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W dniu 4 października 2013 r. w sali wykładowej A-3 im. prof. dr. hab. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie, odbyła się uroczysta
I n a u g u r a c j a Ro k u
Ak a de m i c k i e g o
2013/2014.
Uroczystość kończyła również obchody 65lecia powstania Uczelni. „Także jestem absolwentem SUM i z sentymentem wracam pamięcią do chwil, które przeżyłem studiując w Katowicach i Zabrzu. Inauguracja jest okazją do
spotkań, podzielenia się niezapomnianymi
wspomnieniami z bogatego życia studenckiego. Widzimy te same sale ćwiczeniowe, akademik. Ale musimy spojrzeć na te miejsca oczami współczesnych studentów. Uczelnia musi
nadążać za kolejnymi pokoleniami studentów,
stwarzając im jak najlepsze możliwości do
nauki.” - powiedział JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki wymieniając działania podejmowane dla poprawy bazy dla studentów.
Rektor wspomniał też o planach budowy Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu oraz staraniach SUM o środki na utworzenie centrum
rozwoju i transferu technologii biomedycznych
Silesia oraz centrum szkolenia, nowych technologii i leczenia wewnątrznaczyniowego chorób naczyń obwodowych w KatowicachLigocie, a także na budowę Śląskiego Centrum Farmacji w Sosnowcu. Łączna wartość
projektów zgłoszonych przez Uczelnię to ponad 350 mln zł.
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

Za wybitne osiągniecia i zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, JM Rektor przyznał
Medale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
pracownikom Uczelni: Pani Profesor Ligii
Brzezińskiej-Wcisło, Pani Profesor Beacie
Kos-Kudła, Pani doktor habilitowanej Marii
Pytlik, Panu doktorowi habilitowanemu Janowi Szewieczkowi.
Odznaki „Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” otrzymali:
Pani Profesor Przemysława Jarosz-Chobot,
Pani doktor habilitowana Marta Tanasiewicz,
Pan doktor Robert Wojtyczka, Pani doktor
Irena Dyner-Jama.
W trakcie uroczystości wręczone zostały
także Nagrody Ministra Zdrowia — prof. Michałowi Tenderze oraz dr hab. Alicji Grzance. Wiceminister zdrowia wręczył również
powołanie na członka Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n.
med. Violetcie Skrzypulec-Plincie.
Tradycyjnie, ostatnim punktem inauguracji
roku akademickiego był wykład, który w tym
roku wygłosił prof. Tomasz Szczepański pt.
„Onkologia Dziecięca — wielkie osiągniecia
i jeszcze większe wyzwania”.
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Otwarcie kampusu Wydziału Farmaceutycznego
zaproszeni goście, którzy na ręce Władz Uczelni złożyli gratulacje z okazji otwarcia kampusu. Po tych wystąpieniach uroczyście przecięto wstęgę i oficjalnie otwarto nowy kampus Wydziału.
Pomysł stworzenia kampusu narodził się 9 lat temu. Pierwszy
budynek kampusu, pozyskany za kwotę 17 mln zł przyznanych
przez Ministerstwo Zdrowia został otwarty w 2006 roku. Kolejny
etap rozbudowy kosztował 33 ,5mln zł — Ministerstwo Zdrowia
przyznało 23 mln zł, 8 mln przekazał ówczesny marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski, a 2,5 mln dołożyły
władze Sosnowca. To pozwoliło na wybudowanie kolejnego,
sześciokondygnacyjnego budynku, sali wykładowej oraz — dodatkowo — na zakupienie znajdujących się w bliskim sąsiedztwie dwóch jednokondygnacyjnych pawilonów.

W dniu 15 października został uroczyście otwarty nowy kampus Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu. Uroczystość otworzył Dziekan
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka witając dostojnych gości i prosząc o poprowadzenie uroczystości Panią
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystynę Olczyk. Pani Prorektor przybliżyła zgromadzonym
historię Wydziału, w tym budowę Kampusu. Jak podkreśliła,
dzisiejsza uroczystość nie byłaby możliwa bez hojnego wsparcia Ministerstwa Zdrowia, władz województwa oraz miasta
Sosnowca. „Jest to nowy rozdział w historii Wydziału Farmaceutycznego. Nowe obiekty, które dziś uroczyście otwieramy,
stworzą lepsze warunki do pracy i nauki oraz przyczynią się
do większej konsolidacji społeczności akademickiej.” – powiedziała Pani Prorektor prof. Krystyna Olczyk. JM Rektor
SUM prof. Przemysław Jałowiecki wyraził nadzieję, że przed
wydziałem otwierają się nowe, ogromne możliwości:
„Warunki pracy nauczycieli i warunki studiowania zdecydowanie się poprawią. Mam nadzieję, że przełoży się to na
efektywność zarówno wyników nauczania, jak i efektywność
w sferze naukowej bowiem potencjał w tym Wydziale jest
olbrzymi.” – powiedział JM Rektor. Następnie głos zabrali

Obecnie kampus Wydziału Farmaceutycznego to trzy, połączone przewiązkami, nowe obiekty, o łącznej powierzchni użytkowej 9000 m2, zlokalizowane wraz z trzema parterowymi pawilonami na terenie o łącznej powierzchni 14500 m2.
Nietuzinkowy projekt architektoniczny kampusu jeszcze przed
otwarciem zdobył uznanie internautów zwyciężając w głosowaniu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.
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Pierwsze zabiegi z użyciem Gamma Knife
Pierwsze zabiegi z użyciem aparatu do leczenia radiochirurgicznego
Gamma Knife przeprowadzono 16 października w nowym ośrodku
onkologicznym powstającym na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 SUM w Katowicach. To pierwsze urządzenie Gamma Knife w województwie śląskim, drugie w Polsce
i jedno z około trzystu na świecie.
Zabieg z użyciem Gamma Knife pozwala na leczenie zmian patologicznych bez użycia skalpela. Przeprowadzenie zabiegu nie wymaga otwarcia czaszki, pacjent niemal natychmiast po zabiegu może
wrócić do normalnych czynności. Ta przełomowa metoda ułatwia
leczenie niewielkich zmian zlokalizowanych głęboko w mózgu.
Wiązki promieniowania są precyzyjnie skoncentrowane na obszarze
przeznaczonym do leczenia i nie powodują uszkodzenia zdrowych
tkanek. Pierwsze zabiegi z wykorzystanie nowoczesnego aparatu
oraz szkolenie specjalistów nadzoruje wybitny znawca Gamma
Knife prof. Jean Regis z Uniwersytetu w Marsylii.

Pierwsze w Polsce przeszczepy komórek u chorych na SM
Nową metodę terapii chorych na stwardnienie rozsiane —
autologiczne przeszczepy komórek krwiotwórczych — zastosowano z powodzeniem już u 9 chorych w Polsce. Zabiegi są przeprowadzane tylko w jednej placówce w kraju — Klinice Hematologii w
Katowicach.
Stwardnienie rozsiane jest nieuleczalną, przewlekłą chorobą atakującą centralny układ nerwowy. To najczęstsza przyczyna niepełnosprawności młodych dorosłych. Przeszczepy pobranych wcześniej od chorych i poddanych specjalnym zabiegom komórek dają
szansę na zatrzymanie postępu choroby, a nawet cofnięcie objawów SM.
Od lat Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku jest ośrodkiem
referencyjnym. Leczonych jest w niej corocznie ponad 13.000
pacjentów z województwa śląskiego oraz z innych regionów Polski
i z zagranicy. Klinika została uznana dwukrotnie za najlepszy
ośrodek hematologii i przeszczepiania szpiku w Polsce w rankingu Newsweek Poland. W 2012 r., po raz pierwszy w Polsce, w
Klinice przeprowadzono z powodzeniem przeszczepienie komórek mezenchymalnych u osoby dorosłej.
„Nadrzędnym celem naszej działalności jest niesienie pomocy
ciężko chorym pacjentom. Najliczniejszą grupę stanowią chorzy z
nowotworami układu krwiotwórczego, w szczególności z białaczkami i chłoniakami. Diagnozujemy i leczymy również pacjentów z
niedokrwistościami, chorobami immunologicznymi i dysfunkcjami
genetycznymi oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Bardzo ważnym kierunkiem naszej działalności jest transplantologia szpiku.
W tej dziedzinie jesteśmy niekwestionowanym liderem w kraju i
należymy do ścisłej czołówki europejskiej. W ostatnich latach
liczba wykonywanych zabiegów wzrosła do 200 rocznie, w tym
1/3 najtrudniejszych od dawców niespokrewnionych z niepełnymi zgodnościami w układzie HLA.” - mówi prof. Sławomira KyrczKrzemień, Kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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Inauguracja Uniwersytetu Licealisty
lejne. Do projektu może przystąpić każde liceum przeprowadzające
egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.
Rekrutacja do tegorocznego projektu edukacyjnego odbywała się
stopniowo. Do udziału mogli zgłosić się uczniowie, którzy uzyskali
w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą,
z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka oraz mają na
swoim koncie inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach. Do
pierwszej edycji zgłosiło się ok. 80 osób, z których komisja konkursowa wyłoniła 20 najlepszych. Przez cały rok szkolny, pod okiem
pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, będą zapoznawać się z takimi dziedzinami wiedzy jak
genetyka medyczna, fizjologia, anatomia, biochemia z elementami
diagnostyki laboratoryjnej i zdrowie publiczne.

24 października w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
SUM odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Licealisty.
Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, prof. dr
hab. n. med. Jerzy Wojnar — prodziekan ds. studenckich oraz
dr hab. n. med. Tomasz Francuz — koordynator Uniwersytetu
Licealisty. Słuchacze zostali uroczyście pasowani na studentów przez Dziekana Wydziału, a następnie wysłuchali wykładu
inauguracyjnego „Edo ergo sum — filozofią XXI wieku” prof. dr
hab. n. med. Magdaleny Olszaneckiej-Glinianowicz. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości licealiści zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, gdzie wzięli udział w pokazie
pierwszej pomocy i zapoznali się z możliwościami symulacji
medycznej.

Projekt realizowany jest przez Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a jego celem jest popularyzacja
studiów w obszarze medycznym, pogłębianie wiedzy
i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, a także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Uniwersytet Licealisty to unikatowa propozycja dla osób, które
swoją przyszłość chcą związać z medycyną. W projekcie edukacyjnym mogą brać udział uczniowie drugiej i trzeciej klasy
liceum, które zawarło porozumienie z SUM w zakresie sprawowania opieki merytorycznej. W tej chwili współpracę
z uczelnią podjęło już 12 placówek, a wciąż zgłaszają się ko-

Bajkowa poczekalnia z Kubusiem Puchatkiem
10 października Kubuś Puchatek odwiedził małych pacjentów czekających na wizytę w Szpitalu Klinicznym nr 5 przy Ceglanej w Katowicach. Dziecięcy bohater otworzył bajkową poczekalnię, w której
znalazły się zabawki dostosowane do potrzeb dzieci z chorobami
wzroku.
Mali pacjenci będą mogli tu spędzić czas w oczekiwaniu na konsultacje i badania diagnostyczne. Bajkowa Poczekalnia ma pozwolić
oswoić się ze szpitalem i sprawić, że dzieci nie będą miały złych
wspomnień związanych z wizytą lekarską.
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X Jubileuszowa Konferencja „Profilaktyka w Medycynie

W dniach 18-19 października br. w Auli A3 im. Prof. Witolda
Zahorskiego odbyła się X Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”, zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM. Tegoroczne spotkanie miało szczególny, jubileuszowy charakter,
któremu Honorowego Patronatu udzielił Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. dr hab. Zbigniew
Gąsior, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach-Ochojcu.
W uroczystości udział wzięli znamienici goście m.in.: Dyrektor
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Grzegorz Nowak, Prezydent Miasta Katowice Piotr
Uszok, Duszpasterz Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej ks.
Krzysztof Tabath, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Przewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Dr Mariola Bartusek, Dyrektorzy Centralnego Szpitala Klinicznego oraz Szpitala
Klinicznego nr 7 w Katowicach-Ochojcu, a także Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Profesor Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Violetta Skrzypulec-Plinta,
Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda,
Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu: dr hab. Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr hab. Lesław Niebrój, Prodziekani Wydziału Lekarskiego w Katowicach: prof. Andrzej Witek, prof. Jerzy Wojnar, dr
hab. Marek Waluga oraz Kierownik Dziekanatu WNoZ mgr Maria
Jachimczak.

poprawie skuteczności działań zapobiegawczych i leczniczych. W
Sesji Inauguracyjnej wykłady wygłosili prof. Jan Zejda oraz prof. Jan
Duława. W kolejnych siedmiu sesjach w czasie dwudniowej Konferencji wygłoszono 19 referatów programowych. Wykładowcami byli:
prof. Piotr Jankowski (CMUJ Kraków), prof. Józef Drzewoski (UM
Łódź) oraz z SUM prof. Anna Obuchowicz, dr hab. Jan Szewieczek,
prof. Zbigniew Gąsior, prof. Bogusław Okopień, prof. Katarzyna Mizia-Stec, prof. Krzysztof Ziaja, dr hab. Wacław Kuczmik, dr med.
Grzegorz Biolik, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło, prof. Irena KrupkaMatuszczyk, dr hab. Zbigniew Lorenc, dr hab. Bogdan Michalski,
prof. Jerzy Sikora, prof. Krzysztof Sodowski, dr hab. Lesław Niebrój,
dr hab. Czesław Marcisz, dr hab. Jacek Durmała. W pierwszym dniu
Konferencji odbyła się także Sesja Studencka, w której członkowie
Kół STN Wydziału Nauk o Zdrowiu wygłosili 9 referatów. Sesję prowadzili: prof. Katarzyna Mizia-Stec oraz dr hab. Grażyna MarkiewiczŁoskot. W tegorocznej konferencji wzięło udział 360 uczestników:
lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, a także studentów. Podczas Konferencji chętni mogli zwiedzić wystawę firm farmaceutycznych i sprzętu medycznego. Tegoroczna konferencja została
bardzo wysoko oceniona przez uczestników. Podkreślano zarówno
jej wysoki poziom merytoryczny, jak również stronę organizacyjną.

Uroczystość otworzył prof. Zbigniew Gąsior przedstawiając 10letnią historię Konferencji ,w czasie której wzięło udział ponad
3500 uczestników, wygłoszono 264 referaty w 85 sesjach wykładowych. Przedstawił także działania Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie profilaktyki oraz promocji zdrowia. Oficjalnego
otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego Prof. Przemysław Jałowiecki.
Konferencja poświęcona była zagadnieniom profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny: w zakresie
chorób układu krążenia, diabetologii, ginekologii i położnictwa,
onkologii, psychiatrii, dermatologii, pediatrii i geriatrii. Umożliwiła prezentację aktualnych wytycznych postępowania służących

Przesłano przez: prof. Zbigniew Gąsior
Więcej zdjęć: Profilaktyka w Medycynie
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Dni Otwarte WFzOML
W dniach 24-25 października Wydział Farmaceutyczny z
Oddziałem medycyny Laboratoryjnej SUM zorganizował Dni
Otwarte.

Dwa dni pokazów, warsztatów, a także spotkań z wykładowcami i studentami wydziału przygotowano szczególnie z myślą o przyszłych maturzystach, którzy zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów.

Katedry WFzOML przygotowały szereg pokazów, eksperymentów i warsztatów. Uczniowie mogli samodzielnie wykonać
m.in. kapsułkę leku, dowiedzieć się jak sporządzić kolorowy,
płonący żel, jak odbarwić płatki róż, czy przygotować ciepłe
lody.

W programie dni otwartych znalazły się też: możliwość przeprowadzenia analizy masy ciała, porównania pod mikroskopem komórek krwi zdrowych i chorych ludzi, obserwacji hodowli roztoczy alergennych i wiele innych.
W ciągu dwóch dni Wydział Farmaceutyczny odwiedziło ponad pół tysiąca osób, głównie licealistów i gimnazjalistów.

Str. 7

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

II Piknik Wiedzy

17 października w Sosnowieckim Parku
Naukowo-Technologicznym odbyła się druga
edycja Pikniku Wiedzy. Dla osób odwiedzających Piknik Wiedzy wiele atrakcji przygotowali m.in. przedstawiciele Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli
zapoznać się z prezentacją multimedialną
dotyczącą technologii otrzymywania różnych
postaci leku oraz wymaganiami, jakie muszą zostać spełnione w trakcie ich sporzą-

dzania. Odwiedzający mogli także samodzielnie wykonać (według instruktażu
prowadzącego) kapsułkę żelatynową
twardą, stosując różne wypełnienia.
Zaprezentowane zostały również genetycznie modyfikowane rośliny i hodowle
promieniowców. Wszyscy chętni mogli
się poddać badaniu określającemu
procentową zawartość tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała, masę
tkanki tłuszczowej w kg , beztłuszczową
masę ciała, masę mięśni, ogólną objętość wody w organizmie, masę kości,

podstawową przemianę materii, wiek
metaboliczny, wskaźnik tłuszczu wisceralnego, wskaźnik masy ciała oraz
idealną wagę. W trakcie Pikniku Wiedzy uczestnicy mieli również okazję
zobaczyć pod mikroskopem jakie komórki są we krwi zdrowego człowieka,
a jakie we krwi i w szpiku kostnym
ludzi chorych.

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku

215 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście zainaugurowało we wtorek,
22 października, rok akademicki
2013/2014. Uczestników powitali: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral, kierownik UTW.
Uczestnicy odebrali legitymacje z rąk Pani
Prorektor prof. Krystyny Olczyk , a następnie
wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Wstań
z kanapy a przekonasz się ……” prof. dr
hab. n. med. Barbara Błońskiej-Fajfrowskiej.

Zajęcia dla Słuchaczy odbywać się będą
w formie wykładów – jeden po 1,5 godziny, dwa razy w miesiącu. Miejscem spotkań będzie sala wykładowa w budynku
Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
przy ul. Jedności 8. Głównym celem działalności Uniwersytetu III Wieku jest: poszerzanie wiedzy w dziedzinie opieki
medycznej poprawiającej jakość życia
ludzi, którzy zakończyli aktywność zawodową, kształtowanie wiedzy w zakresie
stosowania leków i suplementów diety,
propagowanie zdrowego stylu życia
i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja intelektualna i kulturalna.

Przewiduje się również uruchomienie
(częściowo odpłatnych) zajęć ruchowych w sali gimnastycznej mieszczącej w budynku Wydziału Farmaceutycznego z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy się przy ul.
Kasztanowej 3a. W zależności od zainteresowań Słuchaczy możliwe jest
także prowadzenie: lektoratów
z języków obcych, zajęć z podstaw
informatyki i obsługi Internetu, klubów
dyskusyjnych, warsztatów artystycznych (malarskich, muzycznych, tanecznych), kursów rękodzieła, zajęć
aktywizujących ruchowo: gimnastyka,
joga, nordic walking, pływanie, turystyka rowerowa i piesza.
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Medal dla Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie przyznało
Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu
w Katowicach Medal Ludziom i Ojczyźnie, jako
wyraz najwyższego uznania i wdzięczności. Medal na ręce JM Rektora prof. Przemysława Jałowieckiego przekazał podczas uroczystości odnowienia dyplomów prof. Jerzy Jurkiewicz.

Śląski Uniwersytet Medyczny nagrodzony

W dniu 11 października 2013 r. Prezydium
Wojewódzkiego Komitetu Stowarzyszenia
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia,
w podzięce za wieloletnia i aktywną współpracę w realizacji celów statutowych, uhonorowało Śląski Uniwersytet Medyczny statuetką „Przyjaciel Stowarzyszenia Narodowy
Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach.”
Przekazanie nagrody odbyło się podczas
uroczystej gali z okazji 40-lecia Stowarzyszenia NFOZ. W imieniu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego statuetkę odebrał Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. n med. Damian Czyżewski

Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia w Katowicach to instytucja, która
wydatnie wspiera publiczne zakłady opieki
zdrowotnej. Wsparciem rzeczowym
i finansowym w zakresie doposażenia bazy
sprzętowej objęte zostały również szpitale
kliniczne, dla których podmiotem tworzącym jest Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach. Tylko w ostatnich dwóch
latach ogólna wartość otrzymanych dotacji
przekroczyła 800 tys. zł. Wsparcie to uzyskały:
- Samodzielny Publiczny Centralny Szpital
Kliniczny im. prof. K. Gibińskiego SUM —
ultradźwiękowy aspirator tkanek
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr
6 SUM Górnośląskie Centrum Zdrowia
Dziecka im. Jana Pawła II — inkubator transportowy wraz z wyposażeniem dla karetki
„N” oraz dwa respiratory
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. A. Mielęckiego w Katowicach — Aparat
USG z funkcją Doplera.

I nagroda dla zespołu Lokalnego Punktu Kontaktowego SUM
Lokalny Punkt Kontaktowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działający w ramach Działu ds. Programów Międzynarodowych zwyciężył w konkursie na najoryginalniejszy pomysł na działalność sieci punktów kontaktowych RPK Politechnika Śląska, na okres trwania Programu
HORIZON 2020 tj. na lata 2014-2020.
Organizatorzy docenili m.in. propozycję wirtualnych szkoleń,
które pozwolą na szybkie dotarcie z informacją o Programie
HORIZON 2020 do szerokiego grona naukowców
i przedsiębiorców oraz targi pomysłów, które dadzą możliwość spotkania z wybitnymi naukowcami, a także z osobami
o podobnych zainteresowaniach oraz zmierzenia się
z różnymi opiniami na temat swoich pomysłów na projekty.

Lokalny Punkt Kontaktowy przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach obejmuje swym działaniem pracowników Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz sześciu szpitali klinicznych. Punkt Kontaktowy prowadzi swoją stronę internetową
http://pm.sum.edu.pl/, rozsyła informacje o konkursach do naukowców drogą e-mailową oraz pocztową, organizuje konsultacje
indywidualne oraz pomaga przy poszukiwaniu partnerów, składaniu wniosków, realizacji i rozliczaniu projektów. Pracownicy Punktu
uczestniczą w różnego typu szkoleniach i warsztatach, współpracują z innymi Punktami Kontaktowymi, stale poszerzając wiedzę, aby
jak najlepiej pomagać pracownikom Uczelni w aplikowaniu do projektów międzynarodowych.
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Z innego poziomu… motocyklem przez świat
24 października w sali wykładowej A-3 im. prof. W. Zahorskiego odbyło się spotkanie z cyklu” Z innego poziomu... „ organizowane co roku przez Wydział Nauk
o Zdrowiu SUM.
Gośćmi tegorocznej edycji byli motocykliści z Polskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Motocyklistów.
Członkowie PSNM przełamują stereotypy, jakie towarzyszą motocyklistom. Pokazują, że bariery istnieją jedynie w głowach, a jeśli się czegoś bardzo chce — nie
ma rzeczy niemożliwych. Miłośnicy motocykli z Polskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Motocyklistów mają na swoim koncie imponujące dokonania —
wyprawę na Nordkapp, do Armenii, a ostatnio do Władywostoku. W ten sposób
udowadniają, że możliwości osób niepełnosprawnych są ogromne.
Goście opowiedzieli o niesamowitych przeżyciach towarzyszących tym wyprawom, o pokonywaniu siebie i walce ze słabościami. Spotkanie z uczestnikami
wypraw Polskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Motocyklistów poprzedziła konferencja naukowa „Niepełnosprawność w ujęciu dyscyplinarnym”,
a zakończył koncert Sebastiana Riedla & CREE.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
W dniach 14-15 października odbyła się I Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Studentów Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu. Patronat honorowy nad Konferencją
objął Jego Magnificencja Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. Przemysław Jałowiecki. Organizatorem
Konferencji była Śląska Medycyna
Laboratoryjna, najmłodsza organizacja studencka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Pierwszego dnia Konferencji odbyło
się Sympozjum Naukowe podczas,
którego swoją obecnością zaszczycili m.in.: Pan prof. Jan Duława —
Pr o r e k to r ds . N au k i S UM
w Katowicach, Pani prof. Krystyna
Olczyk — Prorektor ds. Kształcenia
Podyplomowego
SUM
w Katowicach, Pan Kazimierz Górski — Prezydent Miasta Sosnowca,
Pani dr Teresa Kurzawa —
Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Wiceprzewodnicząca Oddziału Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach oraz Pani Moni-

ka Zając — Dyrektor Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
Tematem tegorocznego Sympozjum
by ł a „B i o lo g i a mo l e ku l a rn a
i genetyka w medycynie laboratoryjnej”. Wykład inauguracyjny pt.: „Quo
vadis -omy genom, transkryptom,
proteom, metabolom, metylom itp.
i co dalej?” podczas ceremonii
otwarcia Sympozjum wygłosił Pan
Profesor Aleksander Sieroń —
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii
Ogólnej, Molekularnej i Genetyki
SUM w Katowicach. Dalsza część
Sympozjum podzielona była na dwie
części: Sesję onkologiczną, która
rozpoczęła się wykładem Pani dr
hab. Ilony Bednarek — Kierownika
Zakładu Biotechnologii i Inżynierii
Genetycznej SUM w Katowicach oraz
sesję varia, która rozpoczęła się
wykładem Pana prof. Tomasza Wąsika, Kierownika Katedry i Zakładu
Mikrobiologii i Wirusologii SUM
w Katowicach. Podczas sesji miał
miejsce Konkurs Studenckich Prac
Naukowych, w ramach którego studenci prezentowali swoje prace
w charakterze doniesień ustnych
i plakatowych.

Drugiego dnia odbyła się III Debata Studentów Medycyny Laboratoryjnej — niezwykle burzliwa
i ciekawa debata przedstawicieli studentów kierunku analityka medyczna z całej Polski.
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Uroczystość odnowienia dyplomów
munt Stęplewski, prof. Henryk Grzybek.
„Przybyliście Państwo na dzisiejsze spotkanie bogaci w olbrzymie
doświadczenia życiowe, zawodowe i naukowe. Jesteście gronem
znakomitych i ofiarnych lekarzy różnych specjalności, których sukcesy zawodowe liczone są przede wszystkim tysiącami wyleczonych
chorych”– powiedział zwracając się do absolwentów JM Rektor SUM
prof. Przemysław Jałowiecki.
Po tym wystąpieniu JM Rektor wraz z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, prof. Maciejem Misiołkiem wręczyli dyplomy przedstawicielkom absolwentów:
wydziału lekarskiego Pani dr Zofii Cieślawskiej oraz oddziału stomatologicznego, Pani Teresie Sauermann. Następnie JM Rektor odczytał słowa przysięgi Hipokratesa, którą obecni na uroczystości absolwenci składali 50 lat temu.
4 października, po zakończeniu inauguracji roku akademickiego 2013/2014, odbyła się druga doniosła uroczystość —
odnowienia dyplomów. W obchodach jubileuszu 50-lecia
ukończenia studiów, połączonego z odnowieniem dyplomów
lekarza i lekarza-dentysty uczestniczyli: Władze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — JM Rektor prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów
i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, a także
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz
oraz licznie przybyli absolwenci, wśród nich osoby, które osiągnęły najwyższe profesorskie tytuły naukowe i stanowiska:
prof. Jerzy Jurkiewicz, prof. Ariadna Gierek-Łapińska, prof.
Mieczysław Fryczkowski, prof. Jacek Starzewski, prof. Zyg-

Zgromadzenia zakonne w medycynie
i farmacji na Śląsku i Zagłębiu
14 października 2013 r. w auli Kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyła się
konferencja pt. Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na
Śląsku i Zagłębiu”, zorganizowana przez Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Instytut Historii Sztuki im. Ludwika
i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie. Przewodniczącą
Komitetu Organizacyjnego była prof. dr hab. Bożena Urbanek.
Konferencja pod patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n.med. Przemysława
Jałowieckiego, ukazała całe bogactwo lecznictwa klasztornego na
Śląsku.
Konferencję otworzyli: Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk oraz
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.
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Centralna Inauguracja Roku
Akademickiego 2013/2014
Uczelni Medycznych

Uroczyste Dyplomatorium
W dniu 24 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 158 absolwentów
kierunku lekarskiego i 77 kierunku lekarskodentystycznego.

fot. A. Zadrzywilski , źródło: www.umed.wroc.pl

11 października 2013 roku JM Rektor SUM prof. dr hab.
n. med. Przemysław Jałowiecki uczestniczył w Centralnej
Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Uczelni
Medycznych. W tym roku jej gospodarzem był Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Inauguracja była uroczystością kończącą trzydniowe posiedzenie
Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: JM Rektor SUM prof.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, wiceprezydent Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski, wiceprezes
Śląskiej Izby Lekarskiej Halina Borgiel-Marek, Władze Wydziału, nauczyciele akademiccy oraz absolwenci i ich rodziny. W trakcie uroczystości wykład wygłosił prof. dr hab. n.
med. Marian Zembala.

XLVI uroczysta inauguracja roku
akademickiego Uniwersytetu
Śląskiego

Inauguracja roku akademickiego na
Politechnice Śląskiej
1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykład inauguracyjny pt.
„Reindustrializacja szansą dla Europy” wygłosił prof. dr. hab.
inż. Jerzy Buzek. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

źródło: www.us.edu.pl

Inauguracja roku akademickiego
w Uniwersytecie Ekonomicznym
3 października br. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach. Do uroczystej immatrykulacji przystąpili najlepsi
przedstawiciele wszystkich czterech wydziałów uczelni: Wydziału Ekonomii, Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, Wydziału
Informatyki i Komunikacji oraz Wydziału Zarządzania. Śląski
Uniwersytet Medyczny reprezentowała Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

2 października w Uniwersytecie Śląskim odbyła się
uroczystość inauguracji roku akademickiego, w której
udział wziął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W programie inauguracji przewidziano m.in. przemarsz orszaku z budynku rektoratu
na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów, wystąpienie przedstawicieli nowo przyjętych studentów i doktorantów oraz nadanie tytułu Profesora
Honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesorowi Wolfgangowi Kleemannowi z Uniwersytetu DuisburgEssen. Wykład inauguracyjny pt. „Teleportacja: jeszcze fantastyka czy już rzeczywistość” wygłosił prof.
Jerzy Łuczka.
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Inauguracja Roku Akademickiego
w Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Tbilisi (Gruzja)
cenia w ramach zdrowia publicznego
(„podwójny dyplom ukończenia studiów”).
Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój Uniwersytetu Medycznego w Tbilisi.
Widoczna jest nie tylko modernizacja
infrastruktury klinicznej i dydaktycznej,
ale przede wszystkim doskonalenie
kształcenia studentów.

Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan E. Zejda uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Państwowym
Uniwersytecie Medycznym w Tbilisi, na
zaproszenie wystosowane przez Rektora
tego Uniwersytetu, Prof. Zuraba Wadaczkor i ę . U r o c z ys t oś c i i n a ug ur a c y j ne
(16.09.2013 r.) odbyły się na dziedzińcu
głównego kampusu uczelni, co w warunkach klimatycznych miasta jest zrozumiałą,
długoletnią praktyką (nazwa Tbilisi oznacza
„ciepłe miasto”). Wśród zaproszonych gości
wzięło w nich udział, poza ministrem zdrowia, politykami i członkami władz miasta 6
przedstawicieli zagranicznych uczelni medycznych (Paryż – 2, Leeds – 2, Atlanta – 1
i Katowice – 1), a ich pobyt został w całości
sfinansowany przez grant Ministerstwa
Zdrowia w Gruzji.

W programie, poza przekazaniem oficjalnych adresów z macierzystych uczelni,
przewidziano kontakt z nowo przyjętymi
studentami. Prof. Zejda spotkał się ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału
Zdrowia Publicznego. W kolejnych dniach
goście uniwersytetu prowadzili wykłady dla
studentów, włączone w tok regularnych
zajęć. Prof. Zejda przedstawił 3 wykłady:
„Public Health: definition, essentials functions, prevention”, „Environmental Health :
exposure-related burden of diseases” i „Air
pollution and children’s respiratory health:

evidence from Upper Silesian Industrial
Zone, Poland” .
Uniwersytet Medyczny w Tbilisi jest największym tego typu uniwersytetem w regionie kaukaskim (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). W strukturze Uniwersytetu znajduje się 5 wydziałów, z następującą liczbą
studentów przyjętych w bieżącym roku
akademickim: Wydział Lekarski (400 studentów), Wydział Stomatologiczny (130
studentów), Wydział Farmaceutyczny (200
studentów), Wydział Zdrowia Publicznego
(200 studentów), Wydział Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (100 studentów).
Poza kształceniem w języku gruzińskim
oferowane jest kształcenie obcokrajowców w języku angielskim i rosyjskim. W
bieżącym roku akademickim na kierunek
lekarski przyjęto — w ramach programu
anglojęzycznego — 300 studentów, a pozostałych 130 podjęło studia w zakresie
farmacji oraz medycyny fizykalnej. W ramach programu rosyjskojęzycznego przyjęto 37 studentów (kierunek lekarski i
stomatologiczny).

Wdrożone zostały „procedury bolońskie”,
a szereg zmian w procesie kształcenia
wprowadzono w wyniku ścisłej współpracy uniwersytetu z ośrodkami zagranicznymi. Dominujące, od lat, znaczenie odgrywa w tym przypadku bezpośrednia i intensywna współpraca z Emory University
School of Medicine (Atlanta, USA). Ponadto utrzymywany jest systematyczny kontakt z Leeds Institute of Medical Education – School of Medicine (Leeds, Wielka
Brytania) i ośrodkami uniwersyteckimi we
Francji. Śląski Uniwersytet Medyczny nie
posiada formalnej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Tbilisi. Brak formalnej współpracy nie oznacza braku zainteresowania tego typu kontaktem, deklarowanego przez władze gruzińskiej uczelni.
Z wielu względów, także mniej formalnych, współpraca naszych Uniwersytetów
zasługuje na rozważenie.

/Przesłane przez: prof. Jan Zejda/
Szkoła bazuje na 80-letniej historii kształcenia lekarzy i pielęgniarek w stolicy Gruzji, a obecnie oferuje studia w zakresie
medycyny (program krajowy i według standardów amerykańskich), stomatologii,
farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa,
fizjoterapii, zdrowia publicznego i kilku
innych specyficznych kierunków (techniki
dentystyczne, kosmetologia, rehabilitacja
w pediatrii, itp.). Ostatnio uruchomiony
został gruzińsko-francuski program kształ-
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Inauguracja roku akademickiego
w Akademii Wychowania Fizycznego
11 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014, w Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny
reprezentowała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof.
dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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Kolejne udane wszczepienie protezy
prącia
9 października Zespół lekarzy z Kliniki Urologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja
Paradysza wykonał kolejną udaną operację implantacji hydraulicznej, trzyczęściowej protezy prącia pacjentowi z zaburzeniami erekcji. Operacja przebiegła bez
komplikacji, pacjent opuścił już szpital.

Inauguracja roku akademickiego
w Akademii Muzycznej
3 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014, w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny
reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Forum Szpitali Specjalistycznych
W dniach 7-9 października odbyło się w Poznaniu Forum Szpitali Specjalistycznych, które było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji m.in. na temat aktualnych wyzwań związanych
z funkcjonowaniem szpitali klinicznych i specjalistycznych. W
spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab.
n. med. Damian Czyżewski.

IV Ogólnopolska
Konferencja PTSS
W dniach 25-27 października odbyła się V Ogólnopolska
Konferencja Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii DENTINVASION zorganizowana przez Oddział Zabrze.
Konferencję patronatem objął JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Uczestnicy zjazdu
mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu implantologii,
protetyki, fizjologii narządu żucia, stomatologii estetycznej.

Targi ExpoLAB

V Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa
Medycznego
W dniach 13-15 października odbyło się piąte, jubileuszowe
Ogólnopolskie Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Forum
Ratownictwa Specjalistycznego w Szczyrku. W Sympozjum
udział wzięli ratownicy medyczni, a po raz pierwszy również
ratownicy specjalistycznych służb takich jak: straż pożarna,
GOPR, WOPR, ratownictwo górnicze, chemiczne i inne. Organizatorami Sympozjum byli: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii
Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Śląski
Instytut Medyczny — działający przy NZOZ MAWO-MED w Katowicach. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor
SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W otwarciu
konferencji uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski.

źródło: http://www.exposilesia.pl/expolab/pl/

W dniach 23-24 października odbyła się piąta, jubileuszowa edycja Targów Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium ExpoLAB. Po raz kolejny liderzy rynku zaprezentowali rozwiązania, techniki i produkty związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju
laboratoriów: naukowych, medycznych, przemysłowych,
kontrolnych czy w ochronie środowiska. Targom towarzyszył nowy cykl konferencji i seminariów dla specjalistów z
branży. Pierwszy dzień ExpoLAB dedykowany był pracownikom laboratoriów przemysłowych. Drugi dzień, poświęcony tematyce laboratoriów medycznych, uwieńczyło spotkanie 200 diagnostów laboratoryjnych, organizowane
przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej,
oddział Katowice. Patronat nad Targami ExpoLAB objął
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Str. 14

European Respiratory Society —
nowe możliwości dla młodych
członków
We wrześniu w Barcelonie odbył się dwudziesty trzeci kongres European Respiratory Society. Podczas kongresu organizacja młodych pneumologów rozpoczęła oficjalną działalność. Głosowanie w każdej z jedenastu grup roboczych wyłoniło po jednym przedstawicielu poniżej 35 r.ż. na członka
Long Range Planning Committee. Osoby te zostały automatycznie wybrane na przedstawicieli i członków Junior Members Committee (JMC), czyli reprezentacji młodych w obrębie
władz ERS. Przedstawicielem Assembly 2 (Respiratory Intensive Care Assembly) i członkiem Long Range Planning Committee został dr n. med. Szymon Skoczyński, asystent w Katedrze i Klinice Pneumonologii SUM w Katowicach kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Władysława Pierzchałę. Pracownik SUM został zarazem jedynym polskim członkiem
JMC, za pośrednictwem którego zaprasza koleżanki i kolegów do współpracy. Dokładniejsze informacje można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej grupy: http://
juniors.ersnet.org lub w styczniowym numerze Pneumonologii i Alergologii Polskiej.
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Posiedzenie Komisji ds. etyki w ochronie
zdrowia
24 września 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się drugie
posiedzenie Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji w obradach wzięli udział przedstawiciele samorządów zawodowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych. Obecny był
także Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu 4 lipca br. harmonogramem
prac nad poszczególnymi dokumentami Komisja rozpoczęła dyskusję w obszarze problemowym dotyczącym konfliktu interesów w
ochronie zdrowia.
Członkowie Komisji i zaproszeni goście zgodzili się, że przygotowywane opracowanie na temat konfliktu interesów powinno być
adresowane do wszystkich zawodów medycznych. Opracowanie
Komisji ma między innymi ułatwić osobom wykonującym zawody
medyczne rozpoznanie sytuacji prowadzących do konfliktu interesu oraz rekomendować sposoby zwalczania lub łagodzenia negatywnych skutków zachowań zdefiniowanych jako naganne.
Przedstawiciele samorządów obecni na spotkaniu zadeklarowali
chęć dalszej współpracy z Komisją, w tym w zakresie identyfikacji
przypadków praktyk nagannych w aktywności zawodowej poszczególnych profesji medycznych. /źródło: MZ/

/Przesłane przez: dr Szymon Skoczyński/

Debata o rodzinie w Zabrzu
22 października w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zorganizowana została "Debata o Rodzinie" pod patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP, na której obecna
była Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik.
W debacie udział wzięli m.in. Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski, ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita
katowicki, Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza,
Alain Schneider, zastępca Konsula Generalnego Francji w
Krakowie oraz Ignacio Socias, dyrektor Międzynarodowej
Federacji Rozwoju Rodziny. Podczas spotkania Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP zaprezentowała Program Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Spotkanie w Śląskiej Izbie Lekarskiej
10 października w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się
uroczyste spotkanie z udziałem wszystkich lekarzy i
lekarzy dentystów, którzy w sesji wiosennej uzyskali
tytuł specjalisty. W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Klinicznych dr
hab. n. med. Damian Czyżewski, kierownicy specjalizacji, konsultanci wojewódzcy i przewodniczący towarzystw naukowych.

II Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”
25 października w Zabrzu odbyła się II Konferencja „Śląska
Inżynieria Biomedyczna”. Organizatorami Konferencji byli:
Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca,
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i
Aparatury Medycznej. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds.
Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława

XIII Konferencja „Biomateriały i
Mechanika w Stomatologii”
W dniach 10-13 października w Ustroniu odbyła się XIII Konferencja „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii” zorganizowana przez Katedrę i Zakład Protetyki i Materiałoznawstwa
Stomatologicznego SUM.
Celem konferencji było upowszechnienie osiągnięć będących
rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
- technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów,
- zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku
żywego organizmu,
- biomechaniki układu stomatognatycznego,
- oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych,
- biotechnologii materiałów.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Oferta DAAD na rok akademicki 2014/2015
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą ofertą stypendialną DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, która udziela finansowego wsparcia studentom, absolwentom, doktorantom i naukowcom. Głównym zadaniem DAAD jest reprezentowanie niemieckich uczelni za granicą i wspieranie międzynarodowej wymiany akademickiej. DAAD przyznaje indywidualne stypendia krótko- i długoterminowe i finansuje podróże grupowe.
Na rok akademicki 2014/2015 DAAD przedstawia poniższą ofertę:
Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.
Czas trwania stypendium: 3-4 tygodnie w miesiącach wakacyjnych
Wysokość stypendium: 850 euro + ryczałt na podróż. Zazwyczaj organizatorzy zapewniają zakwaterowanie.
Termin złożenia dokumentów: 17 grudnia 2013 r.
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Kandydatami mogą być grupy studenckie od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów I stopnia oraz
jeden nauczyciel akademicki (etatowy pracownik uczelni. Po uzgodnieniu z DAAD w wyjątkowych przypadkach uczestnikami grupy może
być również kilku doktorantów. Przynajmniej jedna osoba z grupy powinna w dobrym stopniu posługiwać się języku niemieckim.
Czas trwania podróży: 7-12 dni
Wysokość stypendium: 50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, wypłacone w walucie polskiej. Ponadto DAAD zawiera dla
całej grupy ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Termin złożenia dokumentów:
1 listopada – na podróże od 1 marca
1 lutego – na podróże od 1 czerwca
1 maja – na podróże od 1 września
Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Stypendia te umożliwiają absolwentom wszystkich kierunków podjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub
magisterskich uzupełniających i uzyskanie tytułu magistra lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w Niemczech. W ramach
tego programu można także wyjechać do Niemiec na rok, a następnie wrócić do Polski na obronę pracy dyplomowej składanej na polskiej uczelni (polska oraz niemiecka uczelnia muszą wyrazić pisemną zgodę na przeprowadzenie tego rodzaju łączonych studiów).
Czas trwania stypendium: stypendium obejmuje od 10 do 23 miesięcy (min. rok akademicki). Rozpoczęcie stypendium możliwe jest od
1 października 2014 r.
Wysokość stypendium: 750 euro miesięcznie.
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2013 r.
Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów
A. Stypendia umożliwiają doktorantom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce, przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z
pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
B. Stypendia umożliwiają doktorantom przeprowadzenie całego doktoraty na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
Czas trwania stypendium:
A: od 1 do 6 miesięcy; okres odbywania stypendium od 01.06.2014 do 31.01.2015.
od 7 do 10 miesięcy; w okresie roku akademickiego od 01.10.2014 do 31.08.2015
B: Stypendium na przeprowadzenie całej pracy doktorskiej w Niemczech udzielane jest maksymalnie
na okres 3 lat.
Wysokość stypendium: 1000 euro miesięcznie
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2013 r.
Stypendia na pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc)
Stypendia umożliwiają młodym naukowcom po doktoracie przeprowadzenie prac badawczych lub projektu naukowego na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych.
Czas trwania stypendium: od 1 do 10 miesięcy.
Wysokość stypendium: 1000 euro miesięcznie
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2013 r.
Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiają przeprowadzenie programu
badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.
Czas trwania stypendium: W zależności od zaplanowanych badań: od 1 do 3 miesięcy
Wysokość stypendium: 2000 euro miesięcznie
Termin złożenia dokumentów: 15 listopada 2013 r./ 3 czerwca 2014 r.
Szczegóły :DAAD

Warto zobaczyć
Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
TVP Katowice „Aktualności” ok 7. minuty programu

Otwarcie Kampusu WFZOML

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty
TVP Katowice „Aktualności” 9. minuta programu

Dni Otwarte WFzOML

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

