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Supercentrum już otwarte
Ważne tematy:
 Otwarcie Centrum Dydaktyki
i Symulacji Medycznej
 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013
 Breast Unit w Katowicach
 Śląska Noc Naukowców

W tym numerze także:

- Marzenia się spełniają. Na
tydzień przed rozpoczęciem
nowego roku akademickiego
oddajemy największe centrum
tego typu w zakresie symulacji
medycznej w Polsce i śmiem
twierdzić, że również w Europie
– powiedział podczas uroczystego otwarcia Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki.

Wywiad z JM Rektorem –
zapowiedź
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Breast Unit w Katowicach
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Inwestycja, warta ponad 30
mln zł, powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach
Działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie wyniosło 85 proc.
tej kwoty, pozostałe 15 proc.
wyłożył budżet państwa.
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Studenci dostają do dyspozycji
sześć sal symulacyjnych : operacyjną, intensywnej terapii

Śląska Noc Naukowcówfotoreportaż

dwa SORy, salę pediatryczną,
porodową i symulator karetki.
Dzięki nowej technologii
wszystko jest tak realistyczne,
że przyszli medycy szybko zapominają, że ćwiczą na symulatorach.

minają ludzi również pod
względem reakcji fizjologicznych. Wydają dźwięki, pocą
się, krwawią. To taki sztuczny
pacjent, na którym można
trenować - mówi koordynator
projektu Błażej Śmigas.

- Wyglądają jak ludzie, przypo-

cd. str.2

Śląsk walczy z rakiem szyjki maci- 6
cy

Uczelnie medyczne rozpoczęły rok 7
akademicki w Gdańsku

Otwarcie Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej
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Papieski medal dla prof. Mariana
Zembali
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013
W dniu 5 października 2012 r.
w Sali Wykładowej A-3 im. prof.
dr. hab. Witolda Zahorskiego
Katowicach – Ligocie, odbyła
się uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego 2012/2013.
Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie insygniów władzy rektorskiej, do

których należą berło, łańcuch
oraz pierścień. Prof. dr hab.
Ewa Małecka - Tendera oficjalnie przekazała władzę wybranemu na funkcję rektora w
maju prof. dr hab. Przemysławowi Jałowieckiemu.
cd.str.2
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Supercentrum otwarte cd.
Tu procedury medyczne można
powtarzać wręcz w nieskończoność.
- Jesteśmy w stanie symulować
przeróżne stany zagrożenia
życia, które możemy badać, na
których możemy wykonywać
przeróżne procedury i zabiegi informuje Tomasz Lemm, ratownik medyczny.
To nie wszystko. Centrum Symulacji jest wręcz naszpikowane kamerami. Wszystkie zajęcia są nagrywane a następnie
omawiane, każdy błąd jest
poddawany analizie. Taka forma zajęć pozwala na jeszcze

lepsze wyszkolenie studentów,
co przełoży się także na bezpieczeństwo pacjentów i ich
komfort.
- Nigdzie w Polsce drugiego
takiego centrum nie ma. Swoją
małą 25-milionową cegiełkę
do tego dołożyliśmy - powiedziała podczas uroczystego
otwarcia minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.
Nie ma wątpliwości, że centra
symulacji medycznej to przyszłość dydaktyki w medycynie

tyczne w XXI wiek. Dzięki
temu jakość nauczania, a tym
samym standardy leczenia w
naszym kraju, będą coraz
lepsze – podkreślił wiceminister zdrowia Igor RadziewiczWinnicki .
Z zasobów Centrum korzystają studenci kierunków lekarskich, kierunku lekarsko dentystycznego, farmacji,
biotechnologii i neurobiologii,
a w ograniczonym zakresie
ratownictwa medycznego
i położnictwa.

- Przeżywamy wielką chwilę,
wprowadzamy metody dydak-

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO CD.
Uroczystość inauguracji roku akademickiego to ważny dzień szczególnie
dla studentów pierwszego roku.
Przedstawiciele poszczególnych
wydziałów, w imieniu wszystkich
osób rozpoczynających naukę , złożyli ślubowanie po czym zostali
pasowani przez Dziekanów na studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i otrzymali indeksy.

Śląskiego Odznaką Honorową za Zasługi
dla Województwa Śląskiego. Obecny na
inauguracji Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Andrzej Gościniak
uroczyście wręczył uchwałę JM Rektorowi
prof. dr hab. n. med. Przemysławowi Jałowieckiemu.

Nagrody indywidualne otrzymali:
Pan profesor Tomasz Szczepański – za
publikację „ Late recurrence of childhood
T-cell acute lymphoblastic leukemia frequently represents a secondo leukemia rather than a relapse: first evidence for genetic predisposition”
Pan profesor Michał Tendera - za publikację “ESC Guidelines on the diagnosis and
treatment of peripheral artery disease”
Nagrodę zespołową otrzymali: Pani profesor Hanna Szwed oraz Pan profesor Marek Deja za publikację “Coronary-Artery
Bypass Surgery in Patients with Left Ventricular Dysfunction”
Najlepsze koło naukowe

Nagrody Ministra Zdrowia

Odznaka Honorowa dla SUM
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został uhonorowany przez
Kapitułę Sejmiku Województwa

W trakcie uroczystości w imieniu Ministra
Zdrowia Bartosza Arłukowicza, Naczelnik
Wydziału Nauki MZ Anna Mieczkowska
wręczyła nagrody Ministra Zdrowia za osiągniecia w roku 2011.

Podczas inauguracji wręczono także dyplomy dla najlepszego studenckiego koła
naukowego. To zaszczytne miano wraz z
nagrodą Rektora przypadło w udziale Studenckiemu Kołu Naukowemu działającemu przy Katedrze i Zakładzie Medycyny
Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej
Wydziału Lekarskiego w Katowicach, którego opiekunem jest Pan doktor Czesław
Chowaniec.
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Rozpoczynam kadencję bez gaszenia pożarów…
Wywiad z JM Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim
cji finansowej, co pozwala na
bezpieczne rozpoczęcie kadencji, bez gaszenia pożarów, jak
miało to miejsce siedem lat
temu. Nie oznacza to jednak, że
Uczelnia może pozwolić sobie na
stagnację - przyjdzie nam się
zmierzyć z wieloma poważnymi
wyzwaniami.

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Nowy również dla Profesora, jako że objął Pan urząd
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakie stoją
przed Panem największe wyzwania?
- Śląski Uniwersytet Medyczny
znajduje się w stabilnej sytua-

Z pewnością jednym z zagrożeń,
które może wpłynąć na funkcjonowanie Uczelni jest coraz bardziej widoczny niż demograficzny. Do 2020 roku liczba kandydatów na studia spadnie o około
30%. To liczba, której nie można
lekceważyć, szczególnie wobec
rosnącej konkurencji ze strony
uczelni niepublicznych i coraz
bardziej realnych planów uru-

chamiania studiów na kierunku lekarskim przez uczelnie
niemedyczne.
Na działalność SUM istotny
wpływ będą miały także zmiany
legislacyjne dotyczące Uczelni,
w tym generująca koszty reforma standardów kształcenia
oraz ciągłe zmiany zasad funkcjonowania i finansowania
szpitali, także klinicznych. Musimy walczyć o stworzenie
odrębnej ustawy o szpitalach
klinicznych, która wreszcie
nada im odpowiednią rangę
i zapewni poziom finansowania
adekwatny do jakości świadczonych usług. Śląski Uniwersytet Medyczny posiada największą liczbę szpitali klinicznych spośród wszystkich uczel-

ni medycznych w Polsce, bowiem
jest ich aż siedem. Stanowi to
nasz powód do dumy, ale też
wyzwanie, jakim jest utrzymanie
ich finansowej równowagi.
To wszystko sprawia, iż niezbędna
staje się redefinicja misji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
który zarówno w zakresie kształcenia, jak i działalności naukowej
musi dostosować się do tego, co
nas czeka.

Cały wywiad z JM Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim ukaże się w
listopadowym numerze „Pro Medico”

XXIII wspólna konferencja FECTS i ISMB

W dniach od 25 do 29 sierpnia
2012 roku, odbyła się 23 Konferencja Federacji Europejskich Towarzystw Tkanki Łącznej (FECTS). Uczestnicy tej
odbywającej się co dwa lata
konferencji, po raz drugi gościli

.
w Polsce. Konferencji patronowali: Śląski Uniwersytet
Medyczny, Sekcja Tkanki
Łącznej Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz
Prezydent Miasta Katowice.
Gospodarzem konferencji i
przewodniczącym komitetu
organizacyjnego był profesor Aleksander L. Sieroń z
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wykład otwierający konferencję na temat „Laminins –
extracellular modulators of

stem cell and cell lineage
behavior.” wygłosił prof. Karl
Tryggvason (Sztokholm,
Szwecja). W konferencji
uczestniczyło około 100
naukowców z całego świata.
W 6 sesjach plenarnych,
wykłady na zaproszenie
wygłosiło 17 wybitnych naukowców i uczonych z Europy,
Australii, Stanów Zjednoczonych A.P. i innych stron
świata. W 6 tematycznych
sesjach warsztatowych wygłoszono łącznie 48 wykła-

"Marka Śląskie" dla SPSK Nr 5 SUM, nominacja dla SPSK NR 7 SUM
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach otrzymał nagrodę
"Marka Śląskie" w kategorii
ZDROWIE. "Marka Śląskie" to
wspólna inicjatywa Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w
Gliwicach oraz Marszałka Wo-

jewództwa Śląskiego. Celem
konkursu jest wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i
przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe
walory i związki z województwem śląskim, reprezentują
poziom nieprzeciętny, godny
naśladowania.

Nominacje do nagrody w kategorii ZDROWIE otrzymał Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny NR 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. Leszka
Gieca z podziękowaniem za
znaczący wkład w rozwój woje-

dów. Szeroki zakres poruszanych tematów z zakresu biologii
i patologii macierzy pozakomórkowej pozwolił uczestnikom na
zapoznanie się z najnowszymi
poglądami i trendami badawczymi nad oddziaływaniem komórek z otaczającym je środowiskiem. Przedstawiono nowe
dane tłumaczące mechanizmy
migracji komórek w środowisku
tkanek i narządów, które torują
drogę nowym hipotezom i otwierają nowe drogi badań w wielu
dziedzinach biologii i medycyny.
Przygotował prof. Aleksander L.
Sieroń, skróty –red.

wództwa śląskiego.
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Breast Unit w Katowicach - nowa szansa dla chorych na raka piersi

Walka z rakiem piersi może
być skuteczniejsza! Każdego
roku 15 tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi,
około 5 tysięcy z nich nie udaje się uratować. W krajach
Europy Zachodniej podobne
statystyki wyglądają znacznie

lepiej, między innymi dlatego,
że powstały tam certyfikowane
ośrodki, w których kompleksową pomoc otrzymują pacjentki
cierpiące na raka piersi. Ośrodki takie nazywa się „breast
units”. Pierwsza na Śląsku i
jedna z pierwszych w kraju
tego typu placówek powstaje w
Katowicach na terenie Szpitala
Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy
Ceglanej. Ośrodek będzie też
bazą dydaktyczną i naukową
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie nauczania onkologii.

ośrodek niemal w centrum
Katowic będzie wyjątkowy?
Znajdzie się w nim bowiem
również najnowocześniejszy
sprzęt m.in. do radioterapii

oraz Gamma Knife – wyjątkowo precyzyjne, warte blisko
20 mln zł urządzenie służące
do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.

Dlaczego tak specjalistyczny

Kardiologia na światowym poziomie
14 września br., już po raz
drugi w Górnośląskim Centrum
Medycznym im. prof. Leszka
Gieca spotkali się wybitni specjaliści by porozmawiać o obrazowaniu i leczeniu interwencyjnym w kardiologii.
ISIIC (International Symposium
on Imaging and Interventions
in Cardiology )to spotkanie o
charakterze warsztatów, podczas którego znani fachowcy w

dziedzinie kardiologii interwencyjnej wymieniają się doświadczeniem, a uczestnicy, dzięki
przekazowi z sali operacyjnej,
obserwują zabiegi on-line.
Podczas tegorocznego spotkania wszczepiony został najnowszej generacji stent samorozpuszczalny który przez 3
miesiące uwalnia lek, a po
dwóch latach ulega całkowitemu rozpuszczeniu.

Wśród
byli:

zaproszonych

gości

- Akiko MAEHARA Columbia
University New York
- Stephen LEE Queen Mary
Hospital, University of Hong
Kong (Chiny)
- Evelyn REGAR Thoraxcenter
Rotterdam (Holandia)
- Andreas KÖNIG Klinikum
Füssen (Niemcy)

Światowy Dzień Serca
W dniu 29 września 2012 roku
w Centrum Handlowym SILESIA CITY CENTER - Plac Śląski
w ramach obchodów Światowego Dnia Serca odbyła się
akcja promocji zdrowia
„Zdrowe Serce 2012” zorganizowana przez SPSK Nr 7 SUM
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, prezydenta Katowic i Polskie To-

warzystwo Kardiologiczne
Oddział Katowicki .

-

Bezpłatne badania obejmowały:
konsultacje kardiologiczne
i neurologiczne
porady z zakresu rehabilitacji
pomiar ciśnienia tętniczego,
masy ciała, pomiar glukozy,

a także badanie echokardiograficzne serca .
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Śląska Noc Naukowców 2012
28 września 2012 r. odbyła się
siódma Śląska Noc Naukowców, w której Śląski Uniwersytet Medyczny uczestniczył po
raz drugi.

Wykład „Anatomia człowieka –
wczoraj i dziś” na Wydziale
Lekarskim SUM odbył się przy
pełnej sali

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kadawerowe i pokaz „Plastynacja zwłok –
moda czy potrzeba chwili” - zorganizowane przez
Wydział Lekarski SUM

Warsztaty laboratoryjne „Eliksiry w kosmetykach przyszłości”
to jedna z trzech propozycji Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.
Kolejną był pokaz „Elektroniczny papieros –bezpieczny substytut czy nowe zagrożenie” , który przybliżył konsekwencje
wynikające z narażenia na dym papierosowy, zarówno
u palaczy biernych, jak i czynnych.

Warsztaty
„Aromaterapia – więcej
niż tylko zapachy” oferowały możliwość wysłuchania wykładu na temat olejków eterycznych, jak również
uczestniczenia
w konkursie rozpoznawania zapachów. Każdy
z uczestników mógł też
samodzielnie przygotować mieszaniny olejków
w ramach „pachnącej
apteki” i pachnidła do
kąpieli.

Podobnie jak w ubiegłym roku, naukowcy z WOZ SUM w Katowicach
przygotowali dwa projekty.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
fizjologią w zakresie funkcjonowania
organizmu kobiety i mężczyzny po 40
roku życia .

Miłym uzupełnieniem było losowanie szczęśliwej wróżby na przyszłość, jednak głównym punktem programu stała się na pewno
możliwość stworzenia wspólnego obrazu
różnymi technikami.
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„Czy wiesz jak dbać o wzrok dziecka?”- akcja profilaktyki niedowidzenia
med. Doroty Pojdy- Wilczek.
Celem opisywanych działań
było przede wszystkim zwiększenie świadomości rodziców
na temat wad wzroku i chorób oczu u dzieci.

Akcja promująca profilaktykę
niedowidzenia wśród dzieci w
wieku przedszkolnym została
przeprowadzona przez członków
Studenckiego Koła Naukowego
działającego przy Katedrze i Klinice Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
pod kierownictwem dr hab. n.

W każdym z przedszkoli
zostało przeprowadzone
wśród rodziców badanie
ankietowe. W sumie badaniem objęto 603 rodziców
dzieci w wieku 2-10 lat
(śr.4,84±1,47). Wyniki zostały zaprezentowane na VII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i
Młodych Lekarzy w Katowi-

cach – Ligocie 17 – 18 maja
2012 r. Praca została wyróżniona w Sesji Zdrowie Publiczne i Ochrona Zdrowia.
Okazało się, że tylko
43,45% dzieci w analizowanej grupie było przynajmniej
raz badane przez okulistę.
Średni wiek dziecka podczas
pi e r ws ze j wi zy ty t o
3,06±1,71 lat. Stwierdzono,
że dla 39,15% dzieci była to
wizyta profilaktyczna, dla
55,04% pierwsza wizyta była
konsekwencją zgłaszanych
dolegliwości lub niepokojących objawów. Podobnie

40,13% dzieci nie miało nigdy zbadanej ostrości wzroku
(nawet podczas bilansu!).
28,2% miało ją badaną przez
okulistę, a 18,6% przez pediatrę/lekarza rodzinnego. W
grupie badanej 8,62%dzieci
ma lub miało stwierdzoną
wadę wzroku. Łatwo zauważyć, że tylko blisko połowa
dzieci została objęta profilaktycznym badaniem narządu
wzroku.

II Studencka Ogólnopolska Konferencja Okulistyczna
Jak zmienia się proces produkcji łez u osób pracujących
często przy komputerze? Czy
istnieje zależność między
przestrzeganiem zasad higieny w czasie stosowania
szkieł
kontaktowych
a poziomem wykształcenia?
Na te i wiele innych pytań
odpowiedzi poszukiwali
uczestnicy II Studenckiej
Ogólnopolskiej Konferencji
Okulistycznej, która odbyła
się 6 października 2012 roku
w szpitalu klinicznym przy

ulicy Ceglanej w Katowicach.
Projekty studentów oraz
absolwentów z trzech ośrodków akademickich: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego
w Poznaniu oraz Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
były oceniane przez ekspertów: prof. Wandę Romaniuk,
prof. Bożenę Romanowską-

Dixon oraz dr hab. Dorotę
Pojdę-Wilczek.
Najwięcej prac, będących
próbą zgłębiania zagadnień
z zakresu okulistyki, powstało właśnie na Śląskim
Uniwersytecie Medycznym.
Studenci przygotowują je
nie z myślą o sławie
i korzyściach, ale głównie
dlatego, że to furtka do
świata nauki, która się dzięki takim konferencjom
otwiera – mówi dr hab.

Dorota Pojda-Wilczek, opiekun
Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze i Klinice
Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Śląsk walczy z rakiem szyjki macicy

3 października 2012 w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim podczas Kongresu założycielskiego została zawiązana Śląska Koalicja na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Inicjatorem Śląskiej Koalicji
jest poseł Jerzy Ziętek
Śląska Kolacja na Rzecz
Walki z Rakiem Szyjki Macicy
została powołana przez Radę

Programową Koalicji, w skład
której weszli najwybitniejsi
specjaliści z zakresu ginekologii, medycyny rodzinnej, onkologii, pediatrii, i epidemiologii
z województwa śląskiego. Są
to między innymi: prof. Ryszard Poręba, prof. Przemysław Jałowiecki, prof. Brunon
Zemła, prof. Anita Olejek, prof.
Violetta Skrzypulec-Plinta, a
także naukowcy Uniwersytetu
Śląskiego z zakresu socjologii.

Według danych Instytutu Onkologii w Gliwicach z 2009 r. codziennie jedna mieszkanka
regionu dowiaduje się, że jest
chora na raka szyjki macicy, a
co 1,5 doby jedna z tego powodu umiera. Tymczasem rak
szyjki macicy jest rodzajem
nowotworu łatwym do wykrycia
we wczesnym stadium, a wówczas także w pełni uleczalnym.
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Uczelnie medyczne rozpoczęły rok akademicki w Gdańsku
kiego 2012/2013, która odbyła się w
sali Państwowej Opery Bałtyckiej.
Wśród gości uroczystości był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny

W dniu 8 października JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
gościł w Gdańsku, gdzie wziął udział w
centralnej inauguracji roku akademic-

Posiedzenie Konferencji
Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych
W dniach 6-7 września 2012 roku w
Pałacu w Leźnie odbyło się posiedzenie KRAUM zorganizowane i prowadzone przez przewodniczącego
Konferencji, rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr
hab. Janusza Morysia. Głównym
tematem konferencji była dyskusja
na temat szpitali klinicznych w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz propozycje nowelizacji ustaw. W konferencji wziął udział
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Inauguracja roku akademickiego
dla Doktorantów Studiów
Doktoranckich
Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM
2 października 2012 r. w Sali Rady
Wydziału nr 113 – Centrum Dydaktycznego WOZ w Katowicach-Ligocie
ul. Medyków 12 c odbyła się inauguracja roku akademickiego dla Doktorantów Studiów Doktoranckich. W
uroczystości udział wzięła Prorektor
ds. Studiów i Studentów SUM prof.
dr hab. n. med. Joanna LewinKowalik.

– Tegoroczna inauguracja była dla
Uczelni wyjątkowa, ponieważ przypadł
nam zaszczyt organizacji centralnej
inauguracji roku akademickiego
uczelni medycznych – mówi prof.
Janusz Moryś, rektor GUMed, który
został nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych. – Z wielką radością gościliśmy u nas przedstawicieli
wszystkich uczelni medycznych w
kraju.

źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach
W dniu 2 października 2012 r. JM
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław Jałowiecki wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Śląskiego, która odbyła się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W programie
uroczystości przewidziano m.in. im-

matrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów UŚ,
nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego: profesor
Danieli Fobelovej oraz profesorowi
Pavlovi Fobelovi z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy .
Źródło: UŚ

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej
1 października, odbyła się 68. inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie dwóch nowych budynków
wchodzących w skład gliwickiego kampusu – Centrum Nowych Technologii
przy ul. Konarskiego 22B oraz Centrum Biotechnologii przy ul. Bolesława
Krzywoustego 8. W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Nauki SUM prof.
dr hab. n. med. Jan Duława .

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej
4 października Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach rozpoczęła kolejny rok akademicki.
Wykład inauguracyjny pt. "Sacrum w kulturze muzycznej Górnego Śląska"
wygłosił prof. zw. Julian Gembalski. Następnie odbył się koncert muzyki symfonicznej. Zagrała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Michała Klauzy. W uroczystości udział wzięła Prorektor
ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n.med. Joanna Lewin-Kowalik.
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Uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
12 października odbyło się
uroczyste otwarcie wspólnej
biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Źródło: www.ciniba.us.edu.pl

Uroczystość nadania tytułu doktora
honoris causa UŚ prof. Christianowi
von Barowi
12 października 2012 r. w Sali
Sejmu Śląskiego w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość
nadania tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Śląskiego
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christianowi von Barowi z Uniwersytetu w Osnabrück. W uroczystości udział wziął Prorektor ds.
klinicznych SUM prof. dr hab.
n. med. Wojciech Król .
źródło: UŚ

Prof. Christian von Bar jest wybitnym profesorem
prawa cywilnego, prawa międzynarodowego oraz
prawa porównawczego niemieckiego obszaru
prawnego, założycielem i dyrektorem Instytutu
Europejskich Studiów Prawniczych Uniwersytetu
w Osnabrück.
źródło:UŚ

Uroczystego otwarcia dokonali
rektorzy uczelni, które zrealizowały inwestycję: JM Rektor
Uniwersytetu Śląskiego prof.
zw. dr hab. Wiesław Banyś i JM
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. zw. dr hab.
Leszek Żabiński. W wydarzeniu
wzięli udział m.in.: minister
rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska, wojewoda śląski
Zygmunt Łukaszczyk, prezydent Katowic Piotr Uszok. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowała Prorektor ds.

W dniach 5-7 września 2012 r.
w Wiśle odbyło się XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne pt. „Żywność i Żywienie
w XXI wieku – wyzwania i nadzieje”.
Tematami wiodącymi były:
•Nowe kierunki w badaniach
żywieniowych
•Racje pokarmowe źródłem
składników odżywczych
•Przeciwutleniacze w żywności
•Żywienie a choroby cywilizacyjne
•Witaminy, makro- i mikroelementy – aspekty żywieniowe i
toksykologiczne
•Suplementy diety, żywność
funkcjonalna i dietetyczna

Studiów i Studentów prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin—
Kowalik.
Budowę Centrum oraz jego
wyposażenie sfinansowano ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
RPO WSL 2007–2013. Udział
finansowy w realizacji inwestycji mają także: Samorząd Województwa Śląskiego, Miasto
Katowice, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w
Katowicach.
źródło: Uniwersytet Śląski

•Jakość i bezpieczeństwo
żywności
•Wpływ procesów technologicznych na wartość odżywczą
żywności
•Nowoczesne techniki w analizie żywności
•Interakcje leków ze składnikami żywności
Organizatorem sympozjum
był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i
Zakład Żywności i Żywienia. W
uroczystym otwarciu sympozjum wzięła udział Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk .
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Śląskie Debaty Hematologiczne
8 września w Chorzowskim
Centrum Kultury odbyła się
konferencja naukowo szkoleniowa pn. „Rola przeszczepiania komórek hematopoetycznych w chorobach z
autoagresji", pierwsza z cyklu
„Śląskie Debaty Hematologiczne”. W otwarciu konferencji
uczestniczyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk .
Wśród dyskutantów znaleźli się
uznani eksperci w dziedzinie
hematologii, diabetologii i reumatologii, którzy podjęli temat
wykorzystania przeszczepiania
komórek macierzystych w chorobach z autoagresji. W deba-

IX Polski Zjazd Filozoficzny
17 września 2012 w Wiśle
odbył się IX Polski Zjazd
Filozoficzny . Honorowy patronat objął Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Celem było skupienie środowisk filozoficznych ośrodków akademickich w kraju i
za granicą. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował
Prorektor ds. Nauki prof. dr
hab. n. med. Jan Duława.

Papieski medal dla prof.
Mariana Zembali

cie wzięli udział m.in. prof.
Krzysztof Strojek – Konsultant
Krajowy ds. diabetologii, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii
SUM w Zabrzu oraz prof. Eugeniusz Kucharz - kierownik Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach.
Konferencja była
jednocześnie próbą utworzenia platformy dającej możliwość dyskusji
interdyscyplinarnych i współpracy dotyczącej wspólnego
leczenia chorych, z wykorzystaniem możliwości jakie niesie
współczesna hematologia.

Z Tajlandii do Katowic?
5 września odbyło się spotkanie Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. Joanny
Lewin—Kowalik z panem
Jimmy Lin z Tajwanu zajmującym się rekrutacją studentów z Dalekiego Wschodu. Spotkanie dotyczyło
planów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego rozszerzenia rekrutacji o Tajlandię i
uzyskania niezbędnej do
tego celu akredytacji rządu
tego kraju.

„Wawrzyn Lekarski”
11 września w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyła się
uroczystość wręczenia lekarzom dentystom ograniczonego
prawa wykonywania zawodu. Podobna uroczystość, wręczenia
ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom, połączona z wręczeniem Pani Docent dr hab. n.med. Stefanii Kardaszewicz „Wawrzynu Lekarskiego” – najwyższego wyróżnienia
Śląskiej Izby Lekarskiej - miała miejsce 24 września. W obu
uroczystościach udział wzięła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk .

źródło: wCzestochowie.pl

Prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu, został wyróżniony
papieskim odznaczeniem
Medalem „Benemerenti”,
czyli Dobrze Zasłużony.
Medal przyznany za służbę potrzebującym wręczył
Profesorowi metropolita
częstochowski abp Wacław Depo.

Uroczystość połączona z
Mszą św. dziękczynną
obyła się 11 września w
kościele pw. św. Jakuba
w Krzepicach . Wśród
obecnych na uroczystości osób była Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab.
n. med. Krystyna Olczyk .

W dniach 19-22 września 2012 roku w Katowicach
odbył się XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Honorowy Patronat nad Kongresem objęła
Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.
Wśród wielu gości kongresu był także Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Hasło przewodnie kongresu to „Kobieta XXI wieku”.
Program naukowy dotyczył wszystkich obszarów ginekologii i położnictwa. Ważną nowością było pojawienie się
zagadnień związanych z ginekologią estetyczną i z szeroko pojętym problemem anti-aging`u. Na kongresie
obecni byli przede wszystkim: położnicy, neonatolodzy,
położne, psychologowie, rehabilitanci, studenci medycyny oraz przedstawiciele innych specjalizacji.

Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego zmierzającą do bieżącego informowania społeczności akademickiej
o istotnych wydarzeniach i przedsięwzięciach dotyczących Uczelni, przesyłam pierwszy numer Newslettera Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Pozwalam sobie jednocześnie zwrócić się z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji z życia Uczelni,
które według Państwa powinny trafić do szerszej grupy odbiorców. Państwa wkład w kształtowanie treści kolejnych
numerów Newslettera pozwoli na lepsze dostosowanie tej formy informacji do Państwa potrzeb. Pragnę także zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby Newsletter spełnił Państwa oczekiwania.

Z wyrazami szacunku
Agata Kalafarska
Rzecznik Prasowy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

MEDIA O NAS - czytaj więcej...

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 20 83 639
tel. kom. +48 (0) 606 802 783
E-mail: rzecznik@sum.edu.pl

