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30 maja 2014 r. o godz. 11.00 w sali wykładowej A-3 im. Prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie, odbyła się uroczystość promocji Pani Profesor Idy Kinalskiej na
doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Pana Profesora Andrzeja Maślankiewicza na profesora
honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W uroczystości wzięli udział: JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach prof. Tomasz Miczka, Dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Irina Kowalska, Rodziny i Bliscy prof.
Idy Kinalskiej oraz prof. Andrzeja Maślankiewicza, Władze i Senat Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach oraz Rady Wydziałów.
Uroczystość promocji Pani Profesor Idy Kinalskiej na doktora honoris causa Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
Pana Profesora Andrzeja Maślankiewicza na
profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otworzył JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki.
„Nadanie tytułu doktora honoris causa i tytułu profesora honorowego stanowi symboliczny dowód akademickości Uczelni i jej misji do

wskazywania i kreowania wzorców godnych
naśladowania. Wybór osób, które zostaną
dziś uhonorowane akademickimi godnościami niesie informacje o samej Uczelni, o wartościach, którymi hołduje jej społeczność.
(…). Jestem dumny z takiego wyboru naszej
społeczności akademickiej i z radością oraz
satysfakcją witam Panią Profesor w naszym
gronie, natomiast Pana Profesora witam
ponownie w murach naszego Uniwersytetu”
– powiedział JM Rektor SUM.
Sylwetkę Pani Profesor Idy Kinalskiej przedstawił w laudacji Prof. Władysław Grzeszczak,
a Pana Profesora Andrzeja Maślankiewicza
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n
farm. Stanisław Boryczka.
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Przemówienie prof. Andrzeja Maślankiewicza
Magnificencjo Rektorze!
Wysoki Senacie
Pani Profesor,
Panie i Panowie

Dawno nie przemawiałem przed tak znamienitym i licznym audytorium. Jest
to dla mnie nader poruszające, wiąże się bowiem z wyróżnieniem mnie
zaszczytnym tytułem Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Co więcej, daje mi wyjątkową możliwość podziękowania Osobom, które wpłynęły na moje losy na Śląskiej Akademii Medycznej.
Darem Nieba było dla mnie poznanie w roku 1970 Pana Profesora Stanisława Kośmidra. Stało się to z inicjatywy mojego brata Adama i wiodło
dalej poprzez wizytę Pana Profesora Stanisława Kośmidra u moich przełożonych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Otrzymałem po niej zgodę
na uczestnictwo w pomyśle badawczym Pana Profesora i realizację części eksperymentalnej tego pomysłu w Instytucie Chemii Organicznej
Politechniki Śląskiej. Poznałem w ten sposób Pana Profesora Stanisława
Kośmidra jako Osobę o szerokich horyzontach, wielkiej wiedzy, niezwykłej łatwości w kontaktach interdyscyplinarnych i o wyjątkowej, inspirującej naukowej osobowości. Te wyjątkowe wrażenia ułatwiły mi dwa lata
później podjęcie decyzji o przyjęciu propozycji przejścia na Wydział Farmaceutyczny w Rokitnicy.

Prof. dr hab. n.med. Stanisław
Kośmider (1928-1977),
internista, kierownik II Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych
(1972-1977), prorektor ds.
Nauki ŚAM (1972-1975).

Dużo satysfakcji i wsparcia emocjonalnego wnieśli w moje losy
moi studenci, mimo iż jako wykładowca chemii organicznej byłem
dla nich wymagającym egzaminatorem. Pamiętam o ich poważnym stosunku do nauki i o uroku młodych postaci. Nadzwyczajnie
wspominam moich dyplomantów — pięknym wyrazem naszych
relacji niech będą dwa słowa: Nasza Uczelnia wypowiedziane
ponad 30 lat temu przez moja dyplomatkę Helenę Miler. Praca
dydaktyczna potwierdzała trafność moich działań i była dla mnie
ciągłym źródłem nadziei.

Wreszcie nastał czas finalizacji moich starań habilitacyjnych. Chciałem się ubiegać o stopień naukowy doktora habilitowanego z chemii
organicznej — mojej umiłowanej dziedziny nauki. Ze względu na wymóg uprawnień, postępowanie musiało się odbyć poza Śląską Akademią Medyczną. Wielką akademicką pomoc otrzymałem wtedy bezpośrednio od JM Rektora Śląskiej Akademii Medycznej Pana Profesora
Mieczysława Luciaka. Parokrotnie osobiście zwracałem się do Pana
Rektora, który moje prośby rozpatrywał w trybie rychłym i w systemie
binarnym — wszystkie zbędne i nadmiarowe zera odprawiał w niebyt.

Prof. dr. hab. n. med. Mieczysław
Luciak (1928 - 2002)
W latach 1981-1991 kierownik II
Katedry i Zakładu Patomorfologii
ŚAM w Katowicach, rektor Śląskiej Akademii Medycznej (19841988), doktor honoris causa
ŚAM.

Trakt badań naukowych powstałych w ramach mojej habilitacji szybko się rozwinął dzięki wielkiemu zaangażowaniu moich współpracowników. Dziękuję Im wszystkim nie za to, że mnie wybrali na szefa, ale za to, jak ten wybór autentycznie i twórczo potwierdzali
w swojej pracy. Dziękuję za wszystkie emocje i radości, za piękną atmosferę między nami.
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Współpracownicy profesora Andrzeja Maślankiewicza:
Profesor dr hab. n. chem. Krystian Pluta
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Profesora
dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka
Dr n. farm. Barbara (Rohloff)-Syrek
Mgr inż. Anna (Windisch)-Czech
Dr n. farm. Alicja Kowalska
Dr n. chem. Leszek Skrzypek
Stanisław Matuszek
Dr n. chem. Jadwiga Bogusiak
Dr n. chem. Mirosław Wyszomirski
Dr hab. n. farm. Andrzej Zięba
Dr n. chem. Ewa Michalik
Dr n. farm. Magdalena Rudnik
Dr n. farm. Krzysztof Marciniec
Dr n. farm. Elwira Chrobak

Zdjęcie Pracowników Katedry Chemii Organicznej z pożegnania profesora
Andrzeja Maślankiewicza

Dr n. farm. Ewa Bębenek
Dr n. chem.. Magdalena (Kosiecka)-Chyćko
Dr n. farm. Michał Wlekliński
Mgr Małgorzata Szmielew
Iwona Szmielew
Mgr Anna Sporyszkiewicz
Mgr Anna Bujarska
W tym miejscu w sposób szczególny ściskam prawicę Pana Profesora Krystiana Pluty. Ponadzwyczajnie dziękuję Panu Dziekanowi
Profesorowi Stanisławowi Boryczce oraz Panu Dr Leszkowi Skrzypkowi.

Profesor Krystian Pluta

Dziekan Stanisław Boryczka

Dr Leszek Skrzypek
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Panie i Panowie! W chwilach refleksji nad losem emerytowanego profesora sięgam do książek. Pod rozwagę przedkładam więc
przypadek uporządkowania rysunków miniatur przez zapomnianego ślepego przełożonego miniaturzystów opisany w książce
Orhan’a Pamuk’a: Nazywam się Czerwień (Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007, str. 120-121).
Dzisiaj jednak, z radością patrzę na piękniejący Wydział Farmaceutyczny. Bardzo mnie cieszy znaczący rozwój Wydziału Farmaceutycznego jako jednostki akademickiej. Znajduję je jako niezwykły dar, pięknie rozwijany przez Panią Rektor Profesor Krystynę Olczyk — niechże on trwa nieprzerwanie!
Dziękuję wszystkim Osobom, dziękuję wszystkim Gremiom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, które promowały mnie do wyróżnienia zaszczytnym tytułem Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję całej społeczności akademickiej. Dziękuję szczególnie Pani Rektor Profesor Krystynie Olczyk i Panu Dziekanowi Profesorowi Stanisławowi
Boryczce oraz Radzie Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
Życzę wszystkim zdrowia i spełnienia zamierzeń osobistych i zawodowych.
Ośmielam się życzyć Władzom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego daru
trafnego i skutecznego przywództwa i szczęścia w dziele dalszego rozwoju
naszego Uniwersytetu.

/prof. Andrzej Maślankiewicz– Profesor Honorowy SUM, 30.05.2014 r./

XI Memoriał im. o. Prof. J.M. Bocheńskiego

7 czerwca o godz. 10.00 w Auli A-3 im. Prof. W. Zahorskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się
uroczystość pożegnania 33 zmarłych osób, które przekazały
swoje ciała na potrzeby nauki.
Był to już XI uroczysty Pochówek Darczyńców. Jest on częścią
Programu Świadomej Donacji Zwłok, objętego Memoriałem im.
o. Profesora Józefa Marii Bocheńskiego - zakonnika, profesora,
myśliciela i niepoprawnego optymisty, którego wolą było, by jego
ciało zostało przekazane na cele naukowe ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, w którym był wieloletnim profesorem.
W uroczystości uczestniczyli Wiceprezydent Katowic Michał Luty,
Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda, krewni Darczyńców, studenci,
lekarze
i
pracownicy
naukowi.
Po ekumenicznym nabożeństwie pogrzebowym prochy Darczyńców zostały przewiezione do Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej –
Kochłowicach.
Program Świadomej Donacji Zwłok został opracowany i jest prowadzony przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pierwszy pochówek
szczątków osób, które swoje ciała po śmierci postanowiły oddać
nauce odbył się w 2004 r. Motto Memoriału brzmi: „Niech umilkną rozmowy, niech zamrze śmiech, w tym miejscu śmierć cieszy
się, że pomaga życiu”
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Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
Transplantacyjnej wraz z blokiem operacyjnym i poradniami przyszpitalnymi, a także Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach

mostów medycznych, w których
zamontowany jest sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania zabiegów i transplantacji.

6 czerwca 2014 r. odbyło się
uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej wraz z blokiem operacyjnym
i poradniami przyszpitalnymi,
a także Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii SPSK im. A.
Mielęckiego SUM w Katowicach.
JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki
powitał przybyłych na uroczystość
gości, w tym m.in. Wiceprezydent
Katowic Krystynę Siejnę, Andrzeja Gościniaka — Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Tomasza Uhera — Dyrektora
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ireneusza Ryszkiela —
Dyrektora Wydziału Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Bożenę Stępień — Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
Barbarę Daniel — Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, dr
Jacka Kozakiewicza — Prezesa
Śląskiej Izby Lekarskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni: Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. Krystyna Olczyk,
Kanclerz SUM mgr Bernadeta

Kuraszewska oraz Dziekani
i Prodziekani SUM.
Najważniejsze osiągnięcia
i inwestycje w SPSK im. A.
Mielęckiego przedstawił Dyrektor placówki dr Włodzimierz
Dziubdziela.
W latach 2011-2013 Oddziały
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej
i Transplantacyjnej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeszły gruntowną
modernizację. Inwestycja była
współfinansowana ze środków
Ministerstwa Zdrowia i realizowana w ramach Programu
Wieloletniego na lata 20112012 „Narodowego Programu
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” w zakresie prac budowlano-remontowych ośrodków transplantacyjnych.
Zakres modernizacji obejmował sale chorych, izbę przyjęć,
blok operacyjny, pracownie i
poradnie przyszpitalne, a także pomieszczenia administracyjno-techniczne. W salach
bloku operacyjnego zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie
stołów operacyjnych, okładzin
ścian z blachy nierdzewnej,

Sale chorych zostały wyposażone m.in. w panele nadłóżkowe,
w których zamontowane są
instalacje gazów medycznych i
system parawanów podwieszanych zapewniających intymność pacjentów. Po modernizacji oddziały zapewniają w pełni
profesjonalną oraz kompleksową opiekę pacjentom nie tylko
z Katowic i okolic, ale również z
innych rejonów kraju.
Wartość wykonanych prac z
wyposażeniem obydwu oddziałów wyniosła ok 20 mln zł.
Otwarciu oddziałów towarzyszyła sesja naukowa poświęcona
rozwojowi transplantologii w
SPSK im. A. Mieleckiego SUM
w Katowicach:

Wykład prof. Lecha Cierpki —
konsultanta krajowego ds.
transplantologii pt. „Historia
transplantologii narządowej w
SPSK im. A. Mielęckiego SUM
w Katowicach”
Wykład prof. Sławomiry KyrczKrzemień — kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i
Transplantacji Szpiku SPSK
im. A. Mielęckiego pt.
„Transplantologia krwiotwórczych komórek macierzystych,
jako zagadnienie interdyscyplinarne”
Wykład prof. Andrzeja Więcka
— prezydenta Europejskiego
Towarzystwa Nefrologicznego
(ERA - EDTA) pt. „Przyszłość
transplantologii narządów —
nadzieje i możliwości”
Goście mieli również okazję
wysłuchać recitalu w wykonaniu Krystyny Prońko.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w rankingach
Natomiast tym kryterium w rankingu Perspektyw, w którym należy upatrywać szansę zmiany na lepsze, jest innowacyjność.
Jednym z jej składowych jest wysokość
środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej. W bieżącym roku rozpoczął się nowy okres programowania na lata 2014-2020, w których
ok. 80 mld Euro planuje się przeznaczyć
na realizację Programu Ramowego na
rzecz Badań i Innowacji HORIZON 2020.
Ważna jest nasza mobilizacja w celu aplikowania o te właśnie środki. Ten element
rankingu jest bardzo istotny, gdyż wpływa
na szereg innych kryteriów.

W ostatnich latach popularne stają się w
Polsce rankingi klasyfikujące według różnych kryteriów m.in. szkoły wyższe. Trzy
najbardziej popularne rankingi zostały
opublikowane w mediach ogólnopolskich
(w tygodnikach Polityka i Wprost oraz
przez Fundację Edukacyjną Perspektywy). Ich pojawienie się jest następstwem
globalnej konkurencji na rynku edukacyjnym i niezależnie od ich niedoskonałości
nie mogą być przez nas ignorowane. Pomimo, że nie są w stanie w pełni ocenić działalności, a przede wszystkim misji każdego
uniwersytetu, to prawie połowa uczelni
używa ich w celach marketingowych. Z
założenia mają przede wszystkim ułatwić
przyszłym studentom dokonanie wyboru
uczelni. Jednak liczba rankingów, zawierająca w części odmienne informacje co do
pozycji uczelni, może wręcz utrudnić podjęcie racjonalnej decyzji, którą najczęściej
podejmuje się raz w życiu.
Różnice pomiędzy rankingami wynikają z
różnych lub trudno porównywalnych kryteriów, z których część jest niewymierna i
uzależniona od subiektywizmu oceniających. Twórcy klasyfikacji stosują także
niejednokrotnie odmienne metody pozyskiwania informacji i opinii o uczelniach.
W maju br. opublikowano wyniki piętnastej
edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw, który obejmuje szerokie spektrum
działalności uczelni, uwzględniające zagadnienia zarówno z obszaru działalności
dydaktycznej, jak i naukowo-badawczej.
W tym roku nasz Uniwersytet zajął 28
miejsce na 88 ocenianych uczelni akademickich. Jednak możemy pochwalić się

trzecią lokatą w kategorii „publikacje
naukowe” w latach 2009-2013, piątym
miejscem w kategorii „efektywność naukowa” i 12 — w kategorii „warunki kształcenia”. Mając na uwadze liczbę ocenianych uczelni, wyniki te mogą stanowić
powód do zadowolenia i satysfakcji.
W okresie kilkunastu lat kryteria tego
rankingu ulegały zmianom. Przede
wszystkim pojawiały się nowe grupy
wskaźników, nie zawsze korzystne dla
uczelni medycznych. Aktualnie aż 24%
ogólnej oceny uczelni stanowi tzw.
„prestiż”, na który składają się przede
wszystkim preferencje pracodawców
oraz ocena przez kadrę akademicką. Są
to kryteria kluczowe, ale niewymierne,
uzależnione od subiektywnej oceny respondentów. Czołowe miejsca osiągają w
nim uczelnie wielodyscyplinarne i techniczne oraz zlokalizowane w miastach o
najdłuższych tradycjach uniwersyteckich.
Stąd jednoprofilowej uczelni medycznej
trudno o dobry wynik.
Podobna sytuacja wystąpiła w tegorocznym rankingu szkół wyższych tygodnika
Wprost. Został on utworzony na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób
odpowiedzialnych za politykę personalną
w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach. Zdecydowana
większość badanych przedsiębiorstw to
organizacje przemysłowe. Stąd nadreprezentacja kierunków i uczelni technicznych oraz silna pozycja uczelni i kierunków ekonomicznych. Uczelnie medyczne
nie zostały nawet sklasyfikowane.

Kolejnym, obok przedstawionego przez
Perspektywy, jest opublikowany w maju br.
przez Politykę ranking prof. Janusza Gila z
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Porównano w nim wszystkie polskie uczelnie akademickie pod względem jakości uprawianej nauki. Oparto się na tzw. zmodyfikowanym indeksie Hirscha, uznawanym za
wiarygodną do oceny instytucji naukowych
miarę zdolności publikowania ważnych
(często cytowanych) artykułów. Opracowanie, dokonane za pomocą narzędzia Web
of Knowledge — Web of Science, obejmuje
okres 1945-2013.
W 2013 r. na 86 ocenianych uczelni w
Polsce, SUM uplasował się na 17 miejscu i
na 5 miejscu wśród uczelni medycznych.
W dokonanej analizie naukometrycznej
nie uwzględniono żadnych baz danych
dotyczących publikacji konferencyjnych,
jak też informacji o książkach i monografiach naukowych. Dlatego warto śledzić
zmiany zachodzące w tym rankingu w
następnych latach.
Pomimo krytycznych głosów uznanych
autorytetów naukowych na temat celowości rankingów i ocen uczelni wyższych,
można doszukać się w nich pozytywnej
roli. Jest nią motywacja do działań mających na celu poprawę wskaźników i wyników. Na przestrzeni kolejnych edycji rankingów widoczna jest tendencja zmniejszania
wagi
kryteriów
tzw.
„miękkich” (uzyskiwanych w oparciu o
badania ankietowe), na rzecz kryteriów
tzw. „twardych”. Zatem obserwowana
czasem „kreatywność” uczelni w wypełnianiu ankiet na swój temat jest weryfikowana z powszechnie dostępnymi danymi w
bazach statystycznych, co podwyższa wiarygodność wyników rankingów.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w rankingach cd.
Niezależnie od medialnej roli rankingów,
dla działalności Uczelni najważniejsze są
jednak wyniki ostatniej parametryzacji
jednostek naukowych dokonanej przez
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
działający przy MNiSW. Ocenie poddano
obszar związany z działalnością naukowobadawczą. Wysokie miejsca rankingowe w
tym zakresie znalazły potwierdzenie w
kategoriach przyznanych przez Komitet
naszym Wydziałom. Spośród pięciu, trzy
uzyskały kategorię A: Wydział Lekarski w
Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym i Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. W porównaniu z poprzednią parametryzacją, która miała miejsce w 2010
roku, Wydziały w Sosnowcu i Zabrzu awansowały do kategorii A.
W zestawieniu jednoimiennych jednostek
naukowych Wydział Lekarski w Katowicach
zajął 3 miejsce, a Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
11 miejsce w kraju na 21 wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych, WFzOML
zaś uzyskał 5 lokatę na 10 wydziałów farmaceutycznych.
Parametryzacja jest dalece ważniejsza niż
pozostałe rankingi. Od jej wyników zależy
bowiem dotacja na badania statutowe dla

każdego z Wydziałów. Wpływa także na
możliwości otrzymania środków unijnych
oraz na ocenę wniosków o finansowanie
inwestycji w zakresie dużej infrastruktury
badawczej i wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje budowlane. Przed Władzami Uczelni, Wydziałów oraz przede
wszystkim przed pracownikami nauki
naszej Uczelni stoi niezmiernie ważne
zadanie, od którego zależy jej naukowa
przyszłość. Każdy powinien przeanalizować kryteria ocen i osiągnięte wyniki, a
następnie wdrożyć na poziomie Wydziałów, Katedr, Klinik i Zakładów działania,
które przyczynią się do awansu jednostki
za trzy lata. Wydziały z kategorią A mają
szansę aspirować do kategorii A+, skąd
bliżej do uzyskania statusu Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
Z kolei Wydziały z kategorią B powinny
starać się o przejście do kategorii A. Następna parametryzacja już w 2017 roku,
czasu na poprawę pozostało niewiele, a
do zrobienia dużo.
Najkrótsza recepta na osiągnięcie tak
zakreślonych celów jest następująca:



każda jednostka Uczelni powinna
w latach 2013-2016 opublikować
3N artykułów w czasopismach

z listy JCR (posiadających IF), gdzie
N = lista pracowników naukowodydaktycznych,



należy zwiększyć wysiłki i poprawić
skuteczność w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (krajowych i zagranicznych)
na badania naukowe i infrastrukturę badawczą.

Należy przy tym pamiętać, że jest to
wspólny interes Uczelni a nie tylko indywidualnych jej pracowników. Tylko współdziałanie Wydziałów, Katedr, Klinik i Zakładów, zwłaszcza teoretycznych z klinicznymi, zwiększa nasz potencjał w działaniach na rzecz poprawy miejsc rankingowych i ocen. Niezbędne jest także tworzenie platform działania z innymi uczelniami
wyższymi i przedsiębiorcami. Razem mamy większe szanse niż osobno.
/Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Nauki SUM/
Rankingi:
Polityka
Perspektywy
Wprost

Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu i Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM
z kategorią naukową A

w Katowicach w sprawie przyznania tym
jednostkom kategorii naukowej B
uchylił zaskarżoną decyzję w całości i
przyznał wnioskodawcom kategorię
naukową A

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
po rozpatrzeniu wniosków Wydziału
Lekarskiego w Katowicach, Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu oraz Wydziału
Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

na okres do dnia przyznania kategorii
naukowej na podstawie kolejnej kompleksowej oceny jakości działalności
naukowej lub badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych przeprowadzonej
w najbliższym terminie określonym
przez MNiSW.
Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał ponownej analizy jakości
prowadzonych przez jednostki badań

naukowych lub prac rozwojowych oraz
efektów ich realizacji. Na podstawie
wyników powyższej analizy Komitet
uznał Wydział Lekarski w Katowicach,
Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu oraz Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM za
jednostki bardzo dobre (A). W związku z
powyższym w uchwałach podjętych na
posiedzeniu plenarnym 25 lutego 2014
r. KEJN wyraził opinię, że decyzja Ministra z 23 października 2013 r. winna
zostać uchylona w całości , a ww. jednostkom powinna zostać przyznana
kategoria naukowa A.
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Nagroda im. Karla Landsteinera
dla prof. Mariusza Ratajczaka

Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Zakładu
Fizjologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i pracownik Wydziału Medycznego oraz Wydziału Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu w Louisville otrzymał prestiżową nagrodę im. Karla
Landsteinera za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaną przez Niemieckie Towarzystwo Transfuzjologii (DGTI).
Kapituła nagrodziła prof. Mariusza Ratajczaka za scharakteryzowanie
mechanizmów zaangażowanych w mobilizację krwiotwórczych komórek macierzystych i odkrycie bardzo małych podobnych do embrionalnych komórek macierzystych (VSELs) w dorosłych tkankach.
Projekt dotyczący wykorzystania VSEL —„ Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” jest sześcioletnim
przedsięwzięciem 5 jednostek wchodzących w skład Konsorcjum:
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w
Warszawie, współfinansowanym z Unii Europejskiej.
Nagroda im. Karla Landsteinera przyznawana jest co 2 lata od 1972
roku. Prof. dr hab. Mariusz Ratajczak jest pierwszym Polakiem, który
otrzyma to wyróżnienie.

Nagroda dla prof. Michała Tendery
Prof. Michał Tendera, kierownik III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, został
uhonorowany nagrodą „Kroki Milowe” w leczeniu zawału
serca za pionierskie prace dotyczące trombolizy w zawale
serca z uniesieniem odcinka ST.
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Prof. Michał Tendera w rankingu
Highly Cited Researchers 2014

Prof. Michał Tendera, kierownik III Katedry Kardiologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach znalazł
się w gronie trzech tysięcy naukowców z całego świata w
rankingu Highly Cited Researchers 2014. Spośród czterech Polaków, których nazwiska pojawiły się w rankingu,
dwóch reprezentuje medycynę kliniczą — prof. Michał
Tendera i prof. Andrzej Budaj z Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Euro PCR 2014
Zespół kardiologów interwencyjnych Kliniki Kardiologii
III Katedry Kardiologii SUM, reprezentujący SPSK Nr 7
SUM Górnośląskie Centrum Medyczne w KatowicachOchojcu, jako jeden z 18 na świecie i jedyny w Polsce,
został wybrany do realizacji trzech bezpośrednich
transmisji zabiegów interwencyjnych na kongres EuroPCR w Paryżu, największe spotkanie naukowe tej
podspecjalności w Europie. W EuroPCR uczestniczyło
około 14 tys. kardiologów. Za przygotowanie i realizację
transmisji odpowiedzialni byli: Prof. Andrzej Ochała i
Prof. Wojciech Wojakowski.
Kongres odbywał się w dniach 20-23 maja w Paryżu.
Misją przewodnią euro PCR jest „edukacja i innowacje”
Podczas transmisji on-line z GCM, wykonany został
skomplikowany zabieg angioplastyki wieńcowej z użyciem wielu zróżnicowanych metod obrazowania, a także
przekaz pełnego procesu decyzyjnego w trakcie zabiegu.
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Diamentowy Grant dla studentki SUM
do 200 tysięcy złotych na sfinansowanie własnych projektów naukowych,
realizowanych w polskich uczelniach i instytutach. W ten sposób wspieramy prawdziwe diamenty polskiej nauki – dodaje minister.
Takim diamentem okazała się być Pani Katarzyna Skowron. Studentka V
roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach otrzymała dofinansowanie w III
edycji konkursu za projekt Profile ekspresji genów w komórkach izolowanych z owodni łożyska ludzkiego, w warunkach hodowli na rekombinowanej lamininie 332.
Studentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM,
Pani Katarzyna Skowron została laureatką programu
Diamentowy Grant, ogłoszonego przez Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
- Diamentowy Grant otwiera drogę do kariery naukowej. To wyjątkowy program, bo skierowany jest do
młodych ludzi, którzy już na studiach gotowi są samodzielnie prowadzić badania i rozpocząć prace nad
doktoratem – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska,
minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Każdego roku
nawet stu wybitnych studentów może otrzymać nawet

Jest szczególnie zaangażowana w badania nad komórkami macierzystymi. Od trzech lat należy do Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze
Histologii i Embriologii, a także do SKN przy Katedrze i Klinice Hematologii
i Transplantacji Szpiku.
W tym roku finansowanie otrzyma 86 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i
społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne. Studenci
otrzymają na swe projekty ponad 15 mln zł. To środki na badania, ale też
na minimalne wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł miesięcznie.
Więcej informacji i lista laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Doktorantka SUM stypendystką projektu DoktoRIS

Pani Katarzyna Czarnecka, doktorantka
Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
znalazła się w gronie laureatów projektu
DoktoRIS - programu stypendialnego na
rzecz innowacyjnego Śląska. Otrzymane
wsparcie stypendialne jest związane z
planowaną rozprawą doktorską pt.
"Procedury hybrydowe u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową". Badanie
realizowane jest w Centrum BadawczoRozwojowym American Heart of Poland.
„Uczestniczenie w tym projekcie badawczym daje mi dużą satysfakcję, otwiera
możliwość rozwoju osobistego oraz czyni
odpowiedzialnym za otaczającą mnie rzeczywistość. Czuję, że biorę udział w nowatorskim projekcie, który jest drogą prowadzącą do rozwoju Mojego Województwa” –
mówi Pani Katarzyna Czarnecka.
Jej wniosek zdobył 180 punktów i znalazł
się na 8 miejscu wśród 81 zgłoszonych w
ramach kluczowego obszaru technologie
medyczne (ochrona zdrowia).W sumie, w
trakcie naboru do programu, wpłynęły 364
wnioski (w tym 32 z SUM), z których zespoły ekspertów wyłoniły 110 Stypendystów.

„DoktoRIS - Program stypendialny na
rzecz innowacyjnego Śląska” to projekt
systemowy realizowany przez Samorząd
Województwa Śląskiego (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Priorytetu
VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Wsparcie stypendialne zostało przyznane
doktorantkom i doktorantom, których
wnioski prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i jednocześnie uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach
poszczególnych kluczowych obszarów
technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010 – 2020 tj. obszarów uznanych za szczególnie istotne z
punktu widzenia rozwoju Województwa
Śląskiego. Będą oni otrzymywać stypendia w wysokości do 4 500 zł przez dwa

semestry akademickie z możliwością
przedłużenia tego okresu o kolejne
dwa semestry.
Przyznane wsparcie stypendialne ma
służyć wykształceniu wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Regionu i tym samym przyczynić się do
zwiększenia jego potencjału innowacyjnego. Ponadto stypendyści wezmą
udział w szkoleniach z zakresu prawa
własności intelektualnej, komercjalizacji wiedzy i przedsiębiorczości, dzięki którym wyposażeni zostaną w
umiejętności niezbędne do sprawnego wykorzystywania wiedzy w gospodarce rynkowej.
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Prof. Bogusław Okopień konsultantem krajowym w dziedzinie farmakologii klinicznej.
Minister Zdrowia powołał na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie farmakologii
klinicznej Pana Profesora Bogusława Okopienia, kierownika Katedry Farmakologii oraz
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii
Klinicznej SUM.
Prof. Bogusław Okopień był konsultantem
wojewódzkim ds. farmakologii klinicznej w
woj. opolskim (1999-2003), a od 2007 r.
konsultantem w woj. śląskim. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (od
1989, sekretarz Oddziału Śląskiego 19921998), Polskiego Towarzystwa Farmakologii
Klinicznej i Terapii (od 1999), Towarzystwa
Internistów Polskich, Towarzystwa Terapii
Monitorowanej (od 1995), New York Academy
of Sciences (od 1997), Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej (od 2000),
Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą

I miejsce za film i III w SimOlympics na XX
Międzynarodowej Konferencji Europejskiego
Towarzystwa Symulacji Medycznej SESAM
W dniach od 11-14 czerwca
2014 r. w Poznaniu odbyła się
XX Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa
Symulacji Medycznej SESAM
2014. Pracownicy Centrum
Dydaktyki i Symulacji Medycznej wzięli w niej czynny udział.
W e
w s p ó ł p r a c y
ze studentami VI roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
członkami Koła Symulacji,
przygotowano film na konkurs
wideo o tematyce związanej z
symulacją medyczną. Film
zajął I miejsce. Nagrodą dla
autora najlepszego filmu jest
bezpłatny udział w Konferencji
SESAM 2015, która będzie
odbywać się w Irlandii Północnej.
W trakcie konferencji odbyły
się Ogólnopolskie Zawody SimOlympics, w których drużyna
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w składzie: Dryżałowski
Marek, Duda Radosław, Król

(od 2001), International Atherosclerosis Society (2003). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich i Odznaką Zasłużonego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Otrzymał nagrody zespołowe: dwukrotnie I st.
Ministra Zdrowia(za badania dot. prewencyjnego działania antagonistów wapnia u szczurów
karmionych dietą miażdżycorodną oraz za cykl
publikacji dot. problemów dodatkowych efektów farmakodynamicznych leków hipolipemicznych), nagrodę II st. Rektora ŚAM (oznaczanie
cytokin osoczowych odpowiedzialnych za miażdżycowe uszkodzenie naczyń) oraz I st. Rektora
SUM (wykazanie działania przeciwzapalnego
fenofibratu u chorych z nietolerancją metaboliczną glukozy). W kadencji 2008-2012 pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Lekarskiego w
Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wizyta chilijskiej delegacji w
Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej

Seweryn, Pawłowski Piotr zajęła III miejsce.
W ramach konferencji zaprezentowano ustnie następujące
cztery prace:
Planning, building and launching a large interdisciplinary
simulation centre – Polish
experience.
Does the level of anxiety depend on the individual strategies of coping with stress?
CPR e-learning module – is it
an interesting alternative in
refreshing CPR competence?
The subjective assessment of
the usefulness of medical simulation performed by medical students of Medical University of Silesia.
Ponadto w formie plakatu:
Technological aspects of running a large interdisciplinary
simulation centre.

26 maja 2014 r. Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM odwiedziła delegacja z Universidad Catolica de la Santisima Concepcion. Przedstawiciele
chilijskiej uczelni: Dziekan Wydziału Lekarskiego dr
Claudio Ivan Lermanda Soto oraz dr Andrea Mayer
zwiedzili część symulacyjną Centrum oraz zapoznali
się z infrastrukturą medyczną i informatyczną.
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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Śląskiego Parku Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia i podpisanie porozumienia o współpracy
Kardio-Med Silesia Adam Konka, Dyrektor ds. NaukowoMedycznych Kardio-Med Silesia prof. dr hab. n. med. Marek Radomski. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Kardio-Med Silesia zawarły również porozumienie o współpracy obejmujące m.in. przygotowywanie oraz
realizację wspólnych projektów i prac naukowo-badawczych w
ramach programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych,
prowadzenie badań testowych nowych technologii, urządzeń, narzędzi chirurgicznych, transfer wyników badań oraz innowacji technicznych i technologicznych, a także działalność szkoleniową
i edukacyjną.

30 czerwca br. w Zabrzu odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę Śląskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia. W uroczystości wzięli udział m.in.: JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki,
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Prodziekani: dr hab. n. med. Zenon Czuba i
dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Prezes

Mgr inż. Barbara Jarzębska stażystką programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pani Barbara Jarzębska, kierownik Działu ds. Programów Międzynarodowych SUM została zakwalifikowana do udziału w programie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju SIMS Science Infrastructure Management Support. W ramach projektu, 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego
w swoich organizacjach, wyjedzie na około miesięczne staże zagraniczne obejmujące pobyt w renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą
badawczą, w wysoce wyspecjalizowanym instytucie
badawczym, oraz światowej sławy firmie o profilu
High Technology:



Lipsk — Fraunhofer — Zarządzanie infrastrukturą
w Instytucie badawczym



Drezno — TUD — Zarządzanie infrastrukturą na
Uniwersytecie



USA — IBM (T.J Watson Research Centre w Yortown Heights) — Zarządzanie infrastrukturą badawczą w firmie o profilu Hi-tech

Ponadto, stażyści oraz 60 osób dodatkowo wspierających projekty badawcze w zakresie finansów, prawa
i zarządzania, weźmie udział w szkoleniach organizowanych w kraju i dostosowanych do szczegółowych potrzeb
polskich uczelni i instytutów.
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Wyeksponowanie historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu
Swoją obecnością zaszczycili: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Kanclerz SUM mgr
Bernadeta Kuraszewska, Prorektor ds.
Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan
Duława, Dr Honoris Causa SUM prof.
Władysław Nasiłowski, Prezes Izby
Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, mgr
Jerzy Hermanson /przechowywał
Sztandar w okresie stanie wojennego/, weterani Solidarności SUM: dr
Anna Wieja, dr Stanisław Nowak, dr
Iwona Świętochowska i dr Tadeusz
Sadowski.

24 czerwca 2014 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się uroczystość
związana z wyeksponowaniem historycznego Sztandaru Solidarności w budynku Rektoratu.
Uroczystość ta zorganizowana była przez
Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność"
SUM, a w jej imieniu poprowadzona przez
przewodniczącą Danutę Jarosz we współpracy z Honorowym Przewodniczącym KZ
NSZZ "Solidarność" SUM prof. dr hab. n.
med. Grzegorzem Opalą.

Mirosław Markiewicz i członkowie Komisji
Zakładowej NSZZ "Solidarność" SUM.
Podczas uroczystości, omówione zostało
historyczne znaczenie Sztandaru, Jego
dumne manifestowanie tożsamości chrześcijańskiej, budowanie poczucia przynależności i więzi pomiędzy członkami NSZZ
„Solidarność” SUM. Podkreślono wagę
godnego umieszczenia Sztandaru Solidarności jako symbolu niepowtarzalnego i
wyjątkowego oraz dobrą wolę JM Rektora,
który przyczynił się do realizacji tego
przedsięwzięcia.

Byli także obecni Przewodniczący
NSZZ "Solidarność": Kazimierz Siciński
— Regionalna Sekcja Nauki, Krzysztof
Pszczółka — Uniwersytet Śląski, Iwona
Bias — Akademia Muzyczna oraz
członkowie Solidarności SUM, Profesorowie: Krzysztof Gołba, Marek Jasiński, Przemysława Jarosz-Chobot, oraz

Sukces doktoranta SUM na Mistrzostwach Świata Lekarzy
Medigames
Aż sześć medali, w tym pięć złotych zdobył doktorant Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach Adam Kabiesz na Mistrzostwach Świata
Lekarzy Medigames w austriackim Wels, które odbywały się w dniach
21-28 czerwca br. Adam Kabiesz okazał się najlepszy w pchnięciu
kulą, rzutach oszczepem, dyskiem i młotem oraz drużynowo w siatkówce halowej. W siatkówce plażowej zdobył srebro. Zawody odbywały się
po raz 35, uczestniczyło w nich ponad 1200 zawodników, w tym kilkadziesiąt osób z Polski. Na co dzień Adam Kabiesz pracuje na Oddziale
Okulistyki Dorosłych w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
SUM. To drugie Mistrzostwa, w których brał udział. W ubiegłym roku
zdobył cztery złote medale. „Można skutecznie i efektywnie łączyć pasję medyczną z zamiłowaniem do lekkiej atletyki. Te dwa obszary dobrze się uzupełniają. Sport daje mnóstwo energii, pozytywnie nastawia
do podejmowania kolejnych wyzwań.”— przekonuje Adam Kabiesz —„W
tegorocznej rywalizacji w pchnięciu kulą do ostatniej chwili toczyłem
pojedynek z reprezentantem Niemiec. Udało się!”

Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.
/Spisała: Danuta Jarosz – przewodnicząca
KZ NSZZ "S" SUM w Katowicach/
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Certyfikat Uberrima Fide dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uroczystość wręczenia Certyfikatów Uberrima Fide (łac.: z najwyższą
starannością) odbyła się 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej podczas konferencji „Kontrola antyplagiatowa prac dyplomowych w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym –
szanse i zagrożenia”. Certyfikat przyznany SUM odebrała Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.

W Warszawie wręczono Certyfikaty Uberrima Fide, przyznawane za najwyższą staranność w zapewnianiu oryginalności prac dyplomowych. Wyróżnienie przysługujące
jednostkom naukowo-dydaktycznym utrzymującym najwyższe standardy jakości kształcenia przyznano po raz
siódmy. W tym roku jego laureatami zostało trzynaście
polskich uczelni i wydziałów, które z powodzeniem przeszły audyt procedur antyplagiatowych, przeprowadzony
przez Fundację im. Augustina-Jeana Fresnela. Wśród
wyróżnionych znalazł się Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach.

Porozumienie między Śląskim Uniwersytetem Medycznym a Śląską Izbą Lekarską w zakresie
organizowania przez studentów pomocy dla seniorów
11 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia
między Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
a Śląską Izbą Lekarską w zakresie upowszechniania, propagowania i organizowania przez studentów kierunku lekarskiego
i lekarsko-dentystycznego różnych form pomocy dla seniorów
— członków ŚIL i ich rodzin.
Porozumienie podpisali Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz oraz Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oskar Bożek.
W myśl porozumienia RUSS zobowiązała się do upowszechniania i propagowania wśród studentów Uczelni informacji na
temat zawartego porozumienia i możliwości organizowania
przez studentów różnych form pomocy dla członków ŚIL i ich
rodzin, organizowania doraźnych usług opiekuńczych na rzecz
ww. osób oraz wsparcia i pomocy seniorom — członkom ŚIL w
kontaktach z ich rodzinami, otoczeniem oraz samorządem
lekarskim.
Śląska Izba Lekarska podejmie się organizacji szkoleń z zakresu procedur związanych z przyznawaniem prawa wykonywania
zawodu, organizacją i przebiegiem stażu podyplomowego oraz
praw i obowiązków wynikających z przynależności do izby lekarskiej, bieżącego informowania o organizowanych przez ŚIL

Zdj: Anna Zadora-Świderek, redakcja "Pro Medico"

kursach i szkoleniach w ramach kształcenia podyplomowego
i umożliwienia w nich uczestnictwa, przekazywania informacji i umożliwienia uczestnictwa w wydarzeniach sportowokulturalnych ŚIL oraz wspierania konferencji naukowych
organizowanych przez studenckie koła naukowe.
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Ogólnopolski Konkurs dla Uczestników Programu „Uniwersytet Licealisty”
Pomimo, że piątek 13-tego może kojarzyć się pechowo, dla większości uczestników programu dzień ten okazał się szczęśliwy — uzyskali
nie tylko dobry wynik egzaminu, ale także dodatkowe punkty rekrutacyjne przy przyjęciu na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach. Do egzaminu przystąpili uczniowie z pięciu liceów:

13 czerwca br. pierwszy rocznik Uniwersytetu Licealisty, po
zakończeniu rocznego kursu obejmującego zajęcia z Anatomii, Biochemii, Fizjologii, Genetyki i Zdrowia Publicznego przystąpił do egzaminu testowego składającego się ze 100 pytań
z wymienionych wcześniej dziedzin medycyny.



II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach



I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie



III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi ZSO nr 11 w Zabrzu



IV LO im. S. Maczka w Katowicach



X LO im. I J Paderewskiego w Katowicach.

Najlepszy wynik uzyskał uczeń z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Konopnickiej w Katowicach — 72 punkty, co dało mu dodatkowych 5 punktów w czasie rekrutacji na SUM. Serdecznie gratulujemy!
/ dr hab. n. med. Tomasz Francuz /

Uroczyste zakończenie Uniwersytetu Pierwszego Wieku
Dziewiętnaścioro dzieci zakończyło w sobotę, 14 czerwca, Uniwersytet
Pierwszego Wieku.
Młodzi słuchacze przez cały rok uczestniczyli w zajęciach, których celem
było. m.in. zapoznanie z problematyką ciała ludzkiego — jego aspektów
anatomiczno-fizjologicznych, psychologicznych i socjologicznych , a także kształtowanie postaw zdrowotnych, zdrowego stylu życia w poszczególnych okresach rozwoju człowieka.
Wykład podsumowujący „ Co zrobić, żeby mieć zdrowe serce” wygłosiła
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot.

Porozumienie Uczelni Medycznych – Przystanek Medyka
13 czerwca 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przystąpił do
programu „Przystanek Medyka”.
Celem programu jest umożliwienie noclegów w Domach Studenckich wszystkim studentom Uczelni Medycznych, które przystąpiły do porozumienia.
Program dotyczy pobytu studenta nie przekraczającego 14 dni w trakcie
roku akademickiego oraz przerwy semestralnej i wakacyjnej, w ramach mobilności studentów w celach naukowych i dydaktycznych.
Uczelnia w miarę możliwości zapewnia miejsca w DS na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących dla studentów, dla których uczelnia ta jest
uczelnią macierzystą.
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Uroczysta promocja doktorska
W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof.
dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med.
Jan Duława, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta, Prodziekani WNoZ: dr hab. n. med. Grażyna MarkiewiczŁoskot oraz dr hab. n. med. Czesław Marcisz, promotorzy, członkowie rodzin
i bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów.
Stopień doktora habilitowanego uzyskali:
Aleksander OWCZAREK
Ryszard PLINTA

26 maja 2014 r. w Centrum Dydaktycznym Wydziału
Nauk o Zdrowiu odbyła się uroczysta promocja doktorska. Uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu przyznano dwa stopnie doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, oraz 16 stopni doktora nauk medycznych i 15
stopni doktora nauk o zdrowiu.

Czepkowanie położnych
22 maja w auli im. Prof. Witolda Zahorskiego odbyła się
uroczystość „pasowania na położne” zwana czepkowaniem położnych.
Czepek — jako symbol oddania, poświęcenia i wyboru
zawodu, polegającego na pomaganiu innym został wręczony 88 studentkom, które pomyślnie przeszły pierwsze
egzaminy i praktyki zawodowe.
Czepkowania dokonali: Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Prodziekani
WNoZ: dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot i dr
hab. n. med. Czesław Marcisz , Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach dr hab. n. med. Marek Waluga,
prof. Adam Cekański — nestor śląskiego położnictwa, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior kierownik
Katedry i Kliniki Kardiologii oraz dr hab. n. med. Bogdan
Michalski kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej.
Wykład pt. „Dobrze urodzić” wygłosiła Katarzyna Oleś,
położna, specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu studentek położnictwa.
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Nagroda w dziedzinie toksykologii sądowej
W dniach 7-9 maja 2014 r. w Ciechocinku, już po raz XXXI odbyła
się doroczna ogólnopolska Konferencja Toksykologów Sądowych. W tym roku zatytułowano ją: „Dylematy i kontrowersje w
opiniowaniu dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości”. Organizatorzy
postanowili poświęcić główne sesje Konferencji debacie na temat trudności analitycznych i interpretacyjnych oraz współczesnej sceny narkotykowej w Polsce w aspekcie opiniowania sądowo-toksykologicznego dla potrzeb organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Uczestnicy Konferencji przedstawili również
szereg doniesień z prowadzonych badań naukowych oraz ciekawe przypadki z bieżącej praktyki opiniodawczej, a w przerwach
mieli możliwość regeneracji ciała i duszy oraz umysłu podczas
spaceru wzdłuż słynnych ciechocińskich tężni solankowych w
parku zdrojowym.
Tematyka Konferencji została zdominowana przez problematykę
identyfikacji zatruć tzw. nowymi substancjami psychoaktywnymi
(ang. novel psychoactive substances, NPS), popularnie nazywanymi „dopalaczami”, które stanowią nie lada wyzwanie dla toksykologów i medyków sądowych. Co kilka dni na rynek narkotykowy
wprowadzana jest nowa substancja, nieprzebadana, jeśli chodzi
o wpływ na organizm człowieka. Nierzadko nowe związki są bardziej toksyczne niż klasyczne narkotyki i ich nowsze zamienniki.
Na zakończenie Konferencji, jak co roku, wszyscy uczestnicy
wybrali najlepszego prelegenta, któremu przyznano prestiżową
Nagrodę Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof.
J. Sehna w Krakowie imienia Profesorów Jana Markiewicza i
Tadeusza Borkowskiego w dziedzinie toksykologii sądowej. Po
raz pierwszy został nim reprezentant naszej Uczelni – lekarz
Rafał Skowronek, rezydent w Katedrze i Zakładzie Medycyny
Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, który zaprezentował
dwa doniesienia pt. „Nagły zgon sercowy w przebiegu zatrucia
złożonego AH-7921, NEB, 3-MMC i pseudoefedryną – kardiotok-

syczne działanie nowych substancji psychoaktywnych” i „Analiza
kolejnego przypadku samobójstwa rozszerzonego z użyciem insuliny – dylematy i kontrowersje w opiniowaniu sądowo-lekarskim”.
Zespół naszej Katedry przedstawił ponadto prace: „Ostre zatrucie
3,4-DMMC ze skutkiem śmiertelnym”, „Złożone ostre zatrucie
pentedronem oraz UR-144” i „Samobójcze zatrucia cyjankiem
potasu w praktyce toksykologicznej Katedry i Zakładu Medycyny
Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach”,
które również spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników.
/dr n. med. Czesław Chowaniec, lek. Rafał Skowronek/

Stres nasz codzienny - konferencja

7 czerwca br. w Rybniku odbyła się II
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
z Udziałem Międzynarodowym pt. „STRES
NASZ CODZIENNY” zorganizowana przez
Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Wspierania Wiedzy Medycznej w Rybniku.

W konferencji uczestniczyli m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
oraz Prezydent Rybnika Adam Fudali.
To już drugie spotkanie naukowe prezentujące badania i eksplorację naukową emocjonalnej sfery człowieka,
której niedocenianie i spychanie na
margines przynosi coraz poważniejsze
szkody jednostce i społeczeństwu.
Choć medyczny punkt widzenia był
głównym nurtem rozważań, dopełniły
go znacząco dokonania innych dyscyplin nauki, które sprzyjały szerokiemu
spojrzeniu na zakreśloną tematykę.
Jednym z prelegentów był znany polski
seksuolog, prof. Zbigniew LewStarowicz, który przedstawił rolę stresu w zaburzeniach seksualnych. O
molestowaniu moralnym w rodzinie
mówiła prof. Jadwiga Jośko-Ochojska,
kierownik Katedry i Zakładu Medycyny

i Epidemiologii Środowiskowej SUM. Kolejne
wykłady dotyczyły m.in. wpływu stresu na
powstawanie chorób nowotworowych, związku stresu z zapadalnością na choroby serca i
układu krążenia, problemu stresu wśród
emigrantów itp. Konferencję patronatem
objęli: Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki oraz Prezydent Rybnika Adam Fudali.
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„Przyszłość medycyny zależy w dużej mierze od rozwoju diagnostyki laboratoryjnej”- wywiad z prof.
Franciszkiem Kokotem dla magazynu „Diagnosta Laboratoryjny”

Prof. Kokot: Ależ robiłem tylko to, co należy do pracownika naukowego, którego zadaniem jest poszukiwanie prawdy, głoszenie
prawdy i obrona prawdy, co nie jest czasami łatwe. Powiedziałbym, że wręcz rządził tym przypadek, ale i zainteresowania. Poszedłem na studia jako biedny człowiek ze wsi. Dostałem się na
biedną uczelnię, która w tamtych czasach okazała się być bardzo
dobrą. Wykładały w niej osoby, które uczyły jeszcze przed wojną
w Wilnie i Lwowie. Przypadek właściwie zrządził, że poszedłem
taką drogą. (…)
PO: Czy pamięta Pan Profesor jakie metody oznaczeń opracował
Pan Profesor najpierw?

W czerwcowym numerze „Diagnosty Laboratoryjnego ukazał
się wywiad z prof. dr hab. n. med., wielokrotnym doktorem
honoris causa Franciszkiem Kokotem, który przeprowadziła
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk. Poniżej fragment wywiadu:

Prof. Olczyk: Postanowiliśmy opublikować wywiad z Osobą o
niekwestionowanym autorytecie, zarówno naukowym jak i
etycznym, cieszącą się powszechnym uznaniem i szacunkiem, a także — o najwyższej pozycji w światowej medycynie.
Pani Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, dr n.
med. Elżbieta Puacz, zasugerowała, aby była to rozmowa z
Panem Profesorem Franciszkiem Kokotem, jako prekursorem i autorem wielu metod badawczych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. I faktycznie, gdy rozpoczęłam swoją pracę
na Wydziale Farmaceutycznym ówczesnej Śląskiej Akademii
Medycznej, w Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, chłonęłam wiedzę z podręczników Autorstwa Pana
Profesora, takich jak „Choroby wewnętrzne”, „Diagnostyka
różnicowa objawów chorobowych”, „Gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii”, czy „Metody badań laboratoryjnych stosowanych w
klinice”, by potem przekazywać ją moim studentom. Już
wówczas wiedzieliśmy, że aby pracować z zastosowaniem
automatycznych analizatorów, trzeba znać podstawy i zasadę każdej metody z zakresu oznaczeń biochemicznych. Dlatego też, jest Pan Profesor niekwestionowanym Autorytetem
dla diagnostów laboratoryjnych.

PK: Pierwszą metodą było chromatograficzne oznaczanie transaminaz. Potem oznaczanie fosfatazy zasadowej i gammaglutamylotransferazy. Niektóre odczynniki musieliśmy sami syntetyzować, nie były one bowiem dostępne w sprzedaży. Zająłem się
także zagadnieniami gospodarki elektrolitowej u chorych z niewydolnością serca, leczonych rtęciowymi lekami moczopędnymi.
Miałem narzędzie badawcze w postaci fotometru płomieniowego, wiedzę i doświadczenie. Po 5 latach pracy nad tym tematem,
w 1962 roku, a więc w 9 lat po ukończeniu studiów, zostałem
docentem. Na podstawach stworzonych przeze mnie, inne osoby
z kliniki robiły doktoraty. W 1969 roku zostałem profesorem
nadzwyczajnym.
Pragnę jednak podkreślić, iż po zdobyciu fotometru płomieniowego uświadomiłem sobie, iż przyszłość medycyny zależy w dużej
mierze od rozwoju diagnostyki laboratoryjnej.
PO: Jakie to cudowne stwierdzenie, bardzo dziękuję, to miód na
serca wszystkich diagnostów
PK: Ale to prawda!
PO: Nie wszyscy to wiedzą….
PK: Lekarze często otrzymują wynik niezgodny z oczekiwaniami, i
wtedy pytają: „Co wy tam w laboratorium robicie!?”. Odpowiadam zdecydowanie, że trzeba powtórzyć badanie, a przecież
może to być nawet początkiem dużego odkrycia. Moim zdaniem
każdy, kto chce pracować w klinice i być dobrym lekarzem, powinien najpierw, co najmniej 2 lata pracować w zakładzie teoretycznym, na fizjologii lub biochemii — wtedy będzie pełnowartościowym lekarzem. Tylko w ten sposób jest w stanie spojrzeć na
wynik z różnych stron. Po co zlecać wszystkie po kolei badania z
listy, czasami wystarczyłoby zrobić 2 i też można postawić diagnozę. Warto też znać etapy oznaczania, aby wyłapać błąd, który
może być błędem systematycznym. Dlatego w naszym laboratorium zawsze mamy próbę ślepą. Wydaje mi się, że dobry lekarz o
tym wie. (…)
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IX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Katowice 16-17.05.2014r.

16-17 maja 2014r. w Katowicach, w Hotelu Angelo odbyła się IX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i
Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów — Chirurgów
Głowy i Szyi. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Konferencja odbywała się
pod Patronatem Honorowym JM Rektora
SUM w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jałowieckiego oraz Prezydenta Katowic Piotra Uszoka, Wojewody Śląskiego Piotra Litwy, Prezesa Śląskiej Izby
Lekarskiej dr n. med. Jacka Kozakiewicza i
Dyrektora SPSK im. A. Mielęckiego SUM w
Katowicach dr n. med. Włodzimierza
Dziubdzieli.

Uroczystość inaugurującą Konferencję
swoją obecnością i przemówieniem zaszczycili: przedstawiciele władz Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego: Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału
Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n.
med. Jan E. Zejda, Przewodniczący Zarządu Głównego PTORL prof dr hab. n. med.
Czesław Stankiewicz oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Ryszkiel.
Istotną częścią uroczystości inauguracji
Konferencji było wręczenie honorowego
wyróżnienia Oddziału Śląsko-Opolskiego
PTORL „Lauru Śląskiej Laryngologii" prof.
dr hab. n. med. dr h. c. Antoniemu Prusze-

wiczowi i prof. dr hab. n. med. dr h. c. Andrzejowi Obrębowskiemu. Panowie Profesorowie, jako kierownicy Kliniki Foniatrii i
Audiologii Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu oraz Konsultanci Wojewódzcy w
tej dziedzinie dla Wielkopolski, umożliwili
lekarzom ze Śląska uzyskanie specjalizacji
w dziedzinie Audiologii i Foniatrii. Dzięki
temu obecnie Katedra i Klinika Laryngologii SUM jako jedyna w Polsce południowej
posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w tej dziedzinie.
W sesji wykładów inauguracyjnych konferencji wykłady na zaproszenie wygłosili
Konsultant Krajowy w dziedzinie Audiologii
i Foniatrii — prof. dr hab. n. med. Mariola
Śliwińska-Kowalska oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii i Przewodniczący Sekcji Audiologicznej PTORL —
prof. dr hab. n. med. dr h.c. Henryk Skarżyński. Następnie rozpoczęły się równoległe sesje naukowe, na których przedstawiono referaty zgłoszone przez uczestników Konferencji. Podczas trwającej dwa
dni Konferencji odbyły się również sesje
"okrągłego stołu" poświęcone najnowszym
osiągnięciom z dziedziny audiologii i foniatrii oraz sesje dla lekarzy szkolących się w
tej dziedzinie, a także sesja plakatowa.
Sesje naukowe poświęcone były zaburzeniom procesu komunikatywnego (słuchu,
głosu, mowy) oraz narządu równowagi.
Przedstawiono nowoczesne metody diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacji w
dziedzinie audiologii i foniatrii oraz w odrębnej sesji logopedii. Na szczególne podkreślenie zasługuje szeroko omawiana
tematyka implantów słuchowych jako nowoczesna metoda leczenia różnego typu
niedosłuchów oraz całkowitej głuchoty.
Konferencja stanowiła odzwierciedlenie
aktualnych trendów zachorowań w Polsce:
niedosłuch jest określany mianem
„choroby cywilizacyjnej XXI wieku”. Szacuje

się, że wkrótce aparaty słuchowe będą tak
popularne jak dziś okulary. 30% dorosłych
Polaków — jak wynika z badań epidemiologicznych — ma problemy ze słyszeniem. W
dużych skupiskach ludzkich (centra dużych
miast, centa handlowe) mamy do czynienia
ze „smogiem akustycznym”. Groźny dla
zdrowia hałas stał się wszechobecny: atakuje na ulicach, w supermarketach, kinach.
Należy podkreślić, że Katedra i Klinika
Laryngologii SUM jako jeden z kilku ośrodków w Polsce realizuje program implantów
ślimakowych i implantów zakotwiczonych w
kości skroniowej.

Na zakończenie Przewodniczący dr hab. n.
med. Jarosław Markowski wyraził podziękowanie przedstawicielom władz Katowic,
województwa śląskiego i władzom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za objęcie
organizacji Konferencji patronatem oraz
wszystkim Gościom i uczestnikom za przybycie i aktywny udział w sesjach naukowych. Przedstawienie najnowszych osiągnięć, wymiana poglądów i rzeczowa dyskusja podczas części naukowej, ale także i
w kuluarach przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju medycyny komunikatywnej - audiologii i foniatrii w Polsce.
/autor: dr hab. n. med. Jarosław Markowski/
Więcej: Polski
17.05.2014 r.)

problem: głuchota (Rzeczpospolita

Doniesienia medialne
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Kobieta niepełnosprawna w opiece medycznej—konferencja
10-11 czerwca br. Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Urząd Miasta Katowice
oraz Stowarzyszenie Promocji Kobiet Aktywnych SPINKA zorganizowali konferencję naukowo-szkoleniową połączoną z
piknikiem edukacyjnym i warsztatami.

Przygotowano również niezwykle bogatą ofertę warsztatów dla osób
z niepełnosprawnością , które prowadzone były przez wykwalifikowanych pedagogów specjalnych i specjalistów terapii zajęciowej.
Pierwszy dzień spotkania zakończyły występy artystyczne.

10 czerwca w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyły się warsztaty dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dotyczące m.in. edukacji zdrowotnej i seksualnej osób z niepełnosprawnością, opieki położniczej nad ciężarną z niepełnosprawnością czy sposobów komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. W tym czasie trwał także piknik edukacyjny przygotowany z myślą
o mieszkańcach Katowic. Specjaliści udzielali porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób z niepełnosprawnością. Chętni mogli także wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, poziomu glukozy we
krwi; pomiar tkanki tłuszczowej, analizę masy ciała i wzrostu
oraz wskaźnika BMI. Można było skorzystać również z konsultacji dyplomowanego dietetyka, poradnictwa dotyczącego
aktywności osób niepełnosprawnych, czy z zakresu położnictwa i ginekologii.

11 czerwca o problemach osób niepełnosprawnych w opiece medycznej i nie tylko, rozmawiali eksperci i zaproszeni goście. Konferencję otworzył Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Wśród zaproszonych gości byli również: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Kanclerz SUM mgr Bernadeta
Kuraszewska, Poseł na Sejm RP dr Jerzy Ziętek oraz przedstawiciele władz Wydziałów. Gościem specjalnym konferencji była Katarzyna Rogowiec - polska paraolimpijka, dwukrotna mistrzyni paraolimpijska z Turynu (2006), ekonomistka, od roku mama Olimpii, która
opowiedziała o blaskach i cieniach macierzyństwa i swojej sportowej karierze.
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V Międzynarodowe Dni Trzustkowe – Sprawozdanie
12-14 czerwca 2014 roku w Zakopanem
odbyły się V Międzynarodowe Dni Trzustkowe — kolejne z cyklu spotkań naukowych poświęconych problemom diagnostyki i leczenia chorób trzustki. W tym roku
konferencji naukowej towarzyszyły obchody Jubileuszu 40-lecia istnienia Katedry i
Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego
SUM w Katowicach. Zjazd odbył się pod
patronatem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Robotowej. Organizatorem V Międzynarodowych Dni Trzustkowych byli: Katedra i
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego
SUM w Katowicach, Polski Klub Trzustkowy i Sekcja Chirurgii Trzustki Towarzystwa
Chirurgów Polskich. W sympozjum wzięło
udział 150 osób.
Podobnie jak w latach ubiegłych, udało
nam się zaprosić wielu wybitnych specjalistów w dziedzinie pankreatologii i chirurgii
trzustki z doświadczonych ośrodków krajowych oraz zagranicznych. W moim przekonaniu tegoroczne referaty były na bardzo
wysokim poziomie merytorycznym. Wygłoszone wykłady wzbudziły bardzo interesujące dyskusje. Spotkanie naukowe stało
się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi wykładowcami oraz
uczestnikami zjazdu.
Podczas tegorocznego zjazdu odbyło 6
sesji naukowych, w tym 2 międzynarodowe sesje z udziałem wybitnych specjalistów z ośrodków zagranicznych.
Sesja I
(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek)

Cukrzyca a objaw paraneoplazmatyczny
raka trzustki (prof. dr hab. n. med. Ewa
Małecka-Panas).
Radiologiczne możliwości oceny resekcyjności zmiany guzowatej (dr hab. n. med.
Joanna Pilch-Kowalczyk) .
Przedoperacyjna diagnostyka guzów
trzustki (prof. dr hab. n. med. Grażyna
Rydzewska).
Guzy torbielowate trzustki (dr n. med. Katarzyna Kuśnierz).
Neuroendokrynne nowotwory trzustki
(prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła).
Chirurgia laparoskopowa trzustki (prof. dr
hab. n. med. Marek Durlik).

Sesja II (międzynarodowa)
(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof
Grabowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan,
prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe)

40 lat Katedry i kliniki Przewodu Pokarmowego (prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe,
Poland)
History of pancreatic surgery (prof. Domenico Borzomati, Italy).
Personalized medicine for pancreatic cancer: myth or reality (dr n. med. Agnieszka
Witkiewicz, USA).

Ostre zapalenie trzustki - kiedy kończy
się rola gastrologa a zaczyna chirurga
(dr hab. n. med. Ewa NowakowskaDuława).
Powikłania OZT i ich leczenie (prof. dr
hab. n. med. Marek Sierżęga).
Chirurgia małoinwazyjna w OZT (dr hab.
n. med. Stanisław Hać).
Sesja VI
(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga
Snarska, prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka).

1) EndoHPB RFA Catheter
2) EUS RFA
Catheter (prof. Nagy Habib, GB)

Leczenie chirurgiczne przewlekłego
zapalenia trzustki (dr n. med. Beata
Jabłońska).

Step-up approach in necrotizing pancreatiyis (prof. Hein Gooszen, Nietherlands).

Powikłania chirurgii guzów trzustki (dr
hab. n. med. Sławomir Mrowiec).

Sesja III (międzynarodowa)
(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech
Witkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Cichocki, dr
n. med. Agnieszka Witkiewicz, prof. Erik Knudsen)

Standaryzacja patomorfologicznego
badania makroskopowego preparatu po
pancreatoduodenektomii - doświadczenie własne (lek. Łukasz Liszka)

Surgery of Pancreatic Cancer (prof. Thilo
Hackert, Germany).

Chirurgia guzów neuroendokrynnych
(prof. dr hab. n. med. Andrzej Cichocki).

Individualized theraphy of pancreatic cancer (prof. Christiane Bruns, Germany).

Transplantacja trzustki (prof. dr hab. n.
med. Lech Cierpka).

Fast track and management of tube drain
after surgical resection of pancreatic head
cancer (prof. Domenico Borzomati, Italy).

Podczas konferencji miała miejsce również sesja plakatowa, podczas której
autorzy zaprezentowali swoje obserwacje kliniczne oraz osiągnięcia naukowe.
Autorzy plakatów otrzymali nagrody
książkowe z rąk przewodniczącej sesji
plakatowej dr n. med. Beaty Jabłońskiej.

Sesja IV
(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski, dr n. med. Zoran Stojcev, prof. dr hab. n.
med. Zygmunt Grzebieniak)

Śródoperacyjna nieodwracalna elektroporacja NanoKnife miejscowo zaawansowanych
raków trzustki – doświadczenia własne,
ocena skuteczności i powikłań (dr n. med.
Maciej Chwaliński).
Pierwsze doświadczenia o ablacji guzów
trzustki za pomocą NanoKnife w Polsce
(prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek).
Medyczne i kliniczne implikacje dotyczące
operacji za pomocą NanoKnife (dr hab. n.
med. Stanisław Hać).
Chirurgia paliatywna w raku trzustki (prof.
dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak).
Sesja V

Ponadto podczas tegorocznego zjazdu
naukowego odbyło się zebranie członków Sekcji Chirurgii Trzustki Towarzystwa Chirurgów Polskich.
W trakcie konferencji zaprezentowano
najnowsze technologie dotyczące sprzętu medycznego oraz przedstawiono
oferty znanych firm farmaceutycznych.
Firma Optimed Pro-Office prowadziła
warsztaty praktyczne dotyczące technik
ablacyjnych na urządzeniach NanoKnife, RITA, Acculis.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom za udział w V Międzynarodowych
Dniach Trzustkowych.

(przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Bogusław
Kędra, dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc)

Pomyłki diagnostyczne w ostrym zapaleniu
trzustki (dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc).
Żywienie w OZT (dr n. med. Włodzimierz
Cebulski).

/ prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe,
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Przewodu Pokarmowego SUM w Katowicach/
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Medycy sądowi uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego
pk.„CHARON 2014”

Pracownicy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej SUM w Katowicach podczas ćwiczeń pk.„CHARON 2014”. Fot. Jeremi Astaszow.

W dniu 30.05.2014 r. na terenie Katowickich Cmentarzy Komunalnych odbyło się wojewódzkie ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego pk.„CHARON 2014”. Celem ćwiczenia było
sprawdzenie procedur postępowania ze zwłokami i szczątkami
ludzkimi oraz identyfikacji ofiar w sytuacji katastrofy masowej,
organizacji opieki dla rodzin — wsparcia psychologicznego i
organizacyjnego dla najbliższych poszkodowanych.
W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego z pierwszym wicewojewodą śląskim Andrzejem
Pilotem, Komendy Wojewódzkiej Policji, Prokuratury Okręgowej
w Katowicach, Urzędu Miasta w Katowicach, sztabu wojskowego w Katowicach, inspektoratu sanitarnego, konsulatów honorowych Francji i Serbii, a także pracownicy Katedry i Zakładu
Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy tworzą tzw.
Pluton Identyfikacji Oﬁar Katastrofalnych Zdarzeń —
Wojewódzką Formację Obrony Cywilnej utworzoną na podstawie Zarządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 10.07.2007 r. w
sprawie utworzenia Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej
oraz Zarządzenia z dnia 04.10.2007 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Opracowany scenariusz tegorocznego ćwiczenia zakładał, że na
terenie Katowic rozbija się samolot pasażerski Bombardier CRJ
-400, a w wyniku katastrofy ginie 30 osób — wśród nich cudzoziemcy — obywatele Francji i Serbii. Prokurator prowadzący
czynności procesowe w miejscu zdarzenia podejmuje decyzję o
przewiezieniu zwłok do Katowickich Cmentarzy Komunalnych w
Katowicach przy ul. Murckowskiej 9, gdzie zorganizowano centrum identyfikacji i przechowywania zwłok.
Pracownicy naszej Katedry rokrocznie uczestniczą we wszystkich ćwiczeniach organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Do tej pory największymi ćwiczeniami szczebla wojewódzkiego były „Lotnisko 2011” i „Lotnisko 2013”, podczas których
sprawdzano umiejętności współdziałania służb ratowniczych na
miejscu katastrofy lotniczej oraz praktycznego zastosowania
procedur obowiązujących w sytuacji katastrofy masowej na
terenie portu lotniczego w Pyrzowicach.
/dr n. med. Czesław Chowaniec, lek. Rafał Skowronek/

Scapula Aurea 2014
30 maja studenci 10 wydziałów lekarskich z całej Polski,
wzięli udział w Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea, który odbył się w
Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Konkurs składał się z
części teoretycznej i praktycznej. Sprawdzian wiedzy teoretycznej obejmował 50 pytań testowych. Sprawdzian wiedzy
praktycznej (tzw. „szpilki”) polegał na rozpoznaniu 50 struktur anatomicznych. Część praktyczna składała się z 25 stanowisk, na każdym stanowisku znajdowały się 2 struktury
anatomiczne, które należało rozpoznać w ciągu minuty. W
zmaganiach brali udział studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni. W konkursie indywidualnym zwyciężyli studenci z
Krakowa (w kat. PL) i Olsztyna (English Division). W konkursie pierwsze miejsce przypadło w udziale studentom z Bydgoszczy (PL) i Szczecina (ED) Studenci SUM zajęli w konkursie drużynowym V miejsce wśród studentów polskojęzycznych i VI wśród angielskojęzycznych.
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100-tysięczna laserowa korekcja wady wzroku w Uniwersyteckim
Centrum Okulistyki i Onkologii SUM
Pierwszy w Polsce zabieg z wykorzystaniem lasera excimerowego wykonano w Katowicach niemal ćwierć wieku
temu. Było to w styczniu 1990 roku. Szpital Kliniczny przy
Ceglanej był wtedy jednym z pięciu ośrodków europejskich, w których pioniersko zastosowano tę metodę. Tym
samym ośrodek posiada największe w kraju doświadczenie w przeprowadzaniu laserowej korekcji wad wzroku.
Obecnie, zabiegi z zakresu chirurgii refrakcyjnej to, obok
operacji zaćmy, najczęściej wykonywane zabiegi okulistyczne. Stutysięczny pacjent to w historii pracowni chirurgii refrakcyjnej historyczne wydarzenie. Mamy okazję do
podsumowania dotychczasowych osiągnięć – mówi dr
Beata Bubała-Stachowicz, okulistka ze szpitala przy Ceglanej, która bada stan czynnościowy narządu wzroku pacjentów po zabiegach chirurgii refrakcyjnej w ostatnich
dziecięciu latach. Okazuje się, że każdy rodzaj laserowej
korekcji wady wzroku jest skuteczny i utrzymuje się na
stałe pod warunkiem, że nie występują inne choroby narządu wzroku.

Kajetan Kajetanowicz z wizytą u małych pacjentów UCOiO SUM

Wspólne wyścigi po szpitalnych korytarzach zdalnie sterowanymi samochodami, zdjęcia, autografy
i opowieści prosto z rajdowych szlaków — takie
niespodzianki czekały na małych pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii SUM
23 maja br.
Tym razem szpital odwiedził Kajetan Kajetanowicz
— jeden z najlepszych kierowców rajdowych, wielokrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Często życzymy chorym szybkiego powrotu do
zdrowia. W przypadku dzieci, powinien być to powrót wyjątkowo szybki, z uśmiechem i radością.
Jak tego dokonać? Postanowiliśmy poprosić o
pomoc najlepszych. Zwłaszcza, że zbliża się Dzień
Dziecka, a naszą tradycją stały się już niezwykłe
niespodzianki dla małych pacjentów właśnie z tej
okazji — podkreśliła prof. Maria FormińskaKapuścik, ordynator Oddziału Okulistyki Dziecięcej
w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii
w Katowicach.
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Wyjść poza horyzont
Główna część imprezy to konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci szkół podstawowych z oddziałami integracyjnymi z województwa
śląskiego.
Równolegle do zawodów, studenci umilali czas pozostałym dzieciom,
tak aby każde z nich mogło poczuć pozytywną atmosferę i bawić się
razem z resztą.

29 maja 2014 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, przy ulicy Zielonej 5 w Katowicach odbyła się III Integracyjna Impreza Sportowo-Rekreacyjna "Wyjść poza
horyzont", zorganizowana przez studentów fizjoterapii i
wykładowców Zakładu Fizjoterapii i Metod Specjalnych
Katedry Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Celem majowego spotkania była przede wszystkim integracja dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami, popularyzacja sportu i zachęcanie rodziców do spędzania
wolnego czasu z pociechami w sposób aktywny.

Dzień Dziecka w Uniwersyteckim
Centrum Okulistyki i Onkologii SUM

Studentki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Edyta Chlasta, Magdalena Paluch i Joanna Florek oraz Kamila Gołdyn i Karolina Sobczyk z Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowały dla
małych pacjentów, leczonych w poradni okulistycznej
dla dzieci Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki
i Onkologii SPSK SUM, specjalną niespodziankę z
okazji Dnia Dziecka. Były gry, zabawy, rysowanie, puszczanie baniek mydlanych i... wielka radość!
Wszystkie atrakcje były dostosowane do potrzeb oraz
możliwości dzieci z wadami wzroku.

Nasza rodzina nie jest SaMa

Z okazji Światowego Dnia SM w dniu 31 maja br. SPSK nr
7 SUM Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. L. Gieca
już po raz drugi zorganizowało dla chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin wydarzenie medyczne w oprawie
historycznej, tym razem u podnóża Zamku w Chudowie.
Pokazy w wykonaniu Bractwa Rycerskiego, średniowieczne konkurencje i zabawy — to tylko niektóre z przygotowanych atrakcji, które pozwoliły uczestnikom choć na chwilę
zapomnieć o trudach zmagania się z chorobą. Bezpłatnych konsultacji medycznych udzielali specjaliści neurologii, rehabilitacji, jak również personel pielęgniarski.
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Akademickie Mistrzostwa Śląska w Żeglarstwie

27.05.2014 na jeziorze Paprocańskim w Tychach odbyły się
Akademickie Mistrzostwa Śląska w Żeglarstwie, których Klub
Uczelniany AZS SUM miał przyjemność być gospodarzem.
Do walki o tytuł najlepszego żeglarza w województwie stanęli
reprezentanci Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska Białej. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, Dziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz Kierownik Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Dr hab. Ryszard
Plinta.
Zawody zostały rozegrane w systemie przesiadkowym, tj. po
każdym wyścigu załogi zamieniały się łodziami z rywalami, tak
aby wykluczyć wpływ różnic technicznych pomiędzy poszczególnymi jednostkami na wyniki rozgrywek. Rywalizacja była
zacięta, a rozgrywki utrudniały niekorzystne warunki pogodowe — najpierw żeglowano przy niemal zerowym wietrze, później pojawiły się opady deszczy, a wiatr gwałtownie się
wzmógł. Do udziału w finale zakwalifikowało się 8 z 16 załóg.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, reprezentowali:

Oraz załoga „SUM3”:
Maciej Wroński - sternik
Olga Kudela
Julia Gonciarz

Wysokie wyniki w klasyfikacji indywidualnej pozwoliły zawodnikom
AZS SUM na zdobycie I miejsca w klasyfikacji drużynowej. Tym
samym nasi zawodnicy obronili tytuł mistrzowski z zeszłego roku.
Pełne zestawienie wyników:
http://www.azs.katowice.pl/images/stories/wyniki/2013-14/
zeglarstwo-wyn.pdf
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy zawodnikom za
sportową rywalizacje i udział w zawodach.

Zdobywcy I miejsca w klasyfikacji indywidualnej - załoga
„SUM2” w składzie:
Dawid Adamczyk - sternik
Miłosz Krzyżanowski
Mateusz Zandecki
Zdobywcy II miejsca w klasyfikacji indywidualnej– załoga
„SUM1” w składzie:
Maciej Kijas – sternik
Piotr Mośny
Ewa Bańka

/autor: Maciej Wroński Prezes KU AZS SUM/
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IV Międzywydziałowe Mistrzostwa Pracowników i Studentów SUM w Siatkówce i Tenisie
Stołowym
13 i 15 maja 2014 r. w sali gimnastycznej przy ulicy Kasztanowej 3a w Sosnowcu odbyły się IV Międzywydziałowe Mistrzostwa Pracowników i Studentów SUM w Siatkówce i Tenisie Stołowym. Organizatorami tych zawodów był Klub Uczelniany AZS SUM, Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Samorząd Studencki
Wydziału Farmaceutycznego z OML.
13 maja rozegrane zostały zawody siatkarskie. Do mistrzostw zgłosiły się 4 drużyny: Wydział Lekarski w Katowicach, Wydział Nauk o
Zdrowiu w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu. Po zaciętych meczach pierwsze miejsce przypadło w udziale zespołowi z Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.
Każdy zawodnik z drużyny dostał indywidualny medal oraz drobne upominki. Przydzielone zostały również nagrody dla najlepszego
siatkarza, którym został Patryk Grzywacz reprezentant WNoZ w Katowicach, a najlepszą siatkarką została Aleksandra Masternak, reprezentantka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Na zawodach gościliśmy przedstawicieli władz
naszej uczelni, którzy głośno kibicowali drużynom i oczywiście wręczali nagrody. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dr hab. n. farm. Elżbietę Grochowską-Niedworok oraz Panią Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML prof. dr hab. n. med. Zdzisławę Konderę-Anasz.

15 maja 2014 r. odbyły się IV Międzywydziałowe Mistrzostwa W Tenisie Stołowym. Do walki zgłosiło się 17 osób. Jako amatorka ( Zofia
Franciszkiewicz) również zgłosiłam się do gry i mogę przyznać, że gra była na bardzo wysokim poziomie. Każdy zawodnik grał ze
wszystkimi uczestnikami, co sprawiało, że walka była długa i zacięta, ale także przyniosła dużo dobrej zabawy. Oczywiście i na tych
mistrzostwach nie zabrakło władz uczelni, kibicowała oraz wręczała nagrody Pani Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z OML prof.
dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień. Uczestnicy zajęli miejsca:
Kategoria mężczyzn
Miejsce

Nazwisko i imię

1

Khodarahmi Shaho

2

Janiszewski Adrian

3

Trafny Damian

Wydział
Wydział Lekarski w Katowicach
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
Kategoria kobiet

Miejsce

Nazwisko i imię

1

Harazin Agnieszka

2

Grzeszkiewicz Joanna

3

Gradek - Kwinta Elżbieta

Wydział
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
Wydział Lekarski w Katowicach

Kategoria pracowników
Miejsce

Nazwisko i imię

1

Jędrusik Przemysław

2

Chabior Marcin

Wydział
Pracownik Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej w Sosnowcu
Pracownik Centrum Informatyki i Informatyzacji

/ autorka: Zofia Franciszkiewicz, Wiceprezes KU AZS, skróty– redakcja/
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Gala finałowa kampanii „Drugie życie”
Zakończyła się pierwsza edycja kampanii "Drugie życie" w województwie śląskim. Gala finałowa akcji odbyła się 18 czerwca w Auli A3 im.
Prof. W. Zahorskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Drugie życie” to kampania informacyjno-edukacyjna, której
organizatorem jest Fresenius Medical Care Polska. Jej celem jest
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania
narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. Kampania skierowana jest do młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych. Przy wsparciu organizatorów, uczniowie przeprowadzają własne działania promocyjne — szkolne kampanie, które
sprawiają, że ich rówieśnicy wiedzą czym jest oświadczenie woli, a
transplantacje stają się tematem rozmów nie tylko w szkolnych murach. Uczniowie z 42 szkół województwa śląskiego przez ostatnie 5
miesięcy promowali ideę transplantacji i zachęcali do wypełnienia
"oświadczenia woli". Trzy najbardziej zaangażowane szkoły otrzymały
czeki charytatywne w wysokości 1000 zł. W gali finałowej wzięli
udział również: prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik — Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM, główny ekspert medyczny kampanii dr Wojciech Marcinkowski, prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka —
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SUM, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek — kierownik Katedry i
Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii SUM,
konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii, dr hab. n. med. Grzegorz Budziński, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii
klinicznej, , Iwona Mazur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Osób Dializowanych, Michał Dębski-Korzec, koordynator kampanii
"Drugie życie" w Małopolsce, ks. Piotr Sadkiewicz, proboszcz parafii
w Leśnej k. Żywca, Ryszard Witek, przewodniczący stowarzyszenia
osób dializowanych "Nephros", dr Adam Riemel, ekspert medyczny
kampanii.

XXI Międzynarodowa Konferencja
Kardiologiczna ,,Postępy w Rozpoznawaniu
i Nowoczesnym Leczeniu Chorób Serca, Płuc i Naczyń”
29-30 maja w Zabrzu odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja
Kardiologiczna ,,Postępy w Rozpoznawaniu i Nowoczesnym Leczeniu Chorób Serca, Płuc i Naczyń. Obok bogatej propozycji sesji
warsztatowych dla studentów, rezydentów, ale i specjalistów
w zakresie interwencyjnej kardiologii, elektroterapii, niewydolności
serca, nadciśnienia płucnego, nowoczesnej małoinwazyjnej kardiochirurgii, intensywnej terapii wiele miejsca poświęcono zagadnieniom nowoczesnej opieki kardiologicznej i nowemu zadaniu, jakie
wyznacza się wobec zespołowego leczenia z udziałem kardiologa,
kardiochirurga i anestezjologa. Podczas konferencji odbyły się
cztery sesje plenarne dokumentujące postęp, jaki dokonał się
w nauce i nowoczesnej medycynie sercowo-naczyniowej. Wykładowcami w tych sesjach byli wybitni światowi i polscy eksperci,
reprezentujący medycynę, biofarmację, bioinżynierię i nauki podstawowe. Współgospodarzami tegorocznej konferencji byli, obok
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Śląska i Kardio-Med Silesia, czyli Śląskie Centrum Nowych Technologii i Wdrożeń
w Medycynie Sercowo-Naczyniowej w Zabrzu. Konferencję honorowym patronatem objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

Organizatorzy złożyli również podziękowanie JM
Rektorowi SUM prof. dr hab. n. med. Przemysławowi Jałowieckiemu za patronat i wsparcie kampanii
„Drugie życie”.

Nowe technologie medyczne a
standardowa opieka zdrowotna
5-6 czerwca w Lublinie odbyła się konferencja Polskiego Towarzystwa Bioetycznego „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna” w ramach
projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej. Wykład
pt. „Nowe technologie –biznes czy medycyna „ wygłosił Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Celem konferencji była refleksja nad zasadą sprawiedliwości w opiece zdrowotnej, ze szczególnym
uwzględnieniem realiów i regulacji panujących w Polsce.
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Posiedzenie KRAUM
W dniach 12-14 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Konferencji
Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, podczas którego dyskutowano m.in. na temat dokumentu „Linia demarkacyjna — podział
obszarów wsparcia Funduszy Europejskich” stanowiącego problem
przyszłego ubiegania się szpitali klinicznych o fundusze europejskie
w latach 2014-2020. Rozmowy dotyczyły również umiejętności
praktycznych studentów, kształcenia ratowników medycznych w
Polsce oraz utworzenia ogólnopolskiego Porozumienia Doktorantów
Uczelni Medycznych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
reprezentowała Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik.

Is the Physician-Scientist
Vanishing? konferencja PAN
Z inicjatywy Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk —
prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego w dniu 16
czerwca 2014 r. w Warszawie Polska Akademia Nauk zorganizowała międzynarodową konferencję „Is
the Physician-Scientist Vanishing?”, w toku której
główny referat wprowadzający wygłosił Andrew I.
Schafer, profesor medycyny z Wydziału Hematologii/Onkologii Medycznej Weill Cornell Medical College
w Nowym Jorku, autor książki poświęconej tematowi
konferencji. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds.
Nauki prof. dr hab. n med. Jan Duława.

XX-lecie Fizyki Medycznej

5-6 czerwca w Chorzowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja
Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Polskiego
Towarzystwa Neurochirurgii w trakcie której odbywały się spotkania
i dyskusje neurochirurgów, neurologów i lekarzy innych specjalizacji
z fizykami, informatykami i naukowcami z dziedzin pokrewnych,
którzy pracując nad konstrukcjami nowych technologii, rozwiązań
i oprogramowań chcą je zastosować w medycynie. Honorowy patronat nad konferencją zapewnił JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, a także JM Rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych dr hab. Paweł Nowacki oraz JM Rektor Politechniki
Śląskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik. W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr
hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.

W dniach 6-7 czerwca 2014 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbyło się sympozjum zorganizowane
w związku z obchodami XX-lecia Fizyki Medycznej na
Śląsku. Podczas sympozjum omówione zostały m.in.
tematy: „Od ery ortowoltażu do biologicznego ‘dose painting’ w radioterapii”, „Radioterapia protonowa — droga
do doskonałości”, „Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii nowotworów”, „Spektroskopia EPR w badaniu
nanoleków”, „Spektroskopia rentgenowska i spektroskopia w podczerwieni w badaniach biomedycznych”,
„Zastosowanie technologii Rapid Arc w radioterapii raka
płuca” oraz „Zastosowanie nanocząstek magnetycznych
w medycynie”. W otwarciu konferencji uczestniczyła
Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n.
med. Joanna Lewin-Kowalik . Konferencja odbywała się
pod honorowym patronatem JM Rektora SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

VI Międzynarodowy Kongres
Naczyniowych Towarzystw Naukowych
W dniach 5-7 czerwca 2014 roku w Katowicach odbył się VI
Międzynarodowy Kongres Naczyniowych Towarzystw Naukowych, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego
Towarzystwa Angiologicznego oraz Sekcji Radiologii Zabiegowej
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, pod honorowym patronatem JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego. Tegorocznymi tematami przewodnimi
były problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z niedokrwieniem kończyn dolnych, schorzeniami aorty, urazami naczyniowymi, przygotowaniem chorych do zabiegów naczyniowych
oraz powikłaniami po zabiegach na układzie naczyniowym.

Pracownicy SUM we władzach Polskiego
Stowarzyszenia Biomateriałów
Dr hab. n med. Grzegorz Bajor, kierownik Katedry i Zakładu
Anatomii Prawidłowej SUM został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów Zastępcą Prezesa PSB. Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej PSB został dr n. med. Daniel Sabat z Katedry i
Zakładu Patomorfologii SUM, a Zastępcą Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PSB emerytowany profesor SUM —
Jan Pilch.
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Warto zobaczyć

XI MEMORIAŁ IM. O. PROF. J.M. BOCHEŃSKIEGO
„Wydarzenia” Polsat

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej wraz z blokiem
operacyjnym i poradniami przyszpitalnymi, a także Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK im. A. Mielęckiego
SUM w Katowicach
„Informacje” TVS

NASTĘPNY NUMER NEWSLETTERA SUM UKAŻE SIĘ PO WAKACJACH

Dane kontaktowe
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Studiów i Studentów
Sekcja Karier Studenckich i Promocji Uczelni
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. : + 48 (0) 32 20 83 639
tel. kom. +48 (0) 606 802 783
E-mail: rzecznik@sum.edu.pl

