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Nagroda dla Kampusu Wydziału Farmaceutycznego

 Porozumienie z SPNT
 Top 500 Innovators

Rozbudowany Kampus Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
zdobył uznanie internautów w tegorocznej edycji
konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego”. Kampus otrzymał aż 2930
głosów i zwyciężył w internetowym głosowaniu.
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Do tegorocznej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego zgłoszono
36 inwestycji. Każdy z internautów odwiedzających
stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania,
przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom.
W głosowaniu oddano prawie 7000 głosów - to rekordowa liczba w dotychczasowej historii plebiscytu.
Organizowany od 14 lat otwarty konkurs wyróżnia
wzorowe przestrzenie publiczne i obiekty użyteczności publicznej. W październiku swój werdykt ogłosi
jury, które przyznaje nagrody i wyróżnienia marszałka woj. śląskiego w czterech kategoriach: przestrzeni publicznej, zrewitalizowanej przestrzeni publicznej, obiektu użyteczności publicznej i zrewitalizowanego obiektu użyteczności publicznej.
Oficjalne otwarcie nowego Kampusu WFzOML odbędzie się 15 października.

REKTOR I SENAT
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ
NA
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU O GODZ. 11:00

Warto zobaczyć

15

W SALI WYKŁADOWEJ A-3
IM. PROF. ZW. DR HAB. DR H.C. WITOLDA ZAHORSKIEGO
W KATOWICACH-LIGOCIE PRZY UL. MEDYKÓW 18
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Porozumienie o współpracy
z Sosnowieckim Parkiem
Naukowo-Technologicznym
30 lipca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uroczyście podpisano
porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Agencją
Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu.
Agencja jest instytucją otoczenia biznesu i pełni funkcję operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego,
którego misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego
Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie,
wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii. SPNT stwarza
korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia
przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz
szkolno–edukacyjnym: zapewnia odpowiednią infrastrukturę
wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie
merytoryczne. Celem porozumienia jest współpraca
w zakresie integracji środowiska gospodarczego
i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji obu jednostek, polegającą m.in.
na możliwości odbywania praktyk zawodowych
i dyplomowych w SPNT i u przedsiębiorców ulokowanych
w SPNT, a także organizowanie wspólnych wydarzeń naukowych, takich jak konferencje, seminaria, zgodnie z profilem
działalności Uczelni i Sosnowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego.
Porozumienie podpisali : ze strony Agencji Rozwoju Lokalnego — prezes zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego SA
w Sosnowcu Grzegorz Dąbrowski, Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med.
Jan Duława.
W spotkaniu wzięli udział również: członkowie Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego: Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - Dyrektor Instytutu

Prof. Ewa Małecka-Tendera
Honorowym Członkiem PTED
5 września 2013 r. na Walnym Zebraniu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Ewa
Małecka-Tendera otrzymała tytuł Honorowego Członka PTED
„w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju PTED”, a także
jako Prezes tego Towarzystwa w ubiegłej kadencji.
Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej założono
w 1993 roku. Zrzesza lekarzy, wszystkich specjalności, zainteresowanych problematyką endokrynologii wieku rozwojowego.

Informatyki, Uniwersytet Śląski, Przewodniczący Rady SPNT, mgr
Artur Wiśniewski – Doradca Prezydenta ds. Gospodarczych, Urząd
Miejski w Sosnowcu, Wiceprzewodniczący Rady SPNT, dr inż. Arkadiusz Szmal – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Politechnika Śląska, mgr inż. Danuta Pająk-Gruszczyńska –
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Urząd Miejski w Sosnowcu, oraz mgr Piotr Pluta – Sekretarz Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Urząd Miejski
w Sosnowcu. Obecni byli także: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu dr hab.
n. farm. Stanisław Boryczka, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju
Lokalnego SA w Sosnowcu Tomasz Kamiński, dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego Monika Zając.

Dr Arkadiusz Dziedzic laureatem
trzeciej edycji - Top 500 Innovators
Dr n. med. Arkadiusz
D z i e dz i c ,
a di u n k t
w Zakładzie Stomatologii
Z a c h o w a wc z e j
z Endodoncją Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego został przyjęty do
trzeciej edycji rządowego programu stażowoszkoleniowego „Top 500
Innovators – Science,
Management, Commercialization”, realizowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnicy programu wyjadą do
Berkeley University w USA.
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców
i pracowników centrów transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz
komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych
i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby
zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.
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Dyplom Członka Honorowego PTFarm
18 września Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uczestniczyła w uroczystym otwarciu XXII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, podczas którego otrzymała przyznany przez Walne Zgromadzenie PTFarm Dyplom Członka Honorowego
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Europejskie wyróżnienie dla dr hab. Doroty Pojdy-Wilczek
Dr hab. Dorota Pojda-Wilczek – adiunkt habilitowany w Klinice Okulistyki Katedry
Okulistyki SUM w Katowicach, zdobyła nagrodę w czasie dorocznego Kongresu EVER
Europejskiego Towarzystwa Badań nad Widzeniem za pracę: "Possibility of visual
prognosis based on Flash Visual Evoked Potential in cases of early brain damage".
Praca została doceniona w kategorii elektrofizjologia, optyka i vision science.
Dr hab. n.med. Dorota Pojda-Wilczek elektrofizjologią narządu wzroku zajmuje się od
1987 roku. Owocem wieloletnich fascynacji naukowych jest autorstwo lub współautorstwo prac z dziedziny elektrofizjologii klinicznej i doświadczalnej oraz wystąpienia
na krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych.

Dziecięca Akademia Sztuki Kulinarnej

Tartinki, naleśniki, sałatki i pizza – to
tylko niektóre potrawy, które znalazły
się w programie Dziecięcej Akademii
Sztuki Kulinarnej zorganizowanej w
Katedrze Dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzięki
porozumieniu, jakie Wydział Zdrowia
Publicznego SUM zawarł z Polską Akademią Sztuki Kulinarnej, ponad dwadzieścioro dzieci w wieku przedszkolnym w dniach 23-26 września 2013 r.
zapoznawało się z tajnikami przygotowywania potraw oraz zasadami zdrowego
żywienia.

Warsztaty odbywały się pod czujnym
okiem Wiesława Ambrosa – szefa kuchni wielu renomowanych restauracji w
kraju i zagranicą, prezesa Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej. Nad realizacją
programu edukacji żywieniowej „Z piramidą za pan brat, zbuduj z nami zdrowy
świat!” czuwali specjaliści z zakresu
dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studenci z Koła Naukowego Młodych Edukatorów. Dzieci poznały
poszczególne produkty spożywcze oraz
nabyły umiejętności przygotowywania z
nich prawidłowo skomponowanych posiłków, w tym m.in. pierwszego i drugiego
śniadania.
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Dzień Projektożerców
Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
„Dzień Projektożerców” miał na celu przekrojowe przedstawienie całego wachlarza programów wspierających finansowanie
projektów badawczych, zarówno pod kątem ich ogólnych zasad, jak i samej realizacji. Jednocześnie spotkanie stworzyło
możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek
badawczych.
Organizatorem wydarzenia był Regionalny Punkt Kontaktowy
Programów Unii Europejskiej funkcjonujący na Politechnice
Śląskiej.
23 września na Politechnice Śląskiej zorganizowano
„Dzień Projektożerców”. Wydarzenie to było okazją dla
naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny
do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym programów europejskich, strukturalnych oraz programów krajowych.
Seminarium towarzyszyła interaktywna wystawa przykładowych projektów realizowanych w regionie oraz wspólny piknik pod chmurką dla wszystkich uczestników. Jedną z prezentowanych inwestycji, która wzbudziła ogromne zainteresowanie i uznanie przybyłych było Centrum

Śląski Salon Maturzystów 2013
gopisów i smyczy, obejrzeć relację z SUMWars — wojen symulacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także
porozmawiać ze studentami oraz pracownikami Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej — dzięki temu maturzyści
mieli również okazję zapoznać się z możliwościami, jakie
daje symulacja medyczna.

W tym roku 23 września swoje podwoje dla maturzystów jako pierwsza otworzyła Politechnika Śląska w
Gliwicach, natomiast 24 września maturzystów gościł
Uniwersytet Śląski w Katowicach. Przedstawiciele
największych śląskich uczelni: Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki
Śląskiej wygłosili przemówienia inauguracyjne. Maturzyści bardzo chętnie brali udział w przygotowywanych
wykładach i prezentacjach uczelni oraz tłumnie odwiedzali stoiska wystawców. Na stoisku SUM można było
otrzymać materiały promocyjne w postaci ulotek, dłu-
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XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Największa część wystąpień dotyczyła
tematu wykorzystania nowoczesnych
technologii w praktyce bibliotek medycznych. Szeroko omówiono problematykę
właściwego zabezpieczania zbiorów przed
kradzieżą przy użyciu systemów wykorzystujących fale radiowe. Tego typu rozwiązania ułatwiają między innymi czytelnikom wypożyczenia i zwroty książek, jak
również usprawniają bibliotekarzom pracę ze zbiorami. Poruszono także problematykę zwiększenia świadomości praW Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Me- cowników naukowych na temat konieczdycznego w Katowicach w dniach 16-18 ności stosowania mechanizmów lub syswrześnia 2013 r. odbyła się w XXXI Konfe- temów jednoznacznej identyfikacji autora
rencja Problemowa Bibliotek Medycznych. w bazach, które rejestrują piśmiennictwo,
Tematem przewodnim Konferencji były cytowania i inne formy działalności nau„Wyzwania współczesnego bibliotekarza – kowej. Zwrócono uwagę na konieczność
gromadzenie zbiorów, nowe technologie, zwiększenia wykorzystania serwisów spoprawo”. Obrady miały miejsce w Katowi- łecznościowych w działalności bibliotek i
cach-Ligocie w auli im. prof. Witolda Za- w kontaktach z użytkownikiem.
horskiego.
Drugi blok tematyczny związany był z
W Konferencji wzięło udział ponad 70 problematyką gromadzenia i uzupełniaosób z całej Polski, reprezentantów zarów- nia, czyli nabywania zbiorów do bibliotek.
no medycznych bibliotek akademickich, Działalność ta, wydawałoby się podstawojak również bibliotek instytutowych. W wa w bibliotece, stanowi niezmiennie
otwarciu Konferencji uczestniczył Prorek- pole dla wielu pytań. Jednym z fundamentor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan talnych zagadnień jest właściwy dobór
Duława.
zbiorów do zakupienia przez biblioteki.
Wystąpienia zgrupowane zostały w trzech Zwiększenie efektywności polityki gromablokach tematycznych, rozdzielonych po- dzenia zbiorów zaprezentowano poprzez
analizy doboru tytułów książek elektromiędzy sześć sesji.

Dwie dekady diagnostyki osteoporozy na Górnym Śląsku
„Dwie dekady diagnostyki osteoporozy na
Górnym Śląsku - jak prawidłowo zdiagnozować i leczyć pacjenta z osteoporozą?” - pod
takim hasłem 6 września odbyła się konferencja zorganizowana z okazji dwudziestolecia istnienia na Górnym Śląsku diagnostyki osteoporozy. Jej celem było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej
diagnozowania i leczenia pacjentów z osteoporozą lekarzom praktykom. Grono wykładowców to wybitni znawcy zagadnień metabolizmu kostnego z różnych ośrodków akademickich, wśród nich: prof. dr hab. n. med.

Wojciech Pluskiewicz, prof. dr hab. n.
med. Witold Lukas oraz dr hab. n. med.
Bogna Drozdzowska — przedstawiciele
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.
Organizatorami konferencji byli: Zakład
Chorób Metabolicznych Kości przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych,
Diabetologii i Nefrologii, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Oddział
Wojewódzki w Katowicach.

nicznych oraz czasopism zagranicznych.
Prawne aspekty funkcjonowania bibliotek medycznych ukazane zostały przez
tematykę prawa autorskiego w kontekście bibliotek cyfrowych i konieczności
podpisywania licencji z autorami dzieł.
Ważna gałąź działalności biblioteki w
postaci działalności bibliograficznej i
bibliometrycznej również nie pozostaje
poza ramami określonymi przepisami
prawnymi.
Powyższe tematy oraz wiele wynikających stąd problemów i zagadnień były
gorąco dyskutowane w kuluarach i na
spotkaniach poza sesjami wykładowymi. Wzajemna wymiana doświadczeń w
środowisku bibliotekarzy medycznych
stanowi od lat doskonałą formę realizowania idei „uczenia się przez całe życie”
i wzbogacania doświadczenia zawodowego.
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Szkoła Letnia 2013
Wykłady i warsztaty poprowadzili wybitni
specjaliści: m.in. prof. Charles Hugo
Marquette z Uniwersytetu w Nicei, prof.
Jürgen Ruland (Uniwersytet Techniczny w
Monachium) oraz prof. Beata Kos-Kudła,
prof. Anita Olejek, dr hab. D. Czyżewski,
prof. M. Misiołek, prof. A. Sieroń, prof. T.
Szczepański (Śląski Uniwersytet Medyczny).

← Studenci zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM, a
następnie dokonali prezentacji swoich
uczelni oraz wysłuchali wykładu prof.
Marquette’a na temat raka płuc. ↓

W dniach 20-26 lipca w Katowicach odbyła się VI edycja Summer School, w której udział wzięło 30 studentów z Uniwersytetu
w Nicei, Uniwersytetu Technicznego w Monachium i Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Tegoroczna edycja
poświęcona była onkologii.

← Zajęcia poświęcone wykorzystaniu nowoczesnej
radioterapii w leczeniu chorób nowotworowych, odbyły
się w Szpitalu Klinicznym nr
5 przy Ceglanej w Katowicach.

← Wtorek, 23 lipca
uczestnicy spędzili w
Zabrzu i Bytomiu gdzie
wzięli udział w operacjach i warsztatach.
Atrakcją wieczoru była
wizyta w kopalni Guido w
Zabrzu.

Czwartek studenci spędzili w Wiśle, gdzie wykłady i warsztaty poprowadzili: prof. Gerard,
prof. Pedeutour i dr Wünsch. ↓

Po pracowitym dniu
studenci mogli spróbować swoich sił w parku
linowym. Na zakończenie pobytu przygotowano pożegnalną kolację,
podczas której uczestnikom przygrywała kapela
góralska. →
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VIII Konferencja Adeptów Fizjologii
prezentowanych prac naukowych obejmowała zakres nauk podstawowych,
przedklinicznych i klinicznych związanych
z szeroko pojętą fizjologią. Nowością
tegorocznej VIII edycji była sesja neurofizjologii i neurobiologii.

W dniach 28-29 czerwca na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach-Ligocie już po raz ósmy odbyła się Konferencja Adeptów Fizjologii.
Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach studiów
magisterskich oraz doktorskich. Tematyka

Drugiego dnia Konferencji uczestnicy
zwiedzili nowo otwarte Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM
w Katowicach, gdzie mogli się m.in. zaznajomić z nowoczesnymi technikami
nauki fizjologii w technologii 3D oraz
odbyć warsztaty z wykorzystaniem techniki symulacji medycznej. Do dyspozycji
uczestników zostało udostępnionych
sześć pomieszczeń symulacyjnych
(w tym sala operacyjna, sala intensywnej

terapii, dwie sale SOR oraz dwie sale
pediatryczne) oraz symulator karetki
i obszar symulacji przedszpitalnej, gdzie
mogli poznać nowe techniki nauczania
wprowadzane na uniwersytetach medycznych.

Sukces naukowców SUM na kongresie w Istambule
Dr n. med. Roman Nowak, pracownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Ortopedii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu oraz współpracownicy: mgr Justyna Szota, prof. Urszula Mazurek, dr Marek Bożek, dr Maciej Wrotniak otrzymali prestiżową nagrodę „Jacques Duparc Award na 14ᵗʰ EFORT Congress The European
Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology za poster pt. Expression of Vitamin D Receptor (VDR) responsive
genes in paravertebral muscles of Juvenile and Adolescent Idiopathic
Scoliosis.
Praca była realizowana w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ortopedii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
we współpracy z Katedrą i Zakładem Biologii Molekularnej Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu .
W kongresie uczestniczyło 6800 specjalistów z ortopedii i traumatologii z całego świata. Zaprezentowano 4500 abstraktów. Praca dr Romana Nowaka została nagrodzona jako jedna z 10 najlepszych prac
prezentowanych podczas kongresu. Grono wyróżnionych reprezentowało jednostki naukowe z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Turcji, Niemiec, Szwajcarii, jedynym z Polski był dr Roman Nowak.

Zdj.: EFORT Head Office

Gruzińska delegacja w CDiSM
11 lipca Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odwiedzili gruzińscy lekarze pogotowia ratunkowego oraz przedstawiciel Ministerstwa Pracy, Zdrowia
i Spraw Socjalnych Gruzji.
Wizyta w CDiSM była częścią realizacji projektu „Działajmy razem II —
rozwój potencjału i współpracy w zakresie redukcji ryzyka katastrof
naturalnych i ich prewencji w samorządach lokalnych Gurii
i Samcche-Dżawachetii” prowadzonego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Podczas wizyty w CDiSM goście uczestniczyli w pokazie symulacji
medycznej w strefie przedszpitalnej, zwiedzili część symulacyjną
Centrum oraz zapoznali się z infrastrukturą medyczną
i informatyczną.
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Otwarcie Pracowni Uroterapii W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka
6 września w SPSK nr 6 SUM Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Pracownię Uroterapeutyczną zaplanowaną z myślą o dzieciach z rozszczepem kręgosłupa, które w wyniku choroby muszą
nauczyć się w szczególny sposób zadbać o higienę układu moczowego. Otwarcie i funkcjonowanie Pracowni jest możliwe dzięki środkom
zebranym podczas Balu Wojewody Śląskiego i jest częścią dużego
projektu Fundacji Spina, który zakłada kompleksową pomoc dzieciom z rozszczepem kręgosłupa. W ciągu najbliższego roku opieką
Pracowni zostanie objętych ponad dwadzieścioro dzieci, dla których
zostanie opracowany indywidualny program nauki samodzielnej toalety.

Pracownia zorganizowana jest na wzór ośrodka uroterapeutycznego będącego częścią Queen Silvia Hospital w Geteborgu. Wsparcia merytorycznego ośrodkowi udziela uroterapeutka dr Magdalena VuMinh-Arnell. Zespół prowadzący Pracownię – lekarz urologii dziecięcej, pielęgniarka oraz pracownik
Fundacji – zostali przeszkoleni w ośrodku uroterapeutycznym
w Geteborgu.
W uroczystości otwarcia Pracowni uczestniczyli: Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk, kierownik oddziału chirurgii dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka — prof. Janusz Bohosiewicz oraz prof. Anita Olejek, a także przedstawiciele podopiecznych Fundacji Spina.
Zdj.: https://www.facebook.com/FundacjaSpina

Nowa karetka dla noworodków
2 sierpnia Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka otrzymało nową karetkę do
transportu noworodków. Karetka „N” jest
wyposażona w sprzęt najwyższej klasy, w
tym nowoczesny inkubator transportowy.

Wyjątkowe czworaczki!

Koszt ambulansu to ponad pół miliona
złotych. Pieniądze na jej zakup zebrano
zarówno podczas koncertu charytatywnego, jak i pozyskano od sponsorów - m.in. :
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Fundacji
"Iskierka", Stowarzyszenia Narodowy
Fundusz Ochrony Zdrowia oraz PZU.

Mania, Natasza, Jagoda i Tosia z Sosnowca są pod troskliwą
opieką specjalistów z poradni okulistyki dziecięcej w szpitalu
klinicznym przy Ceglanej w Katowicach. Dziewczynki przyszły
na świat w kwietniu tego roku. Są wcześniakami, ale szybko
nadrabiają zaległości. Konieczna jest jednak stała kontrola
stanu ich wzroku.
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Dzień Bohatera w Szpitalu przy Ceglanej
2 sierpnia 2013 roku to data, która z pewnością przejdzie
do historii Oddziału Okulistyki Dziecięcej w SPSK Nr 5 SUM
w Katowicach. Małych pacjentów odwiedzili komandosi z
jednostki specjalnej z Lublińca. Wszystko po to, aby pokazać dzieciom, że warto podejmować walkę z przeciwnościami losu, starać się być dzielnym i kierować się w życiu zasadami ważnymi dla każdego żołnierza. "Z choroby można się
wyleczyć, można skutecznie ją pokonać, można także sprawić, że szpital nie będzie się kojarzył dziecku tylko z przykrościami" - podkreśliła dr hab. Erita Filipek, okulistka ze szpitala klinicznego przy Ceglanej w Katowicach.

Nowe ambulatorium
Od 9 września pacjenci Szpitala Klinicznego przy Ceglanej mogą korzystać z porad okulistów i alergologów w
drugiej części ambulatorium, która została oddana do
użytku po generalnym remoncie.
Dzięki modernizacji poradnie zostały wyposażone w
nowy system wentylacyjny, nowoczesną instalację gazów medycznych oraz klimatyzację. W gabinetach dominują jasne kolory: zielony, beżowy, biały. Z myślą o
komforcie pacjentów powstały także nowa szatnia i
przestronna poczekalnia. „Wierzę, że to miejsce będzie
przyjazne chorym, a przede wszystkim w pełni dostosowane do ich potrzeb” – podkreśla prof. Ewa MrukwaKominek, z-ca dyrektora ds. medycznych SPSK nr 5
przy Ceglanej. Koszt remontu tej części ambulatorium
to ok. miliona złotych.

Językoznawcy pomagają lekarzom
Projekt "Komunikacja w ochronie zdrowia – relacje lekarz
pacjent i ich uwarunkowania" realizują w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach językoznawcy z Uniwersytetu Śląskiego. Realizowany w Szpitalu projekt sprzyja
refleksji lekarzy nad sposobem komunikowania z pacjentem.
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Międzynarodowa konferencja kardiologiczna (ISIIC) 2013
W dniach 13 –14 września Górnośląskie Centrum Medyczne już po
raz trzeci było organizatorem międzynarodowej konferencji kardiologicznej z udziałem znakomitych
wykładowców z Polski i z zagranicy.
Wartość dydaktyczną tego wydarzenia dodatkowo wzbogaciły liczne
transmisje z zabiegów w GCM.
Dwudniowy program obejmował 3
główne kategorie:

Światowy Dzień Serca

Stan wiedzy na temat obrazowania
wewnątrznaczyniowego: komplek-

W dniu 29 września 2013 r. już po raz
jedenasty w Polsce obchodzony był Światowy Dzień Serca. Z tej okazji Górnośląskie
Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
zorganizowało w niedzielę 29 września w
godz. od 12:00 do 18:00 w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach bezpłatne
badania. Badania obejmowały konsultacje
kardiologiczne i neurologiczne, porady z
zakresu rehabilitacji a także pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała, pomiar glukozy
oraz badanie echokardiograficzne po wcześniejszej konsultacji kardiologicznej.
Podczas akcji specjaliści wiodącego ośrodka kardiologicznego w którym wykonywane
są najnowocześniejsze technologicznie
procedury z zakresu kardiologii w leczeniu

Interdyscyplinarna współpraca – sukcesem w terapii
W dniach 19-21 września w Wiśle
odbyła się XXXI Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
„Interdyscyplinarna współpraca –
sukcesem w terapii”. Organizatorem
Konferencji była Katedra i Zakład
Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego SUM. Najwyższy poziom
merytoryczny konferencji gwarantował

udział wielu znakomitych osobistości akademickich z kraju i zagranicy, prezentujących najnowsze osiągnięcia badawcze i kliniczne. JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki objął konferencje honorowym patronatem. W
spotkaniu uczestniczył Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

sowe spojrzenie na obrazowaniu
tętnic wieńcowych
Imaging w interwencji strukturalnych serca:
do przedstawienia
obecnego podejścia w celu zobrazowania
przewodnika Przezskórne
interwencje w leczeniu strukturalnej choroby serca
Obrazowanie mięśnia sercowego: Zintegrowane podejście do oceny zawału perfuzji, funkcja skurczowa i niedokrwienia / reperfuzji

niewydolności serca, zaburzeń rytmu,
choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego przedstawili i wyjaśnili mieszkańcom regionu istotne zagadnienia związane z leczeniem i zapobieganiem chorób
układu krążenia.
Zwracali także uwagę czy zaobserwowane przez pacjentów objawy jak np. osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, bóle w
klatce piersiowej czy kołatania serca
winny skłonić do wizyty w poradni kardiologicznej i jak należy prowadzić działania
profilaktyczne by uniknąć poważnych
chorób układu krążenia i ich konsekwencji.

Wizyta w Kuopio
W dniach 9-12 września Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik odwiedziła University of
Eastern Finland w Kuopio. Pani Prorektor
spotkała się m.in. z Hilkką Soininen — Dziekan Faculty of Health Sciences. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy
Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Faculty
of Health Sciences.
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III Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

IT w zdrowiu – zmiany w sektorze
zdrowia 2014 r. i prognoza 2014-2020
Śląska Sieć Metropolitalna we współpracy z Samorządem Miasta Gliwice oraz Politechniką Śląską w Gliwicach była organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „IT w
zdrowiu – zmiany w sektorze zdrowia 2014 r. i prognoza 20142020”, która odbyła się w dniach 18-19 września 2013 roku.
Przedmiotem konferencji były zaplanowane na najbliższe lata
rozwiązania wynikające ze strategii zmian w systemie ochrony
zdrowia w latach 2012-2015. Przedstawione zostały także najnowsze rozwiązania w technologiach informatycznych oraz
współczesne osiągnięcia techniki w branży usług medycznych.
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
objął konferencję honorowym patronatem.

W dniach od 16 do 18 września b.r. w Katowicach odbywał
się III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw .
Najważniejsze wydarzenie sektora MŚP w ciągu trzech dni
zgromadziło najbardziej wpływowe osoby z kraju i z zagranicy.
Wśród Gości Honorowych znaleźli się Prezydent RP — Bronisław Komorowski, Antonio Tajani — Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Janusz Piechociński — Wicepremier, Minister Gospodarki
oraz Jerzy Buzek — Premier Rządu RP w latach 1997-2001,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 20092012. Zaproszenie do Rady Programowej Kongresu przyjął
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
W spotkaniu uczestniczył również Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. n. med. Damian Czyżewski. 17 września w ramach Kongresu odbyła się także XL uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z udziałem Rady Krajowej Izby Gospodarczej i
Rad Izb Gospodarczych Województwa Śląskiego, na której
obecny był Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Wręczenie prawa
wykonywania zawodu

10 września w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyła
się uroczystość wręczenia lekarzom i lekarzom dentystom
– tegorocznym absolwentom – ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Na uroczystości obecni byli: Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan
Duława oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.

Problem otyłości dzieci i młodzieży, czy kobiet planujących
macierzyństwo, aspekty psychologiczne otyłości i jej powikłań – to niektóre tematy IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, który odbywał się od 12 do 14
września w Zawierciu. Podczas Zjazdu rozmawiano m.in. o
rzadko poruszanym problemie powiązań pomiędzy tkanką
tłuszczową i mięśniową i tym co następuje w efekcie rozdźwięku pomiędzy tymi regulacjami. Nie zabrakło także
wykładów na temat współpracy ciała z psychiką w leczeniu otyłości. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki objął zjazd honorowym patronatem. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła prof. dr hab. n.
med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, kierownik
Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry
Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

24 września 2013 Politechnika Śląska oraz Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju zorganizowały konferencję pn.
„Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za
pomocą programów NCBR”. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o ofercie NCBiR, wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki. Intencją
organizatorów była również wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania projektami finansowanymi
z programów NCBiR. W konferencji uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik.
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Porozumienie o współpracy

XXIII Forum Ekonomiczne
W dniach 3-5 września 2013 w Krynicy odbywało się
XXIII Forum Ekonomiczne. Już od kilkunastu lat elity
polityczne, gospodarcze i intelektualne Europy Środkowo-Wschodniej, uczestnicząc w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój, podejmują dialog o przyszłości
Europy i świata. Od początku istnienia Forum krynickie jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W tegorocznym
spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. n. med. Damian Czyżewski.

15 lipca, w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło
się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem
Śląskim w Katowicach a
Agencją Rozwoju Lokalnego
S.A.
w
Sosnowcu—
koncesjonariuszem Sosnowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego.
Na uroczystości obecni byli
m.in.: Dyrektor Sosnowieckiego
Par ku
Nau ko wo Technologicznego Monika
Zając, Członkowie Rady SPNT
– Przewodniczący Rady, Dyrektor Instytutu Informatyki
UŚ prof. dr hab. inż. Zygmunt

Wróbel, Prorektor SUM ds.
Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk, Naczelnik Wydziału
Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w
Sosnowcu Danuta Pająk
Gruszczyńska, Doradca Prezydenta Sosnowca ds. gospodarczych Artur Wiśniewski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki
Śląskiej dr Arkadiusz Szmal,
sekretarz Rady SPNT Piotr
Pluta oraz pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju
sieci współpracy Dariusz Laska i Sylwia Ledwoch z Biura
Współpracy z Gospodarką.

Termomodernizacja Domu Studenta nr 3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w ramach zrealizowanej w 2012 roku termomodernizacji Domu Studenta nr 3
w Katowicach-Ligocie, zastosował dwa środki poprawy efektywności energetycznej tj.:
Zawarł Umowę na realizację prac budowlano-instalacyjnych
przeprowadzonych w ramach termomodernizacji Domu Studenta nr 3, określoną w 10 ust. 2, pkt 1 cytowanej Ustawy,
Zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr
157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493), określone w
10 ust. 2, pkt 4 cytowanej Ustawy.
W efekcie przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych
w ramach termomodernizacji Domu Studenta nr 3 w Katowicach-Ligocie, Uczelnia zaoszczędziła 766 GJ/rok energii cieplnej niezbędnej do ogrzania modernizowanego Domu Studenta.

Inwestycje w Szpitalu im. Św. Barbary
13 sierpnia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu uroczyście otwarto Bank Tkanek i Komórek oraz tunel do transportu chorych z lądowiska do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 19 września do
nowo otwartych inwestycji dołączyły zmodernizowane oddziały Centralnego Traktu Operacyjnego. W uroczystości
otwarcia udział wziął prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski.

Honorowe Odznaki PTDL
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej uhonorowało Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystynę Olczyk oraz prof. dr hab.
n. med. Barbarę Błońską-Fajfrowską odznakami
„PTDL w uznaniu zasług”, dziękując za życzliwe wspieranie swoim autorytetem działalności Katowickiego
Oddziału PTDL. Odznaki zostały wręczone podczas
uroczystości otwarcia XVIII Zjazdu PTDL, która odbyła
się 15 września w Warszawie.

Sesja Rady Miejskiej w Bytomiu
23 września Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Dziekan
Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska-Niedworok uczestniczyły w sesji
Rady Miejskiej w Bytomiu, podczas której przedstawione zostały osiągnięcia bytomskiej medycyny, prezentowane przez prof. dr hab. n. med. Marka Motykę, prof.
dr hab. n. med. Małgorzatę Muc-Wierzgoń, prof. dr
hab. n. med. Anitę Olejek, prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia.
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Zgromadzenia zakonne w medycynie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz
Instytut Historii Sztuki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
PAN w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić na konferencję w dniu 14 X 2013 r.,
pt. Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu
pod patronatem
JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
Miejsce konferencji : Aula Kampusu WFzOML, ul. Jedności 8 Sosnowiec

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej
W dniach 14-15 października b.r.
w budynku Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach przy ul. Jedności 8
w Sosnowcu odbędzie się I Ogólnopolska
Konferencja naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej. Wydarzenie powiązane
jest z uroczystym otwarciem nowych
obiektów WFzOML. Konferencja dedykowana jest przede wszystkim studentom
kierunku analityka medyczna z całego
kraju i ma być się doskonałą okazją nie
tylko do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy z dziedziny biologii molekularnej i genetyki, ale również świetną zabawą i miejscem poznania studentów
z innych miast Polski. Konkurs prac, który
odbędzie się pierwszego dnia Konferencji,
w trakcie Sympozjum Naukowego,
z pewnością wniesie nutkę zdrowej rywalizacji, a interesujące wykłady pomiędzy

poszczególnymi prezentacjami staną się
okazją do poznania cenionych wykładowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach oraz Ich punktu widzenia
na ogromne postępy, które możemy zaobserwować w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej. Drugiego dnia odbędzie
się debata studentów kierunku analityka
medyczna z całej Polski, podczas której
poruszone zostaną istotne z naszego
punktu widzenia tematy. Organizacją
przedsięwzięcia zajmuje się Śląska Medycyna Laboratoryjna - Organizacja studencka studentów kierunku analityka
medyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy współpracy
z Władzami Uczelni.
Więcej informacji:
http://sml.sum.edu.pl/ .
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PRO MEMORIA

prof. dr hab. n. med. Tadeusz MANDECKI
Emerytowany kierownik II Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii, w latach 1986-1990 prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach, członek wielu instytucji i organizacji naukowych,
uhonorowany m. in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zm. 13 lipca 2013 r.

dr n. hum. Alfred PUZIO
Emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, bibliotekoznawca, historyk medycyny, członek Honorowego Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Głównej
Biblioteki Lekarskiej”, wykładowca i wychowawca obozów szkoleniowo-wychowawczych Studenckiego Towarzystwa Naukowego w Ustroniu-Jaszowcu, sekretarz naukowy „Wiadomości Lekarskich”,
członek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji odznaczony Krzyżem Oficerskim
i Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”.
Zm. 1 sierpnia 2013 r.

prof. dr hab. n. med. Edmund ROGALA
Emerytowany Kierownik Kliniki Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Prorektor ds. Klinicznych w latach 1984-1990, Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
w latach 1996-1999, Konsultant wojewódzki ds. alergologii, Członek wielu towarzystw naukowych
w tym założyciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zasłużony dla rozwoju naszej Uczelni
i Regionu w zakresie alergologii. W uznaniu zasług odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim
i Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zm. 25 maja 2013 r.

lek. med. Barbara ZWOLIŃSKA-KARAFIOŁ
Specjalista chorób dzieci, specjalista nefrolog, pracownik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Zm. 8 września 2013 r.

Warto zobaczyć
Relacja z wręczenia stypendiów Polpharmy .
Wśród stypendystów znalazł się doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego — Dariusz Suchy. Mgr Dariusz Suchy jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM i słuchaczem
studiów doktoranckich WFzOML. Realizuje doktorat w Katedrze Farmakologii
Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Promotorem rozprawy doktorskiej jest
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień.

Relacja z SUMWars – I Wojen Symulacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Relacja z Dziecięcej Akademii Sztuki Kulinarnej
Aktualności TVP Katowice, w 16 minucie programu

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

