Wyróżnienia dla prof. Piotra Szefera
Profesor Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii został odznaczony medalem im. Ignacego Łukasiewicza za wybitne zasługi dla farmacji polskiej. Ceremonia
odbyła się 30 listopada 2017 r. w Warszawie
podczas uroczystości jubileuszowej z okazji
70-lecia działalności Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego.
Profesor Szefer zgodnie z powierzonym mu
zaszczytnym przywilejem reprezentowania
wszystkich laureatów, wyraził w imieniu ich
oraz własnym swoje szczególne podziękowania Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego za przyznane nagrody. Profesor z wielkim sentymentem wspomniał, że przed 20 laty miał przyjemność
współorganizować i prowadzić, jako dziekan, ogólnopolskie
uroczyste obchody 50-lecia jego macierzystego Wydziału
wraz z połączonymi obchodami 50-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Kończąc swoje krótkie wystąpienie, prof. Piotr Szefer
ponownie podziękował Zarządowi Głównemu Polskiego

Towarzystwa Farmaceutycznego za przyznane wyróżnienia,
życząc jednocześnie wielu dalszych sukcesów oraz kontynuowania wspaniałej misji na rzecz wspierania środowiska
farmaceutycznego.
To nie jedyne wyróżnienie dla naukowca
GUMed. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Chemicznego (PTChem) przyznał prof. Szeferowi medal im. Wiktora Kemuli za wybitne
osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej. Medal zostanie wręczony podczas
uroczystej inauguracji 61 Zjazdu PTChem,
który odbędzie się w Krakowie w dniach 17-21
września 2018 r. Odznaczenie jest przyznawane od 20 lat na wspólny wniosek dwóch prestiżowych gremiów naukowych: Polskiego
Towarzystwa Chemicznego oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Dotychczas 18 polskich naukowców zostało odznaczonych ww. medalem. Wśród grona profesorów chemików
analityków, Piotr Szefer jest jedynym profesorem nauk farmaceutycznych. ■

GUMed dla WOŚP
Za nami 26 Finał WOŚP, który odbył się 14 stycznia br.
W tym dniu pracownicy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii
i Onkologii oraz Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUMed wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Ultrasonografii przy
Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficzne i Biopsyjnej

przeprowadzali badania dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit. Ultrasonografia jamy brzusznej stanowi bardzo
istotny element w rozpoznawaniu tej choroby i monitorowaniu jej leczenia.
Sprzęt służący do badań został zakupiony ze środków
przekazanych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. ■

Laur Medyczny dla doktorantów
Doktoranci w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
Paulina Pałasz i Łukasz Adamski otrzymali Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla za pracę Contemporary Diagnostic Imaging of Oral Squamous Cell Carcinoma
– A Review of Literature oraz Paragangliomas: A Propos of
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Two Cases. Diagnostics and Treatment. Wyróżnienie zostało przyznane w trakcie tegorocznego rozdania Nagród
Wydziałowych Polskiej Akademii Nauk. Z tej okazji listy
gratulacyjne młodym naukowcom wręczył także prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Smiatacz. ■
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