Poznańskie

W Poznaniu otwarto nowy obiekt Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego – Collegium
Stomatologicum. Idea budowy Collegium zrodzi³a siê
na pocz¹tku lat 80., kiedy trudne warunki lokalowe
ówczesnego Instytutu Stomatologii coraz bardziej
ogranicza³y mo¿liwoœci funkcjonowania tej placówki.
Dziêki wspólnemu wysi³kowi Akademii Medycznej
i Ministerstwa Zdrowia oraz sprawnoœci wykonawców
na gruncie u zbiegu ulic Bukowskiej i Przybyszewskiego, ofiarowanym uczelni przez w³adze miasta Poznania, mo¿liwe by³o oddanie u progu nowego roku
akademickiego tego imponuj¹cego architektonicznie obiektu.
Collegium Stomatologicum, bêd¹ce siedzib¹ Centrum Klinik Stomatologicznych, s³u¿yæ bêdzie przede
wszystkim kszta³ceniu studentów stomatologii zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Ponadto bêdzie miejscem prowadzenia badañ naukowych oraz szkolenia
podyplomowego lekarzy dentystów. S³u¿yæ bêdzie
tak¿e mieszkañcom Poznania i Wielkopolski, gdy¿ kliniki, tak jak dotychczas, udzielaæ bêd¹ wysoko specjalistycznych œwiadczeñ medycznych, jednak teraz
pacjenci ³atwo zauwa¿¹ diametralnie inny komfort,
który bêdzie ich otacza³ w gabinetach. Niezmiernie
wa¿ne jest to, ¿e nowy obiekt jest w pe³ni przystosowany do przyjêcia osób niepe³nosprawnych (5 wind,
parking na 235 pojazdów), co stanowi³o powa¿ny
problem w budynku przy ul. Œwiêcickiego.

Inwestycja kosztowa³a ok. 140 mln z³, z czego najbardziej kosztowne by³o wyposa¿enie. W sumie we
wszystkich klinikach znajduje siê 118 stanowisk do leczenia pacjentów. Z uwagi na wymagania procesu
dydaktycznego na wielu stanowiskach zamontowane
s¹ kamery i monitory pozwalaj¹ce na bie¿¹c¹ obserwacjê pracy studenta przez nauczyciela akademickiego. W centrum znajduje siê tak¿e 17 fantomów symulacyjnych najnowszej generacji, które pozwalaj¹ studentom w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych
uczyæ siê typowych zabiegów stomatologicznych
przed rozpoczêciem æwiczeñ z udzia³em pacjentów.
Zajêcia teoretyczne prowadzone bêd¹ w 5 salach
wyk³adowych ³¹cznie na 307 miejsc oraz w 9 salach
seminaryjnych, a po³¹czony system ³¹cznoœci wideo
umo¿liwi równoleg³e prowadzenie w kilku salach tej samej prezentacji. Pracownicy i studenci bêd¹ dysponowaæ kartami zbli¿eniowymi, pozwalaj¹cymi na dostêp
do okreœlonych czêœci budynku.
£¹czna wielkoœæ powierzchni u¿ytkowej wynosi
24 400 m2. Do budowy centrum zu¿yto 11 425 m3 betonu i zaprawy, 13 tys. m2 wyk³adzin pod³ogowych i ponad 8 tys. m2 p³ytek ceramicznych. 3
(Materia³ Ÿród³owy: Akademia Medyczna
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
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