Medal „Zasłużonemu Akademii Medycznej
w Gdańsku” dla Jerzego Staraka
Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharmy
został uhonorowany Medalem „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku”. Kapituła Medalu doceniła wieloletnią współpracę Polpharmy i GUMed, jak również prowadzone działania
o charakterze innowacyjnym, badawczo-rozwojowym i edukacyjnym.
Wyróżnienie wręczono podczas nadzwyczajnego posiedzenia
Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które odbyło się
12 grudnia 2018 r. W spotkaniu, któremu przewodniczył rektor
prof. Marcin Gruchała, udział wzięli reprezentujący firmę Polpharma: Elżbieta Dzikowska – sekretarz Rady Nadzorczej Polpharmy, Bożenna Kozakiewicz – wiceprezes Zarządu Polpharmy,
Wojciech Kuźmierkiewicz – prezes Zarządu Naukowej Fundacji
Polpharmy i pierwszy Ambasador GUMed, Paweł Pietkiewicz –
szef ds. rozwoju procesu technologii Grupy Polpharma oraz

Magdalena Rzeszotalska – dyrektor ds. komunikacji i CSR. Obecni byli także licznie zgromadzeni członkowie kolegium rektorskiego naszej Uczelni, przedstawiciele Kapituły Medalu na czele z kanclerzem Kapituły prof. Wiesławem Makarewiczem, zastępca dyrektora naczelnego UCK ds. logistyki medycznej Adam
Sudoł, Senatorowie GUMed oraz zaproszeni goście.
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML przybliżył zgromadzonym sylwetkę Laureata Medalu „Zasłużonemu Akademii
Medycznej w Gdańsku”, jego bogate doświadczenie zawodowe
oraz osobiste zaangażowanie we wspieraniu polskiej nauki
i młodych zdolnych naukowców. Dziekan Markuszewski przypomniał również o uruchomionych w 2017 r. unikatowych studiach o profilu praktycznym na kierunku przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, realizowanych przez GUMed i Polpharmę.
Po uroczystym wręczeniu Medalu przez Rektora i wystąpieniu
prezesa Staraka, prof. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki przedstawił zgromadzonym prezentację o Uczelni, jej główne osiągnięcia w zakresie prac naukowych, badawczych i rozwojowych,
akcentując ostatnie sukcesy, w tym m.in. bardzo dobrą pozycję
w rankingu przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, jak również zdobycie po raz drugi nagrody ELSEVIER
Research Impact Leaders Award 2018 w obszarze nauk o zdrowiu
i medycznych.
Podczas wizyty w naszej Uczelni goście odwiedzili również
nowoczesny kompleks kliniczny GUMed położny przy ul. Smoluchowskiego 17 – budynek Centrum Medycyny Inwazyjnej wraz
z Klinicznym Oddziałem Ratunkowym.
Joanna Śliwińska,
rzecznik prasowy

Doktorantka dwukrotnie wyróżniona
Katarzyna Pogorzelczyk, doktorantka w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej została nagrodzona za najlepszą
pracę (Poziom rentowności AED, a poziom świadomości jego
wykorzystania wśród mieszkańców Trójmiasta) w sesji Evidence Based Policy podczas V Kongresu Zdrowia Publicznego. Wydarzenie odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2018 r.
w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
W ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce doktorantka otrzymała wyróżnienie za poster
pt. Analiza kosztowa nad pacjentem na Klinicznym Oddziale
Ratunkowym UCK w Gdańsku. Konferencja odbyła się 23 listopada 2018 r. w gmachu Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Katarzyna Pogorzelczyk jest doktorantką GUMed, przewodniczącą SKN Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia oraz prezydentem ISPOR Student Chapter Poland (ISPOR
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S.C. Poland), studenckiej sekcji International Society for
Pharmaeconomics and Outcomes Research (ISPOR). ISPOR
jest organizacją zrzeszającą zainteresowanych farmakoekonomiką naukowców, pracowników akademickich i klinicznych
oraz studentów. ■
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