 2014 r.); ST-935 „Ocena polimorfizmów wybranych genów w raku 
niedrobnokomórkowym płuca i ich związku z przebiegiem choroby” (od 2015 r.).

Nawiązywano współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w projekcie 
„Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” (lata 2010–2014). Wzięto 
udział w projekcie MNiSW „Rola ekspresji białka Nogo-B i jego receptora w ra-
kach niedrobnokomórkowych płuc” (lata 2010–2014) oraz w projekcie Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), 
choroba ogólnoustrojowa – największe zagrożenie XXI wieku” (lata 2009–2012).

Pracownicy Katedry napisali 103 pełne prace naukowe, za które otrzymali 
1055 punktów MNiSW, IF: pełne prace: 64,223 (liczba: 37), prace kontrybutorskie: 
1,095 (liczba: 1). Pracownicy Katedry napisali także 57 streszczeń zjazdowych.

W 2014 r. stopień doktora nauk medycznych uzyskały: Anna Korzeniewska na 
podstawie pracy Ekspresja erytropoetyny i jej receptora w raku niedrobnokomórko-
wym płuca oraz ich znaczenie kliniczne – promotor: prof. dr hab. Renata Jankow-
ska; Aneta Kowal na podstawie pracy Związek polimorfizmu genu HLA-G z nie-
drobnokomórkowym rakiem płuca, jego stopniem zaawansowania i odpowiedzią 
na leczenie – promotor: prof. dr hab. R. Jankowska. Lekarz Maciej Majchrzak, 
specjalista torakochirurg, rozpoczął 1.10.2015 r. studia doktoranckie.

Działalność kliniczna obejmowała głównie następujące zagadnienia: zastoso-
wanie inwazyjnych metod diagnostyki chorób układu oddechowego, zastosowa-
nie polisomnografii w chorobach układu oddechowego, zastosowanie kapnografii 
w ocenie czynności układu oddechowego, przewlekła niewydolność oddechowa 
i zespoły hipowentylacji u osób otyłych, zastosowanie nieinwazyjnej wentylacji 
mechanicznej w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej, choroby układu 
oddechowego u osób w stanie immunosupresji, sarkoidoza, choroby śródmiąższo-
we płuc, diagnostyka i leczenie zaburzeń oddechowych podczas snu, diagnostyka 

Katedra i Klinika  
Pulmonologii i Nowotworów Płuc

prof. dr hab. Renata Jankowska

dr hab. Anna Brzecka,
prof. nadzw.
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i leczenie raka płuca, leczenie ostrych i przewlekłych infekcji układu oddechowe-
go, diagnostyka i leczenie chorób opłucnej.

Pracownicy Katedry wzięli udział w międzynarodowych badaniach klinicz-
nych: w latach 2011–2013 – na temat zastosowania szczepionki przeciwko rakowi 
płuca; w latach 2011–2012 – na temat leczenia raka płuca inhibitorem kinazy 
tyrozynowej. 

Zorganizowano, wraz z  Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa 
Chorób Płuc, 13 konferencji naukowych, w tym 2 w ramach międzynarodowej 
współpracy między Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu a University of 
Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie.

Katedra przyjęła następujących gości zagranicznych: prof. Ewę Carrier (Uni-
versity of California, San Diego, USA; 2010 i 2012 r.), prof. Leonida Hryszczuka 
(Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu; 2013 r.), prof. Roberta Skomrę (University 
of Saskatchewan w Saskatoo, Kanada; 2015 r.).

W ramach działalności dydaktycznej prowadzono zajęcia dla studentów Wy-
działu Lekarskiego oraz English Division z pulmonologii i ftyzjatrii. W 2012 r. 
zorganizowano zajęcia fakultatywne pt. „Medycyna snu”.

Przy jednostce działało koło naukowe, którego członkowie trzykrotnie uzyskali 
nagrody na konferencjach studenckich kół naukowych (2014 i 2015 r.), dwukrotnie 
zaprezentowali prace na posiedzeniach naukowych oraz wystąpili na 1 konferencji 
międzynarodowej (2014 r.).

Przeprowadzono dwukrotnie kursy obowiązkowe dla lekarzy specjalizujących 
się w chorobach płuc pt. „Rak płuca” (2013 i 2014 r.). Cząstkowe staże specjali-
zacyjne odbywali lekarze specjalizujący się w dziedzinie chorób wewnętrznych 
i pulmonologii. Staż naukowo-szkoleniowy odbyły 2 lekarki z oddziału pulmono-
logicznego w Czerniowcach (2012 r.).
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Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 
i Neuroradiologii

W latach 2011–2015 pracownicy Zakładu realizowali następujące projekty badaw-
cze: Projekt nr 13422 w ramach „Inicjatywy Technologicznej I” pt. „Komplekso-
wa diagnostyka chorób otępiennych (rozpoznanie, różnicowanie, monitorowanie 
leczenia), z uwzględnieniem badania PET/TK”, kierownik: prof. dr hab. Marek 
Sąsiadek, środki finansowe ogółem: 1,2 mln zł, okres realizacji: lata 2008–2013, 
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Grant Narodowego 
Centrum Nauki pt. „Ukryte niedokrwienie mózgu jako wczesny marker rozwoju 
otępienia – ocena retro- i prospektywna w badaniu kohortowym populacji Polski”, 
GR-819/NCN/2016 wspólnie z Katedrą Medycyny Społecznej i Katedrą Psychia-
trii, grant uzyskany w 2015 r., termin realizacji: lata 2016–2018; Grant nr 1936 
w ramach stypendium dla młodych naukowców pt. „Badania dyfuzji, anizotropii, 
mikrokrążenia mózgowego za pomocą zaawansowanych technik MR u chorych 
z guzami wewnątrzczaszkowymi”, kierownik projektu: dr med. Anna Zimny, 
okres realizacji: lata 2010–2012; ST-492: „Ocena uszkodzeń rdzenia kręgowego 
w badaniu MR z zastosowaniem obrazowania tensora dyfuzji”, kierownik tema-
tu: prof. M. Sąsiadek, okres realizacji: lata 2010–2012; ST-493: „Analiza wartości 
angiografii TK za pomocą aparatu 64-rzędowego w diagnostyce patologii naczyń 
kończyn”, kierownik tematu: prof. M. Sąsiadek, okres realizacji: lata 2010–2012; 
ST-590 „Wartość diagnostyczna angiografii TK z dotętniczego podania środka 
cieniującego”, kierownik tematu: dr hab. Jerzy Garcarek, okres realizacji: lata 
2011–2013; ST-591: „Diagnostyka MR zmian w obrębie mózgowia w chorobach 
metabolicznych u dzieci z zastosowaniem spektroskopii MR i tensora dyfuzji”, 
kierownik tematu: dr hab. Joanna Bladowska, okres realizacji: lata 2011–2013;  
ST-868: „Ocena wartości badania perfuzyjnego metodą rezonansu magnetycz-
nego w diagnostyce guzów wewnątrzczaszkowych”, kierownik: dr hab. A. Zimny, 
okres realizacji: lata 2014–2016; ST-869: „Analiza zmian w obrębie prawidłowo 
wyglądającego w konwencjonalnym obrazie MR mózgowia u chorych ze stward-
nieniem rozsianym, na podstawie zaawansowanych technik MR (MRS, DWI, 
DTI)”, kierownik: prof. M. Sąsiadek, okres realizacji: lata 2014–2016. 

W omawianym okresie stopień naukowy doktora habilitowanego otrzymały: 
A. Zimny (2015 r.), J. Bladowska (2015 r.). Stopień naukowy doktora nauk me-
dycznych otrzymała Anna Kołtowska (2014 r.). Publikacje pracowników ZROZiN 
w okresie 2011-2015 uzyskały łącznie 1849 pkt. MNSzW, a  łączny IF wyniósł 
105,927. Awanse na nowe stanowiska pracy w UMW otrzymali: dr hab. J. Bla-
dowska – adiunkt (2010 r.), dr med. Maciej Guziński (adiunkt 2011 r.), dr hab. 
J. Garcarek – prof. nadzw. (2012 r.).

Pracownicy Zakładu byli i są w składzie komitetów naukowych, np. prof. M. Są-
siadek: członekiem Komisji Diagnostyki Obrazowej Komitetu Fizyki Medycznej, 
Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN (od 2007 r.), członekiem Komisji In-

Katedra Radiologii
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej

prof. dr hab. Marek Sąsiadek
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niedokrwiennym. Przeprowadzono też unikatową embolizację w czasie porodu  
– czasową embolizację tętnic biodrowych wewnętrznych u pacjentek przed plano-
wanym cięciem cesarskim w przypadku łożyska przodującego. Zabieg przeprowa-
dził prof. dr hab. J. Garcarek. Aktualnie wykonuje się tego typu zabiegi u wszyst-
kich pacjentek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, u których 
zdiagnozowano łożysko przodujące. Polega on na wprowadzeniu cewników ba-
lonowych do tętnic biodrowych wewnętrznych z dostępu od obu tętnic udowych 
wspólnych. W momencie wydobycia płodu i przecięcia pępowiny, cewniki balo-
nowe napełnia się, zamykając światło tętnic biodrowych wewnętrznych; wówczas 
operator ma możliwość bezpiecznego zakończenia zabiegu. Dodatkowym atutem 
procedury jest możliwość wykonania arteriografii po zakończonej operacji w celu 
wykluczenia dodatkowych ognisk krwawienia. W przypadku stwierdzenia takiej 
patologii wykonuje się zabieg embolizacji superselektywnej krwawiącego naczynia.

Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej powstał na bazie istniejącego Zakła-
du Radiologii AM we Wrocławiu we wrześniu 2010 r. Kierownikiem Zakładu od 
2009 r. jest dr hab. n. med. Urszula Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. UMW. Zakład 
jest jednym z wiodących ośrodków klinicznych i naukowych w dziedzinie radio-
logii na Dolnym Śląsku i w Polsce. Uznanie w kraju oraz za granicą jakie zdobył 
zespół Katedry pod kierunkiem prof. Krzysztofa Moronia, a następnie pod kie-
runkiem obecnego kierownika jest wyrazem stałego rozwoju jednostki i wprowa-
dzania nowych diagnostycznych metod obrazowania. 

Doktor hab. U. Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. jest autorem 2 monografii: 
Współczesna diagnostyka obrazowa w pediatrii [w:] Radiologia. Zagadnienia 
wybrane, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Kształcenia 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Wrocław 2011, 2014 oraz współautorem monogra-
fii Diagnostyka obrazowa miednicy mniejszej u dzieci [w:] Ginekologia dziewczę-
ca. Zagadnienia wybrane, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, Wrocław 
2011, 2014. 

Opublikowała 11 pełnotekstowych referatów w suplementach czasopism re-
cenzowanych („Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska”, „Surgery Chil-
dhood International”, „Medical Science Monitor”) oraz 10 referatów anglojęzycz-
nych zamieszczonych w recenzowanym wydawnictwie zbiorowym Advances in 
Bone Marrow Transplantation and Oncology: International Symposium, Piecho-
wice, 27–29.05.2004 r., red. A Chybicka, Wydawnictwo UMW, Wrocław 2004. 

Dotychczas była promotorem 3 ukończonych prac doktorskich. Obecnie jest 
opiekunem 7  uczestników studiów doktoranckich i  promotorem 5 otwartych 

żynierii Biomedycznej PAN (od 2009 r.), członekiem Rady Naukowej Fundacji Al-
zheimerowskiej (od 2006 r.), członekiem Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu (lata 2009–2011). 

Profesor M. Sąsiadek pełnił ponadto następujące funkcje: 2010–2016 – prezes 
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego; 2012–2016 – przedstawiciel 
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w Scientific Committee, Eu-
ropean Society of Radiology (ESR); 2009–2014 – członek Komitetu Etycznego ESR; 
2008–2016 – członek Komitetu ETAP ESR; 2008–2012 – przedstawiciel Polski 
w Sekcji Radiologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS); 2008–2016 
– przedstawiciel Polski w Podsekcji Neuroradiologii Sekcji Radiologii UEMS; od 
2008 r. – przewodniczący Komisji Audytowej Europejskiego Towarzystwa Neu-
roradiologicznego (ESNR); od 2013 r. – członek Komitetu Programu Naukowego 
ESNR; 2009–2012 – członek Komisji Nagród (Award Committee) ESNR. 

Pracownicy Zakładu pełnili następujące funkcje w czasopismach naukowych: 
prof. M. Sąsiadek: „The Neuroradiology Journal” – od 2006 r. członek kolegium 
naukowego; „Polish Journal of Radiology” – od 2010 r. członek kolegium naukowe-
go; „Advances in Clinical and Experimental Medicine” – od 2008 r. członek kole-
gium naukowego; dr hab. A. Zimny – od 2012 r. Associate Editor w czasopiśmie 
„Journal of Alzheimer’s Disease”.

Zakład zorganizował następujące konferencje międzynarodowe: 40. Jubile-
uszowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (2013 r.) oraz 
Konferencję Sekcji Neuroradiologii i Sekcji Radiologii Narządu Ruchu PLTR „Po-
stępy w obrazowaniu układu mięśniowo-szkieletowego i kręgosłupa” (2012 r.).

Pracownicy Zakładu zorganizowali i prowadzili wykłady na kursie European 
School of Radiology (Galen Course) w 2014 r. i wzięli udział w kilkudziesięciu kur-
sach regionalnych i ogólnokrajowych (np. Szkole Radiologii, Szkole MR, Warszta-
tach TK i MR, Forum Diagnostycznym. W latach 2011–2015 Zakład zorganizował 
i prowadził kilkanaście kursów podyplomowych. Przy Zakładzie działa studenc-
kie koło naukowe, którego opiekunami byli: dr med. M. Guziński (do 2014 r.), 
dr med. Anna Czarnecka (od 2015 r.). Członkowie koła zdobyli wiele nagród na 
konferencjach naukowych, polskich i zagranicznych konferencjach studenckich 
kół naukowych oraz publikowali wyniki badań w renomowanych czasopismach 
radiologicznych. 

W latach 2011–2015 specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskało 
10 lekarzy, którzy odbyli staż specjalistyczny w ZROZiN. Przeprowadzono też 
staże szkoleniowe dla kilkudziesięciu lekarzy różnych specjalności.

Zapewniono obsługę radiologiczną dla kilkunastu klinik, które przeniosły się 
do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w latach 2010–2015. Zorganizowano 
pełnoprofilowy zespół lekarzy radiologów, specjalizujących się we wszystkich dzia-
łach radiologii. Uruchomiono tomograf komputerowy wieloenergetyczny, jeden 
z pierwszych w Europie (2011 r.). Zakupiono nowoczesny ultrasonograf (2014 r.). 

Przeprowadzono jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku endowaskularny 
zabieg udrożnienia tętnicy środkowej mózgu u pacjentki z nadostrym udarem 

dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz, 
prof. nadzw.
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przewodów doktorskich, z czego 4 są przygotowywane w ramach studiów dokto-
ranckich. Była recenzentem następujących prac doktorskch: lek. med. Mateusza 
Kosiaka pt. Ultrasonograficzna ocena jedynej nerki u pacjentów po nefrektomii 
z powodu guza Wilmsa; lek. med. Aleksandry Stankiewicz pt. Zastosowanie przez- 
kroczowej trójwymiarowej ultrasonografii (3D TPUS) w  diagnostyce zaburzeń 
oddawania moczu i stolca u dzieci (2012 r.); lek. med. Tomasza Batko pt. Ocena 
przydatności jakościowej elastografii ultrasonograficznej czasu rzeczywistego w róż-
nicowaniu pomiędzy prawidłowymi i patologicznymi węzłami chłonnymi u dzieci 
i młodzieży (2013 r.); lek. wet. Justyny Ostrowskiej pt. Wskaźnik oporu naczyniowego 
(RI) w chorobach nerek u psów i kotów, mierzony w tętnicach międzypłatowych nerek 
za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej (2013 r.); lek. med. Andrzeja Dudziaka pt. 
Wartość współczesnego badania USG w diagnostyce wybranych ostrych stanów chi-
rurgicznych u dzieci (2013 r.); lek. wet. Joanny Szymczak pt. Przezklatkowe badanie 
ultrasonograficzne płuc i jamy opłucnej w diagnostyce niewydolności oddechowej 
psów i kotów (2014 r.); lek. med. Marcina Hartela pt. Analiza objętości mózgowia oraz 
istoty białej i szarej u chorych na stwardnienie rozsiane o różnym czasie trwania cho-
roby (2014 r.); lek. med. Mateusza Wykrętowicza pt. Ultrasonograficzne parametry 
oceny nerek i ich związki z centralną hemodynamiką, sztywnością naczyń i miarami 
otyłości (2014 r.). Była recenzentem 12 prac doktorskich i 4 prac magisterskich po-
wstałych na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Biofizyki. 

W 2014 r. Mateusz Patyk – student V roku Wydziału Lekarskiego odbywają-
cy staż z radiologii w ramach indywidualnego toku studiów pod jej kierunkiem 
został laureatem „Diamentowego Grantu” za pracę pt. Przydatność wirtualnej 
bronchoskopii tomografii komputerowej w ocenie dróg oddechowych u pacjentów 
z astmą oskrzelową. 

W latach 2012, 2013 i 2014 4 uczestników studiów doktoranckich pod kierun-
kiem dr hab. U. Zaleskiej-Dorobisz, prof. nadzw. brało aktywny udział w cyklu 
międzynarodowych naukowych konferencji studenckich: International Conferen-
ce „Advances in pneumology” Karpacz 2012, Drezno 2013, Wieliczka 2014. W ra-
mach konferencji zostały zaprezentowane prace naukowe z obrazowania układu 
oddechowego oraz zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z ultrasonografii. 

Od 2007 r. dr hab. U. Zaleskiej-Dorobisz, prof. nadzw. jest przewodniczącą 
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Radiologicznego, a od 2013 r. przewodniczą-
cą Oddziału Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Województwa 
Dolnośląskiego i Opolskiego. Od 2007 r. jest współkoordynatorem Sekcji Pedia-
trycznej PLTR i współorganizatorem corocznych konferencji naukowych Sekcji 
Pediatrycznej PLTR w Józefowie k. Warszawy. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

Od wielu lat Zakład współpracuje z Dolnośląską Szkołą Ultrasonografii, w któ-
rej pracownicy prowadzą liczne kursy szkoleniowe, wykłady i ćwiczenia prak-
tyczne z zakresu ultrasonografii narządów jamy brzusznej, narządów położonych 
powierzchownie u dzieci i pacjentów dorosłych oraz ultrasonografii metodą przez- 
ciemieniową.

Od 2011 r. pracownicy Katedry corocznie biorą udział jako wykładowcy w ogól-
nopolskich konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez DIL pt. 
„Współczesna diagnostyka obrazowa w pediatrii”.

Doktor hab. U. Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. w 2014 r. brała czynny udział ja-
ko wykładowca w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „Diagnostyka 
i leczenie chorób miednicy mniejszej u dzieci”, jest też współautorem monogra-
fii Współczesna diagnostyka obrazowa miednicy mniejszej u dzieci. Doktor hab. 
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U. Zaleska-Dorobisz, prof. nadzw. jest członkiem zarządu czasopisma „Journal of 
Ultrasonography”. 

Zakład prowadzi ćwiczenia i wykłady z radiologii dla studentów IV i V roku 
Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, ćwiczenia i se-
minaria z medycyny nuklearnej dla studentów IV i V roku Wydziału Lekarskiego.

Pracownicy Zakładu opiekują się SKN Ultrasonografii i Radiologii oraz SKN Ra-
diologii Pediatrycznej, kierują i przygotowują prace naukowe do prezentacji na kra-
jowych i międzynarodowych konferencjach naukowych kół studenckich (4-krotnie 
uzyskano nagrody i wyróżnienia). Opiekują się także indywidualnym tokiem studiów 
2 studentów, 1 z nich wybrał radiologię jako przedmiot pogłębiany w procesie naucza-
nia. Biorą udział w pracach komitetów studenckich konferencji kół naukowych.

Od 2011 r. pracownicy Zakładu zajmują się sonoelastografią, która jest no-
wą techniką ultrasonograficzną polegającą na ocenie elastyczności i sztywności 
zmienionych tkanek i narządów. W pierwszej pracy poglądowej omówiono ogólne 
zasady i zastosowanie metody (Adv. Clin. Exp. Med.), w kolejnej (Post. Hig. Med. 
Dośw.) przedstawiono zastosowanie elastografii w diagnostyce wątroby. Obecnie 
w druku są 2 prace poglądowe na temat zastosowania elastografii w diagnostyce 
pediatrycznej.

We współpracy z Katedrą i Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Roz-
wojowego powstały 3 prace oryginalne dotyczące diagnostyki zespołu policyklicz-
nych jajników, opublikowane w Int. J. Endocrinol., Endokrynol. Pol. i Gynecol. 
Endocrinol.
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P rzeniesienie „Przylądka Nadziei” do nowej siedziby nastąpiło 23.11.2015 r. 
Od tamtej pory Klinika otoczyła opieką 1227 pacjentów chorych na no-
wotwory i wykonała 132 transplantacje komórek macierzystych układu 

krwiotwórczego. Do tej pory wykonano 1294 przeszczepy szpiku.
Klinika jest częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod terapii osiągnięto znaczącą poprawę 
w leczeniu nowotworów. Wyraźne jest zwiększenie liczby wyleczeń ostrych bia-
łaczek limfoblastycznych i nieziarniczych chłoniaków złośliwych – do 85% sku-
teczności. 

W chłoniaku ziarniczym wyleczalność wynosi 98%, a w nerczakach zarod-
kowych powyżej 90%. Wprowadzono nowe metody diagnostyki i leczenia nie-
dokrwistości aplastycznych, przewlekłych małopłytkowości o immunologicznym 
podłożu oraz zespołów niedoboru odporności. Obejmując opieką wszystkie dzieci 
chore na hemofilię na terenie Dolnego Śląska, stworzono podstawy organizacyj-
ne dla kompleksowego leczenia, profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wrodzonymi 
skazami krwotocznymi.

W  skład jednostki wchodzą oddziały: hematologiczno-onkologiczny (III), 
transplantacji szpiku, szpitala dziennego, wzmożonego nadzoru, konsultacyjna 
poradnia onkologiczna i hematologiczna, konsultacyjna poradnia skaz krwotocz-
nych, konsultacyjna poradnia przeszczepień szpiku, pracownia Aferez i Fotoferez, 
bank komórek krwiotwórczych, pracownia USG i RTG, pracownia biologii mole-
kularnej, pracownia rehabilitacji, klinika mentalna „OKAY”.

Do osiągnięć Kliniki należy zaliczyć wprowadzenie w Polsce nowych metod 
leczenia nieziarniczego chłoniaka złośliwego i wznów białaczek limfoblastycz-
nych oraz wykazanie skuteczności profilaktycznego stosowania cytokin, G-CSF 
i GM-CSF w zwalczaniu wtórnej niewydolności szpiku u dzieci. Opisano także 
defekt wytwarzania interleukiny 1 przez makrofagi chorych na nowotwory układu 
krwiotwórczego oraz trwałego obniżenia interleukiny 1 i 6 po zakończeniu lecze-
nia białaczki limfoblastycznej. Pracownicy Kliniki mogą się też pochwalić opraco-
waniem skutecznej metody immunoprofilaktyki WZW typu B i wprowadzeniem 
terapii genowej w postaci leczenia antysensami. Do tej pory wykonano 1193 prze-
szczepów szpiku. Stawia to Klinikę w czołówce dziecięcych oddziałów przeszcze-
powych w Europie. Jednostka wykonuje ponad połowę zabiegów przeszczepiania 
w Polsce. Odbyło się w niej pierwsze w Europie i trzecie w świecie przeszczepienie 
w zespole Pelizaeusa-Merzbachera. Zatrudnieni tu pracownicy mogą przeprowa-
dzić każdy rodzaj transplantacji: od haploidentycznych po te z krwi pępowinowej. 

W  latach 2010–2015  pracownicy Kliniki opublikowali 619  publikacji, tj. 
230 pełnych prac i 389 doniesień zjazdowych na kongresach i sympozjach mię-
dzynarodowych. Za pełne prace IF = 277,968 pkt. (liczba prac: 74), za prace kon-
trybutorskie IF = 47,833 pkt. (liczba prac: 2). 

Lekarze z Kliniki aktywnie uczestniczyli w  licznych zjazdach naukowych 
w Polsce i na świecie oraz sami je organizowali. Doktor hab. Bernarda Kazanow-
ska zorganizowała 2 międzynarodowe konferencje: „Polish Pediatric Solid Tumor 

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku,  
Onkologii i Hematologii Dziecięcej

prof. dr hab. Alicja Chybicka
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Group – Working Meeting (13.04.2011 r.) i „13th PanCere Meeting May 12–14, 
2014 Wrocław” oraz cyklicznie co roku Spotkania Polskiej Pediatrycznej Grupy 
Guzów Litych (lata 2010–2015). 

Profesor dr hab. Krzysztof Kałwak organizował następujące konferencje: „LLP 
meeting of the Severe Congenital Neutropenia International Registry” (2012 
r.), „5th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and BMT” 
(21–23.06.2013 r.) oraz Szkołę Lizosomalną „Czy choroby rzadkie są rzadkie?” 
(29.10.2015 r.). „Ogólnopolską Konferencję Roboczą Polskiej Grupy Pediatrycz-
nej ds. Białaczeki Chłoniaków” 2-krotnie organizowała dr hab. Grażyna Wróbel  
i dr hab. B. Kazanowska (13.01.2013 r. oraz 13.04.2015 r.). 

W dniach 25–27.06.2014 r. Klinika i ośrodek prof. Jana Godzińskiego zorgani-
zowali w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej międzynarodowe spotkanie Europejskiej 
Grupy SIOP ds. Leczenia Guzów Nerek u Dzieci (SIOP-RTSG). W konferencji brali 
udział przedstawiciele z ośrodków europejskich, a także z Brazylii i USA. 

Praca naukowa Katedry i Kliniki koncentruje się wokół zagadnień optymaliza-
cji diagnostyki i leczenia nowotworów dziecięcych oraz roli zaburzeń immuno-
logicznych w ewolucji chorób nowotworowych dzieci, przeszczepiania komórek 
hematopoetycznych oraz terapii genowej. 

Wyrazem uznania dla terapeutycznych osiągnięć Kliniki było powierzenie jej 
krajowej koordynacji leczenia nieziarniczych chłoniaków złośliwych, nowotworów 
tkanek miękkich, przewlekłej białaczki szpikowej, wznów białaczek limfoblastycz-
nych, stosowania czynników wzrostu. We wszystkich tych programach pracow-
nicy Kliniki są członkami międzynarodowych grup badawczych. W wyniku wie-
loletnich działań wyleczalność nowotworów zbliżyła się do międzynarodowych 
standardów. Klinika zajęła w Polsce 2-krotnie I miejsce w rankingu „Newsweeka”.

W 2014 r. tytuł profesora został nadany K. Kałwakowi, który rok później zo-
stał przemianowany na stanowisko profesora zwyczajnego UMW. W latach 2010– 
–2015 tytuły doktora habilitowanego otrzymali: G. Wróbel (13.02.2013 r.) oraz 
Marek Ussowicz (24.09.2014 r.). W Klinice nadano również 6 tytułów doktora 
nauk medycznych, otrzymali je: Agnieszka Matkowska (2010 r., promotor: prof. 
dr hab. Alicja Chybicka), Blanka Rybka (2012 r., promotor: prof. dr hab. K. Kał-
wak) Agnieszka Dyla (2013 r., promotor: prof. A. Chybicka), Dominika Kulej (2014 
r., promotor: prof. A. Chybicka), Dorota Sęga-Pondel (2015 r., promotor: dr hab. 
B. Kazanowska) i Monika Mielcarek (2015 r., promotor: prof. K. Kałwak). Za pracę 
doktorską dotyczącą terapii komórkowej CIK (cytokine-induced killer cells) wy-
różnienie w konkursie „Supertalenty w Medycynie” otrzymała dr M. Mielcarek. 

Działalność naukowa Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i He-
matologii Dziecięcej była kilkakrotnie wyróżniana nagrodami ministra zdrowia 
oraz JM Rektora UMW. Pracownicy uczestniczą aktywnie w pracach międzyna-
rodowych towarzystw naukowych: Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrów On-
kologówi Hematologów, Międzynarodowego Towarzystwa Pediatrów Onkologów 
i Hematologów, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjolo-
gów oraz EBMT, a także grupy Late Effects.

Katedra i Klinika od lat organizowała obowiązkowe kursy dla lekarzy (onkolo-
gia dziecięca) wybierających specjalizację z pediatrii. Odbywały się 2 razy do roku. 
Katedra prowadzi wykłady dla studentów UMW, a także szkolenia podyplomowe 
i egzaminy specjalizacyjne z zakresu pediatrii.

Klinika prowadzi także studium doktoranckie z zakresu hematologii i onko-
logii dziecięcej. Przy Klinice prężnie działa studenckie koło naukowe. Jednostka 
współpracuje z 16 akademickimi ośrodkami onkologii dziecięcej w kraju, realizu-
jąc programy naukowe finansowane przez Komitet Badań Naukowych. 
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K atedra i Klinika Urologii, od 2004 r. nosząca nazwę Katedry i Kliniki Uro-
logii i Onkologii Urologicznej, od początku istnienia, tj. od 1953 r., działa-
ła na bazie Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego, 

a od 2007 r. wchodzi w skład Akademickiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikuli-
cza-Radeckiego we Wrocławiu, obecnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. 
W okresie 1953–1958 jej kierownikiem był prof. dr hab. Florian Nowacki, w latach 
1958–1976 prof. dr hab. Tadeusz Lorenz, w latach 1976–1988 doc. dr hab. Jarowit 
Stolarczyk, a do 2005 r. prof. dr hab. Jerzy Lorenz. Obecnie Kliniką kieruje prof. 
dr hab. Romuald Zdrojowy. 

W Klinice pracuje dr hab. Janusz Dembowski, prof. nadzw., 4 adiunktów: dr hab.  
Anna Kołodziej, dr n. med. Tadeusz Niezgoda, dr n. med. Bartosz Małkiewicz oraz 
dr n. med. Krzysztof Tupikowski. W ramach studiów doktoranckich i rezydentury 
pracują: lek. Wojciech Krajewski, lek. Paweł Hackemer, lek. Przemysław Biały, lek. 
Michał Matuszewski, lek. Adam Pietrowski. Szkolenie specjalizacyjne z urologii 
w 2015 r. zakończyli lek. Łukasz Dołowy i dr n. med. Adam Wojciechowski. Po-
nadto w Klinice pracują specjaliści urolodzy: lek. Marek Górecki, dr n. med. Paweł 
Kowal, dr n. med. Paweł Dębiński i lek. med. Marcin Kosiński. W 2010 r. dr n. med.  
Jarosław Kasprzak odszedł z Kliniki na stanowisko ordynatora Oddziału Urologii 
w Wałbrzychu, a w 2011 r. dr hab. Tomasz Szydełko objął stanowisko ordynatora 
Oddziału Urologii w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

W  Klinice Urologii i  Onkologii Urologicznej zorganizowano następujące 
Pracownie: Badań Endoskopowych, Fotodiagnostyki i Laseroterapii (kierownik 
– prof. dr hab. R. Zdrojowy), Ultrasonografii Układu Moczowo-Płciowego (kie-
rownik – dr hab. J. Dembowski, prof. nadzw.), Badań Urodynamicznych (kierow-
nik – dr n. med. T. Niezgoda), Pozaustrojowej Litotrypsji (kierownik – lek. med. 
M. Kosiński), Badań Molekularnych Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego 
i Terapii Doświadczalnej (kierownik – dr n. med. K. Tupikowski).

Od wielu lat w Klinice prowadzi się ćwiczenia oraz wykłady dla studentów 
V roku Wydziału Lekarskiego. Podobnie w latach 2010–2015 w jednostce ćwicze-
nia odbywali studenci V roku Wydziału Lekarskiego, a w czasie wakacji studenci 
mieli również możliwość uczestniczyć w zajęciach praktycznych w ramach prak-
tyk pielęgniarskich po I roku oraz chirurgicznych praktyk lekarskich studentów 
z wyższych lat studiów. W Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej 
prowadzi się także zajęcia dla studentów V roku English Division oraz dla studen-
tów z Unii Europejskiej objętych programem Erasmus. Ich liczba corocznie się 
zwiększa. W latach 2010–2015 praktyki studenckie odbywali studenci ukraińscy 
z Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. 
Pracownicy Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej: prof. R. Zdrojowy, 
dr hab. J. Dembowski i dr n. med. T. Niezgoda prowadzili zajęcia fakultatywne 
poszerzające wiedzę studentów na temat współczesnej urologii.

W latach 2010–2015 przy Klinice działało studenckie koło naukowe. Corocznie 
w jego pracy uczestniczyło 10–12 studentów, głównie ze starszych lat studiów 
(od III do VI roku). Opiekunem koła jest dr hab. J. Dembowski, któremu pomaga 

Katedra i Klinika Urologii  
i Onkologii Urologicznej

prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
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dr K. Tupikowski. W latach 2010–2015 zespoły studentów przygotowały 15 prac 
naukowych, które przedstawiono na ogólnopolskich konferencjach naukowych we 
Wrocławiu, Bydgoszczy, Warszawie, Katowicach, Ustroniu, a także na Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Urologicznego w 2010 r. oraz na Polsko-Ukraińskiej Kon-
ferencji Urologów w 2010 r.

Studenci z koła naukowego przedstawiali swoje prace corocznie na konferen-
cjach „Urosilesiana” (lata 2010–2015). Jedna z prac została nagrodzona na Ogól-
nopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu w 2015 r. Na 
podkreślenie zasługuje to, że ponad jedna trzecia członków koła po ukończeniu 
studiów interesuje się urologią i dalej kształci się w tym kierunku.

W Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej odbywają się staże szkoleniowe leka-
rzy w ramach specjalizacji z urologii, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii, nefro-
logii i endokrynologii. W latach 2010–2015 miesięczne staże specjalizacyjne odbyło 
68 lekarzy. Oprócz lekarzy polskich w Klinice odbywali staże szkoleniowe urolodzy 
z Ukrainy, przede wszystkim z Kliniki Urologii we Lwowie oraz z Doniecka. Ogółem  
w szkoleniach uczestniczyło 5 urologów z zagranicy.

Pracownicy Kliniki prowadzili również wykłady szkoleniowe na zlecenie 
Centrum Edukacji Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz CMKP. W latach 
2010–2015 prof. dr hab. R. Zdrojowy wygłosił 40 referatów w ramach takich 
form kształcenia organizowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Tak-
że pozostali pracownicy Kliniki prowadzili wykłady szkoleniowe dla urologów. 
W latach 2010–2015 pracownicy Kliniki prowadzili zajęcia dla specjalizujących 
się w urologii na 20 kursach organizowanych na zlecenie CMKP. Były to obo-
wiązkowe kursy z onkologii urologicznej, laparoskopii i ESWL, endourologii oraz 
neurourologii.

Spośród szkoleń organizowanych przez Dolnośląski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Urologicznego oraz Klinikę Urologii i Onkologii Urologicznej na uwagę 
zasługują coroczne cykle szkoleń przeznaczonych dla pielęgniarek prowadzonych 
w czasie konferencji „Urosilesiana”. W czasie ostatnich 5 lat pracownicy Kliniki 
przygotowali 15 wykładów na sesje szkoleniowe dla pielęgniarek oddziałów uro-
logii; cieszyły się one dużym zainteresowaniem i spotkały z uznaniem ze strony 
środowiska pielęgniarskiego.

W ciągu ponad 50 lat historii Kliniki przeprowadzono w niej egzaminy prak-
tyczne z urologii. Przewodniczącymi komisji byli prof. dr hab. J. Lorenz i prof. dr 
hab. R. Zdrojowy, a członkami: dr hab. J. Dembowski, dr hab. A. Kołodziej, dr hab. 
T. Szydełko, dr n. med. T. Niezgoda. Corocznie w pracach Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej brali udział prof. dr hab. R. Zdrojowy, a także dr hab. A. Kołodziej 
i dr hab. T. Szydełko.

W Klinice pod nadzorem prof. dr. hab. R. Zdrojowego organizowano europejskie 
egzaminy do specjalizacji z urologii na zlecenie EBU (European Board of Urology). 
Uczestniczyli w nich lekarze specjalizujący się w urologii z Dolnego Śląska, a tak-
że z innych ośrodków z całej Polski. W latach 2010–2015 specjalizację z urologii 
uzyskało 4 lekarzy: dr n. med. Paweł Dębiński, dr n. med. K. Tupikowski, lek. med. 

M. Kosiński, lek. med. Monika Złonkiewicz. Szkolenie specjalizacyjne w klinice 
ukończyli: dr n. med. A. Wojciechowski, lek. Ł. Dołowy i lek. Marek Nowakowski.

Pracownicy Kliniki Urologii i Onkologii Klinicznej opublikowali w  latach 
2010–2015 ponad 100 prac w różnych czasopismach naukowych. Szczegółowy 
ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uniwersytetu Medycz-
nego – www.bg.umed.wroc.pl. W 2013 r. pod red. prof. dr. hab. R. Zdrojowego 
opublikowano książkę pt.: Nowotwory układu moczowo-płciowego. Praktyczny 
podręcznik dla lekarzy, a w 2014 r. podręcznik Rak stercza, także pod red. prof. dr. 
hab. R. Zdrojowego.

W ostatnich latach w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej pro-
wadzono następujące projekty: 1. „Immunoterapia BCG powierzchownych no-
wotworów pęcherza moczowego – określenie skuteczności i toksyczności terapii 
podtrzymującej, zastosowanie wybranych czynników prognostycznych w ocenie 
odpowiedzi na leczenie” – dr hab. A. Kołodziej; 2. „Ocena skuteczności laparo-
skopowej operacji wodonercza jako nowoczesnej minimalnie inwazyjnej metody 
chirurgicznej” – dr hab. T. Szydełko; 3. „Ekspresja genu oporności wielolekowej, 
topoizomerazy II i p53 jako czynników prognostycznych raka nerkowokomórko-
wego” – dr hab. J. Dembowski; 4. „Zastosowanie metod laparoskopowych w le-
czeniu chorób nadnerczy” – prof. dr hab. med. R. Zdrojowy; 5. „Cystektomia po 
80. roku życia u chorych z nowotworem pęcherza moczowego” – dr hab. J. Dem-
bowski; 6. „Ocena przydatności operacji laparoskopowych w leczeniu chorób no-
wotworowych układu moczowego” – prof. dr hab. R. Zdrojowy; 7. „Chemioterapia 
metronomiczna w leczeniu rozsianego raka nerki” – dr n. med. K. Tupikowski;  
8. „Limfangiogeneza w raku nerki” – dr hab. J. Dembowski; 9. „Ocena kliniczna 
i onkologiczna prostatektomii laparoskopowej i otwartej u chorych na raka ster-
cza” – dr hab. T. Szydełko.

Pracownicy Kliniki współpracują z Instytutem Immunologii PAN w realizacji 
badań na zlecenie NCN: „Polimorfizm genów kodujących CD28, CTLA-4, BTLA 
u chorych na raka nerki”; „Związek wariantów genetycznych CD28, CTLA4 i BTLA 
z ryzykiem zachorowania i przebiegiem klinicznym raka prostaty”.

Wieloośrodkowa współpraca w ramach programu realizowanego przez Zakład 
Genetyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w rezultacie pozwoliła na okreś- 
lenie genetycznych czynników ryzyka zachorowania na raka stercza w populacji Pol-
ski, co było przedmiotem publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

W badaniach naukowych realizowanych w Klinice przez wiele lat dominowała 
tematyka leczenia kamicy moczowej, a w ostatnim 20-leciu onkologia urologicz-
na oraz nowoczesne metody endoskopowego leczenia chorób układu moczowo-
-płciowego.

W Klinice przeprowadzono 25 przewodów doktorskich oraz 5 przewodów 
habilitacyjnych do 2010 r. W ostatnich 5 latach w Klinice Urologii i Onkologii 
Urologicznej stopień doktora habilitowanego uzyskali J. Dembowski oraz T. Szy-
dełko. Prace doktorskie obroniło 3 lekarzy: M. Tuchendler (Powikłania urologicz-
ne po przeszczepieniu nerki i ich wpływ na funkcję przeszczepionego narządu), 



 488  489 

K. Tupikowski (Leczenie skojarzone interferonem alfa i cyklofosfamidem dawko-
wanym metronomicznie u chorych z zaawansowanym rakiem nerki) i A. Wojcie-
chowski (Rola prostatektomii radykalnej u chorych z rakiem gruczołu krokowego 
wysokiego ryzyka). Prace te zostały nagrodzone przez DIL, a dr K. Tupikowski 
otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Urologicznego za najlepszą pracę dok-
torską z zakresu urologii w 2012 r.

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej zorganizowała lub była współorga-
nizatorem różnych form szkoleń naukowych. W czerwcu 2012 r. zorganizowano 
w Jachrance w czasie Zjazdu PTU sesję Oddziału Dolnośląskiego PTU. Corocznie 
zespół lekarzy Kliniki jest zaangażowany w organizację regionalnych konferencji 
naukowych w ramach posiedzeń Oddziału Dolnośląskiego PTU. We współpracy 
z urologami z Ukrainy zorganizowano Polsko-Ukraińskie Spotkania Naukowe 
w Kudowie-Zdroju w 2010 r. Rokrocznie, naprzemiennie na terenie Dolnego lub 
Górnego Śląska, są organizowane wespół z Kliniką Urologii Uniwersytetu Śląskie-
go w Zabrzu „Urosilesiana” – spotkania naukowo-szkoleniowe urologów i pielę-
gniarek zrzeszonych w Dolnośląskim i Górnośląskim Oddziale PTU. Dotychczas 
odbyło się 20 takich spotkań. W 2010 r. Klinika Urologii i Onkologii Urologicz-
nej była współorganizatorem Konferencji Naukowej Urologów Wojska Polskiego 
w Kudowie Zdroju. Pracownicy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej zorga-
nizowali konferencje „Urosilesiana” w Kudowie-Zdroju w 2012 r. oraz w Karpaczu 
w 2014 r.

W ramach Festiwalu Nauki lekarze Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej 
występują z prelekcjami dla mieszkańców Wrocławia. Poruszają interesujące dla 
nich tematy, takie jak: współczesne metody leczenia kamicy układu moczowego 
i chorób stercza, problemy nietrzymania moczu i zaburzeń erekcji. Przy znaczą-
cym, czynnym udziale lekarzy Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej odbywają 
się 3–4 razy w roku zebrania naukowe Oddziału Dolnośląskiego PTU.

Pracownicy Kliniki biorą udział w szkoleniach lekarzy rodzinnych organizowa-
nych przez Zakład Medycyny Rodzinnej UMW oraz są zapraszani do wystąpień 
podczas posiedzeń naukowych innych towarzystw lekarskich.

Redaktorem naczelnym czasopisma „Central European Journal of Urology” od 
2009 do 2013 r. był prof. dr hab. R. Zdrojowy. Sekretarzem redakcji CEJU w tym 
czasie był dr hab. J. Dembowski.

Profesor dr hab. R. Zdrojowy jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Advan-
ces in Clinical and Experimental Medicine”, „Central European Journal of Urolo-
gy” i czasopisma „Przypadki Medyczne.pl”.

Pracownicy Kliniki zrecenzowali wiele publikacji naukowych do czasopism 
urologicznych, doniesień zjazdowych i oceniali propozycje grantów naukowych. 
Profesor dr hab. R. Zdrojowy był recenzentem 4 przewodów habilitacyjnych oraz 
dwukrotnie recenzentem dorobku naukowego do tytułu profesora.

Pracownicy Kliniki angażują się także w działalność organizacyjną PTU oraz 
UMW. Profesor dr hab. R. Zdrojowy był wiceprezesem Zarządu Głównego PTU 
przez 2 kadencje do 2015 r. Jest również wiceprzewodniczącym Oddziału Dolno- 

śląskiego PTU obecnej kadencji. W 2015 r. do składu Zarządu Głównego PTU 
została wybrana dr hab. A. Kołodziej. Członkiem Zarządu Głównego i przewodni-
czącym Oddziału Dolnośląskiego PTU przez kolejne kadencje jest dr hab. J. Dem-
bowski.

Profesor dr hab. R. Zdrojowy pełni funkcję Prorektora ds. Klinicznych od 
2011 r. Pracownicy Kliniki biorą udział w pracach komisji rektorskich i dziekań-
skich oraz w pracach Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.

W działalności usługowej Kliniki dominuje leczenie nowotworów układu mo-
czowo-płciowego. W latach 2010–2015 przeprowadzono ponad 300 radykalnych 
cystoprostatektomii. Są to zabiegi o najwyższym stopniu trudności chirurgicznej, 
dające jednocześnie, przy miejscowym zaawansowaniu choroby, największe szan-
se na wyleczenie pacjenta. U niektórych chorych wytworzono w celu odprowa-
dzania moczu szczelny pęcherz jelitowy, co zapewniło operowanym najwyższy 
możliwy komfort życia po zabiegu. Pozostali pacjenci w zaawansowanym stadium 
choroby byli operowani sposobem Brickera lub z wytworzeniem przetoki moczo-
wodowo-skórnej.

W opisywanym okresie wykonano również 490 radykalnych, załonowych pro-
statektomii w leczeniu raka gruczołu krokowego (całkowita liczba tych operacji 
przekroczyła 1000 i jest największa w Polsce). Na podstawie bogatego materiału 
klinicznego jako pierwsi w Polsce udowodniliśmy, że rozszerzenie wskazań do te-
go typu operacji o stadium raka miejscowo zaawansowanego (T3aN0M0) przynosi 
chorym istotne korzyści opisywane określonymi wskaźnikami skuteczności on-
kologicznej. Zagadnienie leczenia chirurgicznego raka stercza wysokiego ryzyka 
miejscowo zaawansowanego było tematem rozprawy doktorskiej oraz prezentacji 
na konferencjach naukowych. Profesor dr hab. R. Zdrojowy jako ekspert o mię-
dzynarodowym uznaniu wielokrotnie brał udział w panelach badaczy zajmujących 
się tą problematyką.

Spośród innych operacji onkologicznych wykonano ponad 300 radykalnych 
nefrektomii z powodu raka nerki. Należy nadmienić, że w ostatnich latach zawę-
żono wskazania do całkowitego usunięcia nerki z powodu złośliwego guza; coraz 
więcej chorych kwalifikowano i operowano sposobem oszczędzającym miąższ 
nerki (NSS – nephron sparing surgery). W latach 2010–2015 wykonano 210 takich 
zabiegów.

Liczba operacji usunięcia zmienionych nowotworowo jąder oscyluje w grani-
cach kilkunastu rocznie. Ten typ zabiegów, ze względu na stosunkowo nieduży 
stopień trudności, jest wykonywany na wielu oddziałach urologicznych, jednak 
dalsze leczenie (chemioterapia, limfadenektomia zaotrzewnowa) w najtrudniej-
szych przypadkach prowadzono w Klinice.

Pozostałe, rzadziej wykonywane zabiegi onkologiczne (częściowe resekcje pę-
cherza – znacznie ograniczone wskazania, nefroureterektomie, limfadenektomie 
zaotrzewnowe w leczeniu nowotworów jądra, usunięcia guzów nadnercza) sta-
nowią istotny wkład w proces leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego. 
Niewielka liczba tych interwencji chirurgicznych nie pozostaje jednak w związku 
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z często niewiarygodnym stopniem trudności zabiegów; chorzy, często dyskwali-
fikowani w innych ośrodkach jako „nieoperacyjne przypadki”, odzyskiwali zdro-
wie lub przynajmniej ulgę w cierpieniu.

Od 2001 r. katalog zabiegów wykonywanych w Klinice wzbogacono o opera-
cje laparoskopowe. Po zakupie niezbędnego instrumentarium przystąpiono do 
wykonywania pierwszych laparoskopii. Jednocześnie lekarze Kliniki brali udział 
w kursach i szkoleniach dotyczących tej metody operacyjnej. Już w pierwszym ro-
ku od jej wprowadzenia rozszerzono wachlarz interwencji laparoskopowych o ne-
frektomie, plastyki połączenia miedniczkowo-moczowodowego, adrenalektomie 
oraz prostatektomie laparoskopowe. Klinika jest jedynym z dwóch ośrodków na 
Dolnym Śląsku i jednym z zaledwie kilku w Polsce, który rutynowo wykonuje 
najbardziej skomplikowane operacje laparoskopowe. Na podkreślenie zasługuje 
rozwój współpracy z Ośrodkiem Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego, a zwłaszcza coraz częstsze wykonywanie laparoskopowego pobierania 
nerek do przeszczepów od dawców z rodziny. Klinika jest jednym z nielicznych 
ośrodków leczących powikłania urologiczne po przeszczepieniu nerki.

W Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej w ostatnich latach stworzono wa-
runki do kompleksowego leczenia kamicy układu moczowego. Poza aparaturą do 
ESWL – pozaustrojowego kruszenia kamieni w drogach moczowych, wykonuje 
się małoinwazyjne usuwanie złogów z dróg moczowych za pomocą ureteroskopii, 
z możliwością litotrypsji laserowej i ultradźwiękowej. W leczeniu kamicy nerkowej 
stosuje się metodę przezskórnej litotrypsji (PCNL).

Istotną dziedziną zainteresowania wrocławskiej Kliniki Urologii i Onkologii 
Urologicznej są zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych. Kliniczna pra-
cownia urodynamiki wykonuje kompleksowe badania ciśnieniowo-przepływowe 
dla wszystkich oddziałów urologicznych i ginekologicznych na Dolnym Śląsku. 
Nowoczesna aparatura i wyszkolony zespół pozwalają na przeprowadzenie ok. 
10 badań tygodniowo. Od ich wyników zależy prawidłowa kwalifikacja do le-
czenia chirurgicznego lub odpowiednie zaplanowanie postępowania rehabili-
tacyjnego.

Właśnie z myślą o tej grupie chorych, w leczeniu wysiłkowego nietrzymania 
moczu, opracowano w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej nową technikę 
operacyjną, nazwaną metodą 3–2–1. Zabieg ten należy do grupy tzw. operacji 
małoinwazyjnych, i co istotne, jest stosunkowo tani, ponieważ nie wymaga uży-
cia drogich taśm do podwieszenia cewki moczowej. Skuteczność operacji 3–2–1 
 jest duża, co sprawiło, że metoda ta zyskała uznanie szerokiej rzeszy urologów. 
Wyposażona w nowoczesny aparat USG pracownia ultrasonograficzna działają-
ca w Klinice świadczy usługi z zakresu wykonywania badań jamy brzusznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem dróg moczowych, diagnostyki schorzeń narządów 
płciowych u mężczyzn oraz wykonywania biopsji gruczołu krokowego. 

Oprócz wspomnianych powyżej form działalności w Klinice stosuje się stan-
dardowe formy leczenia urologicznego najczęstszych chorób układu moczowo-
-płciowego.

Obecnie siedziba Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej mieści 
się w nowym, nowoczesnym centrum klinicznym UMW, w Uniwersyteckim Szpi-
talu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213. Dzięki staraniom władz 
Uczelni, dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i kierownictwu Kliniki 
o nowoczesne wyposażenie stworzono możliwości terapeutyczne i naukowe, które 
stawiają Klinikę wśród przodujących ośrodków urologicznych.
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Z akład Medycyny Rodzinnej został powołany decyzją ówczesnego JM Rek-
tora prof. dr. hab. Jerzego Czernika 28.01.1994 r. Kierownikiem Zakładu 
oraz koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzin-

nych został prof. Andrzej Steciwko. 27.01.1997 r. odbyło się otwarcie siedziby Ka-
tedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej przy ul. Syrokomli 1, gdzie mieści się do dziś.

Dnia 30.12.2012 r. zmarł założyciel i wieloletni kierownik Katedry, prof. A. Ste-
ciwko. W styczniu 2013 r. obowiązki kierownika przejęła dr n. med. Agnieszka 
Mastalerz-Migas.

W  Katedrze i  Zakładzie Medycyny Rodzinnej jest obecnie zatrudnionych 
8 pracowników naukowo-dydaktycznych, 1 pracownik dydaktyczny i 2 pracow-
ników administracyjnych (w ramach 1 etatu). Katedra ma obecnie 2 doktorantów, 
a 2 osoby ukończyły studia doktoranckie w latach 2010–2015. 

Skład Katedry i Zakładu, oprócz kierownika jednostki, to: dr hab. Donata 
Kurpas, prof. nadzw., adiunkci: dr hab. Maria Bujnowska-Fedak, dr hab. Jarosław 
Drobnik (do 2015 r., obecnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu), dr n. med. Dagma-
ra Pokorna-Kałwak, dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska, asystenci: dr n. med. 
Bartosz Sapilak, dr n. med. Urszula Grata-Borkowska, lek. Roma Roemer-Ślimak, 
starszy wykładowca: dr n. med. Ewa Drabik-Danis, doktoranci: lek. Angelliki Ana-
thadosiu, lek. Szymon Manasterski, pracownicy administracyjni: mgr Dorota Leś, 
Marta Kowalewska.

W latach 2010–2015 3 pracowników Katedry uzyskało stopień doktora habi-
litowanego nauk medycznych: w 2012 r. – dr J. Drobnik (rozprawa Ocena wybra-
nych parametrów świadczeń zdrowotnych i systemu sprawozdawczości w ochronie 
zdrowia w zakresie analizy trendów epidemiologicznych i potrzeb zdrowotnych 
oraz ich wpływ na wybrane elementy polityki zdrowotnej na podstawie danych 
z województwa dolnośląskiego), w 2014 r. – dr D. Kurpas (rozprawa Paradygmat 
opieki nad chorymi przewlekle w ramach podstawowej opieki zdrowotnej), w 2015 r. 
– dr A. Mastalerz-Migas (cykl publikacji pt. Ocena skuteczności szczepienia prze-
ciwko grypie u pacjentów przewlekle hemodializowanych oraz u ludzi zdrowych; 
analiza czynników wpływających na poszczepienną odpowiedź immunologiczną).

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej prowadzo-
no łącznie 18 badań naukowych, finansowanych z działalności statutowej Uczel-
ni. Badania te obejmowały zróżnicowaną tematykę, skupiały się jednak na kilku 
podstawowych tematach: szczepieniach, profilaktyce, telemedycynie, chorobach 
przewlekłych, chorobach cywilizacyjnych, geriatrii, jakości szkolenia studentów. 

Zajmowano się następującymi zadaniami badawczymi: badaniem nadciśnie-
nia tętniczego i oceną stylu życia u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym; 
wczesnym wykrywaniem chorób nerek; naczyniowo-śródbłonkowym czynni-
kiem wzrostu (VEGF) a rozwojem nowotworów u pacjentów po przeszczepie ner-
ki i dializowanych; opracowaniem modelu kompleksowej opieki nad pacjentem 
w podeszłym wieku w praktyce lekarza rodzinnego; ustalaniem źródeł wsparcia 
dla populacji pacjentów przewlekle chorych w praktyce lekarza rodzinnego w woj. 
dolnośląskim i opolskim; oceną porównawczą jakości życia chorych w domach 

Katedra i Zakład  
Medycyny Rodzinnej

dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas

prof. dr hab. Andrzej Steciwko
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przydatne w pracy lekarza rodzinnego. Zajęcia kliniczne są realizowane dzięki 
bardzo dobrej współpracy z ponad 30 praktykami lekarzy rodzinnych, którzy 
co roku szkolą studentów w unikalnym systemie 1 student – 1 lekarz, a także 
z przedszkolami i Domem Małego Dziecka, gdzie studenci realizują możliwość 
pracy ze zdrowymi dziećmi oraz dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami. Cykl 
zajęć kończy się w semestrze letnim egzaminem w formie testu.

Od 2005 r. odbywa się kształcenie studentów zagranicznych. Nauczanie obej-
muje również studentów Erasmusa w liczbie ok. 10 osób rocznie. Za kształcenie 
studentów anglojęzycznych w Katedrze jest odpowiedzialna dr hab. M. Bujnowska-
-Fedak. W ramach zajęć dydaktycznych w Katedrze realizowane są 2 przedmio-
ty nauczania: obowiązkowy – medycyna rodzinna i fakultatywny – profilaktyka 
zdrowotna w medycynie rodzinnej (od 2010 r.). 

W Katedrze od 6 lat jest realizowany nowy rozszerzony program dydaktycz-
ny z medycyny rodzinnej dla English Division. Obejmuje on łącznie 105 godzin 
dydaktycznych. W ramach programu nauczania medycyny rodzinnej studenci, 
oprócz wykładów i seminariów, podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu umiejętno-
ści praktycznych w pracowniach fantomowych. Mają także możliwość bezpośred-
niego uczestnictwa w codziennej pracy lekarza rodzinnego w ramach 45 godzin 
zajęć w praktykach lekarzy rodzinnych. Kształcenie opiera się na nowoczesnych 
metodach nauczania, jak np. nauczanie problemowe (problem-based learning), 
analiza przypadków klinicznych (case study), a także interaktywne warsztaty z za-
kresu komunikacji pomiędzy pacjentem a lekarzem i pracy z tzw. trudnym pacjen-
tem (role-playing). Cykl zajęć z medycyny rodzinnej, podobnie jak dla polskich 
studentów, kończy się egzaminem w formie testu.

W ramach przedmiotu fakultatywnego profilaktyka zdrowotna w medycynie 
rodzinnej, realizowanego w Katedrze od 2010 r. w wymiarze 10 godzin ćwicze-
niowych przypadających na jedną grupę studencką (5–6 osób), studenci zapoznają 
się z rolą i zadaniami podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i pro-
mocji zdrowia. 

Od początku istnienia Katedry i ZakładzuMedycyny Rodzinnej działa przy niej 
SKN, prowadzone do 2012 r. przez śp. prof. A. Steciwko wraz z dr A. Mastalerz-
-Migas, a po śmierci profesora jego działalność jest kontynuowana pod kierownic-
twem dr hab. A. Mastalerz-Migas oraz dr U. Graty-Borkowskiej. Studenci działa-
jący w SKN realizują własne projekty naukowe lub współuczestniczą w realizacji 
zadań statutowych Katedry. W ostatnich latach zdobywali nagrody na konferen-
cjach Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMW we Wrocławiu, a także byli 
współautorami prac publikowanych przez pracowników Katedry.

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej corocznie organizuje obowiązkowe kur-
sy do specjalizacji z medycyny rodzinnej, które zawsze cieszą się dużą frekwencją 
uczestników nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z całej Polski i są wysoko 
oceniane w ankietach ewaluacyjnych. 

Do końca 2012 r. na bazie Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinne funkcjo-
nował Regionalny Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych. Regionalne OKLR 

opieki społecznej w Polsce i we Francji; optymalizacją wsparcia dedykowanego 
pacjentom leczonym przewlekle z wykorzystaniem szybkich testów przesiewo-
wych; możliwościami wdrożenia rozwiązań telemedycznych i informatycznych 
w praktyce lekarskiej; uwarunkowaniami społecznymi realizacji modelu opieki 
nad pacjentami przewlekle chorymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
w Polsce; częstością występowania zaburzeń lipidowych w populacji pacjentów 
objętych opieką przez lekarzy rodzinnych; analizą częstości występowania czyn-
ników ryzyka w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ze szczególnym 
uwzględnieniem cukrzycy, praktycznym wykorzystaniem formularza FINDRISC 
do stratyfikacji ryzyka w populacji pacjentów lekarza rodzinnego; analizą stanu im-
munologicznego pacjentów hemodializowanych z powodu przewlekłej niewydol-
ności nerek w porównaniu ze zdrową populacją; kompleksową oceną geriatryczną 
pacjenta w podeszłym wieku; analizą czynników wpływających na podniesienie ja-
kości kształcenia praktycznego i teoretycznego w Katedrze i Zakładzie Medycyny 
Rodzinnej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zdobytych w pracowniach 
fantomowych; wskaźnikiem alokacji środków finansowych w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej; analizą skuteczności i efektywności szczepień w różnych gru-
pach wiekowych oraz grupach ryzyka w populacji pacjentów podstawowej opieki 
zdrowotnej, analizą czynników wpływających na decyzję o szczepieniu.

Realizowany jest projekt międzynarodowy FOCUS – Frailty Management 
Optimisation through EIPAHA Commitments and Utilisation of Stakeholders 
input (osoby zaangażowane: dr hab. D. Kurpas, prof. nadzw., dr hab. M. Bujnow-
ska-Fedak).

Katedra jest także członkiem ponadregionalnego konsorcjum naukowego 
„Regionalne Zintegrowane Laboratoria Technologii Mobilnych i Telemedycyny”. 
W jego skład wchodzą również: Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 
Instytut Informatyki oraz Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Poli-
techniki Wrocławskiej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz 
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu.

Doktor hab. D. Kurpas, prof. nadzw. od 2015 r. uczestniczy w projektach „Rural 
practice and chronic morbidity, problems encountered and solutions. EURIPA in-
vestigation study” oraz „Dementia management in European and Mediterranean 
primary care (PREDEM)”.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej opub- 
likowali 645 prac o łącznej wartości 3352 pkt. KBN i IF = 107,754 pkt., w tym: 
546 prac pełnotekstowych (63 prace z IF, 422 z punktacją MNiSW) i 99 streszczeń.

W Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej odbywa się szkolenie studentów 
VI roku Wydziału Lekarskiego.

Program kształcenia w ramach przedmiotu medycyna rodzinna jest różnorod-
ny, zgodnie ze specyfiką tej specjalizacji, a formuła zajęć jest ciekawa i pozytyw-
nie oceniana przez studentów. Program obejmuje 105 godzin zajęć. W ramach 
szkolenia studenci słuchają wykładów, uczestniczą w seminariach, mają zajęcia 
symulowane w pracowniach fantomowych, zdobywając praktyczne umiejętności 
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zostały zlikwidowane w całym kraju w wyniku zmiany Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia i od 2013 r. formalnie nie istnieją.

Pomimo braku formalnego umocowania, Katedra i Zakład Medycyny Rodzin-
nej jest postrzegana w środowisku jako ważny filar działań naukowych, dydak-
tycznych i integrujących środowisko lekarzy rodzinnych Dolnego Śląska. Lekarze 
rodzinni zainteresowani rozwojem naukowym współpracują z Katedrą, publikują 
prace naukowe i prowadzą badania, które w przyszłości zaowocują uzyskaniem 
stopnia doktora nauk medycznych. 

We współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej Katedra i Za-
kład Medycyny Rodzinnej UMW organizuje corocznie także liczne konferencje, 
kongresy, zjazdy i spotkania naukowe o ogólnopolskim zasięgu. Wśród najważniej-
szych należy wymienić: kongresy Top Medical Trends (corocznie), zjazdy i kon-
gresy PTMR (w latach 2010, 2012, 2013), cykle szkoleń dla lekarzy POZ „Oblicza 
współczesnej interny” (lata 2010–2015), kursy ultrasonografii dla lekarzy rodzin-
nych w ramach inicjatywy „USG w Medycynie Rodzinnej. Szkoła Dolnośląska”.

Przy współpracy środowiska dolnośląskich lekarzy rodzinnych: Oddziału Dol-
nośląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Oddziału Dolnośląskiego 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzin-
nych Pracodawców i Fundacji na rzecz Medycyny Rodzinnej została utworzona Dol-
nośląska Akademia Umiejętności Lekarzy Rodzinnych, w ramach której odbywają 
się liczne szkolenia i warsztaty dla lekarzy rodzinnych z terenu Dolnego Śląska.

W 2015 r. dr hab. D. Kurpas, prof. nadzw. otrzymała Nagrodę Ministra Zdro-
wia I stopnia za osiągnięcia naukowe, będącą podstawą nadania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego, a także nagrody JM Rektora UMW: w 2015 – za 
wyróżniającą ocenę okresową, w latach 2014 i 2015 r. – indywidualne nagrody 
I stopnia. Od 2014 r. pełni funkcję ambasadora organizacji Saint Francis Service 
Dogs (USA). Za okres od sierpnia 2012 do maja 2013 r. otrzymała Fulbright Senior 
Advanced Research Award 2012/2013. W 2010 r. została Honorowym Obywate-
lem Hrabstwa Roanoke, VA, USA.

W 2010 r. zostały przyznane: nagroda zespołowa JM Rektora AM we Wrocławiu 
za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dla zespołu w składzie:  M. Bujnowska-
-Fedak, B. Sapilak, D. Kurpas, D. Siejka za nowatorskie opracowanie i wdrożenie 
programu kształcenia z medycyny rodzinnej dla studentów wydziału anglojęzycz-
nego (English Division) ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod na-
uczania; nagroda zespołowa za organizację lokalnych i ogólnopolskich konferencji, 
zjazdów i kongresów medycznych dla zespołu w składzie: A. Steciwko, A. Mastalerz-
-Migas, A. Muszyńska.

W 2015 r. dr hab. A. Mastalerz-Migas otrzymała Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej, w tym samym roku uzyskała również V miejsce w Konkursie „Superta-
lenty” czasopisma „Puls Medycyny”.

W 2014 r. pracownice Katedry: dr A. Mastalerz-Migas, dr D. Pokorna-Kałwak 
oraz dr M. Bujnowska-Fedak otrzymały Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony 
dla Województwa Dolnośląskiego.

W 2011 r. dr A. Mastalerz-Migas była stypendystką programu dla młodych na-
ukowców w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (Umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-010/08-01).

Pracownicy Katedry i  Zakładu Medycyny Rodzinnej od 2013  r. wchodzą 
w skład Zarządu Głównego PTMR (dr hab. J. Drobnik – prezes, dr hab. A. Masta-
lerz-Migas – I wiceprezes, dr hab. D. Kurpas, prof. nadzw. – sekretarz, dr D. Po-
korna-Kałwak – skarbnik). Doktor hab. M. Bujnowska-Fedak jest przewodniczącą 
Oddziału Dolnośląskiego PTMR. 

Doktor hab. D. Kurpas, prof. nadzw. jest od 2013 r. członkiem International 
Advisory Board European Rural and Isolated Practitioners Association. Jest rów-
nież redaktor naczelną czasopisma „Family Medicine & Primary Care Review” 
(wyd. Continuo).

Doktor hab. Agnieszka Mastalerz-Migas jest redaktor naczelną czasopisma 
„Lekarz POZ” (wyd. Termedia).

W 2015 r. pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej byli w gronie 
autorów książki Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów (redak-
torzy: Adam Windak, Sławomir Chlabicz, A. Mastalerz-Migas), wyd. Termedia.

Pracownicy Katedry angażują się również w działalność charytatywną i co ro-
ku organizują zbiórkę funduszy dla Domu Małego Dziecka przy ul. Parkowej, we 
własnym gronie, wśród studentów Wydziału Lekarskiego, a także wśród członków 
Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Zebrane środki są prze-
znaczane na wypoczynek wakacyjny dzieci.

Profesor A. Steciwko przytaczał często stwierdzenie Alberta Schweitzera: „To, 
co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie 
tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu”. Mając ciągle w pamięci Pana Profesora, 
staramy się realizować własne pasje i marzenia, budując jednocześnie nowoczesną 
medycynę rodzinną.
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K atedra i Zakład Medycyny Społecznej zajmuje się tematyką z obszaru 
medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Projekty naukowo-badaw-
cze, w których uczestniczy, dotyczą środowiskowych warunków kształ-

tujących zdrowie populacji oraz trendów jego zmiany. Wyniki przekładają się na 
publikacje naukowe i są uzupełnieniem prowadzonej działalności dydaktycznej.

Katedra powstała z przekształcenia Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia 
Publicznego, które działało w latach 1999–2003 jako jednostka międzywydziało-
wa, a następnie została włączona w strukturę Wydziału Lekarskiego Kształcenia 
Podyplomowego. 

Katedra i Zakład Medycyny Społecznej została utworzona mocą zarządzenia 
nr 56/XIII R/2004 JM Rektora UMW z dnia 20 października 2004 r. Od utwo-
rzenia w październiku 2004 r. jednostką kierowała prof. Ludmiła Waszkiewicz, 
z początkiem roku akademickiego 2011/2012 kierownictwo objęła dr hab. Kata-
rzyna Zatońska. 

W latach 2010–2015 skład zespołu pracowników zmieniał się. W 2012 r. ode-
szła na emeryturę prof. L. Waszkiewicz. Sekretariat, na stanowisku starszego 
referenta, prowadziła Emilia Pauczuk, później zastąpiona przez Natalię Pudłow-
ską. W roku akademickim 2012/2013 w wyniku przeprowadzonego konkursu 
na stanowisko asystenta został zatrudniony mgr Jakub Einhorn, który wcześniej 
odbywał studia doktoranckie w Katedrze. W 2013 r. lek. med. Dagmara Gaweł-
-Dąbrowska, wieloletni pracownik Katedry, obroniła pracę doktorską Jakość usług 
medycznych w ocenie hospitalizowanych pacjentów i uzyskała stopień doktora 
nauk medycznych. W 2014 r. K. Zatońska, obecny kierownik Katedry, uzyskała 
stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – epidemiologii na podstawie 
pracy Ocena czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Działalność naukowa Katedry jest realizowana poprzez uczestnictwo w mię-
dzynarodowych i krajowych projektach naukowo-badawczych, konferencjach 
i publikacjach naukowych. Do najważniejszych projektów, w których Katedra 
uczestniczyła w latach 2010–2015, należy polsko-norweski projekt PONS współko-
ordynowany przez dr hab. K. Zatońską. Jego celem było ustanowienie infrastruk-
tury do badania zdrowia populacji Polski poprzez badanie czynników leżących 
u podstaw przedwczesnej zachorowalności i umieralności związanej z przewle-
kłymi chorobami niezakaźnymi, w tym przede wszystkim chorobami układu 
sercowo-naczyniowego. Kolejny projekt to międzynarodowe badanie populacyjne 
PURE, które nadaje badaniom znacznie szerszą perspektywę i obejmuje ponad 
200 tys. osób z 21 krajów ze wszystkich kontynentów, na różnym poziomie roz-
woju społeczno-ekonomicznego. Wykorzystywane narzędzia kwestionariuszowe 
pozwalają włączyć bardzo szeroki kontekst społeczno-ekonomiczno-kulturowy 
do analizy czynników ryzyka leżących u podstaw zapadalności, przebiegu i umie-
ralności na przewlekłe choroby niezakaźne. Współrealizując to badanie, Katedra 
rozbudowuje wiedzę i potencjał analityczno-badawczy potrzebny do prowadze-
nia rozległych badań populacyjnych w ochronie zdrowia. Filarem organizacyjnym 
badania PURE jest mgr Maria Wołyniec. Opierając się na stworzonej infrastruk-Katedra i Zakład Medycyny Społecznej

prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz

dr hab. Katarzyna Zatońska
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turze badania PURE, w Katedrze rozpoczęto projekt pt.: „Ukryte niedokrwienie 
mózgu jako wczesny marker rozwoju otępienia – ocena retro- i prospektywna 
w badaniu kohortowym populacji Polski”, na który pozyskano środki z Narodo-
wego Centrum Nauki. Celem projektu jest poznanie czynników warunkujących 
powstanie zdarzeń mózgowo-naczyniowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie 
psychospołeczne. W projekcie tym nawiązano współpracę z Katedrą Radiologii, 
Katedrą Psychiatrii oraz Katedrą i Kliniką Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
UMW. Kierownikiem projektu jest prof. Andrzej Szuba.

Katedra i Zakład Medycyny Społecznej uczestniczy również w projektach z za-
kresu funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego 
w kontekście zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i społecznych osób starszych. 
W omawianym okresie prof. L. Waszkiewicz była jednym z wykonawców projektu 
na zlecenie Komisji Europejskiej pt.: „Network of Nursing Educators”. Projekt ten, 
zrzeszający większość krajów UE, był krokiem w kierunku zbudowania wspólnego 
rynku pracowników i usług z zakresu opieki medycznej i społecznej, łącząc wy-
zwania opiekuńcze właściwe dla otoczenia instytucjonalnego i środowiskowego. 
Katedra brała również udział w analizie materiału badawczego zgromadzonego 
w projekcie „PolSenior”. Zwieńczeniem tej pracy była publikacja naukowa pod ta-
kim samym tytułem jak projekt: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne 
i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce pod red. Małgorzaty Mossakowskiej, 
Andrzeja Więcka i Piotra Błędowskiego. 

Przenoszenie doświadczeń z  badań naukowych umożliwiło uczestnictwo 
w programie Światowej Federacji Serca, stawiającym sobie za cel wypracowywa-
nie rozwiązań służących wdrażaniu osiągnięć nauki w zakresie prewencji chorób 
układu krążenia oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej i prowadzenie 
badań z zakresu polityki zdrowotnej. Grupa ekspercka, do której prac zaproszono 
dr hab. K. Zatońską, tworzy rozwiązania możliwe do wykorzystania w praktyce.

Przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Społecznej ma swoją siedzibę Dolnoślą-
ski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. 
Pracownicy Katedry są zaangażowani w prace towarzystwa. 

Katedra łączy działalność naukową z działalnością dydaktyczną. W ramach 
działalności dydaktycznej w latach 2010–2015 w Katedrze były realizowane zaję-
cia z przedmiotu zdrowie publiczne dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego 
i studentów V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Po zmianie programu 
nauczania na kierunkach lekarskim i lekarsko-stomatologicznym zajęcia z przed-
miotu zdrowie publiczne realizowano również dla studentów I roku Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego oraz studentów II roku Wydziału Lekarskiego. Ana-
logicznie zajęcia z przedmiotu public health realizowano dla studentów English 
Division kierunków lekarskiego i lekarsko-stomatologicznego. Oferta dydaktyczna 
dla studentów Wydziału Lekarskiego obejmowała również zajęcia fakultatywne 
z 17 przedmiotów poruszających tematykę zdrowia publicznego związaną z sze-
roko rozumianą promocją zdrowia, leczeniem zespołu uzależnienia od tytoniu, 
etyką zawodową, relacjami lekarz – pacjent, leczeniem jako pracą zespołową, fi-

nansowaniem i zarządzaniem w ochronie zdrowia oraz placówkami medycznymi, 
sytuacjami kryzysowymi w ochronie zdrowia umiejętnościami rozwiązywania 
konfliktów i prowadzenia negocjacji, planowaniem czasu oraz rolą organizacji 
pozarządowych w ochronie zdrowia. 

Dodatkowo w roku akademickim 2010/2011 realizowano zajęcia dla studentów 
kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu z przedmiotów: zarzą-
dzanie operacyjne oraz międzynarodowe problemy zdrowotne, a w roku akademic-
kim 2011/2012 z przedmiotu zarządzanie zasobami w ochronie zdrowia. 

Adiunktem dydaktycznym w Katedrze jest dr n. med. Katarzyna Połtyn-Za-
radna, której zdobyte doświadczenie oraz zaangażowanie w organizowanie i pod-
noszenie jakości procesu dydaktycznego zostało uznane przez władze Uczelni. 
Doktor K. Połtyn-Zaradna została mianowana na funkcję pełnomocnika rektora 
ds. jakości kształcenia.

W  roku akademickim 2012/2013  w  Katedrze utworzono studenckie koło 
naukowe, którego opiekunem jest dr D. Gaweł-Dąbrowska. Studenci SKN kon-
centrują swoje zainteresowania wokół problemów komunikacyjnych w ochronie 
zdrowia, prowadząc badania, których wyniki przedstawiają na międzynarodo-
wych konferencjach. 

W ramach kształcenia podyplomowego w  latach 2010–2015 zrealizowano 
26 kursów z zakresu zdrowia publicznego dla lekarzy jako element programów 
specjalizacyjnych. W latach 2010–2011 w Katedrze kontynuowano prowadzone 
wcześniej studia podyplomowe pn.: „Menedżer ochrony zdrowia” przygotowujące 
kadrę do zarządzania placówkami ochrony zdrowia. 

W dniach 21–23.11.2013 r. wraz z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie zorganizowano XVI Ogólnopolską Konferencję 
Naukową „Tytoń albo zdrowie” im. prof. Franciszka Venuleta oraz kurs leczenia 
zespołu uzależnienia od tytoniu dla lekarzy i pielęgniarek. 
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W latach 2010–2012 Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Ana-
lityki Medycznej kierował Dziekan dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, 
prof. nadzw. Prodziekanami byli: ds. Studentów dr hab. Halina Gra-

jeta, ds. Analityki Medycznej dr hab. Agnieszka Piwowar, ds. Nauki prof. dr hab. 
Anna Wiela-Hojeńska.

W latach 2012–2015 Dziekanem była dr hab. H. Grajeta, prof. nadzw. (od 
2014 r. profesor). Prodziekanem ds. Studentów była dr hab. Izabela Fecka, Pro-
dziekanem ds. Analityki Medycznej dr hab. A. Piwowar, a ds. Nauki ponownie 
prof. dr hab. A. Wiela-Hojeńska.

Wydział Farmaceutyczny został powołany 12.01.1946 r. na mocy Dekretu Ra-
dy Ministrów. Początkowo funkcjonował jako Oddział Farmaceutyczny przy Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, a od 1.01.1950 r. jako 
Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej. W 1980 r. przy Wydziale Farma-
ceutycznym został utworzony Oddział Analityki Medycznej. W 2012 r. Wydział 
zmienił siedzibę – przeniósł się z budynków przy ul. Grodzkiej, Nankiera, Tamki, 
Traugutta i Kochanowskiego do nowo wybudowanych obiektów przy ul. Borow-
skiej 211.

Obecnie w skład Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycz-
nej wchodzi: 16 katedr i 22 zakłady, w tym 4 samodzielne, 2 pracownie, Studium 
Szkolenia Podyplomowego, Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktycz-
ne, Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych, Biblioteka Wydziałowa (filia Biblioteki 
UMW) oraz Muzeum Farmacji.

W latach 2010–2015 utworzono na Wydziale nowe jednostki: Zakład Mikro-
biologii Farmaceutycznej i Parazytologii (2013 r.), Zakład Biotechnologii Farma-
ceutycznej przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej (2014 r.), Zakład 
Chemii Klinicznej i Zakład Hematologii Laboratoryjnej przy Katedrze Analityki 
Medycznej, Pracownię Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych oraz Pra-
cownię Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału 
Biologicznego (2015 r.). W 2011 r. otwarto Dom Śląskiego Aptekarza (Muzeum 
Farmacji) przy ul. Kurzy Targ.

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2013 r. Wydział po-
siada kategorię A.
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Wydział kształci studentów na 2 kierunkach: farmacja i analityka medyczna. 
Na Wydziale bardzo aktywnie działają 2 organizacje studenckie: Młoda Farmacja 
i Forum Dolnośląskie Analityków.

Na Wydziale jest zatrudnionych 168 nauczycieli akademickich: 28 samodziel-
nych, w tym 12 z tytułem profesora (10 na stanowisku profesora zwyczajnego 
i 2 na stanowisku profesora nadzwyczajnego) i 16 z tytułem doktora habilitowa-
nego (3 na stanowisku profesora nadzwyczajnego), 74 adiunktów, 43 asystentów, 
13 starszych wykładowców, 9 wykładowców, 1 profesor wizytujący oraz 80 pra-
cowników niebędących nauczycielami akademickimi (7 pracowników naukowo-
-technicznych, 57 inżynieryjno-technicznych i 16 administracyjnych).

W latach 2010–2015 tytuły naukowe profesora nauk farmaceutycznych nadane 
przez Prezydenta RP otrzymali: prof. Wiesław Gaweł (2010 r.), prof. A. Wiela-Ho-
jeńska (2011 r.), prof. H. Grajeta (2014 r.), prof. K. Gąsiorowski (2015 r.); stanowiska 
profesora zwyczajnego otrzymali: prof. Halina Milnerowicz, prof. Wiesław Ma-
linka (2011 r.), prof. Wanda Nawrocka (2014 r.), prof. Irena Majerz, prof. A. Wie-
la-Hojeńska (2015 r.); profesora nadzwyczajnego: dr hab. H. Grajeta (2012 r.), 
prof. K. Gąsiorowski, dr hab. A. Piwowar, dr hab. Adam Matkowski (2015 r.).

Tytuły naukowe doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w omawia-
nym okresie otrzymali: dr hab. I. Fecka, dr hab. A. Piwowar, dr hab. Justyna Bra-
suń (2010 r.), dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, dr hab. Witold Musiał 
(2012 r.), dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło, dr hab. Marzenna Bartoszewicz, dr hab. 
Ewa Barg (2014 r.) oraz dr hab. Dariusz Sarzyński i dr hab. Grzegorz Sawicki (2015 r.).

Tytuły naukowe doktora nauk farmaceutycznych otrzymali: dr Anna Bizoń, 
dr Agnieszka Gola, dr Iwona Bil-Lula (2010 r.), dr Danuta Raj, dr Maciej Włodar-
czyk, dr Bartłomiej Ciechanowski, dr Agnieszka Sapa, dr Marta Zalewska, dr Woj-
ciech Kołodziejczyk, dr Artur Owczarek (2011 r.), dr Mikołaj Mikołajczyk, dr An-
drzej Horowski, dr Katarzyna Wiglusz (2012 r.), dr Anna Krzywonos, dr Sylwester 
Ślusarczyk (2013 r.), dr Piotr Kuś, dr Hanna Czapor-Irzabek, dr Sylwia Płaczkowska, 
dr Sylwia Zielińska (2014 r.) i dr Ewa Grzebyk, dr Anna Nowicka oraz dr Marcin 
Stolarczyk (2015 r.).

W latach 2010–2015 przeszli na emeryturę: dr Barbara Sztuba, dr Aleksandra 
Osada, dr Waldemar Sajewicz, dr Jadwiga Lembas-Bogaczyk, prof. Jadwiga Bier-
nat, dr Ryszarda Żabska, dr Olaf Gubrynowicz, dr Wiesław Fuglewicz, dr hab. 
Lilianna Trynda-Lemiesz, dr Zbigniew Sztuba, prof. Maria Warwas.

W latach 2010–2015 zmarli zasłużeni pracownicy Wydziału: w 2011 r. dr hab. 
Jerzy Osada, w 2013 r. dr hab. Jerzy Jodkowski, w 2014 r. prof. Jerzy Josiak oraz  
dr Rafał Ilow, w 2015 r. prof. Eugeniusz Kuźniewski i prof. Eliza Lamer-Zarawska.

W 2011 r. otwarto Dom Śląskiego Aptekarza (Muzeum Farmacji) przy ul. Ku-
rzy Targ, w 2012 r. przeniesiono jednostki Wydziału na ul. Borowską 211 oraz 
odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego (tzw. 
Nowa Farmacja 1) przy ul. Borowskiej 211.

W 2013 r. uroczyście otwarto Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji 
Wydziału Farmaceutycznego (tzw. Nowa Farmacja 2) przy ul. Borowskiej 211A 

i utworzono nową jednostkę na Wydziale, tj. Zakład Mikrobiologii Farmaceutycz-
nej i Parazytologii.

Także w kolejnych latach powstały nowe jednostki: w 2014 r. Zakład Biotech-
nologii Farmaceutycznej w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceu-
tycznej, a w 2015 r. Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych oraz 
Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Ma-
teriału Biologicznego.

prof. dr hab. Halina Grajeta
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Wskład Katedry Analityki Medycznej wchodzi Zakład Chemii Klinicz-
nej oraz Zakład Hematologii Laboratoryjnej. Kierownikiem Zakładu 
Chemii Klinicznej jest prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. Pracownicy 

naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni to: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr Anna Krzywo-
nos-Zawadzka, dr Agnieszka Sapa, dr hab. Grzegorz Sawicki, dr Jolanta Stache-
rzak-Pawlik, prof. M. Woźniak oraz mgr Alina Rak.

Obowiązki kierownika Zakładu Hematologii Laboratoryjnej pełni dr Iwona 
Urbanowicz, a pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni to: dr Wiesława 
Nahaczewska oraz dr Aneta Wrzyszcz.

Katedra Analityki Medycznej funkcjonowała przez wiele lat jako Katedra i Za-
kład Analityki Medycznej. W 2011 r. dokonano podziału na 2 wyżej wymienione 
zakłady naukowe. Zmiana pozwoliła na podzielenie obowiązków dydaktycz-
nych między 2 jednostki zgodnie z ich zainteresowaniami naukowymi i za-
kresem prowadzonych badań, natomiast baza materialna w Katedrze Anality-
ki Medycznej służy wszystkim pracownikom w zależności od realizowanych 
projektów naukowych. 

Przeprowadzka do nowej siedziby miała także bardzo duży wpływ na warun-
ki pracy naukowej i dydaktycznej. Nowa baza lokalowa jest 3-krotnie większa. 
Znacznie podniosła komfort pracy.

Działalność naukową Katedry Analityki Medycznej w latach 2010–2015 prowa-
dziło 1–2 samodzielnych pracowników nauki, 8 pomocniczych pracowników na-
ukowo-dydaktycznych, 1 pracownik dydaktyczny, 1 inżynieryjno-techniczny oraz 
pracownik administracyjny. W latach 2010–2015 4 osoby uzyskały stopień doktora 
nauk farmaceutycznych, w 2015 r. habilitował się dr G. Sawicki.

Główne tematy badań naukowych zespołu to: metabolizm tkanki sercowej 
uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy na poziomie molekularnym, rola 
metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju chorób układu ser-
cowo-naczyniowego, monitorowanie przebiegu zakażeń adenowirusami chorych 
w głębokiej immunosupresji po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych, za-
każenia adenowirusami jako czynnik ryzyka rozwoju otyłości, metabolizm płytek 
krwi, nowe markery stanu zapalnego w przebiegu sepsy oraz interakcja zmutowa-
nych receptorów typu RXR z potencjalnymi ligandami.

Realizacja badań naukowych stała się możliwa po utworzeniu i wyposażeniu 
specjalistycznych pracowni:

1. Pracownia Biochemiczna jest wyposażona w kompletny zestaw do rozdzia-
łu białek w systemie 2D – rozdział elektroforetyczny i elektrofokusowanie, ska-
nowanie żeli w zakresie widzialnym i metodą chemiluminescencji pozwalają na 
immunochemiczną analizę śladowych ilości specyficznych białek oraz badania 
proteomiczne. Pracownia jest ponadto wyposażona w agregometr do badania re-
aktywności płytek krwi oraz zestaw HPLC z detektorem UV-VIS i fluorescencyj-
nym do ilościowego oznaczania leków w materiale biologicznym.

2. Pracownia Biologii Molekularnej jest wyposażona w zestaw do elektroforezy 
i wizualizacji DNA, aparaty do analizy PCR, 5-kanałowy „real-time PCR”, spek-

Katedra Analityki Medycznej
Zakład Hematologii Laboratoryjnej

Zakład Chemii Klinicznej

prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
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trofotometr Nanodrop i zamrażarkę niskotemperaturową. Pracownia jest wyko-
rzystywana do badań wirusologicznych i molekularnych.

3. Pracownia Hodowli Komórkowych posiada inkubator CO2, mikroskop od-
wrócony, dewary do przechowywania preparatów w płynnym azocie i autoklaw.

4. Pracownia Perfuzji Serca została wyposażona w aparat do perfuzji serca (ma-
łych zwierząt doświadczalnych) metodą Langendorfa firmy EMKA oraz zestaw 
do monitorowania podstawowych parametrów hemodynamicznych izolowanego 
serca szczura. Pracownia jest wykorzystywana do badania wpływu potencjalnych 
substancji kardioprotekcyjnych na izolowane serce poddane niedotlenieniu i re-
perfuzji.

5. Pracownia Biologii Izolowanych Kardiomiocytów została wyposażona w ze-
staw do monitorowania zmian w ruchliwości izolowanych kardiomiocytów oraz 
funkcji kanałów wapniowych pod wpływem substancji kardiotoksycznych i kar-
dioprotekcyjnych.

Rozwój technicznego wyposażenia Katedry Analityki Medycznej był możliwy-
dzięki pozyskaniu grantów z KBN/NCN/NCBiR oraz szerokiej współpracy z za-
granicznymi ośrodkami naukowymi.

W latach 2010–2015 Katedra Analityki Medycznej realizowała 2 granty pro-
motorskie finansowane przez KBN oraz realizowała i realizuje niżej opisane wie-
loletnie projekty naukowe.

Zespół pracowników Katedry Analityki Medycznej – M. Woźniak (kierownik 
projektu), G. Sawicki, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka realizowali grant NCN: 
„Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji posttranslacyjnej 
łańcuchów lekkich miozyny (MLC 1, MLC 2) oraz inhibitorów metaloproteinazy 
2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca uszkodzonego 
w wyniku I/R” (DEC-2012/06/M/NZ3/00158); czas realizacji: 22.04.2013–21.04.2016 r.

Pracownicy Katedry Analityki Medycznej: M. Woźniak (główny badacz), 
A. Sapa, G. Sawicki, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka realizowali zadanie 23A 
w projekcie pt.: „Farmakoproteomika izolowanych serc poddanych niedotlenieniu 
i reperfuzji” w ramach grantu NCBR: Projekt WROVASC: „Zintegrowane Cen-
trum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”, realizowany w ramach Działania 1.1. 
Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddzia-
łanie 1.1.2. Strategiczne programy badań i prac rozwojowych (POIG 01.01.02-02-
001/08-03). Badanie przeprowadzano od 2.01.2013 do 31.03.2015 r.

Obecnie pracownicy Katedry Analityki Medycznej: G. Sawicki (kierownik pro-
jektu), M. Woźniak, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka realizują grant NCN: 
„Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego serca uszkodzo-
nego w wyniku szoku tlenowego” (UMO-2014/15/B/NZ3/04865); czas realizacji: 
15.07.2015–14.07.2018 r.

Katedra Analityki Medycznej współpracuje z Departament of Pharmacolo-
gy, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (prof. G. Sawicki – profesor 
wizytujący w Katedrze Analityki Medycznej UMW). Współpraca polega na wy-
mianie pracowników naukowych i doktorantów, realizacji wspólnych projektów 

naukowych we współpracy z Zakładem Farmakologii Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu z zakresu farmakologicznej kardioprotekcji oraz poznania mole-
kularnych mechanizmów uszkodzenia mięśnia sercowego (prof. M. Woźniak  
– koordynator współpracy; dr A. Sapa, dr I. Bil-Lula, dr A. Krzywonos-Zawadzka 
– uczestnicy).

Zakład Chemii Klinicznej nawiązał współpracę naukową z Faculty of Phar-
macy, Trinity College, Dublin, Irlandia (prof. Marek Radomski, prof. John Gil-
mer – realizacja wspólnego grantu z NCN), która polega m.in. na wymienie pra-
cowników naukowych i doktorantów, realizacji wspólnych projektów naukowych 
z zakresu farmakologicznej kardioprotekcji oraz prowadzeniu badań dążących 
do poznania molekularnych mechanizmów uszkodzenia mięśnia sercowego 
(prof. M. Woźniak – koordynator współpracy; dr I. Bil-Lula, dr A. Krzywonos-
-Zawadzka – uczestnicy).

Rozpoczęto także współpracę naukową z Departament of Cellular and Molecu-
lar Biology, University of Kentucky, Lexington, KY (prof. Grace Jones, prof. Davy 
Jones). W ramach tej współpracy odbywa się wymiana doktorantów oraz prowadzi 
się badania mające na celu poznanie mechanizmu interakcji receptorów retinoidów 
z ligandami na poziomie molekularnym (prof. M. Woźniak – koordynator współ-
pracy; dr A. Sapa, dr I. Bil-Lula, dr A. Krzywonos-Zawadzka – uczestnicy).

Pracownicy jednostki razem z naukowcami z Ośrodka Naukowo-Badawczego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu (prof. Wojciech Wit-
kiewicz) uczestniczyli w programie NCBiR WROVASC z zakresu farmakolo-
gicznej kardioprotekcji oraz poznania molekularnych mechanizmów uszkodze-
nia mięśnia sercowego (prof. M. Woźniak – koordynator współpracy; dr A. Sapa, 
dr I. Bil-Lula, dr A. Krzywonos-Zawadzka – uczestnicy).

W ramach międzynarodowej współpracy pracownicy Katedry Analityki Me-
dycznej wielokrotnie przebywali na wielomiesięcznych stażach naukowych w USA 
i Kanadzie, natomiast w latach 2008–2013 prof. M. Woźniak był mianowany na 
stanowisko adjunct professor w Department of Pharmacology, Faculty of Medi-
cine, University of Saskatchewan, Saskatoon w Kanadzie. Od 2008 r. w Katedrze 
Analityki Medycznej jest zatrudniony dr hab. G. Sawicki pracujący jednocześnie 
w Kanadzie, co pozwala na realizację projektów naukowych na bazie pracowni 
w Department of Pharmacology, University of Saskatchewan w Kanadzie i Kate-
dry Analityki Medycznej w Polsce.

Pozyskane środki na badania naukowe oraz uzupełnienie wyposażenia tech-
nicznego Katedry pozwoliło w latach 2010–2015 na opublikowanie 76 prac na-
ukowych i na uzyskanie dzięki temu 1069 pkt. ministerialnych, natomiast współ-
czynnik wpływu IF wyniósł 97,395 pkt. Opublikowano ponadto podręcznik 
akademicki do nauki chemii klinicznej oraz przetłumaczono na język polski 3 za-
graniczne podręczniki do nauki chemii klinicznej i hematologii laboratoryjnej.

Katedra Analityki Medycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych 
dla studentów Wydziału Farmaceutycznego na kierunku analityka medyczna: rola 
medycyny laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia (I rok), prawo medyczne 
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(II rok), analityka ogólna i techniki pobierania materiału (III rok), chemia klinicz-
na (III–IV rok), serologia grup krwi (III rok), hematologia laboratoryjna (IV rok), 
diagnostyka laboratoryjna (V rok), organizacja usługowych laboratoriów diagno-
stycznych (V rok) oraz systemy jakości i akredytacji laboratoriów (V rok). Zajęcia 
te mają charakter wykładów, ćwiczeń, seminariów i fakultetów. 

W Katedrze Analityki Medycznej co roku powstaje także 10–11 prac magi-
sterskich. 

Działalność dydaktyczna została znacznie usprawniona po przeniesieniu się 
w 2013 r. do nowej siedziby przy ul. Borowskiej, gdzie znajduje się sala semina-
ryjna dla 48 osób oraz 2 sale ćwiczeń do zajęć z hematologii laboratoryjnej oraz 
chemii klinicznej i przedmiotów pokrewnych (obie sale są wyposażone w sprzęt 
audiowizualny).

Katedra Analityki Medycznej prowadzi również kursy doskonalące i obowiąz-
kowedo specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych oraz koordynuje działalność 
na terenie Dolnego Śląska. Obecnie prowadzone są szkolenia podyplomowe dla 
diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się z zakresu medycznej diagno-
styki laboratoryjnej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii 
medycznej i  laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 2005 r. prof. M. Woźniak 
pełni funkcję pełnomocnika JM Rektora UMW ds. organizacji specjalizacji diag- 
nostów laboratoryjnych.
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W Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej, którymi kieru-
je dr hab. Jakub Gburek, prof. nadzw. (do 31.09.2012 r. kierowni-
kiem Katedry była prof. dr hab. Maria Warwas), aktualnie jest za-

trudnionych 4 adiunktów (dr hab. Jolanta Zuwała-Jagiełło, dr Krzysztof Gołąb,  
dr Bogusława Konopska, dr Ewa Żurawska-Płaksej), 2 asystentów (mgr Joanna 
Górka-Dynysiewicz i mgr Katarzyna Juszczyńska) oraz 5 pracowników tech-
nicznych.

Do 31.10.2014  r. w Katedrze pracowała dr hab. Agnieszka Piwowar, która 
później przeszła do Katedry i Zakładu Toksykologii, która również znajduje się 
w strukturze naszego Wydziału..

W 2010 r. dr A. Piwowar, a w 2014 r. dr J. Zuwała-Jagiełło uzyskały stopień dok-
tora habilitowanego. W 2012 r. stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskali 
mgr B. Konopska (promotor: prof. M. Warwas) i mgr Andrzej Horowski (promotor: 
dr hab. J. Gburek), zaś w 2015 r. mgr Ewa Grzebyk (promotor: dr hab. A. Piwowar, 
studia doktoranckie). W toku znajduje się przewód doktorski mgr K. Juszczyń-
skiej. W styczniu 2016 r. został zakończony przewód doktorski mgr E. Żurawskiej-
-Płaksej (promotor: dr hab. A. Piwowar). Od roku akademickiego 2015/2016 studia 
doktoranckie w Katedrze odbywa mgr farm. Arleta Dołowacka.

W latach 2010–2015 opublikowano 74 prace naukowe, w tym 34 w czasopis- 
mach z IF i 61 komunikatów zjazdowych. Pracownicy Katedry przedstawiali swoje 
prace na krajowych i międzynarodowych zjazdach, m.in. we Włoszech (Floren-
cja, Turyn), Hiszpanii (Sevilla, Walencja), Chorwacji (Zadar, Dubrownik), Paryżu, 
Berlinie czy Istambule. 

Główne kierunki badań naukowych obejmowały: badania nad nerkowym kata-
bolizmem albuminy i aminoglikozydów; izolację i charakterystykę receptora he-
moglobiny z hepatocytów; glikację cystatyny białka jaja kurzego (owocystatyny) 
i badanie jej właściwości, w tym zmian konformacyjnych i hamowania legumi-
nazy; badanie procesów glikacji i stresu oksydacyjnego w cukrzycy typu 2; ocenę 
właściwości antyglikooksydacyjnych leków w badaniach in vitro; poszukiwanie 
testów biochemicznych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu terapii prze-
wlekłych chorób wątroby.

Współpracowano z  innymi jednostkami naszego Wydziału (Katedrą i Za-
kładem Technologii Postaci Leku, Katedrą i Zakładem Chemii Nieorganicznej), 
Wydziału Lekarskiego oraz jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu czy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Prace o cha-
rakterze diagnostyczno-klinicznym były prowadzone we współpracy z Katedrą 
i Kliniką Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Katedrą i Kliniką 
Pulmonologii i Nowotworów Płuc, Kliniką Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby 
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UMW.

Współpraca z zagranicą obejmowała: badania nad molekularnymi mechani-
zmami nerkowego wychwytu białek i leków w kanalikach proksymalnych (prof. 
Erik Christensen, Universytet w Aarhus, Dania; prof. Pierre Verroust, INSERM, 
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U538, Paryż, Francja) oraz badania nad wątrobowym katabolizmem hemoglobiny 
(prof. Emanuela Tolosano, Uniwersytet w Turynie, Włochy).

Opracowano ponadto metody otrzymywania koncentratu monomerycznej 
owocystatyny, metody jej stabilizacji (patent PL 220318; zgłoszenie patentowe 
P396028) oraz aplikacje związane z jej zastosowaniem w medycynie jako czynnika 
hamującego wzrost komórek nowotworowych i poprawiającego funkcje kognityw-
ne w chorobach neurodegeneracyjnych (patent PL 217192; zgłoszenie patentowe 
P401282).

W omawianym okresie dr hab. A. Piwowar uzyskała nagrodę Ministra Zdro-
wia (II stopnia) za pracę habilitacyjną Modyfikowane postaci albuminy jako mar-
kery stresu oksydacyjnego i zaburzeń klinicznych w cukrzycy typu 2, a dr hab. 
J. Gburek nagrodę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za pracę habili-
tacyjną Molekularne aspekty metabolizmu żelaza w kanalikach proksymalnych 
nerki. Pracownicy uzyskali ponadto kilkanaście nagród zespołowych za prace 
naukowe oraz 3 nagrody dydaktyczne JM Rektora UMW (dr hab. J. Zuwała-Ja-
giełło, dr K. Gołąb i dr E. Żurawska-Płaksej).

Działalność naukowa Katedry w latach 2010–2015 była prowadzona w ramach: 
grantu NCN (nr N N401 797540), projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr POIG 
1.03.01-00-133/08), współpracy z firmami Bayer Health Care oraz PADMA AG, 
grantów dla młodych naukowców (Pbmn 45 oraz Pbmn 46), a także działalności 
statutowej.

Pracownicy Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej należą do: Polskie-
go Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. 

Działalność dydaktyczna Katedry przedstawia się następująco: prowadzone 
są wykłady z biochemii dla studentów III roku farmacji (w wymiarze 45 godz.)  
i II roku analityki medycznej (w wymiarze 30 godz.) oraz ćwiczenia (60 godz. far-
macja, 75 godz. analityka medyczna), wykłady z biochemii klinicznej dla studentów  
III roku analityki medycznej (w wymiarze 15 godz.) oraz ćwiczenia (60 godz.). 
Liczba przeszkolonych studentów w okresie sprawozdawczym to 1147.

Ćwiczenia z biochemii do 2010  r. były prowadzone na podstawie opraco-
wanego w Katedrze Przewodnika do ćwiczeń z biochemii (AM Wrocław 2001, 
2004), a od roku akademickiego 2011/2012 Laboratorium z biochemii dla studen-
tów farmacji (AM Wrocław 2011, red. J. Gburek) oraz Biochemii laboratoryjnej  
(AM Wrocław 2011, red. A. Piwowar). Pracownicy Katedry opracowali także 
materiały do ćwiczeń z biochemii klinicznej, które są przekazywane studentom 
w wersji elektronicznej przed ćwiczeniami. Obecnie jest dostępna także unowo-
cześniona wersja papierowa (red. J. Zuwała-Jagiełło).

W latach akademickich 2010/2011–2014/2015 w Katedrze i Zakładzie Bioche-
mii Farmaceutycznej 53 studentów napisało swoje prace magisterskie. Było to 
35 osób z kierunku farmacja oraz 18 z kierunku analityka medyczna. Pracownicy 
Katedry napisali 86 recenzji prac magisterskich.
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W Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej jest obecnie zatrud-
nionych 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 1 osoba 
z tytułem profesora, 4 na stanowisku adiunkta, 1 osoba na stanowi-

sku starszego wykładowcy, 3 na stanowisku asystentów, 1 osoba na stanowisku 
administracyjnym, 9 w grupie inżynieryjno-technicznej oraz 4 osoby jako ogrod-
nicy. Kierownikiem Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej i Zakładu o tej 
samej nazwie jest prof. dr hab. Adam Matkowski, pełniący funkcję od 2009 r. 
Zakład obejmuje też Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych. W 2014 r. w Katedrze 
utworzono Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej, w którym obowiązki kierow-
nika pełni dr Monika Bielecka. 

Tytuły naukowe doktora nauk farmaceutycznych w omawianym okresie otrzy-
mali: dr Sylwester Ślusarczyk w 2013 r., a w 2014 r. dr Sylwia Zielińska. W toku 
znajdują się przewody doktorskie mgr Weroniki Kozłowskiej oraz mgr Izabeli Na-
wrot-Hadzik. W 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w za-
kresie biologii medycznej, nadany przez Śląski Uniwersytet Medyczny, uzyskał 
pracownik naukowo-techniczny Ogrodu Botanicznego Roślin Leczniczych dr hab. 
Mirosław Sopel, obecnie pracujący na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W 2015 r. zmar-
li emerytowani kierownicy: Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej prof. dr 
hab. Eliza Lamer-Zarawska oraz OBRL prof. dr hab. Eugeniusz Kuźniewski. 

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy zmienności 
metabolicznej fenylopropanoidów i terpanoidów jako czynnika kształtującego 
kompozycję, jakość i właściwości roślinnych substancji leczniczych. Prace te kon-
centrują się wokół 2 głównych kierunków: eksperymentalnej biotechnologii roślin  
i hodowli komórek i tkanek in vitro; bioaktywności związków czynnych pozyski-
wanych z roślin leczniczych, głównie pochodzenia azjatyckiego.

Bioaktywność i metabolomika roślin leczniczych są też tematem współpracy 
z innymi jednostkami naukowymi w Polsce oraz za granicą, głównie w Bułgarii, 
Iranie, Rumunii, Szwajcarii, Turcji i na Ukrainie. 

Wspólnie z Zakładem Biotechnologii Farmaceutycznej, utworzonym w kiero-
wanej przez prof. A. Matkowskiego Katedrze, rozpoczęto unikatowe w skali kraju 
badania ekspresji genów biosyntezy farmakologicznie czynnych diterpenoidów 
oraz poszukiwania molekularnych i metabolomicznych markerów jakości i róż-
norodności ziół leczniczych.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry realizowali kilka projektów badaw-
czych finansowanych z otrzymanych grantów KBN, MNiSW i NCN. W 2015 r. 
zakończył się też udział w dwóch grantach NCN OPUS we współpracy z Instytu-
tem Fizjologii Roślin PAN („Badania wpływu stresu oksydacyjnego na biosyntezę 
polifenoli i glikozydów stewiolu w Stevia rebaudiana”) oraz Państwowym Insty-
tutem Badawczym Upraw, Nawożenia i  Gleboznawstwa w Puławach („Badania 
roślin inwazyjnych jako źródła substancji przeciwzapalnych i antyglikacyjnych”).

Bioaktywność i metabolomika roślin leczniczych są tematem współpracy 
z innymi jednostkami naukowymi w Polsce m.in: z uniwersytetami medycznymi 
w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi. Obok krajowej, szeroko zakro-
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jona jest współpraca międzynarodowa, m.in.: z Zakładem Biologii Farmaceutycz-
nej Uniwersytetu w Bazylei, Kolegium Nauk Rolniczych Politechniki w Isfahanie 
i Instytutem Biologii Komórki i Biochemii Uniwersytetu w Isfahanie. We współ-
pracy z Katedrą Botaniki Uniwersytetu Farmaceutycznego w Charkowie i Insty-
tutem Imunnologii i Terapii Doświadczalnej PAN, były prowadzone badania nad 
nowymi roślinnymi źródłami prebiotycznych oligo- i polifruktanów. 

 W 2014 r. prof. Dennis Thomas przebywał na 3-miesięcznym stażu w ramach 
współpracy  naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Indyjską Narodową 
Akademią Nauk. Przez kilka lat prof. A. Matkowski pełnił funkcję wydziałowego 
koordynatora programu Erasmus i Erasmus+, dzięki czemu w Katedrze przebywa-
li liczni stażyści i naukowcy wizytujący, np. z Czech, Hiszpanii, Malty, Niemiec, 
Turcji, Iranu, Rumunii, Ukrainy i Włoch.

Pracownicy oraz doktoranci poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w wielu 
stażach krajowych, w tym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uniwer-
sytetach medycznych w Lublinie, Gdańsku, Łodzi. Obecnie, po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora, na 3-letnim stażu podoktorskim finansowanym przez grant 
NCN w programie FUGA, w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
przebywa dr Sylwester Ślusarczyk. Tematem grantu jest wielowymiarowa analiza 
zmienności wtórnych metabolitów roślinnych pod wpływem czynników biotycz-
nych i abiotycznych opartych na technikach NMR i MS. 

W 2014 r. odbyła się, organizowana przez Katedrę wspólnie z Katedrą Broma-
tologii i Dietetyki i Zakładem Farmacji Przemysłowej, konferencja „Plants in Phar-
macy & Nutrition” 2014. Współorganizatorami byli także studenci kół naukowych 
działających przy tych jednostkach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był 
prof. dr hab. A. Matkowski, a w Komitet Organizacyjny największy wkład pra-
cy wniosła dr Dorota Woźniak. Była to pierwsza międzynarodowa konferencja 
z zakresu roślin leczniczych i jadalnych na naszej Uczelni z ponad 100 czynnymi 
uczestnikami z 13 krajów.

Rezultatem pracy naukowej Katedry są także publikacje w międzynarodowych 
czasopismach. W latach 2010–2015 było ich z afiliacją Katedry 30, nie licząc po-
nad 100 komunikatów w materiałach konferencyjnych w Polsce i za granicą.

Działalność dydaktyczna Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej obejmu-
je głównie prowadzenie zajęć ze studentami Wydziału Farmaceutycznego z Od-
działem Analityki Medycznej. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń 
oraz kursów fakultatywnych dla kierunków farmacja i analityka medyczna. Przy 
Katedrze działa studenckie koło naukowe założone i prowadzone przez wiele lat 
przez dr D. Woźniak, a od 2014 r. przez dr Sylwię Zielińską.

Na podkreślenie zasługuje również działalność Ogrodu Roślin Leczniczych, bę-
dącego akredytowanym przez Ministerstwo Środowiska specjalistycznym obiek-
tem naukowym. Kierujący Ogrodem prof. dr hab. A. Matkowski jest aktywnym 
członkiem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Oprócz wartości 
dydaktycznej, Ogród jest doskonałym źródłem materiału roślinnego do badań. 
Od 2013 r. bierze udział w corocznej, organizowanej wraz z Hospicjum dla Dzie-

ci akcji „Pola Nadziei”, polegającej na uprawie kwitnących narcyzów; dochód ze 
sprzedaży jest przeznaczony na wspomożenie działalności Hospicjum.  W 2015 r. 
została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem „Natura i Człowiek”, mająca 
na celu ochronę owadów zapylających i ich roślin pokarmowych. Ogród Roślin 
Leczniczych jest miejscem badań nad występowaniem dzikich pszczołowatych 
objętych ochroną prawną, a samo miejsce jest doskonałą ostoją dla wielu rzadkich  
i zagrożonych gatunków pszczół i trzmieli. Od 2014 r. OBRL, dzięki grantowi 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma status Specjalnego Urządzenia 
Badawczego – unikatowego miejsca prowadzenia badań naukowych o znaczeniu 
ponadregionalnym.
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K atedra i Zakład Bromatologii (początkowo tylko Zakład, a następnie 
Katedra i Zakład Nauki o Środkach Spożywczych) została utworzona 
w 1948 r. na Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Lekarskiego Uni-

wersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Do 1958 r. Katedra nie miała własnych 
pomieszczeń, a zajęcia dydaktyczne były prowadzone w Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej. Kadra naukowa w tych latach była skromna. Do 1958 r. 
Katedra dysponowała tylko 2 etatami naukowymi. Przemianowania Katedry i Za-
kładu Nauki o Środkach Spożywczych na Katedrę i Zakład Bromatologii dokona-
no uchwałą Rady Wydziału w 1969 r. 

Obecnie w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki jest zatrudnionych 
7 pracowników naukowych (1 profesor i 6 adiunktów), 3 pracowników na stano-
wisku samodzielnego technika i 1 pracownik administracyjny.

W latach 1954–1976 kierownikiem Katedry i Zakładu Bromatologii była prof. 
dr hab. Maria Jasińska, w latach 1976–1998 prof. dr hab. Józef Szymczak, w latach 
1998–2009 prof. dr hab. Jadwiga Biernat, a od 2009 r. kierownictwo Katedry i Zakładu 
Bromatologii, przemianowanej w 2008 r. na Katedrę i Zakład Bromatologii i Dietetyki, 
przejęła prof. dr hab. Halina Grajeta. W 2012 r. prof. H. Grajeta została także Dzieka-
nem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

W 2012 r. Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki wraz z całym Wydziałem 
przeniosła się do nowo wybudowanych pomieszczeń na ulicę Borowską 211.

W latach 2010–2015 w Katedrze napisano 51 prac magisterskich oraz 2 prace 
doktorskie. Całkowity dorobek naukowy Katedry to 694 prace naukowe opubli-
kowane w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wygłoszone na konfe-
rencjach krajowych i zagranicznych, 1 skrypt i 1 podręcznik do ćwiczeń z bro-
matologii dla studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk 
o Zdrowiu. Dorobek naukowy Katedry i Zakładu Bromatologii wynosi 2731 pkt. 
KBN, a wskaźnik IF = 183,426 pkt. 

W Katedrze i Zakładzie Bromatologii wszyscy pracownicy naukowo-dydak-
tyczni realizowali zajęcia dydaktyczne z przedmiotu bromatologia oraz wykłady 
w ramach zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Od 
2010 r. są realizowane zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdro-
wiu na kierunku dietetyka z przedmiotów: chemia żywności, higiena, toksykologia 
i bezpieczeństwo żywności, analiza żywności, jakość i bezpieczeństwo żywności 
oraz nutrigenomika. Pracownicy są także promotorami prac licencjackich i ma-
gisterskich z tego zakresu.

W pracach naukowych, realizowanych w minionym okresie w Katedrze 
i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki, można wyróżnić następujące kierunki: 

– badanie zależności między sposobem żywienia a rozwojem i przebiegiem 
schorzeń przewlekłych ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, 
a także oceny stanu odżywienia pacjentów leczonych onkologicznie; 

– badanie zależności między sposobem żywienia i zawartością pierwiastków 
śladowych w organizmie a równowagą prooksydacyjno-antyoksydacyjną osób ze 
schorzeniami onkologicznymi;
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– ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia różnych grup ludności ze szcze-
gólnym uwzględnieniem okresu prekoncepcyjnego i ciąży oraz zależności między 
sposobem żywienia i zawartością pierwiastków śladowych we krwi i moczu a sta-
tusem antyoksydacyjnym i odpowiedzią immunologiczną organizmu w przebiegu 
ciąży;

– analiza zawartości różnych składników biologicznie aktywnych występują-
cych w olejach i roślinach oleistych oraz badanie stabilności oksydacyjnej olejów 
tłoczonych na zimno.

Przy Katedrze bardzo aktywnie działa studenckie koło naukowe. Prace realizo-
wane w ramach koła były prezentowane na ogólnopolskich i międzynarodowych 
konferencjach STN. Opiekunami koła są: dr Anna Prescha i dr Katarzyna Zabłoc-
ka-Słowińska. 

Profesor H. Grajeta jest członkiem Zespołu Analityki Żywności Komitetu Che-
mii Analitycznej PAN. Profesor H. Grajeta i dr Maria Drzewicka są członkami 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, natomiast w Polskim Towarzystwie 
Dietetyki Oddziału Wrocławskiego dr Joanna Pieczyńska jest wiceprzewodniczą-
cą, a dr K. Zabłocka-Słowińska sekretarzem.

Pracownicy Katedry i Zakładu Bromatologii byli organizatorami i współorga-
nizatorami następujących konferencji: XXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Bro-
matologicznego (2015 r., organizatorzy); I Otwartej Konferencji Medycznej pt. 
„Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób” (2014 r., współorgani-
zatorzy); The International Young Scientists Symposium pt. „Plants in Pharmacy  
& Nutrition” (2014 r., współorganizatorzy); III Międzynarodowej Konferencji Me-
dycznej pt. „Integracyjne podejście w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych 
i onkologicznych” (2015 r., współorganizatorzy).
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W latach 2010–2015 Katedra i Zakład Chemii Analitycznej zatrudnia-
ła 13–15 pracowników, z których zdecydowaną większość stanowili 
nauczyciele akademiccy. Aktualnie w jednostce pracuje: 1 profesor, 

4 adiunktów, 3 asystentów, 3 wykładowców, 1 pracownik naukowo-techniczny 
oraz 3 inżynieryjno-technicznych.

Działalność pracowników Katedry koncentrowała się na pracy naukowej oraz 
prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku farmacja i analityka 
medyczna. 

Głównymi tematami badań naukowych były tradycyjne dla Katedry badania 
termodynamiczne i fazowe tellurków metali oraz badania fazowe termiczne i elek-
trochemiczne układów metalicznych i półprzewodnikowych. Metodami analizy 
termicznej i pomiarów SEM ogniw stężeniowych zweryfikowano szereg diagra-
mów fazowych układów potrójnych o właściwościach półprzewodnikowych. Od 
czasu objęcia kierownictwa Katedry przez dr hab. Liliannę Trynda-Lemiesz dzia-
łalność naukowa jednostki została wzbogacona o tematykę dotyczącą transportu 
leków z grupy NLPZ oraz ich wiązanie przez białka transportowe, realizowaną 
z użyciem metod spektroskopowych. Niedawno badania te zostały uzupełnione 
o badania teoretyczne, przede wszystkim o analizę konformacyjną oraz badanie 
słabych oddziaływań wewnątrz- i międzymolekularnych. W związku z zakupem 
zestawu do badań woltamperometrycznych jest możliwe kontynuowanie trady-
cyjnie prowadzonych w Katedrze badań polegających na oznaczaniu śladowych 
ilości zanieczyszczeń w materiałach biologicznych i preparatach farmaceutycz-
nych. Ostatnio działalność naukowa Katedry została poszerzona o badania ki-
netyki i mechanizmów reakcji chloru atomowego z potencjalnymi zamiennika-
mi freonów oraz krystalografii farmaceutycznej. Działalność naukowa Katedry 
Chemii Analitycznej corocznie owocowała publikacjami w czasopismach z listy 
filadelfijskiej: 2010 r. – 5 prac, IF = 13,338 pkt. (175 pkt. KBN); 2011 r. – 3 pra-
ce, IF = 5,244 pkt. (83 pkt. KBN); 2012 – 3 prace, IF = 4,322 pkt. (69 pkt. KBN); 
2013 r. – 3 prace, IF = 8,232 pkt. (96 pkt. KBN); 2014 r. – 4 prace, IF = 11,119 pkt. 
(118 pkt. KBN) i w 2015 r. – 3 prace, IF = 6,250 pkt. (92 pkt. KBN).

W 2011 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej dr. Bartłomieja Cie-
chanowskiego, a w 2012 r. dr Katarzyny Wiglusz. 

W Katedrze Chemii Analitycznej są prowadzone zajęcia dydaktyczne z chemii 
analitycznej klasycznej i instrumentalnej dla studentów farmacji (II rok studiów, 
ok. 150 osób) oraz analityki medycznej (I i II rok studiów, ok. 60 osób). W każdym 
roku w Katedrze powstaje kilka prac magisterskich (2010 r. – 6, 2011 r. – 6, 2012 r. – 5, 
2013 r. – 4, 2014 r. – 6 i 2015 r. – 4). Prace te są powiązane z tematyką badawczą 
Katedry i wielokrotnie uzyskiwały wysokie oceny w konkursach na najlepszą pra-
cę magisterską. 
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P oczątki Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym 
sięgają przełomu lat 1969 i 1970 i istniejącej w tym czasie Pracowni Che-
mii Fizycznej kierowanej przez prof. dr Janusza Terpiłowskiego. W 1979 r. 

pracownię przekształcono w Zakład Chemii Fizycznej Instytutu Chemii i Fizyki, 
z którego w roku akademickim 1981/1982 powstały ostatecznie Katedra i Zakład 
Chemii Fizycznej. W latach 1970–2006 jednostką kierował prof. dr hab. Emil Rataj-
czak, później zaś kierownikiem był dr hab. Jerzy Jodkowski, który zmarł w styczniu 
2013 r. Ważnym wydarzeniem w życiu naszej jednostki była przeprowadzka ze 
starych budynków przy pl. Nankiera do nowej siedziby przy ul. Borowskiej, za-
kończona w połowie marca 2013 r. i koordynowana przez dr Katarzynę Brudnik, 
pełniącą wówczas obowiązki kierownika. Od roku akademickiego 2013/2014 kie-
rownikiem Katedry i Zakładu jest dr hab. Witold Musiał (mgr farmacji aptecznej, 
specjalista farmacji klinicznej), który w latach 1997–2013 pracował jako asystent, 
a następnie jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku UMW. 
W 2003 r., pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Kubisa, obronił rozprawę 
doktorską pt. Zastosowanie polimerów kwasowych jako nośników czynników za-
sadowych z przeznaczeniem do profilaktyki trądziku, uzyskując stopień doktora 
nauk farmaceutycznych z zakresu technologii postaci leku i biofarmacji. W 2012 r. 
uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monograficznego 
cyklu publikacji pod wspólnym tytułem Synteza i właściwości termowrażliwych 
mikrosfer polimerowych jako nośników substancji leczniczych. Specjalizuje się w fi-
zykochemicznych podstawach technologii postaci leku oraz w syntezie i ocenie po-
limerowych nośników substancji leczniczych, głównie termowrażliwych mikrosfer 
i nanosfer polimerowych. Brał udział w licznych zagranicznych stażach nauko-
wych. Współpracuje z regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi jednostkami na-
ukowymi oraz z przemysłem farmaceutycznym w badaniach nad wytwarzaniem 
i oceną tradycyjnych i innowacyjnych postaci leku.

Tematyka badawcza w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej przez wiele lat 
dotyczyła zagadnień podstawowych z zakresu fotochemii prostych związków or-
ganicznych, które później rozwinęły się w kierunku badań kinetyki elementarnych 
reakcji rodnikowych, istotnych z punktu widzenia np. chemii atmosfery. Tema-
tyka ta w omawianym okresie zaowocowała jednym doktoratem obronionym na 
naszym Wydziale. Dwa doktoraty oraz habilitacja zostały przeprowadzone poza 
Wydziałem Farmaceutycznym. Obecnie są kontynuowane tradycje badań w ob-
szarze kinetyki chemicznej, jednak główne zainteresowania przeniesiono na rze-
czywiste systemy farmaceutyczne oraz na współpracę z jednostkami przemysłu 
farmaceutycznego. Ośrodek dysponuje wieloma metodami i urządzeniami umoż-
liwiającymi badania preformulacyjne i ocenę zjawisk kinetycznych w wybranych 
grupach preparatów farmaceutycznych. Rozwój odpowiednich metod badawczych 
był możliwy dzięki dostępnym środkom przeznaczonym na działalność statutową, 
a także dzięki pozyskaniu dodatkowego finansowania od darczyńców, w tym od 
Fundacji Farmacji Dolnośląskiej i Fundacji Uniwersytetu Medycznego. W wyniku 
starań kierownika pozyskano m.in. łaźnię do badań kinetyki uwalniania substancji 

Katedra i Zakład  
Chemii Fizycznej

dr hab. Witold Musiał



 530  531 

leczniczych zgodną z normami farmakopealnymi, zestaw do badań kinetyki uwal-
niania substancji leczniczych z hydrożeli dermatologicznych oraz zestaw do ba-
dań kinetycznych rozkładu substancji leczniczych metodą spektrofotometryczną. 
Zakład wzbogacił się także m.in. o: refraktometr cyfrowy, wiskozymetr Hoepple-
ra, wiskozymetr rotacyjny z dedykowaną przystawką do oceny specjalistycznych 
układów reologicznych np. preparatów farmaceutycznych, polarymetry, zestaw do 
syntezy nanosfer termowrażliwych oraz o wiele drobniejszych urządzeń. 

Nie bez znaczenia dla stworzenia właściwej bazy sprzętowej i dobrych warunków 
lokalowych była przeprowadzka Wydziału do nowej siedziby i związane z nią zaku-
py nowych urządzeń, dostępnych także na terenie innych katedr i zakładów. Aby 
rozpocząć w Zakładzie systematyczną i zorganizowaną pracę nad wielowątkowymi 
zagadnieniami, już pod koniec 2013 r. wydzielono funkcjonalnie Pracownię Polime-
rowych Nośników Substancji Leczniczych pod opieką dr Agnieszki Goli, Pracownię 
Badań Preformulacyjnych w Farmacji pod opieką dr Doroty Wójcik-Pastuszki oraz 
Pracownię Spektrofotometrii UV-VIS Produktów Leczniczych pod opieką dr Iwony 
Golonki. Wydzielona została także pracownia dla doktorantów i magistrantów. 

Obecnie w ramach działalności statutowej są realizowane następujące projek-
ty: „Wpływ czynników procesowych i kompozycji z nowymi polimerami hydrofi-
lowymi na wybrane właściwości fizykochemiczne preparatów farmaceutycznych” 
pod kierunkiem dr. hab. W. Musiała, „Wpływ właściwości fizykochemicznych 
doustnej jednostki dawkowania leku na kinetykę uwalniania substancji czynnej 
z preparatu leczniczego” pod kierunkiem dr D. Wójcik-Pastuszki oraz „Synteza 
i ocena nanosfer przeznaczonych do zastosowania w wielokompartmentowych 
postaciach leku” pod kierunkiem dr A. Goli. Doktor I. Golonka rozwija swoje 
zainteresowania naukowe w kierunku badań kinetycznych trwałości wybranych 
związków o działaniu leczniczym. Wśród asystentów należy wymienić: mgr Mo-
nikę Gasztych, mgr Justynę Kobryń, mgr Agnieszkę Krause, mgr Tomasza Urba-
niaka. Wszyscy oni mają sprecyzowaną tematykę badawczą swoich prac doktor-
skich z zakresu różnych aspektów zastosowań i fizykochemicznych właściwości 
polimerów termowrażliwych, polimerów modyfikujących kinetykę uwalniania 
substancji leczniczych oraz polimerów biodegradowalnych w środowisku ludzkie-
go organizmu. Z naszym Zakładem współpracuje ponadto 2 uczestników studiów 
doktoranckich (mgr Ewa Pilch i mgr Anna Lisik) oraz 1 doktorant spoza Wydziału 
(mgr Piotr Paduszyński), którzy łączą zainteresowania farmacją naukową z prak-
tyczną pracą zawodową w przemyśle farmaceutycznym lub w aptece. 

Katedra i  Zakład Chemii Fizycznej prowadzi ścisłą współpracę naukową 
z przemysłem farmaceutycznym, czego wynikiem są opracowania dotyczące ki-
netyki uwalniania substancji leczniczych z tabletek oraz metod analitycznych 
wykorzystywanych w ocenie preparatów farmaceutycznych. Wśród jednostek 
współpracujących z nami naukowo należy wymienić zagraniczne: Instytut Chemii 
Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze, Uniwersytet Techniczny 
w Mariborze i Uniwersytet w Ankarze oraz krajowe: Zakład Farmacji Przemy-
słowej oraz Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku UMW, Katedrę Chemii 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zakład Lipidów i Liposomów Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome we Wro-
cławiu. Rezultaty prac badawczych zaprezentowano w wielu artykułach w anglo-
języcznych czasopismach naukowych oraz w postaci komunikatów na krajowych 
i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu nauk farmaceutycz-
nych. Pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej byli wielokrotnie nagra-
dzani nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za ważne osiągnięcia naukowe.

Współpraca z jednostkami rodzimego przemysłu farmaceutycznego i biotech-
nologicznego została zapoczątkowana w 2013 r. była finansowana ze źródeł ze-
wnętrznych. Obejmowała projekty badawcze realizowane w naszym Zakładzie, 
takie jak: „Ocena efektywnych stężeń dobezylanu wapnia uwalnianego z prepara-
tu do stosowania na skórę” z FSP Galena, „Opracowanie prototypowej receptury 
produktu przewidzianego do profilaktyki i wspomagania leczenia endometriozy” 
z firmą Preeti Agraval oraz „Opracowanie receptury innowacyjnego kosmetyku 
na bazie aktywnego kolagenu morskiego” z firmą Medacol sp. z o.o. Realizacja 
wymienionych projektów była możliwa dzięki uzyskaniu finansowania w ramach 
Dolnośląskiego Bonu realizowanego we współpracy z Wrocławskim Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wraz z Urzędem Marszałkow-
skim Województwa Dolnośląskiego. W pracach badawczo-rozwojowych duży 
udział mieli pracownicy techniczni: mgr Maria Twarda i Ryszard Berkowski. Pra-
ce w ramach projektów indywidualnych finansowanych ze środków europejskich 
pozyskanych w drodze konkursu obejmowały: opracowanie prototypu preparatu 
żelowego z substancją leczniczą o działaniu miejscowym na podskórne naczynia 
krwionośne, o korzystnych właściwościach organoleptycznych i użytkowych oraz 
ocenę porównawczą kinetyki uwalniania substancji leczniczej pochodzenia na-
turalnego z preparatu odniesienia i z preparatu odtwórczego – oba realizowane 
z Wrocławskimi Zakładami Zielarskimi Herbapol SA, a także projekt dotyczący 
opracowania prototypu suchej formy leku w PPF „Hasco-Lek”. 

Na styku zainteresowań czysto naukowych i praktycznych powstały w Kate-
drze i Zakładzie Chemii Fizycznej 4 zgłoszenia patentowe, w tym 1 międzyna-
rodowe dotyczące: tabletek flotacyjnych o interesujących mechanizmach flotacji 
i uwalniania substancji leczniczej, nośników substancji leczniczej przeznaczonych 
do stosowania w chorobie Leśniewskiego-Crohna, sposobu syntezy poli (e-kapro-
laktonu) oraz zastosowania mikrosfer termowrażliwych jako nośników substancji 
leczniczych o działaniu przeciwzapalnym. Kierownik Katedry i Zakładu Chemii 
Fizycznej jest członkiem Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji na Dol-
nym Śląsku przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, która 
pracuje nad wyznaczaniem optymalnych rozwiązań ekonomicznych, prawnych 
i finansowych w celu zbudowania konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej przygotowu-
ją studentów farmacji oraz studentów analityki medycznej do dalszych etapów 
edukacji zawodowej, pozwalają im zrozumieć fizykochemiczne podstawy nauk 
farmaceutycznych i laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Młodzież akademic-
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ka zapoznaje się z kluczowymi pojęciami i zjawiskami fizykochemicznymi oraz 
z praktycznymi aspektami matematyki, technologii informacyjnej i statystyki 
w kontekście zastosowań w naukach farmaceutycznych i analityce medycznej.

Aby ułatwić nauczanie, wydzielono funkcjonalnie 2 pracownie dydaktyczne: 
Pracownię Statystyki i Teoretycznych Metod Obliczeniowych pod opieką dr. An-
drzeja Drysia oraz Pracownię Technik Informatycznych i Informacyjnych w Far-
macji pod opieką dr Marii Szczygieł. W 2013 r. podjęto inicjatywę opracowania 
materiału nauczania z chemii fizycznej w postaci dwuczęściowego skryptu – ćwi-
czeń praktycznych i zagadnień teoretyczno-obliczeniowych. Zajęcia dydaktyczne 
były realizowane przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z dr A. Golą 
jako adiunktem dydaktycznym oraz ze starszymi wykładowcami: dr. A. Drysiem, 
dr. Jerzym Hładyszowskim i dr M. Szczygieł. W roku akademickim 2015/2016, 
na prośbę władz dziekańskich, w związku z przeniesieniem większości zajęć na 
teren nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego, rozpoczęto przygotowania do 
organizacji zajęć dydaktycznych z biofizyki dla studentów farmacji i analityki me-
dycznej.

Ważną częścią dydaktyki przeddyplomowej jest przygotowywanie przez stu-
dentów prac magisterskich. W ostatnim okresie prace te skupiają się głównie na 
3 kierunkach odzwierciedlających zainteresowania naukowe promotorów i opie-
kunów dyplomantów, są to: kinetyka uwalniania substancji leczniczych z postaci 
leku, synteza i ocena termowrażliwych nośników substancji leczniczych, fizyko-
chemiczna ocena preparatów farmaceutycznych. W ten sposób młodzież akade-
micka może uczestniczyć w badaniach naukowych i wchodzić w rytm prac badaw-
czo-rozwojowych pozwalających uzyskać nową, często praktyczną wiedzę. 

Dzięki współpracy zagranicznej gościliśmy w naszych laboratoriach magi-
strantów, stażystów i wykładowców z zagranicy, m.in. z Ankary, Kairu, Lizbony, 
Porto i Pragi, w ramach takich programów, jak Erasmus oraz SEO IPFS (Student 
Exchange Programme, International Pharmaceutical Students’ Federation). 

Nasi pracownicy uczestniczą w popularyzacji wiedzy poprzez udział w Dol-
nośląskim Festiwalu Nauki. Od 2014 r. we współpracy z Ogólnopolską Sekcją 
Naukowej Informacji o Leku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz z innymi instytucjami jest kontynuowana organizacja 
cyklicznej konferencji pt. „Letnie Interdyscyplinarne Spotkania Akademickie”, 
której tradycja sięga 2001 r. W konferencji biorą udział studenci, doktoranci, mło-
dzi pracownicy nauk ścisłych i humanistycznych oraz zaproszeni, wybitni w skali 
ogólnokrajowej, specjaliści – w ostatnich latach m.in. z dziedziny bioetyki, chemii, 
farmacji i medycyny. W organizacji konferencji pomaga SKN Farmacji Fizycznej, 
które działa przy naszej Katedrze.
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P ierwszym kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Leków, wcześniej Za-
kładu Chemii Farmaceutycznej, był prof. dr hab. Bogusław Bobrański, któ-
ry pełnił tę funkcję do 1974 r. Następnie zespołem kierował prof. dr hab. 

Tadeusz Zawisza, a po jego przejściu na emeryturę w 1993 r. funkcję kierownika 
przejęła prof. dr hab. Helena Śladowska. Od 2008 r. stanowisko to sprawuje prof. 
dr hab. Wiesław Malinka. 

Obecnie kadra nauczycieli akademickich liczy 10 pracowników, w tym 9 na-
ukowo-dydaktycznych, a 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku wykładowcy. 
W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych znajduje się 1 samodzielny pra-
cownik naukowy z tytułem profesora, 3 doktorów nauk farmaceutycznych, 1 dok-
tor nauk medycznych, 1 doktor nauk chemicznych oraz 3 magistrów farmacji. 

W latach 2010-2015 z Katedry odeszło 2 pracowników (dr Aleksandra Sabi-
niarz, dr Ryszarda Żabska), natomiast zatrudnienie w jednostce znalazło 4 no-
wych nauczycieli akademickich: dr Jadwiga Maniewska, dr Łukasz Szyrwiel, mgr 
Łukasz Szczukowski i mgr Małgorzata Śliwińska.

W 2012 r. nastąpiła przeprowadzka z budynku na wyspie Tamka 1 do nowej 
siedziby przy ul. Borowskiej 211. Pozyskano nowe pomieszczenia administracyjne, 
dydaktyczne i laboratoryjne oraz łatwy dostęp do biblioteki i czytelni wydziałowej. 

Dzięki środkom finansowym przyznanym na wyposażenie kampusu „Nowa 
Farmacja”, unowocześniono pracownie studenckie oraz doposażono laboratoria 
badawcze. Po przeprowadzce warunki pracy naukowej i dydaktycznej wyraźnie się 
poprawiły, zwiększyła się także dostępność do wysokospecjalistycznej aparatury 
badawczej.

Korzystając ze środków własnych, uruchomiono ponadto pracownię specjali-
zującą się w badaniach nad interakcjami leków i rozgałęzionych peptydów z jona-
mi wybranych metali. Dzięki grantowi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyzna-
nemu dr Ł. Szyrwielowi udało się doposażyć nową pracownię Katedry.

Podstawowym profilem prac naukowych zespołu są badania mieszczące się 
w obszarze nauk farmaceutycznych, przy czym niemal wszystkie prace mają cha-
rakter interdyscyplinarny. Do 2010 r. problematyka badawcza była w zasadzie 
ograniczona do racjonalnego projektowania, syntezy i ustalania budowy nowych 
połączeń wywodzących się z różnych układów bi- i heterocyklicznych (izotiazolo-
pirydyny, pirolopirydazyny [pirydyny, pirolu], pirydotiazyny-1,2), o przewidywanym 
działaniu przeciwbólowym lub przeciwbakteryjnym, w tym również przeciwprąt-
kowym. Nadrzędnym celem tych prac były poszukiwania korelacji S-A na podsta-
wie wyników zaawansowanych badań fizykochemicznych oraz bioanaliz naszych 
preparatów, przeprowadzanych w ramach współpracy z zespołami zewnętrznymi. 

W latach 2010–2015 profil badawczy Katedry został poszerzony o badania od-
działywań naszych bioaktywnych związków z modelowymi błonami biologicz-
nymi oraz badania interakcji zachodzących między lekami lub rozgałęzionymi 
peptydami a wybranymi biopierwiastkami.

Poszerzenie zakresu tematyki naukowej zaowocowało wzbogaceniem meto-
dologii badawczej o wysoko zaawansowane techniki analityczne oraz znaczącym 
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ożywieniem partnerskiej współpracy zarówno z innymi jednostkami Wydziału, 
jak i pozawydziałowymi, m.in. PAN, Uniwersytetem Jagiellońskim. Jednocześnie 
tematyka badawcza została umiędzynarodowiona. Przełożyło się to z jednej stro-
ny na postęp w umiejętności twórczego rozwiązywania problemów badawczych, 
a z drugiej na znaczące zwiększenie liczby publikacji zamieszczanych w czoło-
wych, światowych czasopismach z obszaru chemii medycznej, chemii analitycznej 
oraz bionieorganicznej.

Doktor J. Maniewska, zatrudniona w Katedrze od 2010 r., zainicjowała pio-
nierskie na Wydziale badania fizykochemiczne nad wpływem nowych pochod-
nych z grupy oksykamów na modelowe błony biologiczne, co być może pozwoli 
wyjaśnić obserwowany in vitro efekt odwracania oporności wielolekowej przez 
syntetyzowane w zespole analogi piroksykamu.

Doktor Aleksandra Redzicka rozwijała tematykę poszukiwania silnych anal-
getyków w grupie pochodnych pirolopirydazyny. Najaktywniejsze z otrzymanych 
preparatów wykazywały działanie przeciwbólowe w dawce blisko tysiąc razy 
mniejszej od aspiryny zastosowanej jako preparat odniesienia, przy całkowitym 
braku toksyczności. Najbardziej obiecujące analgetyki pirolopirydazynowe by-
ły też przedmiotem pogłębionych badań farmakologicznych realizowanych we 
współpracy z farmakologami z UJ.

Magister Berenika Szczęśniak-Sięga pracowała nad syntezą chemoprewencyj-
nych i przeciwbólowych analogów piroksykamu pozbawionych działania ulcero-
gennego. W przygotowanej już pracy doktorskiej dowiodła, że zaprojektowane 
i zsyntetyzowane analogi piroksykamu, podobnie jak lek modelowy, wykazują 
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale w odróżnieniu od preparatu od-
niesienia są mniej toksyczne, nie działają ulcerogennie oraz hamują oporność wie-
lolekowąkomórek nowotworowych. Najaktywniejsze stały się przedmiotem pięciu 
zgłoszeń patentowych.Doktor Dominika Szkatuła kontynuowała swoje wcześniej-
sze, zapoczątkowane jeszcze w latach 90., badania nad przeciwbólowymi pirydy-
nodikarboksyimidami. 

Doktor Ł. Szyrwiel skoncentrował się na interakcjach jonów wybranych metali 
z lekami wykazującymi potencjał kompleksotwórczy oraz rozgałęzionymi pepty-
dami. Szczególnie interesujące wydają się kompleksy jonów toksycznych metali 
(niklu, platyny) z rozgałęzionymi peptydami zaopatrzonymi w domenę naprowa-
dzającą na określone cele komórkowe (jądro, mitochondria). Można oczekiwać, 
że uzyskane transportery dokomórkowe okażą się przydatne nie tylko jako na-
rzędzia badawcze, ale również jako potencjalne leki przydatne w terapii schorzeń 
nowotworowych. W ramach tego tematu dr Ł. Szyrwiel oraz mgr Ł. Szczukowski 
zrealizowali w latach 2012–2015 duży projekt FNP w programie POMOST, a stu-
denci Wydziału zaangażowani w projekt FNP odbywali zagraniczne staże i byli 
wyróżniani nagrodami na ogólnopolskich konferencjach. W 2014 r. dr Ł. Szyrwiel 
został również laureatem konkursu o grant badawczo-szkoleniowy Marie Curie 
Fellowship Komisji Europejskiej, będący najbardziej prestiżowym unijnym wyróż-
nieniem dla młodego naukowca. Należy podkreślić, że w latach 2012–2015 pozys- 

kał on na cele szkoleniowo-badawcze łącznie ponad 1 mln zł w formie grantów 
i stypendiów. 

Doktor Piotr Świątek kontynuował zainicjowane w ubiegłych latach bada-
nia nad przeciwbakteryjnymi izotiazolopirydynami oraz chemoprewencyjnymi 
analogami flufenazyny. We współpracy z innymi zespołami wykazał zdolność 
nowych analogów flufenazyny do odwracania oporności wielolekowej. Wyniki 
badań mikrobiologicznych nowych izotiazolopirydyn dowiodły ponadto, że nie-
które z nich działają porównywalnie z erytromycyną wobec Propionibacterium 
acnes. Do prac nad bioaktywnymi izotiazolopirydynami została włączona mgr 
M. Śliwińska.

Został dostrzeżone niezwykle obiecujący i nowatorski kierunek naszych prac 
nad rozgałęzionymi peptydami, wyposażonymi w domenę naprowadzającą i obec-
nie badania te są prowadzone we współpracy z zespołami naukowymi z Europy 
i Azji, a liderem prężnej grupy międzynarodowych specjalistów pracujących nad 
tym zagadnieniem jest dr Ł. Szyrwiel. W ramach tego projektu dr Ł. Szyrwiel 
posiada status naukowca wizytującego w  Narodowym Centrum Światowego 
Zdrowia i Medycyny (NCGM) oraz instytucie naukowym RIKEN SPring-8 w Ja-
ponii, a także jest zaproszonym współwykonawcą grantu Japońskiej Agencji Nauki 
i Technologii. Kompleksy rozgałęzionych peptydów z miedzią są ponadto testo-
wane jako potencjalne biokatalizatory. Prace takie są prowadzone we współpracy 
z Centrum Badań Energii Węgierskiej Akademii Nauk. Katedra nawiązała rów-
nież współpracę z CNRS (Francja), co dokumentują publikacje związane z oddzia-
ływaniem jonów uranu na organizmy morskie. 

Doktor P. Świątek nawiązał współpracę z zespołem Instytutu Nauk Farmaceu-
tycznych Uniwersytetu we Freiburgu (Niemcy), co zaowocowało wspólną publika-
cją poświęconą izotiazolopirydynom jako potencjalnym inhibitorom histonowej 
acetylotransferazy. 

Źródłem finansowania naszych badań prowadzonych w latach 2010–2015 były 
indywidualne granty uczelniane, 3-letni grant FNP oraz dotacja statutowa. 

W latach 2010–2015 dorobek jednostki wzbogacił się o ponad 110 pozycji, 
w tym 38 pełnych prac (671 pkt. MNiSW, łączny IF = 66,6 pkt.), 5 patentów, 
5 zgłoszeń patentowych, 63 streszczenia zjazdowe oraz współautorstwo 3 rozdzia-
łów w książkach. Wymiernym rezultatem rozwoju naukowego Katedry jest zwięk-
szająca się liczba artykułów (od 4 w 2010 r. do 9 w 2015 r.) Z satysfakcją należy 
odnotować również to, że najbardziej wzrosła liczba publikacji w renomowanych 
czasopismach z listy filadelfijskiej. 

Pracownicy Katedry uczestniczyli także w wielu krajowych i zagranicznych 
kongresach naukowych. Doktor J. Maniewska zdobyła nagrodę za najlepszy plakat 
wyłoniony w konkursie podczas „IX Multidyscyplinarnej Konferencji Naukowej 
o Leku” (2014 r.). 

Od 2011 r. prof. W. Malinka jest zatrudniony na stanowisku profesora zwy-
czajnego, a w 2015 r. dr J. Maniewska została przeszeregowana na stanowisko 
adiunkta. 
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Ważne miejsce w działalności jednostki zajmuje dydaktyka. Katedra prowa-
dzi zajęcia z przedmiotu chemia leków (realizowanego w wymiarze 90 godz. wy-
kładów i 165 godz. ćwiczeń laboratoryjnych). Program kształcenia jest związany 
z przeglądem substancji leczniczych w układzie farmakologiczno-terapeutycznym 
z uwzględnieniem biochemicznych mechanizmów działania leków oraz oceną ja-
kości leków według zaleceń Farmakopei Polskiej i Europejskiej. 

W ciągu ostatniego 5-lecia nauczyciele akademiccy wprowadzili wiele zmian 
do programu zajęć, jak również opracowali wiele pomocy dydaktycznych bardzo 
przydatnych studentom w przygotowaniu do ćwiczeń i egzaminu. Są ponadto 
prowadzone wykłady fakultatywne z chemii kosmetyków dla studentów farmacji 
i analityki medycznej oraz ćwiczenia specjalistyczne dla studentów farmacji pi-
szących prace magisterskie w Katedrze. 

Prace magisterskie z naszej jednostki były niejednokrotnie wyróżniane na 
wydziałowych konkursach prac magisterskich (w latach 2013–2015). Pracownicy 
Katedry byli natomiast wyróżniani na wydziałowych konkursach „Mój ulubiony 
wykładowca” (2014 r., prof. W. Malinka) i „Mój ulubiony asystent” (2015 r., mgr 
Ł. Szczukowski).

Przy Katedrze SKN liczące 15–20 członków, którego opiekunem jest mgr Ja-
kub Stanasiuk (aktualnie adiunkt dydaktyczny). Od 2013 r. dr Dominika Szkatuła 
pełni funkcję opiekuna III roku studentów farmacji.

Należy też podkreślić, że w ogólnopolskich badaniach ankietowych Katedra 
została oceniona przez studentów najwyżej spośród wszystkich katedr i zakładów 
chemii leków krajowych uczelni medycznych w odniesieniu do wiedzy przekaza-
nej w toku nauczania naszego przedmiotu i jej praktycznej przydatności w pracy 
zawodowej farmaceuty.

Profesor W. Malinka jest ekspertem PKA, wchodzi w skład rady naukowej 
wydawnictwa MedFarm oraz „Gazety Farmaceutycznej”. Doktor P. Świątek jest 
członkiem Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej oraz Komi-
sji Rektorskiej ds. Wynalazczości.

W celu promocji nauki zespół Katedry w składzie: dr A. Redzicka, mgr M. Śli-
wińska oraz dr P. Świątek opracował i 6-krotnie poprowadził w latach 2013– 
–2015 warsztaty dla dzieci we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci oraz 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
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Katedra Chemii Nieorganicznej istnieje od 1950 r. Jej pierwszym kierowni-
kiem była prof. dr Bogusława Trzebiatowska (w latach 1950–1951). Prawie 
cała historia oraz rozwój naukowy i dydaktyczny Katedry Chemii Nie-

organicznej są jednak nierozerwalnie związane z osobą prof. Janusza Terpiłow-
skiego, który kierował nią od 1955 r. do 20.03.1990 r. Wtedy też systematycznie 
zwiększała się liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich (od 4 w 1950 r. do 
14 w 1968 r.). Następnie kierownictwo Katedry objął wychowanek prof. J. Ter-
piłowskiego – prof. dr hab. Jerzy Josiak, który kierował jednostką do 2006 r. Je-
go miejsce w tym samym roku zajęła prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska. 
Od 2009 r. Katedrą kieruje dr hab. Justyna Brasuń. Obecnie w jednostce pracuje 
10 nauczycieli akademickich: 7 adiunktów i 3 asystentów oraz 3 pracowników in-
żynieryjno-technicznych i 1 administracyjny.

Do 2006 r. w Katedrze Chemii Nieorganicznej podstawowym kierunkiem na-
ukowym były badania termodynamiczne (równowagi fazowe, kalorymetria wy-
sokotemperaturowa, pomiary sił elektromotorycznych ogniw stężeniowych) oraz 
badania przewodnictwa elektrycznego stopionych soli i ich mieszanin, a także 
układów metali i półmetali. W toku badań wykryto wiele nieznanych dotychczas 
związków chemicznych. Stwierdzono także ilościową zależność typów równowag 
fazowych od tzw. potencjałów jonowych kationów, składników w binarnych ukła-
dach soli o wspólnym anionie. Zależność ta pozwala przewidzieć ogólny kształt 
wykresów fazowych układów jeszcze niezbadanych. 

Od 2006 r. są intensywnie rozwijane badania z zakresu chemii bionieorganicz-
nej, szczególnie w aspekcie oddziaływania jonów metali z peptydami. Jest to przede 
wszystkim poszukiwanie nowych analogów hormonów peptydowych, zdolnych 
do skutecznego wiązania jonów metali, w kierunku wykorzystania ich w terapii/
diagnostyce celowanej na receptory. Projektowane są również nowe układy bę-
dące modelami centrów aktywnych metaloenzymów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tworzenia kompleksów bimetalicznych: homo- i heteronuklearnych, 
opierających się na cyklopeptydach. Badania te są głównie prowadzone w kierun-
ku scharakteryzowania wpływu modyfikacji strukturalnych na proces wiązania 
jonów metali przez odpowiednio zaprojektowane ligandy oraz ich właściwości 
fizykochemiczne. Pozwala to na poszukiwanie korelacji właściwości fizykoche-
micznych badanych układów z ich aktywnością biologiczną czy też aktywnością 
enzymatyczną. Jednym z nowych kierunków badań, jakie są rozwijane w Kate-
drze, jest poszukiwanie ligandów wielokleszczowych zawierających donorowe 
atomy azotu i tlenu, selektywnie wiążących jony metali, takie jak Cu(II) i Fe(III), 
zdolnych do: hamowania wytwarzania wolnych rodników, ROS, hamowania agre-
gacji peptydów indukowanej jonami metali, wspierania przeciwutleniającej ak-
tywności kompleksów. 

Drugim kierunkiem badań jest synteza małych modeli mimetycznych metalo-
-beta-laktamaz i badanie ich oddziaływania z jonami Zn2+. Badana jest również 
charakterystyka oddziaływania mało- i wielkocząsteczkowych czynników chela-
tujących (m.in. ligandy fosfonowe) z jonami metali (Zn2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, Mg2+, 
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Ca2+, Fe3+, Al3+), a także oddziaływanie ligandów chelatujących z jonami lanta-
nowców (cały szereg Ln3+) w aspekcie poszukiwania terapeutycznych radiofarma-
ceutyków. 

Kolejnym nurtem badań prowadzonych w Katedrze jest charakterystyka wła-
ściwości fluorescencyjnych oraz polimorfizmu związków o zastosowaniu farma-
ceutycznym, a także zastosowanie ultramikroelektrod w analizie substancji czyn-
nych farmakologicznie. Prowadzone są również badania terahercowe peptydów 
i niesteroidowych leków z grupy oksykamów.

Pracownicy jednostki zajmują się także badaniami z zakresu teoretycznej biofi-
zyki molekularnej (indukowane oddziaływaniami międzycząsteczkowymi liniowe 
właściwości elektrooptyczne molekuł, właściwości spektroskopowe oraz zagad-
nienia związane z procesami transportu energii wzbudzenia w naturalnych bio-
molekułach) i teorii oddziaływań międzycząsteczkowych (wpływ oddziaływań na 
właściwości agregatów molekularnych o istotnym znaczeniu biologicznym, takich 
jak kwasy nukleinowe, białka, leki).

Pracownicy Katedry w latach 2010–2015 byli autorami bądź współautorami 
63 pełnych prac naukowych opublikowanych głównie w czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym, o łącznym współczynniku wpływu IF = 139,247 pkt., których 
wartość zgodnie z punktacją MNiSW/KBN wynosi 1612 pkt. Są także autorami 
lub współautorami 68 komunikatów zjazdowych prezentowanych głównie na mię-
dzynarodowych zjazdach i konferencjach naukowych. 

W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej 1 osoba 
uzyskała stopień doktora habilitowanego (Justyna Brasuń, Wpływ modyfikacji 
strukturalnych oligopeptydów na wiązanie jonów metali) oraz 1 osoba otrzymała 
stopień doktora nauk farmaceutycznych (Hanna Czapor-Irzabek, Wpływ obec-
ności reszty kwasu β-asparaginowego na wiązanie jonów miedzi(II) przez ana-
logi oligopeptydów istotnych biologicznie). Otwarte zostały ponadto 2 przewody 
doktorskie: Aleksandry Marciniak (obrona pracy doktorskiej pt. Nowe analogi 
somatostatyny jako ligandy dla jonów miedzi(II) – potencjalne narzędzie w dia-
gnostyce i  terapii odbyła się 19.05.2016 r.) oraz Aleksandry Kotyni (Badanie 
oddziaływania polihistydynowych cyklopeptydów z jonami metali pod kątem 
projektowania biomimetyków).

Od 2013 r. Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej mieści się w nowo wy-
budowanym Zintegrowanym Centrum Innowacji i Edukacji Wydziału Farma-
ceutycznego przy ul. Borowskiej. W nowocześnie wyposażonych laboratoriach 
Katedra dysponuje m.in. kalorymetrem skaningowym DSC 25 z wyposażeniem, 
elektrochemiczną stacją pomiarową AUTOLAB, analizatorem elektrochemicz-
nym PGSTAT 12 AUTOLAB, zestawem do miareczkowania potencjometryczne-
go MOLSPIN, automatycznym zestawem do miareczkowania potencjometrycz-
nego Metrohm, spektrofotometrem Cary 50, spektrofluorymetrem Cary Eclipse 
500, komorą laminarną, cieplarką laboratoryjną oraz spektrometrem magnetycz-
nego dichroizmu kołowego J-1500 wyposażonym w przystawkę termostatującą 
PM-49 oraz automatyczny system miareczkujący.

Działalność dydaktyczna prowadzona w Katedrze to wykłady, zajęcia labora-
toryjne oraz seminaryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów I roku 
farmacji i analityki medycznej oraz podstawy obliczeń chemicznych dla studen-
tów analityki medycznej. W każdym roku akademickim są ponadto prowadzone 
co najmniej 2 przedmioty w ramach zajęć fakultatywnych oraz jest realizowanych 
ok. 5 prac magisterskich. 
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Z akład zatrudnia 15 pracowników, w tym na stanowisku kierownika – prof. 
dr. hab. Stanisława Rynga, na stanowisku profesora – dr hab. Jerzego Cie-
plika, prof. nadzw., a także 4 adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 

4 asystentów, 2 wykładowców, 3 pracowników technicznych oraz pracownika ad-
ministracyjnego. 

Działalność naukowa Katedry koncentruje się na syntezie związków biolo-
gicznie czynnych. W ostatnich latach pracownicy uzyskali interesujące rezultaty 
w grupie pochodnych izoksazolu, izotiazolu, imidazolu, pirymidyny oraz oliwa-
cyny. Jednostka przy udziale wielodyscyplinarnych zespołów naukowych zreali-
zowała w latach 2011–2014 kolejne 2 granty finansowane przez Narodowe Cen-
trum Nauki – „Badanie działania przeciwnowotworowego nitroheterocyklicznych 
kompleksów Pt(II) w mysich modelach raków: płuc, piersi i jajnika” oraz „Synteza 
i badania biologiczne nowych pochodnych izoksazoli o spodziewanych właściwo-
ściach immunorestytucyjnych”. 

W ramach działalności statutowej pracownicy skupili się nad 2 zagadnienia-
mi: „Nowymi disiarczkowymi pochodnymi pirymidyny o potencjalnym działaniu 
przeciwbakteryjnym” oraz „Poszukiwaniem nowych związków aktywnych prze-
ciwnowotworowo w warunkach hipoksji”. 

Staże naukowe w zagranicznych, prestiżowych ośrodkach odbyli: mgr Alek-
sandra Sochacka-Ćwikła i mgr Paweł Gadziński – na Uniwersytecie Complutense 
w Madrycie i dr Paulina Płoszaj w Texas Medical Center w Houston (TX), USA.

W latach 2011–2015 Pracownicy Katedry i Zakładu opublikowali 35 prac na-
ukowych, które ukazały się w prestiżowych czasopismach. Są również recenzen-
tami artykułów ukazujących się w znanych periodykach naukowych. Wszyscy 
należą do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i aktywnie uczestniczą 
w pracach Komisji Projektowania i Syntezy Nowych Leków PTFarmu. Biorą tak-
że udział w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych. W 2013 r. 
zorganizowano własne, 2-dniowe sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej”. Pod-
czas konferencji wykłady zaprezentowali profesorowie z polskich uniwersyte-
tów medycznych, natomiast samodzielni pracownicy naukowi oraz kierownicy 
zespołów badawczych (prowadzący istotne, kierunkowe prace w poszukiwaniu 
nowych substancji leczniczych) przedstawili komunikaty ustne. Swoją tematy-
ką wykłady objęły szeroki zakres zagadnień terapeutycznych z uwzględnieniem 
najnowszych osiągnięć z dziedziny chemii medycznej. Kolejne sympozjum od-
było się 2 lata później, w czerwcu 2015 r., gromadząc 2 razy więcej uczestników 
(94 osoby) oraz wydłużając się do 3 dni. „Szkoła Chemii Medycznej” jest okazją 
do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami i daje możliwość zaprezentowania 
własnych osiągnięć. 

Popularność i prestiż Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej” powoduje, że 
czynne uczestnictwo w nim deklaruje coraz większa liczba zainteresowanych. 
Dotychczas w formie wykładów i komunikatów wystąpiło 35 samodzielnych pra-
cowników nauki, w tym 22 profesorów i 13 doktorów habilitowanych, reprezen-
tujących wszystkie krajowe Uniwersytety Medyczne, Instytuty Polskiej Akademii 
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Nauk: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii, In-
stytut Przemysłu Farmaceutycznego oraz Instytut Leków. 

W ramach działalności dydaktycznej Katedra prowadzi wykłady oraz ćwicze-
nia z przedmiotu chemia organiczna dla studentów II roku farmacji oraz I roku 
analityki medycznej. Dużą popularnością wśród studentów cieszą się zajęcia fa-
kultatywne prowadzone przez pracowników jednostki, m.in. przedmioty: natu-
ralne biocząsteczki w organizmie (dr hab. J. Cieplik) oraz analiza chemiczna, ilo-
ściowa i spektralna związków organicznych (dr Karina Kowalczewska). W 2015 r. 
prof. S. Ryng został powołany do prac w Komitecie Terapii i Nauk o Leku PAN. 
Jego dorobek recenzencki w latach 2011–2015 wyniósł łącznie 38 recenzji, w tym 
6 doktorskich, 13 habilitacyjnych, 18 profesorskich oraz tytułu honorowego doctor 
honoris causa. Z dumą informujemy także, że do grona doktorów dołączyła nasza 
asystentka – dr P. Płoszaj.
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W latach 2010–2015 w Zakładzie było zatrudnionych 2 pracowników. 
Obecnie także 2 osoby pracują w jednostce na pół etatu. Obowiązki 
kierownika Zakładu pełni dr Stanisław Han, na etacie wykładowcy 

jest zatrudniona mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska. Pracownicy są za-
wodowo związani z PPF „Hasco-Lek” i mają kwalifikacje do praktycznej nauki 
z zakresu farmacji przemysłowej. Magister K. Karłowicz-Bodalska jest członkiem 
zespołu Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Farmaceutycznego.

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu opublikowali 11 prac o  łącznym 
współczynniku IF = 11,28 pkt. (210 pkt. MNiSW), wygłosili 25 doniesień zjazdo-
wych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Zakres prac badawczych obejmował: opracowania technologiczne leków, su-
plementów diety, kosmetyków, badania uwalniania z półstałych i stałych posta-
ci leków oraz opracowywanie planów i wykonywanie badań stabilności zgodnie 
z aktualnymi europejskimi wytycznymi ICH. 

W  roku akademickim 2013/2014  uruchomiono przedmiot własny Wydzia-
łu – farmacja przemysłowa dla IV roku studentów Wydziału Farmaceutycznego 
obejmujący zagadnienia z zakresu przemysłowego wytwarzania leków, wyrobów 
medycznych, suplementów diety. Szczegółowo są omawiane systemy jakości obowią- 
zujące w farmacji, tj.: GMP – Dobrej Praktyki Wytwarzania, GLP – Dobrej Prak- 
tyki Laboratoryjnej, GDP – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, GCP – Dobrej Praktyki Ba- 
dań Klinicznych. W formie wykładów i seminariów są przedstawiane zagadnienia 
związane z opracowywaniem leków generycznych, ochroną własności intelektual-
nej, analizą leków, technologią wytwarzania w skali badawczej i produkcyjnej, wa-
lidacją metod analitycznych i procesów technologicznych. Zajęcia są poświęcone 
również procesom rejestracji, dystrybucji, monitorowania niepożądanych działań 
leków, marketingowi i reklamie w farmacji. Umożliwiają zapoznanie się z nowocze-
snym wyposażeniem laboratoriów, wydziałów produkcyjnych oraz z zakresem prac 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi UE i FDA.

W omawianym okresie były realizowane zajęcia fakultatywne dla IV i V roku 
farmacji z przedmiotu praktyczne aspekty przemysłu farmaceutycznego. Studenci 
mieli możliwość praktycznego kontaktu z firmami farmaceutycznymi w formie 
wizyt studyjnych w PPF „Hasco-Lek”, Valeant-Jelfa, Centrum Badawczo-Rozwojo-
wym „Novasome”, Zakładzie Zielarskimi „Kawon-Hurt” i we Wrocławskim Parku 
Technologicznym. W czasie zajęć były przedstawiane m.in. zasady współpracy 
biznesu z nauką, komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

W latach 2010–2015 powstało 5 prac magisterskich z zakresu technologii pro-
duktów farmaceutycznych z uwzględnieniem badań stabilności.

Pracownicy zorganizowali oraz byli członkami komitetów organizacyjnych 
i naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych: „Fał-
szowanie leków. Mit czy rzeczywistość?” (grudzień 2013 r.); „Współczesne zasto-
sowanie surowców pochodzenia naturalnego w medycynie i farmacji”, „Plants 
in Pharmacy & Nutrition – The international young scientists symposium” (maj 
2014 r.); „Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie” 

Zakład Farmacji Przemysłowej

dr Stanisław Han



 550 

(listopad 2014 r.); „Jakość życia w medycynie i ocenie technologii medycznych” 
(czerwiec 2015 r.).

W roku akademickim 2012/2013 zostało założone SKN Zakładu Farmacji 
Przemysłowej, którego opiekunem jest mgr K. Karłowicz-Bodalska. W 2015 r. 
w rankingu studenckich kół naukowych UMW uzyskało 9 lokatę. 

Co roku pracownicy Zakładu biorą udział w działalności popularyzującej na-
ukę w ramach realizacji wykładów i pokazów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Magister K. Karłowicz-Bodalska otrzymała Indywidualną Nagrodę JM Rektora  
II stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej w 2015 r.

Realizowany autorski program dydaktyczny i naukowy umożliwia łączenie 
środowiska biznesu i nauki już na etapie edukacji studentów oraz nawiązywanie 
współpracy pomiędzy naukowcami a przemysłem.
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W prezentowanym okresie działalności Katedrą i Zakładem Technologii 
Postaci Leku kierował prof. dr hab. Janusz Pluta. Od 2015 r. w ramach 
jednostki funkcjonują 3 nowo powołane pracownie: Biofarmacji 

(opiekun: dr Dominik Marciniak), Opieki Farmaceutycznej (opiekun: dr Bożena 
Karolewicz) oraz Farmacji Społecznej (opiekun: dr Artur Owczarek). 

W Katedrze pracuje 27 osób, w tym 20 pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Na stanowisku profesora jest zatrudniony prof. dr hab. Janusz Pluta; na stanowis- 
ku adiunkta: dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska, dr Bożena Grimling, 
dr Dorota Haznar-Garbacz, dr B. Karolewicz, dr D. Marciniak, dr Jan Meler, 
dr Maria Szcześniak, dr Olaf Gubrynowicz (do 2013 r.); na stanowisku asystenta: 
dr Paweł Biernat, dr A. Owczarek, mgr Przemysław Baranowski, mgr Jakub Burak 
(od 2015 r.), mgr Maciej Gajda (od 2012 r.), mgr Kamil Grela (od 2014 r.), mgr Do-
rota Kida, mgr Karol Nartowski, mgr Maciej Nowak (od 2015 r.); na stanowisku 
wykładowcy: dr Barbara Figura, dr Krystyna Małecka, dr J. Meler oraz instruktora 
– mgr Anna Pawlik-Gałczyńska. W jednostce pracuje także 5 pracowników tech-
nicznych i 2 administracyjnych. W 2011 r. odeszła z pracy mgr Magdalena Lepka, 
w 2012 r. mgr Justyna Kobryń i mgr Katarzyna Świątek, a w 2014 r. mgr Olga 
Królicka i mgr Monika Gasztych. W 2013 r. na emeryturę przeszedł dr O. Gu-
brynowicz.

Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych w 2012 r. uzyskali: 
dr  K.  Małolepsza-Jarmołowska oraz dr Witold Musiał, a  stopień dr n. farm. 
w 2011 r. uzyskał mgr A. Owczarek.

Do głównych kierunków badań naukowych realizowanych w Katedrze nale-
żą badania z zakresu oddziaływania substancji pomocniczych z substancjami 
leczniczymi, prowadzące do poprawy szybkości rozpuszczania i dostępności far-
maceutycznej API. Jednym z aspektów prowadzonych badań jest analiza stałych 
rozproszeń 2 substancji czynnych oraz połączeń substancji czynnej z polimera-
mi jonowymi i niejonowymi, uzyskanych różnymi metodami technologicznymi. 
Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych jest synteza nowych materiałów 
mezo- i makroporowatych na bazie polimerów i funkcjonalnej krzemionki sto-
sowanych jako nowe nośniki dla substancji czynnych wraz z prowadzeniem oce-
ny ich morfologii, rozmiaru i struktury oraz analizą rozkładu grup funkcyjnych 
i oddziaływań międzycząsteczkowych. W ramach prac badawczych z zastosowa-
niem metod spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, proszkowej 
dyfrakcji rentgenowskiej, skaningowej mikroskopii elektronowej oraz różnicowej 
kalorymetrii skaningowej zespół analizuje właściwości fizykochemiczne binar-
nych mieszanin wybranych substancji leczniczych uzyskiwanych metodą suszenia 
rozpyłowego i ekstruzji na gorąco (technologii HME) oraz ocenia wpływ parame-
trów procesu na właściwości tych układów. 

Innym obszarem naukowym poruszanym w badaniach prowadzonych w Ka-
tedrze jest ocena możliwości zastosowania polimerów pochodnych celulozy 
w opracowywaniu opatrunków stomatologicznych oraz ocena ich właściwości. 
Rozwijana jest technologia wykorzystania procesu liofilizacji w celu otrzymania 
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układów o odpowiednich właściwościach mechanicznych i farmaceutycznych. 
Szczegółowe badania z zakresu dostępności farmaceutycznej substancji czynnej 
z hydrożeli oraz właściwości reologicznych półstałych nośników leku umożliwia 
ją zastosowanie odpowiednio: zautomatyzowanych zestawów komór typu Franza, 
analizatora tekstury i reotestów. Nowym kierunkiem badań rozwijanych w jedno-
stce było podjęcie prób opracowania fotoaktywnej formulacji nanoliposomowej 
jako nowej strategii terapeutycznej w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki 
miażdżycowej we współpracy z Kliniką Kardiologii UMW i Politechniką Wro-
cławską. Rozwijane są kierunki badań z zakresu opracowywania okulistycznych 
postaci leku o przedłużonym uwalnianiu substancji leczniczych oraz opracowy-
wanie termowrażliwych układów hydrożelowych.

Nową tematyką są badania z zakresu opieki farmaceutycznej i aspektów zwią-
zanych z problematyką farmacji społecznej. Jest to odpowiedź na coraz częściej 
pojawiające się oczekiwania z tego zakresu wobec absolwentów farmacji, spowo-
dowane zwiększeniem znaczenia wiedzy z tych obszarów w nauce. Znaczenie 
komunikacji na poziomie pacjenta, farmaceuty i lekarza dla farmakoterapii oraz 
ocena jakości usług farmaceutycznych mogą pozwolić na wypracowanie optymal-
nych modeli postępowania i umiejscowienia absolwentów farmacji w unowocze-
śniającym się systemie ochrony zdrowia. 

W latach 2010–2015 w jednostce realizowano 6 grantów naukowych w ramach 
badań statutowych, 2 granty młodych naukowców oraz 1 projekt badań finanso-
wany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z podmiotem 
gospodarczym polegający na opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia syntezy 
wraz z oceną właściwości wybranych substancji farmaceutycznych – PROAPI. 
Pracownicy jednostki w latach 2012–2014 byli zaangażowani w prace naukowe 
w projekcie WROVASC: „Zintegrowanego Centrum Medycyny Sercowo-Naczy-
niowej”.

Wynikiem prowadzonych w tym okresie prac naukowych było 320 publikacji, 
w tym 35 z IF oraz prezentacja 160 doniesień konferencyjnych. Wyniki prac za-
prezentowano na 44 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Pracownicy 
jednostki opracowali w tym czasie 5 zgłoszeń patentowych – uzyskano 2 patenty 
i zgłoszono 1 wzór użytkowy. Badania naukowe były wykonywane we współpracy 
z jednostkami z Polski i zagranicy, m.in. Niemiec, Słowenii i Wielkiej Brytanii, 
wykonywano także opinie na zlecenie podmiotów gospodarczych.

Za działalność naukową w latach 2010–2015 pracownikom Katedry przyznano 
w sumie 10 Zespołowych Nagród Naukowych JM Rektora UMW oraz nagrody 
indywidualne, w tym: 5 pierwszego stopnia i 2 drugiego stopnia oraz 12 nagród 
dydaktycznych i organizacyjnych. W 2011 r. dr B. Karolewicz otrzymała od-
znakę honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. W 2012 r. 
prof. J. Pluta otrzymał honorową nagrodę zaufania z dziedziny farmacji „Złoty 
OTIS”, natomiast dr A. Owczarek otrzymał Srebrną Odznakę Honorową „Aca-
demia Medica Wratislaviensis”. W 2012 r. zespół, w skład którego wchodziła dr 
hab. K. Małolepsza-Jarmołowska, za wynalazek pt. „Kompozycja farmaceutyczna 

do leczenia chorób przyzębia” (nr zgł. pat. PCT/PL2009/050024) otrzymał złoty 
medal na 61. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych 
Technik BRUSSELS INNOVA 2012 w Brukseli. W lipcu 2013 r. udzielono licencji 
praw własności przemysłowej na ten wynalazek i powołano spółkę typu spin-out 
we współpracy z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barba-
ra Kudrycka wyróżniła UMW, przyznając dyplom za ww. osiągnięcie. W 2015 r. 
dr B. Karolewicz otrzymała „Laur Śląskiej Izby Aptekarskiej” za zasługi dla środo-
wiska samorządu zawodowego.

W latach 2010–2015 pracownicy zorganizowali 2 międzynarodowe konferencje 
naukowe: „Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności tera-
peutycznej” (Wrocław, 2013 r.) i „FARMACJA 21 – Farmaceuci w ochronie zdrowia” 
(Wrocław, 2015 r.) oraz liczne konferencje naukowo-szkoleniowe, m.in. „Zastosowa-
nie analizy rentgenowskiej w naukach farmaceutycznych” (Wrocław, 2014 r.). 

Pracownicy jednostki byli i nadal są członkami Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa 
Chitynowego, Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, International Phar-
maceutical Federation. Profesor J. Pluta obecnie pełni funkcję prezesa zarządu 
PTFarm. Do 2013 r. pracami oddziału wrocławskiego PTFarmu kierował prof. 
dr hab. Aleksander A. Kubis, a następnie funkcję tę objął prof. J. Pluta. Do końca 
2010 r. dr D. Haznar-Garbacz pełniła funkcję redaktora naczelnego czasopisma 
naukowego „Farmacja Polska”, po czym w 2011 r. funkcję tę objęła dr B. Karole-
wicz, która wcześniej była zastępcą redaktora naczelnego. Pracownicy Katedry 
aktywnie angażują się w prace ogólnopolskich sekcji naukowych PTFarmu: Opieki 
Farmaceutycznej, Leków Sfałszowanych oraz Prawa Farmaceutycznego.

Kierownik Katedry prof. J. Pluta w latach 2010–2015 był także przewodniczą-
cym Komisji Akredytacyjnej Szkolenia Podyplomowego przy Ministrze Zdrowia, 
członkiem grupy eksperckiej Komisji Farmakopei Polskiej oraz prezesem Fundacji 
Farmacji Dolnośląskiej.

Działalność dydaktyczna jednostki obejmowała prowadzenie zajęć dla studentów 
III, IV i V roku farmacji z następujących przedmiotów: technologia postaci leku I, II 
i III, biofarmacja, farmacja praktyczna, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutycz-
ne. W jednostce są realizowane prace magisterskie, których w latach 2010–2015 po-
wstało 48. Doktor hab. K. Małolepsza-Jarmołowska była koordynatorem praktyk 
wakacyjnych po III i IV roku farmacji, natomiast dr B. Karolewicz organizatorem 
i opiekunem 6-miesięcznych staży podyplomowych dla studentów farmacji. 

W ramach szkolenia podyplomowego pracownicy Katedry prowadzili szkole-
nia dokształcające dla magistrów farmacji w ramach kształcenia specjalizacyjnego 
i kształcenia ustawicznego z zakresu technologii postaci leku, biofarmacji, opieki 
farmaceutycznej, prawa farmaceutycznego i komunikacji interpersonalnej.

Przy Katedrze działają 2 studenckie koła naukowe: SKN Technologii Postaci 
Leku (opiekun dr hab. K. Małolepsza-Jarmołowska) oraz SKN Farmacji Praktycz-
nej (opiekun dr A. Owczarek).
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W latach 2010–2015 pracownicy brali udział w corocznie organizowanym Dol-
nośląskim Festiwalu Nauki. W ramach tego wydarzenia współprowadzili warszta-
ty dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej z zakresu farmacji stosowanej i profilaktyki 
bezpiecznego stosowania leków.

W  2012  r. jednostka została przeniesiona z  dotychczasowej siedziby przy 
ul. Szewskiej do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Borowskiej, dzięki czemu 
znacznie powiększyła się powierzchnia Katedry, co istotnie poprawiło warunki 
pracy. Kierownikiem projektu, zaangażowanym w budowę Nowej Farmacji, był 
dr A. Owczarek.

prof. dr hab. Janusz Pluta
dr Artur Owczarek
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W latach 2010–2015 w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków praco-
wali: prof. dr hab. Wanda P. Nawrocka – kierownik, od 2014 r. profe-
sor zwyczajny; adiunkci: dr Lilianna Becan, dr inż. Anna Wójcicka; 

asystent: dr inż. Anna Nowicka; starsi wykładowcy: dr Hanna Liszkiewicz, dr Kry-
styna Poręba; emerytowany profesor nadzw.: dr hab. Edwin Wagner; pracownicy 
inżynieryjno-techniczni: Katarzyna Augustyn, Stefania Bernatek (w 2014 r. prze-
szła na emeryturę), Bożena Mansfeld, Olga Niedaszkowska, Marianna Zawadzka-
-Mroziewicz; sekretariat prowadziła Bożenna Nowak.

Doktor inż. A. Nowicka w dniu 19.11.2015 r. obroniła z wyróżnieniem roz-
prawę doktorską, która została nominowana przez Radę Wydziału do III edycji 
Konkursu „Lider Nauk Farmaceutycznych”. 

Przedmiotem pracy naukowej pracowników Katedry i Zakładu Technologii Le-
ków w latach 2010–2015 była synteza nowych związków heterocyklicznych o spo-
dziewanym działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym, immunosu-
presyjnym oraz przeciwwirusowym.

W Katedrze realizowano badania naukowe w ramach działalności statutowej. 
W latach 2010–2012 były to: „Synteza, struktura chemiczna i badania biologicz-
ne pochodnych 2-aminobenzimidazolu i imidazopirydyny”; „Synteza, ustalanie 
struktury chemicznej i badania biologiczne nowych pochodnych izoksazolo- i pi-
razolopirydyny”; „Synteza, ustalanie struktury chemicznej i badania biologiczne 
nowych pochodnych pirymidyny skondensowanej z pięcioczłonowymi pierście-
niami heterocyklicznymi oraz pochodnych układu 2,7-naftyrydyny”. W latach 
2013–2015 prowadzono następujące prace: „Synteza, ustalanie struktury chemicz-
nej i badania biologiczne nowych pochodnych pirymidyny”; „Synteza, ustalanie 
struktury chemicznej i badania biologiczne nowych pochodnych: imidazo[4,5-b] 
pirydyny i 2-aminobenzimidazolu”; „Synteza, ustalanie struktury chemicznej i ba-
dania biologiczne nowych pochodnych pirydyny skondensowanych z pięcioczło-
nowymi lub sześcioczłonowymi pierścieniami heterocyklicznymi”.

Badania biologiczne prowadzone były wspólnie z Instytutem Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz z Narodowym Instytutem Ra-
ka, Bethesda, USA. W 2015 r. nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i Parazytologii naszego Wydziału.

Rezultaty badań nowo zsyntezowanych związków potwierdziły ich wysoką 
aktywność – często przewyższającą stosowane wzorce. Syntezy i wyniki badań 
biologicznych są przedmiotem uzyskanych 3 zastrzeżeń patentowych i 7 patentów. 
Zostały opublikowane w 32 pracach w renomowanych czasopismach o zasięgu 
międzynarodowym, wygłoszono także 25 referatów zjazdowych na konferencjach 
krajowych i międzynarodowych. W pełni uzasadnia to kontynuowanie prac nad 
tymi grupami związków heterocyklicznych.

Za swoje dokonania pracownicy Katedry zdobyli 5 nagród naukowych JM Rek-
tora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej oraz 5 nagród dydak-
tycznych JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i organizacyjnej.

Katedra i Zakład  
Technologii Leków

prof. dr hab. Wanda P. Nawrocka
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Pracownicy Katedry należą do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i do 
Towarzystwa Chemii Medycznej, są także autorami wielu recenzji dorobku do 
tytułu naukowego, rozpraw doktorskich, projektów badawczych w ramach prac 
własnych, projektów badawczych zleconych przez KBN, NCN, MNiSW oraz ar-
tykułów naukowych do zagranicznych czasopism z dziedziny chemii medycznej. 
Uczestniczyli również w pracach: Komisji Rektorskich: ds. Pensum oraz Dyscypli-
narnej ds. Nauczycieli Akademickich; Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli 
Akademickich; Uczelnianej Komisji Wyborczej; Wydziałowych Komisji: Rekru-
tacyjnej, Wyborczej, ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, ds. Powoływania 
na Stanowiska Nauczycieli Akademickich, ds. Doktoratów Honoris Causa, ds. No-
stryfikacji Dyplomów, komisji egzaminów doktorskich.

W Katedrze i Zakładzie Technologii Leków prowadzone były zajęcia dla stu-
dentów IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycz-
nej: wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z syntezy i technologii środków leczniczych 
dla studentów IV roku farmacji; wykłady z biotechnologii farmaceutycznej dla 
studentów V roku farmacji oraz dla 5 studentek z Ukrainy i Rosji – niezbędne 
do nostryfikacji dyplomów; zajęcia fakultatywne z nowych tendencji w syntezie, 
technologii i biotechnologii środków leczniczych dla studentów IV i V roku far-
macji oraz dla 6 studentów z Turcji (w ramach programu Erasmus). Zrealizowano 
74 doświadczalne prace magisterskie (1 z nich napisała studentka programu Eras- 
mus z Sardynii) oraz zrecenzowano ok. 100 prac magisterskich. 

Pracownicy Katedry są współautorami wydanego w 2010 r., poprawionego 
i uzupełnionego, 2 wydania Skryptu do ćwiczeń z syntezy i technologii środków 
leczniczych.

W Katedrze działa prężnie SKN, którego opiekunem od lat jest dr K. Poręba. 
Studenci prezentowali swoje prace na krajowych i międzynarodowych konferen-
cjach studenckich kół naukowych, na których zdobyli wiele nagród i wyróżnień, 
a pracownicy pełnili funkcje jurorów.

Pracownicy Katedry brali czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki.
W czerwcu 2013 r. Katedra przeprowadziła się z budynku przy pl. Nankie-

ra 1 do nowego budynku Farmacji 2 przy ul. Borowskiej 211A. Przygotowanie 
do przeprowadzki trwało prawie rok i wymagało ogromnego nakładu pracy ze 
strony wszystkich pracowników. W 2015 r. Katedra została doposażona w nowe 
urządzenia i aparaturę naukowo-badawczą, m.in. zakupiono chromatograf Flash 
i autoklaw wysokociśnieniowy.
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K ierownikiem Katedry i Zakładu Farmakognozji w latach 2010–2015 był 
dr hab. n. farm. Zbigniew Sroka, a z dniem 1.10.2015 r. kierownictwo 
objęła dr hab. n. farm. Izabela Fecka. W tym okresie w Katedrze było 

zatrudnionych 7 nauczycieli akademickich (6 adiunktów i 1 asystent), 2 osoby na 
stanowiskach specjalistów w grupie naukowo-technicznej, 2 osoby w grupie inży-
nieryjno-technicznej i 1 pracownik administracyjny. 

W 2010 r. rozprawę habilitacyjną obroniła dr I. Fecka. W następnym roku 
zostały zakończone 2 przewody doktorskie: mgr farm. Danuty Raj i mgr. farm. 
Macieja Włodarczyka. W tym okresie w Katedrze było 3 doktorantów: mgr farm. 
Piotr M. Kuś, mgr farm. Piotr Okińczyc oraz mgr Agnieszka Nowicka. W 2014 r. 
mgr P. M. Kuś obronił doktorat i został zatrudniony w Katedrze w marcu 2015 r. 
na stanowisku adiunkta. 

Katedra i Zakład Farmakognozji prowadzi badania naukowe nad gatunkami 
roślin i substancjami naturalnymi o potencjalnym działaniu leczniczym lub pro-
zdrowotnym. Oceniany jest skład chemiczny roślin leczniczych i użytkowych 
oraz ich aktywność biologiczna i  farmakologiczna. Profil badań naukowych 
obejmuje analizę fitochemiczną substancji roślinnych, ich przetworów oraz go-
towych roślinnych produktów leczniczych, a także suplementów diety i roślin-
nych produktów spożywczych. Zajmuje się ponadto poszukiwaniem nowych 
związków naturalnych o potencjale terapeutycznym w gatunkach już stosowa-
nych w lecznictwie lub wykorzystywanych dotychczas w inny sposób; poszu-
kiwaniem nowych źródeł związków naturalnych o potencjale terapeutycznym; 
opracowaniem nowych (w odniesieniu do Farmakopei Polskiej i Europejskiej), 
optymalnych metod w analizie substancji i przetworów roślinnych; badania-
mi stabilności przetworów roślinnych i produktów leczniczych, opierających 
się na tych przetworach; oceną aktywności biologicznej in vitro przetworów 
roślinnych, wydzielonych związków indywidualnych (m.in. o strukturze polife-
noli, terpenoidów i alkaloidów), a także znanych produktów ich metabolizmu; 
na podstawie badań ankietowych oceną stosowania przez pacjentów produk-
tów leczniczych OTC i suplementów diety zawierających substancje roślinne. 
W ostatnich latach Katedra uczestniczyła w badaniach kliniczno-kontrolnych 
oceniających zależność pomiędzy spożyciem zbożowych produktów pełnoziar-
nistych a ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2.

W latach 2010–2013 jednostka wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we 
Wrocławiu realizowała projekt badawczy nt. „Ochrona błon lipidowych in vitro 
przed wolnymi rodnikami przez naturalne substancje polifenolowe z rodziny Ro-
saceae oraz ich właściwości biologiczne – przeciwzapalne i przeciwbakteryjne”, 
finansowany przez MNiSW. Wykonawcami byli m.in. dr hab. Z. Sroka i mgr Be-
ata Żbikowska. 

W 2015 r. mgr inż. Izabela Biskup była wykonawcą europejskiego projektu ba-
dawczego koordynowanego przez zespół Danish Cancer Society Research Center 
nt.: „Plasma alkylresorcinols, whole-grain and cereal fiber intake in relation to meta-
bolic biomarkers”, finansowanego przez The Danish Council for Strategic Research.

Katedra i Zakład Farmakognozji

dr hab. Zbigniew Sroka

dr hab. Izabela Fecka



 564  565 

W omówionym okresie pracownicy Katedry opublikowali 69 oryginalnych prac 
naukowych (43 ze współczynnikiem wpływu o łącznym IF = 81,21 pkt. i 19 z punk-
tacją MNiSW) oraz 113 krajowych i zagranicznych doniesień zjazdowych (2 wy-
różniono), uzyskali 4 patenty (dr hab. Z. Sroka, dr M. Włodarczyk, dr Michał 
Gleńsk) oraz złożyli 4 nowe wnioski patentowe.

W latach 2010–2011 oraz w 2015 r. dr n. farm. M. Gleńsk przebywał dwu-
krotnie na długoterminowych wyjazdach naukowych w Stanach Zjednoczonych, 
w laboratorium Planta Analytica w Danbury oraz na szkoleniu z zakresu chroma-
tografii przeciwprądowej w firmie Armen-Instruments (Francja). Na przełomie 
2013 i 2014 r. mgr inż. I. Biskup odbyła 2 półroczne staże naukowe w Food and 
Health, Department of Food Science w Swedish University of Agricultural Scien-
ces (Uppsala, Szwecja) w ramach stypendiów Swedish Institute Visby i „Leonardo 
da Vinci” PLM. Doktorant mgr farm. P. M. Kuś w latach 2011–2013 przebywał 
na miesięcznym stażu naukowym w Laboratory of Food Control, Department 
of Pharmacy, Chemistry and Technology – Section of Food and Environment, 
University of Cagliari (Włochy) oraz trzymiesięcznych stażach w Research Clu-
ster Authenticity and Nutrients, RIKILT-Institute of Food Safety, Wageningen UR 
(Holandia) i w Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry & Tech-
nology, University of Split (Chorwacja) w ramach stypendium programu CEEPUS 
Freemover, a już jako adiunkt w 2015 r. na krótkoterminowych wyjazdach w La-
boratory for Stereoselective Catalysis and Biocatalysis, Ruđer Bošković Institute, 
Zagreb (Chorwacja) oraz ponownie w Department of Organic Chemistry, Faculty 
of Chemistry & Technology, University of Split (Chorwacja). 

Pracownicy i doktoranci Katedry w latach 2010–2015 poszerzali swoją wiedzę 
i umiejętności także podczas staży krajowych, m.in. mgr inż. I. Biskup w: Pra-
cowni Immunologii Doświadczalnej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, 
Zakładzie Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności Instytutu Rozrodu 
Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Zakładzie Chemii Fizycznej Wy-
działu Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie, Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej Wydziału Bio-
logii i Biotechnologii Uniwersytetu w Lublinie, Katedrze i Zakładzie Farmakogno-
zji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; mgr inż. I. Biskup i mgr A. Nowicka 
(doktorantka) w Laboratorium Immunobiologii Zakładu Terapii Doświadczalnej 
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Za-
kładzie Technologii Owoców i Warzyw Katedry Technologii Owoców, Warzyw 
i Zbóż na Wydziale Nauk o Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wro-
cławiu; mgr farm. P. Okińczyc, mgr B. Żbikowska i mgr inż. Alina Sowa w Kate-
drze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji prowadzili 
zajęcia dydaktyczne z przedmiotów kierunkowych dla studentów farmacji i die-
tetyki. Na studiach farmaceutycznych organizowali w semestrze zimowym wy-
kłady i ćwiczenia laboratoryjne z farmakognozji (60 godz. wykładów i 90 godz. 

ćwiczeń, III rok) oraz w semestrze letnim wykłady z leków pochodzenia na-
turalnego (30 godz., IV rok) i ćwiczenia specjalistyczne z metodologii badań 
naukowych (375 godz. ćwiczeń, V rok). W roku akademickim 2015/2016 wpro-
wadziliśmy zmiany w formie egzaminu praktycznego z farmakognozji. Położo-
no większy nacisk na samodzielną pracę z monografiami Farmakopei Polskiej. 
Mimo bardzo intensywnego programu, kurs jest pozytywnie oceniany przez 
studentów.

Od 2010 r. dr hab. I. Fecka prowadzi wykłady z autorskiego przedmiotu związki 
biologicznie czynne w żywności (60 godz., I rok) dla studentów dietetyki I stopnia, 
a od 2013 r. koordynuje przedmioty ograniczonego wyboru – ziołowe środki lecz-
nicze i fitoterapia (15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, II rok) 
dla studentów dietetyki II stopnia. Byliśmy także promotorami prac licencjackich 
i magisterskich studentów dietetyki. Corocznie w Katedrze jest realizowanych 
powyżej 10 prac dyplomowych z obu kierunków. 

Dla studentów Wydziału Farmaceutycznego pracownicy Katedry prowadzili 
również zajęcia fakultatywne – tradycyjne systemy lecznicze, substancje psycho-
aktywne pochodzenia naturalnego, pogranicze leków pochodzenia naturalnego, 
współczesna fitoterapia, terapeutyczne zastosowanie surowców pochodzenia roś- 
linnego w wybranych jednostkach chorobowych oraz współprowadzili zajęcia 
z przedmiotu własnego Wydziału – farmacja kliniczna, a także z modułów fakul-
tatywnych zgłaszanych przez inne jednostki wydziałowe – praktyczne metody 
identyfikacji roślin toksycznych, etnomedycyna i etnofarmacja.

Przeniesienie siedziby Katedry na ul. Borowską znacząco poprawiło warun-
ki realizacji dydaktyki. Dysponujemy obecnie nowoczesnymi laboratoriami che-
micznymi, odpowiednio wyposażonymi i umeblowanymi salami seminaryjnymi 
i wykładowymi oraz salą multimedialną. Cennym nabytkiem jest densytometr 
zakupiony w ramach projektu budowy nowej siedziby Wydziału oraz mikroskopy 
ufundowane przez Fundację Akademii Medycznej we Wrocławiu i Fundację „Far-
macja Dolnośląska”.

Studenci od wielu lat mają możliwość korzystania ze strony domowej Katedry, 
na której są zamieszczane m.in. bieżące informacje dotyczące dydaktyki, instruk-
cje do ćwiczeń, konspekty wykładów oraz wyniki kolokwiów i egzaminów.

Przy jednostce działają 2 studenckie koła naukowe, w których studenci mogą 
rozwijać własne zainteresowania i umiejętności oraz rozpocząć badania nauko-
we do prac magisterskich, a także łączyć wypoczynek i naukę w ramach wspól-
nych wyjazdów. SKN współorganizowało 2 ogólnopolskie konferencje naukowe: 
„Współczesne Zastosowanie Substancji Pochodzenia Naturalnego” oraz „Współ-
czesne Zastosowanie Metod Analitycznych w Farmacji i Medycynie”. Corocznie 
organizujemy konkurs zielników dla studentów III roku farmacji, w którym nag- 
rody książkowe fundują pozyskani przez opiekunów SKN sponsorzy. 

W ramach popularyzacji nauki podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, pra-
cownicy Katedry od roku 2010 r. przygotowują wykłady i warsztaty dla dorosłych, 
dzieci i młodzieży, wspomagają też inne inicjatywy edukacyjne, m.in. Młodej Far-
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macji. Do chwili obecnej przygotowali i przeprowadzili 23 spotkania z cyklu Dol-
nośląskiego Festiwalu Nauki.

Pracownicy Katedry od wielu lat uczestniczą w szkoleniu podyplomowym 
w ramach kursów ustawicznego kształcenia farmaceutów nt. „Postępy nauk far-
maceutycznych”, organizowanych przez Studium Szkolenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego.

Od 2012 r. dr hab. I. Fecka pełni funkcję Prodziekana ds. Studentów Wydziału 
Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, a od 2011 r. jest członkiem 
specjalistą Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, pełniąc funkcję doradczą, opi-
niodawczą i upowszechniania wyników badań naukowych.

W tym okresie dr hab. Z. Sroka był przewodniczącym Sekcji Leku Naturalne-
go Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Oddział we Wrocławiu. W ramach 
swojej działalności zorganizował dla studentów wydziału 9 wyjazdów naukowych 
oraz 10 wykładów, w tym 4 o tematyce farmaceutycznej, 4 z zakresu prawa autor-
skiego i 2 o tematyce turystycznej. 

W 2014 r. studenci SKN Katedry Farmakognozji pod opieką dr. Adama Kowal-
czyka uczestniczyli w organizacji 2 ogólnopolskich konferencji naukowych.

Od połowy 2015 r. dr P. M. Kuś pełni funkcję wydziałowego koordynatora 
programu Erasmus+. 

W 2011 r. dr hab. I. Fecka otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia II stopnia za 
rozprawę habilitacyjną, a w 2015 r. uhonorowano jej działalność dydaktyczną i or-
ganizacyjną Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Magister P. M. Kuś w 2013 r. uzyskał Stypendium im. L. Hirszfelda za wybitne 
osiągnięcia z dziedziny nauk biologicznych i medycznych, przyznane przez Prezy-
denta Wrocławia, a w 2014 r. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla wybitnych doktorantów.

Za działalność naukową pracownicy jednostki otrzymali 4 Nagrody JM Rek-
tora UMW: 3 indywidualne I stopnia i 1 nagrodę II stopnia oraz za działalność 
dydaktyczną i organizacyjną 8 nagród indywidualnych I  stopnia i 4 nagrody  
II stopnia. Doktor A. Kowalczyk został nagrodzony za wieloletnią bardzo dobrą 
pracę wydziałowego koordynatora programu Erasmus+, a dr hab. I. Fecka otrzy-
mała 3 nagrody za pracę na rzecz Uczelni, przekraczającą zakres obowiązków 
służbowych, oraz Srebrną Odznakę Honorową przyznaną przez Senat Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocławiu.
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K atedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UMW została utworzona 
w 1981 r., jako jedna z pierwszych tego typu placówek naukowo-dydak-
tycznych w Polsce, na bazie istniejącego od 1.03.1979 r. Zakładu Farmacji 

Klinicznej. Jednostka początkowo miała swoją siedzibę razem z Katedrą i Zakła-
dem Farmakologii przy ul. Mikulicza-Radeckiego 2. W maju 1989 r. placówka 
została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Bujwida 44, natomiast w marcu 
2013 r. do budynku Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Far-
maceutycznego przy ul. Borowskiej 211a. 

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii 
Klinicznej (w  latach 1979–2003) była prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Ju-
zwenko, pionier i twórca farmakologii klinicznej w Polsce oraz autor pierwszej 
w kraju rozprawy habilitacyjnej z tej dziedziny. W 2003 r., w związku z przejściem 
prof. K. Orzechowskiej-Juzwenko na emeryturę, stanowisko kierownika objęła prof. 
dr hab. Anna Wiela-Hojeńska, kontynuatorka zainicjowanej wcześniej działalności 
naukowej i dydaktyczno-usługowej.

W Katedrze jest obecnie zatrudnionych 8 pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, w tym: 1 profesor zwyczajny na stanowisku kierownika, 1 doktor habilitowany 
nauk farmaceutycznych na stanowisku adiunkta (Piotr Milejski), 3 doktorów nauk 
medycznych (Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński, Paweł Petryszyn) 
i 3 doktorów nauk farmaceutycznych (Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Łu-
kasz Łapiński) na stanowiskach adiunktów, a także 1 pracownik dydaktyczny na pół 
etatu (mgr farm. Olga Fedorowicz) na stanowisku wykładowcy, 1 pracownik nauko-
wo-techniczny (dr n. roln. Henryk Czarnik-Matusewicz), 1 pracownik inżynieryj-
no-techniczny (mgr Marta Machowska) oraz 1 pracownik administracyjny (Halina 
Biszto – prowadząca sekretariat). Trzy osoby (absolwentki kierunku farmacja) od-
bywają studia doktoranckie: mgr Beata Sienkiewicz, mgr Aleksandra Staniak i mgr 
Justyna Palacz. Na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury 
z zakresu farmakologii klinicznej jest zatrudniony lek. med. Marcin Lewicki. Od 
4.12.2013 r. do 30.09.2015 r. był zatrudniony mgr Aleksander Zuchowski jako broker 
innowacji w związku z realizacją projektu w ramach programu MNiSW „Broke-
rzy Innowacji”. W przeszłości w Katedrze byli zatrudnieni: pracownicy naukowo-
-dydaktyczni – lek. med. Henryk Polarz, prof. dr hab. Marek Bolanowski (obecny 
kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami), 
dr Andrzej Janicki, dr Magdalena Kurzynowska; pracownicy naukowo-techniczni 
– mgr Józefa Unolt, mgr Małgorzata Szczepaniak, mgr Ziemowit Kubicz, mgr Józef 
Pawlik, mgr Mariola Adamska, mgr Zofia Rzemisławska; pracownicy inżynieryjno-
-techniczni – Zdzisława Wróbel i Danuta Demczuk; pracownicy administracyjni 
– Teresa Stanisławska, Marta Bacławska, Jolanta Gleń. 

W omawianym okresie 6 pracowników Katedry uzyskało stopień naukowy dok-
tora, 2 – doktora habilitowanego oraz 2 – tytuł naukowy profesora, a 9 pracowników 
uzyskało specjalizację (3 osoby z farmakologii klinicznej, 4 – farmacji klinicznej, 
2 – chorób wewnętrznych, 1 – anestezjologii i intensywnej terapii, 1 – gastroen-
terologii, 2 – farmakodynamiki, 2 – laboratoryjnej diagnostyki medycznej). Jedna 
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osoba uzyskała certyfikat doradcy ds. HIV/AIDS upoważniający do prowadzenia 
poradnictwa okołotestowego.

W Katedrze istnieje 6 pracowni: Pracownia Farmakogenetyki i Farmakogeno-
miki, Pracownia Farmakokinetyki Klinicznej, Pracownia Terapii Monitorowanej, 
Pracownia Farmacji Szpitalnej, Pracownia Farmacji Onkologicznej, Pracownia 
Farmakokinetyki Leków Chiralnych oraz Centrum Badań Klinicznych Leków. 
W 2006 r. w ramach Katedry rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Monito-
rowania Niepożądanych Działań Leków (1 z 5 w Polsce).

Osiągnięciem pracowników było zaprojektowanie w sensie użytkowym nowe-
go budynku przy ul. Bujwida 44, a następnie nowych pomieszczeń przy ul. Bo-
rowskiej 211a, systematyczny nadzór i  starania o budowę obiektów, zadbanie 
o nowoczesne wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy naukowej, dydaktycznej 
i usługowej, jak również stworzenie perspektyw rozwoju jednostki. 

Przedmiotem działalności naukowej Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicz-
nej UMW były i są badania kliniczno-farmakologiczne związane z problemem 
indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii, dotyczące zwłaszcza: farmako-
genetyki, patofarmakokinetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w orga-
nizmie, monitorowania powikłań polekowych oraz następstw interakcji leków 
obserwowanych w czasie m.in. chemioterapii nowotworów, farmakoterapii cho-
rób układu krążenia, chorób alergicznych, zespołów neurologicznych, zaburzeń 
psychiatrycznych, chorób reumatoidalnych, przewodu pokarmowego i dermato-
logicznych, ponadto antybiotykoterapii, terapii bólu oraz stosowania metadonu 
u osób uzależnionych od opiatów. W Katedrze były również prowadzone badania 
farmakokinetyki lidokainy w tumescencyjnym znieczuleniu nasiękowym, wy-
dolności metabolicznej wątroby i czynności nerek w aspekcie eliminacji leków 
z organizmu, odporności przeciwwirusowej przed leczeniem cytostatykami i po 
leczeniu nimi, a także psychologicznych reakcji pacjentów na określone metody 
leczenia.

Na podkreślenie zasługują prowadzone od wielu lat badania genetycznego pod-
łoża indywidualnej zmienności procesów biotransformacji leków i ksenobiotyków, 
ze szczególnym uwzględnieniem genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu utle-
niania i acetylacji, jak również ekspresji białek transportujących leki przez błony 
biologiczne – zwłaszcza P-glikoproteiny oraz cytokin – interleukiny 4 (IL-4) i inter-
leukiny 6 (IL-6) w populacji polskiej, a także u chorych na nowotwory, schorzenia 
neurologiczne, psychiatryczne, układu krążenia, choroby reumatoidalne, alergiczne, 
przewodu pokarmowego oraz u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. 
Pozwalają one na identyfikację osób charakteryzujących się wolnym, ultraszybkim 
lub szybkim metabolizmem, czyli chorych o wzmożonym ryzyku wystąpienia po-
wikłań polekowych lub braku skuteczności farmakoterapii. Wymienione badania 
umożliwiają ustalenie właściwej dawki leku, dzięki czemu prowadzone leczenie jest 
bardziej skuteczne i bezpieczne. Umożliwiły ponadto oszacowanie ryzyka zapadal-
ności na niektóre choroby nowotworowe, układu krążenia, tarczycy, schorzenia aler-
giczne, przewodu pokarmowego, zespoły neurologiczne i zaburzenia psychiczne.

Katedra zajmuje się też obserwacjami dotyczącymi praktycznych aspektów 
farmakoterapii monitorowanej stężeniami antybiotyków aminoglikozydowych, 
wankomycyny, mykofenolanu mofetilu, metotreksatu, cyklosporyny, trójpier-
ścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpadaczkowych, teofiliny, 
digoksyny i metadonu. Szczegółowe i wieloletnie badania z zakresu terapii moni-
torowanej padaczki u dzieci pozwoliły na optymalizację leczenia najczęściej stoso-
wanymi lekami przeciwpadaczkowymi w tej grupie wiekowej. Łącznie wykonano 
ponad 35 tys. oznaczeń stężeń leków w organizmie chorych.

Badania naukowe Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej były i są wy-
konywane we współpracy z wieloma szpitalami i klinikami UMW oraz regionu 
Dolnego Śląska w ramach problemów międzyresortowych, uczelnianych, grantu 
KBN, badań własnych uczelni, działalności statutowej, zadań służących rozwojo-
wi młodych naukowców, projektów finansowanych przez Fundację Farmacji Dol-
nośląskiej, a także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej uczestniczyła w pracach 
międzynarodowej sieci naukowej „Interakcje pomiędzy syntetycznymi i roślinny-
mi lekami. Korzyści i zagrożenia”. 

Jednostka utrzymywała żywe kontakty z czołowymi ośrodkami farmakologii 
klinicznej w Dreźnie, Stuttgarcie, Heidelbergu, Utrechcie, Hamburgu, Berlinie, 
Paryżu, Badajoz. Wielu znanych farmakologów przebywało i wygłosiło referaty 
w Katedrze. Pracownicy placówki również byli zapraszani i wyjeżdżali z wykła-
dami poza granice kraju.

Nauczyciele akademiccy, pracownicy naukowo-techniczni i dydaktyczni jed-
nostki należą do licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in.: 
Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Farmakologii 
Klinicznej i Terapii, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Te-
rapii Monitorowanej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Polskiego To-
warzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych, Stowarzyszenia Farma-
ceutów Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego 
i Metabolizmu, European Society of Oncology Pharmacy, International Association 
of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology, European Association of 
Hospital Pharmacists, International AIDS Society. Pełnią w nich, jak również w or-
ganach kolegialnych Uczelni, odpowiedzialne funkcje. Profesor A. Wiela-Hojeńska 
w latach 2008–2016 była Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego 
z Oddziałem Analityki Medycznej. Profesor K. Orzechowska-Juzwenko sprawo-
wała funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej dla 
województwa dolnośląskiego, a od 2002 r. rolę tę pełni prof. A. Wiela-Hojeńska. 
Doktor P. Niewiński pełnił ją dla województwa opolskiego. Profesor K. Orzechow-
ska-Juzwenko była współzałożycielem i wiceprzewodniczącą Komisji Farmakologii 
Klinicznej PAN, prof. A. Wiela-Hojeńska jest przewodniczącą Komisji Farmakologii 
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i Farmacji Klinicznej oraz Terapii Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN oraz człon-
kiem Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, przewodniczącą 
grupy eksperckiej farmakoterapeutycznej Komisji Farmakopei, członkiem Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 
z dziedziny farmacja kliniczna oraz zespołu ekspertów opracowujących programy 
kursów przewidzianych w ramach ciągłego szkolenia dla farmaceutów zatrudnio-
nych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Profesor K. Orzechowska-Ju-
zwenko była przewodniczącą (1992–1997), wiceprzewodniczącą (1989–2002) i jest 
wieloletnim członkiem Komisji Etyki Badań Naukowych przy AM/UM we Wrocła-
wiu, jest ponadto członkiem Międzynarodowej Komisji Naukowej Bioetyki UNE-
SCO. Doktor E. Jaźwińska-Tarnawska i dr P. Niewiński pełnili, a dr M. Hurkacz 
pełni funkcję farmakologa klinicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu. Doktor Ł. Łapiński jest certyfikowanym doradcą oraz konsultantem 
ds. HIV/AIDS, a także certyfikowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii specjalistą terapii uzależnień, ponadto członkiem Rady Konsultacyjnej 
działającej przy Krajowym Centrum ds. AIDS i Zespołu ds. Realizacji Krajowego 
Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, działającym przy 
Wojewodzie Dolnośląskim. Doktor P. Petryszyn był pomysłodawcą i został prze-
wodniczącym Sekcji Wyrobów Medycznych i Diagnostyki Polskiego Towarzystwa 
Farmakoekonomicznego. Magister O. Fedorowicz pełniła funkcję sekretarza Dolno-
śląskiej Izby Aptekarskiej, była konsultantem wojewódzkim dla województwa dol-
nośląskiego w dziedzinie farmacji aptecznej, obecnie jest konsultantem w dziedzinie 
farmacji szpitalnej, członkiem: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dziedziny far-
macja apteczna, rady i prezydium Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, grupy eksper-
tów w badaniu pilotażowym „Portrety Szpitali – mapy możliwości” (projekt doty-
czy innowacyjnych rozwiązań z zakresu monitorowania funkcjonowania szpitali). 
Pracownicy Katedry należeli do Niemieckiego Towarzystwa Farmakologii Klinicz-
nej i Terapii, Nowojorskiej Akademii Nauk, Europejskiego Towarzystwa Farmacji 
Klinicznej, Międzynarodowego Towarzystwa Praktyków Farmacji Onkologicznej; 
należą do International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical 
Toxicology, European Society of Oncology Pharmacy, European Association of Ho-
spital Pharmacists, International AIDS Society, International Society of Pharmaco-
economics, European Crohn’s Colitis Organization. Byli i są członkami w komite-
tach redakcyjnych czasopism: „Farmacja Współczesna” („Farmacja w Praktyce” – do 
2008 r.), „Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie”, „Onkologia Polska”, „Gastroen-
terelogia Polska”, komitetu naukowego monografii Studia Humanistyczne Wydziału 
Farmaceutycznego UMW oraz rady naukowej wydawnictwa MedPharm Polska. 

Pracownicy jednostki prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przed-
miotów: farmakologia kliniczna dla studentów VI roku kierunku lekarskiego 
i clinical pharmacology dla kierunku English Division Wydziału Lekarskiego, 
farmakoterapia i  informacja o lekach, farmacja kliniczna, farmakoekonomika, 
farmakoepidemiologia dla studentów V roku, farmakokinetyka dla studentów 
IV roku kierunku farmacja, farmakologia dla studentów IV roku kierunku anali-

tyka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z OAM, farmakoterapia żywienio-
wa oraz interakcje leków z żywnością dla studentów II roku kierunku dietetyka 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, ponadto zajęcia fakultatywne z przedmiotów farma-
koterapia pediatryczna dla studentów IV roku kierunku farmacja, szybkie testy 
diagnostyczne dostępne w aptece dla studentów III, IV i V roku kierunku farmacja 
i kierunku analityka medyczna. 

Pracownicy Katedry są autorami licznych podręczników i skryptów dla studen-
tów, a także lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, wśród nich należy 
wymienić m.in. Farmakologia kliniczna, znaczenie w praktyce medycznej, Bada-
nia kliniczne – znaczenie w praktyce medycznej, Zarys chemioterapii nowotworów 
narządowych i układowych, Leki hamujące enzym przekształcający angiotensynę, 
Podstawy farmakologii klinicznej, Chemioterapia nowotworów, Zarys farmakolo-
gii klinicznej. Skrypt dla lekarzy, farmaceutów i studentów Akademii Medycznej, 
Podstawy farmakokinetyki klinicznej. Skrypt dla studentów Akademii Medycznej. 
Są także redaktorami m.in. książki Farmacja kliniczna – unikatowej pozycji na 
ten temat w Polsce. Zespół nauczycieli akademickich dokonał nowatorskiej pracy 
z zakresu przygotowania materiałów do zajęć z farmakologii klinicznej. Wobec 
braku wzorców w skali kraju z tej dziedziny dydaktyki osiągnięcie to zasługuje na 
wysoką ocenę. 

W 2008 r. zostało utworzone SKN Farmakologii Klinicznej, a w 2011 r. SKN 
Farmakoekonomiki. Studenci obu kół naukowych prowadzą liczne badania na-
ukowe, a uzyskane wyniki prezentują na krajowych i zagranicznych konferen-
cjach, zjazdach naukowych, zdobywając wyróżnienia oraz nagrody.

W ramach kształcenia podyplomowego Katedra prowadzi od początku lat 80. 
XX w. szeroką działalność szkoleniowo-informacyjną dla lekarzy i farmaceutów 
z Wrocławia i naszego makroregionu. Pracownicy byli i są kierownikami kursów 
w ramach szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego farmaceutów i lekarzy, 
jak również ich wykładowcami. Kierują specjalizacjami z farmakologii klinicznej 
dla lekarzy oraz farmacji klinicznej i farmacji szpitalnej dla farmaceutów. W la-
tach 1979–2015 specjalizację z farmacji klinicznej pod ich kierownictwem zdobyło 
30 farmaceutów, a z farmakologii klinicznej 9 lekarzy. Katedra posiada akredytację 
do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z dziedziny farmakologia kliniczna.

Pracownicy jednostki byli organizatorami lub brali udział w organizacji 
wielu krajowych i zagranicznych konferencji, zjazdów, sympozjów i posiedzeń 
naukowych. 

W ramach działalności usługowo-informacyjnej pracownicy Katedry i Zakładu 
Farmakologii Klinicznej prowadzą monitorowanie terapii stężeniami leków, opra-
cowali wykaz niezgodności antybiotyków i innych leków w płynach do iniekcji 
i infuzji oraz szpitalne zasady Ok.operacyjnej Profilaktyki Antybiotykowej (OPA). 
Udzielają ponadto licznych konsultacji lekarzom, farmaceutom oraz pacjentom 
z dziedziny farmakologii klinicznej i farmakoterapii.

Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej, 
za pracę organizacyjną na rzecz Uczelni pracownicy Katedry otrzymują corocz-
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nie nagrody JM Rektora UMW. Profesor K. Orzechowska-Juzwenko została od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotą Odznaką Honorową Academia Medica Wratislaviensis, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 50-lecia Akademii Medycznej Academia 
Medica Wratislaviensis Polonia, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; 
prof. A. Wiela-Hojeńska – Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową  
Academia Medica Wratislaviensis, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzymała także Odznakę Honorową Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego i Medal im. I. Łukasiewicza; dr hab. P. Milejski 
był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową AM i Zło-
tym Medalem za długoletnią służbę; dr E. Jaźwińska-Tarnawska – Złotą Odznaką 
Honorową AM; dr M. Hurkacz – Złotą Odznaką Honorową AM; dr K. Głowacka 
– Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę; mgr O. Fedorowicz została odzna-
czona Medalem za Wybitne Zasługi dla Aptekarstwa Dolnośląskiego przyznanym 
przez Dolnośląską Izbę Aptekarską oraz Medalem za Zasługi dla Samorządu Ap-
tekarskiego przyznanym przez Naczelną Izbę Aptekarską; dr H. Czarnik-Matuse-
wicz – Srebrną Odznaką Honorową AM i Złotym Medalem za Długoletnią Służ-
bę; dr P. Niewiński – Złotą Odznaką Honorową AM; H. Biszto – Złotą Odznaką 
Honorową AM  i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Doktor Ł. Łapiński 
otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia za szczególne zaangażowanie w działania 
związane z zapobieganiem epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz pracę na rzecz osób 
żyjących z HIV i chorych na AIDS. 
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W 2012 r. Katedra zmieniła siedzibę, przenosząc się z dotychczasowych 
pomieszczeń przy ul. Kochanowskiego 14 (na terenie Ogrodu Bota-
nicznego Roślin Leczniczych) do nowych budynków Wydziału Far-

maceutycznego przy ul. Borowskiej 211. W latach 2010–2015 z zespołu odeszli na-
stępujący pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni: dr Aleksandra Osada 
(emerytura) i dr Agata Jaszczyszyn (renta). 

Obecnie Katedra zatrudnia 10 pracowników, w tym 1 osobę z tytułem pro-
fesora na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 1 osobę ze stopniem doktora 
habilitowanego na stanowisku adiunkta (1/2 etatu), 3 osoby ze stopniem doktora 
na stanowisku adiunkta, 1 osobę ze stopniem doktora na stanowisku st. wykła-
dowcy, 1 lekarza weterynarii na stanowisku asystenta, 2 pracowników inżynieryj-
no-technicznych, w tym 1 ze stopniem doktora i 1 pracownika administracyjnego 
sekretariatu; studia doktoranckie realizuje 3 doktorantów. 

W 2013 r. Ewa Barg uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych 
(kolokwium na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego), a w 2015 r. Ka-
zimierz Gąsiorowski uzyskał tytuł profesora nauk medycznych. 

W Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych funkcjonują następujące 
pracownie/laboratoria: Pracownia Hodowli Komórkowych, Pracownia Badania 
Mechanizmów Neurodegeneracji i Neuroregeneracji, Pracownia Cytometrii Prze-
pływowej oraz Pracownia Elektrochemii i Spektroskopii.

Od 2012 r. jednostka realizuje 2 granty badawcze: grant NCN HARMONIA 3 pt.: 
„Badania nad zastosowaniem glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowi-
tych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi” oraz grant NCBiR (1 Kon-
kurs PBS) pt.: „Optymalizacja produktywności nowego lnu i jego zastosowanie 
jako źródła surowcowego preparatów biomedycznych”.

Katedra jest wykonawcą badań w grancie NCN, a prof. K. Gąsiorowski kieruje 
wykonaniem 2 zadań badawczych w grancie NCBiR. W Katedrze są ponadto re-
alizowane 2 tematy działalności statutowej i 1 grant promotorski.

W okresie sprawozdawczym pracownicy jednostki opublikowali: 23 prace na-
ukowe, których łączny IF wynosi 45,6105 pkt. (525 pkt. MNiSW) i uczestniczy-
li w licznych międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, m.in. 
w dniach 7–10.10.2015 r. w Kongresie International College of Geriatric Psycho-
neuropharmacology na Uniwersytecie Stanforda. W dniu 9.10.2015 r. prof. K. Gą-
siorowski wygłosił wykład pt. „Chromosomal Instability, Polyploidy and Aneu-
ploidy in Aging Brain and in Neurodegeneration”. 

W 2015 r. Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych przystąpiła do progra-
mu „Walk again”, którego celem jest dopracowanie procedur regeneracji całkowi-
tych uszkodzeń rdzenia kręgowego poprzez izolację glejowych komórek węcho-
wych, namnożenie w hodowli in vitro i przygotowanie do wszczepienia pacjentom 
w okolicę uszkodzenia rdzenia. W tym celu w pracowniach Katedry są przygoto-
wywane procedury, które pozwolą na uzyskanie niezbędnych certyfikatów GLP 
i GMP oraz zatwierdzenie statusu Banku komórek i tkanek. Są to etapy konieczne 
przed planowanym cyklem terapii komórkowej u ludzi. 

Katedra i Zakład  
Podstaw Nauk Medycznych

prof. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
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W 2015 r. dr hab. E. Barg została powołana przez wojewodę dolnośląskiego na 
funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii pediatrycznej. 

Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych prowadzi działalność dydaktycz-
ną ze studentami Wydziału Farmaceutycznegoi z Oddziałem Analityki Medycznej 
z następujących przedmiotów: fizjologia z anatomią dla I roku Wydziału Farma-
ceutycznego (1 semestr zajęć, przedmiot kończy się egzaminem, średnio 150– 
–180 studentów); fizjologia dla II roku Oddziału Analityki Medycznej (1 semestr, 
egzamin końcowy, średnio 40–55 studentów); patofizjologia dla III roku Oddziału 
Analityki Medycznej (1 semestr, egzamin końcowy, średnio 40–50 studentów); pa-
tofizjologia z patomorfologią dla IV roku Wydziału Farmaceutycznego (1 semestr, 
egzamin końcowy, w ostatnich latach 120–130 studentów).

Corocznie jednostka prowadzi 6–7 prac dyplomowych magisterskich dla stu-
dentów kierunku farmacja i kierunku analityka medyczna. 

Przy Katedrze działa interdyscyplinarne SKN Endokrynologii, Hematologii 
i Onkologii, skupiające studentów Wydziału Lekarskiego, a także studentów Wy-
działu Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Opiekunem koła 
jest dr hab. E. Barg. Koło należy do najlepszych na Wydziale Farmaceutycznym 
i w rankingu uczelnianym corocznie plasuje się w pierwszej 10 najwyżej ocenia-
nych kół naukowych. 

W latach 2010–2011 prof. K. Gąsiorowski był kierownikiem studiów pody-
plomowych analityka medyczna realizowanych w ramach projektu: „Program 
Rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” w Programie Operacyjnym Kapi-
tał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 
Przeprowadzone zostały 2 trzysemestralne cykle szkolenia, egzaminy złożyło 
124 absolwentów. 

W latach 2010–2015 prof. K. Gąsiorowski pełnił funkcję Pełnomocnika Rekto-
ra ds. Budowy Nowej Farmacji.

W omawianym okresie pracownicy jednostki otrzymali następujące nagrody 
naukowe i dydaktyczno-organizacyjne JM Rektora: w 2010 r. – nagroda indywidu-
alna za pracę dydaktyczną i organizacyjną (K. Gąsiorowski); w 2011 r. – nagroda 
naukowa zespołowa (K. Gąsiorowski); w 2012 r. – nagroda zespołowa naukowa 
(K. Gąsiorowski), nagroda specjalna za pracę z największym IF we współpracy 
z IITD (K. Gąsiorowski), nagroda za całokształt dorobku naukowego, dydaktycz-
nego i organizacyjnego (K. Gąsiorowski); w 2013 r. – nagroda zespołowa naukowa 
(K. Gąsiorowski) i nagroda za pracę dydaktyczną i organizacyjną (Barbara Bro-
kos), a w 2014 r. – nagroda indywidualna naukowa (E. Barg), nagroda zespołowa 
naukowa (K. Gąsiorowski) oraz nagroda za pracę organizacyjną (K. Gąsiorowski).
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W 2012 r. Katedra zmieniła siedzibę – z ul. Traugutta 57/59 została prze-
niesiona do budynków Nowej Farmacji przy ul. Borowskiej 211. Proce-
sy związane z przeprowadzką i czasowym wygaszeniem działalności 

niewątpliwie wpłynęły na aktywność naukową. W 2010 r. w Katedrze było zatrud-
nionych 11 osób oraz 2 doktorantów, w kolejnych latach przyjęto 4 doktorantów. 
W tym czasie 2 osoby przebywały na urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 
2 kolejne rozpoczęły urlopy macierzyńskie, 1 osoba zmarła (H. Bochowicz), 1 ode-
szła na emeryturę (dr Jadwiga Lembas-Bogaczyk). Zatrudniono w drodze konkursu 
1 asystenta i 1 adiunkta (mgr Maja Kazubek-Zemke i dr Adriana Kubis-Kubiak  
– aktualnie przebywają na urlopach wychowawczych) i okresowo na pół etatu 
2 osoby (dr Krzysztof Pawlik, dr hab. Joanna Saluk). W 2014 r. do Katedry przenio-
sła się dr hab. Agnieszka Piwowar. Początkowo była zatrudniona na etacie adiunk-
ta, a od 2015 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 2010–2015 zespół opublikował 67 prac (w tym 36 z IF) o łącznym 
IF = 65,985, uzyskując 910 pkt. KBN, 1 zgłoszenie patentowe, wykonano 33 recen-
zje projektów MNiSW, 25 recenzji publikacji, w tym 8 zagranicznych, 2 recenzje 
podręczników, 1 recenzję do tytułu profesora, 1 habilitacyjną, 4 recenzje prac dok-
torskich, 107 recenzji prac magisterskich. 

Pracownicy jednostki pełnili ważne funkcje, m.in. eksperta PTToks i EUROTOX  
z zakresu toksykologii, członka Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdro-
wia Środowiskowego (prof. Anna Długosz), członka Komitetu Naukowego cza-
sopisma „Medycyna Środowiskowa”, członka/lub przewodniczącego licznych 
komisji dziekańskich i rektorskich (ds. powoływania do pełnienia funkcji kierow-
ników katedr, zakładów, samodzielnych pracowni; ds. powoływania na stanowi-
sko nauczycieli akademickich; ds. nagród; Odwoławczej Komisja Stypendialnej, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów; Uczelnianej Komisji Dyscy-
plinarnej Uczestników Studiów Doktoranckich, Senackiej Komisji Rozwoju Ka-
dry Naukowo-Dydaktycznej, Uczelnianego Kolegium Elektorów, Pełnomocnika 
Rektora ds. Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym z OAM), 
a także funkcję Prodziekana ds. Oddziału Analityki Medycznej (dr hab. A. Piwo-
war, prof. nadzw.). 

W okresie sprawozdawczym realizowano 9 tematów w ramach działalności 
statutowej, zgłoszono do NCN wniosek w konkursie PRELUDIUM, po 2 wnioski 
w konkursie OPUS 5 i OPUS 7, w programie międzynarodowym HARMONIA, 
aktywnie uczestniczono w przygotowaniu wniosku STRATEGMED MuroNeo 
(w trakcie oceny), wniosku do programu współpracy z ośrodkami międzynarodo-
wymi CORDIS oraz wniosku Installation Grants Application EMBO.

W latach 2010–2015 pracownicy Katedry uczestniczyli w 38 konferencjach 
naukowych, krajowych i międzynarodowych, prezentując 58 prac, m.in. na VII 
i VIII „Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku” (Zakopane 2010 r. i Ra-
wa Mazowiecka 2012 r.); Konferencji Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego 
(Jurata 2011 r. i Olsztyn 2014 r.; III nagroda za prezentację); Konferencji Nauko-
wej „Zdrowie środowiskowe dzieci z uwzględnieniem czynników żywieniowych, 

Katedra i Zakład Toksykologii

prof. dr hab. Anna Długosz
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chemicznych i metali toksycznych” (Legnica 2011 r.); „Konferencji Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego” (Gdańsk 2010 r. i Białystok 2013 r.); XIII Między-
narodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Człowiek–zdrowie–środowisko” 
(Kielce 2015 r.); Konferencji „Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce” 
(Wrocław 2015 r., wyróżnienie za wystąpienie czynne); XLIX „Congress of the 
European Renal Association European Dialysis and Transplant Association” 
(ERA-EDTA, Francja, Paryż 2012 r.); 5th „Congress of European Microbiologists” 
(FEMS, Niemcy, Lipsk 2013 r.); XVII „International Symphosium on the Biology 
of Actinomycetes – ISBA’17” (Turcja, Kusadasi-Aydin 2014 r.); 10th „International 
Medical Congress for Young Scientists” (Białystok 2015 r.); 10th International Con-
ference of Young Naturalists „From biotechnology to environmental protection” 
(Zielona Góra 2015 r., I nagroda za wystąpienie czynne). 

Pracownicy jednostki byli organizatorami Sympozjum Naukowego „Interdy-
scyplinarność współczesnej toksykologii” (Wrocław, 11.06.2015 r.) oraz współ-
organizatorami Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Postępy młodych 
naukowców w badaniach nad żywnością, lekami i innymi ksenobiotykami” (Wro-
cław, 7.06.2013 r.), na którym wygłoszono także wykład plenarny (prof. A. Dłu-
gosz); Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsultacja Diagnosty Laborato-
ryjnego w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym” (maj 2015 r.), a  także 
uczestniczyli w II Sympozjum „Szkoła Chemii Medycznej” (Wrocław, czerwiec 
2015 r.), wygłaszając wykład.

Pracownicy Katedry są członkami towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego To-
warzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego, Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Szczególnie aktywnie dzia-
łają w Polskim Towarzystwie Toksykologicznym – przez 2 kadencje przewodni-
czącą oddziału wrocławskiego była prof. A. Długosz (aktualnie członek zarządu), 
następnie dr J. Lembas-Bogaczyk, sekretarzem – dr Zofia Marchewka (w latach 
2010–2011 skarbnik), aktualnie sekretarzem jest dr Ewa Sawicka, a członkiem za-
rządu dr hab. A. Piwowar, prof. nadzw.

W latach 2010–2015 przy Katedrze działało SKN. Opiekunem koła do 2012 r. 
była dr J. Lembas-Bogaczyk, a od 2012 r. do chwili obecnej dr E. Sawicka. Ko-
ło współpracuje m.in. z Ośrodkiem Tlenoterapii Hiperbarycznej we Wrocła-
wiu. W ramach tej współpracy powstały 3 prezentacje na konferencje naukowe, 
a 1 z tych prezentacji pt.: Effect of hyperbaric oxygen therapy on carbon mono-
xide concentration in selected patients otrzymała II nagrodę na „Ogólnopol-
skiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych” (Wrocław, 
4–5.04.2014 r.). Studenci ponadto prezentowali prace m.in. na: międzynarodo-
wych konferencjach młodych naukowców, zjazdach Polskiego Towarzystwa Tok-
sykologicznego oraz konferencjach na Wydziale Farmaceutycznym. Każdego roku 
w zajęciach koła aktywnie uczestniczy ponad 20 studentów. W ciągu 5 lat pracy 
członkowie koła byli autorami 17 prezentacji konferencyjnych, zostali uhonoro-

wani nagrodą I stopnia, 4 nagrodami II stopnia oraz 2 wyróżnieniami. Byli po-
nadto współautorami 7 publikacji zarówno doświadczalnych, jak i przeglądowych. 
Członkowie koła uczestniczyli w organizacji konferencji „Postępy młodych na-
ukowców w badaniach nad żywnością, lekami i innymi ksenobiotykami” i Sympo-
zjum Toksykologicznego „Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii”. SKN 
Toksykologiczne za działalność w roku akademickim 2014/2015 uzyskało wysokie 
XIII miejsce w rankingu wszystkich 160 kół naukowych UMW, natomiast na Wy-
dziale Farmaceutycznym uplasowało się na IV miejscu.

W Katedrze są realizowane badania naukowe, w wyniku których:
– wykazano skuteczność bajkaliny i koenzymu Q10 w stresie oksydacyjnym 

wywołanym związkami chromu (badania są ważne dla zdrowia publicznego 
w aspekcie ograniczenia toksycznych oddziaływań czynników środowiskowych); 

– oceniano narażenie na siarkowodór mieszkańców gminy Sobięcin (Wał-
brzych), wykazując zwiększone wydalanie siarczanów u kobiet;

– dokonano przeglądu technik PCR stosowanych w toksykologii (praca dostar-
cza ważnych wskazówek dla rozwoju badań z zakresu toksykologii molekularnej); 

– badając rolę hormonów w narażeniu na ksenobiotyki, oceniano interakcje 
estradiolu z etanolem (badania mają znaczenie w poznaniu mechanizmów uza-
leżnienia alkoholowego); 

– badano także wpływ ekspozycji środowiskowej na rozwój estrogenozależne-
go raka piersi (ksenoestrogeny);

– rozwijano współpracę z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN we Wrocławiu m.in. nad charakterystyką związku poliketydowego ze Strep-
tomyces coelicolor; 

– dokonano przeglądu chemicznych czynników ryzyka w nefropatii cukrzy-
cowej;

– stwierdzono istotne statystycznie zwiększenie aktywności π-GST u osób 
uzależnionych i spożywających alkohol w porównaniu z uzależnionymi niespo-
żywającymi alkoholu; 

– opracowano oznaczenia nowych wskaźników diagnostycznych KIM-1, trans-
ferryny, kolagenu IV;

– badano narażenie na tlenek węgla strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej;
– współuczestniczono w opracowaniu biodegradowalnych nośników insuliny 

stymulujących syntezę kolagenu (współpraca z placówkami naukowymi z Berlina);
– współuczestniczono w badaniach nad tworzeniem faz ciekłokrystalicznych 

przez DNA plazmidowe, w analizie wyników PCR-RFLP przydatnych w typowaniu 
szczepów klinicznych Mycobacterium tuberculosis i Trichophyton rubrum z regio-
nu Dolnego Śląska (współpraca z Instytutem Immunologii PAN we Wrocławiu); 

– wykonano badania nad potencjalnym lekiem o własnościach przeciwnowo-
tworowych (KP972), ocenę toksyczności i określenie mechanizmu oddziaływania 
na enzymatyczną barierę antyoksydacyjną;

– badano czynność nerek podczas metadonowej terapii uzależnień od narko-
tyków. Wykazano, że IL-18, NGAL, α-GST, π-GST oraz β2-mikroglobulina mają 
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dużą wartość diagnostyczną w ocenie funkcji nerek u narkomanów. Stwierdzone 
w badaniach zmniejszające się stężenie IL-18 oraz spadek aktywności NAG i izo-
enzymów transferazy glutationowej (α- i π-GST) w moczu podczas substytucyj-
nej terapii metadonem potwierdza korzyści wynikające z zastąpienia klasycznych 
opioidów metadonem. Problematyka podjęta w tym temacie dotyczy ochrony 
zdrowia osób uzależnionych od narkotyków, mieszkańców Wrocławia, którzy są 
leczeni w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uza-
leżnień we Wrocławiu;

– powołano Pracownię Prewencji Toksykologicznej i Chemicznej Kanceroge-
nezy;

– kontynuowano badania nad udziałem reakcji wolnorodnikowych w chemicz-
nej kancerogenezie i badania nad środkami ochronnymi, m.in. bajkaliną i nową 
formą koenzymu Q10;

– zoptymalizowano warunki oznaczania profilu aminokwasowego w moczu 
jako biomarkerów uszkodzeń nerek z wykorzystaniem chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektrometrią mas (GS-MS);

– opracowano oznaczanie transferryny i kolagenu IV jako wskaźników do diag- 
nostyki nefropatii cukrzycowej; wykazano związek między stężeniem transferry-
ny a cholesterolu;

– kontynuowano badania interakcji chromu z estradiolem i jego metabolitami, 
istotne m.in. w aspekcie oceny zagrożenia kobiet suplementami odchudzającymi 
zawierającymi chrom (badania poszerzają wiedzę nt. roli estrogenów i ich interak-
cji z czynnikami środowiskowymi);

– dokonano wstępnej oceny przydatności koenzymu Q10 w chorobach przyzę-
bia, szczególnie nowej formy PureSorb Q40. Oceniono udział reaktywnych form 
azotu w mechanizmie oddziaływania koenzymu Q10 oraz cisplatyny i pochodnej 
pirydopirazolopirymidyny;

– przeprowadzono badania markerów pracy nerek u pracowników laborato-
rium Wydziału Farmaceutycznego w aspekcie oceny nefrotoksycznego działania 
czynników narażenia;

– badano aktywność przeciwbakteryjną i antyproliferacyjną oraz toksyczność 
nowych pochodnych oksazolo- i pirazolopirydyny (wzorzec lewofloksacyna). 
Zgłoszono wniosek patentowy dotyczący hamowania Pseudomonas aeruginosa; 
dokonano przeglądu aktualnie stosowanych leków w infekcjach Pseudomonas;

– dokonano przeglądu nefrotoksycznego działania leków przeciwwirusowych 
u osób zarażonych HIV. Przeprowadzono badania w grupie 86 pacjentów za-
każonych wirusem HIV konsultowanych w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej 
HIV/AIDS we Wrocławiu. Wykazano, że oznaczanie wydalania β2M i RBP może 
być pomocne we wczesnej diagnostyce dysfunkcji kanalików nerkowych (badania 
mają znaczenie dla zdrowia publicznego);

– powołano Pracownię Toksykologii Molekularnej i podjęto badania na liniach 
komórkowych, także nad genotypem wolnej acetylacji (badania mają znaczenie 
w indywidualizacji terapii i ocenie osobniczej wrażliwości na toksyny);

– opracowano monografię nt. toksyczności preparatów roślinnych (wydawnic-
two „Lek roślinny” – znaczenie w aspekcie oceny zagrożeń przy niekontrolowa-
nym stosowaniu preparatów roślinnych);

– oceniono wstępne zastosowania jądrowego rezonansu magnetycznego 
(IRES-NMR) do identyfikacji profilu aminokwasowego w moczu w przypadku 
toksycznego uszkodzenia nerek;

– nawiązano współpracę z Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
i podjęto badania nad wpływem czynników środowiskowych na zapadalność na 
raka pęcherza moczowego (ankieta, badania biochemiczne, genetyczne);

– wdrożono oznaczenia nowych markerów przydatnych w diagnostyce raka 
pęcherza i uszkodzeniach nerek (białko NMP22, KIM-1, BLCA-4, uroplakiny);

– podjęto prace przygotowujące Pracownię Markerów Nefrotoksyczności do 
akredytacji GLP; 

– przybliżono mechanizm roli aktywnych form tlenu i azotu w raku pęcherza 
jako modelu do chemoprewencji; 

– wykazano ochronną rolę wybranych związków pochodzenia naturalnego 
w toksycznych uszkodzeniach płytek krwi i stwardnieniu rozsianym (współpraca 
z Uniwersytetem Łódzkim);

– oceniono udział związków pochodzenia naturalnego w  mechanizmach 
ochronnych uszkodzenia białek indukowanych stresem oksydacyjnym i azoto-
wym;

– badano wpływ modyfikacji albuminy w warunkach narażenia na czynniki 
utleniające i nitrujące w aspekcie wiązania leków;

– zbadano rolę chitotriozydazy w rozwoju cukrzycy typu 2 i jej powikłań oraz 
dokonano analizy jej struktury;

– wykazano związek szlaków metabolicznych witaminy D3 w patomechani-
zmie chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych;

– dokonano oceny roli melatoniny w chorobach neurodegeneracyjnych i no-
wych możliwości leczenia stwardnienia rozsianego (prace przeglądowe – współ-
praca z Uniwersytetem Łódzkim).

Powyższe badania realizowano we współpracy z katedrami i klinikami Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu, Instytutem Immunologii PAN we Wro-
cławiu, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Wrocławską, RootInnovation Wro-
cław, Tissue Engineering Laboratory, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative 
Therapies, Department of Reumatology and Clinical Immunology, Charité-Uni-
versitätsmedizin Berlin.

Pracownicy uczestniczyli ponadto w wyjazdach w ramach programu Erasmus+ 
oraz odbyli staże zagraniczne.

W Katedrze i Zakładzie Toksykologii w okresie 2010–2015 były prowadzone 
zajęcia dydaktyczne z toksykologii (wykłady, ćwiczenia, seminaria) dla studen-
tów IV roku Wydziału Farmaceutycznego z OAM (kierunek – farmacja); do 
2011 r. – wykłady i ćwiczenia z toksykologii dla studentów II roku WNoZ (kie-
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runek – ratownictwo medyczne); do 2012 r. – wykłady, ćwiczenia, seminaria 
z toksykologii przemysłowej w ramach fakultetu toksykologia przemysłu farma-
ceutycznego do 2012 r., a od 2013 r. praktyczne aspekty przemysłu farmaceu-
tycznego dla studentów IV roku Wydziału Farmacutycznego z OAM; od 2014 r. 
wykłady, seminaria z farmakoepidemiologii dla studentów V roku Wydziału 
Farmaceutycznego z OAM (kierunek – farmacja) oraz seminaria z przedmiotu 
składniki odżywcze w homeostazie organizmu dla studentów II roku Wydziału 
Farmaceutycznego z OAM (kierunek – analityka medyczna); ćwiczenia specja-
listyczne z metodologią badań naukowych dla magistrantów kierunku farmacja 
i analityka medyczna. 

W okresie sprawozdawczym 47 studentów napisało prace magisterskie pod 
opieką promotorów, pracowników Katedry (36 studentów na kierunku farmacja, 
11 na kierunku analityka medyczna). Pracownicy Katedry prowadzili również 
wykłady i szkolenia dla farmaceutów i lekarzy rodzinnych w ramach szkolenia 
podyplomowego (także współuczestniczyli w opracowaniu pytań testowych). Pro-
wadzone były również zajęcia dydaktyczne w j. angielskim (seminaria, ćwiczenia, 
konsultacje z wykładów, egzaminy) dla studentów programu Erasmus (Włochy, 
Turcja), realizowano także praktyki dla studentów zagranicznych w ramach SEP 
(Rumunia), co wiązało się z opracowaniem specjalnych programów w j. angiel-
skim. Nieustannie zgłaszano gotowość naboru na studia doktoranckie i uczest-
niczono w rekrutacji, podejmując i realizując obowiązki promotora (6 słuchaczy 
studiów doktoranckich). 

W ramach podnoszenia jakości kształcenia zgłaszano nowe programy zajęć 
fakultatywnych, takie jak „Wykorzystanie techniki PCR w naukach medycznych 
i badaniach toksykologicznych”, „Szczególne przypadki zatruć ksenobiotykami 
analizowane post factum i post mortem”, współuczestniczono także w realizacji 
zajęć fakultatywnych Historia trucizn i trucicieli oraz Szybkie testy diagnostyczne 
dostępne w aptece. Opracowano nowy skrypt dla studentów IV roku Wydziału 
Farmaceutycznego pt.: Skrypt do zajęć z toksykologii przemysłowej (2011 r.) oraz 
program w j. angielskim z toksykologii dla studentów Erasmusa. 

W 2015 r. odbyła się obrona pracy doktorskiej, której promotorem była dr hab. 
A. Piwowar, prof. nadzw.

Podnoszono kwalifikacje dydaktyczne poprzez udział pracowników w licz-
nych szkoleniach np. w „Kursie podnoszącym kwalifikacje dydaktyczne” (2014 r.), 
projekcie „Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we 
Wrocławiu” ze środków UE (2014 r.). Pracownicy Katedry brali również aktywny 
udział (wykłady, ćwiczenia) w Dolnośląskim Festiwalu Nauki (2015 r.). 

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną pracownicy 
Katedry w latach 2010–2015 uzyskali 12 nagród JM Rektora UMW (8 nagród 
naukowych, 3 nagrody dydaktyczno-organizacyjne oraz nagrodę za pracę na 
rzecz Uczelni przekraczającą zakres obowiązków służbowych), 1 nagrodę Mi-
nistra Zdrowia, 2 odznaczenia (Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji 
Edukacji Narodowej).
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Z akład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka został utworzony na Wydziale 
Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej w maju 2003 r. Za-
kład mieścił się w budynku Akademii Medycznej przy ul. Grunwaldzkiej 2,  

w którym wcześniej funkcjonowało Medyczne Studium Zawodowe. Pierwszym 
kierownikiem Zakładu (do 2006 r.) była mgr Maria Paroń. Obecnie obowiązki 
kierownika pełni dr n. med. Lilla Pawlik-Sobecka. W jednostce są zatrudnieni 
diagności laboratoryjni z prawem wykonywania zawodu oraz technik analityki 
medycznej. Zakład przygotowuje absolwentów Oddziału Analityki Medycznej do 
pracy w laboratoriach. 

W listopadzie 2009 r. ze struktury Zakładu zostało wydzielone Diagnostycz-
ne Laboratorium Dydaktyczne jako odrębna jednostka szkoleniowa. Mimo takiej 
restrukturyzacji, obie jednostki ściśle ze sobą współpracują badawczo, organiza-
cyjne i dydaktycznie.

W 2014 r. Zakład został przeniesiony do nowoczesnego Zintegrowanego Cen-
trum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego UMW, gdzie wyposażone 
sale dydaktyczne i pomieszczenia laboratoryjne umożliwiają kształcenie przy-
szłych diagnostów oraz realizację projektów naukowych. 

Tematyka badawcza jednostki koncentruje się głównie w obszarze chorób cy-
wilizacyjnych, a także obejmuje problemy z zakresu diagnostyki hormonalnej. Pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni współpracują z zespołami badawczymi w ramach 
Wydziału Farmaceutycznego oraz poza nim. Obecny kierunek działań nauko-
wych dotyczy badań nad opracowywaniem nowych metod diagnostycznych oraz 
ich walidacji, szczególnie z zakresu metodyki oznaczenia makroplolaktyny oraz 
poszukiwanie biomarkerów, które mogą być wykorzystane do tworzenia nowych 
algorytmów postępowania diagnostycznego chorób cywilizacyjnych.

W listopadzie 2014 r. Sylwia Płaczkowska obroniła rozprawę doktorską pt. La-
boratoryjne wskaźniki profilu metabolicznego w ocenie ryzyka wystąpienia insuli-
nooporności u ludzi młodych. 

Od 2011 r. w Zakładzie Praktycznej Nauki Analityka są prowadzone prace ma-
gisterskie, które zdobywają nagrody i wyróżnienia w Wydziałowym Konkursie 
Prac Magisterskich oraz, ze względu na interesującą tematykę, biorą udział w kon-
kursie „Wrocławska Magnolia” organizowanym przez Prezydenta Wrocławia.

Celem dydaktycznym Zakładu Praktycznej Nauki Zawodu Analityka jest szko-
lenie studentów na zajęciach typowo praktycznych i przygotowanie do przyszłe-
go zawodu diagnosty laboratoryjnego. Pracownicy realizują proces dydaktyczny 
z wykorzystaniem laboratorium diagnostycznego, w którym studenci mogą po-
znać cały proces diagnostyczny od pobrania materiału biologicznego do wyda-
nia wyniku. Jest to unikalna forma prowadzenia ćwiczeń. W ramach przedmiotu 
praktyczna nauka zawodu studenci nabywają umiejętności pozyskiwania materia-
łu biologicznego również na nowoczesnych fantomach.

W jednostce wprowadzono zajęcia dydaktyczne prowadzone na bazie obcej, 
co pozwala na zaznajomienie przyszłych diagnostów ze specyfiką pracy dużych 
laboratoriów usługowych oraz szpitalnych.

Zakład Praktycznej Nauki  
Zawodu Analityka

dr Lilla Pawlik-Sobecka
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W ramach Zakładu prężnie działa Koło Naukowe Młodych Analityków, któ-
rego członkowie zdobywają wyróżnienia na konferencjach młodych naukowców, 
publikują prace naukowe oraz doniesienia zjazdowe na konferencjach naukowych. 

Prawie od początku istnienia Zakładu pracownicy współpracują ze studentami 
zrzeszonymi w Forum Dolnośląskim Analityków. Wynikiem tej współpracy są 
corocznie organizowane konferencje, w których czynny udział biorą zarówno pra-
cownicy naukowi, doświadczeni diagności laboratoryjni, jak i studenci analityki 
medycznej. Konferencje cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno studentów, 
jak i pracowników naukowo-dydaktycznych. Ukoronowaniem tej współpracy było 
zdobycie przez studentów I miejsca na Symulacjach Diagnostycznych w 2015 r. 
oraz współudział w organizacji II Symulacji Diagnostycznych w 2016 r.

W czerwcu 2010 r. Wydawnictwo Akademii Medycznej wydało skrypt pt. Pod-
stawy diagnostyki laboratoryjnej, który cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem nie tylko wśród społeczności akademickiej naszej Uczelni, ale również wśród 
pracowników innych uczelni medycznych.

W latach 2009–2011 pracownicy Zakładu uczestniczyli w realizacji projektu 
współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Studia Podyplomowe z Diagnostyki Laboratoryjnej”. W ramach projektu w Za-
kładzie został przeprowadzony Praktyczny Egzamin Państwowy, po zdaniu któ-
rego absolwenci uzyskali uprawnienia do ubiegania się o wpis na listę diagnostów 
laboratoryjnych.

W jednostce, oprócz prac naukowych oraz praktycznych zajęć dydaktycznych, 
są cyklicznie organizowane akcje i działania promujące Uczelnię, zawód diagnosty 
oraz ochronę zdrowia. Od kilku lat pracownicy wraz ze studentami zrzeszonymi 
w Forum Dolnośląskim Analityków wspierają akcje na rzecz WOŚP, przez wyko-
nywanie badań w zamian za zakupione na rzecz WOŚP cegiełki. Organizowane są 
spotkania z grupami gimnazjalistów i przedszkolaków w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Prowadzone 
są również zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci. Wszystkie te akcje mają na celu 
poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 
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Diagnostyczne Laboratorium Dydaktyczne zostało powołane 28.09.2009 r. 
jako samodzielna jednostka Wydziału Farmaceutycznego. Jego pomiesz-
czenia znajdowały się na parterze budynku dawnego Medycznego Stu-

dium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda, przy ul. Grunwaldzkiej 2. Labora-
torium prowadziło działalność dydaktyczną dla studentów analityki medycznej 
oraz usługową dla pacjentów ambulatoryjnych z zakresu podstawowej diagnostyki 
hematologicznej, biochemicznej, koagulologicznej oraz analityki ogólnej. Dzięki 
takiemu połączeniu, nauczanie przedmiotu praktyczna nauka zawodu było re-
alizowane w sposób unikatowy na skalę kraju. Możliwość bezpośredniego kon-
takt u studentów z „żywym organizmem pacjenta” oraz nowoczesne wyposaże-
nie aparaturowe dawało im możliwość zdobycia specjalistycznych umiejętności 
praktycznych. Jako pierwsza obowiązki kierownika jednostki oraz laboratorium 
usługowego pełniła mgr Ewa Małolepsza. W lipcu 2014 r. Diagnostyczne Labo-
ratorium Dydaktyczne wraz z Zakładem Praktycznej Nauki Zawodu Analityka 
zostało przeniesione do nowego budynku w Zintegrowanym Centrum Eduka-
cji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 
UMW przy ulicy Borowskiej 211a we Wrocławiu. 

W tym samym czasie zmieniona została również nazwa jednostki na Dia-
gnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne. Kiedy w 2014 r. na emeryturę 
przeszła mgr E. Małolepsza, obowiązki Kierownika jednostki przejęła mgr Renata 
Zygmuntowicz-Aniśko. Działalność Diagnostycznego Laboratorium Naukowo-
-Dydaktycznego w latach 2010–2015 skupiała się głównie na dydaktyce z zakresu 
praktycznej nauki zawodu dla IV i V roku analityki medycznej, realizowanej na 
bazie jednostki oraz w Laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. 
Jana Mikulicza-Radeckiego, a także prowadzeniu seminariów z Diagnostycznej 
Opieki Medycznej. Pracownicy jednostki od wielu lat wspierają akcje organizo-
wane przez studentów analityki medycznej, m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy oraz Symulacje Diagnostyczne, a także propagują naukę wśród najmłod-
szych poprzez organizację warsztatów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Diagnostyczne Laboratorium 
Naukowo-Dydaktyczne
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Z akład Biomedycznych Analiz Środowiskowych uzyskał status Katedry 
w grudniu 2011 r. W wyniku postępowania konkursowego na stanowis- 
ku kierownika została zatrudniona prof. dr hab. Halina Milnerowicz na 

etacie profesora zwyczajnego od 2010 r. W Katedrze i Zakładzie Biomedycznych 
Analiz Środowiskowych jest zatrudnionych 8 osób, w tym 5 na etatach naukowo-
-dydaktycznych i 3 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz 
4 doktorantów. Na etacie adiunkta jest zatrudnionych 3 pracowników: dr n. farm. 
Anna Bizoń, dr n. chem. Marta Kepinska (z domu Zalewska) oraz dr n. farm. Ma-
riola Śliwińska-Mossoń. W latach 2010–2011 przeprowadzono 2 przewody dok-
torskie. W 2012 r. na emeryturę odszedł dr n. farm. Waldemar Sajewicz. W 2012 r. 
jednostka została przeniesiona z ul. Grunwaldzkiej 2 na ul. Borowską 211 do nowo 
wybudowanych budynków Wydziału Farmaceutycznego. Pozyskane pomieszcze-
nia znacznie polepszyły warunki organizacji pracy naukowej i dydaktycznej.

W Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych funkcjonu-
ją 3 pracownie specjalistyczne: Pracownia Badań nad Metalotioneiną (opiekun: 
dr A. Bizoń), Pracownia Elektroforezy Kapilarnej (opiekun: dr inż. M. Kepinska) 
oraz Pracownia Toksykologii i Metabolizmu Ksenobiotyków (opiekun: dr M. Śli-
wińska-Mossoń).

W 2015 r. został zatrudniony na pół etatu prof. dr hab. Rene Kizek z Zakładu 
Farmakologii i Toksykologii Człowieka na Uniwersytecie w Brnie. Pracownicy Ka-
tedry współpracują naukowo w dziedzinie badań nad metalotioneiną z Zakładem 
Chemii i Biochemii Uniwersytetu Mendla w Brnie, gdzie wykonują analizy z wy-
korzystaniem metod elektrochemicznych.

Pracownicy Katedry współpracują także z innymi jednostkami UMW: z II Ka-
tedrą i Kliniką Ginekologii i Położnictwa, Katedrą i Kliniką Chirurgii Przewodu 
Pokarmowego, II Kliniką i Katedrą Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicz-
nej, Katedrą Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej oraz z jednostkami spoza 
Uczelni: Katedrą Patomorfologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zakładem Teleradioterapii w Dolnośląskim 
Centrum Onkologii we Wrocławiu. 

Działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień dotyczących skutków 
zaburzeń na poziomie molekularnym, wynikających ze środowiskowego narażenia 
na ksenobiotyki, w tym szczególnie pochodzących z dymu papierosowego. W po-
znaniu mechanizmów tych oddziaływań są stosowane nowoczesne metody pro-
teomiki, immunohistochemii, analizy enzymatycznej i enzymoimmunologicznej. 

W latach 2010–2015 uzyskano wsparcie finansowe na realizację badań na-
ukowych: 

− 2 granty PRELUDIUM z NCN: „Udział metalotioneiny w równowadze pro/ 
/antyoksydacyjnej osób narażonych na ksenobiotyki środowiskowe” oraz „Wpływ 
narażenia na ksenobiotyki dymu tytoniowego na profil białkowy i transport żelaza 
we krwi kobiet ciężarnych”;

− 4 granty dla młodych maukowców: „Zaburzenie równowagi pro/antyoksy-
dacyjnej u osób narażonych na ksenobiotyki środowiskowe”, „Ocena endokrynnej 
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funkcji trzustki u palących pacjentów z przewlekłym zapaleniem tego narządu 
i współistniejącą cukrzycą”, „Badanie wpływu czynników środowiskowych na eks-
presję izoform metalotioneiny” oraz „Wpływ wiązania metali na proces polimery-
zacji metalotioneiny badany z użyciem elektroforezy kapilarnej”.

Uzyskano także wsparcie finansowe na realizację następujących zadań statuto-
wych: „Rozdział izoform metalotioneiny w materiale biologicznym”, „Modyfikacja 
oksydacyjnych reakcji hemoglobiny przez leki zawierające podstawnik tiolowy”, 
„Wpływ ksenobiotyków dymu tytoniowego na status antyoksydacyjny i parametry 
diagnostyczne u pacjentów ze schorzeniami trzustki” oraz „Wpływ ksenobiotyków 
środowiskowych na aktywność paraoksonazy i innych antyoksydantów.”

W  latach 2010–2015  opublikowano liczne prace naukowe w  języku pol-
skim i angielskim w czasopismach z listy A o łącznej punktacji KBN = 947 pkt. 
i IF = 67,463 pkt. 

W 2010 r. pracownicy Katedry zostali wyróżnieni Zespołową Nagrodą Mini-
stra Zdrowia za cykl 7 publikacji dotyczących stresu oksydacyjnego, antyoksydan-
tów i zaburzeń funkcji trzustki.

Otrzymali także kilka Zespołowych Nagród JM Rektora UMW:
− za cykl publikacji i monografię dotyczącą wpływu palenia papierosów na stan 

zdrowia ludzi i stężenia oznaczonych markerów stanów zapalenia trzustki (2011 r.);
− za cykl prac dotyczących interakcji ksenobiotyków: metali ciężkich i leków 

zawierających grupy tiolowe i metalotioneiny w stresie oksydacyjnym (2012 r.);
− za cykl prac dotyczących zaburzeń metabolizmu wywołanych narażeniem 

ludzi na ksenobiotyki środowiskowe (2013 r.);
− za autorstwo podręcznika dla studentów analityki medycznej pt.: Toksykolo-

gia środowiskowa i kliniczna. Wybrane zagadnienia (2014 r.);
− za cykl 7 prac dotyczących prozapalnego działania ksenobiotyków i ich wpły-

wu na status pro/antyoksydacyjny u ludzi (2014 r.);
− za cykl prac dotyczących zaburzeń molekularnych spowodowanych naraże-

niem na dym tytoniowy (2015 r.); 
− za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej (2015 r.).
Ważnym celem Katedry jest organizacja procesu dydaktycznego dla studen-

tów Oddziału Analityki Medycznej i nauczanie z przedmiotu toksykologia środo-
wiskowa i kliniczna, które jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i semi-
narium magisterskiego. Od 2014 r. są prowadzone ponadto wykłady i seminaria 
z przedmiotu higiena z epidemiologią. Katedra corocznie zgłasza bogatą ofertę 
przedmiotów fakultatywnych dla wszystkich studentów Wydziału Farmaceutycz-
nego z Oddziałem Analityki Medycznej.

W celu ułatwienia procesu dydaktycznego przygotowano dla studentów 2 pod-
ręczniki:

− M. Śliwińska-Mossoń, A. Bizoń, H. Milnerowicz, Toksykologia środowiskowa 
i kliniczna. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMW, 2013; 

− E. Sieradzka, H. Milnerowicz, Wybrane zagadnienia z chemii kosmetyków dla 
studentów kosmetologii, Wyd. AWF, 2013.

W Katedrze i Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych jest prowa-
dzonych ok. 10 prac magisterskich rocznie, wykonywanych przez studentów obu 
kierunków: farmacji i analityki medycznej.

Przy jednostce prężnie działa SKN, którego studenci są zaangażowani w prace 
naukowe i uczestniczą w licznych konferencjach o zasięgu krajowym i międzyna-
rodowym. W 2015 r. SKN przy Katedrze Biomedycznych Analiz Środowiskowych 
zajęło I miejsce w rankingu wszystkich studenckich kół naukowych UMW. 
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Z akład Humanistycznych Nauk Lekarskich Wydziału Farmaceutycznego 
powstał w 2007 r. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Bożena Płonka-
-Syroka. Zakład zatrudniał w latach 2007–2015 oprócz kierownika nastę-

pujących pracowników naukowo-dydaktycznych: dr Aleksandrę Szlagowską (lata 
2007–2013 adiunkt, a od 2014 r. starszy wykładowca), mgr Justynę Stacherzak-
-Raczkowską (lata 2007–2013 asystent) i mgr Agnieszkę Kaźmierczak (od 2010 r. 
asystent). W 2013 r. w Zakładzie podjął pracę dr Mateusz Dąsal (adiunkt). W la-
tach 2007–2011 siedziba Zakładu znajdowała przy ul. Parkowej 34. Od 2011 r. mie-
ści się w kampusie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a. W la-
tach 2007–2011 w strukturze jednostki znajdowało się także Muzeum Farmacji, 
w którym był zatrudniony mgr Andrzej Syroka. W 2011 r., wraz z zakończeniem 
remontu docelowej siedziby Muzeum Farmacji przy ul. Kurzy Targ 4, Muzeum 
zostało wyodrębnione z Zakładu i podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydzia-
łu Farmaceutycznego z OAM. Kierownikiem Muzeum nadal jest mgr A. Syroka. 
Obie jednostki humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego współpracują ze sobą 
na polu naukowym i organizacyjnym. 

Zakład prowadzi działalność naukową w obszarze historii medycyny i farmacji, 
antropologii wiedzy, antropologii medycznej, psychologii i socjologii. W ramach 
działalności statutowej, pod kierunkiem prof. B. Płonki-Syroki, były realizowane na-
stępujące programy badawcze: „Nauka romantyczna XIX w. i jej współczesne dzie-
dzictwo” (2007 r.); „Humanistyczne aspekty nauki. Miłość mężczyzny. Społeczno-
-kulturowe mechanizmy kreowania emocji” (2007–2008); „Humanistyczne aspekty 
nauki. Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji” 
(2007–2008); „Nauka i społeczeństwo w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym” 
(2009–2011); „Historia medycyny i farmacji w perspektywie antropologii kultu-
rowej” (2009–2011); „Historia farmacji śląskiej” (2010–2012); „Kultura uzdrowis- 
kowa w Europie” (2012–2014); „Historia medycyny i farmacji polskiej w kontekście 
historyczno-porównawczym” (2012–2014); „Metodologia historii nauki i historia 
historiografii nauki” (2013–2015). Dwa dalsze programy były realizowane pod 
kierunkiem dr A. Szlagowskiej: „Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecz-
nej i historycznej” (2009–2011) i „Dyskurs reprodukcyjny w Polsce w XIX–XXI 
wieku” (2015–2016). Rezultatem prowadzonych w ramach programów ST badań 
były monografie autorstwa B. Płonki-Syroki: Niemiecka medycyna romantyczna 
(Warszawa 2007); Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii (wyd. 3, Wrocław 
2007) i Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropologii wiedzy (Wrocław 
2013) oraz monografia autorstwa B. Płonki-Syroki, A. Szlagowskiej, J. Stache-
rzak-Raczkowskiej i A. Patyk Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecznej 
i historycznej (Wrocław 2012). W latach 2010–2015 wydano też ponad 70 tomów 
monografii zbiorowych pod red. B. Płonki-Syroki i wsp. publikowanych w seriach 
afiliowanych przy Zakładzie Humanistycznych Nauk WF UMW (Studia z Dzie-
jów Kultury Medycznej; Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu; Kultura uzdrowiskowa w Europie; Doświadczanie 
choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych; Wielkie mity kultury; Orbis 
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exterior – orbis interior; Antropologia wiedzy; Antropologia emocji; Antropologia 
miłości; Kultura i emocje; Lek roślinny; Kultura medyczna krajów pozaeuropej-
skich), w recenzowanych czasopismach specjalistycznych (m.in. „Medycyna No-
wożytna”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, „Wiek XIX”) oraz seriach afilio-
wanych poza UMW („Stromata Antrhopologica”, „Czystość i Brud”, „Europäische 
Wissenschaftsbeziehungen”, „Gesundheit und Wasserkultur”, „Medizin und Ju-
dentum”). Do najważniejszych publikacji zbiorowych wydanych w seriach afilio-
wanych przy Zakładzie należą: B. Płonka-Syroka (red.), My i wy. Spory o charak-
ter racjonalności nauki (2010 r.); B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Nauka 
w kontekście wzorców kultury (2010 r.); B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), Źródło 
historyczne jako tekst kultury (2014 r.); B. Płonka-Syroka (red.), Antropologia me-
dycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym (2008 r.); 
B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antropologii 
medycyny i farmacji społecznej (2009 r.); B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek wobec 
choroby (2010 r.); B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii medy-
cyny i farmacji XIX i XX wieku (2011 r.); B. Płonka-Syroka, Problemy diagnostyki 
i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych i społecznych (2012 r.); B. Płonka-Syroka, 
A. Szlagowska (red.), Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porów-
nawcza analiza dyskursów (2013 r.); B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość 
spełniona – miłość niespełniona (2010 r.); B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Sy-
roka, K. Marchel (red.), Miłość idealna, miłość dziecka (2013 r.); B. Płonka-Syro-
ka, K. Marchel, A. Syroka (red.), Miłość sprzedajna (2014 r.); B. Płonka-Syroka, 
K. Marchel (red.), Cisza i milczenie (2010 r.); B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), 
Wykluczanie (2010 r.); B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska (red.), Tęsknota (2010 r.); 
B. Płonka-Syroka, M. Szymczak (red.), Groza (2010 r.); B. Płonka-Syroka, M. Szym-
czak (red.), Słabość i siła (Wrocław 2010 r.); B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), 
Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym 
(2010 r.); B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak-Raczkowska (red.), Motywy i formy sprze-
ciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym (2010 r.); B. Płonka-Syroka, K. Mar-
chel, Prowincjonalizm w kulturze europejskiej (2010 r.); B. Płonka-Syroka, A. Szla-
gowska (red.), Zabijać i umierać (Wrocław 2010 r.); B. Płonka-Syroka, E. Rudolf 
(red.), Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa (Wro-
cław 2010 r.); B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze 
europejskiej. Studium porównawcze (Wrocław 2012 r.); B. Płonka-Syroka, A. Sy-
roka, Obrazy świata jako konstrukty kultury (Wrocław 2012 r.); B. Płonka-Syroka 
(red.), Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów (Wrocław 
2014 r.); B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł, Lek roślinny (t. 1–3, Wrocław 2012– 
–2014); B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, A. Syroka (i wsp.) Kultura uzdrowi-
skowa w Europie (t. 1–6, Wrocław 2012–2014); B. Płonka-Syroka, Ł. Braun (red.), 
Kultura medyczna islamu (Wrocław 2015 r.). 

W pracach redakcyjnych serii afiliowanych przy Zakładzie uczestniczyli pracowni-
cy naszej jednostki (A. Szlagowska, M. Dąsal, A. Kaźmierczak, J. Stacherzak-Raczkow-
ska), Muzeum Farmacji (A. Syroka, K. Marchel, K. Sudoł, E. Rudolf, Ł. Braun) i UWr. 

W monografiach autorskich oraz w wyżej wymienionych seriach znajdował 
odbicie standard metodologiczny antropologii wiedzy wpisujący naukę i jej dzieje 
w szerszy kontekst kulturowy, polityczny i społeczny. Prowadzone w Zakładzie 
badania kładły duży nacisk na analizy krytyczno-porównawcze, wpisując medy-
cynę w świadomość społeczną epoki, porównując drogi rozwoju medycyny i far-
macji w różnych krajach europejskich, medycyny europejskiej i tradycji leczniczej 
innych kręgów kulturowych. Powyższe ujęcie metodologiczne zostało obszernie 
przedstawione w monografii B. Płonki-Syroki pt. Medycyna w historii i kulturze 
(2013 r.). Rezultaty badań prowadzonych w latach 2010–2015 w ramach progra-
mów ST były także publikowane w licznych czasopismach i seriach naukowych 
w formie artykułów. Do reprezentatywnych prac powstałych w ramach działal-
ności ST należą prace B. Płonki-Syroki: Imputacje kulturowe w kształtowaniu się 
obrazu natury w myśli europejskiej od XVI do końca XIX wieku, Zarys zagadnie-
nia (2010 r.); Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie się 
standardu antropologii wiedzy (2010 r.); Antropologia medycyny – geneza i po-
le badań (2010 r.); Medycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki 
porównawczej (2011 r.); Uwarunkowania medyczne i społeczne kształtowania się 
standardu kultury uzdrowiskowej w Europie czasów nowożytnych – rys historyczny 
(2013 r.); Kultura uzdrowiskowa w Polsce w latach 1918–2012. Społeczno-kulturo-
we uwarunkowania zmiany jej modelu (2013 r.); Spór o model medycyny klinicznej 
w Europie (1750–1850): Francja, Austria i Prusy – odmienne warianty moderni-
zacji (2015 r.); Metodologia Ludwika Flecka w kontekście standardu teoretycznego 
medycyny klinicznej (1750–1935) (2015 r.); System policji lekarskiej Johanna Pete-
ra Franka jako przykład realizacji oświeceniowej idei prawa do zdrowia (2015 r.); 
A. Szlagowskiej: Późne macierzyństwo – wybór czy konieczność (2010 r.); Spra-
wa Annie Besant i Charlsa Bradlaugha, czyli słów kilka o propagowaniu kontroli 
urodzeń i antykoncepcji w XIX-wiecznej Europie (2011 r.); Problemy komunikacji 
w relacjach lekarz–pacjent w kulturze ludowej oraz wynikająca z nich aproba-
ta dla działalności znachorów i uzdrowicieli (2013 r.); Korzystanie z pseudotera-
pii niezgodnych ze standardem klinicznym jako skutek braku dostatecznej opieki 
medycznej, dostępu do informacji oraz wsparcia społecznego osób chorych i nie-
pełnosprawnych (2014 r.); Justyna Budzińska-Tylicka i inne działaczki społeczne 
dwudziestolecia międzywojennego a kwestia kontroli urodzeń i karalności aborcji 
(2015 r.); J. Stacherzak-Raczkowskiej: Doświadczanie choroby i poczucie jakości 
życia przez osoby po wszczepieniu pomostów naczyniowych (2010 r.); Znaczenie 
sprzeciwu dla rozwoju jednostki z perspektywy wybranych teorii psychologicznych 
(2010 r.); Analiza reakcji na śmierć gwałtowną – fora internetowe z perspektywy 
psychologicznej (2010 r.); Psychiatria polska po 1945 r. w porównaniu z psychiatrią 
w Wielkiej Brytanii (2012 r.); Rola psychologa na oddziałach szpitalnych a oczeki-
wania pacjentów i personelu medycznego – na przykładzie szpitali wrocławskich 
(2012 r.); A. Kaźmierczak: Doświadczanie choroby przez pacjentów z perspektywy 
relacji z personelem medycznym (2010 r.); Wpływ komunikacji z personelem me-
dycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów (2011 r.); Magia, nauka i re-
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ligia – o wyznaczaniu granic w etnologii i historii nauki (2011 r.); Infrastruktura 
uzdrowiskowa w latach 1989–2012 ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Ślą-
ska – problemy z jej wykorzystaniem po transformacji ustrojowej (2013 r.); Lek roś- 
linny w ofercie lecznictwa niemedycznego ze szczególnym uwzględnieniem terapii 
nowotworów (2013 r.); Spór starożytników z nowożytnikami w nauce XVII-wiecz-
nej w odniesieniu do dzieła Galileusza Dialog o dwu najważniejszych układach 
świata: Ptolemeuszowym i Kopernikowym (2014 r.) i M. Dąsala: Wojna z wirusami. 
Metaforyzacja kategorii choroby w świetle koncepcji językoznawstwa kognitywnego 
(2014 r.); Gdy zawodzą rytuały – ograniczenia teorii rytuału w rozwiązywaniu kon-
fliktów społecznych (2014 r.); Socjokulturowe aspekty eteromanii w Polsce w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego (2015 r.); Między mitem a nauką – wizja anty-
koncepcji doby wiktoriańskiej (2015 r.). M. Dąsal publikował także wyniki swoich 
badań prowadzonych poza ST [por. m.in. M. Dąsal, E. Sadowska (red.) Potencjał, 
talent, uzdolnienia, deficyty, niepełnosprawność. Problemy nowoczesnej edukacji 
(2015 r.)]. 

Pracownicy Zakładu uzyskali za działalność naukową nagrody i odznaczenia. 
Profesor B. Płonka-Syroka otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (2010 r.), 
medal Bene Meritus (nadawany przez Prezydenta RP, 2010 r.), indywidualne na-
grody naukowe I Stopnia JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia nauko-
we (lata 2010–2012, 2014, 2015) i w 2013 r. nagrodę zbiorową I stopnia JM Rektora 
UMW. Doktor A. Szlagowska w 2013 r. uzyskała nagrodę zespołową I stopnia JM 
Rektora UMW, a w 2014 r. nagrodę indywidualną II stopnia JM Rektora UMW 
za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Magister A. Kaźmierczak 
w 2013 r. uzyskała nagrodę zbiorową I stopnia JM Rektora UMW. Nagrodę zbio-
rową I stopnia JM Rektora UMW uzyskali także w 2013 r. pracownicy Muzeum 
Farmacji (A. Syroka, K. Marchel i K. Sudoł) za publikacje powstałe we współpracy 
z pracownikami Zakładu. 

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu podnosili kwalifikacje w ramach kształ-
cenia podyplomowego. Cztery osoby przebywały na stypendiach naukowych UE 
w ramach programu Kapitał Ludzki: prof. B. Płonka-Syroka (1.01.2011–30.04.2012,  
Niemcy, Drezno, Institut für Geschichte der Medizin der Medizinische Fakul-
tät Carl Gustav Carus der Technische Universität Dresden, temat: Christoph 
Wilhelm Hufeland i jego rola w kształtowaniu standardu medycyny klinicznej 
przełomu XVIII i XIX w.); dr A. Szlagowska (1.11–31.10.2010, Wielka Brytania, 
Londyn, Wellcome Library, temat: Antykoncepcja w kulturze euroatlantyckiej. 
Analiza dyskursów naukowych w  XIX i  XX wieku); mgr J. Stacherzak-Racz-
kowska (1.06.2011–30.05.2012, Wielka Brytania, Londyn, Wellcome Libra-
ry, temat: Koncepcje człowieka w brytyjskiej psychiatrii akademickiej w latach 
1850–1970); mgr A. Kaźmierczak (1.08–30.10.2010, Niemcy, Lipsk, Karl-Su-
dhoff-Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften der 
Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, temat: Problem modernizacji 
nauki w  luterańskim kręgu wyznaniowym (XVI–XVIII w.). Rezultatem pro-
wadzonych w ramach stypendium UE badań było opublikowanie monografii  

prof. B. Płonki-Syroki pt. Medycyna w historii i kulturze. Studia z antropologii wie-
dzy (2013 r.), która stała się podstawą wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 
naukowego profesora (IHN PAN, maj 2013 r.). Doktor A. Szlagowska zebrała ma-
teriały do pracy habilitacyjnej poświęconej historii kontroli urodzeń, mgr A. Kaź-
mierczak do pracy doktorskiej z zakresu historii nauki nowożytnej (XVI–XVIII w.) 
w Europie, a w 2015 r. ukończyła studia doktoranckie w Studium Doktoranckim 
Nauk o Kulturze przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Doktor M. Dąsal ukończył w 2015 r. studia podyplomowe 
– zarządzanie w oświacie i edukacji i rozpoczął studia menedżerskie MBA – za-
rządzanie w szkolnictwie wyższym. 

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu prowadzili współpracę naukową 
z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi. Profesor B. Płonka-Syroka 
uczestniczyła w międzynarodowych programach badawczych „Europäische Wis-
senschaftsbeziehungen” (Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt) 
i „Medizin und Judentum” (Institut für Geschichte der Medizin TU Dresden). 
Kierowała międzynarodowym programem badawczym „Historia kultury uzdro-
wiskowej” realizowanym wspólnie z Uniwersytetem w Istambule („Gesundheit 
und Wasserkultur”). Prowadziła wykłady gościnne w ramach programu Erasmus+ 
na uniwersytetach w Istambule (2012 r.) i Dreźnie (2013–2015). B. Płonka-Syroka, 
A. Szlagowska, A. Kaźmierczak i M. Dąsal wzięli udział w konferencjach nauko-
wych w Istambule, A. Szlagowska w Magdeburgu, M. Dąsal w Charkowie i Melit-
polu. Pracownicy Zakładu uczestniczyli także w kilkudziesięciu krajowych konfe-
rencjach naukowych, w tym licznych organizowanych przez Zakład. 

Profesor B. Płonka-Syroka współpracuje z Instytutem Historii Nauki PAN 
w Warszawie, od 2011 r. jest także członkiem Rady Naukowej IHN PAN. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Niemiecko-Pol-
skiego Towarzystwa Historii Medycyny, Polskiego Towarzystwa Historycznego 
i Polskiego Towarzystwa Historiograficznego. W latach 2007–2010 była człon-
kiem Komisji Historii Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki 
PAN. W latach 2011–2015 była kierownikiem Studium Doktoranckiego IHN PAN. 
Była promotorem 2 prac doktorskich z zakresu historii medycyny obronionych na 
Uniwersytecie Wrocławskim (2010–2011), recenzentem 5 habilitacji, 14 doktora-
tów i licznych pozycji wydawniczych. 

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje zajęcia obowiązkowe i fakultatyw-
ne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Opis oferty dydaktycznej Zakła-
du przedstawiła B. Płonka-Syroka w pracy Elementy humanizujące w programie 
kształcenia przed- i podyplomowego realizowanego na Wydziale Farmaceutycz-
nym z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu (2013 r.). Przedmioty obowiązkowe realizowane przez zakład to: 
historia medycyny i farmacji, socjologia, psychologia, historia filozofii i etyka za-
wodowa. W Zakładzie powstają także prace magisterskie (do 2015 r. – 36). Przed-
mioty fakultatywne to: medycyna i kultura masowa (2009 r.), sztuka negocjacji 
(2009 r.), społeczno-kulturowe tworzenie ciała (2009 r.), medialny obraz zdrowia 



 604 

– reklama farmaceutyczna (2009–2010), relacje farmaceuta–pacjent (2009–2011, 
2012), bioetyka (2010), choroby psychiczne i psychosomatyczne (2010), psycho-
logia stresu (2010–2013), farmaceuta doradcą pacjenta (2010–2013), psycholo-
giczne aspekty uzależnień (2010–2011), paramedycyna a medycyna akademicka 
(2010– 2012), profilaktyka chorób w teorii i praktyce (2013–2014), zdrowie w dia-
logu międzykulturowym (2014 r.), społeczna rola obrazu farmaceuty (2014 r.), 
warsztaty kompetencji psychospołecznych (2014 r.), etnomedycyna i etnofarmacja 
(2014 r.). Przygotowano także ofertę indywidualnych zajęć w języku angielskim 
dla studentów programu Erasmus. Zakład posiada 3 w pełni wyposażone sale 
ze sprzętem multimedialnym. Funkcję adiunkta dydaktycznego od 2008 r. pełni 
dr A. Szlagowska.
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Początek istnienia Muzeum Farmacji wiąże się z powołaniem przez JM Rek-
tora AM prof. Mariana Wilimowskiego (na wniosek Dziekana Wydziału 
Farmaceutycznego prof. Adama Nawojskiego) 24.09.1984 r. Zespołu ds. 

Muzeum Farmacji. Zespół został powołany przy Katedrze Farmacji Stosowanej 
w Zakładzie Farmacji Aptecznej i funkcjonował tam do 2007 r. Po utworzeniu 
Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego w 2007 r. zespół 
został tymczasowo połączony z tą jednostką już jako Muzeum Farmacji. W 2011 r. 
po ukończeniu remontu zabytkowej kamieniczki aptekarskiej z II poł. XIII w., 
dzięki środkom unijnym i uczelnianym, Zarządzeniem JM Rektora AM z dnia 
16 października 2011 r. Muzeum Farmacji zostało wyodrębnione z Zakładu i za-
częło funkcjonować jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Dzie-
kanowi Wydziału Farmaceutycznego. Siedzibą Muzeum została wymieniona 
wyżej zabytkowa kamieniczka przy ul. Kurzy Targ 4, zwana „Domem Śląskiego 
Aptekarza”, w której nieprzerwanie, aż do początków 1951 r., funkcjonowała ap-
teka wraz z zapleczem i mieszkaniem właściciela. Od czasu powołania zespołu do 
chwili obecnej muzeum kieruje mgr Andrzej Syroka. 

Aranżując Muzeum, wykorzystano walory zabytkowych wnętrz – średnio-
wieczne piwnice, renesansowe pomieszczenia z elementami klasycystycznymi. 
Wystawiono w nich zebrane wcześniej eksponaty. Zachowując układ chronolo-
giczno-tematyczny, utworzono stałe wystawy. Wykorzystując charakter posiada-
nych zbiorów, lokalizację terytorialną (Śląsk – będący w średniowieczu wzorem dla 
aptekarstwa polskiego) i siedzibę, przyjęto profil muzealny z zakresu historii nauki 
– historia medycyny i farmacji w kontekście antropologii nauki i kultury. Jest to 
nowość wśród muzeów aptekarstwa lub farmacji istniejących w naszym kraju. Uro-
czyste otwarcie Muzeum Farmacji nastąpiło w listopadzie 2011 r.

Kierownikiem Muzeum ponownie mianowano historyka, mgr. A.  Syrokę. 
Z uwagi na profil naukowy Muzeum są w nim zatrudnieni antropolodzy kultu-
ry – mgr Marcelina Jakimowicz, mgr Grzegorz Wiktorowski i filolog dr n. hum. 
Edyta Izabela Rudolf. W kwestiach merytorycznych z zakresu chemii, farmacji 
lub medycyny Muzeum stale współpracuje z pracownikami Wydziału Farma-
ceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. Zgodnie z umową zawartą przez 
Akademię Medyczną z unijnym donatorem Muzeum zatrudnia 4 pracowników. 
Pierwsi pracownicy Muzeum (oprócz kierownika) byli zatrudnieni na etatach in-
żynieryjno-technicznych. Od 2015 r. wszyscy pracownicy są już zatrudnieni na 
etatach naukowo-technicznych. W latach 2011–2015 w Muzeum pracowali: mgr 
Anna Andrzejewska, mgr Kaja Marchel, mgr Katarzyna Sudoł, mgr Łukasz Braun 
i mgr farm. Weronika Bednarska. Obecnie są zatrudnione następujące osoby: mgr 
M. Jakimowicz, mgr G. Wiktorowski, dr E. I. Rudolf i mgr A. Syroka. Pracownicy 
Muzeum podnoszą swoje kwalifikacje merytoryczne i zawodowe, biorąc udział 
w szkoleniach zawodowych z zakresu muzealnictwa lub prac naukowych i admi-
nistracyjnych wykonywanych w miejscu zatrudnienia.

Mimo rozdziału administracyjnego, Muzeum Farmacji nadal współpracuje 
z Zakładem Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego, m.in. podczas 

Muzeum Farmacji

mgr Andrzej Syroka
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organizowania konferencji naukowych czy wspólnych wystaw muzealnych. W la-
tach 2011–2014 Muzeum Farmacji zrealizowało w ramach działalności statuto-
wej 3 projekty naukowe. Obecnie jest w trakcie realizacji programu statutowego, 
dotyczącego rozwoju medycyny i farmacji w aspekcie naukowym, kulturowym 
i społecznym, od średniowiecza do współczesności, we wdrażaniu którego każdy 
z zatrudnionych pracowników wykorzystuje swoją fachową wiedzę, dając tym sa-
mym pełniejszy obraz rozwoju, recepcji i postrzegania medycyny i farmacji oraz 
ich przedstawicieli w aspekcie antropologii nauki i kultury. 

Muzeum inicjuje wydawanie serii wydawniczej pt. „Lek Roślinny”, w której 
dotąd ukazało się 5 tomów. Uczestniczy także w redagowaniu serii wydawni-
czych afiliowanych przy Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceu-
tycznego, takich jak „Leki i Choroby Odzwierzęce”, „Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej”, „Orbis Exterior – Orbis Interior”, „Kultura Medyczna Ludów Poza-
europejskich” i in. W latach 2007–2016 Muzeum Farmacji było także współorga-
nizatorem kilkudziesięciu konferencji naukowych organizowanych przez Zakład 
Humanistycznych Nauk WF UMW, w tym kilku międzynarodowych (w Istam-
bule, Bursie, Sanoku, Busku). Niektóre z tych konferencji odbywały się na terenie 
Muzeum, dając okazję do zaprezentowania jego kolekcji.

Na uwagę zasługuje także działalność edukacyjna Muzeum adresowana do 
studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW. Każdy student tego Wydziału od-
bywa na I lub II roku studiów obowiązkowe zajęcia w Muzeum Farmacji w ramach 
przedmiotu historia farmacji. W Muzeum odbywają się także zajęcia fakultatyw-
ne prowadzone przez pracowników Wydziału. Działalność edukacyjna obejmuje 
także młodzież szkolną i przedszkolną, i to nie tylko z Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Placówka prowadzi systematycznie lekcje muzealne i warsztaty poświęcone wy-
branym problemom z historii farmacji. Dla młodszych dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym są prowadzone zajęcia w formie zabawy edukacyjnej, podczas 
których mogą samodzielnie lepić z gliny naczynia apteczne albo „kręcić pigułki”. 
Pełny zakres lekcji i warsztatów muzealnych znajduje się na stronie internetowej 
Muzeum Farmacji, a zwiedzanie odbywa się po wcześniejszych zapisach.

Muzeum Farmacji uczestniczy także w  promocji historii i  kultury regio-
nu. Nasz obiekt znajduje się na trakcie szlaku muzealnego Wrocławia, na któ-
rym jest wskazane jako jedna z głównych atrakcji turystycznych tego miasta. 
Z tego powodu jest odwiedzane zarówno przez grupy zorganizowane, jak i tu-
rystów indywidualnych, z kraju i  z zagranicy. Pracownicy Muzeum Farmacji 
oprowadzają zwiedzających, posługując się językiem polskim i angielskim. Mu-
zeum prowadzi także systematyczne szkolenia dla przewodników oprowadzają-
cych wycieczki po naszym mieście. Oni najczęściej jednak, przyprowadzając do  
Muzeum grupy zwiedzających, korzystają z profesjonalnej pomocy pracowników. 

Wielką atrakcją dla osób zainteresowanych historią i kulturą jest organizowa-
na raz w roku, w maju, Noc Muzeów. Można wówczas odwiedzić Muzeum Farma-
cji, które przygotowuje w tym czasie specjalne warsztaty, pokazy, lekcje muzealne. 
Z roku na rok Noc Muzeów przyciąga do Muzeum Farmacji coraz większą liczbę 

zwiedzających, która obecnie przekracza 2 tys. osób. Muzeum czynnie uczestni-
czy w organizowanym we wrześniu każdego roku Dolnośląskim Festiwalu Nauki 
(koordynatorem prac związanych z festiwalem jest dr E. I. Rudolf). Odbywają się 
wtedy wykłady popularyzujące historię nauki oraz zajęcia dla młodzieży.

Za swoją działalność Muzeum Farmacji było już 2-krotnie nagradzane. 
W 2014 r. uzyskało nagrodę Ogólnopolskiego Konserwatora Zabytków „Zabytek 
zadbany” w kategorii Muzea Nauki i Techniki. W 2013 r. zostało wyróżnione Zło-
tym Laurem Konserwatora Zabytków Miasta Wrocławia. 

Działalność naukowa i wystawiennicza Muzeum Farmacji była prezentowana 
na wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych organizowanych 
przez Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji (Poznań), Sekcję Histo-
rii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Zakopane, Krapkowice, 
Sanok), Tureckie Towarzystwo Historii Medycyny i Etyki (Istambuł), Niemiec-
ko-Polskie Towarzystwo Historii Medycyny (Poznań), Europejskie Towarzystwo 
Historii Farmacji (Istambuł). W latach 2011–2015 jednostka współpracowała z In-
stytutem Historii Nauki PAN, Instytutem Historii Medycyny Collegium Medi-
cum Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Katedrą Historii Medycyny i Etyki 
Uniwersytetu w Istambule. Praktycznym wyrazem tej współpracy jest udział pra-
cowników Muzeum Farmacji (jako współorganizatora) w organizacji konferencji 
naukowych w Istambule, Sanoku, Busku i we Wrocławiu, a także systematyczne 
publikowanie artykułów naukowych m.in. w recenzowanych seriach wydawni-
czych: „Stromata Anthropologica” (Opole), „Czystość i Brud” (Bydgoszcz), „Me-
dizin und Judenthum” (Drezno), „Europäische Wissenschaftsbeziehungen” (Er-
furt), „Kultura Uzdrowiskowa w Europie” (Wrocław–Istambuł) oraz czasopiśmie 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” (IHN PAN, Warszawa). 
Muzeum należy także do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Muzeów Uczelnia-
nych i w maju 2015 r. prezentowało na konferencji naukowej w Nieborowie swo-
ją działalność naukową oraz profil ekspozycji. W okresie 2010–2015 pracownicy 
Muzeum opublikowali ponad 80 artykułów naukowych, uczestniczyli w kilku-
nastu konferencjach naukowych związanych tematycznie z profilem naukowym 
Muzeum lub z zainteresowaniami naukowymi członków zespołu muzealnego. 

Główne kierunki badań prowadzone przez pracowników Muzeum to: ustawo-
dawstwo aptekarskie i ustrój aptekarski na Śląsku w okresie nowożytnym, popu-
laryzacja wiedzy medycznej i zachowań prozdrowotnych na Śląsku w XVII–XVIII 
wieku, europejskie prawo medyczne w okresie nowożytnym, historia leku – m.in. 
stały cykl konferencji naukowych dotyczących leku roślinnego, organizowanych 
wspólnie z Zakładem Humanistycznych Nauk WF, źródłoznawstwo i metodolo-
gia z zakresu historii medycyny i farmacji, praktyczne zastosowanie antropologii 
kultury w badaniach z zakresu historii nauki, popularyzacja wiedzy medycznej 
w kontekście cenzury politycznej i religijnej na Śląsku w okresie nowożytnym, 
postrzeganie zdrowia i zawodów medycznych w kontekście współczesnych reklam 
leków (A. Syroka); medycyna krajów pozaeuropejskich – rezultatem była konfe-
rencja naukowa poświęcona medycynie krajów arabskich i pozaeuropejskich, zor-
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ganizowana w Muzeum w grudniu 2013 r. (Ł. Braun); zdrowie matki i dziecka 
w XIX wieku (K. Marchel); marketing farmaceutyczny (K. Sudoł); etnomedycyna 
w Europie Wschodniej i społeczno-kulturowe konteksty turystyki uzdrowiskowej 
(M. Jakimowicz); antropologia medycyny ze szczególnym uwzględnieniem pro-
blematyki religii i lecznictwa medycznego, miejsca wiary i religii w procedowaniu 
terapeutycznym (szczególnie protestantyzm amerykański, pentekostalizm, ad-
wentyzm), zagadnienia syndromów uwarunkowanych kulturowo (ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawiska opętania), antropologia ciała i seksualności, amerykań-
skie ruchy reform zdrowotnych i dietetycznych w XIX w. i w początkach XX w., 
antropologia wiedzy – procesy poznawcze i wiedzotwórcze w kontekście medy-
cyny i farmacji, zagadnienia metodologiczne (G. Wiktorowski); literatura i kultu-
ra XIX w. oraz kultura i literatura popularna w kontekście medical humanities 
ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu science fiction a nauki współczesne 
(nowe leki, medycyna nuklearna, transplantacja, inżynieria genetyczna, bioetyka), 
analiza ciągłości wybranych zjawisk kulturowych związanych z chorobą i pro-
cesem medykalizacji na przestrzeni wielu lat oraz ich wpływu na świadomość 
społeczną (choroby zakaźne i epidemie w kulturze), utopijna literatura medyczna 
– ekstropia (E. I. Rudolf).

Muzeum Farmacji współpracuje także z oddziałem Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu – Muzeum Etnograficznym. Praktycznym wyrazem tej współpracy 
była wystawa czasowa pt.: „Islamskie miniatury medyczne” (listopad 2012–luty 
2013, kuratorzy wystawy: prof. Bożena Płonka-Syroka, mgr Ł. Braun) przedsta-
wiająca jedyną kolekcję zabytków dawnej islamskiej sztuki ilustratorskiej z za-
kresu medycyny, znajdującą się w polskich muzeach nauki i techniki. Wystawa 
czasowa zorganizowana w Muzeum Etnograficznym cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem zwiedzających i na prośbę kierownictwa Muzeum Etnogra-
ficznego ekspozycja została przedłużona o 3 miesiące. Obecnie prezentowane 
tam zbiory stanowią fragment ekspozycji stałej Muzeum Farmacji. Towarzyszy 
im oryginalna kolekcja afrykańskich amuletów medycznych uzyskana od pry-
watnego kolekcjonera. 

Oprócz działalności naukowej i wystawienniczej pracownicy Muzeum prowa-
dzą, jak już wspomniano, także działalność dydaktyczną. Nie jest to dydaktyka 
pojmowana w sensie klasycznych zajęć uniwersyteckich prowadzonych na naszej 
Uczelni. Można ją porównać do spotkań seminaryjnych lub do zajęć z grupami 
ćwiczeniowymi. Pracownicy Muzeum organizują również zajęcia adresowane do 
dzieci i młodzieży, np. warsztaty: „Zęby aby były białe, y czyste” (M. Jakimowicz), 
„Korzenie z dawnej apteki – kulinaria i leczenie” (G. Wiktorowski), „Najlepszy lek 
na… tremę” (E. I. Rudolf) czy lekcje muzealne: „Jak dawniej leczono, czyli wpływ 
kultury magicznej na stosunek do choroby” (G. Wiktorowski), „Apteka jako dawny 
ośrodek badawczy” (E. I. Rudolf).

W latach 2014–2015 pracownicy Muzeum współpracowali w ramach projektu 
„Zielona Gęś… po arabsku” z organizatorami Wrocławskiego Festiwalu Teatrów 
Szkolnych. W Muzeum odbyły się warsztaty pt.: „Korzenie z Dalekiego Wschodu” 

oraz „Najlepszy lek na… dobrą pamięć”. Od 2014 r. Muzeum aktywnie uczestniczy 
w „Dniach Otwartych Funduszy Europejskich”, corocznie oferując zwiedzającym 
wykłady otwarte i specjalne zwiedzanie z przewodnikiem. Od 2015 r. pracownicy 
współpracują ze studentami Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego „Młoda Farmacja–Wrocław” oraz Koła Naukowego Uroboros (Wy-
dział Farmaceutyczny UMW). W ramach współpracy studenci zorganizowali cykl 
warsztatów i wykładów otwartych, zarówno podczas Nocy Muzeów, jak i w czasie 
roku akademickiego. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników.

W  okresie swojej działalności pracownicy Muzeum stale współpracowali 
z Wrocławskim Kołem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego STUDIUM-
3WIEKU zrzeszonym przy Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia 
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKiBA oraz Kołem Seniorów Lekarzy Wete-
rynarii we Wrocławiu. Do tradycji należy współpraca z pracownikami naukowymi 
własnej i innych uczelni przy realizacji wspólnych projektów – np. wykłady otwar-
te połączone z warsztatami (Uniwersytet Przyrodniczy – „Etnobotanika – magia 
zaklęta w ziołach”). Muzeum jest zapraszane do współpracy w projektach realizo-
wanych przez inne jednostki kultury i nauki, np. Muzeum Poczty i Telekomunika-
cji, Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, 
Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Historii Medycyny 
i Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytetu Toruńskiego w Bydgoszczy, 
Zakład Historii Medycyny i Etyki Uniwersytetu w Istambule, Akademię Nauk 
Stosowanych w Erfurcie. 

Poprzez swoją działalność Muzeum Farmacji wpisuje się w krajobraz nauko-
wy i kulturowy Wrocławia, jest sporą atrakcją dla wymagających i poszukujących 
wiedzy turystów z kraju i z zagranicy. Często gości w mediach społecznościowych 
(blogi turystyczne, konkursy na najciekawsze miejsca itp.) oraz tradycyjnych, jak 
np. radio. Jest jednostką promującą UMW i zachęcającą młodzież do zaintereso-
wania się naukami farmaceutycznymi i medycznymi.
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S tudium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego jest jed-
nostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Farmaceutyczne-
go z Oddziałem Analityki Medycznej, koordynującą i organizującą szko-

lenie podyplomowe i inne z zakresu nauk medycznych, a w szczególności nauk 
farmaceutycznych. Jednostka, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne i rozpo-
rządzeniami w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania przez farmaceutów tytułu 
specjalisty, szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtow-
niach oraz standardów kształcenia specjalizacyjnego, realizuje szkolenia według 
programów opracowanych przez ekspertów działających przy Centrum Medycz-
nym Kształcenia Podyplomowego. Studium, zgodnie z otrzymanymi certyfikata-
mi akredytacyjnymi: nr 2 z 2010 r., nr 6/09 z 2009 r. oraz nr 1/2012 prowadzi spe-
cjalizacje z farmacji aptecznej, farmacji klinicznej i farmacji szpitalnej. Rokrocznie, 
zgodnie z wytycznymi komisji kwalifikacyjnej, jednostka prowadzi postępowania 
kwalifikacyjne oraz nabór na specjalizację podstawową i uzupełniającą z zakresu 
farmacji aptecznej i farmacji klinicznej oraz od 2013 r. z farmacji szpitalnej. 

W latach 2010–2015 w jednostce pracowały 4 osoby: kierownik i Pełnomocnik 
Dziekana ds. Szkolenia Podyplomowego – prof. dr hab. Janusz Pluta, p.o. kierowni-
ka – dr hab. Bożena Karolewicz, samodzielni referenci: Elżbieta Szkarpij i Elżbieta 
Hyży. W 2012 r. jednostka szkoląca zmieniła siedzibę biura z ul. Szewskiej 38  
na ul. Borowską 211 we Wrocławiu, gdzie przeniósł się Wydział Farmaceutyczny.

W 2010 r. w ramach umowy z Dolnośląską Izbą Aptekarską Studium reali-
zowało projekt szkoleniowy pt. ,,Czas na rozwój – kompleksowe szkolenie far-
maceutów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
W ramach projektu przeszkolonych zostało 571 farmaceutów z rejonu Wrocławia, 
Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Kolejna umowa, zawarta między jednostką 
szkolącą i Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, obej-
mowała współpracę z zakresu umożliwienia farmaceutom realizacji obowiązku 
ciągłego szkolenia metodą internetowych programów edukacyjnych na platfor-
mie szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Podpisano również 
umowy cywilnoprawne na akredytację zebrań naukowo-szkoleniowych organizo-
wanych przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Wrocławski. 

W latach 2010–2014 Studium akredytowało posiedzenia naukowo-szkoleniowe 
w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów, organizowane przez Dolnośląską Izbę 
Aptekarską, Opolską Okręgową Izbę Aptekarską, Kaliską Izbę Aptekarską oraz 
Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. 

W latach 2010–2015 jednostka szkoląca we współpracy z Katedrą Technolo-
gii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej 
UMW na zlecenie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi przeprowadziła 
egzaminy praktyczne z farmacji aptecznej dla osób objętych nadzorem Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wielkopolskiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w Poznaniu, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Łącznie w omawianym okresie 
przeprowadzono egzaminy dla 212 osób.

Studium Szkolenia Podyplomowego 
Wydziału Farmaceutycznego

prof. dr hab. Janusz Pluta
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W 2012 r. Studium opracowało i złożyło w ministerstwie wniosek akredytacyj-
ny, na mocy którego Wydział Farmaceutyczny otrzymał 14.11.2012 r. certyfikat 
akredytacyjny nr 1/2012 na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji szpital-
nej. Zgodnie z protokołem komisji kwalifikacyjnej Studium pierwsze osoby zo-
stały zakwalifikowane do odbywania tej specjalizacji już w kolejnym roku (2013).

W 2012 r. jednostka szkoląca podpisała umowę na świadczenie usług szkole-
niowych z Dolnośląską Izbą Aptekarską realizującą projekt szkoleniowy pt.: „Od 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych do zarządzania apteką” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. W ramach wspomnianego projektu przeszkolono 120 farmaceutów. 

W latach 2012–2015 jednostka szkoląca zawarła umowę z firmą Omni Consu-
mer Info na realizację cyklu konferencji naukowo-szkoleniowych, obejmujących 
szkolenia, kursy i warsztaty. Kursy prowadzono w toku ciągłego szkolenia farma-
ceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych w wojewódz-
twach: dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, 
śląskim, małopolskim i łódzkim. Studium sprawowało merytoryczny nadzór nad 
przebiegiem ww. konferencji. 

JM Rektor UMW prof. dr hab. Marek Ziętek powołał 14.09.2012 r. dr B. Ka-
rolewicz z Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku na stanowisko pełniącej 
obowiązki kierownika Studium Szkolenia Podyplomowego od 1.10.2013 r. z prze-
dłużeniem do 30.09.2016 r. Profesor J. Pluta 2.10.2012 r. otrzymał od Dziekana 
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej prof. dr hab. Ha-
liny Grajety nominację na stanowisko pełnomocnika ds. szkolenia specjalizacyj-
nego i szkolenia ustawicznego farmaceutów. Pełnomocnictwo zostało ustanowio-
ne na kadencję 2012–2016. 

Rodzaj szkolenia Liczba osób przeszkolonych
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem

Specjalizacja farmacja 
apteczna 223 130 108 179 174 91 905

Specjalizacja farmacja 
kliniczna 74 169 67 67 173 181 731

Specjalizacja farmacja 
szpitalna – – – 21 62 56 139

Szkolenie ciągłe 1546 78 757 1453 1205 513 5552
Szkolenie doskonalające 59 50 15 8 15 29 176
Posiedzenia naukowo-
-szkoleniowe Studium – – 838 – – – 838

Posiedzenia naukowo-
-szkoleniowe Polskiego 
Towarzystwa Farmaceu-
tycznego

356 254 187 83 116 119 1115

Posiedzenia naukowo-
-szkoleniowe Dolnoślą-
skiej Izby aptekarskiej

2737 1090 944 361 206 – 5338

Posiedzenia naukowo-
-szkoleniowe Zarządu 
Głównego Polskiego 
Towarzystwa Farmaceu-
tycznego

98 – – – – – 98
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W listopadzie 2013 r., na mocy zarządzenia JM Rektora UMW, w struk-
turze Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycz-
nej została utworzona nowa, samodzielna jednostka wydziałowa  

– Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii. Stanowisko kierownika 
objęła w październiku 2014 r. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz – dotych-
czasowy adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim 
UMW. W skład nowego zespołu weszli również inni pracownicy tego Zakładu, 
m.in.: adiunkt dydaktyczny dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal, adiunkci: dr n. 
med. Urszula Nawrot, dr n. med. Adam Junka oraz współpracownicy naukowo-
-techniczni: mgr Danuta Rurańska-Smutnicka, mgr Katarzyna Włodarczyk i mgr 
inż. Anna Secewicz. 

W 2015 r. do zespołu dołączyli: adiunkt dr n. med. Beata Mączyńska oraz asy-
stenci: dr n. med. Elżbieta Piątkowska i mgr Aleksander Zuchowski. Na stanowi-
sku starszego referenta zajmującego się administracją Zakładu zatrudniono mgr 
inż. Katarzynę Knapczyk, a na stanowisku laboranta mgr Joannę Pawlińską. 

W Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii w latach 2014– 
–2015 realizowano liczne projekty naukowe, prowadzone także we współpracy 
z innymi katedrami i zakładami, zarówno w obrębie Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, jak i innych uczelni krajowych (Politechnika Wrocławska, Poli-
technika Gdańska, Politechnika Gliwicka) oraz zagranicznych. 

Główne kierunki badawcze były związane z: analizą ekspresji czynników ma-
jących wpływ na tworzenie biofilmu bakteryjnego i jego udziałem w patogenności 
drobnoustrojów, wpływem modyfikacji powierzchni biomateriałów na zdolność 
tworzenia biofilmu, działaniem środków fizycznych i chemicznych o potencjalnej 
aktywności przeciwbiofilmowej, analizą aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
nowo syntetyzowanych związków, analizą lekooporności bakterii izolowanych 
z zakażeń u ludzi, optymalizacją terapii zakażeń na podstawie parametrów mi-
krobiologicznych i farmakologicznych, analizą lekooporności klinicznych i środo-
wiskowych izolatów Aspergillus fumigatus.

Prace doświadczalne były realizowane ze środków własnych Uczelni i działalno-
ści statutowej oraz w ramach grantu NCN pt.: „Występowanie oraz charakterysty-
ka molekularna oporności na azole wśród klinicznych i środowiskowych izolatów 
Aspergillus fumigatus” wykonywanego przez dr U. Nawrot i mgr K. Włodarczyk.

Wyniki prowadzonych badań przedstawiono w formie 32 doniesień zjaz-
dowych na krajowych i  zagranicznych konferencjach naukowych. W recen-
zowanych czasopismach polskich i zagranicznych opublikowano 25 prac do-
świadczalnych i przeglądowych o łącznej wartości współczynnika IF = 27,4 pkt. 
Pracownicy byli też autorami 2 monografii: M. Bartoszewicz, A. Junka, Marzena 
Korbecka-Paczkowska, Kompendium wiedzy o oktenidynie, PZWL, Warszawa 
2014; B. Mączyńska Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbak-
teryjne u pałeczek Klebsiella, Evereth, 2015. Doktor hab. M. Bartoszewicz oraz 
dr B. Kowalska-Krochmal były współautorami książki Antybiotykoterapia w in-
tensywnej terapii (Medical Education, Warszawa 2015).

Zakład  
Mikrobiologii Farmaceutycznej  

i Parazytologii

dr hab. Marzenna Bartoszewicz, 
prof. nadzw.
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Kierownik Zakładu dr hab. M. Bartoszewicz jest redaktorem naczelnym cza-
sopisma „Forum Zakażeń”. Członkami rady redakcyjnej tego dwumiesięcznika są 
również dr B. Kowalska-Krochmal, dr B. Mączyńska oraz dr A. Junka.

W Zakładzie rozwija swą działalność Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej 
(TMK). Pracownicy należą także do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM).

Kierownik Zakładu wraz z zespołem we współpracy z TMK są organizatorami 
odbywającego się co roku ogólnopolskiego sympozjum z cyklu „Biofilm tworzony 
przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”. Konferencja ma charakter interdyscy-
plinarny i umożliwia wymianę doświadczeń między lekarzami różnych specjalności, 
mikrobiologami i pielęgniarkami epidemiologicznymi, dotyczących postępowania 
w zakażeniach związanych z tworzeniem biofilmu przez drobnoustroje.

W 2014 r. dr hab. M. Bartoszewicz otrzymała indywidualną nagrodę I stopnia 
przyznawaną przez JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy na-
ukowej. Wraz z dr B. Kowalską-Krochmal otrzymały nagrodę Virtuti Medicinali 
przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne. Doktor A. Jun-
ka otrzymał wyróżnienie za rozprawę doktorską Wpływ erytromycyny na biofilm 
Klebsiella pneumoniae. 

W realizacji prac naukowo-badawczych pracownicy Zakładu współpracują 
z różnymi klinikami UMW (Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Kate-
drą i Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej; Katedrą 
i Kliniką Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku) oraz Pracow-
nią Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału 
Biologicznego. 

Kierownik Zakładu dr hab. M. Bartoszewicz jest członkiem Zespołu Eksper-
tów Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków oraz wraz z dr B. Kowalską-
-Krochmal członkiem Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Leczenia Opa-
rzeń ds. Procedur Leczenia Oparzeń w Polsce.

W Zakładzie jest 5 specjalistów mikrobiologii medycznej (dr hab. M. Barto-
szewicz, dr B. Kowalska-Krochmal, dr B. Mączyńska, dr U. Nawrot, mgr D. Ru-
rańska-Smutnicka). Część z nich współpracuje z klinikami i szpitalami na terenie 
Dolnego Śląska, pełniąc nadzór nad laboratoriami mikrobiologicznymi oraz bio-
rąc udział w pracach Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Pełnią oni również 
funkcje kierowników specjalizacji z mikrobiologii medycznej dla 4 kandydatów na 
specjalistów. W trakcie realizacji programu ww. specjalizacji jest 2 pracowników 
(dr E. Piątkowska, mgr K. Włodarczyk) oraz doktorantka mgr Monika Oleksy.

Od 2014 r. do zadań dydaktycznych Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej 
i Parazytologii należy kształcenie studentów z kierunków analityka medyczna 
oraz farmacja. Prowadzone wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia z zakre-
su mikrobiologii klinicznej. W zależności od profilu studiów programy zajęć 
uwzględniają różnice w obszarze zainteresowań każdego z kierunków. W czasie 
nauki studentów farmacji kładzie się nacisk na problemy związane z jałowością 
leków, działaniem środków dezynfekcyjnych i konserwujących oraz narastaniem 
lekooporności drobnoustrojów. Studentom analityki medycznej umożliwia się 

rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki mi-
krobiologicznej, interpretacji wyników badań i wykrywania nieprawidłowości po-
jawiających się na różnych etapach procesu diagnostycznego. Od początku funk-
cjonowania Zakładu studenci zrealizowali 7 prac magisterskich oraz brali czynny 
udział w prowadzonych projektach badawczych. W 2015 r. kształcenie na studiach 
doktoranckich rozpoczęła mgr M. Oleksy. Praca doktorska będzie realizowana 
również przez asystenta mgr A. Zuchowskiego. Zespół Zakładu co roku prowadzi 
kursy w ramach kształcenia specjalizacyjnego z mikrobiologii medycznej dla diag- 
nostów laboratoryjnych specjalizujących się z tej dziedziny.
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Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych jest samodzielną 
jednostką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej. 
Powstała 1.03.2015 r. na mocy zarządzenia nr 19/XV R/2015 Rektora Uni-

wersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27.02.2015 r. 
Obowiązki kierownika od 1.04.2015 r. pełni dr inż Agata Górniak. Jej działa-

nia wspierają: dr Hanna Czapor-Irzabek zatrudniona na stanowisku naukowo-
-technicznym w charakterze specjalisty i mgr Adrianna Złocińska – samodzielny 
technik.

W ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Cen-
trum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu” Pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę 
naukowo-badawczą, obejmującą m.in.: spektrometr masowy (ESI-QTOF), zestaw 
do analizy termicznej (DSC, TG), aparat do izotermicznego miareczkowania ka-
lorymetrycznego (ITC), spektrofotometr podczerwieni (FTIR), spektrofotometr 
dwuwiązkowy UV/Vis, dyfraktometr rentgenowski (XRPD), analizator Zetasizer, 
systemy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz do chromatografii 
średniociśnieniowej i preparatywnej.

Zakres działalności Pracowni Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych 
obejmuje realizację takich zadań, jak: wspomaganie kształcenia studentów na kie-
runku farmacja i analityka medyczna z zakresu wykonywania badań właściwości 
fizykochemicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzę-
tu analitycznego, prowadzenie zajęć fakultatywnych i prac magisterskich oraz 
wspomaganie badań naukowych prowadzonych przez studentów studiów dok-
toranckich i pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki 
Medycznej.

Pracownia Analizy Elementarnej  
i Badań Strukturalnych

dr inż. Agata Górniak
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P racownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia 
Materiału Biologicznego została utworzona 1.03.2015 r. Działalność obej-
muje: wspomaganie kształcenia studentów kierunku farmacja i analityka 

medyczna z zakresu wykonywania analiz właściwości biologicznych z zastoso-
waniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego, prowadzenie 
zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału, prowadzenie prac magisterskich 
oraz wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich 
i pracowników Wydziału. 

Pracownia powstała i została wyposażona zgodnie z założeniami programu 
funkcjonalno-użytkowego projektu „Budowa i Wyposażenie Zintegrowanego 
Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu” współfinansowanego przez UE ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w   ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko, Priorytet XIII: Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego, Działanie 
13.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego. 

Na wyposażeniu Pracowni znajduje się najnowocześniejsza aparatura badaw-
czo-naukowa o charakterze ogólnodostępnym, dzięki której zarówno pracownicy 
wydziału, jak i studenci mają szansę kształcić się i prowadzić badania naukowe 
na najwyższym poziomie. Obowiązki kierownika powierzono dr n. farm. inż. 
Agnieszce Materze-Witkiewicz. W skład zespołu wchodzi jeszcze 2 pracowników 
inżynieryjno-technicznych. 

Zakres prac naukowych obejmuje badania aktywności biologicznej nowo 
zsyntezowanych związków o potencjale farmakologicznym. Prowadzone prace 
badawcze w obecnej chwili skupiają się głównie na ocenie cytotoksyczności oraz 
badaniach aktywności przeciwbakteryjnej. Jednym z głównych nurtów badaw-
czych jest  poszukiwanie strategii odwracania lekooporności antybiotyków pepty-
dowych oraz ich nowych pochodnych przez koordynację jonów metali o potwier-
dzonej aktywności przeciwbakteryjnej. W ostatnim czasie rozpoczęto badania 
przenikalności substancji leczniczych na modelowej linii Caco-2.

Pracownia współpracuje naukowo z jednostkami Wydziału Farmaceutycz-
nego z OAM (Katedrą i Zakładem Chemii Leków, Katedrą i Zakładem Chemii 
Organicznej, Katedrą i Zakładem Chemii Fizycznej, Katedrą i Zakładem Techno-
logii Postaci Leku) oraz z innymi krajowymi jednostkami naukowymi (Zakładem 
Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych CM UJ w Krakowie, Zespo-
łem Chemii Bionieorganicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Poli-
techniki Łódzkiej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 
w Łodzi). 

Ważnym osiągnięciem jednostki jest także współudział w działaniach mają-
cych na celu utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego, zgodnego ze statutem 
BBMRI-ERIC oraz Krajowej Sieci Biobanków: BBMRI.PL. Wraz z sześcioma 
partnerami z polskich ośrodków naukowo-badawczych (Biobank Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet 
Medyczny, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Lublinie, Regionalne Centrum 

Pracownia Przesiewowych Testów  
Aktywności Biologicznej  

i Gromadzenia Materiału Biologicznego

dr inż. Agnieszka Matera- 
-Witkiewicz
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Naukowo-Technologiczne w Chęcinach/k. Kielc) podjęto decyzję o utworzeniu 
konsorcjum BBMRI.PL oraz przygotowano projekt działań mających na celu 
koordynację przystąpienia i udziału Polski w europejskiej infrastrukturze BBM-
RI-ERIC, znajdującej się na liście ESFRI (European Strategy Forum on Research 
Infrastructure).



Wydział  
Nauk o Zdrowiu
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Wydział Nauk o Zdrowiu

W ydział Nauk o Zdrowiu jest jednym z 5 wydziałów Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. Kształcą się na nim studenci kierunków 
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, 

dietetyka i zdrowie publiczne. 
W 2015 r. w skład Wydziału wchodziło 6 katedr, w tym: 20 zakładów, 2 samo-

dzielne pracownie, 1 klinika oraz 4 samodzielne zakłady, Studium Kształcenia 
Podyplomowego oraz Filia nr 3 Biblioteki Głównej.

W  latach 2011–2015 Wydziałem Nauk o Zdrowiu kierowało 3 Dziekanów: 
prof dr hab. Bernard Panaszek (do 30.08.2012 r.), dr hab. Jerzy Heimrath, prof. 
nadzw. (od 1.09.2012r. do 9.09.2013 r.) i dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw. 
(od 9.09.2013 r.). Był to okres wyjątkowego rozwoju Wydziału, zarówno w dziedzi-
nie dydaktyki, jak i nauki.

W 2010 r. dzięki staraniom ówczesnego Kolegium Dziekańskiego Wydział uzy-
skał uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Były to uprawnienia w dziedzinie 
nauk medycznych. Dzięki temu Wydział zyskał na znaczeniu nie tylko wobec po-
zostałych wydziałów na Uczelni, ale także w środowisku naukowym – znacznie 
wzrósł potencjał naukowy i jakość realizowanych badań. 

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu 
uzyskaliśmy w 2012 r. We Wrocławiu jedynie Wydział Nauk o Zdrowiu posiada 
uprawnienia do doktoryzowania w tej dziedzinie.

W latach 2011–2015 Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu nadała stopień naukowy 
doktora 43 razy: 26 osób otrzymało stopień naukowy doktora nauk medycznych, 
a 17 – stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu. W tym samym okresie Rada Wy-
działu wszczęła ogółem 89 przewodów doktorskich w dziedzinie nauk medycznych, 
z medycyny – 47, z nauk o zdrowiu – 42.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi aktywną działalność naukową, co prze-
kłada się na stale umacniającą się pozycję Wydziału w rankingach publikacji na-
ukowych. W 2014 r. pracownicy jednostki opublikowali łącznie 327 prac (85 z IF), 
na łączną wartość 420,468 pkt. IF i 2998 pkt. MNiSW. W 2015 r. (wg stanu na 
30.09.2015) publikacji było łącznie 182 (80 z IF), na łączną wartość 346,751 pkt. 
IF i 2429 pkt MNiSW. Łączna wartość pkt. IF za lata 2011–2015 wynosi 1501,544. 
Łączna wartość pkt. MNSiW za lata 2011–2015 wynosi 10 990.

Pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu w latach 2011–2015 realizowali 
17 projektów naukowych finansowanych ze źródeł innych niż dotacja statutowa – 
„Horyzont 2020”, PRELUDIUM, OPUS, SONATA BIS, Programy Ramowe i Ope-
racyjne UE, projekty finansowane z budżetu NCN i NCBiR w ramach konkursów, 
z których uzyskano środki finansowe na poziomie ponad 13 mln zł.
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W 2015 r. na Wydziale było zatrudnionych w sumie 174 pracowników nauko-
wo-dydaktycznych i dydaktycznych: 11 profesorów zwyczajnych; 10 profesorów 
nadzwyczajnych, w tym 2 z tytułem naukowym; 1 profesor wizytujący; 52 ad-
iunktów, w tym 7 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego; 36 asystentów, 
w tym 9 ze stopniem naukowym doktora; 18 starszych wykładowców; 40 wykła-
dowców; 6 instruktorów.

Dynamika zmian w strukturze zatrudnienia na Wydziale wynika w dużej mie-
rze z konieczności pozyskania specjalistów niezbędnych do minimum kadrowego, 
gwarantujących prowadzenie kształcenia na określonym kierunku studiów, a tym 
samym odpowiedniego stosunku liczbowego samodzielnych pracowników nauki 
do studentów.

Wśród pomocniczych nauczycieli akademickich przeważają nauczyciele za-
wodu, którzy posiadają wyższe wykształcenie w zawodzie pielęgniarki, położnej, 
fizjoterapeuty i specjalisty zdrowia publicznego. Pozyskanie samodzielnych pra-
cowników nauki reprezentujących specjalności poszczególnych kierunków stu-
diów stanowi gwarancję utrzymania uprawnień do prowadzenia studiów II stop-
nia oraz rozwoju naukowego Wydziału, który w ostatniej kategoryzacji jednostek 
naukowych otrzymał kategorię A.

W latach 2011–2015 Wydział Nauk o Zdrowiu pozytywnie przeszedł proce-
durę akredytacji kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, uzyskując 
zgodę na prowadzenie tych studiów zarówno ze strony Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej, jak również Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych 
(organ doradczy Ministra Zdrowia). 

 Każdego roku Wydział Nauk o Zdrowiu opuszcza ok. 550 absolwentów, z cze-
go w podziale na kierunki (na podstawie danych z 2015 r.): pielęgniarstwo I st.: 
61; pielęgniarstwo II st. stacjonarne: 54; pielęgniarstwo II st. niestacjonarne: 60; 
położnictwo I st.: 36; położnictwo II st.: 32; fizjoterapia I st.: 47; fizjoterapia II st.: 
53; zdrowie publiczne I st.: 39; zdrowie publiczne II st.: 34; ratownictwo medyczne 
I st.: 31; dietetyka I st.: 59; dietetyka II st.: 39.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu w latach 2011–2015 prowadzone były studia 
podyplomowe na kierunkach neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją lo-
gopedyczną i logopedia kliniczna. Studia te cieszą się dużym zainteresowaniem 
i z roku na rok jest coraz więcej chętnych na 1 miejsce. By zapewnić wysoką jakość 
zajęć tak dużej liczbie słuchaczy, Wydział wciąż rozwija swoją bazę dydaktyczną.

Studia neurologopedyczne przygotowują uczestników merytorycznie i sprawno-
ściowo do diagnozowania i prowadzenia terapii neurosensomotorycznej zarówno 
dzieci, jak i dorosłych z zaburzeniami mowy i języka (afazją, dysfazją, anartią, dyzar-
trią, autyzmem, niepłynnością mówienia) oraz zaburzeniach głosu i mowy w muty-
zmie i autyzmie). Rozszerzenie zakresu studiów o wczesną interwencję logopedyczną 
daje możliwość pracy z małym dzieckiem, szczególnie na oddziałach pediatrycznych 
i w Zespołach ds. Wczesnej Interwencji w szkołach i Poradniach Pedagogiczno-Psy-
chologicznych. Zajęcia programowe prowadzą wykładowcy różnych Uczelni. Dział 
medyczny prowadzą wykładowcy Uniwersytetu Medycznego, dział lingwistyczny 

prowadzą profesorowie z Lublina, Katowic, oraz wykładowcy wyższych Uczelni m. 
in. z Lublina, Warszawy, Zielonej Góry i Wrocławia.

Wydział Nauk o Zdrowiu w 2015 r. jako pierwszy na Uczelni podjął się re-
alizacji 2 projektów dydaktycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej 
(instytucjami pośredniczącymi są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Mi-
nisterstwo Zdrowia): NCBiR: „Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Na-
uk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i zwiększenie konkuren-
cyjności absolwentów na rynku pracy”; MZ: „Projekt kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej”.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu w latach 2011–2015 działało wiele studenckich kół 
naukowych, które realizują różnorodną działalność naukową, promocyjną, charyta-
tywną. Angażują się w akcje społeczne, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 
Koło Naukowe Siedziba

SKN Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Zakład Fizjoterapii

Studenckie Koło Młodych Menedżerów Zakład Organizacji i Zarządzania

SKN Promotorzy Zdrowia Zakład Promocji Zdrowia

SKN Położnictwa Praktycznego Zakład Położnictwa Praktycznego

SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji Katedra Fizjoterapii

SKN przy Zakładzie Ratownictwa  
Medycznego

Zakład Ratownictwa Medycznego

Studenckie Koło Naukowe przy Samodziel-
nej Pracowni Badań Układu Krążenia  
w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu

Katedra i Klinika Chorób Serca

SKN przy Zakładzie Dietetyki Zakład Dietetyki

SKN Kardiologii Inwazyjnej przy Klinice 
Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego  
we Wrocławiu

Katedra i Klinika Chorób Serca

SKN Badań Naukowych w Medycynie Zakład Medycznych Nauk Społecznych

SKN przy Zakładzie Specjalności  
Zabiegowych 

Zakład Specjalności Zabiegowych

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego Zakład Pediatrii Społecznej

Internistyczne Koło Naukowe  
SKN Pielęgniarstwa Internistycznego

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

SKN Ratownictwa Medycznego F.A.T. Zakład Ratownictwa Medycznego

SKN Badań nad Rozwojem Kadr  
w Ochronie Zdrowia

Zakład Organizacji i Zarządzania

SKN Ekonomiki Zdrowia Zakład Ekonomiki i Jakości  
w Ochronie Zdrowia

SKN Neonatus Katedra Ginekologii i Położnictwa
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Wydział Nauk o Zdrowiu aktywnie współpracuje także z interesariuszami ze-
wnętrznymi, powołana w 2014 r. Rada Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału 
Nauk o Zdrowiu jest z jednej strony platformą wymiany informacji i oczekiwań 
pracodawców wobec kompetencji absolwentów opuszczających Wydział, a z dru-
giej pozwala na nawiązywanie kontaktów i relacji dotyczących różnorodnych pro-
jektów, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2014 r. Wydział został przyjęty jako drugi w Polsce (po Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) do Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Socjalnego (ISSA) z siedzibą w Genewie 
oraz do Sekcji Prewencji Usług Opiekuńczych w Hamburgu. W 2015 r. Wydział 
Nauk o Zdrowiu został przyjęty do Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego 
(PIKMED) oraz w tym samym roku do Klastra „Innowacyjna Medycyna”.

Wydział jako pierwszy w Polsce zorganizował na podstawie przepisow znowe-
lizowanych w 2015 r. bezpłatny kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych 
„Ordynacja i wypisywanie recept”.

W rankingu Fundacji „Perspektywy” Wydział uzyskał VI miejsce w kraju wśród 
wydziałów kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo i IX miejsce 
w rankingu pozostałych kierunków w dziedzinie „ochrona zdrowia”.

Priorytetem na kolejne lata jest utrzymanie potencjału zapewniającego pozycję 
na liście rankingowej jednostek naukowyh w kategorii A uzyskanej dla Wydziału, 
przygotowanie Wydziału do złożenia wniosku o uzyskanie uprawnień do habili-
towania, kontynuowanie prac nad racjonalizacją wykonania pensum, rozwojem 
kadry naukowej i dydaktycznej, doskonalenie programów kształcenia w celu pod-
niesienia jakości kształcenia.

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających wyzwań, z jakimi przyj-
dzie się nam zmierzyć w kolejnych latach będzie niewątpliwie kontynuacja dosto-
sowania prowadzonych studiów oraz procedur do zmienionych zapisów Ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Proces ten jest szczególnie 
skomplikowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu ze względu na wielość oraz wielo-
poziomowość kierunków studiów. Inne wyzwania to modernizacja bazy naukowej 
i dydaktycznej i unowocześnienie oferty edukacyjnej.
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K atedrę Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowie (ówczesna 
nazwa: Wydział Zdrowia Publicznego) utworzono w 2006 r. Kierowni-
kiem został wtedy dr hab. Andrzej M. Fal, prof. nadzw. (do 28.02.2014 r., 

p.o. kierownika do 30.11.2014 r.). Obecnie pełniącym obowiązki kierownika jest 
dr Piotr Karniej. W latach 2010–2015 w skład Katedry wchodziły następujące 
jednostki: Zakład Organizacji i Zarządzania, Zakład Medycznych Nauk Spo-
łecznych, Zakład Gerontologii, Zakład Promocji Zdrowia i Zakład Ratownictwa 
Medycznego.

Dnia 1.03.2015 Zakład Alergologii i Zakład Farmakoekonomiki zostały połą-
czone i przyjęły nazwę Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Katedra Zdrowia Publicznego
Zakład Organizacji i Zarządzania

Zakład Medycznych Nauk Społecznych
Zakład Gerontologii

Zakład Promocji Zdrowia
Zakład Farmakoekonomiki

Zakład Alergologii

dr hab. Andrzej M. Fal,  
prof. nadzw.

dr Piotr Karniej
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Z akład Organizacji i Zarządzania jest jednym z 5 zakładów znajdujących się 
w strukturach Katedry Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Peł-

niącą obowiązki kierownika jest dr Anna Felińczak. W Zakładzie są zatrudnieni 
pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, którzy aktywnie uczestniczą 
w realizacji programów kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, 
fizjoterapia, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne. Przy Zakładzie dyna-
micznie działają 2 studenckie koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe Młodych 
Menedżerów i Studenckie Koło Naukowe Badań nad Rozwojem Kadr w Ochronie 
Zdrowia, zrzeszające studentów zainteresowanych problematyką organizacji i za-
rządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej.

Działalność naukowa Zakładu od wielu lat utrzymuje się na wysokim pozio-
mie i stale się rozwija. Pracownicy aktywnie uczestniczą i organizują konferencje 
i zjazdy krajowe oraz międzynarodowe. Publikowane prace są związane z: epi-
demiologią chorób cywilizacyjnych, optymalizacją organizacyjnych rozwiązań 
w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym, modelowaniem zjawisk społecznych, 
wspomaganiem diagnostyki medycznej metodami matematycznymi, monitorin-
giem zagrożeń i stanu zdrowia ludności zamieszkałej na Dolnym Śląsku, oceną 
działalności zakładów opieki zdrowotnej w ujęciu wielowymiarowym oraz wy-
korzystaniem technik i narzędzi z zakresu zarządzania i marketingu w ochronie 
zdrowia. Pracownicy są aktywni naukowo – zrealizowano m.in. cykl badań nad 
zagrożeniem zdrowia wśród młodzieży szkół dolnośląskich, zwłaszcza szeroko 
rozumianym stylem życia, niosącym określone skutki zdrowotne, takie jak oty-
łość, uzależnienia. Niewątpliwym atutem kadry zatrudnionej w Zakładzie jest jej 
bogate doświadczenie praktyczne w obszarze organizacji i zarządzania, które jest 
podstawą nie tylko do wysokiego poziomu kształcenia, ale także znajduje swoje 
odzwierciedlenie w realizowanych programach badawczych. Wkład pracowników 
ZOiZ w tworzenie nauki i rozwój dydaktyki został niejednokrotnie doceniany 
poprzez przyznawanie nagród indywidualnych i grupowych JM Rektora UMW. 
Pracownicy ZOiZ swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują także w pełnieniu 
roli recenzentów w wielu czasopismach naukowych.

W Zakładzie regularnie są organizowane konferencje naukowe. Co roku przy 
współudziale Studenckiego Koła Naukowego Młodych Menedżerów, pozostające-
go pod opieką dr Jolanty Grzebieluch, Zakład organizuje cieszące się dużą popu-
larnością Studenckie Sympozjum Naukowe „Wrocławskie Dni Zdrowia Publiczne-
go”. Kadra naukowa reprezentuje Uczelnię w licznych towarzystwach naukowych, 
m.in. w Polskim Towarzystwie Zdrowia Publicznego, gdzie współorganizuje Mię-
dzynarodowy Kongres PTZP.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się I Międzynarodowe Sympozjum Nauko-
we „Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży” w 2010 r. Referaty wygłosiły 
53 osoby, w tym 4 prelegentów reprezentowało zagraniczne ośrodki naukowe. Od 
2012 r. jest organizowane coroczne ogólnopolskie „Forum Jakości i Bezpieczeń-
stwa w Ochronie Zdrowia”. 

Zakład Organizacji i Zarządzania

dr Anna Felińczak
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W 2013 r. w ramach podsumowania projektu „Leonardo da Vinci” zorganizo-
wano konferencję „Nowoczesne metody zarządzania w ochronie zdrowia. Aktu-
alne problemy francuskiej i polskiej ochrony zdrowia”.

Pracownicy Zakładu realizują wiele projektów badawczych i naukowych. Od 
2009 r. dr Piotr Karniej współtworzy Zespół Badań nad Organizacją i Zarządza-
niem Szpitalami „Avicenna”. Jest to interdyscyplinarny zespół naukowo-badaw-
czy stworzony w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Stępniewski), będący zespołem 
eksperckim doradzającym w obszarze organizacji ochrony zdrowia i prowadzący 
w tej dziedzinie badania naukowe. Członkiem Zespołu jest także dr Iwona Ma-
zur, wyróżniona również przez Ministra Zdrowia odznaką honorową „Za zasługi 
dla Ochrony Zdrowia” i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2011 r. do realizacji pro-
jektu Komisji Europejskiej dotyczącego przygotowania modelu kształcenia kadr 
medycznych w Polsce, w zgodzie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, powołano 
dr Ewę Kuriatę-Kościelniak jako eksperta ds. edukacji.

Zakład Organizacji i Zarządzania prowadzi zajęcia dla wszystkich kierunków 
studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu z następujących przedmiotów: zdrowie pu-
bliczne (propedeutyka zdrowia publicznego, międzynarodowe aspekty zdrowia), 
propedeutyka prawa, polityka społeczna i zdrowotna, ekonomia oraz ekonomika 
zdrowia, zarządzanie (zarządzanie w pielęgniarstwie, zarządzanie ochroną zdro-
wia, zarządzanie i marketing, zarządzanie jakością i in.), biostatystyka, technolo-
gie informacyjne, informatyka medyczna, inne przedmioty wynikające z bieżącej 
korekty planów kształcenia oraz standardów nauczania. Działalność dydaktyczna 
Zakładu obejmuje wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. Studen-
ci mogą korzystać z 2 pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesny 
sprzęt i oprogramowanie. Zakład kształci również doktorantów w ramach stu-
diów doktoranckich.

W 2013 r. pracownicy ZOiZ byli zaangażowani w popularyzowanie prozdro-
wotnych postaw w ramach Uniwersytetu Dzieci. Doktor A. Felińczak wygłosiła 
2 wykłady: „Dlaczego czujemy głód?”, za który otrzymała tytuł wykładowcy roku, 
oraz „Dlaczego widzimy okiem, a nie uchem?”, natomiast dr Aureliusz Kosendiak 
wygłosił wykład pt.: „Czy zdrowie to nie tylko brak choroby?”. 
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Z akład Medycznych Nauk Społecznych powstał w 2010 r. z przekształce-
nia Zakładu Promocji Zdrowia. Pierwszym kierownikiem nowo powsta-
łej jednostki była dr hab. Iwona Taranowicz (lata 2010–2011). Zakład od 

2011 r. jest prowadzony przez dr. n. med. Dominika Krzyżanowskiego.
W Zakładzie są zatrudnieni: prof. dr hab. Jerzy Lewczuk, prof. nadzw.; adiunkci:  

dr hab. Iwona Taranowicz i p.o. kierownika dr n. med. Dominik Krzyżanowski; star-
si wykładowcy: dr Grażyna Szymańska-Pomorska, dr Monika Wójta-Kempa; wykła-
dowcy: mgr Grażyna Solecka, mgr Arkadiusz Drukier; asystenci: dr n. med. Agnieszka 
Turkiewicz-Maligranda, mgr Mirosław Chybicki, mgr Izabela Czekalska, mgr Monika 
Trojanowska; doktoranci: mgr Ewelina Trościanko-Wilk, mgr Mariusz Czarnecki.

Obszar badawczy Zakładu Medycznych Nauk Społecznych obejmuje problemy 
opieki medycznej, prowadzonej w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych oraz 
psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych. Prowadzone badania 
mają charakter interdyscyplinarny – uwzględniają aspekt medyczny, psycholo-
giczny i socjologiczny danego problemu.

Tematy badawcze, nad którymi pracują obecnie pracownicy Zakładu: społecz-
ne determinanty radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia; osobowościowe uwa-
runkowania motywacji do zdrowienia u osób cierpiących na chorobę dyskową 
w odcinku krzyżowo-lędźwiowym; modele zachowań i przeżyć związanych z ob-
ciążeniem psychicznym w pracy zawodowej pielęgniarek; logiczne aspekty komu-
nikacji; zdrowie jako wartość w społeczeństwach ponowoczesnych; jakość życia 
pacjenta i jakość opieki – w opiece długoterminowej i opiece paliatywnej; czynniki 
wpływające na jakość życia pacjentów z zaostrzeniem choroby obturacyjnej płuc; 
izolacja w warunkach specyficznych.

W omawanym okresie opublikowano 19 prac o IF = 46,291 pkt. oraz 13 prac 
kontrybutorskich o liczbie punktów 606,994.

Od 2010 r. w ramach Zakładu Medycznych Nauk Społecznych działa Studenc-
kie Koło Badań Naukowych w Medycynie. Opiekunem koła jest dr M. Wójta-
-Kempa, która od wielu lat prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych, 
metod badań społecznych i socjologii medycyny. 

Pracownicy Zakładu redagują kwartalnik „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publicz-
ne” (Index Copernicus 68,85 pkt., MNiSW 5 pkt.). Czasopismo zamieszcza re-
cenzowane, oryginalne prace badawcze dotyczące pielęgniarstwa i zdrowia pu-
blicznego oraz artykuły poglądowe. Publikuje ponadto artykuły redakcyjne, listy 
do redakcji, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, recenzje książek, 
komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.

Redaktorem naczelnym jest dr D. Krzyżanowski, zastępcą redaktora naczelne-
go – dr M. Wójta-Kempa.

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje: psychologię ogólną, psychologię 
społeczną, komunikację interpersonalną, psychoterapię, etykę medycyny, psycho-
logię zarządzania, psychologię zdrowia, socjologię ogólną, socjologię medycyny 
i niepełnosprawności, metodologię badań naukowych, filozofię, logikę, psychoge-
riatrię, socjogeriatrię.

Zakład Medycznych  
Nauk Społecznych

dr Dominik Krzyżanowski
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Z akład Gerontologii został utworzony w 2000 r. jako jednoosobowy Zakład 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Zenona Szewczyka. W latach 2007–2015 
stanowisko kierownika Zakładu pełnił dr Zbigniew Machaj, konsultant 

wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla Dolnego Śląska oraz członek prezydium 
Dolnośląskiej Rady Seniorów. 

Obecnie w jednostce na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycz-
nych jest zatrudnionych 5 pracowników, którzy prowadzą zajęcia na studiach 
licencjackich i magisterskich na kierunkach: pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratow-
nictwo medyczne. W ramach działalności dydaktycznej są prowadzone wykłady 
i ćwiczenia z propedeutyki medycyny, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, 
nowoczesnych technik diagnostycznych oraz rozpoznawania chorób na podstawie 
wyglądu pacjenta. Zajęcia umożliwiają przygotowanie przyszłych pracowników 
ochrony zdrowia do sprawowania wysokiej jakości opieki nad osobami w pode-
szłym wieku i ich rodzinami. 

Obszar badawczy Zakładu Gerontologii obejmuje problemy oceny jakości życia 
oraz jakości opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku, zarówno zdrowego, jak 
i chorego. Badania mają charakter interdyscyplinarny. 

Pracownicy Zakładu są autorami i współautorami 150 publikacji naukowych 
poświęconych tematyce gerontologicznej. Prowadzone projekty badawcze dotyczą 
szeroko pojętych problemów seniorów, a także ich opiekunów. Prace koncentrują 
się na: jakości życia osób w starszym wieku, częstotliwości występujących scho-
rzeń, wielochorobowości, wielolekowości, kaskad i cyklów geriatrycznych, form 
instytucjonalnej i domowej opieki nad seniorem oraz problemów fizycznych, psy-
chicznych, socjalnych i duchowych osób w podeszłym wieku.

Zakład Gerontologii

dr Zbigniew Machaj
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P ełniącą obowiązki kierownika Zakładu jest adiunkt dr n. med. Mariola Seń. 
W Zakładzie są zatrudnieni: adiunkt dr Dariusz Białas, starszy wykładowca 
dr Jacek Klakočar, wykładowca mgr Iwona Klisowska, adiunkci dydaktyczni: 

mgr Marzena Krysa, mgr Agnieszka Lintowska, mgr Jadwiga Staniszewska.
Następujące od lat 90. XX w. gwałtowne przemiany systemu społeczno-ekono-

micznego i zdrowotnego w Polsce wykreowały nowy styl wspomagania rozwoju 
potencjału zdrowia indywidualnego i społecznego. Styl ten, który w Europie Za-
chodniej rozwijał się już od lat 60. XX w., wywołał gruntowną zmianę paradygma-
tu opieki zarówno nad osobami zdrowymi, jak i chorymi. Zmiana ta, przebiegając 
od modelu biomedycznego do koncepcji nowego zdrowia publicznego zakłada-
jącego holizm w opiece, promuje zdrowie jako wartość priorytetową w polityce, 
ekonomii i edukacji oraz prozdrowotny styl życia jako nadrzędny cel w działa-
niach terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczych w działalności zawodowej 
wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Powyższe założenia są wytycznymi 
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Zakładu Promocji Zdrowia. 

W Zakładzie są prowadzone różnorodne prace badawcze, które łączą w sobie ele-
menty następujących dziedzin nauki: edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, zdro-
wia publicznego, epidemiologii, a także pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu i medycyny. 
Zakres prowadzonych badań nawiązuje przede wszystkim do zainteresowań pra-
cowników Zakładu oraz jest podyktowany specyfiką prowadzonych przez nich 
przedmiotów w ramach działalności dydaktycznej.

W ramach działalności naukowej w latach 2010–2015 Zakład Promocji Zdro-
wia realizował kilka tematów badawczych, m.in. z zakresu oceny jakości opieki 
długoterminowej skierowanej do pacjentów chorych somatycznie w środowisku 
domowym i przebywających w domu opieki społecznej; zapotrzebowania na opie-
kę domową ze względu na sytuację zdrowotną i socjalną podopiecznych POZ; 
problemów pielęgnacyjnych wśród pacjentów i rodzin pozostających pod opieką 
pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; zagrożeń zdrowotnych obecnych w środo-
wisku różnych kategorii rodzin wielkomiejskich; oceny zachowań zdrowotnych 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej 
wśród adolescentów na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktyw-
nych, takich jak: nikotyna, alkohol i narkotyki.

W omawianym okresie pracownicy Zakładu opublikowali ponad 77 prac na-
ukowych (IF = 3,127 pkt., 297 pkt. KBN). Wśród nich przeważały prace z zakre-
su: prewencji chorób zakaźnych i cywilizacyjnych; oceny zachowań zdrowotnych 
i stylu życia wśród różnych grup osób (w populacji dzieci i młodzieży, kobiet cię-
żarnych, osób w wieku senioralnym, przewlekle chorych; efektywności edukacji 
zdrowotnej w profilaktyce uzależnień i chorób stylozależnych; coachingu perso-
nalnego, ukierunkowanego na rozwój potencjału zdrowia jako wartości priory-
tetowej; jakości życia związanej ze stanem zdrowia; jakości i zapotrzebowania na 
długoterminową opiekę; specyfiki opieki nad osobami w wieku geriatrycznym 
oraz nad osobami przewlekle chorymi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
z deficytami rozwojowymi. 

Zakład Promocji Zdrowia

dr Mariola Seń



 646  647 

Dnia bez Papierosa, Dnia Profilaktyki AIDS, Światowych Dni Zdrowia, Ogólno-
polskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych, aktywne 
uczestnictwo w III Olimpiadzie „Asy Zdrowia”, a także organizacja i przeprowa-
dzenie akcji zbiórki krwi na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Swoją aktywność podej-
mują we współpracy m.in. z: Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we 
Wrocławiu, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu, Wrocławskim 
Centrum Rozwoju Społecznego. W 2015 r. studenci podjęli współpracę z Towa-
rzystwem im. Brata Alberta, realizując projekt „Oceny stanu odżywienia i nawy-
ków żywieniowych podopiecznych TBA”, który zaowocował publikacją naukową 
i wystąpieniem na IX Wrocławskich Dniach Zdrowia Publicznego, natomiast 
w czasieVIII edycji tej konferencji uczestnicy SKN „Promotorzy Zdrowia” zdobyli 
nagrodę za pracę naukowo-badawczą „Sposób odżywiania się studentów wrocław-
skich uczelni wyższych”.

Za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz działalność dydaktyczno-orga-
nizacyjną pracownicy Zakładu zostali wyróżnieni 4 indywidualnymi i 3 zespoło-
wymi nagrodami przez JM Rektora UMW.

W ramach upowszechniania wiedzy naukowej pracownicy ZPZ podjęli współ-
pracę z  Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, co zaowocowało udziałem 
w projekcie unijnym „Organizacje pozarządowe bibliotekom, edukacja zdrowot-
na w bibliotece, pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” prowadzonej 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w 2014 r., a także czynnie uczestniczyli 
w Festiwalu Nauki w 2015 r. (warsztaty: „Reaguj – świeć przykładem – pierwsza 
pomoc”; „Coaching zdrowia i zmiany nawyków”).

Zakład Promocji Zdrowia aktywnie uczestniczy w pracach projektu Światowej 
Organizacji Zdrowia „Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich”.

Podczas kształcenia praktycznego student nabywa m.in. kompetencji z zakresu 
wiedzy i umiejętności samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami 
etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do zdrowia, promowania 
zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej, a także organizowania 
i planowania pracy na własnym stanowisku pracy oraz przygotowania pacjenta do 
samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

Te różnorodne cele są realizowane przez Zakład Promocji Zdrowia wśród stu-
dentów na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjote-
rapia, dietetyka I i II stopnia oraz ratownictwo medyczne. W ramach kształcenia 
pracownicy prowadzą takie przedmioty, jak: podstawowa opieka zdrowotna, pro-
mocja zdrowia, podstawy dydaktyki i pedagogiki, pedagogika ogólna, andrago-
gika, społeczne i socjalne funkcje państwa, społeczeństwo obywatelskie/kapitał 
społeczny, podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, podstawy polityki 
społecznej, podstawy edukacji zdrowotnej wybranych grup społecznych, ochrona 
środowiska, pedagogika specjalna/praca socjalna, organizacja opieki nad osobami 
starszymi, opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, pedago-
gika zdrowia, dydaktyka medyczna, polityka zdrowotna i społeczna, monitoring 
zagrożeń zdrowia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, promocja zdrowia w pro-

W 2015 r. Zakład we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną we Wrocławiu rozpoczął cykl konferencji naukowo-szkoleniowych skie-
rowanych do różnych środowisk, związanych zarówno z ochroną zdrowia, jak 
i mieszkańców Wrocławia, poświęconych zagrożeniom zdrowia wynikającym 
z niskiego poziomu świadomości zdrowotnej, m.in. z zakresu szczepień ochron-
nych, zaniedbań w realizacji badań profilaktycznych, ryzykownych zachowań i na-
wyków antyzdrowotnych. Pierwsza konferencja była poświęcona faktom i kon-
trowersjom na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych dzieci. 
Pracownicy uczestniczyli w ponad 50 konferencjach krajowych i międzynarodo-
wych, byli także organizatorami i współorganizatorami części z nich, np. „Za-
grożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży” (grudzień 2010 r.), cykl Opolskich 
Konferencji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej „Ból i cierpienie – ujęcie interdyscy-
plinarne. Żyć godnie do końca” (Opole, lata 2010–2013). 

W 2014 r. ZPZ podjął także współpracę z Wydziałem Medycznym Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego w ramach projektu badawczego: „Międzyośrodkowe badanie 
postaw i zachowań wobec palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży w Polsce”. 
W projekcie współuczestniczą także Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) 
oraz Amerykańska Akademia Pediatryczna z udziałem Juliusa B. Richmonda 
z Center of Excellence; projektem kieruje wiceprzewodniczący PTP, prof. dr hab. 
n. med. Artur Mazur. 

Przy realizacji celów oraz zadań naukowych i dydaktycznych Zakład współ-
pracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi. Są to m.in.: Krakowska Akademia 
im. A. Frycza Modrzewskiego (Kraków), Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Nowym Targu – Instytut Nauk o Zdrowiu, Catholic University in 
Ružomberok – Faculty of Health (Słowacja), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna, NZOZ Ekumeniczna Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Ro-
dzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej (Wrocław), Stowarzyszenie Zdrowych 
Miast Polskich (Łódź), Uniwersytet Dzieci – Oddział Wrocław, Przedszkole nr 48 
(Wrocław), Przedszkole nr 54 (Wrocław, Mokronosek), Niepubliczne Przedszkole 
Integracyjne (Mokronos), Szkoła Podstawowa nr 36 (Wrocław), Szkoła Podsta-
wowa nr 39 (Wrocław), Szkoła Podstawowa nr 91 (Wrocław), Szkoła Podstawowa 
nr 98 (Wrocław), Szkoła Podstawowa nr 46 (Wrocław), Dolnośląskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego – Oddział Leczenia Uzależnień (Wrocław), NZOZ Na Bi-
skupinie (Wrocław), NZOZ Biogenes (Wrocław), NZOZ Zawidawie – Centrum 
Medyczne Wejherowska (Wrocław), NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych – Ry-
szard Jadach, Mariusz Domański, Firma Vita Medis – Agnieszka Zborowska 
(Wrocław), Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (Wrocław).

Od 2014 r. w Zakładzie działa Studenckie Koło Naukowe „Promotorzy Zdro-
wia”. Opiekunami SKN są dr M. Seń i mgr M. Krysa. Działalność koła skupia 
się na rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy z zakresu zdrowia publicznego i promo-
cji zdrowia, koordynowaniu i udziale w realizacji programów z zakresu edukacji 
i poradnictwa zdrowotnego, współudziale w organizowaniu i realizacji kampanii 
prozdrowotnych na rzecz mieszkańców Wrocławia (akcje w ramach Światowego 
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filaktyce chorób społecznych/edukacja żywieniowa, żywienie w chorobach onko-
logicznych oraz przedmioty fakultatywne: promocja zdrowia w fizjoterapii, co-
aching zdrowia i zmiany nawyków, promocja zdrowia psychicznego, dogoterapia, 
aktywizacja samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Pracownicy biorą 
czynny udział w tworzeniu programów kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo 
i zdrowie publiczne I i II stopnia oraz są członkami Wydziałowych Zespołów ds. 
Jakości Kształcenia, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, pełnią też funkcje 
opiekunów roku i praktyk zawodowych.

Prowadzą również wykłady na kursach kwalifikacyjnych oraz specjalizacjach, 
organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr 
Medycznych we Wrocławiu.

Pracownicy ZPZ są promotorami i recenzentami licznych prac licencjackich 
i magisterskich na większości kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu o bogatej 
tematyce: promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, stylu życia i zachowań zdro-
wotnych (w tym zachowań żywieniowych, w odniesieniu do różnych grup osób), 
profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, zdrowia publicznego, jakości 
życia związanej ze stanem zdrowia, pielęgnowania dzieci w stanach zagrożenia 
życia i z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi i niesprawnościami. 

Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych kursach 
(kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej, kurs kwali-
fikacyjny „Opieka długoterminowa dla pielęgniarek”, kurs specjalistyczny „Kom-
pleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego”, szkolenie z podstaw leczenia krwią i jej składnikami, kurs specjali-
styczny „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrograficznego”) oraz podejmu-
jąc specjalizacje (z dziedziny zdrowia publicznego, anestezjologii i intensywnej 
terapii dla pielęgniarek).

Dwóch pracowników rozpoczęło pracę nad rozprawami doktorskimi: mgr 
M.  Krysa (Podmiotowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych pielęgniarek, 
promotor: dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw., Akademia Wychowania Fi-
zycznego we Wrocławiu; otwarcie przewodu: 2013 r.) oraz mgr A. Lintowska (Per-
cepcja i rozpowszechnienie wybranych czynników ryzyka palenia tytoniu i używa-
nia innych wyrobów tytoniowych/nikotynowych w południowo-zachodniej Polsce 
(poszerzona matryca badań: dzieci, młodzież, rodzice, lekarze, promotor: prof. dr 
hab. n. med. A. Mazur, Uniwersytet Rzeszowski).

Zakład nie prowadzi działalności klinicznej.
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Z akład Ratownictwa Medycznego został utworzony w 2003 r. z  inicja-
tywy ówczesnego Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. Wiesława Pruska. 
Idea stworzenia Zakładu narodziła się ze względu na zmiany w syste-

mie ochrony zdrowia w Polsce i konieczność kształcenia specjalistycznych kadr  
– ratowników medycznych. Od chwili utworzenia Zakładu do 2014 r. obowiązki 
kierownika pełnił dr n. med. Igor Chęciński, następnie dr hab. n. med. Dorota 
Zyśko, prof. nadzw., zaś od 2015 r. p.o. kierownika Zakładu Ratownictwa Medycz-
nego jest dr n. med. Jacek Smereka.

Zakład początkowo zatrudniał 2 pracowników naukowo-dydaktycznych, jed-
nak wraz z rozszerzaniem zadań dydaktycznych na kierunkach: ratownictwo me-
dyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka i fizjoterapia 
oraz w celu zaspokojenia potrzeb studentów English Division, stopniowo zwięk-
szała się liczebność kadry naukowej. Obecnie w Zakładzie jest zatrudnionych 
15 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych z dużym doświad-
czeniem zawodowym, z czego 7 ma stopień naukowy doktora nauk medycznych. 
Pracownicy Zakładu są specjalistami z wielu dziedzin medycyny. W skład zespołu 
wchodzi 2 specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ra-
tunkowej, 3 specjalistów z chirurgii ogólnej, 3 specjalistów z chorób wewnętrz-
nych ze specjalizacją z kardiologii, 1 specjalista z ginekologii i położnictwa oraz 
6 ratowników medycznych, mających ukończone studia II stopnia i duże doświad-
czenie zawodowe, będących instruktorami i dyrektorami kursów European Re-
suscitation Council z zakresu BLS, ALS, EPLS oraz American Heart Association 
z zakresu ACLS, PALS, a także kursów ITLS.

Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego są lekarzami i ratownikami 
medycznymi czynnymi zawodowo; pracują w: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicz-
nym we Wrocławiu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 we 
Wrocławiu, Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu, Dolnośląskim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej oraz Woje-
wódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Praca zawodowa oraz zdobywa-
nie kolejnych uprawnień i specjalizacji oznacza stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, niezbędnych do prowadzenia działań dydaktycznych i badań na-
ukowych.

Działalność dydaktyczna jest prowadzona na wszystkich kierunkach Wydzia-
łu Nauk o Zdrowiu. Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady, ćwiczenia i zajęcia 
praktyczne z takich przedmiotów, jak: medycyna ratunkowa, medyczne czynności 
ratunkowe, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna katastrof, 
choroby wewnętrzne, chirurgia, anestezjologia i intensywna terapia, metodyka 
nauczania kwalifikowanej pierwszej pomocy, intensywna terapia w stanach zagro-
żenia życia, medycyna taktyczna, ratownictwo górskie i wysokościowe, podstawy 
ratownictwa medycznego. Bazą dydaktyczną do prowadzenia zajęć praktycznych 
i ćwiczeń klinicznych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, Samo-
dzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu oraz Pogotowie Ratunko-
we we Wrocławiu.

Zakład Ratownictwa Medycznego

dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw.

dr Igor Chęciński

dr Jacek Smereka
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Opracowano od podstaw oryginalne programy kształcenia dla wszystkich 
przedmiotów, a dr J. Smereka bierze udział w tworzeniu ogólnopolskiego standar-
du kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne. Pracownicy Zakładu osiągają 
corocznie bardzo wysokie oceny w anonimowych ankietach wypełnianych przez 
studentów.

Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego prowadzą zajęcia na kursach w ra-
mach szkolenia specjalistycznego i podyplomowego, w tym w szczególności zajęcia dla 
lekarzy w trakcie specjalizacji (obowiązkowe kursy z ratownictwa medycznego) oraz 
dla pielęgniarek i położnych w trakcie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, 
zajęcia na kierunku neurologopedia, zajęcia ze studentami English Division.

W Zakładzie działają 2 studenckie koła naukowe, prowadzone przez mgr. Łu-
kasza Iskrzyckiego oraz mgr. Jarosława Sowizdraniuka. Studenci publikują i re-
ferują na konferencjach swoje prace naukowe, a w latach 2011–2015 kilkakrotnie 
zdobyli tytuły wicemistrzów Polski w ratownictwie medycznym.

W Zakładzie utworzono Pracownię Zaawansowanych Czynności Resuscy-
tacyjnych (kierownik: dr J. Smereka) oraz Pracownię Postępowania w Urazach 
(kierownik: lek. med. Marek Brodzki), jak również podjęto działania w celu utwo-
rzenia Pracowni Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii (kie-
rownik: dr n. med. Magdalena Wawrzyńska). Sukcesywnie pozyskiwano sprzęt 
do symulacji medycznych oraz sprzęt ratowniczy – obecnie Zakład dysponuje 
nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, defibrylatorami manualnymi i zautoma-
tyzowanymi, fantomami do nauki zaawansowanych czynności resuscytacyjnych 
u dorosłych i dzieci, fantomami do nauki zabezpieczania drożności dróg oddecho-
wych, odbarczania odmy, konikotomii oraz wkłuć centralnych, obwodowych i do-
szpikowych. Przedstawiciel Zakładu (mgr J. Sowizdraniuk) bierze czynny udział 
w tworzeniu Centrum Symulacji Medycznej UMW, w którym będą prowadzone 
zajęcia dla studentów wszystkich kierunków.

Pracownicy Zakładu (mgr Paweł Gawłowski i mgr Ł. Iskrzycki) od lat prowadzą 
zaawansowane szkolenia praktyczne z zakresu ratownictwa specjalistycznego, za-
grożeń lawinowych, ratownictwa wodnego i górskiego, organizując dla studentów 
m.in. obozy szkoleniowe w warunkach górskich. Lekarz med. M. Brodzki i mgr 
P. Gawłowski kierują Grupą Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego 
Krzyża, prowadząc działania ratunkowe, jak np. w czasie katastrofy hali Między-
narodowych Targów w Katowicach (dr M. Brodzki).

Działalność naukowa pracowników Zakładu obejmuje prowadzenie projek-
tów naukowo-badawczych, publikację prac naukowych oraz czynne uczestnictwo 
w konferencjach naukowo-szkoleniowych. 

Obecnie prowadzone projekty naukowo-badawcze obejmują tematykę z zakre-
su: ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej, kardiologii (w tym inwazyjnej), zastosowania ultrasonografii i zaawan-
sowanych metod zabezpieczania dróg oddechowych.

Pracownicy Zakładu (dr M. Wawrzyńska i dr Jacek Arkowski) rozwijają mię-
dzyuczelnianą, interdyscyplinarną współpracę, m.in. z: Politechniką Wrocławską, 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytutem Niskich Tem-
peratur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu, Śląskim Uniwersytetem Medycz-
nym, Krakow Cardiovascular Research Insitute i National University of Ireland 
w Galway – z zakresu badań nad innowacyjnymi technologiami z dziedziny medy-
cyny eksperymentalnej i kardiologii. Rezultatem tej działalności są współtworzo-
ne projekty krajowe i międzynarodowe, rozwijająca się współpraca z przemysłem 
medycznym, zgłoszenia patentowe i przyznane patenty, a także międzynarodowe 
wyróżnienia i nagrody.

Pracownicy Zakładu uzyskali patent: „Materiał koloidalny zawierający związ-
ki tytanu, powlekane urządzenie medyczne oraz sposób powlekania urządzenia 
medycznego” (P.395888). Następne zgłoszone wnioski patentowe to: „Funkcjonali-
zowana powłoka na urządzeniu medycznym, sposób wytwarzania funkcjonalizo-
wanej powłoki oraz urządzenie medyczne pokryte powłoką” (P.412016), „Powłoka 
grafenowa na stentach endowaskularnych poprawiająca śródbłonkowanie i ogra-
niczająca restenozę” (P.414368).

Pracownicy Zakładu uczestniczą w grantach międzynarodowych i projektach 
krajowych, w tym takich jak: EPiCSTENT: „Antibody-functionalised cardiovascu-
lar stents for improved biocompatibility and reduced restenosis” – projekt realizo-
wany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (Stenty naczyniowe 
o powierzchni modyfikowanej przeciwciałami o podwyższonej biokompatybilno-
ści); „Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako nowa strategia w terapii foto-
dynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej” – projekt realizowany w ramach 
konkursu ncn OPUS 5; projekt naukowo-badawczy: „Badanie nad czynnikami 
rodzinnymi i okolicznościami wystąpienia pozaszpitalnego nagłego zatrzymania 
krążenia”, źródło finansowania: środki na działalność statutową jednostek UMW, 
okres realizacji: lata 2015–2017.

Głównymi kierunkami badań prowadzonych w Zakładzie są: modele kształ-
cenia w ratownictwie medycznym, nagłe zatrzymanie krążenia – podstawowa 
i zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa, metody zaawansowanego 
udrażniania i zabezpieczania dróg oddechowych, nowy sprzęt i techniki stoso-
wane w ratownictwie medycznym, zastosowanie ultrasonografii w stanach za-
grożenia życia, ratownictwo specjalistyczne, badania nad zastosowaniem nowych 
materiałów w medycynie.

Na uwagę zasługuje również dorobek naukowy pracowników. Sumaryczne 
wskaźniki bibliometryczne wyznaczone z bazy Biblioteki Uniwersytetu Medycz-
nego wynoszą jedynie za okres 2010–2016 ponad 70 pkt. IF, co odpowiada ponad 
1 tys. pkt. MNiSW, przy liczbie publikacji przekraczącej 200. Od utworzenia Za-
kładu w 2003 r. jego pracownicy opublikowali ponad 500 prac.

Pracownicy Zakładu są autorami publikacji naukowych, które ukazały się w ta-
kich czasopismach, jak: „Medicine (Baltimore)”, „American Journal of Emergency 
Medicine”, „Resuscitation”, „International Journal of Cardiology”, „PACE – Pa-
cing and Clinical Electrophysiology”, „Journal of Electrocardiology”, „PLoS One”, 
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krwi tętniczej i równowaga kwasowo-zasadowa oraz Systemy ratownicze w Polsce 
a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. Jest też ekspertem Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej dla kierunku ratownictwo medyczne. Doktor J. Smereka jest również 
wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof i członkiem 
rady naukowej nowopowstającego międzynarodowego czasopisma „Disaster and 
Emergency Medicine Journal”.

W 2014 r. Zakład Ratownictwa Medycznego przeniósł się do nowej siedziby 
przy ul. Parkowej 34, gdzie dysponuje 3 salami ćwiczeń, salą seminaryjną i wy-
kładową oraz zapleczem umożliwiającym prowadzenie nowoczesnych zajęć ze 
studentami. Obecnie jest tworzona Pracownia Medycyny Eksperymentalnej i In-
nowacyjnych Technologii (kierownik: dr n. med. M. Wawrzyńska), która umożliwi 
dalszy rozwój naukowy oraz skoncentrowanie wysiłków na zastosowaniu uzyski-
wanych już pozytywnych wyników w przemyśle medycznym.

„Cardiology Journal”, „Journal of Proteomics”, „Journal of Thoracic and Cardio-
vascular Surgery”, „BioMed Research International”, „Advances in Clinical and 
Experimental Medicine”, „Journal of Cellular and Molecular Medicine”, „Jour-
nal of Biomedical Materials Research”, „Kardiologia Polska”, „Psychiatria Polska”, 
„Biocybernetics and Biomedical Engineering”, „Autonomic Neuroscience: Basic 
and Clinical”.

Ważne miejsce w działalności naszego Zakładu zajmują także wystąpienia i pre-
lekcje podczas międzynarodowych konferencji naukowych. Zakład Ratownictwa 
Medycznego organizował lub współorganizował następujące konferencje: Między-
narodową Konferencję „Brain, Heart and Syncope” (2015 r., wspólnie z Katedrą 
Medycyny Ratunkowej); I Konferencję z cyklu „Systemy Ratownicze w Polsce a bez-
pieczeństwo cywilne i wojskowe” (2015 r., we współpracy z Wyższą Szkołą Oficer-
ską Wojsk Lądowych we Wrocławiu); Interdyscyplinarną Wrocławską Konferencję 
Ogólnopediatryczną (2014 i 2015 r.).

Pracownicy Zakładu podejmują wiele działań popularyzatorskich i edukacyj-
nych dla lokalnej społeczności. Magister J. Sowizdraniuk od 2012 r. prowadzi 
zajęcia edukacyjne – najpierw w Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu, a obecnie we 
Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego; przeszkolił z zakresu pierwszej 
pomocy łącznie ok. 700 wrocławian. W 2014 r. stworzył koło naukowe „First Aid 
Teachers”, opierające się na idei nauczycieli wzajemnych (peer tutor), które pro-
wadzi szkolenia z pierwszej pomocy (m.in. dla harcerzy, dzieci, opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych), a także spotkania „ProjektOR – Projekt Opowieści Ratow-
nicze”, który uczy i integruje wrocławskie środowisko ratownicze. Dzięki współ-
pracy z Oddziałem Wrocław Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, którego 
prezesem jest mgr Ł. Iskrzycki, studenci mogą uzyskać tytuł ratownika i czynnie 
uczestniczyć w zabezpieczeniach medycznych na poziomie KPP oraz propagować 
pierwszą pomoc. Przy Zakładzie funkcjonuje Drużyna Medyczna RWR Wrocław, 
której kierownikiem jest mgr P. Gawłowski.

Pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego działają w licznych organiza-
cjach społecznych i samorządowych. Doktor n. med. Paweł Wróblewski jest obec-
nie prezesem Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, a dr I. Chęciński pełnił tę funkcję 
w poprzedniej kadencji. Doktor P. Wróblewski pełnił funkcję Marszałka Woje-
wództwa Dolnośląskiego, obecnie zaś jest przewodniczącym Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Lekarz med. M. Brodzki jest członkiem Zarządu Głównego 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego we Wrocławiu, a także lekarzem koordynatorem Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Doktor J. Smereka pełnił funkcję sekretarza redakcji kwartalnika „Medycyna 
Intensywna i Ratunkowa”, tłumaczy podręczniki medyczne z języka angielskiego, 
a także jest redaktorem wydań polskich takich pozycji, jak: Diagnostyka i postępo-
wanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, Atlas zespołów bólowych, 
Gazometria krwi tętniczej, ABC oparzeń, Ratownictwo medyczne – poradnik kie-
szonkowy, Ratownictwo medyczne: kwalifikowana pierwsza pomoc, Gazometria 
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Z akład Nauk Podstawowych został utworzony w 2003 r. jako nowa jed-
nostka naukowo-dydaktyczna w strukturze Wydziału Zdrowia Publicz-
nego UMW. Mieści się w budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii przy 

ul. Chałubińskiego 4. Jednostka stale się rozwija. Przed 2009 r. zatrudniała 3 na-
uczycieli akademickich i 1 pracownika naukowo-technicznego, natomiast obecnie 
w Zakładzie Nauk Podstawowych pracuje 5 nauczycieli akademickich, w tym 2 sa-
modzielnych pracowników nauki – profesorów zwyczajnych: prof. dr hab. Irena 
Choroszy-Król, która jest kierownikiem jednostki i prof. dr hab. Maciej Siewiński, 
a także 3 adiunktów: dr n. med. Magdalena Frej-Mądrzak, dr n. med. Agnieszka 
Jama-Kmiecik i dr n. med. Jolanta Sarowska. Od czasu reorganizacji jednostki 
zatrudniamy także 2 pracowników inżynieryjno-technicznych.

W 2011 r. prof. dr hab. I. Choroszy-Król otrzymała Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal za Długoletnią Służbę. 

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nauczyciele akademiccy Zakładu w la-
tach 2010–2015 otrzymali 10 nagród JM Rektora UMW, w tym nagrodę indywi-
dualną II stopnia za współautorstwo rozdziału w podręczniku opublikowanym 
w języku angielskim. Profesor dr hab. M. Siewiński zdobył w 2012 r. w Brukseli 
Złoty Medal za Innowacyjność, a w 2013 r. został wyróżniony dyplomem za pro-
jekt pn. „Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób przyzębia”.

W latach 2010–2011 pracownicy Zakładu otrzymali 2 nagrody (I i II stopnia) 
oraz 2 wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej za prace opubli-
kowane w „Family Medicine & Primary Care Review”.

Profesor dr hab. M. Siewiński, który współpracuje z  Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii UMW, jest współtwórcą 7 wynalazków z dziedziny bio-
technologii medycznej. 

Badania naukowe Zakładu Nauk Podstawowych dotyczą zagadnień z bakte-
riologii, ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów z rodzaju Chlamydia 
i Chlamydophila, doskonalenia metod diagnostycznych i badań biochemicznych. 
Pracownicy Zakładu zrealizowali 3 granty uczelniane i 3 tematy statutowe, a obec-
nie w ramach działalności statutowej realizują kolejne 3 tematy. Zakład współpra-
cuje z wieloma klinikami UMW, Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej, Klini-
ką Ginekologii i Położnictwa, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej, 
Uniwersytetem Wrocławskim i innymi ośrodkami w kraju.

W Zakładzie realizowano następujące tematy badawcze: ST-538: „Badania nad 
rolą chlamydialnego białka HSP60 w surowicy krwi oraz genu crp u dzieci z wada-
mi układu moczowego”, wykonawcy: I. Choroszy-Król, M. Frej-Mądrzak, A. Jama-
-Kmiecik, Dorota Teryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2010–2012; ST-717: „Ba-
dania nad epidemiologią zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych przez 
Chlamydia trachomatis”, wykonawcy: I. Choroszy-Król, M. Frej-Mądrzak, A. Ja-
ma-Kmiecik, D. Teryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2012–2014; ST-718: „Ba-
dania częstości zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Chlamydophila 
pneumoniae”, wykonawcy: I. Choroszy-Król, M. Frej-Mądrzak, A. Jama-Kmiecik, 
D. Teryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2012–2014; ST-787: „Ocena częstości 
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występowania bakterii chorobotwórczych dla człowieka w produktach żywno-
ściowych”, wykonawcy: J. Sarowska, I. Choroszy-Król, M. Frej-Mądrzak, A. Jama-
-Kmiecik, D. Teryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2013–2015; ST-965: „Udział 
drobnoustrojów chorobotwórczych w zakażeniach szyjki macicy u kobiet”, wyko-
nawcy: M. Frej-Mądrzak, I. Choroszy-Król, A. Jama-Kmiecik, J. Sarowska, D. Te-
ryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2015–2017; ST-966: „Wykrywanie antygenów 
Chlamydophila pneumoniae u pacjentów z zakażeniami układu oddechowego”, 
wykonawcy: I. Choroszy-Król, M. Frej-Mądrzak, A. Jama-Kmiecik, J. Sarowska, 
D. Teryks-Wołyniec, okres realizacji: lata 2015–2017.

Profesor dr hab. I. Choroszy-Król brała ponadto udział w projekcie „Identyfika-
cja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz 
poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków roz-
woju”; badania metodami foresight były współfinansowane przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.01.01-02-011/09). Projekt re-
alizowany był przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od 4.01.2010 r. do 
11.09.2011. Do obowiązków prof. I. Choroszy-Król, ekspertki panelowej, należało 
opracowanie 3 ekspertyz z obszaru badawczego biotechnologia i farmaceutyka. 
Ekspertka wzięła także udział w badaniu foresightowym – ankietyzacji Delphi.

W latach 2010–2015 opublikowano 80 prac naukowych, w tym 66 prac orygi-
nalnych i 14 poglądowych oraz 1 wydanie książkowe i 1 rozdział w podręczniku. 

Pracownicy Zakładu Nauk Podstawowych w omawianym okresie brali czyn-
ny udział w 11 zjazdach naukowych i sympozjach międzynarodowych, przed-
stawiając 13 doniesień. Konferencje odbyway się m.in. w: Wiedniu (2010 r.), 
Ołomuńcu (2011 r.), Berlinie (2011 r.), Brukseli (2012 r.), Kassel (2013), Kolonii 
(2015), Kopenhadze (2015 r.). Uczestniczyli ponadto w 14 zjazdach i sympozjach 
krajowych, na których wygłosili lub przedstawili w formie plakatowej 43 donie-
sienia naukowe.

W Zakładzie Nauk Podstawowych odbywają się wykłady, ćwiczenia i semina-
ria dla studentów I i II roku Wydziału Nauk o Zdrowiu z przedmiotów mikrobio-
logia lekarska z parazytologią oraz mikrobiologia ogólna i żywności na 3-letnich 
studiach licencjackich na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 
medyczne, od 2011 r. również na kierunku dietetyka. Przedmiot biochemia pro-
wadzi prof. dr hab. M. Siewiński dla studentów wszystkich kierunków stacjonar-
nych studiów licencjackich, w tym na fizjoterapii. Zajęcia dydaktyczne obejmują 
także wykłady i ćwiczenia z przedmiotu żywność funkcjonalna i GMO/żywność 
probiotyczna w toku studiów magisterskich II stopnia dla kierunku dietetyka. 

Studenci uczestniczą w ćwiczeniach laboratoryjnych, na których zapoznają 
się z morfologią drobnoustrojów, podstawami chorobotwórczości i diagnostyką 
mikrobiologiczną, mikologiczną i parazytologiczną, zagadnieniami dotyczącymi 
mikrobiologii ogólnej i żywności oraz podstawami z zakresu biochemii. Wykłady 
dotyczą mikrobiologii ogólnej, lekarskiej i mikrobiologii żywności, podstawowej 
wiedzy o antybiotykoterapii, immunologii, wirusologii, mikologii, parazytologii 

oraz teoretycznych i praktycznych podstaw diagnostyki drobnoustrojów, głównie 
różnych czynników etiologicznych zakażeń u ludzi.

Celem prowadzonego od 2011 r. nowego przedmiotu mikrobiologia ogólna 
i żywności realizowanego na kierunku dietetyka I stopnia jest zdobycie przez 
studentów wiedzy z zakresu podstaw mikrobiologii, w tym biologii i cech choro-
botwórczych drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia związane z wodą 
i żywnością oraz epidemiologii i profilaktyki tych chorób, a także zapoznanie się 
z podstawami mikrobiologii żywności, w szczególności z zasadami bezpieczeń-
stwa żywności, metodami stosowanymi w mikrobiologii lekarskiej i żywności 
oraz przyswojenie umiejętności właściwego doboru  metod i interpretacji uzyska-
nych wyników.

Nauczanie przedmiotów na studiach licencjackich jest zakończone egzami-
nem, a na kierunku dietetyka II stopnia zaliczeniem. Koordynatorem nauczania 
mikrobiologii lekarskiej i mikrobiologii żywności oraz przedmiotu żywność funk-
cjonalna i GMO/żywność probiotyczna jest prof. dr hab. I. Choroszy-Król, a bio-
chemii – prof. dr hab. M. Siewiński.

Zakład Nauk Podstawowych prowadzi pracownię naukową chlamydii, w której 
są wykonywane badania w ramach grantów uczelnianych oraz w działalności statu-
towej we współpracy z licznymi klinikami UMW oraz innymi ośrodkami w kraju. 

Pracownicy Zakładu biorą udział jako wykładowcy w organizowanych przez 
Katedrę i Zakład Mikrobiologii szkoleniowych kursach praktycznych z zakresu 
epidemiologii, kliniki, diagnostyki i leczenia zakażeń wywołanych przez chlamy-
die w ramach podyplomowego szkolenia medycznego.

W ramach pracy naukowej współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim 
w zakresie analizy czynników wirulencji bakterii Escherichia coli izolowanych 
z żywności oraz z zakażeń dróg moczowych u ludzi. Głównym założeniem projek-
tu jest wyjaśnienie molekularnych mechanizmów warunkujących chorobotwór-
czość pałeczek E. coli, które posiadają potencjał do wywołania infekcji uropato-
gennych. 

W związku z wyremontowaniem nowej sali ćwiczeń dla studentów WNoZ 
wyposażenie Zakładu wzbogaciło się o nowe meble i aparaturę. Zakupiono mi-
kroskopy dla studentów, komputery z oprogramowaniem, lodówki oraz waga ana-
lityczną WPS 60/C/10 firmy Radwag. 

Zakład prowadzi działalność usługową w zakresie diagnostyki zakażeń wywo-
łanych przez chlamydie i chlamydofile we współpracy z Fundacją Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.

Pracownicy Zakładu są członkami następujących towarzystw naukowych: 
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Pol- 
skiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajowej Izby Diagnostów Labo-
ratoryjnych. 
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Z akład Nauki Zawodu został utworzony w 2001 r. kiedy w Akademii Me-
dycznej stworzono możliwość kształcenia licencjackiego na kierunku 
pielęgniarstwo. Siedziba Zakładu od momentu jego powstania mieści się 

w budynku Zespołu Szkół Medycznych przy ul. K. Bartla we Wrocławiu, w którym 
obecnie mieści się Wydział Nauk o Zdrowiu.

W Zakładzie Nauki Zawodu pracują: mgr Jolanta Kolasińska – p.o. kierownika 
Zakładu, mgr Wiesława Bogdan, mgr Teresa Brodziak, mgr Krystyna Kuriata-Ko-
walska, mgr Halina Targosz, mgr Elżbieta Pięta, mgr Danuta Witko.

Szkoła pielęgniarska funkcjonowała w budynku przy ul. K. Bartla od 1947 r. 
Była to pierwsza szkoła pielęgniarska na tzw. ziemiach odzyskanych. Pierwsze słu-
chaczki rozpoczęły naukę 5.05.1947 r. Po 46 latach od uruchomienia kształcenia 
pielęgniarek, w lutym 2003 r., w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, który 
spowodował zmianę systemu kształcenia pielęgniarek, szkoła przy ul. Bartla, jako 
ostatnia na Dolnym Śląsku, zakończyła swoją działalność.

Do zmiany systemu kształcenia szkolnictwo pielęgniarskie przygotowywało 
się od 1995 r. We wrześniu 1996 r. rozpoczęto kształcenie pielęgniarek według 
nowego, 3-letniego programu, zgodnego z wymogami Międzynarodowej Rady 
Pielęgniarek (ICN). Nowy program był realizacją postanowień Europejskiego po-
rozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzonego w Stras-
burgu 25.10.1967 r. Na podstawie tego porozumienia podpisanego w 1995 r. i ra-
tyfikowanego przez rząd Polski w 1996 r. doszło do transformacji kształcenia, 
a w rezultacie do likwidacji szkół pomaturalnych i uruchomienia kształcenia 
pielęgniarskiego na poziomie studiów I i II stopnia. Porozumienie strasburskie 
jest podstawą aktów prawnych współcześnie obowiązujących w kształceniu pie-
lęgniarek. W czerwcu 2001 r. w szkole przy ul. Bartla dokonano naboru na studia 
licencjackie, na kierunek pielęgniarstwo. Była to pierwsza rekrutacja Akademii 
Medycznej w tym historycznym dla wrocławskiego pielęgniarstwa miejscu. 

W 2001 r. w momencie powstania Zakład Nauki Zawodu zatrudniał 17 na-
uczycieli, którzy prowadzili zajęcia we Wrocławiu, Świdnicy i Zielonej Górze. Po 
zakończeniu kształcenia w ośrodkach w Świdnicy i Zielonej Górze w Zakładzie 
pozostało 8 nauczycieli. Wszyscy pracownicy Zakładu są zatrudnieni na stano-
wiskach dydaktycznych jako wykładowcy oraz posiadają pełne kompetencje za-
wodowe, pedagogiczne i duże doświadczenie, dodatkowe kompetencje nabyte 
podczas kształcenia podyplomowego oraz tożsamość zawodową niezbędną do 
kształcenia zawodowego. Działalność naukowa pracowników Zakładu to m.in.: 
41 publikacji o tematyce: promocja zdrowia, organizacja kształcenia zawodowego, 
historia pielęgniarstwa i kształcenia zawodowego, ratownictwo medyczne.

Nauczyciele Zakładu pracowali jako członkowie komitetów organizacyjnych 
konferencji naukowych: „Promocja zdrowia, profilaktyka i opieka na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia” (2010 r.); X Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Człowiek u schyłku życia jako wartość 
w opiece hospicyjno-paliatywnej. Aspekt medyczny, filozoficzny, etyczny, prawny 
i społeczny” (2014 r.); XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Zakład Nauki Zawodu

mgr Jolanta Kolasińska



 662 

„Człowiek w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej u schyłku życia w aspek-
cie medycznym, filozoficznym, etycznym, prawnym i kulturowym” (2015 r.).

Nauczyciele Zakładu prowadzą zajęcia teoretyczne, ćwiczenia w warunkach 
symulowanych, kształcące, tak ważne dla pielęgniarki, umiejętności praktyczne. 
W Zakładzie są również prowadzone pierwsze w całym cyklu kształcenia zajęcia 
praktyczne.

Przedmioty prowadzone przez nauczycieli Zakładu Nauki Zawodu to: podsta-
wy pielęgniarstwa (dla kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne i niestacjo-
narne), ratownictwo medyczne (dla kierunku pielęgniarstwo, studia stacjonarne 
i niestacjonarne), podstawy pielęgniarstwa ratunkowego (dla kierunku ratownic-
two medyczne), kwalifikowana pierwsza pomoc (dla kierunku fizjoterapia, studia 
stacjonarne i niestacjonarne, zdrowie publiczne, studia stacjonarne i niestacjo-
narne, dietetyka). 

Wykładowcy czynnie uczestniczą w działaniach na rzecz organizacji procesu 
kształcenia. W minionych latach zajmowali się organizacją egzaminu dyplomo-
wego na studiach I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Opracowali regu-
laminy tych egzaminów i pełną dokumentację procesu egzaminowania. Tworząc 
komisję, dokonywali oceny dorobku zawodowego studentów studiów I stopnia 
niestacjonarnych, niezbędną do wniosku składanego do KRASzM o zwolnienia 
z części praktycznej nauki zawodu. Byli w składzie zespołu oceniającego doświad-
czenie zawodowe studentów studiów magisterskich 5-letnich w okresie porządko-
wania kształcenia w tym systemie. Prowadzili rozmowy kwalifikacyjne w ramach 
rekrutacji na tzw. studia pomostowe. Uczestniczyli w pracach wydziałowej komi-
sji rekrutacyjnej. Opracowywali programy nauczania obowiązujące po kolejnych 
zmianach standardów nauczania (lata 2004, 2005, 2007, 2012).

Dobór tematyki, form i metod pracy dydaktycznej wykładowców jest wyzna-
czany swoistością umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów. W procesie 
kształcenia, opierającym się na koncepcji kompetencji zawodowych, student uzy-
skujący kwalifikacje zawodowe musi zdobyć i wykazać się umiejętnościami wyko-
nania zadań i czynności zawodowych zgodnie z ustalonymi wymogami. Wskazuje 
to na konieczność kształcenia wybranych umiejętności w warunkach symulowa-
nych (ćwiczenia w pracowni pielęgniarskiej) oraz warunkach naturalnych, np. na 
oddziałach szpitalnych.
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S iedzibą Katedry Fizjoterapii od 2001 r. jest budynek przy ulicy Grunwaldz-
kiej we Wrocławiu, w którym wcześniej mieściło się Medyczne Studium 
Zawodowe Nr 1 im. Ludwika Hirszfelda. Miejsce to jest główną bazą dy-

daktyczną. Kształcenie praktyczne odbywa się również w wielu innych placów-
kach ochrony zdrowia na terenie miasta Wrocławia i jego okolic: w przychodniach, 
szpitalach i oddziałach klinicznych, gdzie studenci realizują proces dydaktyczny 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, nabywając specjalistyczną wiedzę, umie-
jętności i kompetencje, niezbędne w pracy zawodowej fizjoterapeuty.

Obecnie struktura organizacyjna Katedry Fizjoterapii obejmuje: Zakład Reha-
bilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu (kierownik: dr hab. Małgorzata Paproc-
ka-Borowicz, prof. nadzw.), Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii (kierownik: 
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek), Zakład Fizjoterapii (kierownik w latach 2001– 
–2011: mgr Bożena Bogut, p.o. kierownika od 2011 r.: mgr Wojciech Laber), Za-
kład Lecznictwa Uzdrowiskowego i Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii 
(p.o. kierownika: dr n. med. Jadwiga Kuciel-Lewandowska).

W związku z przejściem na emeryturę dr. hab. Andrzeja Pozowskiego, prof. 
nadzw., który kierował pracami zespołu od 2005 r., nastąpiła zmiana na stano-
wisku kierownika Katedry Fizjoterapii. Do pełnienia funkcji kierownika Katedry 
w 2012 r. została powołana dr hab. M. Paprocka-Borowicz, prof. nadzw. 

W 2013 r. pracę na rzecz Katedry zakończyli wieloletni pracownicy: prof. dr 
hab. Ludwika Sadowska oraz prof. dr hab. Andrzej Kierzek. Po długich zmaga-
niach z chorobą, 9.04.2015 r. zmarł prof. Stefan Kornecki, który spoczywa na 
cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Kadrę naukową zasiliło 3 prężnie działających samodzielnych pracowników 
nauki: prof. dr hab. D. Patrzałek, prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński oraz dr hab. Jan 
Gnus.

Obecnie w Katedrze Fizjoterapii jest zatrudnionych 27 osób, w tym 4 profe-
sorów, 10 pracowników naukowo-dydaktycznych, 9 pracowników dydaktycznych 
oraz 4 instruktorów.

Działalność naukowa ostatnich lat jest kontynuacją wcześniej podjętych za-
dań badawczych, które koncentrowały się głównie na zagadnieniach z zakre-
su fizjoterapii klinicznej, medycyny i nauk społecznych. W latach 2010–2015 
zrealizowano następujące projekty badawcze w ramach działalności statuto-
wej: „Ocena skuteczności procesu rehabilitacji i funkcjonowania społecznego 
pacjentów po amputacji kończyny dolnej”; „Ocena wyznaczników chodu I–VII 
po i przed totalnej alloplastyce stawu biodrowego”; „Ocena rozwoju więzi mię-
dzy matką a niepełnosprawnym dzieckiem oraz poziom kompetencji społecz-
nych dorosłych osób z zespołem Downa”; „Ocena roli odczynników alergicz-
nych w tkankach i płynie jamy stawowej na przeżywalność endoprotez biodra”; 
„Badanie momentu sił oraz możliwość sterowania protezą uda w zależności 
od mechanizmu przegubu kolanowego”; „Występowanie zaburzeń w odżywia-
niu oraz rozwoju postawy ciała u dzieci przedszkolnych i szkolnych w świetle 
czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowej integracji 

Katedra Fizjoterapii
Zakład Fizjoterapii

Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii

Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego,  
Historii Medycyny Fizykalnej i Balneologii

Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej

dr hab. Małgorzata Paprocka- 
-Borowicz, prof. nadzw.
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chorobą płuc, promotor: dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw., 2015 r.), 
Kuba Ptaszkowski (Zależność aktywności bioelektrycznej mięśni dna miednicy 
od ustawienia miednicy u kobiet w okresie menopauzy, promotor: dr hab. Janusz 
Bartnicki, 2015 r.).

Pracownicy Katedry są członkami zespołów redakcyjnych czasopism: „Medi-
cina Internacia Revuo”, „Alter Ego”, „Gerontologia Współczesna”, „Pielęgniarstwo 
i Zdrowie Publiczne” oraz członkami Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Pol-
skiego Towarzystwa Balneologii Medycyny Fizykalnej, Polskiego Towarzystwa 
Fizjoterapii, The Internacional Society of Electrophysiology and Kinesiology, The 
International Society of Biomechanics.

Doktor J. Kuciel-Lewandowska pełni funkcję przewodniczącej Dolnośląskiego 
Oddziału Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, a dr Agata Trafalska 
jest przewodniczącą Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Rehabilitacji. 

Głównym celem działalności Katedry Fizjoterapii jest odpowiednie kształcenie 
kadr fizjoterapeutów. W latach 2010–2015 podjęto wiele działań rozwijających 
i podnoszących na wyższy poziom aktywność dydaktyczno-naukową. Oceny pro-
cesu kształcenia na kierunku fizjoterapia dokonano 3-krotnie od początku jego 
istnienia. Ostatnia wizyta zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
odbyła się w listopadzie 2015 r. Analiza podjętych działań podnoszących jakość 
i efektywność dydaktyki doprowadziła do przyznania przez Prezydium PKA po-
zytywnej oceny procesu kształcenia na kierunku fizjoterapia, decyzja obowiązuje 
przez maksymalny możliwy czas, czyli przez 6 lat.

Pracownicy upowszechniają wiedzę, cyklicznie organizując konferencje nauko-
we i naukowo-szkoleniowe. Katedra stale wymienia doświadczenia dydaktyczno-
-praktyczne, zacieśniając współpracę z ośrodkami, które od lat współtworzą sys-
tem kształcenia, ale również pozyskując nowych partnerów, dzięki którym zajęcia 
dla studentów są ciekawie prowadzone. 

Pracownicy Katedry prowadzą także, na zlecenie CMKP, wykłady i szkolenia 
w ramach studiów i kursów podyplomowych na UMW. Są to obowiązkowe kur-
sy dla lekarzy następujących specjalności: rehabilitacja medyczna i ratownictwo 
medyczne – „Diagnostyka i terapia dzieci ryzyka”, neurologopedia – „Fizjologia 
i patologia małego dziecka”, „Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka na od-
dziale szpitalnym” oraz logopedia – „Patofizjologia dziecka”.

W latach 2010–2015 wydano podręczniki, których autorami byli pracownicy 
katedry: Ż. Fiodorenko-Dumas, A. Pupka, Rehabilitacja w chorobach naczyń ob-
wodowych, MedPharm Polska, Wrocław, 2011; R. Pawelec, E. Szczuka, W. Laber, 
Metodyka masażu w odnowie biologicznej, wyd. 2, AGIW, Wrocław 2011; E. Du-
mas, Metodyka i technika ćwiczeń leczniczych w kinezyterapii. Podręcznik dla stu-
dentów fizjoterapii, MedPharm Polska, Wrocław 2013; P. Józefowski, Diagnostyka 
czynnościowa narządu ruchu z elementami pionizacji i reedukacji chodu. Podręcz-
nik dla studentów fizjoterapii, MedPharm Polska, Wrocław 2013; P. Józefowski, 
A. Kołcz-Trzęsicka, A. Żurowska, Zdrowy kręgosłup. Stres, wady postawy, ćwicze-
nia, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2015.

sensorycznej”; „Ocena przydatności kinesiotapingu w otwartych łańcuchach 
kinematycznych podlegających szczególnym obciążeniom w czasie uprawiania 
sportu”; „Zastosowanie i skuteczność elektrostymulacji metody TENS u kobiet 
w okresie ok.porodowym”; „Ocena działania wybranych metod terapeutycznych 
na funkcjonowanie tkanki mięśniowej”; „Historia i rozwój metod leczniczych 
w uzdrowisku Morszyn-Zdrój”.

Z ramienia Uczelni prowadzone są projekty badawcze w uzdrowisku Świe-
radów-Zdrój w ramach inicjatywy klastrowej Klastra Polskiego Radonu – „Oce-
na skuteczności terapii uzdrowiskowej w Świeradowie-Zdroju ze szczególnym 
uwzględnieniem działania wód rodanowych”.

Granty naukowe realizowane z Narodowym Centrum Nauki to: „Wpływ usta-
wienia miednicy oraz napięcia mięśni synergistycznych na aktywność bioelek-
tryczną mięśni dana miednicy” (2.08.2012 r.) i „Ocena wpływu stymulacji zewną-
trzustrojowej falą uderzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjotogiczne 
mięśni porażonych spastycznie po udarze niedokrwiennym mózgu” (PRELU-
DIUM 2 nr 2011/03/N/NZ/327).

W wyniku realizacji prac badawczych w latach 2010–2015 pracownicy Katedry 
opublikowali 183 artykuły pełnotekstowe w polskich i 56 w zagranicznych cza-
sopismach naukowych. Rezultaty prowadzonych obserwacji były prezentowane 
również na sympozjach i kongresach, miarą aktywności są 104 abstrakty.

W ostatnich latach w Katedrze zostały ukończone przewody doktorskie i habi-
litacyjne. Stopień doktora habilitowanego uzyskała M. Paprocka-Borowicz (Ocena 
skuteczności rehabilitacji i funkcjonowania społecznego pacjentów po amputacji 
kończyny dolnej, 2011 r.). Stopień doktora uzyskali: Piotr Józefowski (Wpływ tur-
nusu aktywnej rehabilitacji na sprawność funkcjonalną i poczucie jakości życia 
osób z tetraplegią, promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Bolach, 2011 r.), Krzysztof 
Aleksandrowicz (Indywidualizacja programu rehabilitacji kobiet po całkowitej 
bezcementowej alloplastyce stawu biodrowego na podstawie oceny wyznaczników 
chodu, promotor: dr hab. A. Pozowski, prof. nadzw., 2013 r.), Bożena Bogut (Oce-
na wyników współpracy lekarzy Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej 
we Wrocławiu oraz lekarzy uzdrowiskowych Szczawna-Zdroju w leczeniu chorób 
górnych dróg oddechowych w 2. połowie XX wieku, promotor: prof. A. Kierzek, 
2014 r.), Roman Heider (Efekty uzdrowiskowych metod terapeutycznych lekarzy 
Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu oraz lekarzy sanatoryjnych Ko-
łobrzegu w chorobach dróg oddechowych u dzieci w drugiej połowie XX wieku, pro-
motor: prof. A. Kierzek, 2014 r.), Mateusz Kowal (Ocena momentów siły mięśnio-
wej oraz wybranych zmiennych kinetyki chodu osób po jednostronnej amputacji 
powyżej stawu kolanowego, promotor: dr hab. A. Pozowski, prof. nadzw., 2015 r.), 
Lucyna Słupska (Ocena zmian wskaźników wentylacyjnych i aktywności bioelek-
trycznej dodatkowych mięśni oddechowych w zależności od zastosowanej stymu-
lacji oddechowej u osób po udarze niedokrwiennym mózgu, promotor: dr hab. 
M. Paprocka-Borowicz, prof. nadzw., 2015 r.), Marta Majewska-Pulsakowska (Rola 
treningu mięśni wdechowych w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną 
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JM Rektora UMW indywidualna I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pra-
cy dydaktycznej, mgr. Sławomira Jarząba (2012 r.): nagroda JM Rektora UMW 
indywidualna I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej;  
dr. K. Aleksandrowicza (2012 r.): nagroda JM Rektora UMW indywidualna II stop-
nia za ważne osiągnięcia w pracy organizacyjnej – za organizację konferencji;  
dr hab. M. Paprocką-Borowicz (2013 r.): nagroda JM Rektora indywidualna II stop-
nia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej; dr J. Kuciel-Lewan-
dowską (2014 r.): zespołowa nagroda JM Rektora UMW za ważne i twórcze osią-
gnięcia w pracy naukowej; dr hab. M. Paprocką-Borowicz, prof. nadzw. (2014 r.): 
zespołowa nagroda JM Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy 
naukowej; prof. A. Kierzka (2014 r.): zespołowa nagroda JM Rektora UMW za 
ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; dr A. Kołcz-Trzęsicką (2014 r.): 
nagroda JM Rektora UMW indywidualna I stopnia za ważne i twórcze osiągnię-
cia w pracy organizacyjnej; dr hab. M. Paprocką-Borowicz, prof. nadzw. (2014 r.): 
nagroda JM Rektora UMW indywidualna I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia 
w pracy organizacyjnej; dr A. Kołcz-Trzęsicką (2015 r.): nagroda JM Rektora UMW 
indywidualna I stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej;  
dr. K. Aleksandrowicza (2014 r.): nagroda JM Rektora UMW indywidualna I stop-
nia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy organizacyjnej.

Doktor hab. M. Paprocka-Borowicz (2014 r.) otrzymała dyplom w uznaniu 
zasług dla województwa dolnośląskiego, z nadaniem Złotej Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

Katedra Fizjoterapii współpracuje z wieloma ośrodkami klinicznymi na te-
renie Wrocławia i okolic, są to: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
(Kliniki: Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej, Ginekologii i Położnictwa, Kardiologii, Neurochirurgii, Neuro-
logii, Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, Urologii i Onkologii Urologicznej), 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu (Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii), Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Wrocławiu, Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej we Wrocła-
wiu, Zamiejscowy Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej we Wrocławiu, 
Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej we Wrocławiu, Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z XIII Oddziałem Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej, Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno-Leczniczy „Provita” 
(Wrocław), Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych (Wrocław), Dom Po-
mocy Społecznej (Wrocław), Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” (Ośrodek 
Rehabilitacji Dziennej, Wrocław), Zespół Opieki Zdrowotnej „Święta Katarzyna”, 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci „Creatorek” (Wrocław), Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Przychodnia Kosmonautów” (Wrocław).

Zadania z zakresu propagowania nauki są realizowane np. poprzez prezento-
wanie wykładów tematycznych: „Historia balneofizjoterapii” (2014 r.), „Światło 
a rehabilitacja” (2015 r.) w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Pracownicy Katedry Fizjoterapii aktywnie uczestniczą w pracach Wydziału 
Nauk o Zdrowiu, biorąc udział w Radach Wydziału. Oprócz samodzielnych pra-
cowników nauki, 2 spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich to człon-
kowie RW. Pracownicy Katedry są doceniani przez władze WNoZ i zapraszani 
do prac w wydziałowych komisjach. Dwoje pracowników naszej Katedry decy-
zją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu zostało powołanych na pełnomocników 
Dziekana: ds. rozwoju kierunku fizjoterapia – dr K. Aleksandrowicz, ds. jakości 
kształcenia – dr Anna Kołcz-Trzęsicka.

Doktor K. Alelsandrowicz jest również Pełnomocnikiem Rektora UMW ds. 
Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w projektach realizowanych przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu: w projekcie dotyczącym bezpieczeństwa pracy pracow-
ników sektora opieki zdrowotnej, raelizowanym we współpracy z International 
Social Security Association (ISSA), Section on Prevention of Occupational Risk in 
Health Services (Hamburg, Drezno, Niemcy) i w projekcie zakwalifikowanym do 
realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pomagającym studentom 
i absolwentom WNoZ lepiej odnaleźć się na rynku pracy.

Prężnie rozwija się działalność 2 studenckich kół naukowych działających przy 
Katedrze Fizjoterapii: SKN Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (opiekun: dr hab. 
M. Paprocka-Borowicz, prof. nadzw.) oraz Studenckiego Koła Naukowego Zabu-
rzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży (opiekun: dr Anna Maria Choińska). Członkowie 
SKN MFiR uczestniczyli i współorganizowali akcje charytatywne na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy (w latach 2010–2012), studenci wspomagają rów-
nież aktywność Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Pięciokrotnie współorganizowali 
szkolenia z zakresu rehabilitacji i funkcjonowania osób po uszkodzeniu rdzenia 
kręgowego. Z pomocą pracowników Katedry Fizjoterapii studenci organizują odby-
wającą się co roku Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Majów-
ka Młodej Fizjoterapii”, której poziom merytoryczny i popularność stale zwiększają 
się. Najzdolniejsi członkowie SKN MFiR, stają się uczestnikami studiów dokto-
ranckich i współpracownikami Katedry. Z tego grona wywodzi się 3 najmłodszych 
doktorów nauk o zdrowiu. Są to przykłady właściwego kształtowania rozwoju kli-
nicznego i naukowego rozpoczynającego się w okresie studenckim.

Za osiągnięcia w  pracy naukowej i  dydaktyczno-organizacyjnej na rzecz 
Uczelni i studentów decyzją JM Rektora UMW nagrodami uhonorowano na-
stępujących pracowników: mgr. W. Labera (2011 r.): nagroda JM Rektora UMW 
indywidualna II stopnia za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy organizacyjnej, 
mgr. R. Heidera (2011 r.): nagroda JM Rektora UMW indywidualna II stopnia 
za ważne i  twórcze osiągnięcia w pracy organizacyjnej, dr hab. M. Paprocką-
-Borowicz (2012 r.): nagroda JM Rektora UMW indywidualna II stopnia za waż-
ne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, mgr. W. Labera (2012 r.): nagroda  
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N arodziny dziecka to najtrudniejszy i zarazem najpiękniejszy moment dla 
przyszłej matki, moment pozostający w pamięci każdej położnej/położ-
nego. Zawód położnej/położnego to nie tylko wiedza, to również pasja. 

Na nich spoczywa odpowiedzialność za życie matki oraz jej dziecka. 
Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

w nowoczesny sposób kształci studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierun-
ku położnictwo. Zachęcając do rozwoju naukowego młode pokolenie studentów, 
łączy kształcenie z wychowaniem w duchu szacunku do nauki i etyki dla ogólno-
społecznego dobra. Praktyczny charakter studiów gwarantuje absolwentom dobre 
przygotowanie do wykonywania zawodu położnej/położnego.

Katedra Ginekologii i Położnictwa istnieje od 2005 r. W latach 2010–2015 funk-
cję kierownika pełnił dr hab. Jerzy Heimrath, prof. nadzw.

W  ramach Katedry działają 3 zakłady: Zakład Położnictwa (kierownik: 
dr hab. Janusz Bartnicki), Zakład Ginekologii (kierownik: dr hab. Jerzy Heimrath,  
prof. nadzw.), Zakład Położnictwa Praktycznego (kierownik: dr n. med. Elżbieta 
Kawecka-Janik).

Ważnym elementem służącym rozwojowi Katedry są plany dotyczące nawiąza-
nia współpracy z innymi jednostkami UMW w celu realizacji wspólnych projek-
tów, a także z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami realizującymi program nauk 
o zdrowiu. Dostosowanie programów nauczania do aktualnych wymogów Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej i wyzwań współczesnego położnictwa, jak również opra-
cowanie standardów postępowania położniczego w opiece nad ciężarną i rodzącą 
kobietą gwarantuje absolwentom bardzo dobre przygotowanie do wykonywania 
zawodu położnej/położnego.

Obserwuje się intensywny rozwój działalności naukowej studentów, której do-
wodem są powstałe koła naukowe. Niektóre z organizowanych na kierunku po-
łożnictwo cyklicznych konferencji mają charakter ogólnopolski. 

Pracownicy Katedry Ginekologii i Położnictwa są członkami Wydziałowej Ko-
misji Egzaminacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminu dyplomo-
wego licencjackiego teoretycznego oraz praktycznego, który odbywa się w pla-
cówkach szpitalnych: w sali porodowej, na oddziale położniczym, ginekologii oraz 
patologii ciąży. Priorytetem jest dbałość o dobre imię nauczania położnych we 
Wrocławiu.

Zakład Położnictwa
Zakład Położnictwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną. W ramach działalności 
naukowej są prowadzone badania z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej. 
Podstawowe zadanie dydaktyczne to przygotowanie studenta do interpretowa-
nia i rozumienia wiedzy teoretycznej oraz kształtowanie umiejętności praktycz-
nych z zakresu wieloaspektowej opieki sprawowanej wobec kobiety i jej rodziny 
w różnych fazach życia. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, seminariów, 
ćwiczeń i zajęć praktycznych. Dotyczą podstaw pielęgnowania i opieki specjali-

Katedra Ginekologii i Położnictwa
Zakład Położnictwa
Zakład Ginekologii

Zakład Położnictwa Praktycznego

dr hab. Jerzy Heimrath,  
prof. nadzw.

dr hab. Janusz Bartnicki



 672 

stycznej w położnictwie i ginekologii. Kształtowanie poszerzonej i współczesnej 
wiedzy medycznej, umiejętności i postaw z uwzględnieniem odpowiedzialności 
zawodowej, pozwalającej na dalsze samokształcenie u położnych, pielęgniarek 
i pielęgniarzy, ratowników medycznych i fizjoterapeutów, odbywa się zgodnie 
z obowiązującymi standardami uwzględniającymi kompetencje danej grupy za-
wodowej. W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Zakładu Położnictwa 
prowadzą prace dyplomowe licencjackie i magisterskie. 

Zakład Ginekologii 
Zakład Ginekologii jest jednostką naukowo-dydaktyczną. Zajęcia odbywają się 
w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć praktycznych zgodnie z celami 
strategicznymi Uczelni. Kształcenie studentów na poziomie studiów licencjackich 
i magisterskich jest prowadzone w sposób nowoczesny, jak najlepiej przygotowu-
jący do wykonywania zawodu położnej/położnego, przed którym stoją nowe wy-
zwania współczesnego położnictwa, neonatologii, a szczególnie ginekologii. Pra-
cownicy Zakładu Ginekologii prowadzą prace dyplomowe zarówno licencjackie, 
jak i magisterskie oraz działalność naukową w ramach badań własnych.

Kierownikiem Zakładu w omawianym okresie był dr hab. J. Heimrath, prof. 
nadzw.

Zakład Położnictwa Praktycznego
Zakład Położnictwa Praktycznego jest jednostką dydaktyczną. Jej zadaniem jest 
przygotowanie studentów, zgodnie z obowiązującymi standardami, do uzyskania 
dyplomu położnej/położnego i samodzielnego wykonywania zawodu. 

Działalność dydaktyczna pracowników Zakładu skupia się na systematycznej 
aktualizacji programów nauczania, dokumentacji dydaktycznej, wdrażaniu no-
woczesnych form egzaminowania. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie 
wykładów, seminariów, ćwiczeń w warunkach symulowanych oraz zajęć prak-
tycznych. Kształcenie studentów kierunku położnictwo odpowiada zmieniającym 
się standardom, a spełnienie wymagań oraz uzyskanie wyników kształcenia jest 
właściwie dokumentowane. Pracownicy Zakładu Położnictwa Praktycznego pro-
wadzą prace dyplomowe licencjackie i magisterskie.

dr Elżbieta Kawecka-Janik
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Z akład Dietetyki powstał w 2004 r. Na kierownika Zakładu została powoła-
na prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska. Od 2009 r. Zakład stał się 
wiodącym dla nowo powstałego kierunku dietetyka. Jego organizacją od 

podstaw: planowaniem zajęć dydaktycznych, wyposażeniem 2 sal komputerowych 
w sprzęt i żywieniowe programy oraz analizatory składu ciała, wyposażeniem sali 
seminaryjnej, podręcznej biblioteki, pomieszczeń dla asystentów zajęła się dr hab. 
Bożena Regulska-Ilow, prof. nadzw., kierująca jednostką, w której obecnie jest za-
trudnionych 9 osób. 

W  Zakładzie są realizowane badania epidemiologiczne ludności miejskiej 
i wiejskiej z Dolnego Śląska w ramach międzynarodowego badania PURE, do-
tyczące czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W ramach działalno-
ści statutowej i grantów dla młodych naukowców są prowadzone m.in. badania 
dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia, związków między żywieniem 
a stanem zdrowia pacjentów z oddziałów internistycznego i onkologicznego. Jest 
także analizowany związek między zawartością flawonoidów w dietach, warto-
ścią całkowitego potencjału antyoksydacyjnego diet i ich ładunkiem glikemicz-
nym a stanem zdrowia różnych grup osób. Przedmiotem zainteresowań jest też 
ocena sposobu żywienia i składu ciała sportowców: maratończyków, pływaków, 
rugbystów, wspinaczy skałkowych.

W ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta zostały opraco-
wane zbilansowane jadłospisy dla placówek oświatowych: przedszkoli, szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i średnich. Opracowano także receptury oraz opisano 
produkty, które mogą być stosowane do ich realizacji.

Od 2009 r. do dzisiaj Zakład uzyskał 524 pkt. KBN za 71 prac, w tym współ-
czynnik IF = 22,625 pkt. za 14 prac oraz IF = 419,731 pkt. za 13 prac kontrybu-
torskich. W wymienionym okresie pracownicy zaprezentowali 49 doniesień na 
konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Trzech pracowników ma 
otwarte przewody doktorskie.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów kierun-
ków: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia i ra-
townictwo medyczne. Działalność dydaktyczna obejmuje takie przedmioty, jak: 
podstawy dietetyki, żywienie człowieka, diety alternatywne, środki spożywcze 
specjalnego żywieniowego przeznaczenia, żywienie sportowców, żywienie kobiet 
ciężarnych i małych dzieci, dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób niezakaźnych 
żywieniowozależnych, żywienie kliniczne, towaroznawstwo i przechowalnictwo, 
edukacja żywieniowa, dietoterapia chorób metabolicznych. Zajęcia z edukacji ży-
wieniowej są realizowane przez studentów dietetyki w placówkach oświatowych.

Od 2010 r. przy Zakładzie Dietetyki działa Studenckie Koło Naukowe (opie-
kun: dr Dorota Różańska), którego członkowie co roku prezentują doniesienia na 
różnych konferencjach oraz są współautorami 5 publikacji naukowych. SKN przy 
Zakładzie Dietetyki zajęło III miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych 
działających na UMW w roku akademickim 2014/2015.

Zakład Dietetyki

dr hab. Bożena Regulska-Ilow,  
prof. nadzw.
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K ierownikiem Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego w latach 2010–2015 
była prof. zw. dr hab. med. Krystyna Łoboz-Grudzień. W strukturze Ka-
tedry znajduje się 6 zakładów: Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego, 

Zakład Specjalności Zabiegowych, Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej, 
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
i Intensywnej Opieki, Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki 
Środowiskowej (utworzona 1.10.2013 r. przez przekształcenie Pracowni Neurotok-
sykologii będącej w strukturze Zakładu Chorób Układu Nerwowego).

Zakład Specjalności Zabiegowych
Pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Specjalności Zabiegowych w omawia-
nym okresie był prof. dr hab. Dariusz Janczak. Pracownicy naukowi to: adiunkci – 
dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, dr n. med. Magdalena Milan, dr n. med. Joanna 
Jeleń-Krzeszewska, dr n. med. Jan Juzwiszyn; starsi wykładowcy – dr n. med. Bar-
bara Wojewoda, dr n. med. Jan Spodzieja; wykładowca mgr Edyta Ośmiałowska 
oraz asystent mgr Sylwia Durlej-Kot. 

Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego
Zakład Specjalności Zabiegowych

Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Zakład Chorób Układu Nerwowego
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej

prof. dr hab. Krystyna Łoboz- 
-Grudzień

prof. dr hab. Dariusz Janczak
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Działalność Zakładu Specjalności Zabiegowych koncentruje się na zadaniach 
dydaktycznych, praktycznych i organizacyjnych. Studenci nabywają wiedzę i umie- 
jętności praktyczne, które mają okazję wykorzystywać na zajęciach praktycznych 
prowadzonych w klinikach UMW. Prowadzone są zajęcia z przedmiotów chirur- 
gia i pielęgniarstwo chirurgiczne. 

Zajęcia praktyczne obejmują tematykę: aseptyka, antyseptyka, dezynfekcja, wy-
jaławianie, zakażenia wewnątrzszpitalne; gojenie i leczenie ran, podstawy małej 
chirurgii; przygotowanie i pielęgnacja chorego przed i po operacji; współczesna 
diagnostyka chirurgiczna; diagnostyka radiologiczna w chirurgii; stany zagrożenia 
życia w chirurgii; wstrząs w chirurgii – przyczyny, leczenie (wstrząs hipowolemicz-
ny, septyczny); gospodarka wodno-elektrolitowa i jej zaburzenia, przełom chirur-
giczny, internistyczny, drenowanie jam ciała (drenaż grawitacyjny i ssący), ostry 
brzuch (zapalenie otrzewnej, niedrożność), krwawienie z przewodu pokarmowe-
go, chirurgia pęcherzyka i dróg żółciowych; żołądek, dwunastnica – anatomia, fi-
zjologia, choroba wrzodowa; chirurgia trzustki; chirurgia jelita grubego (uchyłki, 
nieswoiste zapalenia); choroby odbytu – leczenie chirurgiczne; przełyk – anato-
mia, choroby, leczenie chirurgiczne; zabiegi endoskopowe w chorobach przewodu 
pokarmowego; przepukliny brzuszne; mnogie obrażenia ciała, urazy czaszkowo-
-mózgowe, urazy jamy brzusznej; obrażenia termiczne, elektryczne i chemiczne; 
diagnostyka i chirurgiczne leczenie chorób sutka; podstawy chirurgii endokryno-
logicznej; zarys chirurgii klatki piersiowej; chirurgia laparoskopowa. 

Zadania badawcze koncentrowały się na następujących tematach: czynniki 
kształtujące jakość życia pacjentów w różnych stanach chorobowych (po ope-
racjach w chorobach nowotworowych, u kobiet po amputacji gruczołu piersio-
wego z powodu raka, w przewlekłej chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych, 
w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy); problemy psychospołeczne kobiet 
przygotowywanych do amputacji gruczołu piersiowego; patologia funkcjonowa-
nia gruczołu tarczowego i znaczenie leczenia chirurgicznego; teorie pielęgnowa-
nia – zastosowanie w pielęgniarskiej praktyce chirurgicznej; standaryzacja pie-
lęgniarskich procedur chirurgicznych; problemy edukacyjne w pielęgniarstwie 
chirurgicznym; jakość życia chorych leczonych operacyjnie; nowoczesnetechniki 
i technologie w pracy chirurga i pielęgniarki chirurgicznej; postępowanie palia-
tywne w chirurgii i pielęgniarstwie chirurgicznym; przygotowanie chorych chi-
rurgicznych do samoopieki; zakażenia w chirurgii; rozpoznawanie czynników 
ryzyka wybranych chorób chirurgicznych.

Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej
Zakład został utworzony w 2003 r. Pierwszym kierownikiem była dr Eleonora 
Mess. Od 2012 r. funkcję tę pełni prof. dr hab. T. Szydełko. 

Działalność naukowa Zakładu obejmuje badania dotyczące: jakości życia doro-
słych i dzieci ze schorzeniami onkologicznymi; problemów pacjentów ze schorze-
niami urologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z nowotworem 

gruczołu krokowego; psychologicznych aspektów życia pacjentów w terminalnym 
okresie choroby oraz ich bliskich, a także w okresie przeżywania żałoby; opieki 
i rehabilitacji niepełnosprawnych, w tym osób głuchoniemych i słabowidzących. 

W ramach działalności statutowej została opublikowana praca z zakresu uro-
logii – Wpływ dogłowowego przemieszczenia wiązki naczyń krzyżujących na wy-
niki laparoskopowej pyeloplastyki. W trakcie realizacji są tematy: Etiopatogeneza 
wodonercza – analiza ekspresji komórek Cajala i receptorów P2X3 w połączeniu 
miedniczkowo-nadnerczowym oraz Ocena jakości życia przy zastosowaniu kwe-
stionariusza RY-20 u chorych na szpiczaka mnogiego.

W Zakładzie są prowadzone wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne dla stu-
dentów pielęgniarstwa I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych), położnic-
twa I i II stopnia, dietetyki II stopnia. Przedmioty, których nauczaniem zajmują 
się pracownicy, to: opieka paliatywna, onkologia, żywienie w onkologii, leczenie 
bólu, urologia, rehabilitacja i pielęgnowanie w niepełnosprawności oraz rehabili-
tacja w położnictwie, ginekologii i neonatologii. W Zakładzie pracują specjaliści 
w nauczaniu języka migowego, a przedmiot taki jest prowadzony na wszystkich 
kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pracownicy przygotowują również stu-
dentów pielęgniarstwa do obrony prac licencjackich i magisterskich. 

Zakład jest organizatorem odbywającej się co roku konferencji naukowo-szko-
leniowej na temat opieki paliatywnej. 

prof. dr hab. Tomasz Szydełko 



 680  681 

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
W omawianym okresie w Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego są zatrud-
nieni: prof. zw. dr hab. med. K. Łoboz-Grudzień (kierownik Zakładu), prof. zw. dr 
hab. med. Zbigniew Hruby, adiunkci: dr hab. Izabella Uchmanowicz, dr n. med. 
Beata Jankowska-Polańska, asystenci: mgr piel. Anna Chudziak, mgr piel. Marta 
Wleklik, mgr piel. Magdalena Lisiak, starsi wykładowcy: dr n. med. Krzysztof 
Kazimierczak, dr n. med. Witold Dobracki, dr n. med. Bartosz Uchmanowicz, 
uczestniczki studiów doktoranckich: mgr piel. Monika Obiegło, mgr piel. Kata-
rzyna Lomper, mgr piel. Maria Kuśnierz.

W latach 2010–2015 pracownicy Zakładu opublikowali 32 prace w czasopis- 
mach z listy A, uzyskując za ten okres IF = 54,241 pkt.

Główne kierunki działalności naukowej to: jakość życia chorych na cukrzycę, 
ostre zespoły wieńcowe (prace opublikowane m.in. w: Acta Diabetol. 2011, Acta 
Diabetol. 2013, Int. J. Diabetes Dev. Countries 2015; prace nad różnicami płci 
w jakości życia po ostrych zespołach wieńcowych, które były podstawą dyserta-
cji doktorskiej dr B. Jankowskiej-Polańskiej w 2011 r. (promotor: prof. K. Łoboz-
-Grudzień); zespół kruchości frailty w chorobach sercowo-naczyniowych w po-
pulacji podeszłego wieku (prace opublikowane m.in. w: Clin. Interv. Aging. 2015, 
Eur. J. Cardiovasc. Nurs. 2015); we współpracy z dr. Robertem J. Gobbensem z In-
holland University w Holandii przeprowadzono polską walidację narzędzia do 
oceny kruchości Tilburg Frailty Indicator (Clin. Interv. Aging. 2014); prace nad za-
stosowaniem narzędzi badawczych oraz nad znaczeniem prognostycznym zespo-

łu kruchości, które były podstawą cyklu habilitacyjnego dr hab. I. Uchmanowicz; 
samoopieka self-care w niewydolności serca; przy współpracy dr hab. I. Uchmano-
wicz z prof. Tiną Jaarsmą z Uniwersytetu w Linkoping ze Szwecji przeprowadzono 
polską adaptację europejskiego kwestionariusza do oceny samoopieki EHFScBS 
(wyniki opublikowano w Patient Preference and Adherence 2014); badania sztyw-
ności naczyń metodą e-tracking i interakcji sercowo-naczyniowych w populacji 
osób z czynnikami ryzyka, w szczególności z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą, 
badania są prowadzone pod kierunkiem prof. K. Łoboz-Grudzień i dr n. med. 
Joanny Jaroch na bazie Oddziału Kardiologicznego Dolnośląskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu (wstępne wyniki opublikowano 
w Kard. Pol. 2012, Blood Pressure 2015); adherence (compliance) w leczeniu nad-
ciśnienia tętniczego oraz leczeniu przeciwzakrzepowym w migotaniu przedsion-
ków (wstępne wyniki przedstawiono w European J. Cardiovasc. Nurs. 2015).

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne na kierunkach: pielęgniar-
stwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zarówno na studiach 
I, jak i II stopnia z przedmiotów: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo interni-
styczne, pielegniarstwo specjalistyczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, ba-
danie fizykalne i farmakologia.

Pracownicy Zakładu w latach 2010–2015 zorganizowali 2 Konferencje Na-
ukowo-Szkoleniowe „Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie”, które 
zaowocowały monografią zatytułowaną Badania naukowe w pielęgniarstwie i po-
łożnictwie, tom 1 i 2.

Pracownicy Zakładu pełnią funkcje w strukturach Towarzystw Naukowych. Pro-
fesor K. Łoboz-Grudzień w latach 2011–2013 była członkiem Zarządu Sekcji Cho-
rób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a w latach 2013–2015 
członkiem Komisji Rewizyjnej. Doktor hab. I. Uchmanowicz w latach 2013–2015 peł-
niła funkcję przewodniczącej Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego. W strukturach europejskich pełni następujące funk-
cje: Education Committee of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Profes-
sions (CCNAP) of the ESC – członek z mianowania, National Societies Committee 
of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) – członek, 
Nominating Committe of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions 
(CCNAP) of the ESC – członek z mianowania, Patient Care Committee of Heart 
Failure Association of the ESC – członek z mianowania.

Zakład Chorób Układu Nerwowego
Zakład został utworzony w 2003 r. pod kierownictwem dr. hab. Janusza Mierzwy, 
prof. nadzw. (2003–2008), a w jego skład wchodziło wchodziło 4 pracowników. Od 
2008 r. do chwili obecnej funkcję kierownika pełni dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. 
nadzw., obecnie Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zakład liczy 14 pracowników 
zajmujących stanowiska dydaktyczne oraz naukowo-dydaktyczne, w tym 3 pra-
cowników będących samodzielnymi nauczycielami akademickimi. 

dr hab. Joanna Rosińczuk,  
prof. nadzw.
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Działalność naukowa pracowników Zakładu obejmuje prowadzenie projek-
tów naukowo-badawczych, publikowanie prac naukowych oraz czynne uczest-
nictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych. Obecnie prowadzone są pro-
jekty naukowo-badawcze z zakresu nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, fizjoterapii 
oraz biologii medycznej, dotyczące głównie schorzeń neurologicznych, jakości 
życia pacjentów, możliwości terapeutycznych i neurorehabilitacji. Przykładowe 
projekty to:

– międzynarodowy grant naukowy: „Effect of laser irradiation at different 
wavelengths (940, 808, and 658 nm) on the expression of angiogenic markers in 
human pressure ulcers”; źródło finansowania: Europejski Komitet Doradczy ds. 
Odleżyn (EPUAP – The European Pressure Ulcer Advisory Panel, Wielka Bryta-
nia); numer rejestracyjny: 1066856 (EPUAP 2015/2018);

– grant naukowy: „Wpływ dioksyn na zmiany w strukturze ośrodkowego ukła-
du nerwowego po zastosowaniu tokoferolu i kwasu acetylosalicylowgo”; źródło 
finansowania: „Program rozwoju Akademii Medycznej we Wrocławiu” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Funduszy Europejskich; typ konkursu: 
projekt naukowy dla post-doców; numer grantu: 1/POKL/4.1.1/2008; okres reali-
zacji: lata 2010–2011; kierownik grantu: dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw.;

– grant naukowy: „Ocena wpływu stymulacji zewnątrzustrojową falą ude-
rzeniową na zjawiska termiczne oraz elektrofizjologiczne mięśni porażonych 
spastycznie po udarze niedokrwiennym mózgu”; źródło finansowania: Naro-
dowe Centrum Nauki; typ konkursu: PRELUDIUM; numer grantu: 2011/03/N/ 
/NZ7/00327; okres realizacji: 2.08.2012–1.08.2015 r.; miejsce realizacji: Zamiejsco-
wy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego we Wrocławiu; kierownik grantu: mgr Robert Dymarek; opiekun naukowy 
grantu: dr hab. J. Rosińczuk, prof. nadzw.;

– grant naukowy: „Analiza czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaź-
nych u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych”; źródło finanso-
wania: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”; typ konkursu: 
Grant Promotorski Dla Młodych Naukowców; okres realizacji: lata 2013–2015;

– międzynarodowy program badawczy: „Bezpieczne warunki pracy w sekto-
rze opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie – implementacja doświadczeń nie-
mieckich w Polsce”, źródło finansowania: Wydział Nauk o Zdrowiu UMW i ISSA 
w Hamburgu, okres realizacji: 1.01.2014–31.01.2016 r.; 

– projekt naukowo-badawczy: „Przygotowanie innowacyjnego narzędzia infor-
matycznego (prototypu aplikacji) na urządzenia mobilne, służącego diagnostyce 
wad wymowy u dzieci”; realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-
czości w ramach działania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP 2015 z Programu 
Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014–2020;

– projekt naukowo-badawczy: „Jakość życia chorych po operacyjnym leczeniu 
zwyrodnieniowych schorzeń kręgosłupa”; źródło finansowania: środki na działal-
ność statutową jednostek UMW; okres realizacji: lata2015–2016;

– grant naukowy: „Wpływ przestrzegania zaleceń terapeutycznych (adherence) 
oraz wpływ strategii radzenia sobie ze stresem na jakość życia chorych z SM”; 
źródło finansowania: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; typ konkursu: Finan-
sowanie Badań dla Młodych Naukowców;

– grant naukowy: „Wpływ zespołu kruchości na stopień upośledzenia aktyw-
ności funkcjonalnej pacjentów z chorobą Parkinsona”; źródło finansowania: Uni-
wersytet Medyczny we Wrocławiu; typ konkursu: Finansowanie Badań dla Mło-
dych Naukowców.

Pracownicy naszego Zakładu są również autorami pełnotekstowych publika-
cji naukowych o zasięgu międzynarodowym, które ukazały się w recenzowanych 
czasopismach sklasyfikowanych na liście Journal Citation Reports, takich jak:  
„Journal of Psychiatric Research”, „Toxicology and Industrial Health”, „Journal 
of Neuropsychiatric Disease and Treatment”, „Environmental Toxicology and 
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Od początku działalności Zakładu uzyskano następujące promocje naukowe: 
3 promocje habilitacyjne – dr J. Rosińczuk, dr Agaty Matejuk oraz dr. Mirosła-
wa Sopla, jak również 3 promocje doktorskie – Magdaleny Kazimierskiej-Zając, 
Aleksandry Kołtuniuk oraz R. Dymarka. Na uwagę zasługuje również dorobek 
naukowy pracowników Zakładu w  latach 2010–2015, obliczony na podstawie 
sumarycznych wskaźników bibliometrycznych wyznaczonych z bazy Biblioteki 
Uniwersytetu Medycznego, który wynosi 93,234 pkt. IF, co odpowiada 1181 pkt. 
MNiSW.

Działalność dydaktyczna jest prowadzona na wszystkich kierunkach funkcjo-
nujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Przykładowe przedmioty to: neurologia na 
kierunkach pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia; neurologopedia 
oraz neurochirurgia na kierunku fizjoterapia, a także psychiatria na kierunkach 
pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Bazą dydak-
tyczną do prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczeń klinicznych jest Katedra i Kli-
nika Neurologii, a także Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego (USK) przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, oraz Całodobowe 
Oddziały Psychiatryczne Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego (DCZP) 
przy ul. Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu.

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  
i Intensywnej Opieki

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki powstał w struk-
turze Wydziału Nauk o Zdrowiu w 2009 r.

Pracownikami Zakładu w latach 2010–2015 byli: p.o. kierownika Zakładu ad-
iunkt dr n. med. Marta Arendarczyk – wieloletni pracownik naukowo-dydak-
tyczny Uczelni; adiunkt dydaktyczny Zakładu dr n. med. Sylwia Krzemińska 
– pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista z dziedziny pielęgniarstwa kar-
diologicznego, pielęgniarka anestezjologiczna; asystent mgr Adriana Borodzicz-
-Cedro – pracownik naukowo-dydaktyczny, specjalista z dziedziny pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki prowadził 
w latach 2010–2015 działalność dydaktyczną i naukową w ramach Wydziału Na-
uk o Zdrowiu z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgnowania 
chorych w stanach zagrożenia życia.

Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej obejmował programy naucza-
nia przygotowane dla kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim: przed- 
miot anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia oraz magisterskim: przedmiot 
intensywna terapia i pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece dla studen-
tów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Działalność dydaktyczna była realizowana przez pracowników naukowo-dydak-
tycznych Zakładu na bazie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 

Pharmacology”, „Journal of Clinical Interventions in Aging”, „BioMed Research 
International”, „Rehabilitation Nursing, Inflammation”, „Molecules”, „Advances 
in Experimental Medicine and Biology”, „Journal of Therapeutics and Clinical 
Risk Management”, „Medical Science Monitor”, „CNS and Neurological Disorders 
– Drug Targets”, „BMC Cancer, Cell and Tissue Research”, „European Journal of 
Cancer Care”, „Ostomy Wound Management, Ultrasound in Medicine and Biolo-
gy”, „Topics in Stroke Rehabilitation”.

Ważnymi formami aktywności w obszarze działalności naszego Zakładu są 
także wystąpienia i prelekcje w czasie międzynarodowych konferencji naukowych, 
m.in.: 

1. EuroHeartCare 2015 Croatia; temat prelekcji: „Analysis of risk factors of 
cardiovascular diseases among patients hospitalized on surgical wards in relation 
to the different age groups” (14–15.06.2015 r., Chorwacja, Dubrovnik); 

2. The 2nd International Science-Research Conference „International Day of 
Physiotherapy”; temat prelekcji: „The effect of extracorporeal shock wave stimu-
lation on upper limb spasticity in chronic stroke patients: a pilot prospective, ran-
domized, single-blind, placebo-controlled trial” (26–27.06.2015 r., Poznań); 

3. The 9th World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine; temat prelekcji: „Changes of bioelectrical activity of pelvic floor muscles 
during pelvis movement in menopausal women with symptoms of stress urinary 
incontinence: a preliminary observational study” (19–23.06.2015 r., Berlin, Niemcy); 

4. The European Society for Gene and Cell Therapy and the Spanish Society 
for Gene and Cell Therapy Collaborative Congress; temat prelekcji: „Nucleus-tar-
geted maspin as genetic drug for gene therapy of breast cancer” (25–28.10.2013 r.,  
Madryt, Hiszpania);

5. Conference of The Federation of European Biochemical Societies and The 
French Society for Biochemistry and Molecular Biology; temat prelekcji: „The an-
tiproliferative effect of nucleus-directed maspin on breast cancer cells” (30.08– 
–4.09.2014 r., Paryż, Francja);

6. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN) „Pro-
blemy, wyzwania i postępy w opiece nad pacjentem z chorobą układu nerwowego”; 
temat prelekcji: „Rekomendacje w profilaktyce i leczeniu odleżyn” (19.09.2015 r., 
Poznań);

7. I Polski Kongres „Pokonać Sepsę”; temat prelekcji: „Miejscowa terapia ran zain-
fekowanych w świetle najnowszych wytycznych” (24–26.09.2015 r., Wrocław);

8. IX Dni Fizjoterapii „Postępy w rehabilitacji – od badań naukowych do prak-
tyki klinicznej”; temat prelekcji: „Laser therapy in pressure ulcers: from clinical to 
basic science – principles of the European Pressure Ulcer Advisory Panel scientific 
project” (12–13.06.2015 r., Wrocław);

9. VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Majówka Młodej Fizjoterapii”; temat prelekcji: „Thermographic and clinical eva-
luation of the impact of shock wave stimulation on upper limb muscles affected by 
post-stroke spasticity: a report of the two cases” (23–24.05.2014 r., Wrocław).

dr Maria Arendarczyk
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kiem Profesjonalnych Pracowników Ochrony Zdrowia (Profesnía odborová unie 
zdrovotnických pracovniků POUZP – Brno), słowacką Izbą Pielęgniarek i Położnych 
(Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek SKSaPA – Bratislava), słowacką 
Sekcją Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Terapii (Sekcia sestier pracu-
júcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti SKSaPA – Bratislava) oraz serbskim 
Towarzystwem Anestezjologicznym (Udruzenje anestetica Srbije – Beograd).

W związku z prowadzonymi badaniami pracownice Zakładu uczestniczyły 
w sympozjach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, 
przedstawiając wyniki badań.

Konferencje, które odbyły się w Polsce:
1. Międzynarodowa Konferencja „Jakość życia w chorobach układu sercowo-

-naczyniowego”; Wrocław, 11–12.06.2010 r.;
2. I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie 

i położnictwie”; Wrocław, 25.04.2014 r.;
3. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania naukowe w pielęgniarstwie 

i położnictwie”; Wrocław, 17.04.2015 r.;
4. XII Sesja Naukowa: „Wyzwania zarządzania jakością”; Kraków, 22–

24.04.2015 r.;
5. I Polski Kongres „Pokonać sepsę” z międzynarodowym uczestnictwem; 

Wrocław, 24–26.09.2015 r.;
6. I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego; 

Wrocław, 27.11.2015 r.;
7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowa Opolszczyzna”; 

Opole, 11.12.2015 r.
Konferencje, które odbyły się za granicą:
1. IV Celoslovenská konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a inten-

zívnej starostlivosti s medzinárodnou účast’ou „Súčasna ošetrovatel’ská staro-
stlivost’ v anestéziológii a  intenzívnej starostlivosti”. Ružomberok (Słowacja), 
3–4.06.2011 r.;

2. Anestéziológia a  intenzívna starostlivost’ v  štátnej a  privátnej praxi. 
Nadväznost’ prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na anestéziologickú 
a intenzívnu starostlivost’; Nitra (Słowacja), 14–15.06.2013 r.;

3. II Kongres POUZP „Pacient v přednemocniční, intenzivní a následné péči”; 
Brno (Czechy), 9–10.10.2014 r.;

4. VIII Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziologii a inten-
zívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou „Sestra – poskytovateľka ošetrova-
težskej starostlivosti v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti”; Trnava (Czechy), 
18–19.06.2015 r.;

5. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči; Ostrava (Czechy), 27–28.01.2015 r.;
6. XXI Královéhradecké Ošetřovatelské Dny; Hradec Králové (Czechy), 10– 

–11.09.2015 r.;
8. V Kongres Udruženja Anestetičara Srbije sa medunarodnim učešćem; Be-

ograd (Serbia), 8–11.10.2015 r.

Działalność naukowa obejmowała następujące prace badawcze: w  latach 
2010–2012 – „Analiza i ocena bólu pooperacyjnego w sali budzeń Akademic-
kiego Szpitala Klinicznego – rola pielęgniarki”; w latach 2011–2013 – „Czynniki 
ogólnoustrojowe i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn na Oddziale 
Intensywnej Terapii”; w latach 2015–2017 – „Ocena obciążenia pracą pielęgniarek 
anestezjologicznych bloku operacyjnego o specjalności kardiochirurgicznej”.

W latach 2011–2015 pracownice Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
i Intensywnej Opieki nawiązały współpracę naukowo-szkoleniową z Czeskim Związ-
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Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii 
i Diagnostyki Środowiskowej

Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej została 
wyodrębniona z Zakładu Chorób Układu Nerwowego przez dr. hab. Ireneusza 
Całkosińskiego, prof. nadzw. (w październiku 2013 r.), po jego przejściu z Wy-
działu Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. Pracownia w ramach działal-
ności naukowej zajmuje się wieloma problemami związanymi ze zdrowiem śro-
dowiskowym, a także różnymi aspektami z zakresu fizjologii oraz patofizjologii. 
W Pracowni są prowadzone badania podstawowe oraz aplikacyjne, szczególnie 
te nad substancjami ochronnymi, zarówno naturalnymi, jak i syntetycznymi. Do 
głównych kierunków badawczych Pracowni należą: badania nad wielonarządo-
wymi skutkami wpływu dioksyn na organizmy ptaków i ssaków oraz zarodków 
zwierzęcych; badania nad substancjami potencjalnie ochronnymi w zatruciach 
toksynami; badanie właściwości substancji naturalnych produkowanych przez 
bezkręgowce; badania środowiskowe nad źródłami i wektorami chorób zakaź-
nych; ocena właściwości przeciwzapalnych preparatów uzyskanych z komórek po-
rożogennych MIC-1; ocena wybranych odruchów wegetatywnych i somatycznych; 
ocena laboratoryjna szczątków kostnych uzyskanych w pracach archeologicznych.

Realizując badania, Samodzielna Pracownia Neurotoksykologii i Diagnosty-
ki Środowiskowej współpracuje z Katedrą Biochemii Lekarskiej UMW, Katedrą 
Postaci Leku UMW, Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej 4. Wojskowe-
go Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ, Instytutem Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Akademią Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu oraz Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Najważniejsze projekty naukowe realizowane przez pracowników Samodziel-
nej Pracowni Neurotoksykologii i Diagnostyki Środowiskowej to: Projekt EIT+ 
„Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne – BioMed” (POIG 01.01.02  
– 003/08-00, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, Działanie 1.1.2, zadanie 3.4.: „Diagnostyka i prewencja chorób bak-
teryjnych”), wykonawca zadania: dr hab. I. Całkosiński, prof. nadzw.; projekt 
„Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzy-
manych z  porożogennych komórek macierzystych” realizowany w  ramach 
przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych 
w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+”, finansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, kierownik zadania: dr hab. I. Całkosiński, 
prof. nadzw.

W ramach działalności Samodzielnej Pracowni Neurotoksykologii i Diagno-
styki Środowiskowej, opierając się na wynikach uzyskanych w czasie prowadzenia 
badań do pracy magisterskiej obronionej w 2015 r., powstały 2 zgłoszenia paten-
towe: „Sposób izolowania śluzu ślimaka, kompozycja i zastosowanie śluzu ślimaka 
Limax maximus” o numerze P.413884 oraz „Sposób izolowania śluzu ślimaka, 
kompozycja i zastosowanie śluzu ślimaka Arion rufus” o numerze P.413883.

Najważniejsze publikacje związane z działalnością Pracowni w latach 2013–
–2015 to:

1. I. Całkosiński, J. Rosińczuk-Tonderys, M. Dobrzyński, Ł. Pałka, J. Bazan, Oc-
currence of disseminated intravascular coagulation in 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-
-p-dioxin-induced pneumonia in the rat, Adv. Exp. Med. Biol. 2013, 788: „Neuro-
biology of respiration”, 283–292;

2. I. Całkosiński, J. Rosińczuk-Tonderys, J. Bazan, K. Dzierzba, M. Całkosińska, 
J. Majda, M. Dobrzyński, A. Bronowicka-Szydełko, The influence of 2,3,7,8-tetra-
chlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) on hematological parameters during experimen-
tally induced pleuritis in rats, Inflammation 2013, 36(2), s. 387–404;

3. I. Całkosiński, J. Rosińczuk-Tonderys, J. Bazan, M. Dobrzyński, A. Bronowic-
ka-Szydełko, K. Dzierzba, Influence of dioxin intoxication on the human system 
and possibilities of limiting its negative effects on the environment and living orga-
nisms, Ann. Agric. Environ. Med. 2014, 21(3), s. 518–524;

4. M. Dobrzyński, J. Bazan, A. Gamian, J. Rosińczuk-Tonderys, O. Parulska,  
I. Całkosiński, Zastosowanie tokoferolu i kwasu acetylosalicylowego w ochronie 
tkanki kostnej przed skutkami doświadczalnego zatrucia 2,3,7,8-tetrachloro-di-
benzo-p-dioksyną (TCDD), Rocz. Ochr. Śr. 2014, 16(1), s. 300–322;

dr hab. Ireneusz Całkosiński,
prof. nadzw.
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5. J. Rosińczuk, R. Dymarek, I. Całkosiński, Histopathological, ultrastructural, 
and immunohistochemical assessment of hippocampus structures of rats exposed 
to TCDD and high doses of tocopherol and acetylsalicylic acid, BioMed Res. Int. 
2015, Vol. 2015, art. ID 645603, s. 13;

6. I. Całkosiński, K. Płoneczka-Janeczko, M. Ostapska, K. Dudek, A. Gamian, 
K. Rypuła, Microbiological analysis of necrosols collected from urban cemeteries in 
Poland, BioMed Res. Int. 2015, Vol. 2015; art. ID 169573, s. 7;

7. I. Całkosiński, M. Dobrzyński, J. Rosińczuk, K. Dudek, A. Chrószcz, K. Fita,  
R. Dymarek, The use of infrared thermography as a rapid, quantitative, and no-
ninvasive method for evaluation of inflammation response in different anatomical 
regions of rats, BioMed Res. Int. 2015, Vol. 2015; art. ID 972535, s. 9;

8. J. Rosińczuk, I. Całkosiński, Assessment of physical traits of rat offspring de-
rived from mothersexposed to dioxin, Environ. Toxicol. Pharmacol. 2015, 40(2), 
s. 575–580;

9. J. Rosińczuk, I. Całkosiński, Effect of tocopherol and acetylsalicylic acid on 
the biochemical indices of blood in dioxin-exposed rats, Environ. Toxicol. Pharma-
col. 2015, 40(1), s. 1–11;

10. P. Kuropka, M. Dobrzyński, K. Herman, O. Parulska, M. Kowalczyk-Zając, 
A. Czajczyńska-Waszkiewicz, K. Fita, A. Kumala, I. Całkosiński, Evaluation of the 
protective influence of various doses of α-tocopherol on the zinc and iron level in the 
bone tissue of rat offspring after exposure to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-ρ-dioxin, 
Pol. J. Environ. Stud. 2015, 24(6A), s. 188–193;

11. P. Kuropka, M. Dobrzyński, K. Herman, O. Parulska, M. Kowalczyk-Zając, 
A. Czajczyńska-Waszkiewicz, K. Fita, A. Kumala, A. Gamian, I. Całkosiński, The 
assessment of the receptors for advanced glycation and products in the odontogenic 
organ of rat offspring originating from rat females exposed to 2,3,7,8-TCDD – pre-
liminary study, Pol. J. Environ. Stud. 2015, 24(6A), s. 183–187;

Pracownicy Samodzielnej Pracowni Neurotoksykologii i Diagnostyki Środo-
wiskowej prowadzą zajęcia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Są one realizowane 
w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów na studiach dziennych dla studentów 
dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego oraz 
zdrowia publicznego. Prowadzone są także wykłady na studiach podyplomowych 
z logopedii i neurologopedii oraz zajęcia fakultatywne z diagnostyki laboratoryj-
nej dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego.

Pracownia realizuje zajęcia z następujących przedmiotów: diagnostyka labo-
ratoryjna, zdrowie środowiskowe, toksykologia, parazytologia, patologia ogólna, 
patofizjologia.

W ramach działalności dydaktycznej Pracowni powstały 3 prace doktorskie, 
15 prac licencjackich i 14 prac magisterskich studentów Wydziału Nauk o Zdro-
wiu, 2 prace magisterskie studentów biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go, 1 praca magisterska studenta biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu oraz 3 prace podyplomowe z neurologopedii. 
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K ierownikiem Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Zakładu Pedia-
trii Społecznej (od 01.10.2016 roku Katedry Pediatrii i Zakładu Prope-
deutyki Pediatrii i Chorób Rzadkich) jest obecnie dr hab. Robert Śmi-

giel, prof. nadzw. Do końca 2011 r. kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Józef 
Prandota. W latach 2012–2013 funkcję kierownika pełniła dr n. med. Barbara 
Nienartowicz. 

W 2011 r. ukazała się książka autorstwa prof. J. Prandoty pt. Bóle glowy. Rola 
infekcji Toxoplasma gondii w molekularnych patomechanizmach różnych schorzeń 
ośrodkowego układu nerwowego. W tym samym roku prof. J. Prandota otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitny dorobek naukowy, dy-
daktyczny i organizacyjny. Opublikował także wiele artykułów naukowych i roz-
działów w podręcznikach oraz był promotorem prac doktorskich (w 2015 r. Alek-
sandra Fuglewicza). Jest autorem m.in.:

Działalność naukowa Katedry obejmuje zagadnienia dotyczące: neonatologii, 
pediatrii, chorób rzadkich, pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego, 
perinatalnej opieki paliatywnej.

Główne kierunki badawcze Katedry dotyczą: patogenezy wrodzonego zaroś- 
nięcia przełyku oraz badań jakości życia pacjentów z zarośnięciem przełyku, wad 
rozwojowych u dzieci, zespołów uwarunkowanych genetycznie i chorób rzadkich 
wieku rozwojowego (m.in.: zespołu Downa, zespołu Pradera-Williego, dyzostoz 
twarzowo-czaszkowych, zespołu Mowata i Wilson, wrodzonych wad metaboli-
zmu; wpływu zaburzeń miesiączkowania i zaburzeń dojrzewania płciowego na 
stan szkieletu oceniany z użyciem dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej 
(DXA) i ilościowej metody ultradźwiękowej (QUS); choroby metabolicznej kości 
i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci urodzonych przedwcześ- 
nie i/lub z małą urodzeniową masą ciała.

W Katedrze podjęto wiele prac badawczych z zakresu działalności nauko-
wej. Rezultatem działalności pracowników Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego w latach 2010–2015 było opublikowanie 139 prac naukowych w polskich 
i  zagranicznych czasopismach naukowych. Liczba punktów MNiSW = 711, 
IF = 48,901 pkt. Prace badawcze pracowników Katedry były prezentowane na kra-
jowych i międzynarodowych konferencjach. W 2013 r. Rada Wydziału Lekarskie-
go nadała pracownikowi Katedry, Annie Stodolak, tytuł naukowy doktora nauk 
medycznych. Uzupełnieniem działalności naukowej Katedry jest SKN Pielęgniar-
stwa Pediatrycznego, działające od 2014 r.

W latach 2013–2016 Katedra była współorganizatorem wraz z Fundacją „Po-
trafię Pomóc” na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi 
5 konferencji „Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”, 
poświęconych dzieciom cierpiącym na rzadkie choroby. 

Pracownicy Zakładu Pediatrii Społecznej wraz z prof. Dariuszem Patkowskim 
i Kliniką Chirurgii i Urologii Dziecięcej prowadzą stronę internetową www.zaros- 
niecieprzelyku.pl dla polskich pacjentów z zarośnięciem przełyku i ich rodziców 
oraz dla lekarzy i innych specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem. Pracow-

Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego 
Zakład Pediatrii Społecznej

Zakład Pulmonologii Pediatrycznej

dr Barbara Nienartowicz

prof. dr hab. Józef Prandota

dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.
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nicy Zakładu Pediatrii Społecznej wraz z pracownikami Katedry Genetyki prowa-
dzą Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich 
Rodzin „Wspólnie” oraz stronę internetową www.wspolnie.org. W życiu codzien-
nym polskich pacjentów cierpiących na rzadkie choroby i ich rodzin szczególnie 
dotkliwy jest brak zrozumienia, wsparcia i pomocy, zarówno ze strony służby 
zdrowia, jak i środowiska, w którym żyją, w tym samorządów i pomocy społecz-
nej. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie formalne, administracyjne, merytorycz-
ne, psychologiczne, które ułatwiłoby rodzinom mającymi dzieci z rzadkimi cho-
robami genetycznymi przyjęcie trudnej diagnozy, zaaklimatyzowanie się w nowej 
rzeczywistości, w której muszą się poruszać z uwagi na opiekę nad dzieckiem 
z rzadką chorobą genetyczną; udostępnienie danych dotyczących specjalistycz-
nych przychodni, fundacji, stowarzyszeń rodziców dzieci działających na terenie 
kraju, spotkań, konferencji, praw i przywilejów; działanie na rzecz udostępnienia 
wszechstronnej informacji o rzadkich chorobach; dostępu do specjalistów i krajo-
wych specjalistycznych ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, stowarzyszeń 
rodzicielskich, projektów naukowo-badawczych realizowanych w ramach środ-
ków publicznych; upowszechnienie w społeczeństwie definicji „choroby rzadkie”, 
roli środowisk lokalnych (samorządowych) w celu zapewnienia optymalnej po-
mocy rodzinom.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria i ćwi-
czenia) z zakresu pediatrii, farmakologii, neonatologii, pielęgniarstwa neonato-
logicznego i pediatrycznego, perinatalnej opieki paliatywnej, ostrych zagrożeń 
życia i zdrowia w pediatrii, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz ochrony 
środowiska ze studentami I i II roku Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach: 
pielęgniarstwo, pielęgniarstwo pomostowe, położnictwo, ratownictwo medyczne, 
dietetyka oraz fizjoterapia.

Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Zakładu Pediatrii Spo-
łecznej są autorami rozdziałów w podręcznikach pediatrycznych i neonatologicz-
nych oraz dotyczących wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi cierpiącym na 
rzadkie choroby.
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K atedra i Klinika Chorób Serca z Samodzielną Pracownią Badań Układu 
Krążenia powstały w 2011 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu w wyniku 
przekształcenia utworzonej w 2009 r. Kliniki Chorób Serca. Kierowni-

kiem Katedry i Kliniki Chorób Serca jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski, a Samo-
dzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia – prof. dr hab. Ewa A. Jankowska.

Pozostali pracownicy Katedry w latach 2010–2015: prof. dr hab. Krzysztof 
Reczuch, prof. nadzw., prof. Ardehali Hossein (profesor wizytujący), adiunkci: 
dr Krystian Josiak, dr Monika Kasztura, dr Piotr Kübler, pracownicy naukowo-
-techniczni: dr Agnieszka Siennicka, dr Irena Flinta, dr Janusz Sławin, dr Kinga 
Radwan-Olszewska, dr Małgorzata Bohdanowicz-Zazula, dr Tomasz Witkowski, 
lek. Marta Glanowska, pracownicy inżynieryjno-techniczni: dr Antonina Dzie-
dzic-Danel, dr Jan Biegus, lek. Marcin Drozd, pracownicy techniczni: dr Bartło-
miej Paleczny, dr Martyna Olesińska, dr Piotr Niewiński, Dorota Drążek, pracow-
nicy administracyjni: mgr Aleksandra Erbert i mgr Emilia Skorupska. 

Doktoranci Katedry w latach 2010–2015: Jan Biegus, Piotr Niewiński, Marty-
na Olesińska, Alicja Tomaszek, Justyna Krzysztofik, Mateusz Sokolski, Stanisław 
Tubek (promotor: prof. P. Ponikowski); Elżbieta Kalicińska, Bartosz Krakowiak, Jo-
lanta Maj, Sławomir Powierża, Ilona Rybińska, Agnieszka Siennicka (Rydlewska),  
Maciej Zacharski, Marcin Drozd, Michał Tkaczyszyn (promotor: prof. E. A. Jan-
kowska) oraz Janusz Sławin, Marcin Wojtczak, Michał Kosowski, Brunon Toma-
siewicz, Wojciech Zimoch (promotor: prof. K. Reczuch).

Profesor dr hab. P. Ponikowski – absolwent (1986 r.) Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 2009 r. kierownik Katedry i Kliniki Cho-
rób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW, a także Kliniki Kardiologii 4. Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ. Aktywnie uczestniczy w pracach 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w latach 2004–2011 był człon-
kiem Zarządu Głównego PTK, w 2015 r. został wybrany na funkcję prezesa-elekta. 
Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European 
Society of Cardiology, FESC). Od 2005 r. jest członkiem Zarządu HFA. W latach 
2010–2012 pełnił funkcję prezesa Asocjacji Niewydolności Serca (Heart Failure 
Association, HFA), później przez 2 lata lata był członkiem Zarządu ESC, a od 
2012 r. jest członkiem Committee for Practice Guidelines ESC i przewodniczącym 
Grupy Roboczej Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z za-
kresu przewlekłej i ostrej niewydolności serca. Posiada również honorowe człon-
kostwo Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jego główne zaintereso-
wania naukowe dotyczą tematyki niewydolności serca, leczenia interwencyjnego 
chorób układu krążenia oraz badań nad oceną regulacji odruchowych w układzie 
krążenia i oddychania. Jest współautorem ponad 550 publikacji w recenzowa-
nych czasopismach, łączna liczba cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym 
(wg Scopus, maj 2016 r.): ponad 32 tys., h-index – 77, łączny IF za publikacje pełno-
tekstowe: ponad 2 tys. pkt. Jest członkiem komitetów sterujących licznych wielo-
ośrodkowych badań klinicznych, członkiem komitetów redakcyjnych i recenzen-
tem wielu czasopism naukowych. Za działalność naukową otrzymał m.in. nagrodę 

Katedra Chorób Serca
Klinika Chorób Serca

Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia

prof. dr hab. Piotr Ponikowski
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za rozprawę habilitacyjną pt. Przydatność pomiaru cząstkowej rezerwy przepły-
wu w ocenie wskazań do rewaskularyzacji u chorych z granicznymi zwężeniami 
w tętnicach wieńcowych. Profesor K. Reczuch kilkakrotnie przebywał na stażach 
zagranicznych, m.in. w Klinice Kardiologii Uniwersytetu we Freiburgu Bryzgo-
wijskim, w Reha-Zentrum w Bad Krozingen, Stadtischaes Krankenhaus St. Georg 
i w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Eppendorf w Hamburgu w Niemczech. Jest 
twórcą i kierownikiem Pracowni Hemodynamiki w 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ 
we Wrocławiu oraz kierownikiem Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób 
Serca i Naczyń z Pracownią Hemodynamiki, które mogą pochwalić się wieloma 
pionierskimi przezskórnymi zabiegami na terenie nie tylko Dolnego Śląska, ale 
również kraju i Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki pomysłom, dużemu zaanga-
żowaniu i zacięciu dydaktycznemu prof. K. Reczucha w ostatnich latach zorgani-
zowano liczne konferencje i warsztaty, w tym pierwszą w Polsce Międzynarodową 
Konferencję nt. „Rotablacji Tętnic Wieńcowych”. Profesor K. Reczuch jest auto-
rem i współautorem ponad 127 publikacji z liczbą cytowań ponad 450 (Scopus), 
IF wynoszącym ponad 90 pkt., wartością h-index – 10.

W latach 2010–2015 Katedra prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, English Division, Wydziału Lekarskiego UMW oraz 
fakultety dla studentów Wydziału Lekarskiego obejmujące tematykę nowocze-
snej diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, m.in.: medy-
cyny ratunkowej, nowoczesnych technik diagnostycznych, opieki specjalistycznej 
w położnictwie, badań fizykalnych, patofizjologii klinicznej, zdrowia publicznego, 
żywienia w chorobach układu krążenia, fizjologii żywienia człowieka, treści z za-
kresu kardiologii oraz fakultety: zabiegi przezskórne w obrębie układu sercowo-
-naczyniowego, nagłe kardiologiczne stany zagrożenia życia, nowoczesne algoryt-
my postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych z przewlekłą i ostrą 
niewydolnością serca, inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia 
oraz od laboratorium do kliniki – metody eksperymentalne w diagnostyce i le-
czeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Doświadczony zespół pracowni-
ków dydaktycznych oraz różni pacjenci hospitalizowani w Ośrodku Chorób Serca 
4. WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu umożliwiał z jednej strony zapozna-
nie studentów wszystkich wydziałów z aspektami teoretycznymi zagadnień przy 
jednoczesnej prezentacji trudnych, interdyscyplinarnych przypadków klinicz-
nych. Dwa studenckie koła naukowe: przy Samodzielnej Pracowni Badań Układu 
Krążenia, opiekun: prof. E. A. Jankowska i Kardiologii Inwazyjnej, opiekun: prof. 
K. Reczucha działały bardzo aktywnie, o czym świadczy nie tylko duża liczba 
studentów zainteresowanych współpracą, ale także wiele doniesień zjazdowych 
i opublikowanych prac, których autorami są członkowie kół. 

Katedra Chorób Serca pracuje, opierając się na bazie klinicznej Ośrodka Cho-
rób Serca 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, wykorzystując i rozwi-
jając zaplecze badawczo-naukowe, aktywnie uczestnicząc w licznych badaniach 
naukowych (czego wynikiem jest kilkadziesiąt publikacji rocznie w zagranicznych 
czasopismach naukowych). 

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całokształt dorobku (2011 r.) i na-
grody JM Rektora UMW (indywidulanie i zespołowo) oraz Ministra Zdrowia (ze-
społowo). Został zaliczony do grupy najbardziej wpływowych naukowców świata 
(jako 1 z 4 Polaków) z dziedziny medycyny w 2015 r. według rankingu Thomson 
Reuters „The World’s Most Influential Scientific Minds 2015”. W 2015 r. Prezy-
dent Wrocławia przyznał mu za zasługi dla miasta medal pamiątkowy „Merito de 
Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. Profesor P. Ponikowski został wybrany 
na funkcję Prorektora ds. Nauki UMW na kadencję w latach 2016–2020. W wol-
nych chwilach uprawia biegi maratońskie.

Profesor E. A. Jankowska – absolwentka (1999 r.) Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu 
Krążenia. W 2002 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych za rozprawę 
doktorską pt. Występowanie zespołu andropauzalnego a stan hormonalny męż-
czyzn, mieszkańców Wrocławia, w 2008 r. – doktora habilitowanego z dziedziny 
kardiologii i endokrynologii za rozprawę pt. Znaczenie kliniczne i prognostycz-
ne niedoboru hormonów anabolicznych u mężczyzn z niewydolnością serca, zaś 
w 2013 r. – tytuł profesora medycyny. Profesor E. A. Jankowska swoje doświadcze-
nie naukowe i kliniczne zdobywała również podczas staży zagranicznych, m.in. 
w Royal Brompton Hospital, National Heart & Lung Institute, Imperial College 
w Londynie. Jej zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrują się wokół nie-
wydolności serca, a w szczególności dotyczą znaczenia niedoboru żelaza, niedo-
krwistości, zaburzeń metabolicznych (m.in. z zakresu gospodarki androgennej 
i estrogennej), zaburzonej równowagi autonomicznej (z upośledzonym napięciem 
układu przywspółczulnego), dysfunkcji mięśni szkieletowych jako potencjalnych 
celów terapeutycznych wśród chorych z niewydolnością serca. Profesor E. A. Jan-
kowska była członkiem Rady Młodych Naukowców, organu doradczego MNiSW 
(lata 2010–2011) oraz przewodniczącą „Klubu 30” PTK (lata 2013–2015). Obecnie 
jest członkiem Zarządu HFA, grupy koordynującej inicjatywę „Cardiologists of 
Tomorrow” ESC, koordynatorem inicjatywy „Heart Failure Specialists of Tomor-
row” HFA, członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jest współautorką 
wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewy-
dolności serca. Została wyróżniona m.in.: Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia, 
Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną i związany z nią doro-
bek naukowy, Nagrodą Kapituły Prezesów PTK za osiągnięcia badawcze z zakresu 
patofizjologii, stratyfikacji ryzyka i nowych koncepcji terapeutycznych u chorych 
z niewydolnością serca, nagrodami JM Rektora UMW. Jest współautorką ponad 
300 prac w recenzowanych czasopismach naukowych z IF wynoszącym ponad 
500 pkt., łączna liczba cytowań (Scopus) ponad 2,5 tys., h-index – 24. W wolnym 
czasie uprawia biegi średniodystansowe, tańczy flamenco, gra na fortepianie, gi-
tarze i akordeonie.

Profesor dr hab. K. Reczuch ukończył w 1983 r. Wydział Lekarski Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych z zakresu medycy-
ny – kardiologii otrzymał w 1995 r., a w 2007 r. – stopień doktora habilitowanego 
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W latach 2010-2015 pracownicy Katedry opublikowali ponad 350 prac, w tym 
240 w czasopismach o łącznym IF = 1321 pkt.

Do głównych, realizowanych kierunków badań należą: znaczenie niedoboru że-
laza w patogenezie niewydolności serca i ostrych zespołów wieńcowych; patofizjo-
logia ostrej niewydolności serca; przyczyny oraz znaczenie zaburzonych regulacji 
odruchowych w układzie krążenia i oddychania u chorych z niewydolnością serca.

W 2015 r. zakończono realizację 2 grantów UE (BIOSTAT-CHF i SICA-HF), 
a rozpoczęto 2 kolejne projekty w programie ramowym w zakresie badań nauko-
wych i innowacji na lata 2014–2020 – Horyzont 2020 BETA3_LVH: „Wieloośrod-
kowe, randomizowane, kontrolowane placebo badanie działania mirabegronu, 
nowego agonisty receptora β3-adrenergicznego, na masę i funkcję rozkurczową 
lewej komory u pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca” oraz SECURE: 
„Profilaktyka wtórna chorób sercowo-naczyniowych u osób starszych”. Oprócz 
tego działalność naukowa jest prowadzona w ramach grantów Narodowego Cen-
trum Nauki: PRELUDIUM, SONATA BIS, OPUS oraz STRATEGMED. Są też 
kontynuowane badania w ramach działalności statutowej oraz działających ak-
tywnie 2 studenckich kół naukowych. W sumie od 2010 r. zrealizowano lub jest 
realizowanych 28 projektów.

W latach 2011, 2013 i 2015 Katedra Chorób Serca była również współgospo-
darzem Międzynarodowych Kongresów PTK oraz w 2015 r. Międzynarodowych 
Warsztatów z Kardiologii Interwencyjnej – rotablacji.

Istniejąca już baza kliniczna w 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ pozwoliła na kon-
tynuowanie działalności klinicznej, dydaktycznej i naukowej z zakresu kardiologii. 
Ośrodek Chorób Serca 4. WSK z Polikliniką SP ZOZ, z którym Klinika i Katedra 
Chorób Serca ściśle współpracuje, rocznie hospitalizuje ponad 7 tys. chorych, wy-
konując pełen zakres diagnostyki obrazowej, zabiegów interwencyjnych z zakresu 
naczyń wieńcowych, chorób strukturalnych mięśnia sercowego, elektrofizjologii 
i chirurgii serca. Wykonywane są zabiegi angioplastyki wieńcowej, implantowania 
stymulatorów, zabiegi ablacji, przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), 
CABG, operacje tętniaków oraz zastawek. 

Prowadzone są pionierskie technologie i terapie, m.in: technika FFR do oceny 
stopnia zwężenia tętnic wieńcowych oraz rozwinięcie techniki rotablacji tętnic 
wieńcowych; zabiegi przezskórnej ablacji kłębka szyjnego u chorych z opornym na 
leczenie nadciśnieniem tętniczym; badania nad zastosowaniem stymulacji nerwu 
przeponowego w leczeniu bezdechu centralnego; badania nad niedoborem żelaza 
u chorych z niewydolnością serca; badania nad rolą kłębków szyjnych w pato-
genezie niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego (z wykonaniem zabiegów 
przezskórnej ablacji kłębków); nowe leki i urządzenia stosowane u chorych z ostrą 
niewydolnością serca.



Jednostki 
międzywydziałowe
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S ystem biblioteczno-informacyjny Uczelni w latach 2010–2015 tworzyły Bi-
blioteka Główna i Filie: nr 1 przy Wydziale Farmaceutycznym, nr 2 przy 
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, nr 3 przy Wydziale Nauk o Zdro-

wiu oraz biblioteki specjalistyczne innych jednostek organizacyjnych. Funkcję 
dyrektora Biblioteki Uczelnianej sprawowała mgr Renata Sławińska, a zastępcy 
mgr Teresa Trzcianowska-Grzywacz.

Lata 2010–2015 to okres istotnych zmian w funkcjonowaniu Biblioteki – or-
ganizacyjnych, technologiczno-informatycznych, zmian z  zakresu oferty usług, 
organizacji księgozbioru i  samej struktury. Zreorganizowano dwa podstawowe 
działy Biblioteki, łącząc zadania gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania 
zbiorów w  obrębie jednego – Oddziału Gromadzenia i  Opracowania Zbiorów, 
tworząc w ten sposób przejrzystą drogę materiałów bibliotecznych od zakupu do 
uwidocznienia w katalogu OPAC. Utworzono Sekcję Systemów Informatycznych 
i Digitalizacji w związku z realizacją projektu „Biblioteka Cyfrowa Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu” oraz samodzielne stanowiska koordynatorów ds.: 
organizacji i kontroli księgozbiorów, formatów i kartotek oraz wartości zbiorów. 
Zgodnie z decyzją władz Uczelni, dobiegł końca proces likwidowania bibliotek 
specjalistycznych przy katedrach i klinikach. W 2011 r. zakończyła działalność 
biblioteka przy Katedrze i  Klinice Nefrologii, w  2014  r. przy Zakładzie Huma-
nistycznych Nauk Lekarskich, w 2015 r. biblioteki Katedry i Zakładu Anatomii 
Prawidłowej oraz Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci. 
Księgozbiory biblioteczne, zakupione z funduszy katedr i klinik, pozostały w ich 
siedzibach, a  zasoby depozytowe zostały włączone do księgozbioru Biblioteki 
Głównej. 

W 2015 r., w związku z oddaniem do użytku Centrum Naukowej Informacji 
Medycznej, Filię nr 3  na Wydziale Nauk o  Zdrowiu przyłączono do Biblioteki 
Głównej. 

Zmiana siedziby Biblioteki Głównej UMW z ul. Parkowej 1/3 i 11 na nowo-
czesny obiekt przy ul. Marcinkowskiego 2–6  oraz przeniesienie zbiorów Filii 
nr 1 z ul. Grodzkiej do nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Bo-
rowskiej 211  były przełomowymi momentami w  działalności Biblioteki Uczel-
nianej. Przeprowadzkę Filii nr 1  poprzedziły żmudne prace przygotowujące 
księgozbiór do przeniesienia i udostępnienia w wolnym dostępie. Scalono księgo-
zbiór znajdujący się w katedrach, opracowano go i sklasyfikowano. Przewożenie 
książek i czasopism rozpoczęto w marcu 2012 r., a bibliotekę, jeszcze nie w pełni 
wyposażoną w meble i sprzęt komputerowy, udostępniono czytelnikom w 2013 r. 
Nowa lokalizacja w znacznym stopniu poprawiła warunki korzystania z zasobów 
i usług filii. 

 Oficjalne otwarcie Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM), nowej 
siedziby Biblioteki Głównej, nastąpiło 7.10.2015  r. Autorem projektu jest biuro 
architektów Heinle, Wischer und Partner Freie Architekten GbR, a obiekt został 
sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia oraz Uczelni. Decyzja o wyda-
niu pozwolenia na budowę zapadła w grudniu 2010 r., w lipcu 2011 r. wyłoniono 

Biblioteka Główna

mgr Renata Sławińska
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generalnego wykonawcę – firmę Novum Management Sp. z o.o. z Kalisza i prze-
kazano plac budowy. W 2015 r. zakończono prace i przekazano obiekt inwestoro-
wi. Uniwersytet Medyczny otrzymał pozwolenie na użytkowanie CNIM w lipcu 
2015 r. 

Centrum Naukowej Informacji Medycznej to sześciokondygnacyjny budynek 
o powierzchni ponad 13 500 m² i architekturze spełniającej wymagania nowo-
czesnego budownictwa bibliotecznego. Nowatorskie rozwiązania przestrzenno-
-funkcjonalne pozwoliły na realizację idei biblioteki otwartej oraz umożliwiły 
zintegrowanie różnych rodzajów działalności – bibliotecznej, informacyjnej, 
dydaktycznej, wydawniczej, usługowej, promocyjnej i  administracyjnej. Bryła 
obiektu jest podzielona na dwie kubatury o odmiennym charakterze. Elewacja 
o ciepłym, piaskowym odcieniu, nawiązująca materiałem do ceglanych budynków 
historycznej części kampusu, jest uzupełnieniem tynkowych elewacji sąsiedniej 
zabudowy. Zaprojektowana zieleń i wysunięte schody nawiązują do charaktery-
stycznych ogródków przed kamienicami.

Parter to przestrzeń dydaktyczno-konferencyjna, którą tworzą 2 amfiteatral-
ne sale konferencyjne z możliwością połączenia w  jedno audytorium na ponad 
280 miejsc oraz 2 sale seminaryjne (20- i 30-osobowa). W holu głównym została 
również wydzielona część wystawowa i usługowa. Duża powierzchnia pozwala na 
organizowanie wystaw, akcji promocyjnych, spotkań, wydarzeń kulturalnych czy 
edukacyjnych. Wyselekcjonowane zbiory (książki wydane po 2000 r., czasopisma 
po 2005 r.) są udostępniane w tzw. strefie wolnego dostępu oraz strefie ciszy na 
I i II kondygnacji. Czytelnicy mają tam także do dyspozycji 4- i 8-osobowe po-
koje pracy grupowej i 11 pokoi pracy indywidualnej z elektronicznym systemem 
rezerwacji. Trzecia kondygnacja to miejsce Czytelni Zbiorów Specjalnych i ma-
gazynów bibliotecznych, wyposażonych w regały kompaktowe z napędem elek-
trycznym oraz sali telekonferencyjnej. 

Biblioteka Główna UMW jest wyposażona w nowoczesne rozwiązania tech-
niczne i informatyczne – system do zabezpieczenia, kontroli i udostępniania księ-
gozbioru (technologia RFID), bramki kontrolne z licznikami odwiedzin, self-checki  
do samodzielnego wypożyczania, inteligentny regał oraz wrzutnia z sorterem do 
zwrotu książek, samoobsługowe centra wydruku, skanowania i kopiowania. Na 
terenie budynku przy ul. Marcinkowskiego 2–6 można korzystać z bezprzewodo-
wego Internetu – eduroam oraz infokiosków. 

Kilkuletnie oczekiwanie na realizację budowy pracownicy biblioteki wykorzy-
stali na prace reorganizacyjne i przygotowawcze do zmiany sposobu udostępnia-
nia i wypożyczania zbiorów w nowej przestrzeni, selekcję zasobów, wprowadzenie 
nowej klasyfikacji zbiorów przeznaczonych do strefy wolnego dostępu. Przepro-
wadzka zbiorów bibliotecznych była dużym wyzwaniem logistycznym i okresem 
bardzo intensywnej pracy. Udało się tego dokonać przy niewielkim i krótkotrwa-
łym ograniczeniu obsługi użytkowników.

Biblioteka gromadzi literaturę dydaktyczną i naukową w formie drukowanej 
i elektronicznej odpowiadającą dyscyplinom naukowym i kierunkom kształcenia 

realizowanym na Uczelni. W omawianym okresie zmieniła się wielkość i struk-
tura gromadzonych zbiorów. Zmniejszyła się liczba prenumerowanych czasopism 
drukowanych na rzecz elektronicznych, zwiększyła liczba podręczników i mono-
grafii w dostępie elektronicznym oraz powiększył zasób zbiorów dedykowanych 
dla studentów English Division. Obecnie Biblioteka posiada 460 tytułów bieżą-
cych czasopism drukowanych, a użytkownicy mają dostęp do ponad 8400 tytu-
łów czasopism elektronicznych i ponad 32 tys.  książek elektronicznych, a księ-
gozbiór liczy łącznie ponad 260 tys.  jednostek inwentarzowych. Biblioteka jest 
również twórcą własnych baz danych (Bibliografia publikacji pracowników Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu, Współtwórcy Dolnośląskiej Medycyny, 
Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) oraz tworzy 
Uczelnianą Bibliotekę Cyfrową, na potrzeby której prowadzi digitalizację wybra-
nych zasobów i utrzymuje kolekcje w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.

W latach 2010–2015 Biblioteka Główna UMW zrealizowała kilka projektów, 
na które pozyskała dofinansowanie z MNiSW w ramach działalności upowszech-
niającej naukę. Zaakceptowane wnioski i przyznane środki finansowe pozwoliły 
m.in. na realizację ciekawych przedsięwzięć związanych tematycznie z  histo-
rią medycyny we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w XIX i początkach XX wie-
ku i  przyspieszyły opracowanie unikatowych zbiorów Biblioteki. Zrealizowano 
projekty: „Współtwórcy Dolnośląskiej Medycyny”, „Budowa kolekcji z  zakresu 
historii medycyny na Dolnym Śląsku w ramach repozytorium naukowo-dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”, „Rozbudowa bazy danych 
o  zbiorach Biblioteki UMW o  kolekcję zbiorów XIX-wiecznych”, „Rękopisy 
»lwowskie« w  zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” – 
opracowanie komputerowe w systemie Prolib, Germanica z XIX i I połowy XX 
wieku w bazie danych o zbiorach Biblioteki UMW. W ramach realizowanych pro-
jektów m.in. opracowano 1000 niemieckojęzycznych woluminów niewidocznych 
dotąd w katalogach online, zdigitalizowano ok. 100 pozycji, zeskanowano ponad 
10 tys. stron źródeł niewidocznych w innych bibliotekach cyfrowych. 

 Publikacje pracowników Biblioteki Głównej UMW były związane głównie 
z  historią medycyny, bibliografią, informacją naukową, aktualnymi zagadnie-
niami ze świata książki i nauki, aktywnością konferencyjną oraz zainteresowa-
niami autorów. W  latach 2010–2015  opublikowano 67  artykułów, rozdziałów 
w książkach i bibliografii, m.in. w: „Gazecie Uczelnianej”, „Forum Bibliotek Me-
dycznych”, „Dermatologii Klinicznej”, „Almanachu Karaimskim”, „Przeglądzie Bi-
bliotecznym”, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis”, „Studia ad Biblio-
thecarum Scientiam Pertinentia” i  innych. Dyrektor Biblioteki Renata Sławińska 
była członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „Forum Bibliotek Medycznych” 
(„Medical Library Forum”), wydawanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

W  omawianym czasie pracownicy Biblioteki uczestniczyli w  konferencjach 
problemowych naukowych bibliotek medycznych, połączonych z posiedzeniami 
Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych w Szcze-
cinie, Poznaniu, Katowicach, Warszawie i  Gdańsku. W  dniach 9–11.06.2010  r. 
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Biblioteka Główna UMW była organizatorem XXVIII Konferencji Bibliotek Me-
dycznych, jej temat przewodni brzmiał: „Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie rę-
ki – model własnościowy a model otwarty”. Referaty wygłoszone przez pracowni-
ków biblioteki zostały opublikowane w „Forum Bibliotek Medycznych”. 

Biblioteka Główna UMW, podobnie jak w  latach poprzednich, prowadzi-
ła działalność dydaktyczną z  zakresu informacji bibliograficznej, bibliotecznej 
i naukowej w języku polskim i angielskim. Program dydaktyczny był realizowa-
ny w formie e-learningu, spotkań szkoleniowych lub – jak w przypadku studiów 
doktoranckich – wersji mieszanej (e-learning i seminarium). Celem szkoleń by-
ło zapoznanie studentów i doktorantów z zasobami informacyjnymi biblioteki, 
kształcenie kompetencji informacyjnych i umiejętności samodzielnego przeszu-
kiwania źródeł naukowej informacji medycznej, nabycie wiedzy z zakresu ochro-
ny własności intelektualnej, zasad i  narzędzi do tworzenia aparatu naukowego 
publikacji. W latach 2014–2015 prowadzono spotkania szkoleniowe ze studencki-
mi kołami naukowymi, lekarzami, studentami farmacji, farmaceutami. Spotkania 
odbywały się w formie wykładów, dyskusji i warsztatów. Tematy warsztatów były 
przygotowane pod kątem specjalizacji i potrzeb informacyjnych poszczególnych 
grup użytkowników.

Nowa biblioteka, zbudowana z zachowaniem wysokich standardów, bez barier 
funkcjonalnych i architektonicznych, przyciąga swoją otwartością i dostępnością 
i zapewnia optymalne warunki korzystania z zasobów i usług.
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Studium Języków Obcych

W latach 2010–2015  w  Studium Języków Obcych było zatrudnionych 
24 nauczycieli akademickich na stanowiskach lektorów, wykładow-
ców i  starszych wykładowców. Zakład prowadził naukę języków: 

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, łacińskiego 
i polskiego (dla studentów obcokrajowców i English Division). Nauka odbywała 
się w formie obowiązkowych lektoratów dla studentów I i II roku wszystkich wy-
działów i kierunków UMW oraz w formie zajęć fakultatywnych dla studentów lat 
wyższych.

Język angielski jako język publikacji, konferencji oraz przede wszystkim ja-
ko najpopularniejszy język obcy był przedmiotem obowiązkowym i  zajęcia by-
ły prowadzone na poziomie B1/B2 w dwuletnim cyklu. Ich program obejmował 
szeroko pojmowaną tematykę medyczną oraz podstawowe słownictwo związa-
ne z wykształceniem medycznym, służbą zdrowia, budową i  funkcjonowaniem 
ludzkiego ciała oraz najczęstsze jednostki chorobowe. W  czasie zajęć studenci 
nabywali umiejętności rozmowy z pacjentem po angielsku, uczyli się, jak wypeł-
niać dokumentację, opisywać przypadki, wypowiadać się na tematy związane 
z medycyną itp. Dla wszystkich kierunków zostały stworzone odrębne programy 
nauczania, uwzględniające zarówno specyfikę kierunku, jak i  przypisane jemu 
rezultaty kształcenia wynikające z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym.

Język łaciński jako lektorat był obowiązkowo nauczany na Wydziałach: Le-
karsko-Stomatologicznym, Farmaceutycznym i Lekarskim (do 2012 r.). Od roku 
akademickiego 2012/2013 na Wydziale Lekarskim zajęcia te były fakultatywne. 
Zarówno lektorat, jak i fakultet z łaciny trwał 2 semestry, w ciągu których studen-
ci opanowywali podstawy gramatyki i słownictwa.

Pozostałe języki (niemiecki, francuski, hiszpański i  włoski) były wykłada-
ne w formie fakultetu na poziomach podstawowym i zaawansowanym i trwały, 
w zależności od języka, 1 lub 2 semestry.

Lektorzy Studium Języków obcych egzaminowali w każdym semestrze kan-
dydatów na studia w ramach programu Erasmus oraz na praktyki zagraniczne. 
Na wszystkich wydziałach UMW były przeprowadzane egzaminy z  języka ob-
cego do doktoratu i raz w miesiącu odbywały się egzaminy z języków obcych do 
specjalizacji dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów, analityków oraz magistrów 
rehabilitacji.

mgr Dagmara Drozd
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Studium  
Wychowania Fizycznego i Sportu

S tudium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) jest zakładem dydak-
tycznym ukierunkowanym na kształtowanie postaw prozdrowotnych, po-
pularyzację zdrowego trybu życia, aktywności rekreacyjno-sportowej oraz 

doskonalenia sprawności fizycznej z  uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
i zainteresowań młodzieży akademickiej. 

Pośród zadań SWFiS można wymienić: wykształcenie umiejętności rucho-
wych, wyposażenie studentów w  wiedzę niezbędną do racjonalnego działania 
w różnych przejawach aktywności fizycznej, przyswojenie zasad i reguł indywi-
dualnego i zespołowego uprawiania ćwiczeń ruchowych oraz rozsądnego wypo-
czynku, a  także wiedzy z dziejów sportu i olimpizmu. Realizowano je poprzez 
obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, sekcje sportowe, nieobowiązkowe zajęcia re-
kreacyjno-ruchowe, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia fakultatywne.

Tak postawione cele, zgodne ze stwierdzeniem Wojciecha Oczki, że „ruch mo-
że zastąpić wiele lekarstw, ale żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu’’ pozwoliło SWFiS 
na osiągnięcie wielu wspaniałych sukcesów: ok. 2 tys. ćwiczących studentów jest 
objętych obowiązkowym wychowaniem fizycznym, ponadto ok. 1,5 tys. studen-
tów uczestniczy w dodatkowych zajęciach (sekcje sportowe, fakultety, zajęcia re-
kreacyjno-sportowe), ponad 1,2 tys. studentów jest aktywnymi członkami klubu 
uczelnianego AZS. Studenci odnoczą wiele sukcesów sportowych: zajęli I miejsce 
w klasyfikacji generalnej III edycji rozgrywanych w latach 2010–2012 Mistrzostw 
Polski Uczelni Medycznych (I miejsce w koszykówce mężczyzn, I miejsce w te-
nisie ziemnym mężczyzn, I  miejsce w  biegach przełajowych kobiet, I  miejsce 
w  lekkoatletyce kobiet, II miejsce w  tenisie ziemnym kobiet, II miejsce w piłce 
nożnej, II  miejsce w  biegach przełajowych mężczyzn, II miejsce w  ergometrze 
wioślarskim, II miejsce w narciarstwie alpejskim mężczyzn, II miejsce w futsalu, 
III miejsce w  lekkoatletyce mężczyzn, III miejsce w narciarstwie alpejskim ko-
biet). W latach 2010–2015 studenci naszej Uczelni wywalczyli również I miejsce 
w  rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w  koszykówce mężczyzn 
i II miejsce w tenisie ziemnym.

Niestety, kolejne lata przyniosły odwrót od szeroko pojętej kultury fizycz-
nej na uczelniach: rozporządzeniem Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego  
z 2012 r. zlikwidowano obowiązek zaliczenia przedmiotu Wychowanie fizycz-
ne  na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim, farmacji 
i położnictwie, stwarzając jednak możliwość prowadzenia zajęć sportowych i za-
jęć wychowania fizycznego dla wszystkich chętnych.

W kolejnej, IV edycji MPUM obejmującej lata 2012–2014, zajęliśmy II miejsce 
(po Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), wygrywając rywalizację 
we wspinaczce sportowej kobiet i mężczyzn oraz lekkoatletyce kobiet. II lokatę za-
jęliśmy w koszykówce kobiet, futsal, tenis ziemny kobiet i mężczyzn, tenisie stoło-
wym mężczyzn, ergometrze wioślarskim mężczyzn, biegach przełajowych; III miej- 
sce wywalczyli lekkoatleci.

Studium Wychowania Fizycznego i  Sportu przez ostatnie lata wielokrotnie 
zostało wyróżnione w środowisku akademickim za pracę na rzecz Komitetu Or-

mgr Wojciech Wójcik
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ganizacyjnego dotychczasowych edycji Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych, 
którego przewodniczącym (wybranym przez Studia WF Uczelni Medycznych) od 
2004 r. jest kierownik naszego studium, mgr Wojciech Wójcik.

Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 28.05.2014 r. zajęcia fakultatywne nie mogą 
być prowadzone w formie zajęć wychowania fizycznego, a uchwała Senatu z dnia 
25.06.2014 r. określa sekcje sportowe i nieobowiązkowe zajęcia wychowania fi-
zycznego jako prace organizacyjne. Ponieważ forma samej organizacji zajęć spor-
towych nie satysfakcjonuje studentów, chcących doskonalić się pod okiem trene-
rów, studium kontynuuje pracę z młodzieżą w sekcjach sportowych, organizując 
i prowadząc treningi mimo uszczuplonej kadry pracowników. Jesteśmy organiza-
torem i uczestnikiem Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej, w której odnieśliśmy 
kolejny sukces, wygrywając rywalizację w  koszykówce kobiet i  kwalifikując do 
finału w rozgrywkach koszykówki mężczyzn.

 



Jednostki 
administracyjne
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D ziałalność naukowo-badawcza realizowana w Uczelni bezpośrednio pod-
lega Prorektorowi ds. Nauki. Składają się na nią prace Biblioteki Głów-
nej, Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni, Działu Nauki i Współpracy 

z Zagranicą, w ramach którego działały 3 sekcje: Sekcja Nauki, Sekcja Współpracy 
z Zagranicą, Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zadaniem Działu Nauki i  Współpracy z  Zagranicą jest wsparcie pracowni-
ków Uczelni w procesie pozyskiwania środków, realizacji projektów badawczych, 
ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych.

W  minionym okresie zaszło wiele ważnych wydarzeń mających wpływ na 
działalność naukowo-badawczą. 1.10.2010 r. weszły w życie przepisy reformujące 
system nauki w Polsce. Wcześniejsze zadania ministra z zakresu finansowania 
projektów badawczo-rozwojowych zostały przekazane do dwóch agencji wyko-
nawczych: Narodowego Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie (z zakresu badań 
podstawowych) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie 
(z zakresu badań stosowanych, prac rozwojowych i programów o strategicznym 
znaczeniu dla kraju).

W wyniku kategoryzacji obejmującej lata 2009–2012 Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w komunikacie z 4.07.2014 r. ogłosił wykaz jednostek nauko-
wych, którym przyznano kategorie naukowe. Wydziały naszej Uczelni otrzymały 
następujące kategorie: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycz-
nej (kategoria A), Wydział Lekarski (kategoria B), Wydział Lekarski Kształcenia 
Podyplomowego (kategoria A), Wydział Lekarsko-Stomatologiczny (kategoria B), 
Wydział Nauk o Zdrowiu (kategoria A). 

W latach 2010–2015 pracownicy Uczelni wykorzystali na działalność nauko-
wo-badawczą środki finansowe w wysokości blisko 140 mln zł.

W  Uczelni były realizowane projekty finansowane m.in. przez Minister-
stwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe 
Centrum Badań i  Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację „Na 
Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Polskie Towarzystwo Diabetolo-
giczne, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Polskie Towarzystwo Nefrolo-
giczne. Realizowaliśmy międzynarodowe programy badawcze, w szczególności 
finansowane przez Unię Europejską, podejmowaliśmy działania zmierzające 
do komercjalizacji wyników badań naukowych. Kadra naukowa UMW aktyw-
nie uczestniczyła w różnego rodzaju inicjatywach badawczych, prowadzonych 
z jednostkami przemysłowymi.

Realizowaliśmy 5 projektów naukowo-badawczych w ramach funduszy struk-
turalnych, głównie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007– 
–2013. Jednym z ważniejszych był zakończony 30.06.2013 r. projekt realizowa-
ny w  ramach POIG, Działanie 1.3.1,  pt.: „Innowacyjne technologie produkcji 
biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” (OVOCURA). Prace prowadziło 
konsorcjum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i UMW. Współpraca 
w ramach programu badawczo-rozwojowego była również podjęta z podmiota-
mi gospodarczymi będącymi członkami Klastra NUTRIBIOMED.

Dział Nauki i Współpracy  
z Zagranicą 
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minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska zaproponowała przystąpienie do 
Paktu dla „Horyzontu 2020”, czyli zobowiązanie się do wspierania i aktywizacji 
zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli. Nasza Uczelnia jest 
jednym z 335 sygnatariuszy paktu.

W 2015 r. Uczelnia zawarła dwie umowy na realizację projektów w ramach 
programu „Horyzont 2020”:

1. SECURE: „Profilaktyka wtórna chorób sercowo-naczyniowych u osób star-
szych”. Koordynator: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Car-
los III (CNIC, Hiszpania);

2. BETA3_LVH: „Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo 
badanie działania mirabegronu, nowego agonisty receptora β3-adrenergicznego, 
na masę i funkcję rozkurczową lewej komory u pacjentów ze strukturalnymi cho-
robami serca”. Koordynator: Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve 
(Belgia).

Kierownikiem obydwu projektów jest prof. dr hab. Piotr Ponikowski – kierow-
nik Katedry i Kliniki Chorób Serca. 

Inny projekt finansowany przez UE to projekt  FOCUS realizowany przez ze-
spół prof. Donaty Kurpas – to jedyny grant, jaki dotąd otrzymała Polska w ra-
mach 3. Programu Zdrowia Unii Europejskiej. 

Na  Uczelni był realizowany również projekt wieloośrodkowy, międzynaro-
dowy, pod nazwą „Wczesne zapobieganie cukrzycy typu 1 poprzez odżywianie 
(TRIGR)”, koordynowany przez prof. dr hab. Renatę Wąsik. Program jest prowa-
dzony od 2002 r. do 2016 r. W Polsce, oprócz naszego ośrodka, uczestniczą 4 jed-
nostki w kraju: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz 
spółka „Omni Med” z Łodzi. 

Uczelnia aktywnie współpracuje z  Regionalnym Punktem Kontaktowym 
w zakresie Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Dotychczasowe akcje podjęte w celu rozpowszechnienie informacji o naukow-
cach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biorących udział w  projektach 
międzynarodowych: 

1. Broszura 12 opowieści o sukcesie. Dolnoślązacy w 7. Programie Ramowym. 
Przedstawia m.in. sylwetkę prof. P. Ponikowskiego, Kierownika Kliniki Kardiolo-
gii. Artykuł Serce pod nieustannym nadzorem opisuje dwa projekty 7. Programu 
Ramowego, w  których prof. P. Ponikowski pełni funkcję kierownika: SICA-HF 
oraz BIOSTAT-CHF; 

 2. Broszura 14 opowieści o sukcesie. Wrocławscy naukowcy w 7. Programie Ra-
mowym. Artykuł Mali pacjenci mają dostęp do nowoczesnego leczenia zawiera 
informacje o projekcie 7. Programu Ramowego: IntReALL 2010; 

3. Wystawa „Dolnoślązacy w  miedzynarodowych projektach badawczych”.  
Ta forma informacji skupiła najbardziej aktywnych naukowców, odnoszących 
sukcesy w badawczych projektach międzynarodowych. Uczelnię reprezentowali: 
prof. dr hab. Ewa Gorczyńska (IntReALL 2010), prof. dr hab. P. Ponikowski oraz 

W wyniku realizacji projektu OVOCURA powstały:
– technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbo-

gaconych w bioaktywne substancje, stanowiących materiał wyjściowy do produk-
cji nutraceutyków i preparatów biomedycznych;

– kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych 
substancji i biopreparatów przydatnych do wytwarzania suplementów diety, pre-
paratów biomedycznych, które można wykorzystać w utrwalaniu żywności oraz 
w systemach opakowaniowych;

– technologia preparatów wapniowych na bazie skorup jaj jako potencjalny 
produkt w prewencji osteoporozy;

– modyfikacja technologii pozyskiwania ovofosfolipidów i  ich zastosowania 
w szeroko pojętej prewencji chorób cywilizacyjnych;

– opracowano po raz pierwszy na świecie metodę pozyskiwania cystatyny mono- 
i dimerycznej o najwyższej czystości elektroforetycznej, dokonano jej charakte-
rystyki oraz określono możliwość jej zastosowania w terapii chorób nowotworo-
wych;

– opracowano metody wytwarzania biopeptydów z białek treści jaja i z białek 
poekstrakcyjnych z wykorzystaniem hydrolizy enzymatycznej;

– odkryto nowy kompleks białkowy, Yolkinę, o  dużym znaczeniu w  terapii 
chorób neurodegeneracyjnych.

Wyniki projektu były prezentowane na międzynarodowych konferencjach 
naukowych w  14  krajach, w  tym: Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Chorwacji, 
Grecji, Holandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Meksyku,  Niemczech, Portugalii, na 
Słowacji oraz we Włoszech. Dorobek naukowy zaprezentowano także na 31 kon-
ferencjach krajowych i międzynarodowych odbywających się w Polsce.

W ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej realizowaliśmy 5 projek-
tów: BioElectricSurface: „Powierzchnie materiałów modyfikowane genetycznie. Od 
atomów do zastosowań”, 7PRUE, wykonawca: Katedra i Klinika Kardiologii; SICA-
-HF „Badania czynników zwiększonego ryzyka zawału serca”, 7. Program Ramo-
wy Unii Europejskiej, wykonawca: Klinika Chorób Serca, WNoZ; BIOSTAT-CHF: 
„A systems BIOlogy Study to TAilored Treatment in Chronic Heart Failure” – wy-
konawca: Klinika Chorób Serca, WNoZ; projekt EPiCSTENT pt: „Antibody-func-
tionalised cardiovascular stents improved biocompatibility and reduced restenosis” 
realizowany w Katedrze i Klinice Kardiologii; projekt IntReALL pt.: „International 
study for treatment of standard risk childhood Relapsed All” realizowany w Kate-
drze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. 

Dotychczasowe Programy Ramowe UE zastąpił program „Horyzont 2020”. 
Jest to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji 
w UE – ma budżet 77 mld euro. Celem programu jest stworzenie systemu finaso-
wania innowacji – począwszy od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż do 
wdrożenia nowych rozwiązań.

By zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz in-
stytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o  prawie 80  mld euro, 
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prof. dr hab. Ewa Jankowska (SICA-HF oraz BIOSTAT-CHF), dr n. med. Dariusz 
Biały oraz dr n. med. Magdalena Wawrzyńska (BioElectricSurface). 

Ważne projekty międzynarodowe: 
Międzynarodowe badanie kliniczne z zakresu onkologii pediatrycznej. Prof. dr 

hab. Bernarda Kazanowska z  Katedry i  Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej jest koordynatorem krajowym badania klinicznego, finan-
sowanego przez Instytut Gustave Roussy we Francji. Jest to międzygrupowa terapia 
dla dzieci i młodzieży z chłoniakiem B-komórkowym. W badaniu biorą udział inne 
kraje: Francja, Belgia, Holandia, Hiszpania, Włochy, USA, Kanada, Australia.

Międzynarodowy projekt „MEETINGDEM” z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju. Prof. dr hab. Joanna Rymaszewska z Zakładu Psychiatrii Konsultacyj-
nej i Badań Neurobiologicznych jest koordynatorem krajowym. Badanie ma na 
celu wdrożenie i ocenę innowacyjnego i integracyjnego podejścia do wspierania 
ludzi cierpiących na łagodną i umiarkowaną demencję oraz ich opiekunów. Po-
zostali partnerzy biorący udział w projekcie: Holandia, Włochy, Wielka Brytania.

Oferty stypendialne i naukowe dla pracowników „Leonardo da Vinci” PLM 
(lata 2013–2015):

Projekt EU-WMU-New Possibilities w ramach rogramu „Leonardo da Vinci”. 
W projekcie, obejmującym wyjazdy na zagraniczne staże zawodowe, wzięło udział 
13 pracowników naszego Uniwersytetu (9 pracowników naukowych i 4 pracow-
ników administracyjnych). Partnerami UMW były następujące instytucje:

– Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi – Oncologia, Breast Unit Chi-
rurgia (Florencja, Włochy);

– Fachkrankenhaus Coswig GmbH (Coswig, Niemcy); 
– Institut für Rechtsmedizin, Universität Bern (Berno, Szwajcaria); 
– Institute of Psychiatry, King’s College London (Londyn, Wielka Brytania); 
– Coventry University (Coventry, Wielka Brytania); 
– Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala, Szwecja); 
– Institute of Pharmaceutical Science, King’s College London (Londyn, Wielka 

Brytania); 
– Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa (Liz-

bona, Portugalia).
Projekty Narodowego Centrum Nauki:
Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie jako agencja wykonawcza 

finansująca badania podstawowe realizowane w  formie projektów badawczych, 
stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, ogłasza 
4 razy do roku konkursy z różnych dziedzin. Uniwersytet Medyczny realizował 
w opisywanym okresie 141 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki na kwotę 42 436 261 zł w ramach konkursów:

1. MAESTRO – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mają-
ce na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 
ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, 
i których wynikiem mogą być odkrycia naukowe;

2. HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w  ramach 
współpracy międzynarodowej;

3. SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie 
nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień nauko-
wy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 
12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

4. SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpo-
czynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora;

5. OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wy-
tworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

6. PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 
rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Corocznie z Uczelni do NCN wypływa średnio ok. 70 wniosków na realizację 
projektów badawczych. 

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowane w Uczelni:
W Uczelni były realizowane 4 projekty Programu Badań Stosowanych, któ-

ry jest fundamentalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsię-
biorstw z zakresu badań stosowanych z różnych dziedzin nauki.

Uczestniczyliśmy w programie INNOTECH – jest to program wsparcia na-
uki i przedsiębiorstw z zakresu realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych 
dziedzin nauki i branż przemysłu. Program jest skierowany do podmiotów po-
dejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników 
badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, 
produktów lub usług. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie w  programie LIDER adresowanym do mło-
dych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją pro-
jektu badawczego oraz podnieść swoje kompetencje w  samodzielnym budowa-
niu, zarządzaniu oraz kierowaniu zespołem badawczym. Program służy także 
stymulowaniu współpracy naukowców z  przedsiębiorcami poprzez realizację 
badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do 
mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami 
naukowymi.

Realizowaliśmy ogółem 7 projektów NCBiR na kwotę 4 334 044 zł.
Realizowane programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Program IUVENTUS PLUS: celem programu jest wsparcie badań nauko-

wych wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych 
czasopismach naukowych oraz promocja i  popularyzacja wyników tych prac. 
W ramach programu są finansowane projekty obejmujące kontynuację badań, 
których wyniki opublikowano w  czasopismach ujętych w  wykazie „Journal 
Citation Reports” lub „European Reference Index for the Humanities”. Dwu-
krotnym laureatem konkursu w  ramach programu IUVENTUS PLUS został 
dr Adrian Doroszko z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych 
i Nadciśnienia Tętniczego. 
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– 1,5 mln  zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: LC-MS3 
„Hybrydowy spektrometr mas połączony z  analitycznym chromatografem cie-
czowym z detektorem typu hybrydowego kwadrupol – liniowa pułapka jonowa” 
dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętni-
czego;

– 1,25 mln zł na dokończenie zadania utworzenia ośrodka Biologii i Medycyny 
Molekularnej w Zakładzie Technik Molekularnych;

– 1,2 mln zł na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Zakup sprzętu 
dla Pracowni Genetyki Molekularnej Katedry i Zakładu Genetyki Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu”;

– 970 tys. zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „W pełni automatyczny sys-
tem do przygotowywania, analizy oraz archiwizacji mikromacierzy tkankowych” 
w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Mieliśmy 10 Laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która prowadzi swo-
ją działalność od 1991 r., jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem 
finansowania nauki. Od 2008 r. Fundacja rozpoczęła finansowanie programów 
z funduszy Unii Europejskiej, m.in. grantów powrotowych POMOST, umożliwia-
jących rodzicom małych dzieci powrót do intensywnej pracy naukowej. W 2012 r. 
laureatem programu został dr Łukasz Szyrwiel. Prace badawcze były prowadzone 
na Wydziale Farmacji, w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków. W ramach progra-
mu została nawiązana współpraca z partnerem naukowym we Francji, gdzie była 
realizowana część badań. 

Dnia 24.01.2015  r. laureatką konkursu popularyzatorskiego INTER w  ra-
mach projektu SKILLS została dr Dorota Frydecka. Celem programu INTER jest 
promowanie badań interdyscyplinarnych i rozwój umiejętności z zakresu popu-
laryzowania nauki.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje również konkurs na roczne sty-
pendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, posia-
dających udokumentowane osiągnięcia ze swojej dziedziny badań. W  2015  r. 
już drugi raz stypendium START otrzymał dr n. med. Błażej Misiak. Nagrody 
w postaci stypendiów mają na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczo-
nych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Dofinansowanie w  Programie MISTRZ, subsydia wspierające wybitnych 
uczonych, kierujących zespołem z udziałem młodych współpracowników w po-
dejmowaniu nowego kierunku badań lub kontynuacji prowadzonych już prac ba-
dawczych, otrzymał prof. Jerzy Mozrzymas.

Kadra naukowa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu aktywnie bierze 
udział w  różnego rodzaju inicjatywach badawczych prowadzonych z  innymi 
ośrodkami naukowymi oraz z jednostkami przemysłowymi. Były to m.in.: KGHM 
Polska Miedź, Huta Miedzi Legnica; KGHM Polska Miedź, Huta Miedzi Głogów; 
Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział w Legnicy; Instytut Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych w Warszawie; Instytut Włókiennictwa w Łodzi; Wro-
cławskie Centrum Badań EIT+; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocła-

„Diamentowy Grant”. Każdego roku nawet 100 wybitnych studentów otrzymu-
je do 200 tys. zł na sfinansowanie własnych projektów naukowych, realizowanych 
w polskich uczelniach i instytutach (a także wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł 
miesięcznie). Laureatem tego konkursu został w 2012 r. pan Jędrzej Grzegrzółka 
z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii (opiekun naukowy prof. dr hab. Piotr 
Dzięgiel). Laureatami w 2014 r. zostali: Marta Iskierka z Katedry i Zakładu Medy-
cyny Sądowej (opiekun naukowy dr n. med. mgr chemii Marcin Zawadzki) oraz 
Mateusz Patyk z Katedry Radiologii (opiekun naukowy dr hab. Urszula Zaleska-
-Dorobisz, prof. nadzw.).

Wielkim sukcesem było to, że wszystkie złożone przez naszych studentów 
aplikacje w latach 2014 i 2015 wygrały konkursy. Laureaci konkursów mają nie 
tylko możliwość prowadzenia własnych badań naukowych pod opieką doświad-
czonych uczonych, ale również przyspieszenia kariery naukowej, polegającego na 
tym, że zaraz po ukończeniu studiów licencjackich lub po III roku studiów magi-
sterskich mogą rozpocząć pracę nad doktoratem.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. L. Kolarska-Bobińska na ręce 
JM Rektora UMW skierowała w 2015 r. gratulacje z okazji ogromnego sukcesu, 
jakim jest otrzymanie „Diamentowych Grantów” przez 3 studentów uczelni: Ewę 
Woźnicę (opiekun naukowy: dr hab. Lidia Łysenko), Karolinę Nowak (opiekun:  
dr M. Zawadzki), Krzysztofa Zduniaka (opiekun: prof. Piotr Ziółkowski). Pani 
Minister napisała, że „osiągnięcia młodych badaczy to powód do dumy dla każ-
dego naukowca-mistrza. A dla uczelni, która zapewnia im warunki do rozwoju, to 
dowód prawdziwego sukcesu”.

Program „Broker Innowacji”. Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
w 2013 r. utworzyło program „Broker Innowacji”, finansowany ze środków Unii 
Europejskiej. Celem programu była poprawa efektywności procesu komercjaliza-
cji wyników badań naukowych, stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej 
proces komercjalizacji wiedzy i  integracji środowiska naukowego z otoczeniem 
gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań. Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie na zatrudnienie dwóch brokerów inno-
wacji. W całej Polsce wyłoniono ich 30. 

Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego przyznaje corocznie nie więcej niż 

10 stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców, którzy nie ukoń-
czyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Otrzymanie takie-
go stypendium jest wyjątkowo prestiżowe. W naszej Uczelni takie wyróżnienie 
otrzymał dr hab. Adam Reich, prof. nadzw. z Katedry i Kliniki Dermatologii, We-
nerologii i Alergologii. 

Dzięki środkom z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego była moderni-
zowana baza naukowo-badawcza, przeznaczono m.in.:

– 4,105 mln zł na modernizacje i wyposażenie pomieszczeń Pracowni Nauko-
wej Endokrynologii Molekularnej Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii 
i Leczenia Izotopami;
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ny własności patentowej. Przeważająca część wynalazków, opracowywanych na 
UMW, dotyczy nowych substancji o charakterze produktu leczniczego lub wyro-
bu medycznego. Silny zespół farmaceutów opracowuje nowe pochodne o wstęp-
nie potwierdzonej (na liniach komórkowych, hodowlach mikrobiologicznych, 
a  nawet na modelach zwierzęcych) aktywności przeciwnowotworowej oraz 
antybakteryjnej; łatwiejsze i mniej kosztowne metody otrzymywania znanych 
związków chemicznych, w tym z surowców naturalnych mających zastosowa-
nie w  farmacji, ale także w przemyśle chemicznym i  spożywczym. Wiele po-
dejmowanych tematów dotyczy opracowania baz dla leków, a także kompozy-
cji farmaceutycznych i  stomatologicznych (poddanych testom na pacjentach). 
Wśród opracowywanych rozwiązań znajdują się także nowe materiały i przy-
rządy stosowane w protetyce stomatologicznej, w ginekologii i w chirurgii oraz 
nowe testy diagnostyczne.

Opierając się na rozwiązaniach opracowanych na Uniwersytecie, w  2009  r. 
powstała spółka Stem Cells Spin, która w 2011 r. zmieniła formę prawną i prze-
kształciła się w spółkę akcyjną oraz zadebiutowała na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie na rynku New Connect.

W 2012 r. dwa spośród wynalazków zostały nagrodzone złotym i  srebrnym 
medalem na Międzynarodowych Targach BRUSSELS INNOVA (Bruksela) oraz 
dyplomami otrzymanymi od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Kwartalnik Urzędu Patentowego” nr 2/2013 wydrukował Ranking Szkół Wyż-
szych „Innowacyjność Przede Wszystkim”. Nasza Uczelnia w 2013 r. pod względem 
innowacyjności uplasowała się wśród uniwersytetów medycznych na 1. miejscu,  
a w klasyfikacji generalnej na 2. miejscu po Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na Uczelni był realizowany projekt w  ramach programu Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju SPIN-TECH. przystąpiliśmy do realizacji Fazy A, w  ra-
mach której dokonano:

– identyfikacji i  oceny potencjału komercyjnego posiadanej własności inte-
lektualnej z  zakresu wyników badań naukowych, posiadanego know-how oraz 
z zakresu posiadanych praw własności intelektualnej możliwych do skomercja-
lizowania; 

– analizy ścieżek komercjalizacji własności intelektualnej, których celem było 
określenie, w jaki sposób należy komercjalizować poszczególne posiadane prawa 
własności intelektualnej; 

– wyceny praw własności przemysłowej wytypowanej do wniesienia aportem 
do powstałej spółki celowej; 

– przygotowania praw własności do komercjalizacji jako oferty dla potencjal-
nych nabywców; 

– przygotowania kadr spółki celowej do prowadzenia wszelkich działalności 
z zakresu komercjalizacji własności intelektualnej. 

Spółka celowa Umed Komerc została powołana aktem notarialnym 
z  4.12.2014  r. jako rezultat realizacji programu Narodowego Centrum Badań 
i rozwoju SPIN-TECH.

wiu; PCC Rokita w Brzegu Dolnym; PPF „Hasco-Lek”, Quintiles Eastern Holdings 
GmbH, Wiedeń.

W opisywanym okresie UMW prowadził 75 prac w ramach zawartych umów 
z kontrahentami i wypracował budżet na poziomie ponad 12 mln złotych. 

Jednym z  większych partnerów było Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 
z Wrocławia, z którą zawarliśmy 3 umowy, realizowane w Katedrze i Zakładzie 
Biochemii Lekarskiej oraz Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii. Wartość 
globalna umów z EIT+ kształtowała się na poziomie 7,78 mln zł.

Uczelnia nawiązała współpracę z licznymi ośrodkami akademickimi w regio-
nie. Jesteśmy członkami wielu konsorcjów naukowych, centrów oraz klastrów.

Wrocławskie uczelnie i kilkadziesiąt prywatnych firm z branży żywnościowej, 
biotechnologicznej i biomedycznej tworzą nową instytucję naukowo-przemysło-
wą. W Nutribiomedzie powstają preparaty przeciw osteoporozie, chorobie Alzhei- 
mera i nowotworom. Klaster będzie także produkował żywność o właściwościach 
leczniczych, w tym przetwory mleczne i mięsne wzbogacone m.in. w witaminy 
i cenne kwasy tłuszczowe. 

W listopadzie 2014 r. Uczelnia przystąpiła do Klastra Polski Radon. Celem kla-
stra jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego, krajowego centrum lecz-
nictwa radonowego opartego na wynikach badań i know-how członków Klastra 
Polski Radon, a przez to:

– wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk radonowych na 
globalnym rynku;

– wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw działających 
w obszarze uzdrowisk dolnośląskich; 

– stworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w uzdrowiskach 
Dolnego Śląska;

– zapewnienie absolwentom wyższych uczelni atrakcyjnych miejsc pracy na 
Dolnym Śląsku; 

– zwiększenie zakresu badań nad właściwościami radonu i jego wykorzystaniu 
w lecznictwie uzdrowiskowym.

Ponadregionalne Centrum Naukowo-Przemysłowe POLINTEGRA zosta-
ło powołane w Warszawie 27.10.2014 r. Sześćdziesiąt dwie  instytucje podpisały 
umowę powołującą Centrum – to pierwsza w Polsce platforma współpracy po-
między firmami z sektorów przemysłu wykorzystujących polimery i biopolimery 
a instytucjami naukowymi i badawczymi. 15.06.2015 r. Uczelnia na zaproszenie 
lidera Centrum złożyła deklarację przystąpienia i została jego członkiem.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii aktywnie uczestniczyło w progra-
mach wspierających komercjalizację wyników badań naukowych. W ramach swo-
ich działań realizowało m.in. projekty w ramach programów Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 2012 r. zakończono realizację programu „Kreator innowacyjności – wspar-
cie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” finansowanego przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. CITT realizuje zadania z zakresu ochro-
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przyznanej Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu kolejny raz przez Agen-
cję Wykonawczą w Brukseli (EACEA). Przyznana karta będzie ważna do końca 
trwania programu Erasmus+, tj. do końca 2020 r.

W  rankingach przeprowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Eduka-
cji, uwzględniających wszystkie uczelnie biorące udział w  Programie Erasmus, 
UMW został sklasyfikowany następująco:

– wyjazdy studentów na praktykę w ramach programu Erasmus na X miejscu 
na 169  uczelni biorących udział w  programie (I  miejsce ze wszystkich uczelni 
medycznych);

– wyjazdy studentów na studia w ramach programu Erasmus na XLII miejscu 
na 203 uczelnie biorące udział w programie (II miejsce ze wszystkich uczelni me-
dycznych).

Ranking obejmuje dane z wymiany w roku akademickim 2011/12, ale w kolej-
nych latach mobilność była jeszcze większa.

W okresie 2010–2015 zawarto 67 umów.
Zawarto 18 umów o współpracy międzynarodowej, m.in. z:
– Uniwersytetem Tasmańskim w Hobart w Australii,
– Państwowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu,
– Narodowym Uniwersytetem Farmaceutycznym w Charkowie na Ukrainie,
– Niemcami, Szwajcarią, Ukrainą, Finlandią, Szwecją i Chinami.
W  2014  r. zespół lekarzy z  Kliniki Neurochirurgii UMW i  Instytutu Im-

munologii i  Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, kierowany przez  
dr. n. med. Pawła Tabakowa i prof. Włodzimierza Jarmundowicza opublikował 
przełomowe wyniki badań nad neuroregeneracją. Zespołowi udało się uzyskać 
poprawę funkcji motorycznej i sensorycznej u pacjenta z przeciętym piersiowym 
rdzeniem kręgowym, stosując nowatorską metodę transplantacji autologicznych 
komórek gleju węchowego, wyizolowanych z opuszki węchowej z jednoczasową 
rekonstrukcją ubytku rdzenia kręgowego nerwami własnymi pacjenta. Badanie 
to prowadzono we współpracy naukowej z zespołem prof. Geoffreya Raismana 
z University College w Londynie, który jest uważany za pionierski w dziedzinie 
badań nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku operacji 
pacjent odzyskał możliwość m.in. poruszania się.

Sprzedano prawa do rozwiązania „Device for transdermal therapeutic electrical 
stimulation” (Urządzenie do transdermalnej terapeutycznej elektrostymulacji).

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uczelni było patronem wydarze-
nia BioForum 2015. BioForum to największe targi w Europie Środkowo-Wschod-
niej skupiające naukowców i  przedsiębiorców z  dziedziny biotechnologii, far-
macji, kosmetologii i weterynarii. BioForum odbyło się we Wrocławiu, w dniach 
20–21.05.2015 r. W czasie imprezy odbywają się szkolenia, seminaria branżowe 
oraz panele dyskusyjne.

Opracowano nowe regulaminy (uchwalone przez Senat, obowiązują od  
1.04. 2015 r.): Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej na Uni-
wersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Regulamin korzysta-
nia z infrastruktury badawczej Uczelni.

Powołano nową komisję – Komisję ds. Zarządzania Prawami Własności Inte-
lektualnej. Zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich wydziałów.

W latach 2010–2015 Uczelnia uzyskała 46 patentów, zgłoszono 54 wynalaz-
ków do objęcia ochroną patentową.

Dolnośląski Bon na Innowacje to wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw z Dol-
nego Śląska na nawiązanie rzeczywistej współpracy z jednostkami naukowymi. 
Projekt wspiera prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i  wdrożeniowych 
przez jednostki naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (w formie 
projektów celowych). Projekt jest realizowany w partnerstwie, w którego skład 
wchodzi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wrocławskie 
Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Naukowcy z naszej 
Uczelni biorą czynny udział w  powyższym programie, wspomagając przedsię-
biorstwa z naszego regionu. Realizowaliśmy 7 takich umów. Współpraca przed-
siębiorców z Uczelniami daje dużą szansę małym przedsiębiorstwom na rozwój 
innowacyjnych produktów i usług.

Od 2013 r. Fundacja „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” dofi-
nansowuje i refinansuje projekty z zakresu zwalczania chorób nowotworowych 
dzieci. Przedmiotem badań może być opracowanie i wdrażanie nowych metod 
diagnostycznych i leczniczych oraz innych badań obejmujących profilaktykę, wy-
krywanie i zwalczanie chorób nowotworowych i ich następstw wśród najmłod-
szych pacjentów. W okresie 2010–2015 na Uczelni było realizowanych 8 projek-
tów na kwotę ogółem blisko 300 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny uczestniczy w realizacji programu wymiany studentów, 
doktorantów i nauczycieli akademickich od roku 1998/99. Od roku akademickiego 
2007/08 powyższe działania są realizowane w programie „Uczenie się przez całe 
życie” (The Lifelong Learning Programme), przewidzianym na lata 2007–2013, któ-
rego częścią jest program Erasmus. Nowością w programie była możliwość wyjaz-
dów studentów na praktyki (kiedyś w ramach programu „Leonardo da Vinci”) oraz 
wyjazdy wszystkich pracowników Uczelni w celach szkoleniowych.

Od roku akademickiego 2014/15 program Erasmus (nowa nazwa Erasmus+) 
jest realizowany na podstawie Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), 
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O d wielu lat Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni jest bardzo mocno zaan- 
gażowany w działalność wspomagającą pracę kadry naukowej i dydak-
tycznej Uczelni oraz studentów. Przejawia się to głównie w profesjonal-

nym przygotowywaniu do druku różnych materiałów dydaktycznych (podręczniki, 
skrypty, monografie) oraz opracowywaniu pod względem językowym i edytorskim 
prac naukowych nadsyłanych do naszych czasopism, a także nadzorowaniu procesu 
ich zgłaszania do redakcji i recenzowania. Do lipca 2015 r., kiedy utworzono Dział 
Marketingu, zajmowaliśmy się również szeroko pojętą promocją Uczelni (reklama, 
identyfikacja wizualna, public relations), odnosząc na tym polu liczne sukcesy.

W  latach 2010–2015 merytorycznie podlegaliśmy Prorektorowi ds. Rozwo-
ju Uczelni – prof. dr. hab. Jackowi Szepietowskiemu, a  formalnie bezpośrednio 
Kanclerzowi. Funkcję kierownika do 7.11.2014 r. pełniła mgr Małgorzata Kuniew-
ska-Kaucz, a po niej mgr Monika Kolęda. Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni 
w tym czasie składał się z: Działu Wydawnictw, Sekcji Promocji oraz Pracowni 
Introligatorni i Poligrafii.

W omawianym okresie pracownikami Działu Wydawnictw i Promocji Uczel-
ni byli: M. Kuniewska-Kaucz (do 7.11.2014 r.), M. Kolęda, Urszula Mądrzak (do 
30.12.2011 r.), Bożena Zmitrowicz-Grobelna, Helena Śnieżyk, Adam Barg, Zofia 
Gacek, Aleksandra Raczkowska, Anna Gemza, Piotr Gil, Paulina Kunicka, Ewa 
Śnieżyk-Milczyńska, Adam Zadrzywilski, Janina Kulińska, Katarzyna Kozłow-
ska, Wojciech Grzyb. W  Pracowni Powielarni były zatrudnione: Małgorzata 
Szeremeta (do 16.12.2014 r.) i Małgorzata Krzysik, a w Pracowni Introligatorni 
i Poligrafii: Krystyna Gachowska (do 30.06.2014 r.), Beata Jakielaszek i Henryka 
Preder.

W  ramach działalności wydawniczej zajmowaliśmy się przygotowywaniem 
do druku materiałów dydaktycznych (tj. podręczników akademickich) adresowa-
nych zarówno do studentów, jak i lekarzy oraz skryptów dla studentów medycyny, 
stomatologii, farmacji, analityki medycznej i nauk o zdrowiu. Zainteresowanych 
zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą na stronie: http://www.
wydawnictwo.umed.wroc.pl/pl/publikacje.

Warte odnotowania jest to, że w  omawianym okresie poszerzyliśmy ofertę 
o skrypty i materiały wydawane w języku angielskim dla studentów English Divi-
sion, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, m.in.: Medical Biology, Lab 
Manual, Handbook of Chemistry, Practical skills for primary care physicians.

Przygotowaliśmy do druku wiele prac naukowych będących podstawą procesu 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Wydaliśmy kilka ekskluzywnych publikacji jubileuszowych z okazji 200-lecia 
nauczania medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu: 200 lat medycyny uniwer-
syteckiej we Wrocławiu – interna, chirurgia, ginekologia, pediatria, Medycyna 
uniwersytecka we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 r., Poczet Doktorów Honoris 
Causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1950–2010, Poczet Rektorów i Dzie-
kanów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Za książkę Medycyna uniwersytecka 
we Wrocławiu. Zarys historii od 1945 r. otrzymaliśmy wyróżnienie przyznane 

Dział Wydawnictw  
i Promocji Uczelni

mgr Małgorzata Kuniewska-
-Kaucz

mgr Monika Kolęda
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przez jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej pod-
czas XVIII Wrocławskich Targów Książki Naukowej.

Bardzo duża część naszej działalności wydawniczej jest poświęcona administracyj-
nej i redakcyjnej obsłudze czasopism naukowych UMW. W latach 2010–2015 wyda-
waliśmy 4 czasopisma naukowe: „Advances in Clinical and Experimental Medi-
cine”, „Dental and Medical Problems”, „Polimery w Medycynie”, „Pielęgniarstwo  
i Zdrowie Publiczne”.

Starając się odpowiadać na wyzwania najnowszych trendów dotyczących wy-
dawania periodyków, nieustannie podnosiliśmy jakość naszej działalności, towa-
rzysząc redaktorom naczelnym w ich codziennej pracy. Pracownicy Działu Wy-
dawnictw zajmowali się redakcją językową, redakcją formalno-porządkową oraz 
redakcją techniczną.

W 2012 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą Bentus, która udostępniła Uczel-
ni możliwość korzystania z programu Editorial System (panel redakcyjny). Jest 
to zaawansowane narzędzie do zgłaszania, recenzowania i  przetwarzania prac 
naukowych online. Editorial System umożliwia nam sprawne zarządzanie pro-
cesem pozyskiwania i  recenzowania artykułów, polegające na: pobieraniu prac 
od autorów, ewidencji oraz archiwizacji manuskryptów, wyszukiwaniu recenzen-
tów, przygotowywaniu materiałów do przekazania recenzentom, korespondencji  
z recenzentami i autorami na temat ewaluacji manuskryptów, śledzeniu postępu 
prac, wysyłaniu artykułów do programu antyplagiatowego i redaktora statystycz-
nego; ułatwia także stały kontakt z redaktorem naczelnym, redaktorami meryto-
rycznymi, sekretarzem redakcji oraz współpracującymi z nami redaktorami języ-
kowymi (native speakerami). Decyzja o rozpoczęciu elektronicznego zarządzania 
czasopismami była odważnym krokiem w stronę nowoczesności i podniesienia 
jakości wydawanych periodyków.

Dbając o dobry wizerunek Uczelni i promowanie uczciwości w nauce, w ra-
mach administracyjnych procedur antyplagiatowych nawiązaliśmy współpracę  
z firmą plagiat.pl i CrossCheck, które udostępniły nam nowe narzędzia elektro-
niczne służące weryfikacji oryginalności manuskryptów.

Ostatnie lata to także czas intensywnych prac poświęconych uporządkowaniu 
wielu kwestii dotyczących praw własności intelektualnej.

Dzięki zaangażowaniu wielu pracowników Działu Wydawnictw w  prace re-
dakcyjne, w sprawne zarządzanie procesem pozyskiwania artykułów oraz żmud-
ne wprowadzenie danych dotyczących artykułów opublikowanych w  naszych 
czasopismach do różnych baz oraz systemu POL-index w 2015 r. zwiększyła się 
liczba punktów przyznawanych przez MNiSW: „Dental and Medical Problems”  
(z 5 do 11), „Polimery w Medycynie” (z 6 do 9), „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publicz-
ne” (z 2 do 5).

Do najważniejszych sukcesów związanych z wydawanymi przez naszą Alma 
Mater czasopismami należy jednak stały wzrost wskaźnika IF dla „Advances 
in Clinical and Experimental Medicine” – zwłaszcza z 0,333 w 2013 r. do 1,097  
w 2014 r. i uzyskanie 1,127 w 2015 r.

Poza wydawaniem książek (podręczników i skryptów dla studentów), prac ha-
bilitacyjnych oraz czasopism naukowych Dział Wydawnictw od wielu lat zajmo-
wał się zbieraniem materiałów, opracowaniem tekstów i obróbką zdjęć do „Gazety 
Uczelnianej”. Tworzyliśmy miesięcznik, w którym były zamieszczane informacje 
związane z działalnością Uczelni sprawozdania z uroczystości, kongresów i zjaz-
dów naukowych, jubileuszy, w którym często publikowano artykuły historyczne 
oraz wspomnienia o zmarłych zasłużonych pracownikach naszej Uczelni. Starali-
śmy się sprostać zadaniu wydawania modelowego pisma akademickiego, tzn. być 
nośnikiem informacji o życiu Uniwersytetu i  jego pracowników oraz pełnić rolę 
promocyjną, reprezentacyjną. Promując w ten sposób naszą Alma Mater, chwalili-
śmy się najnowszymi osiągnięciami naszych naukowców, nagłaśnialiśmy unikalne 
dokonania naszych lekarzy, ale dbaliśmy także o pamięć o tych, którzy przez dzie-
sięciolecia tworzyli fundamenty pod dzisiejsze sukcesy. Wspomnienia świadków 
historii, pionierów powojennej wrocławskiej medycyny zawsze żywo interesowały 
liczne grono naszych czytelników, a „GU” nadawały wyjątkowy charakter.

W  zakres działalności typowo wydawniczej w  latach 2010–2015 wchodziły 
także prace związane z promocją Uczelni, które polegały na opracowywaniu ulo-
tek, folderów, informatorów o składzie osobowym Uniwersytetu i innych wydaw-
nictw drobnych, takich jak zaproszenia i zakładki do książek. Dużą popularnością 
wśród pracowników Uczelni cieszył się kalendarz ścienny – każdego roku przygo-
towywany w innej, zawsze atrakcyjnej, szacie graficznej.

Funkcjonująca w Dziale Sekcja Promocji zajmowała się szeroko pojętą promo-
cją Uniwersytetu Medycznego. Zakres pracy w ogólnym zarysie obejmował dwie 
główne płaszczyzny komunikacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Do głównych zadań 
Sekcji należały: aktualizacja informacji dotyczących poszczególnych jednostek 
Uniwersytetu Medycznego, działania wspierające komunikację wewnętrzną na 
Uczelni, merytoryczny nadzór nad stroną internetową (zamieszczanie i aktuali-
zacja danych), prowadzenie działalności reklamowej, przygotowywanie wydaw-
nictw, materiałów promocyjnych, reklam i planowanie działalności reklamowej 
oraz opracowywanie baz danych.

Aby ułatwić identyfikację naszej Uczelni zarówno w środowisku zewnętrznym, 
jak i  wewnętrznym, opracowaliśmy Księgę Znaku, która została wprowadzona 
Zarządzeniem nr 15/XV R/2013, oraz zastrzegliśmy logotyp UMW w Urzędzie 
Patentowym RP.

Powyższe inicjatywy przełożyły się w praktyce na podjęcie aktywnych działań 
wizerunkowych.

Zaprojektowaliśmy liczne materiały reklamowe z logo Uczelni (tzw. gadżety) 
oraz rozpoczęliśmy ich dystrybucję. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowa-
niem, szczególnie wśród studentów English Division. Długopisy, kubki, czapki, 
koszulki, bluzy z kapturem, smycze, zakładki, notatniki itp. z nadrukiem logotypu 
naszej Uczelni promują ją na konferencjach i zjazdach. Są także nabywane przez 
naszych pracowników oraz polskich i  zagranicznych studentów jako pamiątki  
i prezenty dla członków ich rodzin.
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Stworzyliśmy nową stronę internetową Uczelni. Przed wprowadzeniem zmian 
zebraliśmy opinie wśród studentów i pracowników. Po analizie wyników z ankiet 
staraliśmy się w możliwie jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom uczel-
nianej społeczności. Na skutek tych działań strona stała się nowoczesna, przejrzy-
sta, dostosowana do potrzeb i bardziej intuicyjna.

Jednak sama strona internetowa to obecnie zaledwie standard. Aby zachęcić 
potencjalnych nowych studentów do zainteresowania się UMW lub też pokazać 
nasze działania tym, którzy niekoniecznie trafią do nas poprzez stronę interneto-
wą Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,  postanowiliśmy wykorzystać naj-
popularniejsze medium społecznościowe, jakim jest Facebook. Poprzez zamiesz-
czanie tam ciekawych postów stworzyliśmy liczny krąg osób zainteresowanych 
naszą ofertą dydaktyczną, naukową, a także tym, co jest związane z medycyną.

Od kwietnia 2015 r. konto naszej Uczelni można też znaleźć na Instagramie. 
Liczba obserwujących osób stale się zwiększa.

W 2014 r. dostrzegając potrzebę posiadania przez naszą Uczelnię filmu pro-
mocyjnego, przystąpiliśmy do jego realizacji. We współpracy ze Studiem Fil-
mowym „LAMA” opracowaliśmy scenariusz, aby pokazać UMW jako uczelnię 
z bogatą historią, tradycją, ale też idącą z duchem czasu i nowoczesną, oferującą 
różnorodność kierunków, dobrze wyposażoną i dającą perspektywy rozwoju oso-
bistego i zawodowego. Do udziału w filmie (na zasadach wolontariatu) zgłosiło się 
wielu studentów i pracowników administracyjnych, naukowych i dydaktycznych. 
Nakręcono 2 wersje – dłuższą w języku polskim i krótszą w języku angielskim. 
Spot jest dostępny na stronie internetowej: www.umed.wroc.pl. Często jest wyko-
rzystywany do promocji Uczelni na targach edukacyjnych, a także na konferen-
cjach naukowych.

Przygotowaliśmy również film promujący projekt finansowany z  funduszy 
unijnych pn.: „Ponadregionalne Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 
Wrocławiu »Przylądek Nadziei«”. Został on zrealizowany we współpracy z firmą 
Blue Eyes Media. Spot był emitowany w dwóch stacjach telewizyjnych mających 
ogólnopolski zasięg (Polsat i TVP 2).

Nasi pracownicy reprezentowali Uniwersytet Medyczny na targach edukacyj-
nych, do których zawsze staraliśmy się dobrze przygotować (atrakcyjne ulotki, 
foldery, katalogi itp.).

Zgłosiliśmy i  nadzorowaliśmy udział Uczelni w  rankingu przygotowanym 
przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. W jubileuszowej 15 edycji („Perspek-
tywy 2014”) w kategorii wg typów uczelni UMW wśród uczelni medycznych zajął 
V miejsce, a pod względem warunków jakości kształcenia był bezkonkurencyj-
ny, zajmując I  miejsce. W  edycji z  2015 r. natomiast UMW zamknął pierwszą 
dwudziestkę uczelni pod względem umiędzynarodowienia. Wyniki z  tych ran-
kingów były opracowane i przesłane do mediów w celu promocji naszej Uczelni,  
a także umieszczone na stronie www i na Facebooku.

Byliśmy także odpowiedzialni za udział Uczelni we Wrocławskich Targach 
Książki Naukowej, prezentując swoje wydawnictwa.

W kwietniu 2012 r. zorganizowaliśmy konferencję pt.: „Polityka wydawnicza 
i  antyplagiatowa w  uczelniach medycznych”. Była to pierwsza w  Polsce konfe-
rencja dotycząca nierzetelności w  publikacjach naukowych i  naruszania etyki 
w medycynie. Zgromadziła ponad 300 osób – naukowców, redaktorów czasopism 
medycznych i  przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za popularyzowanie 
nauki. Zwrócono uwagę na problemy wydawnictw uczelni medycznych i  stale 
zwiększający się poziom nierzetelności w  publikacjach naukowych. Interdyscy-
plinarna platforma wymiany doświadczeń środowiska naukowego i wieloaspek-
towość programu oraz różnorodne spojrzenia profesjonalistów na politykę wy-
dawniczą i antyplagiatową to główne atuty konferencji.

Promowaliśmy także ważny dla naszej Uczelni projekt: „Rewitalizacja Zespołu 
Zabytkowej Architektury Klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu” współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007–2013. O rewitalizacji klinik chętnie pisali dzienni-
karze mediów lokalnych i ogólnopolskich.

W  ramach promocji Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i  Hematolo-
gii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”, oprócz wspomnianego wcześniej filmu, zle-
ciliśmy także ekspozycję plakatów promocyjnych w środkach komunikacji oraz 
wspólnie z rzeczniczką prasową zorganizowaliśmy wizytę dziennikarzy w obiek-
cie. Uczestniczyliśmy również w  działaniach związanych z  uroczystym otwar-
ciem Kliniki (7.09.2015 r.).

Współorganizowaliśmy jedno z  najważniejszych dla całej wrocławskiej spo-
łeczności akademickiej święto – Środowiskową Inaugurację Roku Akademickie-
go. W 2015 r. wydarzenie było połączone z obchodami 70-lecia środowiska akade-
mickiego we Wrocławiu. Dział Wydawnictw i Promocji koordynował powstanie 
wystawy reprezentującej osiągnięcia wrocławskich uczelni, której uroczyste 
otwarcie odbyło się 1.10.2015 r. na wrocławskim Rynku.

Aby utrzymywać stały kontakt z  naszymi studentami, angażowaliśmy się  
w promocję podejmowanych przez nich akcji prozdrowotnych (Medyczna Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy organizowana przez Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Studentów Medycyny; Międzynarodowy Kongres Stomatologii Polskiego 
Towarzystwa Studentów Stomatologii, a także cyklicznie organizowane przez nie 
przeglądy stomatologiczne w centrach handlowych; akcje profilaktyczne Młodej 
Farmacji; Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego organizowane przez Studenc-
kie Koło Naukowe Młodych Menedżerów; kursy pierwszej pomocy organizowa-
ne przez ratowników medycznych; warsztaty dietetyczne w ramach działalności 
Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków; akcje Studenckiego Towarzystwa Na-
ukowego i Samorządu Studentów – m.in. Medikalia i wiele innych).

Poza Sekcją Promocji w skład Działu Wydawnictw w latach 2010–2015 wcho-
dziła Pracownia Introligatorni i Poligrafii obsługująca wydziałowe i międzywy-
działowe jednostki organizacyjne oraz administrację Uczelni. Panie zatrudnione 
w  Pracowni zajmowały się m.in.: obsługą punktu ksero (wykonywanie odbitek 



 736 

czarno-białych i kolorowych na zlecenie przełożonego oraz innych pracowników 
Uczelni) i pracami introligatorskimi (wykonywanie opraw różnych druków: ksią-
żek, dokumentów, indeksów; teczek A4 i A3, pudełek okolicznościowych, np. na 
medale i  ozdobnych segregatorów, złoceń, tłoczonych napisów oraz logotypów 
na dostarczonych materiałach). Ważną częścią ich działalności było odnawianie 
i konserwacja starych druków (książki i dokumentacja) w ramach stałej obsługi 
Biblioteki UMW i Archiwum Zakładowego.
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U niwersytet Medyczny we Wrocławiu to uczelnia, która chcąc osiągać naj-
wyższe standardy dydaktyczne, ulega ciągłym zmianom mającym na celu 
podnoszenie jakości kształcenia i komfortu studiowania. W tym również 

celu zrealizowano pod przewodnictwem dr. n. med. Bartłomieja Stańczykiewicza 
zadanie „Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia” w ramach projektu 
„Zintegrowany System Zarządzania Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, który zapoczątkował powstanie Działu Kształcenia. 

Dział Kształcenia został utworzony 1.03.2015 r. jako jednostka podległa bez-
pośrednio Prorektorowi ds. Dydaktyki. Utworzenie, organizację pracy, określenie 
celów i zadań powierzono dr. n. med. B. Stańczykiewiczowi.

W ramach Działu Kształcenia została powołana Sekcja ds. Organizacji i Pla-
nowania Kształcenia oraz Biuro ds. Jakości Kształcenia. Obecnie w  dziale jest 
zatrudnionych 6 osób.

Utworzenie Sekcji ds. Organizowania i Planowania Kształcenia miało przede 
wszystkim na celu wprowadzenie centralnego planowania, organizacji oraz roz-
liczania zajęć dydaktycznych (w tym godzin ponadwymiarowych oraz zajęć pro-
wadzonych w języku angielskim) na uczelni we współpracy z wydziałami. Do za-
dań sekcji należy również sporządzanie umów cywilnoprawnych za prowadzenie 
zajęć dydaktycznych, tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych (z zakresu: 
organizacji roku akademickiego, planowania i  realizacji zajęć dydaktycznych) 
oraz zarządzanie salami dydaktycznymi.

Biuro ds. Jakości Kształcenia, funkcjonujące od maja 2015 r., wspomaga Uczel-
niany Zespół ds. Jakości Kształcenia w zakresie rozwijania i propagowania kultu-
ry jakości kształcenia oraz podnoszenia jakości studiowania na UMW. 

Wspólny kierunek działań z zakresu rozwoju uczelnianej kultury jakości wy-
znacza przyjęty w lutym 2015 r. Model Zarządzania Jakością Kształcenia, który 
jednoczy dążenie do najwyższej jakości kształcenia z profesjonalnym zarządza-
niem uczelnią. Model zakłada stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształ-
cenia oraz rozwój kultury jakości i  tworzenie jednoznacznych procedur oceny 
metod i warunków kształcenia, a instrumentami służącymi realizacji wyznaczo-
nych celów jest system hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na wszyst-
kich wydziałach oraz ankietowanie w skład, którego wchodzi Studencka Ocena 
Nauczyciela Akademickiego oraz ogólna ocena jakości kształcenia, której doko-
nują zarówno studenci, jak i nauczyciele. 

Opracowywaniem wyników i sporządzaniem raportów zajmuje się Biuro ds. 
Jakości Kształcenia, natomiast w  celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu 
Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu uniwersytetu został powołany 
Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK). W skład zespołu wchodzą 
przedstawiciele wszystkich wydziałów, studentów, doktorantów, Biura ds. Ja-
kości Kształcenia, Akademickiego Biura Karier oraz interesariusz zewnętrzny, 
będący pracodawcą zatrudniającym absolwentów uczelni. Prace zespołu koor-
dynuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, natomiast nadzór sprawu-
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je Prorektor ds. Dydaktyki. W celu realizacji zadań Uczelnianego Zespołu ds. 
Jakości Kształcenia na szczeblu wydziału są powoływane Wydziałowe Zespoły 
ds. Jakości Kształcenia, które odpowiadają za wdrażanie wydziałowych proce-
dur służących zapewnieniu i  doskonaleniu jakości kształcenia opracowanych 
przez UZJK.

Proces ciągłego udoskonalania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością 
jest jednym z priorytetowych celów strategicznych Uczelni, w realizacji którego 
pośredniczy Biuro ds. Jakości Kształcenia, pomagające nie tylko rozwijać uniwer-
sytecką kulturę jakości, ale również zapewnić studentom wykształcenie na naj-
wyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów wyposażonych w odpowied-
nią wiedzę, umiejętności i inne kompetencje.

A
Ackermann Ewa 327
Adamarczuk-Janczyszyn Maria 328, 371
Adamiec Rajmund 331, 332
Adamowska Sylwia 328, 453–455
Adamowski Tomasz 326, 327, 453, 455, 458, 459
Adamska Mariola 569
Agrawal Anil Kumar 72, 197, 327
Agrawal Siddarth 79
Akerblom Hans 23
Albert Zygmunt 315, 316
Albrecht Piotr 216
Aleksandrowicz Krzysztof 666, 668, 669
Anathadosiu Angellika 493
Andrzejak Ryszard 6
Andrzejewska Anna 607
Antonowicz-Juchniewicz Jolanta 9, 71, 75
Antoszewska-Smith Joanna 252, 269–272
Apoznański Wojciech 326, 356
Arendarczyk Maria 685
Arkowski Jacek 327, 652
Aroński Antoni 61
Augoff Katarzyna 72
Augustyn Katarzyna 559

B
Bacławska Marta 569
Bader-Orłowska Dorota 253, 255
Bader Otton 343
Bagłaj Maciej 326, 356
Balińska-Miśkiewicz Wanda 211, 262
Banasik Mirosław 327, 401
Banaś Teresa 93
Baran Eugeniusz 365–367
Baraniewicz Ewa 289
Baranowski Piotr 453
Baranowski Przemysław 553
Baranowski Tadeusz 93
Baran-Pelc Magdalena 138
Baran Wojciech 326, 327, 365, 368
Barański Jarosław 75, 169–171
Barg Adam 731
Barg Ewa 327, 506, 577, 578
Barg Wojciech 129, 131
Bar Julia 72, 316
Bartczyszyn Marcin 261, 262
Barteczko-Grajek Barbara 74
Bartnicki Janusz 667, 671
Bartnik Anna 384
Bartoszewicz Marzenna 72, 150, 152, 153, 506, 617, 618
Bartoszkiewicz Michał 101
Barzyk Magdalena 261, 262
Basiak Aleksandra 377, 380
Basiewicz-Worsztynowicz Barbara 221
Batko Tomasz 476
Battsengel Rentsen 383
Batycka-Baran Aleksandra 327, 365
Bazan Justyna 74
Becan Lilianna 559
Bednarczyk Damian 74
Bednarek-Tupikowska Grażyna 11, 325, 326, 371–374, 464
Bednarska Weronika 607
Bednarz Iwona 275, 277
Bednarz Wiktor 72, 75, 193
Belowska-Bień Kinga 123, 126

Berdzik-Janecka Marta 253
Berger Mette 184
Berghausen-Mazur Marta 73
Berkowski Ryszard 531
Bernatek Stefania 559
Bernat Mieczysław 343
Beszłej Jan A. 453, 466
Bębenek Marek 326, 327
Bęć Teresa 719
Będziński Romuald 326
Biała Anna 269
Biała Maja 328, 456
Biała Martyna 363
Białas Dariusz 173, 645
Biały Dariusz 24, 398, 722
Biały Michał 253, 261, 262
Biały Przemysław 485
Białynicki-Birula Rafał 327, 365, 367
Bidzińska-Speichert Bożena 326, 371–373
Biegus Jan 697
Biel Anna 327
Bielecka Monika 519
Biełous-Wilk Anna 159
Bieniasz Jolanta 377, 380
Bieniek Andrzej 327, 365
Bieniek Jan 368
Biernat Jadwiga 506, 523
Biernat Monika 150, 151, 152
Biernat Paweł 553
Bilińska Małgorzata 326, 417, 421
Bil-Lula Iwona 506, 509–511
Bilska Wiesława 101
Biskup Izabela 563, 564
Biszto Halina 569, 574
Bizoń Anna 506, 595
Black Martin M. 366
Bladowska Joanna 327, 473
Blin Nikolaus 72, 163
Błaszczyk Daniel 327
Błaszczyszyn Artur 252, 275, 276
Błędowski Piotr 500
Błońska Anna 74
Błoński Wojciech 327, 383
Bobak Łukasz 207, 465
Bobek Vladimir 72, 138, 327
Bobrański Bogusław 535
Bochnia Marek 252, 253
Bochowicz H. 581
Boduła Andrzej 327
Boettiger Berndt 394
Bogdan Wiesława 661
Bogucki Zdzisław Artur 264–266
Bogut Bożena 665, 666
Bohdanowicz-Pawlak Anna 372, 373
Bohdanowicz-Zazula Małgorzata 697
Bolach Eugeniusz 666
Bolanowski Marek 326, 371–374, 464, 569
Bonar Małgorzata 74, 144
Bonecka Marta 197
Bonich Barbara 335
Boratyńska Maria 401
Borodulin-Nadzieja Ludmiła 75, 129, 130
Borodzicz-Cedro Adriana 685
Borys-Iwanicka Agnieszka 74, 215
Borysławski Adam 146
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Borysławski Krzysztof 170
Borzemska Edyta 347
Bosak-Prus Magdalena 328, 377, 378
Boznański Andrzej 211
Bożiłow Władimir 286
Braksator Marcin 328, 383
Brasuń Justyna 506, 541, 542
Braun Łukasz 600, 607, 610
Brodziak Teresa 661
Brodzki Marek 108, 652, 654
Brokos Barbara 578
Brona Anna 328, 371
Bronowicka-Szydełko Agnieszka 74
Bross Wiktor 61
Brudnik Katarzyna 529
Brusiłowicz Natalia 261
Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara 250, 251, 263
Bryl Maciej 160
Bryła Danuta 289
Brzdąk Patrycja 109
Brzecka Anna 326, 469
Brzostowicz Piotr 73
Budrewicz Sławomir 327, 417, 420
Bujnowska-Fedak Maria 493–497
Buła Alicja 363
Burak Jakub 553
Butrym Aleksandra 130, 327
Bzducha Małgorzata 197

C
Cader Jan 384
Calik Jacek 74, 137
Calik Katarzyna 262
Całkosiński Ireneusz 72, 256, 688, 689
Carrier Ewa 470
Carstens Earl E. 366
Cegielski Marek 137
Chachaj Angelika 123
Chełmoński Adam 327
Chęciński Igor 651
Chęsiak Maria 377
Chilińska Adriana 328
Chlabicz Sławomir 497
Chlebda-Sieragowska Ewa 123–127
Chlebowska Iwona 453
Chładzińska-Kiejna Sylwia 453, 461, 462
Chmiel Grzegorz 253, 261, 263
Choińska Anna Maria 668
Chorążyczewska Weronika 328, 365
Choromańska Anna 74
Choroszy-Król Irena 657–659
Chowaniec Marek 73
Christensen Erik 515
Chromik Iwona 73, 144
Chrzanowska Joanna 377, 379
Chrzanowski Grzegorz 197
Chrzan Rafał 327
Chrzęszczyk Dariusz 252, 281
Chudziak Anna 680
Chybicka Alicja 481, 482
Chybicki Mirosław 641
Ciałkowska-Kuźmińska Magdalena  327, 453–455, 458, 459–462
Cianciara Jan 347
Cichosz Dorota 73
Ciechan Krzysztof 328
Ciechanowski Bartłomiej 506, 527
Cieplik Jerzy 545, 546

Cieszyński Tomasz 75
Cieślik Katarzyna 201
Cisowska Agnieszka 114
Cohnheim Julius Friedrich 315
Colquhoun David 108
Cwynar-Zając Łucja 138
Cyran Maciej 74
Czajczyńska-Waszkiewicz Agnieszka 255
Czapiga Bogdan 327, 414, 415
Czapor-Irzabek Hanna 506, 542, 621
Czarnecka Anna 474
Czarnecki Marcin 328, 360, 363
Czarnecki Mariusz 641
Czarnecki Roman 328
Czarnik-Matusewicz Henryk 569, 574
Czekalska Izabela 641
Czeladzka Jystyna 85
Czernik Jerzy 356, 493
Czyrski Piotr 285
Czyżewska Małgorzata 237, 238
Czyżewska Marta 74, 106–108
Czyżewska Zofia 61
Czyż Marcin 327

Ć
Ćwiek Anna 269
Ćwioro Feliks 308

D
Danielewicz Hanna 211
Daroszewski Jacek 327, 371, 372
Davidson Michael 457
Dawiskiba Janusz 75, 193
Dąbrowa Tomasz 261
Dąbrowski Paweł 89, 91
Dąsal Mateusz 599, 600, 602, 603
Dembowska Beata 197
Dembowski Janusz 326, 327, 485–489
Demczuk Danuta 569
Demczyszak Iwona 441
Dereń Dorota 453
Dereń-Wagemann Izabela 328
Derzhko Roksolana 123, 327
Dębińska Anna 73, 212
Dębiński Paweł 327, 485, 486
Dębska-Łasut Katarzyna 252
Dębski Jakub 387
Długosz Anna 581, 582
Dobek Rafał 71, 201
Dobosz Tadeusz 141, 143, 144, 331
Dobracki Witold 680
Dobrzyński Maciej 252, 255, 256
Dolińska-Krajewska Barbara 138
Dołgan Anna 328, 419
Dołowacka Arleta 515
Dołowy Łukasz 485, 487
Dołyk Andrzej 332
Domagała Anna 328, 365
Domagała Zygmunt 89–91
Domański Mariusz 646
Dominiak Marzena 251, 275, 277–279
Domosławski Paweł 72, 75, 193
Donizy Piotr 252
Dorobisz Andrzej 326
Dorobisz Łukasz 160
Doroszko Adrian 26, 206, 208, 723
Dor-Wojnarowska Anna 201

Doskocz Krzysztof 328
Downarowicz Patrycja 252, 269
Drabik-Danis Ewa 493
Drab Marek 72
Dragan Szymon 326, 433
Drążek Dorota 697
Drelichowska Justyna 360
Drobina Jan 453
Drobnik Jarosław 327, 493, 497
Drohomirecka Anna 327
Drozd Dagmara 711
Drozd Marcin 697
Drukier Arkadiusz 641
Dryś Andrzej 532
Drzewicka Maria 524
Dubowik Magdalena 269
Duda-Barcik Łukasz 197
Duda-Madej Anna 73, 150–152
Dudek Krzysztof 347
Dudkowiak Robert 383, 384
Dudziak Andrzej 476
Dudziak-Milkowska Katarzyna 289
Dumańska Małgorzata 138
Dumański Andrzej 347
Durek Grażyna 72, 75, 182,–184
Durlej-Kot Sylwia 677
Duś Danuta 387
Duś-Szachniewicz Kamila 79
Dworniczek Ewa 149, 152
Dyla Agnieszka 328, 482
Dymarek Robert 683, 685
Dzidowski Marcin 396
Dziedzic-Danel Antonina 697
Dziemiszonek Paulina 201
Dzierzba Katarzyna 74
Dzietczenia Justyna 327
Dziewiszek Wojciech 123–125, 127
Dzięgiel Piotr 26, 72, 137, 138, 724
Dziura Maria 328
Dżygóra Rafał 74

E
Einhorn Jakub 499
Ejma Maria 327, 417, 421
Erbel Anna 301
Erbert Aleksandra 697

F
Fagiolini Andrea 457
Fal Andrzej M. 635
Falkiewicz Antoni 61
Fal Włodzimierz 75
Fecka Izabela 505, 506, 563, 565, 566
Fedorowicz Olga 569, 572, 574
Felińczak Anna 637, 638
Ferenc Stanisław 328
Fereniec-Gołębiewska Lidia 123, 125
Ferens-Sieczkowska Mirosława 72, 117, 120
Figura Barbara 553
Filus Alicja 327, 371
Fiśkiewicz Luzyna 261
Fita Katarzyna 252, 255, 256
Fleischer Małgorzata 151, 153
Flinta Irena 74, 697
Flisiak-Antonijczuk Halina 328
Florjański Jerzy 231
Forgacz Krzysztof 328

Forszt Patrik 144
Fortuna Wojciech 414
Franiczek Roman 149, 151
Franków-Żelazny Agnieszka 55
Frej-Mądrzak Magdalena 657, 658
Frisen Lars 425
Frostell Claes 179, 325
Frydecka Dorota 28, 453–456, 458–460, 725
Frydecka Irena 387, 389
Fuglewicz Aleksander 693
Fuglewicz Wiesław 506

G
Gabryś Marian S. 72
Gacek Zofia 731
Gachowska Krystyna 731
Gać Paweł 73, 157
Gadziński Paweł 545
Gaebel Wolfgang 458
Gaim Ewa 197
Gajda Maciej 553
Gajdanowicz Paweł 85
Gajek Jacek 326, 327, 394, 398
Gajos Błażej 252, 261
Gałęzowska Joanna 27
Gamian Andrzej 93, 96–98, 456
Gancarz Roman 119
Garcarek Jerzy 326, 473, 475
Garwacka-Czachor Elżbieta 328
Gasztych Monika 530, 553
Gaweł-Dąbrowska Dagmara 328, 499, 501
Gaweł Wiesław 506
Gawłowski Paweł 652, 654
Gąsiorowska Justyna 74, 102, 106
Gąsiorowski Jacek 359, 361, 363
Gąsiorowski Kazimierz 12, 326, 505, 506, 577, 578
Gburek Jakub 465, 515, 516
Gedrange Tomasz 251, 252, 275–279
Gemza Anna 731
Geneja Michał 327
Gerber Hanna 72, 251, 252, 305
Gębarowska Elżbieta 138
Gibek Mirosław 182
Gietkiewicz Krzysztof 335
Gillert-Smutnicka Małgorzata 74, 201
Gilmer John 511
Gil Piotr 731
Gisterek Iwona 327, 429
Glabisz Wojciech 394
Glanowska Marta 697
Gleń Jolanta 569
Gleńsk Michał 564
Gliniak Halina 123, 125
Głowacka Krystyna 569, 574
Gniewek Katarzyna 328
Gnus Jan 72, 665
Godziński Jan 72, 75, 187–189, 482
Gogolewski Grzegorz 73
Gola Agnieszka 506, 530, 532
Golonka Iwona 530
Goluda Marian 75
Gołąb Krzysztof 465, 515, 516
Gomułka Krzysztof 74, 201
Gondek Tomasz 453, 455, 459, 460
Gonerska Marzena 157
Gorczyca Daiva 221, 223–225
Gorczyńska Ewa 24, 326, 721
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Gorlo Agnieszka 377
Gosk-Bierska Izabela 327
Gosk Jerzy 326, 351, 352
Gostkowska-Malec Anna 328
Gościniak Grażyna 71, 72, 149–152, 216
Goździk Anna 347, 348
Goździk Waldemar 72, 179
Górecka Sylwia 123
Górecka-Zalewska Agata 252
Górecki Marek 485
Górka-Dynysiewicz Joanna 515
Górniak Agata 621
Grabiński Michał 215
Grabowski Krzysztof 343
Grabska Katarzyna 123
Grad Iga 328
Grajeta Halina 12, 505–507, 523, 524, 614
Grata-Borkowska Urszula 493, 495
Grela Kamil 553
Grelewski Piotr 73
Grimling Bożena 553
Gromkowska Małgorzata 212
Grosman-Dziewiszek Patrycja 74
Grotthus Bartosz 73, 123, 126, 157
Gruszecka Katarzyna 243
Gruszka Jarosław 449
Gryboś Marian 75
Grychowska Natalia 252, 261, 263
Grzebieluch Jolanta 637
Grzebieluch Wojciech 255
Grzebieniak Tomasz 327, 396
Grzebieniak Zygmunt 8, 32, 197, 198
Grzebyk Ewa 506, 515
Grzegorek Irmina 74, 137
Grzegrzółka Jędrzej 26, 137, 724
Grzesiak-Gasek Iwona 255
Grzesiak Magdalena 453, 465
Grześ Barbara 327
Grzyb Wojciech 731
Gubrynowicz Olaf 506, 553
Guth Cezariusz Kazimierz 74, 157
Guziński Maciej 473, 474
Gwiazda-Chojak Ewa 275, 277
Gworys Bohdan 71, 75, 89, 91

H
Hachii Naomi 457
Hackemer Paweł 485
Haczkiewicz Katarzyna 138
Hadryś Tomasz 453, 461
Hadzik Jakub 252, 275, 277
Hajzik Roman 170
Hałoń Agnieszka 72, 251, 252
Han Stanisław 549
Hans-Wytrychowska Anna 493
Hap Andrzej 73
Harłozińska-Szmyrka Antonina 75, 85
Harłukowicz Katarzyna 255
Hartel Marcin 476
Haus Olga 326, 387, 389, 390
Haznar-Garbacz Dorota 553, 555
Hedayati Ali Akbar 328
Heider Roman 666, 668
Heimrath Jerzy 13, 629, 671, 672
Heinz Andreas 457
Helwich Ewa 238
Hendrich Andrzej 71, 72, 113

Henke Friedrich 315
Hercuń Kazimierz 73
Herman Katarzyna 252, 255
Hirnle Lidia 72, 75, 227
Hładyszowski Jerzy 532
Hołojda Jadwiga 327
Homiak-Wiecha Anna 101
Horowski Andrzej 506, 515
Höschl Cyril 458
Hossein Ardehali 697
Hruby Zbigniew 680
Hryncewicz-Gwóźdź Anita 251, 327, 365, 367
Hryszczuk Leonid 470
Hurkacz Magdalena 569, 572, 574
Hutyra Tomasz 215
Hyży Elżbieta 613

I
Ikonomidou Hrissanthi 109
Ilow Rafał 506
Inglot Małgorzata 327, 360, 362, 363
Iskierka Marta 26, 724
Iskrzycki Łukasz 652, 654
Iwanejko Małgorzata 328, 425
Iwanowski Wojciech 327
Iwańczak Barbara 72, 215–218
Izmajłowicz Barbara 431
Iżykowska Ilona 73, 137

J
Jaarsma Tina 681
Jabłecki Jerzy 326
Jabłonka-Strom Agnieszka 311
Jabłońska Karolina 74, 137, 138
Jackowska-Adamska Małgorzata 215
Jacyna Aneta 261
Jacyna Krzysztof 261, 262
Jadach Ryszard 646
Jadanowski Krzysztof 328
Jadassohn Salomon 366
Jagielska Agnieszka 157
Jagielska-Kirpluk Agnieszka 251
Jagielski Łukasz 73
Jakielaszek Beata 731
Jakimowicz Marcelina 607, 610
Jakubaszko Jacek 328, 348
Jakubaszko Juliusz 75, 187, 188
Jakubaszko Katarzyna 328
Jakubaszko Witold 301
Jakubczyk Dominika 74
Jakubczyk Marta 453
Jakubik Marta 328, 453, 464, 465
Jakubowska Anna 328, 408
Jama-Kmiecik Agnieszka 657, 658
Janczak Dariusz 326, 677
Janczura Adriana 150, 152
Janicki Andrzej 569
Janiszewski Kacper 197
Jankowska Anna 197
Jankowska Ewa 24, 326, 697–699, 722
Jankowska Joanna 252, 270
Jankowska Katarzyna 251, 253, 256
Jankowska-Polańska Beata 327, 680
Jankowska Renata 469
Jankowski Adam 75, 221, 223–225
Janocha Anna 129, 130, 462
Janocha-Litwin Justyna 319

Janus Agnieszka 74
Janus Andrzej 74, 292
Januszewska Lidia 133
Jarmundowicz Włodzimierz 59, 413, 414, 729
Jarnot Katarzyna 377
Jaroch Joanna 681
Jarząbek Radosław 328
Jarząb Sławomir 669
Jasińska Maria 523
Jastrzębski Rafał 328
Jaszczyszyn Agata 577
Jatczak Magdalena 108
Jawiarczyk-Przybyłowska Aleksandra 327, 371–374, 464
Jawor Natalia 253
Jaworski Aleksander 255
Jaźwińska-Tarnawska Ewa 569, 572, 574
Jednoróg-Wójcik Barbara 328
Jeleń Anna 453
Jeleń-Krzeszewska Joanna 677
Jeleń Michał 8, 56, 253, 315, 316
Jermakow Katarzyna 152
Jethon Aleksandra 74, 137
Jethon Zbigniew 75
Jezioro Zdzisław 343
Jeżowska-Bojczuk Małgorzata 394
Jędrzejuk Diana 371–373, 374
Jodkowski Jerzy 506, 529
Jones Davy 511
Jones Grace 511
Josiak Jerzy 506, 541
Josiak Krystian 697
Józefowski Piotr 666
Junka Adam 74, 151, 152, 617, 618
Jurczyszyn Kamil 73, 79, 275, 277
Jurek Tomasz 72, 75, 141–144
Juszczyńska Katarzyna 465, 515
Jutel Marek 85, 86
Juzwiszyn Jan Maciej 327, 677
Juźwiak Izydor 75

K
Kachniarz Krzysztof 252, 269, 270
Kaczkowski Henryk 305
Kaczmarek Leszek 109
Kaczmarek Radosław 327, 423, 426
Kaczmarek Urszula 255–258
Kaczmarek Żanetta 173
Kaczorowska Małgorzata 74
Kaczor Przemysław 108
Kaim Piotr 301
Kalicińska Elżbieta 697
Kaliciński Piotr 356
Kalinowska Katarzyna 328, 365
Kalvach Pawel 456
Kałka Dariusz 157, 159
Kałuża Anna 117, 120
Kałużny Marcin 374
Kałwak Krzysztof 325, 326, 482
Kanaffa-Kilijańska Urszula 251, 255, 256
Kaniowska Ewa 327
Kantorska-Janiec Monika 458, 463, 465
Kantorska Monika 453
Kapelko-Słowik Katarzyna 327, 387–389
Kapuściński Witold Juliusz 423
Karasińska-Kłodowska Anna 328
Karbowska Aleksandra 327
Kardas Przemysław 170

Karłowicz-Bodalska Katarzyna 549, 550
Karmowski Andrzej 72, 75
Karmowski Michał 73
Karnas-Kalemba Wiesława 221, 223
Karniej Piotr 635, 638
Karolewicz Bożena 553–555, 613, 614
Karpiewska Anna 74, 144
Karpiński Paweł 73
Karuga-Kuźniewska Ewa 74, 292
Karwacki Jerzy 197
Kasiak Marcin 252, 261, 262
Kasiak Mirosława 255
Kasprzak Jarosław 485
Kasprzak Maja 453, 455, 458
Kasprzyk Agata 301
Kasprzykowska Urszula 74, 151, 152
Kasztura Monika 697
Kawala Beata 10, 249, 251–253, 269–272, 286
Kawala Maciej 261
Kawalec Agata 133
Kawecka-Janik Elżbieta 671, 672
Kawecki Jerzy 142
Kazanowska Bernarda 24, 325, 481, 482, 722
Kazanowska-Dygdała Magdalena 252, 281
Kazanowski Jan 197
Kazanowski Michał 197
Kazimierczak Krzysztof 680
Kazimierowska-Niemczuk Maryla 221
Kazimierska-Zając Magdalena 685
Kazubek-Zemke Maja 581
Kaźmierczak Agnieszka 599–603
Kątnik-Prastowska Iwona 117–120
Kepinska Marta 595
Kędzia Alicja 75, 89
Kicia Marta 113, 114, 127
Kida Dorota 553
Kiejna Andrzej 453–456, 458–460
Kielan Maciej 305
Kielan Wojciech 75, 197, 198
Kiełbiński Marek 387, 388
Kierkuś Jarosław 217
Kierzek Andrzej 665, 666, 669
Kik Eugenia 327, 377, 378
Kilar Ewa 73
Kilian Reinholdt 457
Kiliś-Pstrusińska Katarzyna 326, 407–410
Kipiński Lech 158, 159
Kirste Günter Rolf 326
Kisiel Magdalena 107, 108
Kiszakiewicz-Przybysz Dorota 453
Kitajima Masaka 325
Kizek Rene 595
Klajnert-Maculewicz Barbara 456
Klakočar Jacek 645
Kleczyk Rafał 328
Klempous Joanna 73, 157, 160
Klepczyk Katarzyna 319
Klinger Marian 401
Klisowska Iwona 645
Kłaniecka Bogna 253, 255
Kłapciński Michał 464
Kłonowska Elżbieta 120
Knakiewicz-Iwanowska Monika 197
Knapczyk Katarzyna 617
Knapik Zbigniew 384
Knast Witold 343
Knychalski Bartłomiej 73
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Knysz Brygida 326, 359, 360, 362, 363
Koba-Wszędybył Magdalena 73
Kobel-Buys Krystyna 73
Kobielak Piotr 197
Kobierska-Brzoza Joanna 255
Kobierzycki Christopher 74, 137, 138
Kobryń Justyna 530, 553
Kobusiak-Prokopowicz Małgorzata 394, 395, 398
Koczorowski Stefan 61
Kofla-Dłubacz Anna 73, 215, 216
Kolarska-Bobińska Lena 23, 26, 721, 724
Kolasińska Jolanta 661
Kolęda Monika 731
Kolęda Piotr 73, 157, 159, 160
Kołaczkowski Marcin 101, 102, 104, 105, 111
Kołcz-Trzęsicka Anna 668, 669
Kołodziej Anna 485, 486, 487, 489
Kołodziejczyk Kamila 289
Kołodziejczyk Wojciech 506
Kołodziej Jerzy 335
Kołtowska Anna 328, 473
Kołtuniuk Aleksandra 685
Komorski Andrzej 253
Komorski Józef 305
Konieczna Agnieszka 73
Konieczny Arkadiusz 73
Konopka Tomasz 252, 281, 282
Konopska Bogusława 515
Kopeć Agnieszka 201
Kopeć-Pyciarz Karolina 328, 365
Kopeć Wiesław 464
Kornafel Jan 429, 431
Kornafel Paweł 441
Kornecki Stefan 665
Koryś Jerzy 73
Korzeniewska Anna 328, 469
Kosendiak Aureliusz 638
Kosiak Mateusz 476
Kosińska Magda 201
Kosiński Marcin 485, 487
Kosior Marlena 252, 269
Kosior Piotr 252, 255
Kosmaczewska Agata 327, 425
Kosmala Wojciech 326, 394, 395, 398
Kosmowska-Miśków Agnieszka 215
Kosowski Michał 697
Kossowska Barbara 119
Kossut Małgorzata 109
Kostecka Lidia 377
Koszewicz Magdalena 327, 417, 420, 421
Kotowicz Kamila 453
Kotschy Bożena 377
Kotulski Krzysztof 197
Kotwica Tomasz 327
Kotynia Aleksandra 542
Kowal Aneta 328, 469
Kowalczewska Karina 546
Kowalczyk Adam 566
Kowalczyk Edyta 327
Kowalczyk-Zając Małgorzata 252, 253, 255, 256
Kowalewska Marta 493
Kowal Mateusz 666
Kowal Paweł 485
Kowalska-Krochmal Beata 152, 617, 618
Kowalski Przemysław 253
Kozanecka Anna 251, 252, 269, 271
Koziorowski Lucjan 384

Kozłowska Joanna 74
Kozłowska Katarzyna 731
Kozłowska Weronika 519
Koźba-Gosztyła Marta 327
Krajewska Magdalena 325, 326, 401
Krajewski Andrzej 197
Krajewski Wojciech 485
Krakowiak Bartosz 327, 697
Krasińska Barbara 133
Kraszewski Sebastian 108
Kratz Ewa 72, 117, 120
Krause Agnieszka 530
Krause Katarzyna 101
Kraus-Filarska Maria 75
Krawczyk Andrzej 101, 103
Krawczyk Mariusz 197
Krawiec Maciej 252, 275, 277
Krefft  Maja 453
Kretschmer Ryszard 305
Kręcicki Tomasz 445, 456
Królak-Olejnik Barbara 72, 75, 235, 237, 238
Królewicz Emilia 201
Królicka Anna 453
Królicka Olga 553
Krysa Marzena 645, 646, 648
Krywejko Joanna 327
Krzemińska Sylwia 685
Krzesiek Elżbieta 215, 216, 218
Krzeszowiak Jakub 133
Krzysik Małgorzata 731
Krzystek-Korpacka Małgorzata 94
Krzysztofik Justyna 697
Krzywiecka Barbara 253, 255
Krzywonos Anna 506
Krzywonos-Zawadzka Anna 509–511
Krzyżak-Jankowicz Magdalena 73
Krzyżanowska-Berkowska Patrycja 423
Krzyżanowska-Gołąb Dorota 118, 120
Krzyżanowski Dominik 641
Ksiądzyna Dorota 123, 124, 126, 127
Kubasiewicz-Ross Paweł 252, 275, 276
Kubiak Marcin 252, 305
Kubicz Ziemowit 569
Kubis Aleksander A. 529, 555
Kubis-Kubiak Adriana 581
Kübler Andrzej 177, 179, 182
Kübler Piotr 697
Kuchar Ernest 327, 449, 450
Kucharska Wioleta 212
Kuchnicka Katarzyna 73
Kuciel-Lewandowska Jadwiga 665, 667, 669
Kuczborska Iwona 327, 365
Kudłacik Konrad 327
Kudrycka Barbara 555
Kuhn Annegret 366
Kulbacka Julita 95
Kulej Dominika 328, 482
Kuliczkowski Kazimierz 387, 389–391
Kuliczkowski Wiktor 394, 395, 396
Kulińska Janina 731
Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata 326, 387, 389–391
Kulmatycki Lesław 648
Kunicka Paulina 731
Kuniewska-Kaucz Małgorzata 731
Kurc-Durak Bożena 252
Kurcz Jacek 327
Kuriata Ewa 73, 134

Kuriata-Kościelniak Ewa 638
Kuriata-Kowalska Krystyna 661
Kurlej Wiesław 249, 252, 285, 287
Kurpas Donata 326, 327, 493, 494, 496, 497
Kurpińska Małgorzata 327
Kurza Andrzej 328
Kurzynowska Magdalena 569
Kusek Anna 85
Kustrzeba-Wójcicka Irena 72
Kustrzycka Dorota 269
Kustrzycki Anatol 61
Kustrzycki Wojciech 59, 326, 347, 348
Kusztal Mariusz 327, 401
Kuśnierz Maria 680
Kuś Piotr M. 506, 563, 564, 566
Kuźma-Richert Anna 328
Kuźniar Jakub 252, 401
Kuźniar Tomasz 327
Kuźnicki Jacek 110
Kuźniewski Eugeniusz 506, 519
Kużdżał Michał 73, 102, 106
Kwaśniak Joanna 77
Kwiatkowska Barbara 170
Kwiatkowska Joanna 123, 125
Kwiatkowską-Korczak Janina 93, 97

L
Laber Wojciech 665, 668
Lamer-Zarawska Eliza 506, 519
Lanczika Mario 457
Lange Janusz 328
Langner Andrzej 366
Lape Remigijus 108
Laprus Barbara 261
Laskowska Magda 306
Laszki-Szcząchor Krystyna 157–160
Lebida Katarzyna 106, 109
Lemańska-Perek Anna 73, 118–120
Lembas-Bogaczyk Jadwiga 506, 581, 582
Lemieszewska Marta 463
Lepka Magdalena 553
Leppert Jerzy 326
Lesisz Izabela 138
Leszczyszyn Anna 275
Leszczyszyn-Stankowska Anna 328
Leszek Jerzy 326, 453, 455, 456, 458, 459
Leszek Robert 327
Leś Dorota 493
Letachowicz Krzysztof 327
Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra 221–225
Lewandowska Wioletta 215
Lewandowski Andrzej 326
Lewczuk Jerzy 641
Lewicki Marcin 569
Liebhart Jerzy 75
Lintowska Agnieszka 645, 648
Lipiński Artur 74
Lipska Magdalena 55
Lisiak Magdalena 680
Lisik Anna 530
Lis Jolanta 117
Liszkiewicz Hanna 559
Lomper Katarzyna 680
Lorenz Jerzy 485, 486
Lorenz Tadeusz 485
Lubczyńska-Kowalska Wanda 675

Ł
Łacko Aleksandra 429
Łaczmańska Izabela 165
Łaczmański Łukasz 371
Łagowska Katarzyna 252
Łampika Kamila 169, 170, 171
Łapińska Jadwiga 384
Łapiński Łukasz 569, 572, 574
Łaska-Formajster Alicja 170
Łata Alicja 73
Łątkowska Anna 212
Łoboz-Grudzień Krystyna 677, 680, 681
Łoniewska-Paleczny Elżbieta 73
Łuczak Klaudiusz 253, 305, 309
Łukaszewski Marcin 55
Łukieńczuk Tadeusz 75, 193
Łyczek Jan 269, 270
Łysenko Lidia 26, 71, 179, 182–185, 724
Łysiak-Drwal Katarzyna 252, 275, 277

M
Machaj Zbigniew 643
Machowska Marta 569
Maciąg Henryk 73
Maciejczyk Adam 327
Maciejewski Adam 309
Maciejowska Magdalena 251, 285
Maczura-Sokalska Joanna 261, 262, 263
Madej Marta 243
Magdalan Jan 123–127
Majchrzak Maciej 469
Majerz Irena 506, 527
Majewska Anna 250
Majewska-Pulsakowska Marta 666
Maj Joanna 326, 327, 365–367
Maj Jolanta 327, 697
Maksymowicz Krzysztof 141, 144
Makulska Irena 251, 326, 327, 408, 410
Malepszy Anna 250
Malicka Barbara 251, 252, 255, 256
Malinka Wiesław 105, 506, 535, 537, 538
Małecka Krystyna 553
Małecki Rafał 327
Małkiewicz Bartosz 485
Małodobra Małgorzata 73, 144
Małolepsza Ewa 593
Małolepsza-Jarmołowska Katarzyna 506, 553–555
Małyszczak Krzysztof 326, 453, 461, 462
Manasterski Szymon 493
Mandzios Natalia 285, 286
Manelska Małgorzata 328, 383, 384
Maniewska Jadwiga 73, 535, 536, 537
Mansfeld Bożena 559
Maramorosh Karl 97
Marchel Kaja 600, 602, 607, 610
Marchewka Zofia 582
Marciniak Aleksandra 542
Marciniak Dominik 553
Marciniak Joanna 328, 365
Marciniak Marek 335
Marciniak Tadeusz 89, 91
Marczak Jakub 347
Marczak-Karpina Beata 328
Marek Grzegorz 73, 197
Marek Hieronim 101, 103
Markiewicz-Górka Iwona 133
Markowska-Kosno Danuta 305
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Martynowicz Helena 207
Marwick Thomas H. 394
Mastalerz-Migas Agnieszka 170, 327, 493, 495–497
Maścianica Katarzyna 328
Maślicki Marek 328
Matczak-Giemza Magdalena 327, 371
Matejuk Agata 72, 685
Matejuk Anna 319
Matera-Witkiewicz Agnieszka 623
Matkowska Agnieszka 482
Matkowska-Kocjan Agnieszka 327
Matkowski Adam 506, 519, 520
Matkowski Rafał 326, 327, 429
Matusiak Łukasz 327, 365, 367, 368, 464
Matusiewicz Krzysztof 215
Matuszewska Agnieszka 123, 126
Matuszewski Michał 485
Matysiak Katarzyna 73
Matysiak-Luśnia Katarzyna 182, 183
Matys Jacek 276
Mawlichanów Agnieszka 328
Mazanowska Oktawia Zofia 251, 327, 401
Mazur Artur 646, 648
Mazurek Justyna 441
Mazurek Piotr 328, 351
Mazur Grzegorz 72, 75, 205, 206, 326, 387, 389
Mazur Iwona 638
Mączyńska Beata 152, 153, 617, 618
Mądrzak Urszula 731
McCubrey James A. 97
Medyńska Anna 408, 409
Medyński Jerzy 301
Mégraud Francis 150
Meler Jan 553
Mendak Magdalena 251, 281
Mende Maciej 160
Merwid-Ląd Anna 123–127
Mess Eleonora 678
Mędrala Wojciech 72, 201
Mędraś Marek 371, 372, 374
Mędrek Karolina 328, 365
Mędyk Elżbieta 221
Micał-Strąk Katarzyna 73
Micał-Strąk Małgorzata 157, 160
Michalak Aleksandra 133, 134
Michalak Krystyna 101, 103–106, 110, 111
Michałowska Dagmara 74, 144
Michałowski Jerzy 328
Michałowski Michał 108
Mielcarek Monika 482
Mielcarek Monika Barbara 328
Miernik Marta 252, 261–263
Mierzwa-Dudek Dorota 275, 277
Mierzwa Janusz 681
Mikołajczyk Mikołaj 506
Mikulewicz Marcin 251–253, 269–271
Mikulicz-Radecki Jan 61
Milan Magdalena 197, 677
Milejski Piotr 569, 574
Miler Maria 409
Milewicz Andrzej 371–374
Milnerowicz Halina 7, 506, 595
Minch Liwia 252, 269, 271, 272
Miner Anna 306
Misiak Błażej 28, 165, 328, 453, 455, 456, 459, 460, 725
Misiuk-Hojło Marta 326, 423, 456
Młynarz Piotr 118

Mochniej Halina 275
Molnar Joseph 103
Morasiewicz Piotr 328
Morgiel Ewa 73
Moroń Krzysztof 475
Mosiądz Daniela 101, 102
Mossakowska Małgorzata 500
Mowszet Krystyna 215
Mozrzymas Jerzy 28, 101, 106–110, 725
Mróz Barbara 335
Mróz Renata 197
Mulak Agata 327, 383, 384
Müller Norbert 457
Musiał Kaja 261
Musiał Kinga 327, 408, 409, 410
Musiał Witold 506, 529, 530, 553
Muszyńska Agnieszka 327, 496
Mysiak Andrzej 326, 393–395, 398
Mysiak-Dębska Monika 255
Mysłek-Prucnal Monika 377
Myszczyszyn Grzegorz 73
Myszka Aleksander 73

N
Nahaczewska Wiesława 509
Napadłek Piotr 251, 253, 261, 262
Nartowski Karol 553
Nawojski Adam 607
Nawrocka Wanda 506
Nawrocka Wanda P. 559
Nawrot-Hadzik Izabela 519
Nawrot Urszula 150, 617, 618
Negrusz-Kawecka Marta 326, 394
Neisser Albert 366
Nelke Kamil 285
Neubauer Katarzyna 641
Neuman Danuta 197
Niedaszkowska Olga 559
Niedzielska Małgorzata 328, 383
Nienartowicz Barbara 693
Nienartowicz Ewa 216
Nienartowicz Jan 305, 306
Niepokój-Czopnik Agnieszka 197
Niewiński Piotr 697
Niewiński Przemysław 569, 571, 572, 574
Niezgoda Tadeusz 485, 486
Nittner-Marszalska Marita 201
Niżankowski Czesław 89
Nocoń-Bohusz Julita 328, 377, 378
Noczyńska Anna 326, 377–380
Noga Leszek 160
Nosow Eugeniusz 252
Noszal Dariusz 253
Nowacki Dorian 74, 207
Nowacki Florian 485
Nowak Beata 123, 124, 125, 126
Nowak Bożenna 559
Nowak Daria 109
Nowak Karolina 26, 724
Nowak Maciej 553
Nowakowska Agnieszka 252
Nowakowska Danuta 251, 252, 261, 264–266
Nowakowska-Kotas Marta 73, 420, 421
Nowakowska-Toporowska Agnieszka 261–263
Nowakowski Dariusz 170
Nowakowski Marek 487
Nowak Rafał 252, 305

Nowicka Agnieszka 563, 564
Nowicka Anna 506, 559
Nowicki Rafał 328, 347
Nowińska Katarzyna 74, 137
Noy Shlomo 457

O
Obiegło Monika 680
Obojski Andrzej 201
Obremska Marta 347
Ocampo-Candini Jorge 366
Ogiński Tomasz 252, 269–272
Okińczyc Piotr 563, 564
Olbromski Mateusz 138
Olchowska-Kotala Agnieszka 169–171
Olejnik Beata 74, 117
Oleksy Monika 618, 619
Olesińska Martyna 697
Oleszkiewicz Leopold 75
Orczyk-Pawiłowicz Magdalena 117, 118, 120
Orendorz-Frączkowska Krystyna 327
Orłowska Iwona 319, 320
Orłowska Kaja 253, 255
Orłowski Tadeusz 335
Orzechowska-Juzwenko Krystyna 569, 571, 572, 574
Osada Aleksandra 506, 577
Osada Jerzy 506
Osękowska Małgorzata 289, 292
Osman Sławomir 327
Ostapiuk Marcin 328
Ostasiewicz Paweł 73, 79, 83
Ostrowska Justyna 476
Ostrowski Jerzy 216
Ośmiałowska Edyta 677
Owczarek Artur 506, 553–556

P
Pacan Przemysław 327, 453, 463, 465, 466
Pachana Nancy 457
Pachura Paulina 221
Paciorek Aneta 197
Paduszyński Piotr 530
Pagani Marco 458
Palacz Justyna 569
Palczewska Wioletta 74, 157
Paleczny Bartłomiej 73, 130, 697
Palko-Łabuz Anna 74, 101, 102, 104, 106
Pałęga Anna 171
Pałka Łukasz 252, 292
Panaszek Bernard 13, 72, 201, 629
Panek Halina 261, 262
Panek Julia 123
Papiór Przemysław 275
Paprocka-Borowicz Małgorzata 327, 665, 666, 668, 669
Paradowska-Stolarz Anna 252, 269, 270
Paradowski Bogusław 420
Paradowski Leszek 326, 383
Paradowski Michał 328
Parnas Jakub Karol 93, 97
Paroń Maria 589
Parulska Olga 251, 252, 275
Pasławska-Prus Janina 335
Pasławski Robert 74
Pasternak Gerard 221
Patkowski Dariusz 326, 355, 356, 693
Patrzałek Dariusz 665
Patyk Mateusz 26, 476, 724

Pauczuk Emilia 499
Pawela Tadeusz 250
Pawełczyk Jerzy 328
Pawełczyk Konrad 335
Pawlak Maurycy 328, 371
Pawlak Wojciech 253, 305
Pawlas Krystyna 72, 133, 134
Pawlik-Gałczyńska Anna 553
Pawlik Józef 569
Pawlik Krzysztof 581
Pawlik-Sobecka Lilla 463, 589
Pawlińska Joanna 617
Pawłowicz Robert 201
Pawłowska Katarzyna 216
Pawłowski Tomasz 327, 453, 454, 459, 461–463
Pazgan-Simon Monika 319–321, 327
Pelczar Marek 347
Pellar Jerzy 75
Pelzer Oskar 73
Perier Patrick 347
Pesz Karolina 74, 165
Petryszyn Paweł 327, 569, 572
Piątkowska Elżbieta 617, 618
Piechnik-Resler Dorota 328
Piekarz Paweł 301
Pielka Stanisław 252
Pieniążek Barbara 73
Pieniążek Małgorzata 328
Piesiak-Pańczyszyn Dagmara 252, 255
Pieśniewska Małgorzata 123, 125
Pietraszkiewicz Tomasz 131
Pietrowski Adam 485
Pietrzyk Grażyna 328
Pięta Elżbieta 661
Pilarska Jolanta 275
Pilch Ewa 530
Pilch Rafał 328
Pilecka Agnieszka 73, 144
Pilecki Witold 72, 157, 158, 159
Piotrowska Aleksandra 74, 137, 138
Piotrowska Katarzyna 328
Piotrowski Patryk 453, 455, 458, 460
Pirogowicz Iwona 133, 135
Piszko Paweł 319, 320
Pituch Dariusz 252
Pitułaj Artur 252, 275
Piwowar Agnieszka 505, 506, 515, 516, 581, 582, 586
Piwowarczyk Justyna 74, 133, 134
Plesch Gustaw 149
Pluta Janusz 553–556, 613, 614
Płaczkowska Sylwia 506, 589
Płonek Tomasz 347, 348
Płonka Bogumił 250, 264
Płonka-Syroka Bożena 599, 601–603, 610
Płończak-Borkowska Justyna 253, 262
Płoszaj Paulina 545, 546
Podemski Ryszard 417, 421
Podhorska-Okołów Marzenna 71, 72, 137, 138
Podolak-Dawidziak Maria 65, 387–390
Pogrzeba Joanna 328
Pokorna-Kałwak Dagmara 327, 493, 496, 497
Pokryszko-Dragan Anna 327, 417, 421
Polak-Jonkisz Dorota 327, 408, 410
Polanowski Antoni 465
Polańska Bożena 221, 225
Polarz Henryk 569
Polok Marcin 328
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Poła Andrzej 101–103, 106
Połtyn-Zaradna Katarzyna 501
Pomorski Michał 73
Ponfick Emil 315
Poniewierka Elżbieta 326, 384
Ponikowska Beata 72, 75, 129, 130
Ponikowski Piotr 23, 24, 697, 721
Popecki Paweł 275
Popow Andrzej 74, 292
Poręba Krystyna 559, 560
Poręba Małgorzata 159
Poręba Rafał 72, 206
Posmyk Urszula 319
Potoczany Magdalena 252
Potoczek Stanisław 250, 387, 388
Potoczek-Wallner Katarzyna 252, 270
Powierża Sławomir 327, 697
Pozowski Andrzej 665, 666
Prajs Iwona 328, 387
Prandota Józef 693
Prasad Rajendra 104
Prause Stefan 457
Preder Henryka 731
Pregiel Maciej 74
Prescha Anna 524
Prościak Magdalena 221
Protasiewicz Marcin 396, 398
Prusek Wiesław 651
Przestrzelska Monika 73
Przewłocka-Kosmala Monika 327, 398
Przeździecka-Dołyk Joanna 425
Przondo-Mordarska Anna 153
Przybysz Magdalena 119
Przywitowska Iwona 255
Przywitowski Szymon 309
Pszeniczna-Saj Ewelina 253
Ptaszkowski Kuba 667
Pudłowska Natalia 499
Puła Bartosz 74, 137, 138
Pupek Małgorzata 118
Pupka Artur 326, 340
Pustułka Jacek 251
Puzio Monika 275, 276
Pytel Aleksandra 327
Pytrus Tomasz 215–217

R
Rabczyński Jerzy 75, 315, 316
Rachwalik Maciej 347
Raczkowska Aleksandra 731
Radomski Marek 511
Radowicz-Chil Agnieszka 328
Radwan-Oczko Małgorzata 249, 253, 281
Radwan-Olszewska Kinga 697
Radzik Jacek 328, 456
Radzikowski Andrzej 216
Raisman Geoffrey 32, 413, 729
Rajchel Zbigniew 89, 91
Raj Danuta 506, 563
Rak Alina 509
Rakowska-Chort Anna 328, 371
Rakus Dariusz 108, 109
Ratajczak Emil 529
Ratajczak Katarzyna 73
Razik Elżbieta 73
Reczuch Krzysztof 72, 697–699
Redzicka Aleksandra 536, 538

Redzik Adam 170
Regulska-Ilow Bożena 675
Reich Adam 27, 326, 327, 365, 367, 368, 464, 465, 724
Reich Magdalena 215
Reszut Aleksandra 252
Robak Sylwia 328
Rodzeń Marek 327
Roemer-Ślimak Roma 493
Rogalski Eugeniusz 335
Romaszkiewicz Patryk 327
Rorat Marta 74, 144
Rosiek-Biegus Marta 201
Rosińczuk Joanna 13, 629, 681, 683, 685
Rosner-Tenerowicz Anna 74
Rostkowska Karolina 319
Rostkowska-Nadolska Beata 327
Rotter Katarzyna 319, 320
Rożek-Piechura Krystyna 667
Różycki Stefan 89
Ruczka Małgorzata 215
Rudnicki Jerzy 7, 251, 252, 301
Rudno-Rudzińska Julia 73, 197
Rudolf Edyta Izabela 600, 607, 609
Rumin Agnieszka 263, 269
Rumin Kornelia 269
Rurańska-Smutnicka Danuta 617, 618
Rusiecki Lesław 158–160
Rusin-Tupikowska Agnieszka 327, 365
Rutkowska Maria 123–127, 465
Rutkowski Radosław 108
Rutowski Roman 351, 352
Rybak Maria 384
Rybak Wojciech 328
Rybak Zbigniew 252, 289, 290, 292, 293
Rybicka Krystyna 319
Rybińska Ilona 74, 697
Rybka Blanka 73, 482
Rybka Justyna 387
Rychlewski Dariusz 253, 301
Rychlik Dariusz 251
Rygał Przemysław 74, 182
Rymaszewska Joanna 11, 24, 325, 326, 453, 463–466, 722
Rymer K. 225
Rymer Weronika 328, 360, 362, 363
Rymsza Aleksandra 327, 365
Ryng Stanisław 545, 546
Rysiakiewicz Jolanta 327
Rzechonek Adam 335
Rzemisławska Zofia 569
Rzepecka-Skupień Małgorzata 269, 270
Rzepecki Ryszard 331
Rzeszutko Marta 79

S
Sabiniarz Aleksandra 535
Saczko Jolanta 72, 95, 96
Sadowska Ludwika 665
Sajewicz Waldemar 506, 595
Sajewicz Zbigniew 384
Salmonowicz Barbara 377
Salomon Ewa 130
Salomon Łukasz Artur 328, 383
Saluk Joanna 581
Sapa Agnieszka 506, 509, 510, 511
Sapilak Bartosz 493, 496
Sarowska Jolanta 657, 658
Sarul Michał 252, 269, 271

Sarzyński Dariusz 506
Sawicka Ewa 582
Sawicki Grzegorz 506, 509, 510, 511
Sąsiadek Marek 473, 474
Sąsiadek Maria Małgorzata 163–166
Schulz Richard 126
Schweitzer Albert 497
Sebastian Agata 74
Sebastian Maciej 73, 301
Sebzda Tadeusz 72, 157, 158, 159
Secewicz Anna 617
Sejfert Monika 377
Sender-Janeczek Aleksandra 251, 281
Seniuta Julia 449
Seń Mariola 645, 646
Serafińska Sylwia 319
Seredyn-Pieniądz Anna 74
Seweryn-Serkis Katarzyna 74, 292
Sędziak Tomasz 328
Sęga-Pondel Dorota 328, 482
Sępek Monika 301
Sicińska-Werner Teresa 327, 371
Sidorowicz Sławomir 453
Sidorowicz Wiktor 275
Siedlecka-Dawidko Jolanta 73, 215
Sieja Agnieszka 252, 269
Siejka Dominika 327, 496
Sienkiewicz Beata 569
Siennicka Agnieszka 697
Siewiera Jacek 74, 144, 182
Siewiński Maciej 657, 659
Sikorski Aleksander 387
Simon Krzysztof 319, 320, 321
Sivilotti Lucia 108
Skalik Robert 130
Skalski Adam 197
Skałecka-Sądel Anna 251, 253, 255, 256
Składnik-Jankowska Justyna 251, 255, 256
Skoczyńska Anna 72, 206
Skoczyński Przemysław 328
Skomra Andrzej 73
Skomra Robert 470
Skorupska Emilia 697
Skośkiewicz-Malinowska Katarzyna 251, 252, 255–257
Skowron Monika 252, 261
Skóra Jan 326
Skóra Klemens 340
Skrzypiec-Spring Monika 123, 124, 126
Slami-Łubnicka Dagmara 251, 269
Sławecki Konstanty 253
Sławin Janusz 697
Sławińska Renata 705
Słupska Lucyna 666
Słupski Wojciech 123, 126, 127, 465
Słyk-Grochowska Grażyna 443
Smardz Joanna 252, 261
Smereka Jacek 651, 652, 654, 655
Smolarek Sebastian 197
Smolińska Sylwia 74, 85, 86
Smulczyńska-Demel Anna 252, 275, 276
Sobańska Ewa 85
Sobieszczańska Beata 72, 149, 150, 158
Sobieszczańska Małgorzata 9, 71, 72, 77, 152, 157, 159, 160
Sobolewska-Wargocka Magdalena 197
Sochacka-Ćwikła Aleksandra 545
Socha Jerzy 216, 217
Sochocka Marta 456

Sokolik Renata 243
Sokolski Mateusz 697
Sokołowski Janusz 73
Sokołowski Michał 328, 441
Solarewicz-Madejek Katarzyna 85
Solecka Grażyna 641
Sołtan Elżbieta 255
Sołtysiak Piotr 328
Sopel Mirosław 685
Sosnowski Andrzej 348
Sośniak Natalia 252
Sowa Alina 564
Sowizdraniuk Jarosław 652, 654
Sozańska Barbara 72, 211
Sozańska Zofia 250, 253, 257
Sozański Rafał 73
Sozański Tomasz 123, 127
Spodzieja Jan 677
Sroczyński Maciej 301
Sroka Zbigniew 563, 564, 566
Stacherzak-Pawlik Jolanta 509
Stacherzak-Raczkowska Justyna 599–602
Stachowska Barbara 328, 371
Stachurski Andrzej 347
Staemmler Martin 315
Stal Aleksander 197
Stanasiuk Jakub 538
Ständer Sonja 326, 366
Stanek-Piotrowska Maria 328
Staniak Aleksandra 569
Staniowski Tomasz 252, 255
Stanisławska Teresa 569
Staniszewska Jadwiga 645
Staniszewska Magdalena 72
Staniszewski Tomasz 328
Stankiewicz Aleksandra 476
Stankiewicz-Olczyk Joanna 327, 371
Stańczykiewicz Bartłomiej 328, 453, 463–465, 739
Stańda Marcin 130, 131
Starzyk Henryk 316
Stasiewicz Urszula 221
Staszak Katarzyna 252, 285–287
Stawarski Andrzej 215, 217, 218
Steciwko Andrzej 170, 493, 495–497
Stefaniak Anna 255
Stefanko Ewa 328
Stefańska Dorota 261
Stefańska Jolanta 119, 120
Stembalska Agnieszka 165
Sterczała Barbara 275
Stępień Agnieszka 453
Stępień Andrzej 328
Stępień Paweł 252, 305, 307
Stępniewski Jan 638
Stodolak Anna 74, 144
Stokłosa Agnieszka 171
Stolarczyk Jarowit 485
Stolarczyk Marcin 506
Strančar Janez 102–104
Strutyńska-Karpińska Marta 193, 326
Strzałkowska Alina 252, 307
Strzałkowski Piotr 363
Strządała Agnieszka 171
Studnicki Paweł 253, 255
Suchanecka Małgorzata 169, 170
Suchocki Sławomir 72
Sudoł Katarzyna 600, 602, 607, 610
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Surowiak Paweł 72, 137
Susło Anna 123
Susło Robert 74, 144
Sutkowska Edyta 327, 441
Sutkowski Krzysztof 193
Sydor-Misiak Joanna 197
Synowiec-Piłat Małgorzata 169, 171
Syroka Andrzej 599, 600, 602, 607, 609
Syrycka Joanna 73
Syrycki Marek 91
Sysło Piotr 73
Syweńki Ewa 73
Szandruk Marta 74, 123, 124, 126, 127, 465
Szarek Dariusz 327
Szawrowicz-Pełka Teresa 160
Szczeklik Edward 61
Szczepaniak Małgorzata 569
Szczepanik-Osadnik Hanna 328
Szczepanowska Jolanta 327, 365
Szczepańska Aleksandra 328
Szczepański Tomasz Andrzej 327
Szczerbowicz Maria 221
Szcześniak Dorota 328, 463, 464, 465
Szcześniak Maria 553
Szczęśniak-Sięga Berenika 536
Szczot Marcin 74, 107, 108
Szczukowski Łukasz 535, 536, 538
Szczygieł Maria 532
Szczypińska Jadwiga 215
Szechiński Marcin 453
Szelachowska Jolanta 429
Szeląg Adam 123, 124, 125, 126, 127
Szeląg Ewa 269
Szeląg Janina 269, 270
Szenborn Leszek 326, 449, 450
Szepietowski Jacek 8, 67, 365–368, 464, 465, 731
Szeremeta Karolina 74
Szeremeta Małgorzata 731
Szerląg Alicja 173
Szetela Bartosz 362
Szewczuk-Bogusławska Monika 453, 455
Szewczyk Zenon 643
Szkarpij Elżbieta 613
Szkatuła Dominika 538
Szkolny Bożena 73
Szlachcic Agata 215
Szlagowska Aleksandra 599–604
Szleszkowski Łukasz 73, 141, 142, 144
Szmit Mateusz 301
Szmyrka-Kaczmarek Magdalena 243
Szostawicki Michał 327
Szot Jadwiga 123
Szpon Łukasz 197
Sztuba Barbara 506
Sztuba Zbigniew 506
Szuba Andrzej 72, 206, 207, 500
Szubart Elżbieta 373
Szulc Agata 74
Szulc Małgorzata 251, 252, 281, 282
Szumielewicz Marta 269
Szumny Dorota 73, 123, 124, 126, 127
Szwagrzyk Krzysztof 142
Szweda Agnieszka 74
Szybalski Wacław 97
Szyba Mariusz 252, 276
Szyber Piotr 339
Szydełko Tomasz 327, 485–487, 677–679

Szydłowski Zygmunt 75
Szymanek-Pasternak Anna 319, 328, 360
Szymańska-Pomorska Grażyna 641
Szymański Marcin 73
Szymczak Aleksandra 327, 359, 363
Szymczak Jadwiga 327, 371, 372
Szymczak Joanna 476
Szymczak Józef 523
Szymczak Maciej 328
Szymczak Małgorzata 328
Szymczyk Małgorzata 419
Szymkiewicz Paweł 328
Szymonajtis Andżelika 253, 255
Szymonowicz Maria 289, 290, 292–294, 305
Szyrwiel Łukasz 27, 535–537, 725

Ś
Ściborski Krzysztof 396
Ściebura Marek 301
Śladowska Helena 535
Ślesak Barbara 72, 75
Ślęzak Ryszard 165, 166
Śliski Jerzy 301
Śliwa Barbara 328
Śliwińska Małgorzata 535, 537, 538
Śliwińska-Mossoń Mariola 595
Śliwiński Zbigniew 665
Śliwkiewicz Monika 275
Ślusarczyk Sylwester 506, 519, 520
Śmiechowicz Jakub 182
Śmigiel Robert 163, 327, 356, 693
Śnieżyk Helena 731
Śnieżyk-Milczyńska Ewa 731
Śpikowska-Szostak Joanna 251, 261, 262
Środa-Pomianek Kamila 101, 102, 104, 106
Świątek Barbara 75, 141, 143, 144, 146
Świątek Katarzyna 553
Świątek-Kozłowska Jolanta 541
Świątek Piotr 537, 538
Świerkot Jerzy 72, 243

T
Tabakow Paweł 327, 414, 415, 729
Taranowicz Iwona 641
Targosz Halina 661
Tarkowski Radosław 431
Tarnawa Robert 197
Teisseyre Andrzej 101, 103, 105, 106, 110, 111
Temporale Hanna 328
Tenderenda Michał 327
Terlecki Grzegorz 72
Terpiłowski Janusz 529, 541
Teryks-Wołyniec Dorota 657, 658
Thannhäuser Agata 142
Thomas Dennis 520
Tichaczek-Goska Dorota 73, 114
Tkaczyszyn Michał 697
Tlolka Joanna 73
Tofail Syed A. M. 149
Tokarek Monika 453
Tolosano Emanuel 516
Tomala Marek 73
Tomasiewicz Brunon 697
Tomaszek Alicja 74, 697
Tomasz Magdalena 271
Trafalska Agata 667
Trejnowska Ewa 74, 182

Trnka Jakub 144, 146
Trocha Małgorzata 72, 123–127, 465
Trojanowska Monika 641
Trościanko-Wilk Ewelina 641
Trynda-Lemiesz Lilianna 506, 527
Trypka Elżbieta 453, 459, 463
Trzcianowska-Grzywacz Teresa 705
Trzebiatowska Bogusława 541
Trześniewska Paulina 269
Trziszka Tadeusz 207, 464, 465
Trzmiel-Bira Anna 327, 371
Tubek Stanisław 697
Tuchendler Dominika 328, 371
Tuchendler Marek 328, 487
Tuchendler Paweł 301
Tupikowska Małgorzata 328, 365
Tupikowski Krzysztof 328, 485–488
Turkiewicz-Maligranda Agnieszka 328, 464, 641
Turniak Michał 74, 152
Turno-Kręcicka Anna 425
Twarda Maria 531
Twardy Elżbieta 453
Tyblewski Tomasz 261

U
Uchmanowicz Bartosz 680
Uchmanowicz Izabella 680, 681
Umbelino Ferreira Maria José 103
Undas Anetta 387
Unolt Józefa 569
Urban-Ciećko Joanna 109
Urban Eleonora 129
Urbaniak-Kujda Donata 327, 387–389, 391
Urbaniak Marek 301
Urbaniak Tomasz 530
Urbanik Magdalena 221
Urban Maciej 328, 351
Urbanowicz Iwona 509
Urbanowska Joanna 327
Urbanowski Paweł 327
Urbańska Agnieszka 253
Urbańska Katarzyna 453, 463
Urbański Paul 348
Urbański Wiktor 327
Uryga Anna 101, 102
Usnarska-Zubkiewicz Lidia 326, 387,–391
Ussowicz Marek 327, 482
Uzarczyk Kamila 169, 170

V
Verroust Pierre 515

W
Wagner Edwin 559
Wakulenko Aleksandra 328
Waldeyer Wilhelm 315
Waligóra Grzegorz 328
Walter Garry 457
Warmuz Justyna 252, 269, 276
Warmuz Michał 275
Wartecki Paweł 275
Warwas Maria 331, 506, 515
Wasicionek Marek 212
Wasik Magdalena 73, 157
Waszkiewicz Ludmiła 499, 500
Waśko-Czopnik Dorota 383
Wawro Anna 407, 410

Wawrzaszek Renata 292
Wawrzkiewicz Marian 429
Wawrzyńska Magdalena 24, 327, 652, 655, 722
Wąsik Renata 23, 377, 721
Weigert Carl 315
Welz-Kubiak Kalina 328, 365
Wełna Paulina 201
Wesołowska Maria 113, 114, 127
Wesołowska Olga 101, 102, 106
Weyde Wacław 250, 326, 401
Węgrzyn Agnieszka 74, 86
Wieczorek Agnieszka 73, 157
Wieczorek Szymon 328
Wiela-Hojeńska Anna 505, 506, 569, 571, 574
Wielka Małgorzata 123
Wiera Grzegorz 109, 110
Wierzbicki Jarosław 301
Więcek Andrzej 500
Więckiewicz Michał 252
Więckiewicz Mieszko 252, 262, 264–266, 281
Więckiewicz Włodzimierz 252, 261–264
Wigdorowicz-Makowerowa Noemi 250, 264
Wiglusz Katarzyna 506, 527
Wikiera Beata 377, 379, 380
Wiktorowski Grzegorz 607, 610
Wiktor Zdzisław 401
Wiland Piotr 243, 244, 326
Wilimowski Marian 75, 123, 607
Willak-Janc Ewa 211
Windak Adam 497
Winowski Jacek 197
Wiśniewski Jerzy 73, 102, 106
Witkiewicz Wojciech 250
Witko Danuta 661
Witkowski Tomasz 327, 697
Wizińska Patrycja 74, 137
Wleklik Marta 680
Włodarczyk Katarzyna 617, 618
Włodarczyk Maciej 506, 563, 564
Wnukiewicz Jan 250, 305
Wnukiewicz Witold 327, 351
Wojakowska Anna 207
Wojciechowska Irena 453, 462, 464
Wojciechowska-Zdrojowy Marta 328, 365
Wojciechowski Adam 328, 485, 487, 488
Wojewoda Barbara 677
Wojnałowicz Anna 328
Wojnar Andrzej 72, 137, 315
Wojnicz Dorota 114
Wojtczak Marcin 697
Wojtkiewicz-Rok Wanda 169–171
Wojtowicz-Prus Elżbieta 328, 365
Wojtyńska Renata 453, 465
Wolańczyk-Mędrala Anna 72, 201
Wolski Marcin 328
Wołowiec Danuta 101
Wołowiec Dariusz 325, 387–391
Wołowiec Paulina 270
Wołyniec Maria 499
Woytoń-Górawska Hanna 305
Woźniak Dorota 520
Woźniak Jowita 73
Woźniak Mieczysław 509–512
Woźniak Zdzisław 127
Woźnica Ewa 26, 363, 724
Wójcicka Anna 559
Wójcicka Karolina 251
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Wójcicki Piotr 251–253, 297, 309, 326
Wójcik Maciej 453
Wójcik-Pastuszka Dorota 530
Wójcik Wojciech 713, 714
Wójta-Kempa Monika 641
Wójtowicz Tomasz 106, 109–111
Wrona-Bąk Beata 328
Wróbel Aleksandra 335
Wróbel Grażyna 327, 482
Wróbel Tomasz 325, 326, 387–391
Wróbel Zdzisława 569
Wróblewska Izabela 327
Wróblewski Paweł 654
Wrzosek Zdzisława 441–443
Wrzyszcz Aneta 509
Wrzyszcz-Kowalczyk Alina 255
Wykrętowicz Tadeusz 476
Wyrembek-Koczwara Paulina 74
Wyrembek Paulina 108
Wyrodek Ewa 74, 85
Wysoczański Tomasz 327
Wytrychowski Krzysztof 201

Y
Yusuf Salim 326

Z
Zabel Maciej 72, 127, 137, 138, 325
Zabłocka Agnieszka 463
Zabłocka-Słowińska Katarzyna 524
Zachara Mateusz 251
Zacharski Maciej 697
Zadrzywilski Adam 731
Zagdańska Marta 453, 455, 456, 458
Zagdańska Marta Joanna 328
Zagórewicz Edyta 217
Zagrajek Mieszko 327
Zając Józef 453, 458
Zaleska-Dorobisz Urszula 26, 326, 388, 475–478, 724
Zalewska Agata 252, 311
Zalewska Małgorzata 359
Zalewska Marta 506
Zamirska Aleksandra 327
Zapała Jan 277
Zarek Aleksandra 169, 171
Zatońska Katarzyna 327, 499, 500
Zatoński Maciej 311
Zatoński Tomasz 327, 445
Zawada Łukasz 251, 281
Zawadzka-Mroziewicz Marianna 559
Zawadzki Marcin 26, 73, 134, 141, 143, 144, 146, 197, 724
Zawadzki Marek 328

Zawalski Hubert 197
Zawierta Marta 221
Zawirska Bożenna 315, 316
Zawisza Tadeusz 535
Zboch Marzena 328, 455, 456
Zborowska Agnieszka 646
Zborowski Jacek 285
Zdrojewicz Zygmunt 371, 374
Zdrojowy Romuald 8, 62, 326, 485–489
Zduniak Krzysztof 26, 80, 724
Zemła Agata 74, 137
Zeńczak-Więckiewicz Dobrochna 275, 277
Ziajkiewicz Marcin 73
Zielińska Sylwia 506, 519, 520
Zieliński Marcin 328, 425
Ziemski Paweł 253, 305
Ziętek Marcin 328
Ziętek Marek 6, 7, 20, 253, 262, 277, 281, 456, 614
Ziętek Marta 252, 255, 256
Zimmer Mariusz 7, 59, 231
Zimny Anna 327, 473, 474
Zimoch Wojciech 697
Ziółkowski Mieczysław 89
Ziółkowski Piotr 75, 79, 80, 83, 316, 724
Złocińska Adrianna 621
Złonkiewicz Monika 487
Zmitrowicz-Grobelna Bożena 731
Znamirowska Anna 269
Zubkiewicz-Kucharska Agnieszka 328, 377–379
Zubkiewicz-Zarębska Anna 362
Zub Krzysztof 311
Zub Wojciech Lesław 326, 415
Zuchowski Aleksander 569, 617, 619
Zuwała-Jagiełło Jolanta 506, 515, 516
Zwolińska Danuta 407–410
Zwoździak Jerzy 133
Zygmuntowicz-Aniśko Renata 593
Zyśko Dorota 75, 187–189, 327, 651
Zywar Katarzyna 360

Ż
Żabińska Marcelina 328
Żabska Ryszarda 506
Żak Teresa 377
Żbikowska Beata 563, 564
Żesławska-Faleńczyk Agata 453, 462
Żołnowska Anna 184
Żurawska-Płaksej Ewa 515, 516
Żurek Jacek 276
Żyła Tomasz 269
Żywicka Bogusława 289, 290, 293, 294
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