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V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych
w Ratownictwie Medycznym
Zespół z Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku Białej zwyciężył w V Ogólnopolskich
Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie
Medycznym, które odbyły się 9-10 maja w Katowicach. II miejsce zajął zespół z Krakowskiej
Akademii im. A. F. Modrzewskiego, a III Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W zawodach brało
udział 18 trzyosobowych zespołów. Drużyny
musiały zmierzyć się z sześcioma zadaniami.

Pierwszym zadaniem był symulowany wypadek w wytwórni wody mineralnej, gdzie
doszło do rozszczelnienia
instalacji z dwutlenkiem węgla. W środku przebywało 9
osób. Zadaniem zawodników
było przeprowadzenie segregacji medycznej i udzielenie
pomocy
poszkodowanym.
Oceniany był również poziom
współpracy zespołu z jednostkami Państwowej Straży
Pożarnej obecnymi na miejscu zdarzenia oraz wykorzystanie jednostek PSP do pomocy - niezbędnej ze względu
na znaczną liczbę poszkodo-

Zawodnicy musieli udzielić
również pomocy
pieszemu
potrąconemu przez samochód
oraz świadkowi zdarzenia skarTrzy z sześciu zadań zawodnicy
żącemu się na ból brzucha.
wykonywali w Centrum DydaktyKolejny scenariusz zakładał
ki i Symulacji Medycznej Śląwypadek na ściance wspinaczskiego Uniwersytetu Medycznekowej. Mężczyzna w wyniku
go w Katowicach: zespoły muupadku z dużej wysokości dosiały udzielić pomocy młodemu
znał urazu kręgosłupa.
mężczyźnie, który trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy po - Poziom przygotowania zawodzasłabnięciu w dyskotece, ników był wysoki, w wielu przyrozpoznać zespół dziecka mal- padkach dorównywał zespołom
tretowanego u sześciolatka z ratownictwa medycznego dziaurazem ręki oraz przeprowadzić łającym w systemie- ocenił
r e a n i m a c j ę k r ą ż e n i o wo - główny sędzia zawodów dr
oddechową u pacjenta trans- Arkadiusz Niczyporuk ze Śląportowanego karetką z poradni. skiego Uniwersytetu Medycznego - widać jeszcze brak dostatecznej praktyki, ale przygotowanie teoretyczne było na bardzo dobrym poziomie.
wanych. W ocenie wielu zespołów było to najtrudniejsze zadanie zawodów.

W tym roku organizatorem był
Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach, gdyż to właśnie
studenci SUM zwyciężyli w ubiegłorocznych zmaganiach.
Współorganizatorem została
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Zgodnie z regulaminem, uczelnia organizująca
zawody nie bierze udziału w
rywalizacji.
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VI Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM
specjalistów w ww. dziedzinach stanowi
spore utrudnienie w sprawnym funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia, którymi
kierują.

W okresie 9-11 kwietnia 2014 r. w Siewierzu odbyła się VI Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznych SUM. Udział w tej
Konferencji ze strony Uczelni po raz
pierwszy wzięli również Dziekani poszczególnych Wydziałów SUM, którzy w pierwszym dniu obrad poruszyli m.in. kwestię
współdziałania z ww. Podmiotami Leczniczymi w zakresie realizowanego przez
Uczelnię procesu kształcenia. W toku
dyskusji, jaka rozwinęła się po wystąpieniu Dziekanów, Dyrektorzy ww. Szpitali
poruszyli kwestię rozważenia przez SUM
uruchomienia dodatkowych kierunków
nauczania, w wyniku czego możliwe byłoby pozyskanie przez Szpitale profesjonalnej kadry m.in. w zakresie kontraktowania
świadczeń z Narodowym Funduszem
Zdrowia, czy sekretarek i statystyków
medycznych. Zdaniem Dyrektorów brak

W pierwszym dniu Konferencji udział wzięli
także zaproszeni przez Uczelnię przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy z Okręgowego Inspektoratu w Katowicach, którzy
zaznajomili zebranych z ważkimi sprawami
z zakresu prawa pracy. Tematem ich wystąpień były m.in. nieprawidłowości, jakie
są najczęściej stwierdzane w czasie kontroli dokonywanych przez PIP w podmiotach leczniczych. Ponadto inspektorzy
poruszyli również zagadnienie czasu pracy
poszczególnych pracowników sfery ochrony zdrowia wraz z aktualnymi zmianami
oraz kwestię wynagrodzenia za pracę w
godzinach nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy.

Drugi dzień Konferencji, poza wystąpieniem prof. Sergiusza Nawrockiego i dr n.
hum. Tomasza Holeckiego, którzy wspólnie zreferowali temat z zakresu epidemiologii nowotworów, przebiegał pod
znakiem wystąpień Dyrektorów Szpitali
Klinicznych SUM i Prezesa ACSiMS. Tematem przewodnim ich prezentacji była
szeroko pojęta innowacyjność w funkcjonowaniu kierowanych przez nich podmiotów leczniczych.
W trzecim dniu Konferencji referowane
były zagadnienia dotyczące:
- efektów grupowego zakupu energii elektrycznej zrealizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, skutkującego oszczędnościami dla Uczelni i
dwóch szpitali klinicznych: Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM
oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 6 SUM Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana
Pawła II,
- skarg i wniosków wnoszonych na działalność realizowaną przez Szpitale Kliniczne SUM,
- oświadczeń o niewystępowaniu konfliktu interesów składanych przez członków
Rad Społecznych poszczególnych Szpitali
Klinicznych SUM.
/przygotowała: Z. Huczek, kierownik KOZ/

Konferencja Prorektorów ds. Nauki
W dniach 24-25 kwietnia 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był gospodarzem Konferencji Prorektorów ds. Nauki wszystkich uczelni medycznych z całej Polski.
Obrady odbywały się w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i
Onkologii SPSK SUM.
Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień dotyczących oceny dorobku naukowego przy otwieraniu procesu
h a bi l i t a c j i o r a z pa r a m e t r y z a c j i j e dn o s t e k .
W Konferencji poza Prorektorami ds. Nauki uczelni medycznych udział wzięli prof. dr hab. n. med. Michał Tendera,
Przewodniczący Sekcji IV Nauk Medycznych Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prof. dr hab. Maciej Zabel
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Przewodniczący
K o mi t et u E wa lu a c ji Je dno st e k N au k o wy ch.
Na spotkaniu obecni byli również: Prorektor ds. Studiów i
Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
oraz Dziekani Wydziałów SUM.
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Prof. Andrzej Więcek Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego
EDTA pochodzącym ze wschodniej
Europy od roku 1990 kiedy stanowisko to opuścił prof. Horst Klinkmann
ze wschodnich Niemiec.
Profesor zapewnia, iż chce kontynuować działalność swoich poprzedników,
szczególną uwagę poświęcając krajom
centralnej i wschodniej Europy.

2 czerwca br., podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego
(ERA-EDTA) prof. dr hab. n. med. Andrzej
Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany
Materii SUM, oficjalnie obejmie stanowisko Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA European Renal Association - European
Dialysis and Transplant Association). Prof.
Więcek jest pierwszym Prezydentem ERA-

Najważniejsze osiągniecia naukowe
prof. Andrzeja Więcka: badania nad
rolą nerki jako narządu wewnątrzwydzielniczego, wpływ immersji wodnej
na wydzielanie hormonów regulujących
gospodarkę wodno-elektrolitową u
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
lub niewydolnością nerek, ocena zaburzeń hormonalnych u chorych z ostrą
lub przewlekłą niewydolnością nerek
oraz po transplantacji nerki, wykazanie
znaczącej roli tkanki tłuszczowej w
patogenezie nadciśnienia tętniczego i

chorób nerek (u chorych dializowanych
oraz po transplantacji nerki), badania
nad programowaniem płodowym –
wpływ czynników zewnętrznych na rozwój nerki szczura.
Doctor honoris causa Uniwersytetu
Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.
Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, były
prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Autor lub współautor ponad 600 publikacji naukowych i licznych rozdziałów w
podręcznikach. Współredaktor ponad
20 podręczników w dziedzinie nefrologii i hipertensjologii.

Prof. Krystyna Olczyk wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk została wybrana na wiceprezesa Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Tę zaszczytną funkcję
będzie sprawowała w kadencji 2014-2017.

Prof. Jerzy Jochem skarbnikiem European
Histamine Research Society
Podczas odbywającej się w dniach 7-11 maja br. w Lyonie
XXXIV Konferencji European Histamine Research Society Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą prof. dr hab. n. med.
Jerzy Jochem wybrany został na członka Zarządu Głównego i
skarbnika European Histamine Research Society.
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Innowacje w Ratownictwie Medycznym”
W dniach 9-11 maja, równolegle z ogólnopolskimi Zawodami Uczelni
Wyższych w Ratownictwie Medycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach zorganizował konferencję „Innowacje w Ratownictwie
Medycznym”. Dla uczestników przygotowano wykłady, seminaria,
posiedzenia szkoleniowe oraz pokazy ratownictwa medycznego. Na
konferencji można było wysłuchać wykładów specjalistów m. in. na
temat pozaustrojowych metod leczenia hipotermii, misjach medycznych, lotniczym pogotowiu ratunkowym czy postępowania w przypadku obrażeń ciała.
Konferencji towarzyszyły pokazy:
- Zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych ALS – Igor
Żmudka, Przemysław Helicki, Tomasz Zaborowski
- Pokaz ratownictwa chemicznego oraz prezentacja sprzętu specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego PSP z KatowicPiotrowic
- Pokazy Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej: „praca przewodnika z
psem” (GPR OSP Dąbrówka Mała, GPR OSP Jastrzębie Zdrój)
- Pokazy GOPR (GOPR- Grupa Beskidzka)

Europejski Kongres Gospodarczy
8 maja, podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego,
odbyły się cztery sesje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Wśród prelegentów znaleźli się:
Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii SPSK SUM
dr n. med. Dariusz Jorg oraz kierownik Kliniki Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Sergiusz
Nawrocki.



Panel "Choroby cywilizacyjne — jak można z nimi wygrać" dotyczył m.in. znaczenia systemów zdrowia publicznego oraz profilaktyki i edukacji zdrowotnej.



Obecnej sytuacji i przyszłości prywatnego sektora
medycznego poświęcona była sesja pt. "Mapa zdrowia
prywatnego".





O wyzwaniach stojących przed polską onkologią rozmawiali uczestnicy panelu pt. "Mapa wyzwań, nowe
możliwości — czy pieniądze to jedyne, czego potrzeba
polskiej onkologii?".

W trakcie debaty "Finansowanie systemów ochrony zdrowia — wyzwania dla Polski i Europy" poruszone zostały
takie zagadnienia, jak m.in. główne czynniki warunkujące
zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia — starzejąca
się populacja i wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe.

Relacja z sesji dotyczących ochrony zdrowia
/źródło: Rynek Zdrowia/
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Zespół z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zwycięzcą
SUMWars 2014
Zespół studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
składzie: Piotr Pawłowski, Michał Łanocha, Seweryn Król i Marek
Dryżałowski, zajął pierwsze miejsce w II Zawodach Symulacyjnych SUMWars 2014, które odbyły się w piątek 16 maja w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wyjątkowe możliwości Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
pozwalają na odtworzenie zróżnicowanych warunków działania
przyszłych medyków. Rozwiązanie zadań przygotowanych przez
grono specjalistów wymagało od studentów wykazania się nie
tylko zdobytą wiedzą, ale także sprytem i pomysłowością.
W pierwszym zadaniu zawodnicy musieli pomóc osobie, która
tonęła w zimnej wodzie. Pacjent był wyziębiony i wymagał ogrzewania w trakcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Drugie zadanie odbywało się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
na który trafiło ośmioletnie dziecko zatrute lekami nasercowymi
babci. Studenci mieli zastosować odtrutkę oraz leczyć objawy
zatrucia. Oceniane były również tzw. umiejętności miękkie, czyli
komunikacja z pacjentem i jego rodziną, w tym prawidłowe zebranie wywiadu.
Trzecia konkurencja nawiązywała do filmu „Casino Royale” o przygodach Jamesa Bonda. Zadanie było dwuczęściowe. Połowa zespołu zmagała się z następstwami strzelaniny w kasynie, prowadząc segregację i opatrywanie rannych. Druga połowa otrzymała
misję znaleźć i uratować agenta 007, który z powodu zatrucia
digoksyną stracił przytomność na terenie budynku.
Zwycięzcy SUMWARS 2014 wezmą udział w ogólnoeuropejskich
Grach Symulacyjnych SimOlympics, które odbędą się w trakcie
20. Kongresu SESAM w Poznaniu.

Wizyta tureckiej delegacji w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
19 maja 2014 r. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odwiedziła czteroosobowa delegacja Turkey Gaziantep Zirve
University School of Medicine w składzie:
prof. dr Cumhur Kilinc (Dziekan Wydziału),
dr Mehmer Dokur, dr Burcin Kisa Isik oraz
Gökhun Özcan. Przedstawiciele tureckiej
uczelni zwiedzili część symulacyjną Centrum oraz zapoznali się z infrastrukturą
medyczną i informatyczną.
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Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Śląska Konferencja MedycznoPrawna zorganizowana przez: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski oraz
Śląską Izbę Lekarską i Okręgową Radę
Adwokacką w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi:
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Katowicach Jerzy Pinior, Prezes Śląskiej

Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakie- gii, świadomej zgody, elementów psychiawicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administra- trii w procedurze karnej, telemedycyny
oraz działalności wojewódzkich komisji do
cji prof. dr hab. Czesław Martysz.
spraw orzekania o zdarzeniach medyczUczestników konferencji powitali: prof. dr nych. Wykład inauguracyjny wygłosił prof.
hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor Adam Maciejewski, pod którego kierowŚląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz nictwem w 2013 r. zespół chirurgów z
prof. dr hab. Zygmunt Tobor, kierownik Centrum Onkologii w Gliwicach dokonał
Katedry Teorii i Filozofii Prawa UŚ.
pierwszego na świecie przeszczepu twarzy ratującego życie. Druga część konferencji poświęcona została praktycznym
zagadnieniom medyczno-prawnym, a
zatem kazusom z jakimi spotykają się
lekarze i adwokaci w swojej codziennej
pracy zawodowej.

Konferencja podzielona została na dwie
części. W pierwszej części prezentowane
były tematy przygotowane wspólnie przez
pracowników naukowych reprezentujących
świat medycyny i prawa. Poruszano między
innymi problemy z zakresu transplantolo-

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia Klinicznego
w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym
szałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wspólnie z naukowcami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego będą prowadzone
badania naukowe m.in. nad wpływem
leczenia żywieniowego na cały proces
leczenia.

Kazimierz Górski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Arkadiusz Chęciński,
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Grzegorz Dąbrowski oraz Prezes
Zarządu NUTRICO Sp. z o.o. dr n. med.
Łukasz Drozd.

Wśród prelegentów konferencji towarzyszącej otwarciu Centrum znaleźli się:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prezydent Miasta Sosnowca

Utworzenie Centrum było możliwe dzięki
projektowi Gospodarcza Brama Śląska
dofinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

23 kwietnia 2014 roku odbyło się otwarcie
Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywienia
Klinicznego prowadzonego przez firmę NUTRICO Sp. z o.o. na terenie Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego.
Powstanie Centrum było możliwe dzięki
współpracy kilku instytucji i przedsiębiorstw:
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, NUTRICO Sp. z o.o. , Urzędu Miasta Sosnowca, Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Urzędu Mar-
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Spotkanie JM Rektora SUM prof. Przemysława Jałowieckiego
z przedstawicielami studentów

- Okręgowego Szpital Kolejowy w Katowi- skiej. Planuje się także otwarcie Muzeum
cach.
Historii Medycyny. Przewidywany jest
również remont pomieszczeń III pietra
- Centrum Leczenia Oparzeń.
oraz zagospodarowanie pomieszczeń po
Do 2017 roku baza dydaktyczna Uczelni byłym bufecie w budynku rektoratu przy
ul. Poniatowskiego.
ma zostać powiększona o ww. szpitale.

15 kwietnia 2014 r. w klubie Medyk odbyło
się spotkanie przedstawicieli Władz Uczelni
ze studentami. W spotkaniu wzięli udział:
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, Kanclerz SUM mgr Bernadeta Kuraszewska oraz Kierownik Działu ds.
Studiów i Studentów Jolanta SamborskaKozak. Studentów reprezentowali przedstawiciele wszystkich Wydziałów SUM oraz
Samorząd Studencki Uczelni.
Jedną z istotnych kwestii, jaka została poruszona podczas spotkania była reforma
kształcenia. Zgodnie Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012
r. poz. 631), kształcenie kliniczne na VI
roku studiów kierunku lekarskiego, winno
zostać zrealizowane w klinikach lub oddziałach szpitalnych.
JM Rektor omówił obecną sytuację uczelni
i plany dotyczące poszerzenia bazy dydaktycznej SUM poprzez przejęcie przez Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach od
Władz Samorządowych Województwa Śląskiego ośmiu szpitali tj:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu,
- Centrum Pediatrii w Sosnowcu,
- Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,
- Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
oraz w Zabrzu,
- Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach,

Ponadto Uczelnia rozpoczęła współpracę z
województwem opolskim. Na podstawie
zawartego z Marszałkiem Województwa
Opolskiego porozumienia o współpracy, w
podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Województwo
Opolskie będzie realizowana działalność
dydaktyczna dla studentów SUM w zakresie kształcenia przed i podyplomowego.

W rejonie Domów Studenta nr 3 i 5 w
Zabrzu przy ul. C. Skłodowskiej 42 i 44
UM Zabrze przeprowadzi nieodpłatnie
naprawę dróg dojazdowych.

Następnie obszernie omówiono plany inwestycyjne uczelni, w tym dotyczące remontów domów studenckich. Większość
DS-ów przejdzie termomodernizację. Będzie też zrealizowany zakup odbiorników
TV.

- fakultety — mogą być tylko rozszerzeniem podstawy programowej, wszelkie
propozycje nowych tematów należy zgłaszać dziekanom. Przeszkodą w kwestii
nowych tematów pozostają jednak Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Dawny budynek stołówki CSK ma zostać
przekształcony dla potrzeb Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WNOZ. Na
terenie kampusu w Katowicach-Ligocie
mają powstać boiska sportowe, które będą
mogły zostać wykorzystane m.in. w zawodach
międzywydziałowych.
Na terenie kampusu w Ligocie planowany
jest też remont promenady i wejścia do
Zakładu Teorii Medycyny WLK (koszt ok.
2mln 400tys. zł), remont i wyposażenie sal
wykładowych w CSK. Jedna z sieci supermarketów planuje również otworzenie
sklepu w pobliżu campusu w KatowicachLigocie.

- dodatkowe zajęcia w CDiSM,

Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. J.
Lewin-Kowalik omówiła kwestie związane
z dydaktyką, m.in. zmiany w regulaminie
studiów, plany dotyczące e-dziekanatu –
początkowo miałyby dotyczyć tylko katedr
Koszty realizacji kształcenia, w związku ze teoretycznych i CDiSM.
zmianami standardu kształcenia dla kierunku lekarskiego, na roku od III do VI
ulegną zwiększeniu o kwotę 104 029 942 Przedyskutowano także:
zł, w tym wprowadzenie kształcenia klinicznego na VI roku wyniesie 84 622 684,00
- kwestie związane z funkcjonowaniem
zł.
biblioteki (m.in. dostosowanie godzin
JM Rektor odpowiedział również na pyta- otwarcia wypożyczalni do potrzeb studennia studentów dotyczące m.in. terminu tów, zwłaszcza w okresie okołosesyjnym,
zdawania LEK-u i egzaminów końcowych – możliwość wypożyczania książek na krótpo VI roku.
ki czas / na noc z czytelni, itp.)

- e-learning — przyjętą strategią jest promowanie właściwych działań elearningowych, tj. interaktywnych i multimedialnych.
- problemy z funkcjonowaniem szatni w
szpitalach klinicznych — samorząd zobowiązał się pisać pisma w tej sprawie bezpośrednio do dyrekcji szpitali;

- problemy z odbywaniem praktyk wakacyjnych — szpitale nie mogą pobierać
opłat od studentów, do dziekanatów można zgłaszać propozycje szpitali, z którymi
uczelnia mogłaby wynegocjować umowę
W Zabrzu planowana jest przebudowa ramową.
kampusu przy ul. Jordana (koszt ok.
450mln zł), natomiast w Sosnowcu remont
budynków przy ul. Ostrogórskiej i Jagielloń-
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Medykalia 2014
Medykalia 2014 w Zabrzu rozpoczęły się od zmagań międzywydziałowych.

W dniach 14-17 maja studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jak
co roku obchodzili Medykalia.

Na wieczór zaplanowano koncerty:
zagrał zespół INDI, Rock and Boys, a o
20.00 gwiazda wieczoru - Myslovitz.

Pogoda nieco popsuła studentom szyki
i część planów trzeba było zmienić.
Zapowiadane kino plenerowe odbyło
się w Auli A-3 na Wydziale Lekarskim w
Katowicach, a wielkie grillowanie w
klubie Medyk.

W Sosnowcu zorganizowano
m.in. turniej gier planszowych
z
nagrodami
oraz konkursy niespodzianki
z nagrodami .

Nie zabrakło również
koncertów. W klubie
"Remedium" wystąpiły
zespoły "Be Right
Back", "Koniec Świata"
i "Zabili mi żółwia" .

W Sosnowcu pogoda niestety również
nie dopisała, ze względu na niepewną
aurę wspólne grillowanie przeniesiono
do klubu Farmacon.
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Wyróżnienia w Konkursie Studencki Nobel dla studentów SUM
15 maja 2014 r. w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach odbyła się Gala regionalna konkursu Studencki Nobel
2014. Wyróżnienia w Konkursie na
Najlepszego Studenta RP otrzymali:
Oliwia Seiget, Piotr Muzyk, Katarzyna
Zborowska oraz Michał Rżany, który
otrzymał również tytuł Laureata Uczelnianego i Branżowego Laureata Regionalnego. Podczas uroczystej Gali
obecna była również Prorektor ds.
Studiów i Studentów SUM prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Ideą konkursu Studencki Nobel jest
wyłanianie najzdolniejszych i najaktywniejszych osób spośród niespełna
dwóch milionów studentów w Polsce.
Celem jest nie tylko nagradzanie
wysiłków laureatów. To także promocja szeroko rozumianej aktywności
studenckiej zarówno w środowisku
akademickim, jak i poza nim.
Rosnąca popularność przedsięwzięcia skutecznie przyczynia się do realizacji tego zamierzenia i z powodzeniem motywuje liczną rzeszę najzdolniejszych ze studentów do prezentacji swoich osiągnięć.

I miejsce dla studentów Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie
Fizjologii
Studenci Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu w składzie:
Anna Krywult, Michał Długaszek, Justyna Musiał, Aleksandra Fimiarz, Jakub Poloczek,
Piotr Ciuła, Dominika Czachor, Michał Linart, Ewa Olszańska, Judyta Płonka, zdobyli I
miejsce na XVI Międzynarodowym Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z zakresu chirurgii i innych specjalności zabiegowych w Ustroniu za pracę „ Long-term effect
of ileal transposition on histomorphometric parameters of transposed ileum in Zuker
Lepr (fa) rats” .

I miejsce dla studentek SUM na Międzynarodowej Studenckiej Konferencji
Młodych Naukowców
Aleksandra Dejner i Kamila Such — studentki V roku Wydziału Lekarskiego w
Katowicach oraz członkinie Koła STN działającego przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej zdobyły na IV Międzynarodowej Studenckiej
Konferencji Młodych Naukowców (International Student’s Conference of Young
Medical Researchers) we Wrocławiu
- I miejsce w sesji ustnej pediatrycznej za pracę pt. „Drug intoxications among
children and adolescents — thirteen year retrospective study in one clinical center in Upper Silesia
- wyróżnienie w sesji plakatowej za pracę “Subclinical hypothyroidism in children
and adolescents — a retrospective single center study”.
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Dzień Otwarty w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej
Pokaz ratownictwa medycznego i kurs pierwszej pomocy — to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowano
dla odwiedzających Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 8 maja 2014 r.
W czasie zwiedzania można było zobaczyć, jak fundusze europejskie pozwoliły na wprowadzenie niezwykle
nowoczesnych metod kształcenia studentów kierunków medycznych, a także wysłuchać wykładu pt. Adipocyt — nieznana historia znienawidzonej komórki dr
hab. n. med. Krzysztofa Łabuzka.
Dzień Otwarty w CDiSM zorganizowano w związku z
10. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Chcąc zachęcić Polaków do wspólnego świętowania,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z licznymi
partnerami z całego kraju prowadzi szereg działań,
które podsumowują ostatnie 10 lat rozwoju Polski i
prezentują skalę zmian, jakie nastąpiły dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Centrum Dydaktyki i
Symulacji Medycznej powstało dzięki dofinansowaniu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Akcja Młodej Farmacji Sosnowiec

Sukces studentów SUM w
Konkursie „Samo – Rządź”
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu studenckiego przygotowanego przez
samorządy studenckie publicznych wyższych szkół medycznych
działających w Polsce, wchodzących w skład KRAUM.

trzech do przedstawienia na posiedzeniu KRAUM.

"Wydarzenie kulturalne" — w tej
kategorii przedstawiono wydarzenie organizowane przy współudziale studentów WNoZ — "Z innego
poziomu — Motocyklem przez
Na LIX Konferencji Komisji Wyż- świat", w ramach którego zorganiszego Szkolnictwa Medycznego zowano koncert zespołu Cree. AkPSRP Samorząd Studencki SUM cja również została pozytywnie
zaprezentował trzy projekty:
odebrana przez członków KWSM.
W kategorii "akcja promująca
zdrowie" — zaprezentowano akcję
"Udar — nie, dziękuję!" organizowaną przez Wydziałowy Samorząd
Studencki Wydziału Lekarskiego
w Katowicach — akcja w głosowaniu studentów — delegatów do
KWSM otrzymała maksimum
głosów możliwych do zdobycia i
została nominowana jako jedna z

"Inicjatywa społeczna" — tutaj
przedstawiono akcję "Dzień Kobiet
ze Zdrowiem" również organizowaną przez WNoZ — akcja mająca na
celu promocję szeroko rozumianego zdrowia kobiet zdobyła największą liczbę głosów w tej kategorii i
również została nominowana do
przedstawienia na posiedzeniu
KRAUM.

11 kwietnia w Galerii Forum w Gliwicach studenci Młodej Farmacji Sosnowiec zorganizowali akcję mającą na
celu uświadomienie kobietom zagrożenia, jakim jest
rak szyjki macicy.
Studenci farmacji rozmawiali z klientkami galerii handlowej na temat pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka
szyjki macicy. Panie chętnie rozmawiały z członkami
Młodej Farmacji na temat badań cytologicznych, jak i
szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Oprócz ulotek z
cennymi informacjami na temat badań profilaktycznych, każda z Pań otrzymała różową wstążeczkę, która
jest znakiem solidarności w walce z rakiem szyjki macicy.
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Dni Otwarte Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
W dniach 14-15 kwietnia br. Wydział Lekarski z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zorganizował Dni Otwarte dla wszystkich, którzy myślą o
podjęciu studiów na kierunkach: lekarskim i
lekarsko-dentystycznym oraz ratownictwie medycznym.
W ciągu dwóch dni Wydział odwiedziło ponad
czterysta młodych osób, dla których przygotowano wiele warsztatów i pokazów. Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland zorganizowało warsztaty z pierwszej pomocy „Iskra dla serca”. W Katedrze i Zakładzie
Ogólnej Biologii Lekarskiej można było m.in.
zwiedzić pracownię biologii molekularnej oraz
wykonać proste czynności laboratoryjne. Katedra Fizjologii przygotowała m.in. badanie pola
widzenia i wykrywacz kłamstw - czyli enigmatyczne zapisy fal EEG na wesoło. Młodzież mogła
zapoznać się z bogatą ofertą Wydziału i porozmawiać z pracownikami oraz studentami.
W organizację Dni Otwartych zaangażowani byli
m.in.: prof. Andrzej Wiczkowski, dr hab. Krystyna
Tyrpień-Golder, dr Tomasz Sawczyn i dr Magdalena Szumska wraz ze studentami z Kół działających przy Katedrze Fizjologii, Chemii, Biologii i
Biochemii.

"Muzeum Historii Medycyny”
Muzeum Historii Medycyny.

Dzięki uprzejmości prof. dr.
hab. n. med. Andrzeja Wiczkowskiego, kierownika Katedry i Zakładu Ogólnej Biologii
Lekarskiej oraz Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyny
Olczyk, podczas odbywających
się w Zabrzu-Rokitnicy Dni
Otwartych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu po
raz pierwszy zorganizowano
wystawę pod nazwą: "Muzeum
Historii Medycyny (w organizacji)". Tytuł wystawy nawiązywał
do planów utworzenia w SUM

Na wystawie zgromadzono
kilkaset eksponatów pochodzących ze zbiorów: Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, Katedry i Zakładu
Ogólnej Biologii Lekarskiej w
Zabrzu, Katedry i Zakładu
Patomorfologii w Zabrzu oraz
ze zbiorów prywatnych. Zwiedzający mogli zapoznać się z
polskimi podręcznikami medycznymi z I i II poł. XIX w., XIX
-wiecznymi rozprawami doktorskimi, pierwszymi polskimi
podręcznikami histologii z XIX i
pocz. XX w., oryginalnymi zarządzeniami władz zaborczych
z poł. XIX w. wprowadzającymi
zasady wykonywania sekcji
sądowo-lekarskich na ziemiach polskich. Ponadto zaprezentowano dokumenty i
publikacje ilustrujące początki
Pogotowia Ratunkowego w

Polsce oraz pierwsze publikacje z
zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Poza książkami można
było obejrzeć mikroskopy z XIX i
XX w. wraz z preparatami mikroskopowymi sprzed I wojny światowej, sprzęt medyczny, w tym
zestaw narzędzi sekcyjnych z
początku XX w., publikacje międzywojennej służby zdrowia z
terenu ówczesnego województwa
śląskiego, a także przed i powojenne skrypty dla studentów.
Eksponaty związane z naszą
Uczelnią to m.in.: kolekcja medali wybitych z okazji kolejnych
rocznic powstania Śląskiej Akademii Medycznej, dawne i współczesne karykatury pracowników
ŚAM/SUM, czapki studenckie,
wreszcie mundur dawnego Studium Wojskowego z Rokitnicy czy
toga byłego rektora ŚAM z lat
1962-1971 prof. Witolda Niepołomskiego. Po wystawie oprowa-

dzali zwiedzających: jej organizator — dr n. med. Daniel Sabat
oraz studentki koła naukowego
STN przy Katedrze i Zakładzie
Patomorfologii w Zabrzu:
Agnieszka Mazur i Dominika
Niedziela.
/przesłał: dr n. med. Daniel Sabat /
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Uroczysta promocja doktorska
16 kwietnia 2014 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczysta
promocja doktorska. Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym przyznano dwanaście stopni doktora
habilitowanego oraz sześćdziesiąt dwa stopnie doktora.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, Jacek Kozakiewicz —
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Krzysztof Lewandowski — Wiceprezydent Zabrza.
Tytuł doktora habilitowanego otrzymali:
Andrzej BOŻEK
Krzysztof HELEWSKI
Joanna KASZYNIA-KOCOT
Michał KUKLA
Jarosław KWIECIEŃ
Zbigniew NAWRAT
Paweł SEDLACZEK
Karolina SIEROŃ-STOŁTNY
Dariusz SKABA
Katarzyna STĘPLEWSKA
Tomasz WIELKOSZYŃSKI
Jolanta ZALEJSKA-FIOLKA

Wręczenie dyplomów absolwentom farmacji
15 kwietnia 2014 roku w auli Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Jedności 8 w
Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz
prawa wykonywania zawodu absolwentom kierunku farmacja, którzy kończą
studia w bieżącym roku akademickim.
Absolwentów powitał Dziekan Wydziału
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. W
uroczystości wziął udział także dr n. farm.
Piotr Brukiewicz, Prezes Rady
Śląskiej
Izby
Aptekarskiej.
Uroczysty wykład wygłosił dr hab. n. farm.
Andrzej Zięba. Absolwenci farmacji złożyli
uroczystą przysięgę i odebrali dyplomy
ukończenia studiów.
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Złoty Lider Ochrony Zdrowia 2014 w kategorii Innowacyjne Pomysły w Ochronie
Zdrowia dla GCM
W dniu 25 kwietnia 2014 roku, podczas uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie, przedstawiciel Kapituły konkursu Liderzy Ochrony
Zdrowia 2014 Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk — Prezes Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych wręczyła na ręce Pani Dyrektor Klaudii
Rogowskiej statuetkę Złotego Lidera w kategorii Innowacyjne Pomysły
w Ochronie Zdrowia w 8. edycji konkursu Liderów Ochrony Zdrowia.
Gala Liderów zgromadziła ponad 300 gości reprezentujących rynek
ochrony zdrowia. Jak co roku nagrody przyznano w czterech podstawowych kategoriach: działalność na rzecz pacjenta, innowacyjne pomysły
w ochronie zdrowia, skuteczne zarządzanie, promocja zdrowia i profilaktyka. Organizowany od 2006 roku przez czasopismo Ogólnopolski
System Ochrony Zdrowia konkurs zalicza się do najbardziej obiektywnych, niezależnych i prestiżowych plebiscytów.
Laureaci wybierani są w drodze głosowania 19-osobowej kapituły, złożonej z osobistości świata nauki, medycyny, polityków i dziennikarzy.
Dzięki otwartej formule konkursu, każda placówka oraz osoba może
zgłosić swój udział, a od uczestników nie są pobierane żadne opłaty.

Niezwykła zakładka do książki

Z okazji rozpoczynającego się 8 maja 2014 roku XI
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Uniwersyteckie
Centrum Okulistyki i Onkologii oraz Biblioteka Śląska
przygotowały niezwykłą niespodziankę: limitowaną
edycję zakładek do książek. Znajdują się na nich
m.in. najważniejsze zasady „czytania przyjaznego dla
wzroku”, przygotowane przez katowickich okulistów.
Higiena niejedno ma imię. Może być osobista, szkolna, pracy. Jakże niewiele osób zdaje sobie sprawę z
wagi higieny czytania. A wszak ona staje się kamieniem węgielnym komfortu codzienności. Przez całe
długie życie. Od lat szkolnej edukacji, poprzez czas
aktywności zawodowej, po późną dojrzałość. Dbajmy
o oczy – mówi prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki
Śląskiej w Katowicach.
Dzięki Bibliotece Śląskiej, do rąk Czytelników trafiło
prawie pół tysiąca niezwykłych zakładek.
Dzięki współpracy z Biblioteką Śląską mamy szansę
na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w niecodzienny, ciekawy sposób. Jak
widać, do skutecznego zachęcania, by regularnie
badać swój wzrok, można użyć… zakładki do książki!
– podkreślił Dariusz Jorg, dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.
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VII Międzynarodowe Sympozjum - Koksartroza
W dniach 24 – 26. 04. 2014 r. odbyło się w Lipowej, siedzibie gminy w pięknym powiecie żywieckim, siódme Międzynarodowe Sympozjum „Koksartroza”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Zespół Katedry i Kliniki
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w
Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a głównymi tematami były: endoprotezoplastyka stawów biodrowych po złamaniach
miednicy, endoprotezoplastyka stawów biodrowych w powikłaniach
osteosyntezy złamań bliższego końca kości udowej oraz operacyjne
leczenie złamań okołoprotezowych stawu biodrowego. Dobór zagadnień nie był przypadkowy, albowiem wymagania współczesnej
traumatologii, zwłaszcza w leczeniu ciężkich uszkodzeń ciała i chorych w wieku podeszłym, stale rosną i stanowią coraz większe wyzwania. Na szczęście stwarzają też, wraz z rozwojem tej dyscypliny
medycznej, coraz skuteczniejsze możliwości niesienia pomocy pa-

cjentom. Zaproponowane kierunki wymiany poglądów uzupełniła tradycyjnie już Sesja Tematów Wolnych. Sympozjum odbyło
się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego oraz Patronatem Honorowym wybitnych
osobistości naszego regionu: Wojewody Śląskiego – Piotra Litwy, Prezydenta Katowic – Piotra Uszoka, Rektora Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Przemysława Jałowieckiego i Dyrektor SPSK nr 7 SUM GCM – Klaudii Rogowskiej.
Wzorem poprzednich lat zaprosiłem do udziału w Sympozjum
wybitnych Gości z zagranicy i kraju, w przekonaniu, że podzielą
się z Uczestnikami bogatymi doświadczeniami zawodowymi
oraz wezmą aktywny udział w konstruktywnej i twórczej dyskusji. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. profesorowie: Roberto Binazzi z Włoch, Steno Boris ze Słowacji, Pieter Byn z Belgii,
Julian Chouteau z Francji, Harmuth Kiefer i Rudiger Volkmann z
Niemiec oraz Robert Streicher ze Szwajcarii. Pragnę wyrazić
nadzieję, że „Koksartroza VII” była dla Uczestników atrakcyjna i
stała się okazją do rozpropagowania ważnych osiągnięć Naszej
specjalizacji oraz stworzyła forum wymiany koncepcji leczniczych i impuls do podjęcia nowych zadań badawczych. Wierzę
również, że tzw. imprezy towarzyszące (zwiedzanie Browaru
Żywieckiego z kolacją w pięknej Sali Gościnnej oraz kolacja
regionalna w następnym dniu w Karczmie Żywieckiej) pozostawią na długo miłe wspomnienia oraz jeszcze raz potwierdzą
śląską gościnność.
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Sympozjum Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Podstawy leczenia złamań - podręcznik pod redakcją prof. D. Kusza
i prof. P. Małdyka

Zakończyły się prace nad polskim wydaniem podręcznika AO Podstawy leczenia złamań. Redaktorem naukowym polskiego wydania pierwszego 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. dr hab. Paweł Małdyk, krajowy konsultant
ds. ortopedii i traumatologii. Książki te są przeznaczone dla specjalistów
ortopedów i traumatologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji.
Pierwsze wydanie "Podstaw Leczenia Złamań AO", które ukazało się w grudniu 2000, odniosło ogromny sukces. Otrzymało ono nagrodę Brytyjskiego
Towarzystwa Medycznego i zostało przetłumaczone na 7 języków.
W ciągu ostatnich kilku lat techniki leczenia złamań szybko ewoluowały i
stosowne wydało się rozpoczęcie pracy nad nowym wydaniem. Co było jedynie pobieżnie wspomniane w wydaniu pierwszym – stabilizator wewnętrzny –
zrewolucjonizował możliwości operacyjnego leczenia złamań, szczególnie
uszkodzeń nasad i przynasad i złamań kości osteoporotycznych. Znalazło to
odzwierciedlenie w nowym wydaniu. Ponadto, ze względu na swoje zalety
biologiczne szerokie uznanie zyskała osteosynteza małoinwazyjna (MIO –
Minimally Invasive Osteosynthesis). Połączenie małych dostępów z delikatnym nastawieniem pośrednim i cechami stabilizatorów wewnętrznych (LISS i
LCP) znacznie wspomogło stosowanie MIO i jest obecnie optymalnym sposobem zespalania wielu złamań.
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Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy

Zgodnie z tradycją XVI Międzynarodowe
Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych odbyło się w Ustroniu w dniach 11-13 kwietnia 2014 roku.
W Sympozjum wzięło udział 245 uczestników, wśród których znaleźli się zarówno studenci i młodzi lekarze, jak i utytułowani przedstawiciele świata medycyny. Uczestnicy przyjechali z Zabrza, Katowic, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Lublina, Poznania i Bydgoszczy.
Organizatorem Sympozjum było Studenckie Koło Naukowe Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Bytomiu, działające
przy Katedrze i Oddziale Klinicznym
Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów
Wielonarządowych kierowanej przez dr
hab. n. med. Zbigniewa Lorenca oraz
Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Opiekę nad Sympozjum
sprawował dr n. med. Marek Rudzki.
Konferencja odbyła się pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. med. Violetty SkrzypulecPlinty, Dziekana Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu prof. dr hab. n. med. Macieja
Misiołka, dr n. med. Jacka Kozakiewicza
Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej, Prezydenta Miasta Bytomia Pana Damiana
Bartyli oraz Pani Prezydent Miasta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.
Komitet Organizacyjny stanowili członkowie Studenckiego Koła Naukowego
Zakładu Propedeutyki Chirurgii w Byto-

miu. W jego skład wchodzili studenci Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu: Aleksandra Raźnikiewicz (przewodnicząca Komitetu), Anna
Fedorowicz (zastępca przewodniczącej) oraz
Paulina Maruszczak, Jolanta Mękarska,
Agnieszka Stroba, Dorota Nadbrzeżna, Mateusz Pytlos, Mateusz Stolarz, Katarzyna Daniel, Marta Kieś, Karolina Kromorz, Dominika Kocój, Piotr Kościelniak, Mateusz Pawłowski i Kinga Tyrała.
Sympozjum otworzył dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, który uroczyście powitał
wszystkich uczestników. Ceremonię swoją
obecnością zaszczycili: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu dr
hab. n. med. Zenon Czuba oraz prof. dr hab.
n. med. Jerzy Arendt poprzedni wieloletni
organizator tegoż Sympozjum. Wykład inauguracyjny wygłosił Prodziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu w Katowicach dr hab. n. med.
Lesław Niebrój pt.: „Czy koncepcja lekarza z
powołaniem jest już tylko anachronizmem?”
- wykład spotkał się z żywą reakcja i wywołał
burzliwe dyskusje.
Podczas trzydniowej konferencji odbywały
się warsztaty chirurgiczne dające uczestnikom niepowtarzalną możliwość zapoznania
się z praktyczną strona laparoskopii i chirurgii robotowej. Warsztaty zostały przygotowane i poprowadzone przez studentów we
współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.
Zgłoszono 46 prac, które zostały podzielone
na sesję przypadków klinicznych oraz sesje
plenarne. Prezentacje prac naukowych wywoływały żywe dyskusje między Komitetem

Naukowym a autorami prac. Podczas
obrad padło wiele pytań, cennych uwag
oraz spostrzeżeń. Komitet Naukowy przyznał 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia w
sesji planarnej oraz 3 nagrody główne i 2
wyróżnienia w sesji przypadków klinicznych.
Oprócz prezentacji prac naukowych organizatorzy zaproponowali także dobrą zabawę — ognisko zbójnickie, w trakcie którego skocznie przygrywała góralska kapela, a następnie wszyscy uczestnicy bawili
się do białego rana na dyskotece prowadzonej przez D.J.’a Grutznego. Sympozjum
zwieńczył wykład dr n. med. Jarosława
Pająka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalis t y c z n eg o we Wr o c ł a wi u pt . :
„Laparoskopia i laparoskopia w asyście
robota Da Vinci w operacjach ginekologicznych”. W sobotę po ceremonii wręczenia nagród odbył się uroczysty bankiet, na
którym bawiono się również do świtu.
Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy
Uczestnicy Sympozjum wzbogacili się o
nowe doświadczenia z zakresu chirurgii i
innych dziedzin medycyny prezentowanych podczas sesji naukowych, a także
wzbogacili się o nowe znajomości i będą
dobrze wspominać zabawę w urokliwym
Ustroniu.
Więcej: Relacja z Sympozjum

/autor: Aleksandra Raźnikiewicz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego/
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Odpowiedzi partii politycznych na pytania
dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego
w Europie

W związku z toczącą się już od pewnego czasu debatą nad przyszłością szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Europie i w
związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod
uwagę niezwykle ważną rolę, jaką Parlament Europejski i Komisja Europejska mają do odegrania w kształtowaniu Europejskiej
Przestrzeni Badawczej i Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa
Wyższego, trzy Konferencje Rektorów: Francji (CPU – Conférence
de Présidents des Universités), Niemiec (HRK –
Hochschulrektorenkonferenz) i Polski (KRASP – Konferencja
Rektorów Akademickich Szkół Polskich) postanowiły zadać przewodniczącym wszystkich partii politycznych, delegujących swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, 10 pytań dotyczących przyszłości szkolnictwa wyższego i badań naukowych w
Europie z ich perspektywy.
Odpowiedzi partii politycznych Francji, Niemiec i Polski, uzyskane do tej pory opublikowane są na stronach internetowych
wszystkich trzech konferencji rektorów:
CPU:
http://www.cpu.fr/actualite/elections-europeennesenseignement-superieur-et-recherche/
HRK:
http://www.hrk.de/activities/european-researchpolicy/touchstones-for-the-european-elections/

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej
Centrum Materiałów Polimerowych i
Węglowych PAN
24 kwietnia 2014 roku w Filharmonii Zabrzańskiej odbyło się
uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Centrum Materiałów
Polimerowych i Węglowych PAN poświęcone jubileuszowi 60lecia działalności instytutu.
Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska,
Wojewoda Śląski Piotr Litwa i Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n.
med. Jan Duława.

103. Sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN
14 maja br., w siedzibie Oddziału PAN w Katowicach odbyła
się 103. Sesja Zgromadzenia Ogólnego. Referaty wygłosili:
- Prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Barbara Jarząb: W
poszukiwaniu cech wspólnych raka gruczołów dokrewnych
- Prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Michał Tendera: Kardiolog - elektryk, hydraulik, lekarz
- Prof. dr hab. n. med., czł. koresp. PAN Andrzej Więcek:
Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny.
W spotkaniu wzięła udział prorektor ds.. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

http://www.hrk.de/press/press-releases/pressrelease/meldung/european-elections-statements-by-thegerman-parties-on-research-and-higher-education-policy-lack-re/
KRASP:
http://www.krasp.org.pl/pl/wydarzenia/pytania_do_partii_polity
cznych

X Koncert Papieski
Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
chcąc uczcić pamięć Jana Pawła II oraz przypomnieć jego
słowa i myśli, zorganizowało uroczysty koncert, który odbył
się 18 maja w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. W tym roku na scenie wystąpiła Edyta Geppert.
W uroczystości wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

Poprawa jakości życia
– konferencja w WUM
13 maja 2014 r . Prorektor ds. Nauki SUM, prof. dr hab.
n. med. Jan Duława uczestniczył
w konferencji
„Enhancing Quality of Life. Healthy Seniors, Active Disabled and Lifestyle Diseases, która odbyła się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Uczestników powitał Rektor prof. Marek Krawczyk, głos
zabrał m.in. Minister Zdrowia Danii Nick Hækkerup, którego wystąpienie nosiło tytuł: “What are the key factor of
efficient healthcare service – how to reach high quality at
the same costs and healthcare for elderly and disabled in
DK”.

ZAPOWIEDZI

Dane kontaktowe
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40-055 Katowice
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