kretarz), prof. Andrzej Członkowski (TNW), prof. Jan Doroszewski
(TNW), prof. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska). Konferencję otworzył ze słowem wprowadzającym prof. Jerzy Majkowski.
W sesji 1, której przewodniczyła prof. Małgorzata Czyż, wzięli udział:
◦ prof. Andrzej Członkowski, WUM (Warszawa) Miejsce farmakologii w kształceniu przeddyplomowym lekarzy
◦ dr n. med. Ewa Bałkowiec–Iskra, WUM (Warszawa) Niebezpieczeństwa farmakoterapii — od działań niepożądanych do zatruć
lekami
◦ prof. Jerzy Majkowski, TNW (Warszawa) Fundacja Epidemiologii: leczenia oparte na dowodach — nowy paradygmat leczenia?
W sesji 2, której przewodniczył prof. P. Kurnatowski, udział wzięli:
◦ dr n. med. Jarosław Woroń, UJ CM (Kraków) Monitorowanie
bezpieczeństwa farmakoterapii — co jeszcze możemy zrobić
w zakresie edukacji studentów?
◦ prof. Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska (Warszawa)
Aspekty prawne błędów farmakoterapii
◦ prof. Anna Wilmowska–Pietruszyńska, CMKP (Warszawa)
Aspekty ekonomiczne błędów leczenia.
Program 7. CKN był poświęcony przemianom i działaniu leku w ustroju oraz leczeniu farmakologicznemu, obejmował zagadnienia nauk
podstawowych i klinicznych, tym samym stanowił pomost do kolejnych CKN poświęconych nauczaniu przedmiotów klinicznych.
Prof. Jerzy Majkowski

NOC MUZEÓW
(Warszawa, 15 maja 2011 r.)
W nocy z 14 na 15 maja 2011 roku instytucje mające swoją siedzibę
w Pałacu Staszica (Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Zakład Działalności Pomocniczej Polskiej Akademii Nauk) już po
raz trzeci wzięły udział w Nocy Muzeów. W tym roku pobiliśmy rekord
frekwencji. Mury naszego dostojnego gmachu odwiedziło w tę magicz36
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ną noc ponad 3800 gości. Przyczynił się do tego zarówno bogaty i różnorodny program imprezy, jak i wspaniała pogoda. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie — były wystawy historyczne (Polscy badacze Syberii,
Dzieje Pałacu Staszica, Maria Skłodowska–Curie, Julian Ochorowicz
(1850–1917). Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu. Śmiały myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Autografy), ekspozycje
obrazów (Pauliny Kopestyńskiej, Joanny Wisławskiej), koncert Chóru
Kameralnego przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim, zwiedzanie z przewodnikami reprezentacyjnych, zamkniętych dla warszawiaków na co dzień sal Pałacu Staszica, spotkania z artystami, pokaz mody
i biżuterii, konkursy, prelekcje, prezentacje multimedialne, malowanki
dla małych i poważne dyskusje naukowe. Archiwum Polskiego Radia,
które wystąpiło gościnnie w domu polskiej nauki, zaprosiło gości na
ciekawy i urozmaicony program Wsłuchaj się w historię. Tym wszystkim wydarzeniom towarzyszyła niezwykła, wyjątkowa atmosfera, jaka
panuje tylko podczas Nocy Muzeów.
Dr Joanna Arvaniti
Polska Akademia Nauk
Archiwum w Warszawie

NAGRODY NOBLA 2011 W DZIEDZINIE MEDYCYNY
I W DZIEDZINIE CHEMII
(Warszawa, 6 grudnia 2011 r.)
Sesja Noblowska odbyła się w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Nagroda Nobla była przyznana po raz
102. w dziedzinie medycyny i fizjologii (w tym roku biochemii). Organizatorami konferencji był Wydział IV Nauk Biologicznych TNW
i Wydział V Nauk Lekarskich TNW oraz Wydział Biologii UW, Centrum Doskonałości ANIMBIOGEN in EU, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
Prof. dr hab. Lech Zwierzchowski i prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski, otwierając konferencję, wprowadzili uczestników w tematykę
konferencji i poprowadzili dyskusję.
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