X SPOTKANIE PACJENTÓW
PO TRANSPLANTACJI SZPIKU

J

od ostatniego spotkania. W południe w bazylice Ojców Jezuitów
odbyła się msza święta celebrowana przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego oraz księdza Michała Czelnego, syna jednego
z pacjentów po przeszczepie szpiku, i księdza Piotra Radkiewicza,
dawcę szpiku. Ewangelię odczytał jeden z pacjentów – Ryszard
Wroński. Następnie uczestnicy jubileuszowego spotkania udali

A. Wojnar

uż po raz dziesiąty, w Klinice Hematologii UJ odbyło się
coroczne spotkanie pacjentów po transplantacji szpiku
kostnego zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Hematologii
CMUJ, Stowarzyszenie Pacjentów po Transplantacji Szpiku
Kostnego „Ku życiu”, Fundację Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Juliana Aleksandrowicza oraz ROCHE Polska.

Uczestnicy X spotkania pacjentów po transplantacji szpiku kostnego

A. Wojnar

się do Auli Collegium Ignatianum, gdzie zgromadzonych gości,
w tym pacjentów z rodzinami (ostatnia grupa to osoby, u których
przeszczep szpiku wykonano w 2006 roku), pracowników Kliniki
oraz delegację z Kliniki Hematologii w Katowicach powitał prof.

A. Wojnar

25 maja br. pacjenci tłumnie zgromadzili się w bibliotece Kliniki,
gdzie mieli okazję spotkać się ze swoimi lekarzami i pielęgniarkami i osobiście podziękować im za troskliwą opiekę podczas
leczenia. Następnie wszyscy udali się do ogrodu otaczającego

Spotkanie rozpoczęło się od rozmów w Bibliotece Kliniki

W ogrodach Kliniki wykonywano liczne zdjęcia pamiątkowe. Po prawej
stronie prezes Stowarzyszenia Krystyna Kowalska

Klinikę, gdzie wykonywano pamiątkowe zdjęcia, a uczestnicy
spotkania wspominali czas spędzony w Klinice i długą walkę
o życie, a także opowiadali o tym, co zmieniło się w ich życiu

Aleksander Skotnicki, kierownik Kliniki Hematologii CM UJ.
Profesor mówił między innymi o pracy i osiągnięciach uniwersyteckiej Kliniki Hematologii, która jest nowoczesnym, cechującym
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W Auli Collegium Ignatianum zgromadziło się dwieście osób po przeszczepie szpiku kostnego. Po lewej prof. Aleksander Skotnicki, kierownik
Kliniki Hematologii CM UJ

Gościem honorowym spotkania był ks. kardynał Franciszek Macharski,
który od wszystkich pacjentów otrzymał najserdeczniejsze życzenia
z okazji urodzin

się dużą skutecznością ośrodkiem leczenia chorób krwi w Polsce.
Profesor podkreślił także, że rola lekarza w procesie leczenia
chorób nowotworowych polega między innymi na niezmiennym
duchowym wspieraniu pacjentów, przez podtrzymywanie w nich
nadziei na wyzdrowienie. Profesorowi Aleksandrowi Skotnickiemu nadano uroczyście tytuł honorowego członka Stowarzyszenia
Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego. Gościem honorowym spotkania był ks. kardynał Franciszek Macharski, któremu
wręczono kwiaty z okazji urodzin oraz przyjęto w poczet honorowych członków Stowarzyszenia. Następnie o historii krakowskich
spotkań osób po przeszczepie szpiku mówiła Krystyna Kowalska,
prezes Stowarzyszenia. Wspomniała, że pierwsze spotkania odbywały się w gronie zaledwie kilku osób, u których przeszczepy
wykonano w innych ośrodkach, ponieważ w Klinice Hematologii
CMUJ jeszcze ich nie przeprowadzano. Sytuacja zmieniła się
7 kwietnia 1998 roku, kiedy to dokonano pierwszej autologicznej
transplantacji szpiku, a następnie 2 kwietnia 1999 roku pierwszej
alogenicznej transplantacji szpiku. I tak co roku przybywało kolejnych 50 osób po przeszczepach, więc coroczne spotkania pacjentów
Kliniki Hematologii z całej Polski stały się tradycją – do tej pory
szansę na „drugie życie” otrzymało w krakowskiej Klinice 400
osób. – Nie byłoby tego wyczekiwanego jubileuszu, gdyby nie to,
że wszyscy, którzy jesteśmy po przeszczepie, mieliśmy to ogromne

szczęście trafić pod opiekę tak wspaniałych lekarzy, którzy dali
z siebie wszystko, aby uratować to, co najcenniejsze – nasze życie!
Jesteśmy i pozostaniemy waszymi dłużnikami – mówiła prezes
Kowalska. – Gdy dziękujemy wam, mówicie: „po to tu jesteśmy”,
„to jest nasza praca”, ale w każdej pracy można coś zrobić jutro,
odłożyć na potem. W waszej niewiele lub prawie nic nie można
zrobić później. Ciągle musicie działać szybko i odpowiedzialnie,
a przez to skutecznie. To dzisiaj dla was tutaj jesteśmy, abyście mogli
zobaczyć owoc swojej wieloletniej pracy. Jesteśmy też tutaj dla nas
samych, a jest to dzień bardzo przez nas wyczekiwany – radości
i świętowania kolejnych urodzin. Na koniec zgromadzeni goście
wysłuchali recitalu krakowskiego barda Leszka Długosza.
Stowarzyszenie Pacjentów po Transplantacji Szpiku Kostnego zostało założone w 1999 roku przez Adama Siwika, jednego
z pacjentów Kliniki. Zrzesza osoby po przebytych chorobach
nowotworowych, które zostały poddane transplantacji szpiku.
Celem organizacji jest służenie wsparciem oraz radą wszystkim
tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji życiowej, uświadamiając chorym, ze nowotwór to nie wyrok śmierci, ale początek
walki o życie.
Więcej informacji na stronie: http://www.cm-uj.krakow.
pl/hematologia/stowarzyszenie/.

AWoj

NOWOCZESNA NAUKA
Szanse dla innowacyjnych firm

W

maju w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Uniwersytetu (CITTRU) ruszyła kolejna edycja projektu
„Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą. Nowe szanse”, składającego
się ze szkoleń, doradztwa i wsparcia rozwoju firm opierających się
na nowatorskich pomysłach.
Rekrutacja przeprowadzona w kwietniu wyłoniła dwadzieścia dwa
pomysły. Jak informuje Wojciech Gede, koordynator projektu: Komisja konkursowa, wybierając najlepsze koncepcje, brała pod uwagę:
innowacyjność i oryginalność idei, analizę rynku, szacowanie szans
i zagrożeń oraz zaangażowanie w realizację własnego pomysłu.

Do projektu zgłoszono 90 koncepcji, dotyczących między innymi tak różnorodnych zagadnień jak: szkoleniowe gry symulacyjne,
marketing szeptany, zastosowanie substancji chemicznych w procesie
absorpcji, technologie komunikacji bezprzewodowej, turystyka naukowa lub prezentacje trójwymiarowe. Sporo ze zgłoszeń pochodziło
z Uniwersytetu, jednakże należy przyznać, że jeszcze większa ich
część – mimo popularyzacji tej akcji na UJ – była nadesłana przez
osoby związane z Akademią Ekonomiczną i Politechniką.
Najlepsze 5–6 biznesplanów, które powstaną po okresie
szkoleń i doradztwa, mają szanse uzyskać dotacje inwesty-
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cyjne (około 20 tys. każdy
z pomysłów).
Sześć kolejnych firm
typu start-up – powstałych
w zimowej edycji projektu – jest już na zaawansowanym etapie tworzenia.
Pomysły, na jakich opierają się ich twórcy, dotyczą między
innymi: informatyki medycznej, internetowych portali
spedycyjnych, systemów usprawniających pracę: agencja
reklamowa – klient
oraz przedszkoli tworzonych na zlecenie
korporacji. Wojciech
Gede nie ma wątpliwości, że te pomysły
są dojrzałymi, sprawnie rozwijanymi, ale
przy tym oryginalnymi
przedsięwzięciami, zajmującymi często nisze
rynkowe. Takie właśnie
idee CITTRU stara się
silnie wspierać.
Wi ę c e j i n f o r m a cji o projekcie można
znaleźć na przebudowanej stronie CITTRU
www.cittru.uj.edu.pl.
FIRMY, FUNDUSZE, BADANIA, PATENTY –
GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Strona CITTRU adresowana jest przede wszystkim do biznesu, naukowców i studentów. W każdej
z części poświęconych
wspomnianym grupom autorzy umieścili zestaw różnorodnych informacji dotyczących szeroko rozumianych
koneksji nauki z biznesem. Można więc poczytać
o funduszach europejskich
lub przejrzeć informacje
o źródłach finansowania
badań aplikacyjnych. Strona wyczerpująco traktuje
o tworzeniu firm opartych
na wiedzy naukowej oraz
ochronie patentowej. CITTRU nie zapomina oczywiście o bieżących ogłoszeniach, informacjach
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o konkursach, nowych
projektach, konferencjach
i prezentacjach.
– Jesteśmy przekonani,
że nowa strona posłuży do szybkiego znalezienia informacji oraz
pełniejszej orientacji w naszej ofercie. Będziemy również
zadowoleni, jeśli www.cittru.uj.edu.pl stanie się inspiracją
i „podpowiedzią” w rozwijaniu biznesu opartego na nowatorskich koncepcjach
– podkreśla Piotr Żabicki, koordynujący
uruchamianie nowego
serwisu.
Na stronie studenci
i doktoranci odnajdą
wiadomości o wsparciu
finansowym dla swoich
innowacyjnych pomysłów, a także informacje
o warsztatach i specjalistycznych szkoleniach.
Przedstawiciele biznesu
znajdą między innymi
odpowiedzi na pytania:
jak znaleźć eksperta?
jak zlecić testy i analizy?
Naukowcy zaś będą mogli dowiedzieć się, w jaki
sposób starać się o środki wspierające badania wdrożeniowe.
– Bezsprzecznie strona www jest dla nas podstawową ścieżką informacyjną. Coraz więcej osób ją odwiedza i coraz więcej
za jej pośrednictwem szuka
z nami kontaktu. Dbamy
o to, aby wiadomości zamieszczone na niej były aktualne i rzetelne. Nasze relacje
z urzędami najważniejszymi
w kraju i regionie, także
z firmami oraz instytucjami
zagranicznymi, powodują,
że przekazujemy spektrum
różnorodnych danych. To
zachęca do regularnych
wizyt na: www.cittru.uj.edu.
pl – dodaje Żabicki.
Strona www.cittru.uj.edu.
pl jest rekomendowana
w publikacjach serwisu
Nauka w Polsce Polskiej
Agencji Prasowej (PAP).
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