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14 lutego 2014 r. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra
Zdrowia SPSK nr 7 Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach Górnośląskiemu
Centrum Medycznemu im. prof. Leszka Gieca,
potwierdzającego spełnienie standardów
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania jednostki.
Przyznanie Certyfikatu poprzedzone zostało
przeprowadzoną w dniach 18-20 września
2013 r. wizytą akredytacyjną w ramach projektu "Wsparcie akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Certyfikat akredytacyjny oraz pozyskanie statusu szpitala akredytowanego dowodzi, że
placówka dokłada wszelkiej staranności aby
opieka dostarczana pacjentom była najwyższej
jakości. Potwierdza również posiadanie dużej
wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej
w prowadzeniu jednostki, a także profesjonalne działania pozostałego personelu
w realizacji codziennych obowiązków.
Otrzymanie certyfikatu daje gwarancję wysokiej jakości usług medycznych i stawia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM
w gronie najlepszych placówek w kraju.

Gospodarzami uroczystości był JM Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki oraz dyrektor SPSK nr 7 SUM
Górnośląskiego Centrum Medycznego im.
prof. L. Gieca Klaudia Rogowska.
W uroczystości między innymi udział wzięli:
wicepremier, minister infrastruktury
i rozwoju — Elżbieta Bieńkowska, sekretarz
stanu w Ministerstwie Zdrowia — Sławomir
Neumann, posłowie — Grzegorz Tobiszowski
oraz Sławomir Pięta, a także prezydent Katowic — Piotr Uszok, prezes Narodowego
Funduszu Zdrowia — Marcin Pakulski, oraz
dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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Wyniki donacji narządowej i przeszczepiania narządów w woj. śląskim
gii dr hab. Grzegorz Budziński w 2013 r. w Szpitalu Klinicznym
im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach przeszczepiono między
innymi 143 nerki i 31 wątrób oraz 7 trzustek z nerką.
Największą liczbę donacji od lat odnotowuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, gdzie
pobrano ok. 50 narządów, w tym m.in. cztery serca.

25 lutego 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu wyników transplantacji narządów
unaczynionych.
W spotkaniu wzięli udział m. in.: prof. dr hab. med. Marian
Zembala — konsultant krajowy ds. kardiochirurgii, prof. dr
hab. med. Lech Cierpka — konsultant krajowy ds. transplantologii, prof. dr hab. med. Andrzej Więcek — konsultant
wojewódzki ds. nefrologii, prof. dr hab. med. Hanna Misiołek — konsultant wojewódzki ds. anestezjologii
i intensywnej terapii.
Liczba dawców narządów w woj. śląskim wzrosła z 55 w
2012 r. do 78 w roku ubiegłym, co przełożyło się na większą liczbę zarówno pobranych, jak i przeszczepionych organów. Liczba pobranych narządów w porównaniu z 2012
rokiem zwiększyła się z ok. 150 do 210.
Jak poinformował konsultant wojewódzki ds. transplantolo-

Diament Forbesa dla SPSK im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach
Na tegorocznej liście rankingu Diamentów Forbesa znalazł się Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach i tym samym został wyróżniony wśród najwyżej wycenianych i najprężniej
rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.
Ranking jest opracowywany od 2006 r. przez analityków i ekspertów wywiadowni
„Bisnode Polska” w porozumieniu z redakcją „Forbesa”. W rankingu, przedsiębiorstwa
oceniane były na podstawie oficjalnie przekazywanych informacji finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego w 2013 r., przy uwzględnieniu genezy wyniku, w celu wyeliminowania przedsiębiorstw, w których skokowy wzrost wartości był efektem jednorazowych zdarzeń nadzwyczajnych. Na tej podstawie powstała baza blisko 3 tys. przedsiębiorstw, którym w tym roku wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności,
a więc takich, które są rentowne, mają wysoką płynność bieżącą i nie zalegają
z płatnościami. Ostatecznie na liście Diamentów Forbesa 2014 znalazły się przedsiębiorstwa, których przeciętny roczny wzrost wartości wynosi co najmniej 15 procent.
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Bal karnawałowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Ponad 100 gości bawiło się 8 lutego 2014 r.
w Restauracji Patio-Park na Balu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tegoroczny Bal
wspólnie z JM Rektorem SUM prof. Przemysławem
Jałowieckim zorganizował Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
w Zabrzu prof. Maciej Misiołek . Bal rozpoczął się
o godz. 19.00. JM Rektor i Pan Dziekan przywitali
przybyłych gości i życzyli wszystkim doskonałej zabawy. Bal trwał do białego rana. Jedną z atrakcji wieczoru był pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu
utytułowanej pary tanecznej.

Prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek członkiem Zarządu Europejskiego
Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych.
Towarzystwo skupia tysiące członków, w tym najwybitniejsze autorytety w dziedzinie okulistyki z całej Europy – Pani Profesor jest jedynym przedstawicielem Polski w tym gronie.
Najważniejszym problemem, który pojawia się na forum Towarzystwa, jest leczenie zaćmy
i starczowzroczności. Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych zajmuje się
głównie edukacją lekarzy, wydawaniem zaleceń terapeutycznych, wprowadzaniem nowych
metod leczenia oraz organizacją i wsparciem konferencji i szkoleń.
Prof. Ewa Mrukwa-Kominek jako pierwsza w Polsce przeprowadziła operację wszczepienia
soczewki bioanalogicznej pacjentowi cierpiącemu z powodu zaćmy.

Wypowiedź prof. Andrzeja Więcka dla The Lancet

8 lutego 2014 r. w numerze jednego z najbardziej prestiżowych z czasopism medycznych na świecie „The Lancet” ukazała się wypowiedź prof. dr
hab. n. med. Andrzeja Więcka, kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Cały artykuł można przeczytać na stronie The Lacet
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Uroczysta Promocja Doktorska
28 lutego 2014 r. w auli kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu odbyła się uroczysta promocja
doktorska. Uchwałą Rady Wydziału przyznano pięć
tytułów doktora habilitowanego oraz trzydzieści
dwa tytuły doktora. Uroczystość uświetnili swoją
obecnością JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach prof. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:
dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev
dr hab. n. farm. Ewa Chodurek
dr hab. n. med. Leszek Śliwiński
dr hab. n. farm. Andrzej Zięba
dr hab. n. med. Mirosław Sopel

Spotkanie Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Dr Elżbiety Puacz ze
studentami kierunku analityka medyczna
Stanisław Boryczka oraz dr n.
me d. Kat arzyn a W inszSzczotka.

25 lutego 2014 roku na
Wydziale Farmaceutycznym z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się spotkanie
studentów kierunku analityka medyczna z Panią dr n.
med. Elżbietą Puacz —
prezesem Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych.

Organizatorami spotkania,
które odbyło się w ramach
zajęć fakultatywnych pt.:
„Rynek pracy dla diagnosty
laboratoryjnego”, realizowanych w Katedrze i Zakładzie
Chemii Klinicznej i Diagnostyki
Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej byli:
prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk, prof. dr hab. n farm.

Podczas wizyty na Wydziale,
Pani prezes omówiła między
innymi działania podjęte przez
Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, wobec planowanych przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zmian w
dotychczasowym sposobie
kształcenia na kierunku analityka medyczna oraz ułatwienia
dostępu do studiów wyższych
osobom dojrzałym w ramach
uczenia się przez całe życie.
„Uważam, że pozaformalna
droga doskonalenia zawodowego nie może dotyczyć kierunków, na których kształcą się
przyszli pracownicy ochrony
zdrowia, a nie objętych ochroną prawa unijnego. Kierunkiem
takim jest analityka medyczna,
która przygotowuje studentów
do wykonywania zawodu dia-

gnosty laboratoryjnego, będącego zawodem zaufania publicznego” - postulowała Pani prezes. „Wprowadzenie założeń
projektu ustawy zniszczy dotychczasowy, cechujący się
wysoką jakością — zapewnianą
przez Uniwersytety Medyczne —
sposób uzyskiwania kwalifikacji
zawodowych”.
Pani Prezes zwróciła również
uwagę na istotną rolę studentów w budowaniu rangi i prestiżu zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz przestrzegła przed
problemami, z jakimi najczęściej spotykają się podczas
pełnienia swoich obowiązków
zawodowych młodzi adepci tego
zawodu.
/przesłał: mgr Adam Pudełko
doktorant w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej SUM w
Katowicach/
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Szpital Kliniczny nr 5 w rankingu Gazele Biznesu
Szpital Kliniczny przy Ceglanej w Katowicach
(Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK nr 5
SUM) po raz kolejny znalazł się w rankingu Gazele Biznesu.
Tym razem szpital otrzymał wyróżnienie za rok 2013.
Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Gazela to firma małej lub
średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu
rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie
większych konkurentów.

Prof. Krystyna Olczyk Człowiekiem Roku 2013 w Sosnowcu

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego SUM została laureatką corocznego plebiscytu Dziennika Zachodniego na Człowieka Roku 2013.
Pani profesor została nominowana za wieloletnie, sfinalizowane w ubiegłym roku działania związane z budową kampusu
SUM w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk w plebiscycie otrzymała 3073 głosy.

Nagrody Św. Kamila
W dniu 10 lutego br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila. Uroczystość, podczas której w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby i instytucje zaangażowane w niesienie
pomocy osobom chorym i cierpiącym.
Wśród wyróżnionych tą prestiżową nagrodą znalazła się absolwentka
pielęgniarstwa z 1978 roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
(wówczas Śląskiej Akademii Medycznej) pani mgr Irena Chołuj.
W uzasadnieniu przyznania jej nagrody czytamy: „Za promowanie
w pracy zawodowej idei porodów domowych w atmosferze rodzinnego
ciepła. Za to, że przez lata swojej pracy zawodowej każdej kobiecie
w stanie błogosławionym ofiarowała Pani profesjonalną pomoc medyczną i osobiste wsparcie.”
/Przesłano przez: Anna Chomik /
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Festiwal Naukowy Wydziału Zdrowia Publicznego SUM
Wydział przygotował mnóstwo atrakcji dostosowanych do wieku
uczestników festiwalu. Dzieci z bytomskiego Przedszkola nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi wzięły udział w trzydniowej Dziecięcej Akademii Sztuki Kulinarnej zorganizowanej w Katedrze Dietetyki WZP w Zabrzu. Dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 2
w Bytomiu przygotowano zajęcia na Wydziale Zdrowia Publicznego przy ul. Piekarskiej 18. Gimnazjaliści przeszli szkolenie
z udzielania pierwszej pomocy, wzięli udział w zajęciach w salach
komputerowych, wysłuchali wykładu oraz zobaczyli jak przebiegają ćwiczenia w laboratorium chemicznym. Uczniowie mogli zbadać twardość wody, zmierzyć pH gleby, a także zbadać słuch, siłę
dłoni, czy ciśnienie tętnicze krwi.
Dla licealistów, którzy niedługo staną przed wyborem dalszej
drogi edukacji, swoje prezentacje przygotowały Studenckie Koła
Naukowe. Starsi koledzy opowiadali także jak „od kuchni” wygląda nauka i życie studenta i w jaki sposób można realizować swoje pasje dzięki kołom naukowym.
Nauka nie musi być tylko obowiązkiem, może stać się też wspaniałą przygodą i to w każdym wieku — przekonywali pracownicy Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
podczas Festiwalu Naukowego, który odbył się w Bytomiu 11 lutego. Festiwal otworzyła dziekan WZP SUM dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok oraz wiceprezydent Bytomia Aneta Latacz.

Dla słuchaczy Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowano warsztaty podczas których osoby z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej miały możliwość skorzystania z porad
diabetologicznych i specjalistycznych badań profilaktycznych, m.
in. oznaczenia stężenia glukozy we krwi i badania w kierunku
polineuropatii cukrzycowej.

Dziecięca Akademia Sztuki Kulinarnej
W dniach 11-13 lutego br. odbyła się kolejna edycja Dziecięcej Akademii
Sztuki Kulinarnej, zorganizowana w Katedrze Dietetyki WZP Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy. Tym razem uczestnikami
warsztatów były dzieci z Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bytomiu. Dzięki porozumieniu, jakie Wydział Zdrowia Publicznego SUM
zawarł z Polską Akademią Sztuki Kulinarnej, dzieci poznały poszczególne
produkty spożywcze oraz nauczyły się przygotowywania z nich prawidłowo
skomponowanych posiłków, w tym m.in. pierwszego i drugiego śniadania.
Nad realizacją programu edukacji żywieniowej ”Z piramidą za pan brat,
zbuduj z nami zdrowy świat!” czuwali specjaliści z zakresu dietetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studenci z Koła Naukowego Młodych Edukatorów.
„Pierwsze warsztaty, które zorganizowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku
okazały się strzałem w dziesiątkę. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną edycję. Chcemy aby Dziecięca Akademia Sztuki Kulinarnej odbywała
się dwa razy w roku. Do udziału będziemy zapraszać kolejne przedszkola
ze śląskich miast” – zapowiada dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok,
dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.
Celem akcji jest przede wszystkim przekazanie dzieciom wiedzy na temat
zasad prawidłowego żywienia.
„Otyłość wśród polskich dzieci jest coraz większym problemem. Takim
krytycznym momentem, kiedy może pojawić się nadwaga jest wiek ok.
11 lat. Dlatego tak ważne jest by dzieci od najmłodszych lat poznawały
nowe smaki, by zobaczyły, że ze zdrowych produktów można stworzyć
smaczne i atrakcyjnie podane posiłki. To zaprocentuje w przyszłości.” –
przekonuje dr Elżbieta Szczepańska z Katedry Dietetyki SUM.
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I Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
i Chirurgii Stomatologicznej
29 marca odbędzie się pierwsza Ogólnopolska Studencka Konferencja Chirurgii Szczękowo Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej im. Łukasza Modliborskiego w Katowicach .
Konferencja jest organizowana ku pamięci Łukasza Modliborskiego. Był On
studentem III roku kierunku lekarsko- dentystycznego w Zabrzu, kiedy rozpoznano u niego Esthesioneuroblastoma. Jest to bardzo rzadki nowotwór wywodzący się z komórek nabłonka węchowego. Pierwszymi objawami choroby są
zazwyczaj katar i zaburzenia węchu lub powiększające się węzły chłonne,
które niestety w większości przypadków świadczą o przerzutach . U Łukasza
pojawiły się już na przełomie stycznia i lutego a chorobę zdiagnozowano w
maju, dopiero po tym, jak węzły chłonne zniekształciły mu szyję.
Celem Konferencji jest zwrócenie uwagi na to, że nawet błahe objawy mogą
wskazywać na rozwijający się proces nowotworowy i nigdy nie powinniśmy ich
lekceważyć.
Więcej: Konferencja

Rozpoczęło się wyburzanie Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrzu
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi demontaż całej konstrukcji nośnej budynku wraz z fundamentami oraz uporządkowanie
terenu. Najwyższe z obiektów — bloki łóżkowe A B C D stanowią
układ segmentów żelbetowych rozmieszczonych na planie krzyża.
Rozbiórka tych właśnie obiektów prowadzona będzie metodą
wybuchową, a następnie po obaleniu, za pomocą koparek z nożycami tnąco-kruszącymi oraz młotami hydraulicznymi materiał z
rozbiórki zostanie rozdrobniony i posegregowany.
Powstałe z rozbiórki materiały w znacznej części zostaną powtórnie wykorzystane z korzyścią dla ludzi i środowiska naturalnego.
26 lutego przeprowadzone zostało pierwsze próbne strzelanie
konstrukcji żelbetowej zewnętrznego szybu windowego mające
na celu odpowiednie dobranie ładunków do przyszłych wyburzeń
najwyższych obiektów.

Minister Skarbu Państwa decyzją z dnia 15 stycznia 2014 r.
wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, polegającej
na wyburzeniu niezrealizowanych obiektów Akademickiego
Centrum Medycznego, położonych w Zabrzu przy ul. Macieja
Mielżyńskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w
trybie przetargu nieograniczonego wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „Miazga” Sp z.o.o. Adres Dzierżoniów
58-200; Oś Tęczowe.
06.02.2014r. rozpoczęto prace wyburzeniowe. Rozbiórka
potrwa 180 dni.
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Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych
W czasie posiedzenia przyjęto tryb pracy Komisji nad oceną nadesłanych na Konkurs 17 prac doktorskich z 9 Wydziałów Farmaceutycznych. Ustalono także terminy dwóch kolejnych posiedzeń Komisji.

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Długiej, 3 lutego br. odbyło się
pierwsze, organizacyjne posiedzenie Komisji Konkursowej o tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych.
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji
w osobach: prof. Andrzeja Członkowskiego, prof. Edmunda Grześkowiaka dr Andrzeja Ernsta, prof. Janusza Pluty, prof. Jerzego Pałki i prof. Wiesława Sawickiego.

Zadaniem Konkursu LNF jest nagrodzenie najlepszych prac doktorskich o charakterze aplikacyjnym (obecna edycja konkursu dotyczy
prac obronionych w latach 2012-2013) na Wydziałach Farmaceutycznych 10 Uniwersytetów Medycznych w kraju oraz uhonorowanie
tych Wydziałów, w których doktoryzowali się nagrodzeni doktorzy
nauk farmaceutycznych medalami Scientia Nobilitat.
W niniejszym Konkursie biorą udział 2 prace doktorskie nadesłane
z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wszelkie aktualne informacje na temat konkursu znajdują się na
stronie : http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

AO Podstawy leczenia złamań
Zakończyły się prace nad polskim wydaniem podręcznika "AO Podstawy
leczenia złamań"
Redaktorem naukowym polskiego wydania I tomu jest prof. dr hab. Damian Kusz, prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Redaktorem drugiego tomu jest prof. Paweł Małdyk, krajowy konsultant
ds. ortopedii i traumatologii.
To nowoczesne wydanie o współczesnych możliwościach leczenia złamań,
wzbogacone o płyty video, zawierające techniki operacyjne osteosyntezy.
Książki te są przeznaczone dla specjalistów ortopedów i traumatologów
oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.

„Moja głowa, moje ręce, moje nogi – jestem całością”
8 lutego od godziny 8:30 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka odbywała się
piąta, jubileuszowa Konferencja i Spotkanie Dzieci z Rozszczepem Kręgosłupa i
ich Rodzin „Moja głowa, moje ręce, moje nogi – jestem całością” organizowana
przez Fundację Spina. W tym roku organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na problemy poznawcze u dzieci z rozszczepem kręgosłupa, które mogą się przełożyć na
problemy i trudności w nauce. Konferencja ciesząca się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród podopiecznych, jak i nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz lekarzy, została objęta honorowym patronatem JM Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Przemysława Jałowieckiego, Wojewody
Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice. W spotkaniu wzięła udział Prorektor
ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik .
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Koncert karnawałowy UM Katowice
15 lutego 2014 r. o godz. 17.00 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbył
się koncert karnawałowy w podziękowaniu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Katowic.
Wśród zaproszonych przez prezydenta Katowic Piotra
Uszoka gości był m.in. JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki.
Podczas koncertu wystąpili: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz Anna
Wierzbicka — solistka Warszawskiej Opery Kameralnej.

HORIZON 2020 –szkolenie

Zmodernizowany Oddział Ortopedii w
WSS im. św. Barbary w Sosnowcu
19 lutego br. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św.
Barbary w Sosnowcu odbyło się otwarcie zmodernizowanego
Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. Oddział posiada klimatyzowane sale
zabiegowe, specjalne pokoje dla dzieci, w których zadbano także
o łóżka dla rodziców oraz nowe wyposażenie medyczne. W uroczystości wziął udział Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. Damian
Czyżewski.

Śląski Klub Profesorski

20 lutego w Sali Senatu w Rektoracie SUM odbyło się spotkanie nt. Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horizon 2020. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

26 lutego br. odbyła się kolejna dyskusja panelowa w ramach
Śląskiego Klubu Profesorskiego pt. „Uniwersytet bez filozofii?
Znaczenie białostockiego precedensu.” W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Duława.

- Co to są akcje Marii Skłodowskiej-Curie w Horizon 2020?

Wśród zaproszonych gości byli: prof. dr hab. Jan Woleński, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureat nagrody Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej za propagowanie dorobku polskiej filozofii;
prof. dr hab. Tadeusz Sławek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w
latach 1996-2002, oraz prof. dr hab. Bogdan Dembiński, wicedyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

- Jak aplikować o projekty typu ITN – Innovative Training
Networks (Sieci kształcenia początkowego)?
- Jak aplikować o projekty typu RISE - International and /or
inter-sector cooperation through research and innovation
staff exchange?
Szkolenie poprowadziła Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa
z Regionalnego Punktu Kontaktowego Politechniki Śląskiej. Na spotkaniu obecny był także Prorektor ds. Nauki
SUM prof. dr hab. Jan Duława.

Spotkanie w CNTI
W dniu 17 lutego 2014 r. w Auli Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się
spotkanie parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, a także osób ze świata nauki, biznesu i kultury z
w o j e wó dz t w a ś l ą s k i e g o i
małopolskiego.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli między innymi
Pani Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz,
została powołana 30-osobowa Rada Koordynująca współpracę w obszarze Polski Południowej, na podstawie przyjętej przez rząd 8 stycznia 2014 r. Strategii Rozwoju Polski
Południowej do 2020 roku, na której członka została powołana prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. Do zadań Rady, będzie należało między innymi koordynowanie projektów mających na
celu rozwój współpracy obu regionów, nakreślanie kierunków dalszej integracji oraz monitorowanie postępów w
osiąganiu celów Strategii.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Wiara i miłość wobec »bólu duszy«
18 lutego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach odbyła się Konferencja „Wiara i miłość wobec
„bólu duszy”. Stanowiła ona centralną część obchodów XXII
Światowego Dnia Chorego w archidiecezji katowickiej.
Tematykę związaną z bólem duszy i ciała poruszyli teologowie,
personel medyczny oraz zagraniczni goście — rodzicie i przyjaciele błogosławionej Chiary Luce Badano.
Organizatorami byli: Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o
Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
Apostolstwo Chorych. Patronat honorowy nad konferencją objął
m.in. JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki, a
uczestniczył w niej Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Duława.
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Wywiad z JM Rektorem SUM prof. dr hab. n. med. Przemysławem Jałowieckim
Kilka dni temu na ręce Pana Rektora trafił list otwarty dotyczący
efektywności pracy badawczej pracowników Uczelni. Czytamy w
nim „Dotychczasowe efekty pracy badawczej pracowników naszego uniwersytetu mierzone liczba publikacji oryginalnych zamieszczanych na łamach renomowanych periodyków naukowych są niezadowalające” Zgadza się Pan Profesor z taką diagnozą?
JM Rektor, prof. P. Jałowiecki: Wysoki wskaźnik publikacji nie
jest możliwy bez prowadzenia badań naukowych. Reforma nauki
to zmiana źródeł finansowania, nowe zasady wnioskowania i
oceny składanych projektów. Wszyscy się tego uczymy. Już w
2012 roku wskazywałem na konieczność zwiększenia skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w konkursach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju czy innych, finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i międzynarodowych. W tym celu pracownicy Uczelni
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących prawidłowego wnioskowania o środki. Te działania procentują, ale wskaźniki dotyczące
składania wniosków wciąż są niewystarczające.

ubiegłym roku rozpoczął się trzyletni program (lata 2013-2015)
wzrostu wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. Zasady
podziału przyznanych środków muszą być uzgadniane z działającymi na Uczelniach związkami zawodowymi. Rozważę, czy przy
ustalaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględniać dorobku
naukowo-badawczego pracownika, biorąc pod uwagę także liczbę napisanych wniosków oraz premiując tych, którzy uzyskali
granty.
Panie Rektorze, obniżenie pensum, czy możliwość uzyskania
wyższego wynagrodzenia to rozwiązania, które już są dostępne
dla naukowców SUM, tymczasem liczba składanych wniosków
wciąż jest zbyt mała. Czy w takim razie władze Uczelni zastanawiają się nad innymi rozwiązaniami?

Ile osób dotąd skorzystało z tej możliwości?

Tak, w ubiegłym tygodniu weszło w życie Zarządzenie powołujące
Pełnomocnika Rektora ds. programów rozwojowych i innowacji.
Funkcję tę pełni prof. dr hab. Edward Wylęgała. Zadaniem Pełnomocnika jest przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz
lepszego wykorzystywania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni, w szczególności współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi celem inicjowania współpracy między
SUM a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wsparcie w
tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup
badawczych. Przypominam, że w Uczelni działają również: Dział
Nauki i Dział ds. Programów Międzynarodowych, które rozsyłają
informacje o konkursach do naukowców, organizują konsultacje
indywidualne oraz pomagają przy poszukiwaniu partnerów, składaniu wniosków, realizacji i rozliczaniu projektów. Ponadto, aby
usprawnić pozyskiwanie oraz realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, planujemy powołanie nowej jednostki organizacyjnej w miejsce Działu ds. Programów Międzynarodowych, która w swoim zakresie będzie miała również zadania
związane z pozyskiwaniem środków ze źródeł krajowych.

Z przykrością stwierdzam, że dotychczas tylko jedna. Pojawia się
więc pytanie czy kwestia obciążenia obowiązkami dydaktycznymi to rzeczywisty powód, dla którego pracownicy nie podejmują
badań naukowych.

W swoim liście prof. Wojciech Pluskiewicz przyznaje, że zmiany
powinny być owocem wspólnego wysiłku - władz Uczelni, ale
także społeczności akademickiej. Jakich działań oczekiwałby
Pan od pracowników naukowych?

Znane jest powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze. Może jest w tym trochę prawdy?

Jakiekolwiek wysiłki władz Uczelni nie przyniosą efektu, jeśli ze
strony pracowników naukowych zabraknie chęci poprawy obecnej sytuacji. Nie mówię tu o deklaracjach słownych, ale o czynach, które uwiarygodniły by ten przekaz. Apelując do społeczności akademickiej prof. W. Pluskiewicz apeluje również do siebie.
Słusznie. Od kilku lat Pan Profesor nie wykazuje aktywności w
zakresie aplikowania o granty. Wierzę, że da dobry przykład i
zapoczątkuje zmiany, o których pisze.

Brakuje systemu motywacyjnego, jak sugeruje autor listu, prof.
W. Pluskiewicz?
W dyskusji o systemie motywacyjnym często podnoszonym
problemem jest nadmierne obciążenie dydaktyczne. Mam świadomość, że w porównaniu z innymi krajami, pracownicy naukowi
w Polsce mogą odczuwać większe obciążenie z tego tytułu, tym
samym odkładając działalność naukową na boczny tor. Dlatego
premiując dorobek badawczo-wdrożeniowy w karierze naukowej
– tak jak zapowiadałem – za zgodą Senatu wprowadzono zapis,
że Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu, który realizuje projekty badawcze.

To oczywiste, każdy za swoją pracę chce otrzymywać godziwą
zapłatę. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i chcąc docenić osoby, które aktywnie angażują się w projekty badawcze, od
kilku lat w Uczelni obowiązuje Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji
projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art.
94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym. Na jego podstawie można wnioskować o zwiększenie
wynagrodzenia i ustalenie stawki godzinowej uzupełniającej z
tytułu realizacji zadań w ramach projektu finansowanego ze
źródeł zewnętrznych. Maksymalna stawka godzinowa uzupełniająca może wynieść nawet 300% stawki godzinowej bazowej.
Chciałbym podkreślić, że wynagrodzenie to jest na bieżąco wypłacane osobom biorącym udział w projektach, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych.
To, że szkolnictwo wyższe od lat nie jest finansowane na odpowiednim poziomie, nie jest dla nikogo tajemnicą. Dopiero w

Na koniec chciałbym przypomnieć coś, o czym może niektórzy
zapominają — prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także podnoszenie kwalifikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych, nie jest przywilejem, a OBOWIĄZKIEM zapisanym w ustawie.

Dziękuję za rozmowę
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW
Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta - stypendia dla doktorantów
i naukowców
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków stypendialnych dla doktorantów oraz naukowców. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 13 kwietnia 2014.
Realizacja stypendium może rozpocząć się najwcześniej w sierpniu 2015. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca
2016.
JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARD
Stypendia dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami
ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden
rozdział).
Stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt
w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział
w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt
badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium. Czas trwania stypendium może wynosić do 6 do
9 miesięcy.
SENIOR AWARD
Stypendia dla pracowników naukowych pracujących w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej w Polsce na
realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych
non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Czas trwania stypendium może wynosić od 4 do 9 miesięcy.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.fulbright.edu.pl/programy/dla-polakow

Infect-ERA - nabór wniosków
Informujemy, że do 2 kwietnia 2014 trwa nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.
Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych badań translacyjnych w zakresie chorób zakaźnych człowieka. Udział w konkursie
mogą brać międzynarodowe konsorcja badawcze, składające wnioski w co najmniej jednym z następujących tematów:
ocena roli komensalnych organizmów roślinnych w homeostazie i patogenności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz wyjaśnienie
w jaki sposób organizmy komensalne i probiotyki mogą być stosowane do zapobiegania i leczenia zakażeń;
opracowanie i zastosowanie nowych technik do badań początkowych etapów procesu infekcji.
Uwaga! Zagadnienia związane z HIV/AIDS, wirusowym zapaleniem wątroby typu B/C, malarią i gruźlica są wyłączone z zakresu tematycznego tego konkursu. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://www.submission-infect-era.eu/
Planowany termin naboru wniosków krajowych – grudzień 2014.
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet
w wysokości 0,5 mln euro. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest utworzenie konsorcjum złożonego z przynajmniej 3 partnerów
z 3 różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, w tym 1 przedsiębiorcy.
Więcej informacji na stronach internetowych:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,2577,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-wkonkursie-jtc-2014.html
https://www.submission-infect-era.eu/index.php?index=51
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