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(ul. Tadeusza Kościuszki 101)
Zgłoszenia do udziału w balu będą przyjmowane w formie elektronicznej
do dnia 8 stycznia 2014 r. na adres: rzecznik@sum.edu.pl
Zaproszenia zostaną rozesłane do uczestników po dokonaniu wpłaty:

lub we wszystkich kasach znajdujących się na terenie Uczelni
(w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika balu)
Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 280 zł.
Termin wpłat: do 8 stycznia 2014 roku
Liczba miejsc ograniczona.

Dwie Perły Medycyny dla SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM
23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada wręczone zostały nagrody w Ogólnopolskim
Konkursie Medycznym PERŁY MEDYCYNY. Już po raz siódmy Kapituła Konkursu dokonała
oceny działalności uczestników i wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych.
W kategorii Szpitale Publiczne powyżej 400 łóżek, I nagrodę zdobył Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
a w kategorii Kliniki i oddziały kliniczne: Klinika/Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku
SPSK im. A. Mielęckiego SUM.
Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2013, podczas której wręczono m.in. statuetki
w konkursie PERŁY MEDYCYNY, zgromadziła ponad 600 osób.
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Nagroda Ministra Nauki dla prof. Franciszka Kokota
Na wniosek JM Rektora prof. dr hab. n.
med. Przemysława Jałowieckiego
i Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymał z rąk prof. Barbary
Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa
wyższego, prof. dr hab. n. med., wielokrotny doktor honoris causa Franciszek
Kokot.
Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi
Franciszek Kokot należy do najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Jest autorem i współautorem ponad 600 artykułów naukowych,
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 9 uczelni,
członkiem honorowym wielu europejskich towarzystw nefrologicznych. Był
twórcą, a w latach 1975-2000 kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii
(obecnie Katedra i Klinika Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób
Przemiany
Materii). W latach 1980-1982 był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego,
a w okresie 1982-1984 rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.

Jako nauczyciel akademicki, profesor
i rektor, prof. Kokot miał istotny wpływ na
kształcenie studentów i większości absolwentów Uczelni przez kilkadziesiąt lat.
Jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów miał wpływ na kształcenie
kadr naukowych w całej Polsce w latach
1979-2006. Jako autor podręczników
oddziałuje na wszystkich studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących
się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się
13 listopada na Zamku Królewskim w
Warszawie. „Naukowiec ma wiele społecznych ról do spełnienia. Jest wynalazcą, jest nauczycielem akademickim, a
dzięki swym osiągnięciom staje się też
autorytetem dla społeczeństwa. Dziś
mam zaszczyt nagrodzić wybitnych polskich naukowców za nieprzeciętne wypełnianie tych różnych ról społecznych”
– mówiła prof. Barbara Kudrycka, wręczając nagrody wybitnym polskim naukowcom, których badania znane są na
świecie oraz nauczycielom akademickim,
którzy są mistrzami dla młodych naukowców.

Prof. Lech Cierpka Konsultantem Krajowym
30 października Minister Zdrowia powołał na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie transplantologii klinicznej Pana
Profesora Lecha Cierpkę, Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej,
Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
7 listopada Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych powołał
Pana Profesora na Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie transplantologia kliniczna.

Źródło: SPSKM

Prof. L. Cierpka jest członkiem kilkunastu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Międzynarodowej Unii Angiologicznej. Członek założyciel Polskiego
Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor
bądź współautor ok. 100 artykułów, w tym kilkunastu w czasopismach zagranicznych, kilku rozdziałów w podręcznikach oraz ok.
90 streszczeń zjazdowych, komentarzy, wspomnień i in. Uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką "Za wzorową pracę w służbie zdrowia", Orderem Honorowym "Laur 50-lecia
ŚAM" oraz wielokrotnie nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.
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Profesorowie SUM zaśpiewali dla dzieci
7 grudnia 2013 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie odbył się koncert Fundacji Iskierka pt. „Pasja życia”. Dziecięca Orkiestra Onkologiczna w tym roku
zaśpiewała z chórem profesorów. Zaproszenie Fundacji przyjęło m.in. siedmioro profesorów związanych ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, tym
samym była to najliczniejsza reprezentacja wśród wszystkich uczelni.
W Koncercie wystąpili: JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, prof. Hanna Misiołek — kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej
Terapii w Zabrzu, prof. dr hab. n. med.
Marek Mandera — kierownik Kliniki
Neurochirurgii Dziecięcej, prof. dr hab.
n. med. Jerzy Wojnar — kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Che m iot er a pii O nk ol og ic zn e j
w Katowicach, prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Sodowski — ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa
w Rudzie Śląskiej, prof. dr hab. n. med.
Jacek Gawrychowski — kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii
Ogólnej w Zabrzu oraz prof. dr hab. n.
med. Danuta Sońta-Jakimczyk, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii
Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM
w Zabrzu.
Przygotowania i próby przed koncertem
trwały kilkanaście godzin. W sumie
w chórze profesorów zaśpiewało kilkunastu znanych śląskich naukowców,

wśród nich czterech rektorów: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego — prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Uniwersytetu Śląskiego — prof. zw. dr
hab. Wiesław Banyś, Akademii Sztuk
Pięknych — prof. dr hab. Antoni Cygan
i Akademii Muzycznej — prof. Tomasz
M ic z ka . Aka dem ic y z aś pi e wa l i
z orkiestrą m.in. piosenkę „Witajcie
w naszej bajce” znaną z Akademii Pana
Kleksa. Wszyscy profesorowie wystąpili
w togach.
Projekt DZIECIĘCEJ ORKIESTRY ONKOLOGICZNEJ pomaga podopiecznym
fundacji po dziecięcemu, czyli poprzez
włączenie się we wspólną zabawę
i zamianę ról. Zaciera granice
i podziały. Przełamuje także konwencję
„koncertu charytatywnego”: na jednej
scenie, ramię w ramię spotykają się
mali i duzi, amatorzy i profesjonaliści
dzieląc się fantastyczną energią, jaką
daje PASJA ŻYCIA.
Na tegorocznym koncercie wystąpiła
również znakomita wokalistka jazzowa
KARO GLAZER zespół grający old
school reggae KONOPIANS i gdański
kwintet instrumentów dętych blaszanych HEVELIUS BRASS. Były też utwory
z repertuaru muzyki klasycznej —
wszystko w profesjonalnej aranżacji
i wykonane wraz z orkiestrą, wspieraną
przez znakomitych muzyków: Benedykta Odyę i Michała Kuzimskiego.

zdjęcia: Witalis Szołtys, Joanna Nowicka/ arch. Fundacji Iskierka

Spotkanie wigilijne
W dniu 12 grudnia 2013 r. w Zabrzu odbyło się coroczne spotkanie wigilijne przedstawicieli Rady Uczelnianej Samorządu
Studenckiego i Wydziałowych Samorządów Studenckich oraz przedstawicieli
pozostałych organizacji studenckich działających w SUM z Władzami Uczelni.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Kanclerz SUM mgr Bernadeta Kuraszewska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar — Prodziekan ds. studenckich Wydziału Lekarskiego w Katowicach, dr hab. n.
med. Zenon Czuba — Prodziekan ds. Stu-

denc kich Wy dzia łu Lek arsk iego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka,
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Nauk
o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, Jolanta Samborska-Kozak —
kierownik Działu ds. Studiów i Studentów
oraz pracownicy Sekcji Karier Studenckich
i Promocji Uczelni. Spotkanie było okazją
do złożenia życzeń oraz przełamania się
opłatkiem.
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Stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia
Stypendia ministra uzyskało 969
studentów i 99 doktorantów
z uczelni w całej Polsce. Powodem
do dumy jest fakt, iż nagrodzonych
28 studentów i jeden doktorant
SUM stawia Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach na pierwszym miejscu wśród wszystkich
uczelni medycznych w kraju.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. Lena KolarskaB o bi ń s k a p o dj ę ł a d e c y z j ę
o przyznaniu stypendiów za wybitne
osiągnięcia na rok akademicki
2013/2014.
Na rok akademicki 2013/2014
rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.755 wniosków o przyznanie
stypendium ministra za wybitne
osiągnięcia, w tym 3.001 wniosków
studentów i 754 wnioski doktorantów.

Studentom i doktorantom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznano 27 stypendiów, a
studentom Uniwersytetu Medycznego w Lublinie — 21. Daleko
w tyle plasują się pozostałe uczelnie medyczne w kraju, gdzie liczba
przyznanych stypendiów dla doktorantów i studentów nie przekracza
14.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach wystąpił
o przyznanie 66 stypendiów dla
studentów oraz 8 stypendiów dla
doktorantów.

Wizyty w akademikach
W minionych tygodniach JM
Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki
wraz z Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanną Lewin-Kowalik,
Kanclerz SUM mgr Bernadetą
Kuraszewską, Zastępcą Kanclerza — Dyrektor ds. Inwestycji
i Eksploatacji mgr inż. Izabellą
Krzak oraz Dziekanami poszczególnych Wydziałów, odwiedził domy studenta w Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu.
Wizytom towarzyszyły spotkania z Radami Mieszkańców,
podczas których przedstawiciele studentów mieli okazję do

przedstawienia swoich propozycji dotyczących poprawy warunków w akademikach i przedyskutowania najpilniejszych problemów do rozwiązania.
Modernizacja domów studenta
w celu poprawy istniejących tam
warunków lokalowo-bytowych
studentów, to jedno z zadań,
które od początku kadencji JM
Rektora jest przez Uczelnię konsekwentnie realizowane.
W ubiegłym roku SUM przeznaczył ze środków własnych 2 miliony złotych na prace remontowe i modernizacyjne. W bieżącym już ponad 2,5 miliona.

Zdjęcie http://www.nauka.gov.pl/

Wysokość stypendium, wynosi 14.000 zł –
w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku
doktorantów. Studentom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Pełna lista nagrodzonych jest
dostępna na stronie : http://www.nauka.gov.pl/
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Charytatywna Gala „Miś pod szpitalną choinkę”
Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, w gmachu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego na uroczystej Charytatywnej
Gali Świątecznej spotykają się ludzie dobrej woli. Ludzie o wielkim sercu, którym
los chorych dzieci nie jest obojętny.
Charytatywna Gala Świąteczna odbywa
się w ramach ogólnopolskiego projektu
„Miś pod szpitalną choinkę”, który jest
realizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland od 2002 roku. W grudniu oddziały
pediatryczne śląskich szpitali odwiedza
Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami.
Studenci medycyny w strojach aniołów,
diabłów, elfów i skrzatów przynoszą dzieciom nie tylko prezenty — pluszowe maskotki i słodycze, ale też namiastkę świąt.
Wizyty te są pełne radosnej atmosfery,
ponieważ głównym założeniem projektu
jest okazanie szczególnej troski dzieciom
spędzającym ten niezwykły czas w szpitalu. W ubiegłym roku studenci odwiedzili
ponad 600 dzieci z 8 szpitali i jednego
hospicjum.
Tegoroczna gala odbyła się 5 grudnia
2013 roku o godzinie 17.00. W auli im.
prof. Zahorskiego zgromadzili się przedstawicie władz i pracownicy Uczelni, goście honorowi , studenci i sympatycy projektu. Na gali obecni byli: prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki — Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, prof. dr hab. n. med. Joanna

Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i
Studentów, prof. dr hab. n. med. Jan Zejda — Dziekan Wydziału Lekarskiego w
Katowicach, prof. dr hab. n. med. Jerzy
Wojnar — Prodziekan ds. Studenckich, dr
hab. n. med. Marek Waluga — Prodziekan
ds. Programu Anglojęzycznego, dr hab. n.
med. Anna Wnuk-Wojnar, dr hab. n. o
zdrowiu Ryszard Plinta, dr n. med. Magdalena Larysz-Brysz i dr n. med. Artur
Pałasz.
Gala rozpoczęła się od wokalnego występu Karoliny Sochy — studentki III roku
Wydziału Lekarskiego, która wykonała
trzy nastrojowe utwory. Następnie goście
usłyszeli historię projektu i kilka minut
później zostali zaproszeni do obejrzenia
fotoreportażu, który dokumentował przebieg zeszłorocznych wizyt w szpitalach.
Galę poprowadzili Kalina Fabin i Mateusz
Jankowski.
Głównym punktem programu była aukcja
przedmiotów ofiarowanych przez pracowników uczelni. Wykładowcy, którzy co
roku zaskakują swoją kreatywnością i tym
razem nie zawiedli, mimo braku śniegu
wprost zasypali organizatorów podarkami. Licytacji zostało poddanych około 70
przedmiotów. Oprócz niezliczonej ilości
książek medycznych, popularnonaukowych, albumów, atlasów, obrazów, ozdób
świątecznych i długopisów licytowano m.
in. kupon upoważniający do nurkowania z
instruktorem, oryginalny zestaw do parzenia yerba-mate, płytę z autografem Leszka Możdżera, strój sportowy, bombki
ozdobione własnoręcznie przez naszych
asystentów. Po niezwykle emocjonującej
licytacji odbył się finał losowania nagród.
O podniebienia gości zadbały uzdolnione
kulinarnie studentki naszego Uniwersytetu, które specjalnie na tę okazję upiekły
ciasta, ciasteczka i misternie ozdobione

babeczki. Na kiermaszu świątecznym
można było kupić ręcznie wykonane
stroiki, wianki i ozdoby choinkowe.
Dużą popularnością cieszyły się również kartki przygotowane specjalnie na
tę okazję przez dzieci z Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
W trakcie licytacji zebrano 5 850 złotych. Kwota ta w całości przeznaczona
zostanie na zakup świątecznych prezentów dla chorych dzieci.
Patronat honorowy nad imprezą objęli:
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki oraz Prezydent
Miasta Katowice Pan Piotr Uszok.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
obecność.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk.
/Przesłane przez: Mateusz Jankowski,
IFMSA –Poland o. Śląsk/
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Święty Mikołaj na Ceglanej
Święty Mikołaj, z pomocą ratowników
Grupy Beskidzkiej GOPR, przybył do
małych pacjentów Szpitala Klinicznego
przy Ceglanej w Katowicach na... quadzie! "Dla nas to szansa by pokazać, że
szpitalna rzeczywistość nie musi być
szara, smutna i przygnębiająca, a Mikołajki w klinice też mogą być wyjątkowe" - podkreśliła prof. Maria Formińska
-Kapuścik, okulistka. Ratownicy GOPR
przygotowali także dla małych pacjentów pokaz swoich umiejętności oraz
prelekcję o bezpieczeństwie w górach.

Nowe lądowisko w GCZD

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana
Pawła II w Katowicach od dnia 11.12.2013 roku
wznawia przyjmowanie śmigłowców sanitarnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lądowisko dla
śmigłowców sanitarnych przy GCZD w Katowicach
powstało w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
śmigłowców sanitarnych, transportujących pacjentów w stanie zagrożenia życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Inwestycja została sfinansowana z
dotacji budżetu Miasta Katowice. Lokalizacja lądowiska na działce szpitala zapewni krótki czas transportu pacjentów między śmigłowcem a SOR. Zrealizowanie inwestycji stanowiło niezbędny warunek finansowania wykonywanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym świadczeń medycznych, w ramach umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia.
/źródło: www.gczd.katowice.pl/

Strefa rodzica już otwarta

6 grudnia, na Oddziale Chirurgii i
Urologii Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka miało miejsce
uroczyste otwarcie Strefy Rodzica.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach ogólnopolskiego
projektu społecznego "Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom".
Jego istotą jest tworzenie na oddziałach dziecięcych szpitali, stref
przyjaznych rodzicom małych pacjentów. Podczas realizacji projektu adaptowane są istniejące w
poszczególnych placówkach pomieszczenia lub przestrzenie. Brane są również pod uwagę indywidualne potrzeby oraz warunki lokalowe szpitali, co daje możliwość
szybkiego rozpoczęcia i zakończenia prac oraz elastycznego dopasowania projektu do istniejącej
sytuacji.

prostu pobyć ze swoim chorym
dzieckiem i choć na chwilę oderwać się od szpitalnej rzeczywistości. W wymiarze edukacyjnym,
akcja promuje uczestnictwo rodziców w procesie hospitalizacji, co –
jak potwierdzają badania – realnie
wpływa na szybkość powrotu dziecka do zdrowia.
W uroczystym otwarciu wzięli
udział przedstawiciele władz miasta, Dyrekcja i personel medyczny
Szpitala. Obecna była również aktorka Agnieszka Grochowska, ambasadorka projektu, która na kilka
godzin przed otwarciem strefy
wspierała pracowników katowickiego rejonu firmy Budimex przy montażu, ustawianiu mebli, pracach
dekoracyjnych i aranżacji wyposażenia.

W Strefie Rodzica można wypocząć, przygotować posiłek lub po
/zdj.: Budimex/
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Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach
W uroczystości udział wzięli również: Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr
Jacek Kozakiewicz, Władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci
i ich rodziny. Dyplomy ukończenia studiów wręczono 189 absolwentom,
w tym 7 kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim. Uroczysty wykład pt. „Kluczowe ogniwa pomyślnej kariery naukowej i zawodowej”
wygłosił prof. dr hab. n. med., wielokrotny doktor honoris causa Franciszek
Kokot. W trakcie uroczystości absolwenci złożyli przysięgę lekarską.

W dniu 29 listopada 2013 r. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego
w Katowicach. Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali: JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab.
n. med. Damian Czyżewski.

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Dnia 15 listopada 2013 odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunków: analityka medyczna, biotechnologia i kosmetologia. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało ponad 120 absolwentów.
Na uroczystości obecni byli: Prodziekan
ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Zdzisława Kondera-Anasz, Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego dr
hab. n. techn. Danuta Wiechuła, Rada
Wydziału, a także dr n. med. Teresa Kurzawa — Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Pani Prodziekan prof. Zdzisława Kondera-Anasz pogratulowała absolwentom
oraz odczytała list Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyny Olczyk skierowany do
zgromadzonych. Następnie głos zabrali:
Pani Doktor Teresa Kurzawa oraz opiekunowie kierunków: analityka medyczna

— prof. dr hab. n. chem. Krystian Pluta,
biotechnologia — prof. dr hab. n. med.
Andrzej Plewka, kosmetologia — dr
hab. n. biol. Adam Stebel. W imieniu
absolwentów głos zabrała Dorota Sławińska. Zebrani wysłuchali również
wykładu dr hab. n. med. Małgorzaty
Latochy „ W drodze do lepszego jutra —
blaski i cienie postępu w nauce
i rozwoju technologii”.
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V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Prof. Aleksander Sieroń — Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
(PTA) podczas wykładu plenarnego „Stan angiologii w Polsce“ oraz dr hab.
Agata Stanek — sekretarz PTA prowadząca sesję „Plenary Lectures”.
W dniach 7-9 listopad 2013 roku w
Ustroniu odbyła się V Międzynarodowa Ko n fe ren cj a
N au ko wo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa
Angiologicznego zorganizowana przez
Katedrę i Oddział Kliniczny Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To właśnie jej pracownicy zasiadają w Zarządzie Głównym PTA:
Profesor
Aleksander SIEROŃ —
Prezes, dr hab. Agata STANEK —
sekretarz, dr hab. Aleksandra KAWCZYK-KRUPKA — skarbnik.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział
167 lekarzy, głównie angiologów i
chirurgów naczyniowych.
Do grona wykładowców zostali zaproszeni wybitni naukowcy zagraniczni i
z kraju, m.in.: prof. Mariella CATALANO (Mediolan), prof. Norbert WEISS
(Dresno) oraz pracownicy Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego:
prof.
Aleksander SIEROŃ, prof. Krzysztof
ZIAJA, prof. Lech CIERPKA, prof. Marek MOTYKA, prof. Krzysztof STROJEK, dr hab. Tomasz URBANEK, dr
hab. Wacław KUCZMIK, dr hab. Aleksandra KAWCZYK-KRUPKA, dr hab.
Agata STANEK.

V Mi ęd z y n a rod owa Kon feren cj a
Europejskiej Platformy Medycyny
Fotodynamicznej (5th International
Meeting of the European Platform for
Photodynamic Medicine, EPPM).
W dniach 7-9 XI 2013r w Ustroniu, odbyła się 5-ta
Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (5th International
Meeting of the European Platform for Photodynamic
Medicine, EPPM). Organizatorem i gospodarzem
kongresu był Profesor dr hab. n. med. h. c. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Ośrodka Diagnostyki i Terapii Fotodynamicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Celem Międzynarodowej
Konferencji była wymiana doświadczeń, przedstawienie i zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami
metody fotodynamicznej na szczeblu podstawowym
oraz klinicznym. W Konferencji uczestniczyło 86
osób w tym 35 prelegentów, wśród których 14 wykładowców to polscy naukowcy, klinicyści i lekarze.
Prezydentem Komitetu organizacyjnego 5. EPPM był
prof. Aleksander Sieroń. Wiceprezydentem była dr
hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka. Do członków Komitetu Organizacyjnego należeli: Prof. Grzegorz Cieślar, dr hab. n. med. Agata Stanek, Dr Karolina Sieroń-Stołtny, Dr Wojciech Latos, Dr Sebastian
Kwiatek, Lek. Beata Flak, Lek. Piotr Oleś, Lek. Dariusz Straszak oraz Pan Marek Klementowski.

Program konferencji poruszał aktualne problemy, z którymi spotykają się
w swojej praktyce lekarze zajmujący
się na co dzień leczeniem chorób
naczyń. Tematami wiodącymi konferencji było ostre i krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych, stopa cu- Prof. A. Sieroń otworzył sesję wykładów planarnych,
krzycowa, rany przewlekle goleni oraz wygłaszając wykład pt. „Status Diagnostyki i Terapii
Fotodynamicznej w Polsce, w Bytomiu”, przedstawiażylna choroba zakrzepowo-zatorowa.
jąc w nim działalność Ośrodka Diagnostyki i Terapii
Prof. Sieroń przedstawił w swoim Fotodynamicznej na przestrzeni jego 15 lat istniewykładzie plenarnym stan angiologii nia. Profesor zwrócił uwagę na istniejącą w Klinice
w Polsce, co ma istotne znaczenie w działalność naukową i na coraz silniejszą współpraprzyszłym kształceniu angiologów.
cę z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się meWykłady cieszyły się dużym zaintere- dycyną fotodynamiczną .

sowaniem, a po ich zakończeniu to- Prof. Aleksander Sieroń oraz dr hab. n. med. Alekczyły się burzliwe dyskusje.
sandra Kawczyk-Krupka z Katedry i Kliniki Chorób
Prof. Aleksander Sieroń oraz dr hab. Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Ośrodka DiaAgata Stanek zostali desygnowani do
gnostyki i Terapii Fotodynamicznej Szpitala SpecjaliVAS Team Educational/Research/
Awearness Teams oraz European stycznego nr 2 w Bytomiu awansowali do władz EuUnion Medical Specialization BOARD ropejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej
(EPPM). Nowym Prezydentem Platformy został Prof.
of Division of Angiology Vascular MeColin Hopper, wiceprezydentem Prof. Aleksander
dicine, czego efektem był aktywny
Sieroń, sekretarzem Dr hab. n. med. Aleksandra
udział
w pracach podkomisji. w
Kawczyk-Krupka, skarbnikiem E. Allan. Innymi
dniach 28 listopada —1 grudnia 2013
członkami EPPM zostali: Prof. A. Akopov, Prof. G.
podczas 10th European Angiology
Gasser, oraz Prof. K.Berg, P. Boisseau, Prof. H. Walt,
Days w Mediolanie.
Prof. P. Jichlinski, Prof. D. Russell, Prof. S. Eljamel,
Tekst i zdjęcie: Dr hab. Agata Stanek
Prof. H. Kostron oraz Redaktor Naczelny Czasopisma PDPDT Prof. K. Moghissi.
Autor: dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka,
dr n.med. Wojciech Latos, skróty: redakcja.
Pełny tekst: tutaj
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13. Katowickie Seminarium: Postępy w nefrologii i w nadciśnieniu tętniczym

W dniach 21-23 listopada, 2013 roku, w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach odbyło
się kolejne, 13. Seminarium „Postępy w nefrologii
i nadciśnieniu tętniczym” zorganizowane przez Klinikę Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii SUM w Katowicach. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Seminarium był,
podobnie jak w ubiegłych latach, prof. Andrzej Więcek. W gronie wykładowców znalazło się 5 światowej
sławy nefrologów europejskich oraz 27 naukowców
polskich. W trakcie uroczystego otwarcia Seminarium Prorektor ds. Nauki SUM prof. Jan Duława
złożył gratulacje prof. Franciszkowi Kokotowi
w związku z otrzymaniem prestiżowej nagrody Ministra Nauki za całokształt pracy naukowej
i dydaktycznej. Do gratulacji przyłączył się prof. Andrzej Więcek oraz pracownicy Kliniki Nefrologii Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM
w Katowicach.

podkreślenie zasługuje ustalenie roli procesu zapalnego, stresu oksydacyjnego i sodo-zależności w patogenezie nadciśnienia tętniczego. W trakcie
wykładów uwypuklono rolę tzw. centralnego ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia tętniczego w nocy w patogenezie powikłań narządowych (w tym zwłaszcza uszkodzenia nerek i serca) u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Wśród
nowych metod leczenia nadciśnienia tętniczego omawiano wyniki denerwacji
nerek. Zabiegi te z powodzeniem wykonywane są już w Polsce a także
w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące codziennych zagadnień związanych
z nadciśnieniem tętniczym, ważnych również dla samych chorych, takich jak
wpływ picia kawy oraz uprawiania sportu wyczynowego na czynność układu
sercowo-naczyniowego. W ramach wykładów poświęconych zagadnieniom
nefrologicznym omawiano tak ważne zagadnienia jak: rola czynnika wzrostowego fibroblastów 23 (FGF 23) i białka Klotho w przewlekłej chorobie nerek,
patomechanizm zwapnienia ściany naczyń krwionośnych u chorych
z mocznicą. Ponadto wnikliwie omówiono takie zagadnienia jak: metabolizm
żelaza i nowe wytyczne leczenia niedokrwistości w chorobach nerek, problematykę ciąży u kobiet po transplantacji narządów a także możliwości zastosowania hemodiafiltracji w leczeniu nerkozastępczym. W wykładach wiele
miejsca poświęcono również zagadnieniom starości w chorobach nerek,
zarówno pod względem socjoekonomicznym jak i medycznym. Całości dopełniły wykłady poświęcone stosowaniu metforminy u chorych z upośledzoną
czynnością nerek oraz możliwości regenerowania nerek w przyszłości.
W trakcie Seminarium odbyła się też prezentacja interesujących przypadków
klinicznych. Wszystkie wykłady (podobnie jak w ubiegłych latach) były przedstawione przez największych polskich naukowców, reprezentujących większość uniwersyteckich uczelni medycznych w kraju, którzy nie tylko potrafili
przestawić je w ciekawy sposób ale również doskonale odpowiadali na liczne
pytania z sali. Ponad 400 uczestników tegorocznego Katowickiego Seminarium postawiła organizatorom bardzo wysokie oceny. Niewątpliwie największym wyrazem uznania było jednak powszechne zapewnienie ponownego
udziału w przeszłorocznym 14. Seminarium (27-29 listopada 2014 roku).

Tegoroczne Seminarium rozpoczęły wykłady prof.
Eberharda Ritza z Heidelbergu (Niemcy) obejmujące
swoją tematyką zagadnienia wpływu otyłości na
czynność nerek oraz udział kopeptyny w regulacji
wolemii. Prof. Angel-M.L. de Francisco z Santander
(Hiszpania) przedstawił aktualne zasady leczenia
niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej chorobie
nerek, a prof. Mehmet Sever ze Stambułu (Turcja)
podzielił się swoim doświadczeniem w leczeniu
ostrego uszkodzenia nerek u ofiar katastrof
(powstałymi zwłaszcza w następstwie rozległych
trzęsień ziemi). Prof. Raymond Vanholder
z Gandawy (Belgia), aktualny prezydent Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA) przedstawił postępy badań w zakresie badań nad toksynami mocznicowymi. Problemy związane
z kwalifikacją żywych dawców nerki omówił w swoim
wykładzie prof. Uwe Heemann z Monachium
(Niemcy).
W trakcie Seminarium przestawiono ponadto najnowsze osiągnięcia w zakresie epidemiologii, patogenezy i diagnostyki nadciśnienia tętniczego. Na

/Przesłane przez: Dr hab. Teresa Nieszporek /
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Sala Pamięci Anestezjologii Śląskiej, imienia dr Bolesława Rutkowskiego

Dnia 20 listopada 2013 roku, w Szpitalu
Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława
Szyszko w Zabrzu, odbyło się uroczyste
otwarcie Sali Pamięci Anestezjologii
Śląskiej, poświęconej pamięci dr Bolesława Rutkowskiego wybitnego Polaka,
niekwestionowanego pioniera polskiej
anestezjologii i medycyny bólu, a także
światowej neuromodulacji. Historia anestezjologii na Śląsku zaczęła się właśnie
od Niego, doskonale wykształconego jak
na wojenne czasy, w których przyszło
Mu studiować medycynę na Polskim
Wydziale Lekarskim przy Uniwersytecie
w Edynburgu. Po zakończeniu wojny, dr
Rutkowski powraca do kraju, przywożąc
bezcenne doświadczenia związane z
nowoczesną, jak na owe czasy anestezjologią, dokonując swojej pierwszej w
Polsce intubacji w Instytucie Przeciwrakowym w Gliwicach i pionierskich znieczuleń na aparatach do znieczuleń pochodzących z UNRRY produkcji brytyjskiej i amerykańskiej. Na początku lat
50-tych, Doktor Rutkowski jest w grupie
sześciu osób w Polsce fachowo zajmujących się anestezjologią, na których
spoczywała konieczność edukacji lekarzy w tej nowej dziedzinie medycyny. W
1964 roku Doktor Rutkowski tworzy
pierwszy na Śląsku Oddział Anestezjologii, zlokalizowany w Państwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w
Zabrzu. W latach 70-tych, z Jego inicjatywy powstaje pierwsza w kraju Poradnia
Leczenia Bólu, a Doktor Rutkowski staje
się niekwestionowanym autorytetem w
tej dziedzinie w skali międzynarodowej,
o czym między innymi świadczą publikacje z Jego autorstwem, opublikowane
w najbardziej renomowanych czasopismach.
Po śmierci Doktora Rutkowskiego Córka
i Syn zmarłego zdecydowali o przekazaniu pamiątek po swoim Ojcu, związa-

nych z Jego działalnością lekarską, do miejsca gdzie za Jego udziałem zrodziła się
współczesna anestezjologia na Śląsku, czyli
do Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. Ta
inicjatywa zrodziła myśl o powstaniu Sali
Pamięci Anestezjologii Śląskiej, której nadano imię Doktora Bolesława Rutkowskiego.
Zgodnie z głównym przeznaczeniem, sala ta
stanowi miejsce do przeprowadzania zajęć
dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym, jednak w obecnym kształcie posłuży nie tylko przekazywaniu najnowszej wiedzy z anestezjologii i medycyny bólu, ale pozwoli studentom i młodym lekarzom zapoznać się naocznie z historią anestezjologii na tle burzliwej historii okresu
wojennego. Uczestnicy zajęć będą mieli
możliwość zapoznania się z pamiątkami
przybliżającymi postać Doktora Rutkowskiego, pracowitego, uczciwego i skromnego
lekarza, który dokonał wielkich rzeczy, dzieląc się swoją wiedzą i służąc jednocześnie
pacjentom.

ści się w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu, Dziekan Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu, Prof. dr hab. med. Maciej Misiołek, Przewodniczący Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i
Intensywnej Terapii , Prof. dr hab. med.
Piotr Knapik, Dyrektor ds. Lecznictwa
Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu, dr n.
med. Jacek Karpe. W gronie zaproszonych
gościliśmy Rodzinę Doktora Rutkowskiego, w osobach: Dr Elżbieta RutkowskaKurzbauer, córka; Prof. dr hab. inż. Jerzy
Rutkowski, syn oraz Prof. dr hab. med.
Roman Kurzbauer, zięć.

Specjalne podziękowania skierowano do
głównego fundatora projektu, firmy Madej
Wróbel, reprezentowanej osobiście przez
Panią Barbarę Wróbel.

To zaszczyt dla nas, móc obcować z pamiątkami po wielkim Polaku, którego dzieło
życia zasila pokłady nauki i polskiego dziedzictwa narodowego.

Ceremonię uświetnił swoim wykładem Dr
Aleksander Rutkiewicz, autor książki biograficznej o doktorze Rutkowskim, który
przybliżył zgromadzonym najważniejsze
fakty z Jego życia, skłaniając wszystkich
zgromadzonych na uroczystości do refleksji i zadumy, wzbudzając jednocześnie
podziw dla swojej wiedzy i wrażliwości.
Wyrazy uznania dla inicjatywy i realizacji
projektu wyrazili w swoich wystąpieniach:
JM Rektor Profesor Przemysław Jałowiecki, Dziekan, Profesor Maciej Misiołek oraz
Profesor Piotr Knapik w imieniu PTAiIT.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam
serdecznie do odwiedzenia Sali Pamięci
Anestezjologii Śląskiej.

Uroczystość Otwarcia Sali Pamięci, zaszczycili swoją obecnością, JM Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, Prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, kierownik
Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i
Medycyny Ratunkowej, której siedziba mie-

Prof. dr hab. med. Hanna Misiołek
Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. St. Szyszko
w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
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Interdyscyplinarny wymiar zdrowia publicznego

W dniach 20-21 listopada 2013 r., Wydział
Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zorganizował
konferencję naukową „Interdyscyplinarny
wymiar zdrowia publicznego”, którą honorowym patronatem objął JM Rektor SUM prof.
dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Celem konferencji była wymiana poglądów i
doświadczeń związanych z szeroko pojętą
problematyką zdrowia.

Pierwszego dnia obrad uczestnicy gościli w
Sali Galowej Urzędu Miasta Bytomia, gdzie
po uroczystym otwarciu konferencji dokonanym przez dziekan WZP — dr hab. n. farm.
Elżbietę Grochowską-Niedworok sesję ple-

narną uświetnił wystąpieniem prof. dr
hab. n. med. Jan Duława — Prorektor
ds. Nauki SUM przedstawiając wykład
„Czynniki ryzyka zdrowotnego” oraz dr
hab. n. biol. Bogdan Doleżych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prelekcją „Kto podróżuje w tym przedziale?
Pomijane składniki żywności”. W trakcie
obrad pod przewodnictwem prof. dr
hab. n. med. Jerzego Jochema — prodziekana WZP, referaty wygłosili pracownicy naukowi Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży, Uniwersytetu Śląskiego oraz
Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału
Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dzień drugi rozpoczął się pokazem ratownictwa medycznego przygotowanym
przez pracowników Zakładu Medycyny
Ratunkowej Katedry Medycyny Ratunkowej i Neurochirurgii Dziecięcej Wydziału Zdrowia Publicznego. Następnie
w auli kampusu uniwersyteckiego w
Zabrzu-Rokitnicy wyniki swoich prac

badawczych prezentowali studenci i doktoranci. Tematyka wystąpień obejmowała
zakres zagadnień zdrowia publicznego w
dobie globalizacji, organizacji systemu
zdrowotnego, środowiskowych uwarunkowań zdrowia, epidemiologii chorób przewlekłych, żywienia człowieka, dietoprofilaktyki, promocji zdrowia i edukacji żywieniowej. W trakcie obrad podzielonych na
dwie sesje: zdrowia publicznego i dietetyki oceniano wygłaszane prace, aby spośród wszystkich prelegentów wybrać najlepsze, które uhonorowano nagrodami
książkowymi oraz bonami pieniężnymi na
szkolenia z zakresu dietetyki. Łącznie
przyznano po trzy nagrody oraz wyróżnienie w każdej z sesji.

/Przesłał: dr Tomasz Holecki/

Wizyta młodzieży z Charkowa
W dniu 26 listopada Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach odwiedziła grupa młodzieży z Charkowa (Ukraina). Celem wizyty było
zapoznanie się z warunkami studiowania oraz procedurą rekrutacyjną
w SUM. Przyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Polskiej w
Charkowie. Uczestnikami spotkania byli studenci i maturzyści, słuchacze Szkoły Języka i Kultury Polskiej, którzy są zainteresowani kontynuacją nauki w Polsce. Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
zapoznali młodzież z kierunkami studiów oferowanymi przez SUM oraz
odpowiedzieli na liczne pytania dotyczące przebiegu i warunków rekrutacji.
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Otwarcie bazy mieszkaniowej dla pacjentów Kliniki Hematologii i Transplantacji
Szpiku SUM
Przygotowane mieszkanie o powierzchni 178 m2 usytuowane jest
na I piętrze w kamienicy wyposażonej w windę, położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie Kliniki Hematologii i Transplantacji
Szpiku SUM. Może w nim przebywać w oddzielnych pokojach równocześnie 8 pacjentów wraz z osobami towarzyszącymi. Mieszkanie jest komfortowo i nowocześnie wyposażone, posiada m. in. 3
węzły sanitarne i aneks kuchenny. Zainstalowano system umożliwiający monitoring pacjentów wykorzystujący najnowocześniejsze
techniki informatyczne. Zakup mieszkania i prace adaptacyjne
wymagały dużych nakładów. Nie ma możliwości finansowania tego
typu opieki nad pacjentami ze środków publicznych. Realizacja
całego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia Sponsorów i Darczyńców.

29 października przy Klinice/Oddziale Hematologii
i Transplantacji Szpiku mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otwarto mieszkanie
dla pacjentów po przeszczepach szpiku.
Zakup i adaptacja mieszkania jest największym
z dotychczasowych działań Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji Szpiku. Rekonwalescenci, którzy po
opuszczeniu stanowisk transplantacyjnych w okresie pierwszych tygodni adaptują się do normalnego życia, wymagają
starannego monitorowania i optymalizowania stosowanej
terapii immunosupresyjnej i wspomagającej, aby mogli bezpiecznie powrócić do pełni sił i do aktywnego funkcjonowania
w społeczeństwie. W okresie poprzeszczepowym wymagają
oni starannego nadzoru Poradni Transplantologii. Ponad dwie
trzecie pacjentów leczonych przeszczepieniem przyjeżdża do
Katowic z innych, nieraz bardzo odległych województw.

Od lat Klinika/Oddział 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 ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost liczby wykonywanych transplantacji z liczbą do 200 przeszczepień rocznie,
w tym ponad 30% stanowią transplantacje allogeniczne od dawców niespokrewnionych. Według raportu Europejskiej Grupy ds.
Transplantacji Krwi i Szpiku (European Group for Blood and Marrow Transplantation – EBMT) w roku 2010 katowicka klinika stała
się trzecim europejskim ośrodkiem transplantacyjnym (po Marsylii
i Heidelbergu) wykonującym najwięcej przeszczepień w Europie.
W 2012 r., po raz pierwszy w Polsce, w Klinice przeprowadzono
z powodzeniem przeszczepienie komórek mezenchymalnych
u osoby dorosłej. To jedyny ośrodek w Polsce wykonujący od 2012
r. przeszczepienia komórek krwiotwórczych u chorych na stwardnienie rozsiane. W 2013 r. pomyślnie wykonano po raz pierwszy
w Polsce przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych
u 81-letniego pacjenta.
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WUD Silesia2013 –Światowy Dzień Użyteczności
rozpoznawania ruchu dające możliwość
nauki języka migowego za pomocą komputera, czy aplikacja mobilna dla afatyków, dzięki której chorzy mają możliwość
dzielenia się swoimi przeżyciami
z innymi.” – tłumaczy Paweł Nowak, pomysłodawca WUD Silesia

W sobotę 16 listopada 2013 r., na terenie
kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu Rokitnicy, odbyła się konferencja WUD Silesia 2013 zorganizowana
przez Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach i gliwicką firmę informatyczną Future Processing. Tematem przewodnim konferencji była "Opieka Zdrowotna:
Współpraca na rzecz lepszych systemów" (ang. „Healthcare: Collaborating for
Better Systems”). Konferencja odbywała
się w ramach Światowego Dnia Użyteczności. Dzień ten obchodzony jest w ponad 40
krajach od 2005 r. Podczas 9 wykładów i 6
warsztatów, wystąpili polscy i zagraniczni
specjaliści z takich nauk i dziedzin wiedzy,
jak medycyna, psychologia, kulturoznawstwo, design, IT oraz User Experience Design.
„Od początku istnienia Uczelni stawialiśmy
sobie za cel łączenie tradycji
z nowoczesnością, dlatego jest nam niezmiernie miło, że w tych historycznych murach możemy gościć dziś osoby, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu chcą twor z yć i nno wacyj ne
r o z w i ą z an i a,
w praktyczny sposób ułatwiające życie
pacjentom i polepszające jakość opieki
zdrowotnej” – powiedział witając zebranych
Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n.
med. Damian Czyżewski.
Wspólnie z uczestnikami konferencji:
przedstawicielami świata nauki i biznesu,
projektantami, lekarzami, rehabilitantami,
pacjentami i mieszkańcami regionu, prelegenci podjęli dyskusję na temat
„użyteczności” w służbie zdrowia.
„Użyteczność rozumiemy jako tą cechę
produktu i usług, która sprawia, że są one
dopasowane do oczekiwań i preferencji
człowieka, przyjazne w użytkowaniu oraz
proste w obsłudze. Przykładami takich
produktów i usług będą prezentowane na
WUD Silesia nowoczesne technologie
wspomagające komunikację pomiędzy
osobami słyszącymi i głuchymi, systemy

W swoich wystąpieniach podczas WUD
Silesia, prelegenci starali się wykazać
problemy,
jakie
wynikają
z niedostatecznej „użyteczności” obecnych systemów opieki zdrowotnej oraz
zaprezentowali rozwiązania, wpływające
na jakość życia lekarzy, pacjentów i ich
rodzin. Co więcej, w trakcie warsztatów
nie tylko zostały przedstawione już istniejące produkty, ale także podjęto próbę
wspólnego wypracowania nowych, jeszcze
bardziej użytecznych rozwiązań.

SUM, którzy poprowadzili warsztaty pt.
„Projektant w kuchni molekularnej:
ciekawa materia, nowa technologia,
wymagający użytkownik”. Podczas
warsztatu pokazali, że projektować
można wszędzie, także w kuchni.
Zastosowanie kuchni molekularnej
pozwoliło stworzyć doświadczenie
użytkownika obejmujące zmysły rzadko uwzględniane przez projektantów,
takie jak smak czy zapach.

W konferencji wzięli udział również
m.in.:

Na jednym z wykładów został zaprezentowany przykład produktu, który powstawał
z myślą o indywidualnych cechach użytkownika — aplikacja przeznaczona do
rehabilitacji dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Uczestnicy WUD Silesia mieli
także możliwość obejrzenia „Cyberratownika” — systemu badającego prawidłowość czynności podejmowanych podczas ratowania życia drugiego człowieka,
wykonywanych zarówno przez zwykłych
ludzi, jak i przez profesjonalnych ratowników medycznych. System, który tworzą
naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Śląskiej, jest przykładem użytecznego rozwiązania
w służbie zdrowia, mającego realny wpływ
na doskonalenie umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przez jego użytkowników. Pozwala on bowiem nie tylko ocenić
ruchy ratownika, ale umożliwia także wychwycenie błędów niewidocznych dla oka
oraz ocenę, czy wykonane czynności pozwoliłyby uratować człowieka.
Wśród prowadzących znaleźli się także
m.in. Gabriela Wanat i Marcin Osowski —
dietetycy z Wydziału Zdrowia Publicznego

Jonathan West z Helen Hemlyn Center
for Design, Absolwent Royal Collage of
Art, zajmujący się projektowaniem na
potr ze by ochrony zdro wi a
i bezpieczeństwa pacjentów. Jednym
z jego nagrodzonych projektów, był
wózek reanimacyjny zaprojektowany
przez grupę Designing Out Medical
Error.

Zdzisław Sobierajski, przedsiębiorca
i propagator rozwoju produktów poprzez ergonomię i dobre wzornictwo,
którego projekty zdobyły prestiżowe
tytuły RedDot Design Award Winner
2011 i 2012 oraz nominację do German Design Award w 2012 i 2013 r.
S ła wo mir Łuc zy we k, dyre kt or
w Migam.pl odpowiedzialny za część
merytoryczną w Automatycznym Tłumaczu Języka Migowego oraz za zarzadzanie zespołem dot. języka migowego.
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Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Zdrowiu
Szkoła rodzenia, opieka nad noworodkiem, pomiar ciśnienia tętniczego
krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, nauka pierwszej pomocy i metody fizjoterapii – to tylko niektóre z warsztatów, jakie odbyły się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w ramach Dnia Otwartego 7 listopada br.

Pokazy, warsztaty i wykłady były
skierowane przede wszystkim do
młodzieży zainteresowanej podjęciem w przyszłości studiów na
kierunkach: położnictwo, pielęgniarstwo i fizjoterapia.

Była to doskonała okazja
by zapoznać się teoretycznie i praktycznie z ofertą
edukacyjną, osiągnięciami
naukowymi studentów
i pracowników, wysłuchać
wykładów z zakresu działalności Wydziału, a także
zdobyć cenne informacje
o perspektywach zatrudnienia absolwentów.

A te, jak wynika z opublikowanego niedawno przez KE Europejskiego Monitora Wolnych Stanowisk Pracy, są bardzo obiecujące — na liście 25 najszybciej
rozwijających się zawodów w UE
znalazły się m.in.: zawód pielęgniarki i położnej, technika medycznego i farmaceutycznego,
a także dentysty, farmaceuty
i fizjoterapeuty.
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- zdrowie pod kontrolą — 16 listopada
członkowie IFMSA-Poland przeprowadzali
badania profilaktyczne oraz udzielali informacji na temat cukrzycy w CH 3 Stawy w
Katowicach oraz CH Platan w Zabrzu.
Przebadano 1001 osób — to nowy rekord i
najlepszy wynik wśród wszystkich oddziałów IFMSA-Poland.

Cukrzyca stanowi obecnie jedną
z najczęstszych niezakaźnych chorób na
świecie. W 2011 roku, według statystyk
Międzynarodowej Federacji diabetologicznej (IDF), na świecie było 366 mln chorych
na cukrzycę, z czego 85% to chorzy na
cukrzycę typu 2. W Polsce liczba tych właśnie chorych wynosiła 600 tysięcy osób.
Znając powagę sytuacji, już od wielu lat
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland informuje
społeczeństwo o zagrożeniach, jakie niesie cukrzyca.

niebieskimi odznakami Światowego Dnia
Cukrzycy,
·- nawiązanie współpracy z restauracjami–
w okresie 11‑17 listopada, lokale na
terenie śląskich miast dołączały do zamówień ulotki z informacjami nt. cukrzycy
oraz serwetki z logo WDD,
- marsz prozdrowotny (17 listopada) –
otwarte wydarzenie na terenie Parku
Śląskiego, mające na celu zwrócenie
uwagi na problematykę cukrzycy,

·- wyróżnienie budynków (14 listopada) –
podświetlenie na niebiesko (znanych
W tym roku obchody Światowego Dnia
budowli na terenie śląskich miast (np.
Cukrzycy na Śląsku trwały w dniach 11-23
katowicki "Spodek"),
listopada i obfitowały w wydarzenia przygotowane przez IFMSA-Poland oddział
Śląsk:
- konkurs w przedszkolach – zadaniem
było przygotowanie plakatu o tematyce
prozdrowotnej,
- konkurs internetowy na najciekawsze
zdjęcie osoby ubranej na niebiesko
(oficjalny kolor Światowego Dnia Cukrzycy),
- udział w inicjatywie "Pin a Personality" –
sfotografowanie przedstawicieli władz
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z

Zdjęcia: www.facebook.com/wdd.slask

Inauguracja Uniwersytetu Pierwszego Wieku
16 listopada odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Pierwszego Wieku. Zajęcia rozpoczęło dwadzieścioro dzieci w wieku 11-13 lat. Studentów powitali: Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Dziekan WNoZ prof. Violetta
Skrzypulec-Plinta oraz Prodziekan Wydziału
dr hab. n. hum. Lesław Niebrój. Dzieci
otrzymały indeksy i wysłuchały wykładu
inauguracyjnego „Dziewczynki są z Wenus
a chłopcy z Marsa” prof. dr hab. n.med.
Violetty Skrzypulec-Plinty. Po wykładzie
odbyły się pierwsze ćwiczenia — „Spotykają
się dwie komórki — od poczęcia do naro-

dzin” . W tym czasie rodzice mieli okazję
zapoznać się z fizjologią w zakresie funkc j o n o wa n i a or g a n i z mu k o bi e t y
i mężczyzny po 40 roku życia w zakresie
Aktywności, Barier, intymności oraz Ciekawostek czyli „A B i C nie tylko dla Kobiet”.
Podczas comiesięcznych zajęć młodzi
ludzie dowiedzą się m.in. jak pomóc niepełnosprawnemu koledze, nauczą się
udzielania pierwszej pomocy i poznają
zasady prawidłowego odżywiania. Tematy
poważne, czasem trudne, tu podane będą
w przystępnej formie dostosowanej do
wieku słuchaczy.

Obchody Światowego Dnia Cukrzycy oficjalnie zakończyły warsztaty diabetologiczne przeznaczone dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, z udziałem
wybitnych specjalistów w dziedzinie diabetologii, które odbyły się 23 listopada.
Plan warsztatów obejmował oficjalne
otwarcie z udziałem Prorektora ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damiana Czyżewskiego , a także wykłady wygłoszone przez
specjalistów w dziedzinie diabetologii.
Najważniejszą częścią warsztatów były
zajęcia praktyczne w małych grupach,
podczas których studenci mogli samodzielnie odczuć niektóre problemy diagnostyczne i lecznicze pojawiające się w opiece nad pacjentami z cukrzycą.
Wysoki poziom merytoryczny warsztatów
zapewnił udział wybitnych diabetologów,
między innymi prof. dr hab. Krzysztofa
Strojka – konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii.
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Zabiegi z użyciem NanoKnife w CSK
3 grudnia w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu
Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach
przeprowadzono pierwsze na Śląsku zabiegi z użyciem NanoKnife. Urządzenie zostało użyczone przez producenta.
NanoKnife służy do niszczenia komórek nowotworowych za
pomocą prądu elektrycznego. Stosowany jest do likwidacji nieoperacyjnych nowotworów prostaty oraz trzustki. Dwa zabiegi
przeprowadził profesor Paweł Lampe, ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego
SUM.

Zdj.: Aktualności TVP Katowice (ok. 12. minuty programu)

Udana operacja 101-letniej pacjentki
Pani Helena z Katowic przeszła pomyślnie operację zaćmy w Szpitalu Klinicznym nr 5 przy Ceglanej w Katowicach. "Nie było żadnych komplikacji, pacjentka jest w dobrej formie zarówno fizycznej jak i psychicznej, jestem bardzo dobrej myśli jeśli chodzi o rokowania" - powiedziała w czasie brefingu dr
hab. Dorota Wyględowska-Promieńska, która przeprowadzała niecodzienną
operację. 101-latka pytana o receptę na długowieczność odpowiadała, że
jest nią... uczciwe życie. Zawsze starałam się mówić prawdę, szczerze. Dokładnie tak, jak uważam. Unikałam alkoholu, nie piłam go nawet na własnym weselu. Teraz chcę się cieszyć wnukami, prawnukami i praprawnukami! No i dużo czytać! - mówiła 101-letnia pacjentka.
Tylko w 2012 roku pomoc na oddziale okulistyki dorosłych Szpitala Klinicznego przy Ceglanej w Katowicach uzyskało ponad 1700 osób powyżej 80
roku życia.

Nagroda Internautów dla Kampusu Wydziału Farmaceutycznego SUM
14 listopada w Sali Marmurowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste głoszenie
wyników i rozdanie nagród w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa
Śląskiego.
Nagrodę Internautów zdobyła realizacja pn. „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, zdobywając 2930 punktów.
Pamiątkowy element plastyczny i dyplom w tej kategorii otrzymali: inwestor — Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (nagrodę odebrała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk), projektanci: Autorska Pracownia Architektoniczna mgr
inż. arch. Janusz Grychowski, Archoma s.c., Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski oraz miasto Sosnowiec.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 36 inwestycji. W głosowaniu oddano prawie 7000
głosów - to rekordowa liczba w dotychczasowej historii plebiscytu.
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Z wizytą na Ukrainie
W dniach 22-24 listopada Prorektor SUM ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik odwiedziła Uniwersytet Medyczny w IwanoFrankowsku. Wizyta odbyła się na zaproszenie JM Rektora uczelni prof. Mykola
Rozhko. Celem pobytu była możliwość rozszerzenia współpracy w ramach obowiązującej umowy pomiędzy Uniwersytetami. Uczelnia w Iwano-Frankowsku, która
kształci lekarzy, stomatologów, farmaceutów oraz pielęgniarki zaproponowała
wymianę studentów na praktyki wakacyjne oraz krótkie wizyty studyjne pracowników naukowych. Uczelnia na Ukrainie to także ośrodek kształcący ponad 1000
studentów zagranicznych. Iwano-Frankowsk położony jest w niewielkiej odległości
od kurortu Bukovel — jednego z największych i najnowocześniejszych ośrodków
narciarskich w centralnej Europie.

II Kongres Śląskiej Koalicji na Rzecz Walki z RSM

Dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś
członkiem PKA

Blisko 150 osób uczestniczyło w II Kongresie Śląskiej Koalicji na
Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Na zaproszenie Posła na Sejm
RP dr n. med. Jerzego Ziętka odpowiedzieli m.in.: Beata MałeckaLibera — Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, dr hab.
n. med. Damian Czyżewski — Prorektor ds. Klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, dr Jadwiga Gierczycka — JM Rektor
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka, a
także wielu samorządowców z terenu województwa śląskiego oraz
liczne autorytety medyczne i przedstawiciele świata nauki.
Podczas Kongresu nową Przewodniczącą Koalicji została prof.
Violetta Skrzypulec-Plinta, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zebrani wyrazili
też słowa szczerego podziękowania prof. Ryszardowi Porębie, dotychczasowemu Przewodniczącemu, który stoi też na czele Polskiej
Koalicji na Rzecz Walki z RSM. Kongres zainaugurował dr n. med.
Jerzy Ziętek, Inicjator Koalicji, poseł i ginekolog-położnik, piewca
profilaktyki raka szyjki macicy, który podsumował pierwszy rok prac
instytucji. Śląska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
istnieje od października 2012 roku. Zrzesza wszystkie najważniejsze organizacje, instytucje i osoby działające obecnie na terenie
województwa śląskiego w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy.
Łączy podmioty z sektora publicznego, samorządowego i pozarządowego oraz osoby i podmioty prywatne. Partnerem Koalicji jest
m.in. Województwo Śląskie oraz miasta: Chorzów, Katowice i Świętochłowice.
/źródło: www.facebook.com/GranatNaRaka/

Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary
Kudryckiej, dnia 19 listopada br. Pani dr hab. n. med. Małgorzata Krawczyk-Kuliś, adiunkt habilitowany w Katedrze
i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM, została
powołana na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w kadencji 2012-2015.

Serce za serce
23 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się
doroczny koncert "Serce za serce", podczas którego Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi nagradza swoich darczyńców. W tym roku decyzją Rady Fundacji
statuetki „Serce za serce” otrzymali: zabrzański oddział
Polskiej Spółki Gazownictwa, Bank Polska Kasa Opieki SA w
Warszawie oraz Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich.
Ponadto profesorowie Witold Rużyłło (dyrektor Instytutu
Kardiologii im. Kard. Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie) i
Jarosław Mizera (dziekan wydziału inżynierii materiałowej
Politechniki Warszawskiej) otrzymali medal im. prof. Zbigniewa Religi. Podczas koncertu wręczone zostały również
statuetki "Przyjaciel Fundacji", które otrzymali: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej Drewsmol w Lędzinach, spółka
DST z Rudy Śląskiej oraz właścicielka zabrzańskiego hotelu
Anna Jeziorowska-Wereta i ppłk Mirosław Czechowski ze
Stowarzyszenia Lotników Polskich. W gali uczestniczył JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
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Zgromadzenie Plenarne KRASP
Ponad stu Rektorów z całej Polski w dniach od 12 do 13 listopada 2013 r. gościło na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. W tym czasie odbyły się: posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Zgromadzenie
Plenarne KRASP oraz wybory członków Rady Głównej Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława.
Uczestnicy obrad omówili m.in.: perspektywy współpracy międzynarodowej, z której do 2015 roku, w ramach programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”, w
Polsce może rozpocząć studia ok 15 tys. studentów i blisko
tysiąc doktorantów brazylijskich. Program ten skierowany jest
głównie do studentów nauk ścisłych, technicznych i medycznych
oraz umożliwia najzdolniejszym z nich kształcenie na najlepszych światowych uniwersytetach. W czasie spotkania Rektorzy
kontynuowali także dyskusję na temat sytuacji szkolnictwa
wyższego, dotyczącą projektów nowelizacji ustaw o szkolnictwie
wyższym, finansach publicznych oraz zamówieniach publicznych.

Granice w medycynie
20 listopada odbyło się kolejne spotkanie 10. Seminarium Interdyscyplinarnego Instytutu Fizyki i Filozofii Uniwersytetu Śląskiego pt. ,,Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład — „Granice poznania w medycynie — oczami
lekarza” wygłosił Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n.
med. Jan Duława.

VIII Polskie Dni Naczyniowe
16 listopada odbyła się konferencja „VIII Polskie Dni Naczyniowe”, będąca kontynuacją „Śląskich Dni Naczyniowych”. Podczas tegorocznego spotkania eksperci debatowali na temat
udaru niedokrwiennego mózgu.
W skład komitetu honorowego weszli m.in. : JM Rektor SUM
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, prof. dr hab. n.
med. Krzysztof Ziaja oraz Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

źródło: www.amu.edu.pl

Barbórka w Katowickim Holdingu Węglowym

Wiem, Znam, Zapobiegam Udarowi
Mózgu — akcja GCM

3 grudnia w Galerii Szyb Wilson odbyła się uroczysta Akademia
Barbórkowa Katowickiego Holdingu Węglowego. Na uroczystości
obecny był m.in. JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki.
Podczas Barbórki przyznano wysokie odznaczenia państwowe
nadane przez prezydenta RP. Uroczystość uświetnił koncert w
wykonaniu mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej oraz dwóch
tenorów (pochądzącego z RPA czarnoskórego śpiewaka Rheinaldta Motseothaty Moagiego i Vincenta Schirrmachera, chińskiego
tenora, solisty Volksoper Wien), którzy wystąpili przed górniczą
publicznością w repertuarze arii operowych, pieśni włoskich i
przebojów z filmów i musicali z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej KHW i kopalni Murcki-Staszic pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego.

VI Ogólnopolski Kongres Młodej
Farmacji
27 październik 2013 r. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uczestniczyła w uroczystej
Gali VI Ogólnopolskiego Kongresu Młodej Farmacji. Gala odbyła
się w Domu Medyka, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym
wydarzeniem organizowanym przez Zespół Sekcji Studenckich
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wydarzenie to ma
szczególną rangę i prestiż dla środowiska przyszłych absolwentów farmacji Uczelni Medycznych z całego kraju. W profesjonalny sposób stwarza możliwość wymiany poglądów, doświadczeń i
wiedzy.

29 listopada w Centrum Handlowym 3 Stawy w Katowicach
odbyła się akcja zorganizowana przez SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne, która obejmowała bezpłatne konsultacje neurologiczne, bezpłatne porady w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego „ Udar mózgu”. Komisja konkursowa w
składzie: lekarz oddziału neurologii, pielęgniarka oddziału
neurologii oraz pacjentka oddziału neurologii z 68 prac wybrała dziewięć w trzech kategoriach : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Do akcji propagującej wiedzę na temat Udaru Mózgu włączyły
się 22 szkoły z województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Zmiany w zasadach wypożyczania książek
Biblioteka SUM uprzejmie informuje, że z dniem 1.10.2013 r., książki i zbiory specjalne, kupowane ze środków finansowych
Uczelni, wypożyczane są czytelnikom na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
Za każdy dzień przetrzymania książki, wg Cennika usług Biblioteki SUM pobierane są kary w wysokości 0,50 zł.
Od dnia 1.10.2013 r. opłata dotyczy również pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Biblioteka uprzejmie prosi o kontrolowanie na bieżąco stanu swoich wypożyczeń na koncie czytelnika i dotrzymywanie terminu
zwrotu.
W przypadku trudności informacje w sprawie dostępu do konta można uzyskać:
- telefonicznie lub mailowo:
Biblioteka Główna w Katowicach 32 208 35 62; bibudos@sum.edu.pl
Oddział BG w Katowicach-Ligocie 32 208 85 00; 32 208 84 89; biblig@sum.edu.pl
Oddział BG w Zabrzu 32 370 52 58; 32 370 52 59; 32 370 52 60; bibzab@sum.edu.pl
Oddział BG w Sosnowcu 32 364-14-50; 32 364-14-51; 32 364-14-52; bfarm@sum.edu.pl
- logując się poprzez stronę internetową systemu bibliotecznego Aleph.

Amgen Scholars Program – nabór wniosków
W terminie do 3 lutego 2014 można składać wnioski na udział w Amgen Scholars Program.
Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach
Europy. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii,
bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.
W obecnym naborze wniosków możliwe jest ubieganie się o otrzymanie stypendium, które
umożliwi wyjazd na jedną z następujących uczelni:
Karolinska Institutet (Szwecja) — przyznanych zostanie 25 stypendiów o miesięcznej wysokości ok. 1 130 euro każde. Czas trwania stypendium wynosi osiem tygodni.
Uniwersytet Ludwiga Maximiliana (Niemcy) — przyznanych zostanie 25 stypendiów. Czas
trwania stypendium wynosi dziesięć tygodni.
Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania) — przyznanych zostanie 25 stypendiów o wysokości
1 080 funtów każde. Istnieje również możliwość zwrotu kosztów dojazdu w wysokości do
200 funtów.
Więcej informacji znajduje się na stronie : http://www.amgenscholars.com/

Warto zobaczyć

Szpital domowy
Przy Klinice Hematologii SUM w Katowicach powstało specjalnie przystosowane mieszkanie, gdzie trafią osoby po przeszczepach szpiku. Po leczeniu ich odporność jest bowiem bardzo
osłabiona.
„Polska i Świat” TVN 24

Światowy Dzień Cukrzycy
Prof. Krzysztof Strojek, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych,
krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, był gościem
„Aktualności” TVP Katowice.

Media o nas

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

