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10 stycznia 2014 r. odbyło się uroczyste
otwarcie specjalistycznego ośrodka onkologicznego w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, pod honorowym
patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani
Anny Komorowskiej.
„Potrzeba powołania w sercu aglomeracji
śląskiej kompleksowego ośrodka onkologicznego — uczącego, ale przede wszystkim diagnozującego i leczącego — istniała od dawna,
a w ostatnich latach stała się niezbędna. Niestety przyczyna tego stanu rzeczy jest przygnębiająca — nowotwory stanowią narastający
problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny”
— powiedział JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki zwracając się do
zebranych gości.
Jak potwierdzają badania, skuteczność polskiej onkologii jest wciąż niska w porównaniu
z innymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego
dbałość o rozwój efektywnych i nowoczesnych
metod leczenia nowotworów jest nadrzędnym
zadaniem i powinnością wszystkich placówek
medycznych. Utworzenie w Katowicach kompleksowego ośrodka leczenia onkologicznego
w ramach uczelni medycznej jest na Górnym
Śląsku przedsięwzięciem pionierskim.
Specjalistyczny ośrodek onkologiczny
w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki
i Onkologii SPSK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach będzie jedną
z najnowocześniejszych placówek tego typu
w kraju. Dzięki wielomilionowej inwestycji moż-

liwe było utworzenie oddziałów: onkologii,
radioterapii i chirurgii onkologicznej, poradni onkologicznej i chirurgii onkologicznej
oraz wyposażenie ośrodka w: pracownię
RTG, PET-CT, rezonans magnetyczny
i tomograf komputerowy, akceleratory liniowe oraz drugi w Polsce Gamma Knife —
wyjątkowo precyzyjne, warte ok. 4 mln euro
urządzenie służące do leczenia zmian nowotworowych w mózgu.
Jako uczelnia medyczna, SUM kładzie
szczególny nacisk na przekazywanie studentom wiedzy — m.in. na temat zapobiegania, wczesnego rozpoznawania i leczenia
schorzeń nowotworowych. Nowo otwarty
ośrodek stanowi podstawę dla działalności
Katedry Onkologii i Radioterapii wraz
z Kliniką Onkologii, Radioterapii i Kliniką
Chirurgii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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Otwarcie specjalistycznego ośrodka onkologicznego cd.
Tak ogromna inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie
ścisła współpraca Szpitala Klinicznego przy Ceglanej,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
partnerów prywatnych, którzy zapewnili wsparcie technologiczne i wyposażenie całego ośrodka. Natomiast przedsięwzięcie związane z utworzeniem nowych oddziałów
i poradni prowadzących działalność leczniczą z zakresu
onkologii zostało sfinansowane ze środków własnych
szpitala. Dzięki współpracy podmiotu publicznego
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powstał
ośrodek onkologiczny dysponujący świetnie wykształconą
kadrą medyczną oraz wysokospecjalistyczną bazą diagnostyczną.
„Rodzi to wymierne korzyści przede wszystkim dla pacjentów, gdyż dla chorego oznacza to zasadę ‘jednych
drzwi’ bez oczekiwania na leczenie w kilku placówkach.
Takie postępowanie pozwala na optymalizację leczenia
pacjenta, standaryzację terapii, poprawę jakości życia
i spadek umieralności.” — tłumaczy dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii Dariusz Jorg.
Ośrodek ten, jako jeden z pierwszych w Polsce, specjalizować się będzie w kompleksowym leczeniu nowotworów
piersi. Realizowany w tym zakresie projekt „breast unit”
zakłada skupienie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych działań i sprzętu służących do wykonania pogłębionej diagnostyki oraz leczenia i terapii. W październiku
2013 roku w ośrodku przeprowadzono także zabiegi
z użyciem Gamma Knife. Pierwsze zabiegi
z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu oraz szkolenie
specjalistów nadzorował wybitny autorytet w zakresie
wykorzystania tej technologii w terapii prof. Jean Regis
z O ddz i a ł u N eu r oc hi ru rg i i C z yn no ś ci o wej
i Stereotaktycznej Szpitala Uniwersyteckiego Timone
w Marsylii.

Relacja filmowa z otwarcia ośrodka:
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Pionierski zabieg Gamma Knife
9 stycznia br. w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
przeprowadzono zabieg Gamma Knife u najmłodszej pacjentki w
Polsce. Była nią dziesięcioletnia Julka z Zabrza, u której niezłośliwy
guz powodował m.in. napady padaczki i uniemożliwiał normalne
życie. Dziewczynka chodzi do zwykłej szkoły, jednak dotąd wymagała stałej opieki.
Jak podkreślił kierownik Pracowni Gamma Knife w Katowicach,
neurochirurg dr Arkadiusz Lech, w przypadku tej choroby można
zastosować zarówno leczenie operacyjne, jak i radiochirurgię, ale
zastosowanie drugiej metody znacznie ogranicza ryzyko powikłań.
W zabiegu uczestniczył także prof. Jean Regis z Oddziału Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Szpitala Uniwersyteckiego
Timone w Marsylii.

Czy diagnostyka i terapia chorób nowotworowych w Polsce jest możliwa bez
uniwersytetów medycznych? - konferencja naukowa
9 stycznia br. w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i
Onkologii SPSK SUM odbyła się konferencja naukowa pt. „Czy diagnostyka i terapia chorób nowotworowych w Polsce jest możliwa bez uniwersytetów medycznych?” z udziałem wybitnych ekspertów w dziedzinie onkologii z Polski i zagranicy. Konferencję
otworzył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Po wystąpieniach zaproszonych
gości odbyła się dyskusja panelowa.
Śląski Uniwersytet Medyczny jest drugą, po Gdańsku, uczelnią posiadającą pełnoprofilowy ośrodek
onkologiczny, w którym będą kształcić się studenci.
Prof. Jacek Jassem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego uważa, że nauczanie onkologii istniejące obecnie w polskich uczelniach medycznych jest niewystarczające. W większości uczelni studenci korzystają z bazy obcej, często bardzo
rozproszonej. Eksperci przypomnieli alarmujące
dane, które wskazują, że za kilkanaście lat to nowotwory będą najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce.
Prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry i Kliniki
Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
wskazał, że studenci medycyny przez całe studia
mają zbyt mało kontaktu z onkologią, to obecnie od
30 do 60 godzin. To sprawia, że niewiele osób wybiera tę specjalizację. „Co druga osoba, która obecnie się rodzi, zachoruje na nowotwór, a co trzecia
umrze z tego powodu, więc każdy lekarz - od lekarza
rodzinnego, przez kolejnych specjalistów - musi mieć
styczność z onkologią” - powiedział prof. Nawrocki.
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Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni
Medycznych — Katowice 8-10 stycznia
pracy z chorym onkologicznym i tej tzw. czujności lekarskiej, której
efektem jest wczesne wychwytywanie procesów nowotworowych”—
powiedział przewodniczący KRAUM rektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. Janusz Moryś. Na konferencji obecny był również
wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, który nie chciał się bezpośrednio odnieść do postulatów KRAUM. Zapewnił jednak, iż uważa
to za pożądany kierunek w rozwoju polskiej onkologii.

W dniach 8-10 stycznia w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM odbyło się posiedzenie
KRAUM połączone ze spotkaniem z członkami Akademickiej Sieci Onkologicznej. Zwieńczeniem obrad była
uchwała w sprawie określenia roli uczelni medycznych w
funkcjonowaniu i rozwoju polskiej onkologii. Konferencja
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych stwierdza
w niej, iż wobec wyzwań przed jakimi stoi współczesna
polska onkologia, koniecznym staje się włączenie uniwersytetów medycznych w tworzenie systemowych rozwiązań dotyczących tego obszaru medycyny.
„Rozwiązania systemowe dotyczące onkologii szczególnie powinny być oparte na innowacyjności i postępie w
procesie diagnozowania i leczenia pacjentów. Stąd też
Uczelnie i ich szpitale kliniczne, jako realizatorzy szeregu
badań klinicznych komercyjnych i niekomercyjnych mają
znaczący wkład w rozwój nauki służącej poprawie skuteczności leczenia raka. Działalność badawcza oraz
udział pracowników naukowych w znamienitych gremiach naukowych, stanowiących ważną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz będących cennym
źródłem opiniotwórczym warunkują postęp w walce z
rozwijającymi się chorobami nowotworowymi, które
wciąż o krok wyprzedzają współczesną medycynę.
Budowa nowej jakości polskiej onkologii wymaga ścisłej
integracji działań uniwersytetów, instytutów oraz innych
podmiotów zaangażowanych w uregulowanie rozwiązań
systemowych oraz diagnostykę i leczenie schorzeń onkologicznych.”— brzmi fragment przyjętej uchwały.
O swoim stanowisku rektorzy poinformowali na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji otwarcia specjalistycznego ośrodka onkologicznego w UCOiO SPSK
SUM.
„Postanowiliśmy wystąpić z uchwałą do ministra zdrowia
o utworzenie tego typu ośrodków we wszystkich uczelniach medycznych, bowiem nie wyobrażamy sobie
kształcenia studentów medycyny bez przygotowania do

Przedstawiciele KRAUM i ASO obecni w Katowicach wzięli również
udział w uroczystym otwarciu ośrodka onkologicznego, a następnie
zwiedzili Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM gdzie zapoznali się z możliwościami, jakie w procesie kształcenia studentów
daje symulacja medyczna.
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Sukces wyprawy Szpik Na Szczyt: Kilimanjaro zdobyte!
W dniach 15-26.01.2014
miałem przyjemność reprezentowania Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku
SPSKM-SUM w Katowicach w
wyprawie „Szpik na szczyt”–
na liczący 5895m „dach Afryki”, czyli Kilimanjaro. W wyprawie uczestniczyło 3 transplantologów (oprócz niżej
podpisanego reprezentujący
wrocławską Klinikę Hematologii Dziecięcej prof. Chybicka i
prof. Kałwak), 6 pacjentów po
przeszczepieniu szpiku (5 z
nich to pacjenci KHiTS w Katowicach), 7 dawców komórek
krwiotwórczych (w tym 3 dla
pacjentów katowickiej Kliniki),
6 wolontariuszy i lider wyprawy z agencji Adventure24.pl Tomek Kobielski.

Idąc w górę drogą Machame
korzystaliśmy z 5 obozów,
obsługiwało nas łącznie 60
miejscowych porterów, kucharzy i przewodników. Atak
szczytowy z najwyższego obozu Barafu położonego na wys.
4600m rozpoczął się o północy. Przez pierwsze 5.5 godziny
wspinaliśmy się po ciemku,
po czym nastąpiło ogromnie
radosne wzejście Słońca znad
wulkanu Mawenzi, dające
oprócz światła upragnione
ciepło. Szczyt Kilimanjaro —
Uhuru (co w języku suahili
znaczy wolność) zdobyliśmy o
godz. 08:50 rano. Ogromną
satysfakcję daje fakt, że całej
trójce pacjentów, którzy zdobyli szczyt, osiągnięcie to
umożliwił szpik przeszczepiony w Katowicach, który okazał
się w pełni funkcjonalny i
pozwolił na prawidłową aklimatyzację do ekstremalnych
warunków niedoboru tlenu.

miejscowe biedne wiejskie
dzieci przyborami szkolnymi i
drobiazgami na osłodzenie
życia.

Dr hab. M. Markiewicz i trzech pacjentów po przeszczepieniu
szpiku w katowickiej KHiTS na szczycie Uhuru

Zorganizowana przez Fundację
Przeciwko Leukemii wyprawa
odniosła ogromny sukces,
również medialny. Zdobycie
Kilimanjaro unaoczniło wszystkim — chorym, dawcom, lekarzom i społeczeństwu — że
warto jest powziąć walkę z
przeciwnościami losu i że można ją, nawet najcięższą — wygrać. Warto jest pomagać w
realizacji potrzeb pacjentów po
przeszczepieniu szpiku, co
można uczynić np. wspierając
1% fundację Śląskie Centrum
Hematologii i Transplantacji
Szpiku KRS 0000366448
(www.chits.pl), która na jesieni
2013 otwarła w Katowicach
mieszkanie ułatwiające chorym po przeszczepieniu szpiku
adaptację do normalnego życia, życia w którym jest miejsce
i na Kilimanjaro.
/ Autor: dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz/

"Szpik na szczyt" dotarł do wioski Masajów

Pozostali 2 pacjenci katowickiej KHiTS zdobyli najwyższy
obóz, co stanowi nie mniejsze
osiągnięcie, biorąc pod uwagę
występujące u nich powikłania
poprzeszczepowe związane
m.in. z układem ruchu.
Zejście ze szczytu w dół po
miękkich piargach i dalej poprzez 6-ty obóz do bramy parku drogą Mweka zajęło nam 2
dni. Przez kolejne 2 dni podziwialiśmy uroki afrykańskiej
przyrody w czasie safari nad
jeziorem Manyara i w kraterze
Ngorongoro oraz odwiedziliśmy

wioskę Masajów, a w ostatnim
dniu mieliśmy okazję zapoznania się z tajnikami produkcji
kawy uprawianej na stokach
Kilimanjaro. Obdarowaliśmy też

prezenty dla dzieci w wiosce
pod Kilimanjaro

w masajskiej wiosce

w drodze na szczyt

Str. 6

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny przystąpił do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
31 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki podpisał porozumienie o przystąpieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do Sieci Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych. Poza
SUM do projektu dołączyły także: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki
i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości
i Rozwoju. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została zainicjowana w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Śląskiego realizowanego
przez Samorząd Województwa Śląskiego i jest kontynuowana w ramach projektu o tej samej nazwie. Partnerami
zaproszonymi do Sieci Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych są
instytucje działające w obszarach technologicznych zgodnych z Programem
Rozwoju Technologii na lata 2010-2020
oraz ze specjalizacjami tematycznymi
Regionalnej Strategii Innowacji na lata
2013-2020.

Zgodnie z założeniami Porozumienia
Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych partnerstwo ma być systematycznie rozszerzane według specjalizacji województwa, a także obszarów
technologicznych PRT.
W maju 2013 r. Śląski Uniwersytet Medyczny złożył ofertę współpracy
i prowadzenia Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze medycznym
w ramach Sieci Obserwatoriów.
Ponadto w otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu systemowego pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych wybrano m.in.
Konsorcjum (w składzie Górnośląska
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Partnerzy Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im.
Zbigniewa Religii oraz Instytut Techniki
i Aparatury Medycznej), którego propozycją współpracy było prowadzenie Obs e r wa t o r i u m S pe c j a l i s t y c z n e g o
w obszarze technologii medycznych.
W podpisaniu dokumentu udział wzięli
wicemarszałkowie województwa, Mariusz Kleszczewski oraz Kazimierz Karolczak.

SPSK im. A Mielęckiego SUM rekordzistą pod względem liczby przeszczepów

141 przeszczepów nerki, 31 transplantacji wątroby i 5 przeszczepów trzustki przeprowadzono
w ubiegłym roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach. To najlepszy wynik w
skali całego kraju.
Tak duża liczba przeprowadzonych przeszczepów
nie byłaby możliwa bez dawców. 22 stycznia w
Sali Konferencyjnej Kliniki Nefrologii SPSK im. A.
Mielęckiego zainaugurowano kampanię "Drugie
życie" na Śląsku, której celem jest propagowanie wiedzy nt. transplantacji, świadomego dawstwa narządów oraz konieczności edukowania
młodych ludzi.

Kampania "Drugie życie" jest organizowana
od 2009 roku — w woj. śląskim po raz pierwszy. W śląskiej edycji udział weźmie 40 szkół,
których uczniowie będą w swoich środowiskach rozdawać oświadczenia woli, organizować spotkania i koncerty promujące ideę
przeszczepów. Organizatorem kampanii jest
Fresenius Medical Care. 26 stycznia przypada Ogólnopolski Dzień Donacji i Transplantacji.
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Nowa winda w budynku dziekanatu
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Zabrze, a także Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Nadzieja Dzieci.
Wartość inwestycji wyniosła: 720 946 04 zł. Na ten cel
Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 293 330 86 zł.
Inwestycja ta jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy
Miastem Zabrze a Śląskim Uniwersytetem Medycznym
i wpisuje się w wizerunek Zabrza jako miasta przyjaznego
dla osób niepełnosprawnych.

23 stycznia w budynku przy placu Traugutta 2 została oddana
do użytku winda dla osób niepełnosprawnych. W budynku
tym mieści się dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Funkcjonuje tam także Akademickie Centrum Stomatologii.
W uroczystości udział wzięli m.in. prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, prof. Maciej
Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, a także Jan Zieliński, pełnomocnik marszałka Województwa Śląskiego ds. osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli także wykonawcy prac,
inspektorzy nadzoru budowlanego, a także przedstawiciele
Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin „Razem”, Powiatowej

Akcja profilaktyczna w Gminie Radziechowy – Wieprz
Po raz kolejny pracownicy Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii
Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk
o Zdrowiu SUM w Katowicach pod kierownictwem Pani Profesor dr hab. n.
med. Violetty Skrzypulec-Plinty, 9 stycznia 2014 r. zorganizowali Akcję Profilaktyczną dla Kobiet i Mężczyzn po 50. roku
życia: ABC Zdrowia Kobiety oraz ABC
Zdrowia Mężczyzny. Odbiorcami szkolenia byli mieszkańcy Gminy RadziechowyWieprz. Wykłady połączone z warsztatami obejmowały zagadnienia dotyczące
okresu menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn. Omówiono szczegółowo
tematykę związaną z profilaktyką raka
szyjki macicy i raka piersi w grupie kobiet oraz raka jądra i raka stercza w

grupie mężczyzn. Kobiety miały do
dyspozycji fantomy, przy pomocy których mogły nauczyć się w jaki sposób
wykonać samobadanie piersi; mężczyźni – samobadanie jąder. Każdy z
uczestników otrzymał certyfikat na
mocy którego zobowiązał się do kontynuacji zaleceń w zakresie wykonywania badań profilaktycznych.
W porozumieniu z wójtem i sekretarzem Gminy Radziechowy-Wieprz
ustalono szczegółowy harmonogram
dalszych Akcji Profilaktycznych, które
zostaną przeprowadzone przez pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu
SUM w Katowicach, na terenie Gminy.
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Złote Laury Umiejętności i Kompetencji
w kategorii Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

XXII edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji to jedno
z największych wydarzeń kulturalnych w regionie organizowane
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość ta
sprowadza na Śląsk najważniejsze postacie ze świata nauki, kultury, polityki i gospodarki. Finał tegorocznej edycji odbył się 18 stycznia 2014 roku podczas gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
W gali uczestniczył m.in. 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. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk zostały uhonorowane Złotymi Laurami Umiejętności i Kompetencji w kategorii Medycyna i Inżynieria
Biomedyczna. W tej samej kategorii nagrodzono również prof. dr hab. n. med. Pawła Buszmana. Nagrodę
specjalną Orzeł Piastów Śląskich otrzymał prof. dr
hab. n. med. Marian Zembala.

Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej SUM wyróżnione

22 stycznia 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się gala konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia — Liderzy Medycyny, która zakończyła czternastą
edycję tego wydarzenia. Statuetki i dyplomy laureatom
wręczył wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. W kategorii „Działalność edukacyjno-szkoleniowa” wyróżnienie
przyznano Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
SUM, koordynowanemu przez prof. Joannę LewinKowalik, Prorektor ds. Studiów i Studentów. W uzasadnieniu kapituła konkursu wskazała, że CDiSM jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie ośrodków dydaktycznych wykorzystujących symulację medyczną oraz technologie informatyczne w dydaktyce.

Kolejny raz Diamentowymi, Kryształowymi, Platynowymi oraz Złotymi Laurami nagrodzeni zostali ludzie wybitni, którzy swoją pracą
i talentami kreują sukces w swoich organizacjach. Główne wyróżnienie, którym jest Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji, otrzymał Krzysztof Penderecki. Kapituła przyznała w tym roku po raz
pierwszy Kryształowy Laur z Diamentem. Laureatem został Józef
Hen – wybitny pisarz i publicysta.

Złoty medal na
Targach
Wynalazczości
w Norymberdze

„FascioDerm”— nowatorsko przygotowana membrana kolagenowa do regeneracji tkanek dziąseł i przyzębia, zdobyła
złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków
IENA w Norymberdze, które odbyły się na przełomie października i listopada 2013 r. Nagrodzone rozwiązanie zostało opracowane przez naukowców Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
przy współpracy m.in. z Kliniką Chirurgii Przewodu Pokarmowego SUM kierowaną przez prof. dr hab. n. med. Pawła Lampe, który jest współautorem patentu.
Preparat przeznaczony jest do stosowania w stomatologii,
nie wymaga pobierania tkanki własnej pacjenta — co wiąże
się z dużymi dolegliwościami bólowymi, skraca czas zabiegu,
jest łatwy w aplikacji oraz umożliwia szybszą regenerację
chorych tkanek.
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Dwa szpitale kliniczne SUM w pierwszej piątce rankingu szpitali magazynu Forbes
SPSK nr 7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.
Leszka Gieca zajęło trzecie miejsce, a SPSK im. A. Mielęckiego
SUM piąte miejsce wśród szpitali klinicznych i resortowych
w ogólnopolskim finansowym rankingu szpitali opublikowanym
przez magazyn Forbes.
Oceniano takie parametry jak: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ. Tworząc ranking magazyn Forbes współpracował z firmami: Magellan
(autor metodologii i obliczeń) oraz Deloitte Polska, która dokonała weryfikacji danych finansowych.

Dr Beata Całyniuk wiceprezesem
Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Dr n.med. Beata Całyniuk z Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM została wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Dietetyki. Dr Całyniuk jest jednocześnie przewodniczącą Oddziału Śląskiego PTD.

Charytatywny
koncert na
rzecz GCZD

10 stycznia 2014 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył się 3. koncert o
charakterze charytatywnym na rzecz Górnośląskiego Centrum
Zdrowia Dziecka. Całkowity dochód z przedsięwzięcia zostanie
przeznaczony na zakup sprzętu do nowo tworzonej Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Kulminacyjnym punktem imprezy była
aukcja prac dzieci z GCZD oraz cennych przedmiotów podarowanych m.in. przez Teatr Śląski w Katowicach, GKS Katowice, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Marcina Wyrostka czy Anitę Lipnicką.
W części artystycznej koncertu udział wzięli Kabaret Paka, Anita
Lipnicka & John Porter oraz byli pacjenci GCZD.

Spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
14 stycznia 2014 roku o godzinie 16.00 w auli przy ulicy Jedności 8 odbyło się
uroczyste spotkanie noworoczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uczestników spotkania powitała dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral –
kierownik UTW, która w imieniu organizatorów złożyła najserdeczniejsze życzenia noworoczne przybyłym słuchaczom. W trakcie spotkania odbył się koncert
podczas, którego kwintet saksofonowy z sekcji dętej z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego zaprezentował
utwory karnawałowe oraz polskie kolędy.
W drugim roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostały uruchomione
zajęcia dodatkowe (zajęcia językowe, komputerowe, sportowe), na które słuchacze mogli zapisać się podczas spotkania noworocznego.
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Hołd dla lekarzy i pielęgniarek pomagających górnikom z Wujka
Ich postawę wspominał podczas uroczystości przewodniczący Stowarzyszenia
„Solidarność i Pamięć” prof. Grzegorz
Opala, który również współorganizował
pomoc dla górników z Wujka. Kwiaty pod
tablicą złożyli także — w imieniu Władz
Uczelni — Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.
n. med. Jan Duława, przedstawiciele samorządu studenckiego oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich.

16 grudnia 2013 r. o godz. 13.30
w Katowicach-Ligocie w holu SP Centralnego
Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
SUM w Katowicach odbyła się rocznicowa
uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą
upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy
i pozostałych pracowników służby zdrowia
w organizowaniu pomocy górnikom rannym
w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek 16
grudnia 1981 roku.

Odsłonięcie tablicy poświęconej prof. Florentynie Łabiszewskiej-Jaruzelskiej
Florentyna Łabiszewska urodziła się 7 czerwca 1914 roku w
Inowrocławiu. Rozpoczęła studia na Akademii Stomatologicznej w Warszawie. Tam do wybuchu powstania warszawskiego zatrudniona była jako asystent w prywatnej Klinice
Stomatologicznej. Po wojnie została skierowana przez Krakowską Izbę Lekarsko-Dentystyczną do Katowic, gdzie podjęła pracę jako specjalista z zakresu ortodoncji. W marcu
1948 r. na polecenie władz powstającej Akademii Lekarskiej podjęła się organizacji Katedry i Zakładu Ortodoncji, a
dwa lata późnej organizowania placówek otwartego lecznictwa ortodontycznego.

zdj. UM Bytom

13 grudnia 2013 r. w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej w Bytomiu przy Placu Akademickim 17
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Florentynie Łabiszewskiej-Jaruzelskiej.
To dzięki niej na Śląsku powstało wiele placówek otwartego lecznictwa ambulatoryjnego na terenie dawnych województw: katowickiego, bielskiego i opolskiego.

W 1960 r. na podstawie rozprawy „Ortodontyczne aparaty
elastyczne" otrzymała stopień dra hab.; w tym samym roku
została powołana na stanowisko kierownika Zakładu Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej, na którym pozostała do
przejścia na emeryturę.
Prof. Florentyna Łabiszewska-Jaruzelska doceniana była za
propagowanie na terenie Śląska leczenia wad rozwojowych,
wczesne leczenie zaburzeń w rozwijającym się układzie
stomatognatycznym oraz zespołowe leczenie rozszczepów
podniebienia pierwotnego i wtórnego. Dzięki jej staraniom w
1959 r. powstała Poradnia Wad Rozwojowych przy Zakładzie Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.
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Zagrożenia behawioralne– konferencja naukowa

13 grudnia 2013 roku Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM zorganizowała interdyscyplinarną
konferencję naukową nt. „Zagrożenia behawioralne. Profilaktyka, diagnostyka leczenie.” Konferencja odbyła się w Centrum
Dydaktycznym WNoZ. Patronat nad konferencja objęli: prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki — Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zygmunt Łukaszczyk —
Wojewoda Śląski oraz Piotr Uszok — Prezydent Miasta Katowice.
W skład Komitetu naukowego konferencji weszli: Przewodnicząca Komitetu – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta —
Dziekan WNoZ, prof. dr hab. n. hum. Magdalena Środa, prof. dr
hab. n. hum. Adam Jonkisz, prof. dr hab. n. hum. Adam Stankowski, prof. dr hab. n. hum. Ewa Syrek, dr hab. n. med. Piotr Gorczyca. Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego i gospodarzem konferencji był dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, Prodziekan
WNoZ oraz Kierownik Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych,
a członkami Komitetu pracownicy Katedry.
Po przywitaniu Gości przez Przewodniczącego Komitetu organizacyjnego słowo wprowadzające wygłosiła prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i Studentów
SUM. Sesja plenarna obejmowała cztery prelekcje: Współczesne
zagrożenia behawioralne w kontekście zdrowia kobiety — prof. dr
hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Czy jedzenie może być
nałogiem? — prof. dr hab. n. med. Magdalena OlszaneckaGlinianowicz, Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży — dr
hab. n. med. Katarzyna Ziora, Depresja jako problem współczesny — dr hab. n. med. Piotr Gorczyca.
W dalszej części konferencji odbyły się sesje tematyczne dotyczące zagrożeń behawioralnych: zaburzenia odżywiania, agresja
i autoagresja, uzależnienia behawioralne, tożsamość cielesna
oraz sesja varia. Jednocześnie w holu głównym Centrum Dydaktycznego WNoZ prezentowana była sesja plakatowa poświęcona
tematyce konferencji (w której uczestniczyli także przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych działających przy różnych jednostkach SUM).
Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele jednostek
naukowych SUM. Z Wydziału Nauk o Zdrowiu — Katedra Filozofii
i Nauk Humanistycznych oraz Katedra Zdrowia Kobiety; z Wy-

działu Lekarskiego w Katowicach — Katedra Epidemiologii oraz
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości; z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu — Katedra
i Klinika Pediatrii, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach; z Wydziału Zdrowia Publicznego — Zakład Polityki Zdrowotnej.
Ponadto wśród uczestników obecni byli przedstawiciele innych
jednostek naukowych: Zakładu Psychologii Lekarskiej Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zakładu Psychologii
Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego; Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; z Wydziału Pedagogiki i
Psychologii Uniwersytetu Śląskiego — Katedra Pedagogiki Społecznej, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia; Katedry Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału zamiejscowego w Katowicach; Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy; Zakładu Psychologii, Instytutu Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego; Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej. A także przedstawiciele: Neovita —
Małopolskiego Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Polskiego
Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Katowicach, NS ZOZ
Neuromed z Jastrzębia Zdroju oraz Szpitala Psychiatrycznego w
Toszku.
Zagrożenia behawioralne od dawna koncentrują na sobie uwagę
specjalistów różnych dziedzin, w tym pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecznej, psychologów, pedagogów ale także socjologów, filozofów. Zaproszenie na konferencję skierowane było
zatem do wszystkich, którzy poprzez badania naukowe czy praktykę zawodową, dążą do wypracowania i podjęcia skutecznych
działań profilaktycznych, diagnozowania oraz leczenia „starych” i
wciąż odkrywanych „nowych” zagrożeń behawioralnych.
/autor: dr n. hum. Bogusław Zapart, Zakład Filozofii Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych WNoZ/
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Warsztaty dla Doktorantów
W dniach 14,15 oraz 21 grudnia 2013 r.
w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej odbyły się coroczne warsztaty dla
Doktorantów, orgaznizowane przez Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W tym
roku zakres szkoleń obejmował doskonalenie umiejętności miękkich ( motywacje
i automotywacje, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie oraz
autoprezentację).

Sprawozdanie z XIII Konferencji Biomateriały i Mechanika w Stomatologii
W dniach od 10 do 13 października 2013
roku w Ustroniu odbyła się XIII Konferencja
„Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”,
na której wykłady prezentowali przedstawiciele środowiska medycznego oraz inżynierowie. Organizatorami Konferencji byli:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej,
Katedra i Zakład Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład
Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii
Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski. Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: prof. dr hab. n.med.
Eugeniusz Spiechowicz i dr hab. n. med.
Jerzy Sokołowski, prof. UMŁ, a członkami
byli: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,
prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak,
prof. dr hab. n.med. Wiesław Hędzelek, dr
hab. n.med. Jacek Kasperski, prof. dr hab.
n.med. Maria Kleinrok, dr hab. inż. Leszek
Klimek prof. PŁ, prof. dr hab. n.med. Bronisław Kłaptocz, prof. dr hab. n.med. Ryszard
Koczorowski, prof. dr hab. n.med. Stanisław Majewski, dr hab. n.med. Piotr Malara,
dr hab. inż. Jerzy Margielewicz prof. PŚ,
prof. dr hab. n.med. Elżbieta MierzwińskaNastalska, dr hab. inż. Grzegorz Milewski
prof. PK, prof. dr hab. n.med. Bogumił Płonka, dr hab. n.med. Lidia Postek-Stefańska,
dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. PB,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń,
prof. dr hab. n.med. Stanisław Suliborski,
dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz, dr hab.

n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof.
UM, prof. dr hab. n.med. Jan Wnukiewicz.
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył: dr hab. n.med. Jacek Kasperski Kierownik Katedry i Zakładu Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i dr hab. n.med. Jerzy Sokołowski
profesor Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi, a w jego skład weszli: sekretarz —
dr n. med. Barbara Gierat-Kucharzewska
oraz członkowie: dr inż. M. Plaza, dr inż. G.
Chladek, dr inż. C. Krawczyk, dr n. med.
M. Wyszyńska-Chłap, lek. dent. A. Macura,
W. Nowocień, S. Kruczkowski.
Konferencję rozpoczęto wręczeniem honorowej nagrody imienia Prof. Wiesława
Chladka Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Medycznej. Nagrody wręczył przewodniczący komitetu naukowego Konferencji
Prof. dr hab. m. med. Eugeniusz Spiechowicz, a otrzymali: Prof. dr hab. n. med.
Maciej MISIOŁEK, dr hab. n. med. Jerzy
SOKOŁOWSKI prof. UMŁ, dr hab. inż. Grzegorz CHLADEK. Pierwszej sesji przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, prof. dr hab. n. med. Stanisław
Majewski, prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, a wykład inauguracyjny na temat
„Zespołu obturacyjnych bezdechów sennych — możliwości diagnostyki i leczenia ”.
wygłosił prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek — Dziekan Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu. Następnym sesjom przewodniczy-

li: prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka,
prof. dr hab. n. med. Elżbieta MierzwińskaNastalska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski; popołudniową sesję poprowadzili: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska, dr
hab. n. med. Jacek Kasperski. W sobotę
pierwszą sesję poprowadzili: prof. dr hab.
inż. Leszek Klimek, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, kolejnym sesjom przewodniczyli:, dr hab. inż. Grzegorz Chladek, dr n.
med. Witold Bojar, Kolejnej, ostatniej sesji
przewodniczyli: dr hab. n. med. Monika
Łukomska-Szymańska, dr hab. inż. Jarosław Żmudzki.
Taka formuła spotkań umożliwiła upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
technik wytwarzania i oceny właściwości
biomateriałów, zastosowania i funkcjonowanie biomateriałów w środowisku żywego
organizmu, biomechaniki układu stomatognatycznego, oceny biologicznej biomateriałów stomatologicznych, biotechnologii
materiałów.
Zapraszamy na kolejną Konferencję Biomateriały i Mechanika w Stomatologii,
która odbędzie się również w Ustroniu w
dniach 9-12 października 2014 r.

/autorzy: Barbara Gierat-Kucharzewska, Magdalena
Wyszyńska-Chłap, Jacek Kasperski, Katedra Protetyki i
Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu/
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Nagrody Rektora
W dniu 16 grudnia 2013 r. w sali Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów nagród Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla
nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne z Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu i Wydziału Zdrowia
Publicznego.
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Świąteczno-noworoczne spotkanie Doktorantów.
W dniu 20 grudnia 2013 roku w Katowicach odbyło się , organizowane przez
Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
świąteczno-noworoczne spotkanie Doktorantów. Jedną z wielu atrakcji były:
turniej squasha Doktorantów, zajęcia z treningu funkcjonalnego oraz crossfit,
a wszystko to pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Samorząd Doktorantów
dziękuje Pani prof. dr hab.
n. med. Krystynie Olczyk Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego, za przyjęcie zaproszenia i uświetnienia spotkania swoją
osobą. Wydarzenie to było
doskonałą okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem.

Dzień później podobna uroczystość odbyła się
w sali im. prof. W. Zahorskiego w KatowicachLigocie, gdzie JM Rektor wręczył dyplomy nagrody nauczycielom akademickim z Wydziału
Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, przyznanych za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
i organizacyjne.

Sprawozdanie z XXXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki PTS
W dniach 19-21 września 2013 roku w Wiśle odbyła się XXXI Konferencja NaukowoSzkoleniowa Sekcji Protetyki PTS. Hasło
przewodnie
Konferencji
to:
„Interdyscyplinarna współpraca — sukcesem
w terapii”. Konferencja organizowana była
przez
Katedrę
Protetyki
i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w
Bytomiu SUM w Katowicach oraz Zarząd
Sekcji Protetyki PTS. Honorowy Patronat
nad konferencją objęli: Rektor SUM
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiec ki, Prezydent PTS
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Loster i
przewodniczący sekcji protetyki PTS
prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski.
Na konferencji gościli przedstawiciele Władz
Uczelni: Prorektor ds. klinicznych dr hab. n.
med. Damian Czyżewski i Dziekan Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n.
med. Maciej Misiołek. Wśród znakomitych
gości znaleźli się: Konsultant Krajowy w
dziedzinie protetyki stomatologicznej prof.
dr hab. n. med. Stanisław Majewski, , prof.
dr hab. n. med. Maria Kleinrok, prof. dr hab.
n. med. Bronisław Kłaptocz, prof. dr hab. n.
med. Zdzisław Krysiński, prof. dr hab. n.
med. Bogumił Płonka, prof. dr hab. n. med.
Maciej Romanowicz, prof. dr hab. n. med.
Eugeniusz Spiechowicz. W konferencji

uczestniczyli kierownicy i pracownicy
naukowi wszystkich Katedr i Zakładów
Protetyki Stomatologicznej w kraju, lekarze klinicyści i lekarze praktycy.
Konferencję otworzył i przywitał przybyłych gości przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego dr hab. n.
med. Jacek Kasperski. Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. n. med. Paweł Piotrowski — „Wspomnienie o Profesorze
Stefanie Włochu”. W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono 39 referatów i
przedstawiono 32 plakaty. Firmy sponsorujące tj: Glaxo Smithkline Consumer
Healthcare, Kavo, Implocerc, Holtrade,
Voco i Bego oprócz działalności wystawienniczej prowadziły warsztaty i wykłady.
Tematyką wiodącą obrad w sesji piątkowej była implantoprotetyka i materiałoznawstwo stomatologiczne. Na sesji tej
nie zabrakło również tematów poruszających problemy związane zarówno ze
stosowaniem tradycyjnych uzupełnień
protetycznych jak i najnowszych rozwiązań którymi dysponuje protetyka stomatologiczna.
Sesja sobotnia poświęcona była problematyce dysfunkcji narządu żucia. Sesję
tę, wykładem wprowadzającym otwierała

prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok,
przekonując o potrzebie leczenia zjawisk
osłuchowych występujących w SSŻ. Dyskutowano także o etiologii zaburzeń
czynnościowych, manifestacji tych zaburzeń u pacjentów z uzębieniem resztkowym i bezzębnych.
W pięknej scenerii Beskidów, w trakcie
konferencji odbyło się także coroczne
spotkanie kierowników Katedr Protetyki
Stomatologicznej, zebranie Konsultantów wojewódzkich w dziedzinie Protetyki
Stomatologicznej, walne zdawczosprawozdawcze zebranie członków PTS
Sekcji Protetyki, które wyłoniło nowe
władze. Nowym przewodniczącym została dr hab. n. med. Teresa Sierpińska .
Podziękowano również ustępującemu
przewodniczącemu Sekcji Protetyki PTS
prof. dr hab. n. med. Zdzisławowi Bereznowskiemu. Udział w konferencji
wielu znakomitych osobistości reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie
kraju, przedstawiających najnowsze
osiągnięcia badawcze i kliniczne gwarantował najwyższy poziom merytoryczny.
/autorzy: Barbara Gierat-Kucharzewska, Magdalena
Wyszyńska-Chłap, Jacek Kasperski, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu/
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15-lecie Centrum Leczenia
Oparzeń
17 grudnia 2013 r. odbyły się obchody 15-lecia istnienia
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich połączone z otwarciem nowej części szpitala. W uroczystości
uczestniczył Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med.
Jan Duława. Nowy budynek Centrum Leczenia Oparzeń zajmuje powierzchnię blisko 5800 metrów2. W nowej części
utworzono blok operacyjny, izbę przyjęć, nowoczesny oddział
anestezjologii i intensywnej terapii oraz kompleks dydaktyczny.

Moc tradycji w Uniwersytecie Śląskim
19 grudnia 2013 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ odbył się wieczór wigilijny „Moc tradycji”, w którym uczestniczył Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława.
Spotkanie było okazją do przełamania się opłatkiem i złożenia świątecznych życzeń.
W programie wieczoru zaplanowano koncert kolęd polskich
w wykonaniu Izabeli Kopeć (mezzozopran), Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. Izabelli
Zieleckiej-Panek oraz Chóru Szkolnego „Canzonetta” pod
kierunkiem Agnieszki Gawron-Gaszczyk i Tamary Nowok, a
także zespołu instrumentalnego w składzie: Dariusz Górniok (fortepian), Marcin Hałat (skrzypce), Zenon Mojżysz
(skrzypce), Małgorzata Gembala (altówka), Urszula Mizia
(wiolonczela), Piotr Górka (kontrabas), Marta Sandurska
(harfa).

Seminarium interdyscyplinarne z cyklu
„Granice poznania w filozofii i nauce”
W środę 15 stycznia 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu
seminariów „Granice poznania w filozofii i nauce”. Wykład
pt. „Granice współczesnej medycyny transplantacyjnej”
wygłosi dr hab. n. med. Jacek Ziaja z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W spotkaniu
uczestniczył również Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława.
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Wigilia Służb Mundurowych na Jasnej
Górze
19 grudnia 2013 r. odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie
służb mundurowych województwa śląskiego z udziałem Metropolity Częstochowskiego, Metropolity Katowickiego oraz Generała
Zakonu Paulinów Ojca Izydora Matuszewskiego w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr
hab. n. med. Jan Duława. Spotkanie świąteczno-noworoczne rozpoczęło się na Jasnej Górze mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej.
Po liturgii uczestnicy spotkali się w Centralnej Szkole Państwowej
Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie odbyły się kolejne uroczystości związane ze świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.

Krajowy Indeks sprawności ochrony
zdrowia 2014
Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? — odpowiedzi na te pytania i ocena
bieżącej sytuacji w tym sektorze to najważniejsze wyzwanie
Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia.
Przedsięwzięcie po raz pierwszy zostało zaprezentowane 22
stycznia 2014 r. w Warszawie podczas uroczystej gali czternastej edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia — Liderzy Medycyny. Projekt ma na celu okresową, coroczną publikację i upowszechnienie Indeksu sprawności ochrony zdrowia,
jako narzędzia oceny funkcjonowania systemu ochrony zdrowia na poziomie ogólnopolskim i regionalnym.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez trzech partnerów: dane
-i-analizy.pl Sp z o.o., PwC Polska Sp z o.o. oraz Wydawnictwo
Termedia — wydawcę "Menedżera Zdrowia". Indeks powstał w
oparciu o doświadczenia międzynarodowe przy wykorzystaniu
potencjału systemu informacyjnego ochrony zdrowia w Polsce.
Wybierając liderów poszczególnych województw oceniono trzy
główne obszary: Poprawę stanu zdrowia, Efektywną gospodarkę finansową oraz Jakość konsumencką opieki zdrowotnej.
Według "Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014" pierwsze miejsca w kategorii poprawy stanu zdrowia mieszkańców zajmują województwa: zachodniopomorskie,
pomorskie i mazowieckie. Najlepszą gospodarką finansową
mogą pochwalić się: dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie
i pomorskie, zaś w kategorii jakości ochrony zdrowia - uwzględniającej oprócz twardych danych także ocenę pacjentów - prowadzą
województ wa:
opolskie,
podlaskie
i zachodniopomorskie.
Więcej: www.pwc.pl
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ZAPOWIEDZI I OGŁOSZENIA
Ogłoszenie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
W związku z niewystarczającą interpretacją zapisów znajdujących się
w Przewodniku po Programie Erasmus+, iż każda osoba otrzymuje możliwość
wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów,
a 24 miesiące w przypadku jednolitych studiów magisterskich oraz ogłoszenia stawek miesięcznego stypendium i planowanych kwot dofinansowania
dla każdej Uczelni biorącej udział w Programie Erasmus+ decyzją JM Rektora
SUM zawiesza się postępowanie rekrutacyjne, dotyczące naboru na rok akademicki 2014/2015 do czasu przekazania przez Narodową Agencję szczegółowych wytycznych dotyczących powyższych informacji.
Wszyscy zainteresowani wyjazdem będą informowani o kolejnych decyzjach
za pośrednictwem strony internetowej http://kariera.sum.edu.pl
prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

Szkolenie z Symulacji
Medycznej
W dniach 10-11.02.2014 r. odbędzie się szkolenie
z Symulacji Medycznej nauczycieli akademickich,
którzy planują szkolenie studentów metodą symulacji
medycznej i są zainteresowani zapoznaniem z jej
zasadami. Jednocześnie informujemy, iż warunkiem
odbycia się szkolenia jest zgłoszenie co najmniej 5
osób. Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.
W przypadku dużej liczby osób chętnych o przyjęciu
na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ul. Medyków 8b, 40-752 Katowice.

Kongres Kultury Akademickiej
Kraków 20-22 marca 2014
Z inicjatywy Profesora Piotra Sztompki, członka rzeczywistego PAN, w ramach jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22
marca 2014 r. w Krakowie Kongres Kultury Akademickiej, którego hasło brzmi — „Idea Uniwersytetu — reaktywacja” i który ma otworzyć poważną dyskusję nad stanem i kondycją środowiska akademickiego XXI wieku.
Udział w Kongresie potwierdziło wielu wybitnych uczonych z polskich uczelni. Szczegółowy program Kongresu
oraz materiały wstępne do debaty zamieszczone są na
stronie: kongresakademicki.pl

Koksartroza VII
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

28. lutego w Politechnice Śląskiej odbędzie się bezpłatna konferencja poświęcona Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020. Podczas spotkania prelegentami będą m.in. prof. Maria da Graça Carvalho — sprawozdawczyni programu Horyzont 2020
w Parlamencie Europejskim oraz prof. Jerzy Buzek — sprawozdawca zakończonego 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Oprócz
ogólnych zagadnień dotyczących ogólnych zasad udziału w Programie HORYZONT 2020 zorganizowane zostaną dwie dodatkowe
sesje tematyczne dotyczące mobilności naukowców i udziału przedsiębiorstw w projektach europejskich.
Konferencja jest adresowana do przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców z całej Polski.
Spotkanie odbędzie się w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ulicy Konarskiego 18B dniu 28 lutego
br. w godzinach 9:00 – 14:00.
Szczegóły znajdują się na stronie konferencji: http://www.polsl.pl/konferencje/Horyzont2020/Strony/witamy.aspx

11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w ramach unijnego programu wspierania badań i innowacji
Horyzont 2020. Łączny budżet programu na najbliższe siedem lat to blisko 80 mld euro.
Komisja po raz pierwszy określiła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata, wytyczając kierunek dla rozwoju badań w Europie. W budżecie na rok 2014 przeznaczono na badania i innowacje około 7,8 mld euro — finansowane będą przede wszystkim
projekty, wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:



Doskonałość w nauce (Excellence in science) - granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy
oraz stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie;



Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership) - ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak
technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, oraz biotechnologia;



Wyzwania społeczne (Societal challanges) - innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych
określonych w programie Horyzont 2020, w tym dotyczących ochrony zdrowia.

Linki do pełnej dokumentacji konkursowej znajdują się na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/research/
participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html, a także na stronie Działu ds. Programów Międzynarodowych
http://pm.sum.edu.pl, gdzie zamieszczane są na bieżąco wszelkie informacje dotyczące nowych konkursów.
Rozpoczęła się również rejestracja ekspertów wspierających Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego
programu. Eksperci będą nie tylko oceniać wnioski, ale także program oraz politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.
Rejestracja ekspertów odbywa się przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Więcej informacji oraz rejestracja znajduje
się na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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