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Miło nam poinformować, iż dr n. med. Agata Kuszerska 
od niedawna kieruje Klinicznym Oddziałem Położniczo-Gi-
nekologicznym Szpitala Uniwersyteckiego. Wcześniej pra-
cowała w Ginekologiczno-Położniczym Klinicznym Szpitalu 
w Poznaniu oraz w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu, 
specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także 
specjalistą perinatologiem. Doktorat obroniła w 2014 r. 

Posiada m.in. certyfikaty z zakresu badań prenatalnych 
oraz oceny anatomii płodu FMF.

Podkreśla, że kieruje zespołem zgranym, uzupełniającym 
się i z ambicjami. Warto podkreślić, że Kliniczny Oddział 
Położniczo-Ginekologiczny jest pod względem zatrudnio-
nego personelu najliczniejszy. Łącznie pracuje tam ponad 
120 osób, w tym 13 lekarzy specjalistów i 7 rezydentów. 
Kadrę lekarską stanowi oprócz położników–ginekologów 
również dwóch ginekologów-onkologów, dwóch lekarzy 
specjalistów w trakcie uzyskiwania drugiej specjalizacji 
z zakresu onkologii oraz jeden lekarz specjalista, który 
niedawno zakończył specjalizację z zakresu perinatologii. 
W zespole pracują również lekarze posiadający certyfika-
ty uprawniające do wykonywania badań echo serca płodu 
oraz do badań prenatalnych.

Jakie ma plany, jeśli chodzi o rozwój oddziału, którym 
teraz kieruje?

- Jestem przede wszystkim perinatologiem, więc moim 
nadrzędnym celem jest kompleksowa opieka nad kobietą 
ciężarną, zwłaszcza w ciąży powikłanej, a także nad cho-
rym dzieckiem. Dlatego zależy mi na rozwoju diagnostyki 
prenatalnej, aby zwiększyć wykrywalność wad u płodu – 
mówi dr A. Kuszerska. W niedalekiej przyszłości chce ściśle 
współpracować z Klinicznym Oddziałem Chirurgii i Urologii 
Dziecięcej, aby opieka nad maluchami była kompleksowa. 
Przypomnijmy – oba oddziały znajdą się w budowanym wła-
śnie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, będzie tam również 
nowoczesny blok operacyjny.

Docelowo dr A. Kuszerska chce stworzyć w zielonogór-
skim szpitalu centrum składające się z kompleksu poradni 

dedykowanych ciężarnym pacjentkom i ich nienarodzonym 
dzieciom. Centrum spełniałoby również rolę konsultacyj-
ną, a także ściśle współpracowało z innymi wyspecjalizo-
wanymi ośrodkami w kraju. Tak, aby kobieta ciężarna zgła-
szająca się do szpitala w Zielonej Górze objęta była pełną 
opieką, a nie odsyłana do innych ośrodków. Tutaj wiodącą 
rolę spełnia pododdział patologii ciąży, który - w opinii dr 
A. Kuszerskiej – zapewnia kobietom opiekę opartą na naj-
nowszych standardach i rekomendacjach dostępnych w li-
teraturze. Doskonałym uzupełnieniem tego oddziału jest 
oddział neonatologii z najwyższym poziomem referencyj-
ności i świetnymi wynikami jeśli chodzi o przeżywalność 
tzw. skrajnych wcześniaków.

Dr Agata Kuszerska stawia również na leczenie operacyj-
ne pacjentek nowotworowych oraz rozwój ginekologicznej 
diagnostyki onkologicznej. Zależy jej także, aby więcej 
zabiegów odbywało się przy użyciu coraz popularniejszych 
mało inwazyjnych technik operacyjnych, takich jak laparo-
skopia czy histeroskopia.

Sylwia Malcher-Nowak

Nowy kierowNik kliNiczNego oddziału  
PołożNiczo-giNekologiczNego

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się 
międzynarodowe seminarium kontaktowe Erasmus+ orga-
nizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, do-
tyczące współpracy uczelni polskich ze szkołami wyższymi 
krajów partnerskich.

b i u r o  w s p ó ł p r a c y  z  z a g r a n i c ą

MiędzyNarodowe seMiNa-
riuM koNtaktowe erasMus+

W seminarium wzięło udział ok. 60 uczestników repre-
zentujących uczelnie z Polski, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii 
i Kosowa. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany był 
przez dwie przedstawicielki Biura Współpracy z Zagranicą.

Seminarium było idealną okazją do przyjrzenia się prak-
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dr n. med agata kuszerska oraz prezes zarząduszpitala dr marek 
diałoszyński, fot. archiwum szpitala uniwersyteckiego



19

UNIWERSYTET  Z I E LONOGÓRSK I  Nr  4 -5  |261-262 |  kwiec ień-maj  2019

tycznym rozwiązaniom w zakresie programów KA107 (mo-
bilność edukacyjna z krajami partnerskimi) stosowanym 
przez polskie i zagraniczne szkoły wyższe, pogłębienia wie-
dzy o ww. krajach partnerskich oraz do nawiązania nowych 
kontaktów.

Przez trzy dni organizatorzy zapewnili uczestnikom wie-
le ciekawych spotkań i atrakcji, które pozwoliły na lepsze 
poznanie współuczestników wydarzenia.

W pierwszym dniu zaplanowano zwiedzanie Warszawy 
oraz uroczystą kolację, mającą na celu zintegrowanie 
uczestników. W kolejnym dniu wybrani uczestnicy prezen-
towali swoje uczelnie oraz sposoby realizacji działań w ra-
mach KA107. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 
grupy dyskusyjne, w których każda z osób mogła przedsta-

wić swoje doświadczenia związane z wymianą studentów 
i pracowników. Wspólne wnioski przedstawiano na forum. 
Trzeci dzień był dniem podsumowania zdobytych informa-
cji. Wszystkim uczestnikom uroczyście wręczono certyfi-
katy.

Dla pracowników Biura Współpracy z Zagranicą UZ semi-
narium było okazją do nawiązania nowych znajomości, po-
zyskania zagranicznych partnerów oraz podzielenia się do-
brymi praktykami i doświadczeniem związanym z wymianą 
pracowników i studentów w ramach mobilności edukacyj-
nej i szkoleniowej krajów programu Erasmus+ z krajami 
partnerskimi.

XVi ogólNoPolski tydzień BiBlio-
tek 2019 Pod hasłeM #BiBlioteka: 
Perła regionu – BiBlioteka augu-
stianów w Żaganiu
__ Jolanta Patan
__ Barbara Juszczak

Biblioteka uniwersytetu zielonogórskiego

Z okazji XVI edycji ogólnopolskiego programu Tydzień Bi-
bliotek, którego celem jest m. in. promocja czytelnictwa 
i bibliotek w społeczeństwie, pragniemy przybliżyć i za-
prezentować prawdziwą perłę naszego regionu – Bibliotekę 
Augustiańską w Żaganiu.

Zabytki należące do dawnego Opactwa Augustianów 
w Żaganiu, decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego 
w 2011 r., zyskały status Pomnika Historii (za cenniejsze 
uchodzą jedynie te wpisane na listę UNESCO – w woj. lubu-
skim należy do nich wyłącznie łęknicki Park Mużakowski).

Zespół Poklasztorny Augustianów składa się z: Kościoła 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawnego 
klasztoru augustianów, spichlerza klasztornego i konwiktu. 
Ten zabytkowy kompleks można nazwać historyczno–archi-
tektonicznym pomnikiem opactwa istniejącego tutaj aż 
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