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3 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 oraz
uroczystość nadania tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach Panu prof. dr hab. n. med. Grzegorzowi Opali. W imieniu swoim i Senatu, JM
Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki powitał zebranych gości. Na uroczystość przybyli m.in.: Wiceminister Zdrowia —
Igor Radziewicz-Winnicki, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia — Beata
Małecka-Libera, Poseł Jerzy Ziętek, Poseł Jan
Rzymełka, Senator Izabela Kloc, Senator Bogusław Śmigielski, Piotr Litwa — Wojewoda
śląski, Marszałek województwa śląskiego —
Mirosław Sekuła, Wicemarszałek województwa
śląskiego — Aleksandra Skowronek, Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc,
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup senior
Damian Zimoń, prezydenci i wiceprezydenci
miast: Katowic — Michał Luty, Zabrza — Małgorzata Mańka-Szulik, Bytomia — Damian Bartyla
oraz Wójt Gminy Radziechowy Wieprz — Grzegorz Figura. Przedstawiciele władz uczelni
śląskich, doktorzy honoris causa SUM: prof.
Mieczysław Chorąży i prof. Władysław Nasiłowski oraz profesor honorowy SUM prof. Andrzej
Maślankiewicz. Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia — prof. Marian Zembala, Dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w
Gliwicach — prof. Bogusław Maciejewski, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych —
Grażyna Rogala–Pawelczyk, Prezes Okręgowej

Rady Lekarskiej — dr Jacek Kozakiewicz,
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych — dr Mariola Bartusek, Dyrektor Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach — Ireneusz Ryszkiel, Zastępca
Komendanta Szkoły Policji w Katowicach —
insp. dr Andrzej Łuczyszyn, Zastępca Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach —
Dorota Suchy, Duszpasterz akademicki —
ksiądz Damian Copek, dyrektorzy szpitali
klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy szpitali, w
których posadowione są jednostki Uczelni
oraz jednostek z którymi Uczelnia współpracuje, Senat Uczelni i Rady Wydziałów.
W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor
zwrócił się do nowo przyjętych studentów,
życząc im wytrwałości, sukcesów w nauce
i realizacji młodzieńczych pasji. Kontynuując
przemówienie prof. Przemysław Jałowiecki
podkreślił, iż istotnym elementem współczesnej uczelni jest jej społeczna odpowiedzialność. „Społeczna odpowiedzialność przejawia się w umiejętności reagowania na oczekiwania otoczenia i nawiązywania z nim
symbiotycznych, wielopłaszczyznowych relacji. Tylko taki uniwersytet może sprostać
wyzwaniom naszych czasów.” - mówił JM
Rektor.
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Inauguracja roku akademickiego cd.
Odznakami „Zasłużony dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach” JM Rektor wyróżnił: Panią Bernadetę Bakonyi, dr hab.
Damiana Czyżewskiego, Panią Halinę Grudzińską, mgr Elżbietę Kaczmarek-Konieczny, prof. Alicję Kasperską-Zając, dr hab. Ewę Nowakowską-Zajdel, prof. Andrzeja Sobczaka, prof. Martę Tanasiewicz, dr
hab. Ewę Ziółko, prof. Iwonę Żak.
Po wręczeniu odznaczeń JM Rektor pożegnał pracowników SUM przechodzących na emeryturę, w imieniu których głos zabrał prof. Władysław Pierzchała.

Ceremonia nadania tytułu profesora honorowego SUM
Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpił moment immatrykulacji. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich
nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów. Podczas uroczystości zostały również wręczone odznaczenia państwowe.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za
zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, Brązowym Krzyżem
Zasługi odznaczona została prof. Małgorzata Muc-Wierzgoń.
Na wniosek Rektora Medale Komisji Edukacji Narodowej
otrzymali: prof. Grzegorz Cieślar, prof. Marek Deja, prof.
Marek Hartleb, prof. Przemysława Jarosz-Chobot, prof. Janusz Kasperczyk, prof. Czesław Marcisz, prof. Urszula Mazurek, prof. Halina Woś, dr hab. Anna Dzierżęga-Lęcznar, dr
hab. Ewa Emich-Widera, dr hab. Stanisław Hendryk, dr Janusz Kasperczyk, dr hab. Ewa Marchwińska-Wyrwał, dr hab.
Jerzy Słowiński, dr hab. Joanna Ścieszka, dr hab. Tomasz
Urbanek, dr hab. Danuta Wiechuła.
Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa
Śląskiego przyznała nauczycielom akademickim Uczelni
Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymali je: prof. Barbara Błońska-Fajfrowska, prof.
Zbigniew Gąsior, dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok,
prof. Władysław Grzeszczak, prof. Władysław Pierzchała.
Za prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach działalność, która przyczynia się
do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, odznaczeni Medalem Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zostali: Marszałek
województwa śląskiego Mirosław Sekuła, Wicemarszałek
województwa śląskiego Aleksandra Skowronek, były Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, Dyrektor Nadzoru nad
Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Prezydent Bytomia
Damian Bartyla oraz Pan Mahendra M. Patel.
JM Rektor przyznał pracownikom Uczelni Medale Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Medalami wyróżniono: prof. Teresę Kokot, prof. Czesława Marcisza, prof.
Grzegorza Namysłowskiego, prof. Krystynę TrzepietowskąStępień, inż. Edytę Majchrzak.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania tytułu
profesora honorowego SUM prof. Grzegorzowi Opali.
Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpili: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Krzemiński, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba oraz prof. dr
hab. n. med. Marek Jasiński, który zabrał głos w imieniu wnioskodawców i wygłosił laudację. Następnie JM Rektor dokonał aktu
nadania tytułu profesora honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Panu profesorowi Grzegorzowi Opali. Po
tej ceremonii Profesor zwrócił się do zebranych dziękując za przybycie oraz uhonorowanie tytułem profesora honorowego SUM.
W imieniu grona przyjaciół Profesora wystąpił ksiądz generał Stanisław Cezary Rospondek. Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny prof. Grzegorza Opali pt. „Choroby Mózgu
w starzejącym się społeczeństwie. Czy jesteśmy przygotowani?”
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40 lat minęło...

26 września 2014 r. w sali wykładowej A-3 im. prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach odbyła się uroczystość rozpoczęcia
obchodów 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Jubileusz 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala
Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach. W uroczystości udział wzięli m.in.
Wicewojewoda śląski Piotr Spyra, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, JM Rektor Uniwersytetu
Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, prof. Władysław Nasiłowski
doktor honoris causa SUM, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Dyrektor Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Barbara Daniel, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministerstwie
Zdrowia, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Marian
Zembala, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr Stanisław Dyląg, Dyrektor Biura Wojewódzkiego Komitetu Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony
Zdrowia w Katowicach Teresa Przygoda, Wanda Gibińska, małżonka profesora Kornela Gibińskiego, patrona SP Centralnego Szpitala Klinicznego, władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: JM
Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk, Kanclerz SUM mgr Bernadeta Kuraszewska oraz władze Wydziałów SUM.
Gości powitał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki. Następnie głos zabrali gospodarze uroczystości — Dziekan Wydziału
Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda i Dyrektor SP Centralnego Szpitala Klinicznego Andrzej Płazak. Prof. Władysław Pierzchała, Zastępca Dyrektora ds. medycznych SPCSK im. prof.
K. Gibińskiego SUM w Katowicach, przedstawił historię Szpitala.
Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania odznaczeń państwowych. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczył osobom wyróżnionym Piotr Spyra, Wicewojewoda śląski.
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za
osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został prof. Paweł Lampe.
Na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz

ochrony zdrowia Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
dr hab. Adam Rudnik i prof. Jerzy Sikora, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Bogusław Okopień.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Pani Małgorzata Baumert,
Pani Joanna Bednar, Pani Urszula Drynda, Pan Leszek Kochański, Pani Mieczysława Lesiecka, Pani Małgorzata Oleś i Pani
Teresa Szyszko.
Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznała Złotą Odznakę Honorową za wybitną działalność na terenie województwa śląskiego dla SP Centralnego
Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego. Odznaki
Honorowe otrzymali także: Pani Maria Dymarczyk, Pani Jadwiga
Kazus, prof. Piotr Bażowski, prof. Jan Baron, prof. Marek Hartleb, prof. Antoni Hrycek, prof. Andrzej Witek.
Dyplomy w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz Szpitala oraz
wielki wkład i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, pracownikom Szpitala wręczył Dyrektor Andrzej Płazak. Uroczystość zakończył koncertu Chóru AD
Libitum, pod kierownictwem Pani prof. Izabelli Zieleckiej-Panek.
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Odnowienie dyplomów
3 października w sali wykładowej im. Prof.
Jerzego Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie
odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia
ukończenia studiów, połączonego z odnowieniem dyplomów lekarza i lekarzadentysty. W uroczystości wzięli udział:
JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med.
Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów — prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik, Prodziekan Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — dr hab. n. med.
Jacek Kasperski oraz Prezes Okręgowej
Rady Lekarskiej — dr Jacek Kozakiewicz.
Uroczystość poprowadziła dr Maria GajeckaBożek. Po przywitaniu gości głos zabrał JM
Rektor SUM, który powitał przybyłych na
uroczystość absolwentów: „Przybyliście Państwo na to spotkanie, bogaci w olbrzymie

doświadczenia życiowe, zawodowe i naukowe. Jest wśród Państwa wielu znakomitych lekarzy różnych specjalności, których sukcesy zawodowe liczone są przede
wszystkim tysiącami wyleczonych chorych” - powiedział JM Rektor. Następnie
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
dr hab. n. med. Jacek Kasperski odczytał treść dyplomu i wraz z JM Rektorem
wręczył je przedstawicielom absolwentów: Wydziału Lekarskiego — dr Jackowi
Kasnerowi oraz przedstawicielce Oddziału Stomatologicznego, dr Alinie Gutry.
JM Rektor odczytał także słowa przysięgi Hipokratesa, którą absolwenci składali
50 lat temu. Uroczystość zakończyło odśpiewanie wraz z chórem tradycyjnego
Gaudeamus.

40-lecie Kliniki Położnictwa i Ginekologii SUM
W dniu 24 września 2014 z inicjatywy kierownika
Katedry Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach, prof. Andrzeja Witka odbył się uroczysty raport "weteranów" zorganizowany z okazji jubileuszu 40-lecia Kliniki Położnictwa i Ginekologii SP
CSK SUM im. K. Gibińskiego w Katowicach. Raport
poprowadził organizator i pierwszy kierownik Kliniki,
prof. Eugeniusz Samochowiec. Udział wzięli byli
i obecni pracownicy Kliniki, w tym osoby, które pod
kierownictwem prof. Samochowca organizowały Klinikę we wrześniu 1974: dr Maciej Rogoszewski, dr Wiktor Mańka, dr Aleksander Ulfik, dr Anna Romankiewicz-Nowińska, dr Jerzy Bielawski, dr Grzegorz Chromy, dr Krzysztof Banaś, dr Grażyna Agdan, a także
pielęgniarki i położne oddziałowe: Urszula Segieth,
Halina Pschionko, Krystyna Chojnacka, Olga Milejska.
W uroczystości uczestniczyli także wychowankowie
prof. Samochowca: prof. Andrzej Witek, prof. Krzysztof
Sodowski, prof. Jerzy Sikora, dr hab. Stanisław Włoch,
dr hab. Paweł Madej, dr Marek Kopyta, dr Jerzy Ziętek, a także licznie zebrani obecni i byli pracownicy
Kliniki.
Współprowadzącym obchody Jubileuszu był Dyrektor
SP CSK im. K. Gibińskiego, mgr Andrzej Płazak.
Spotkanie rozpoczęło się raportem lekarskim, potem
przyszedł czas na wspomnienia i przedstawienie historii jednostki. Uroczystość zakończył skromny poczęstunek.
/red. dr Tomasz Machalski, zdjęcia: Klinika Położnictwa i Ginekologii
SUM/
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Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów
W dniach od 15 do 17 października 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Kanclerzy i Kwestorów Uczelni Medycznych.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich
uczelni medycznych w kraju, reprezentanci Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: Pan Jerzy Bójko — Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji
oraz Pan Stanisław Stelmach — Główny Specjalista w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie konferencji poruszone zostały tematy dotyczące finasowania
inwestycji w Uczelniach Medycznych i Szpitalach Klinicznych, zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. Prawo o szkolnictwie wyższym a także projektowe zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finasowania nauki.

Śląski Uniwersytet Medyczny będzie współpracował z Uniwersytetem Cambridge

Polskie uczelnie i Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania)
utworzą sieć, w ramach której będą prowadziły badania naukowe nad rozwiązywaniem prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka — poinformowały w Białymstoku władze Uniwersytetu Cambridge.
W skład konsorcjum wejdzie Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Instytut Kryminologii Uniwersytetu
Cambridge. Inicjatorem oraz koordynatorem sieci jest wydział
prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Umowa między członkami
konsorcjum zostanie podpisana 8 listopada.
Rektor Uniwersytetu w Cambridge prof. Leszek Borysiewicz,
który w sobotę spotkał się z władzami i pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku, mówił na konferencji prasowej, że to
bardzo ważne, iż uczelnie chcą ze sobą współpracować, co
pomoże realizować projekty dotyczące m.in. prawa karnego i
medycyny. Dodał, że istotą tych projektów będzie to, iż zostaną one opracowane przez naukowców wszystkich uczelni i
będą to projekty wspólne, a nie tylko któregoś z uniwersytetów.
Na spotkaniu z pracownikami podkreślał, że jego uniwersytet
bardzo chętnie nawiązuje współpracę z uczelniami i firmami z
całego świata, które pomagają rozwijać się naukowo doktorantom. Jako przykład podał Indie, gdzie uczelnia realizuje
blisko 300 projektów.

Międzynarodowa sieć naukowa swoją działalność ma koncentrować na zagadnieniach z zakresu prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, prawa ochrony zdrowia, prawa cywilnego
czy nauk medycznych. Oprócz realizacji wspólnych projektów w
ramach sieci będzie możliwość m.in. wymiany kadry akademickiej czy organizacja wspólnych konferencji.
Zdaniem rektora Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Leonarda
Etela, ważne jest to, że temat i zagadnienia, jakimi ma zajmować się sieć zainteresowały naukowców i chcą ze sobą współpracować. Nie mówił jednak o konkretach współpracy, te mają
być znane po podpisaniu umowy.

Uniwersytet w Białymstoku w ubiegłym roku zainicjował tzw.
Sieć Uniwersytetów Pogranicza, w skład której wchodzi 10
uczelni z Polski, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Celem konsorcjum jest bliższa współpraca naukowa i dydaktyczna zrzeszonych uczelni. W tym roku akademickim ma rozpocząć się wymiana nauczycieli akademickich między uczelniami, rozpocznie się też wymiana studentów.

źródło PAP - Nauka w Polsce
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Zawieszenie „wiechy” na terenie budowy Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
trum Badań i Rozwoju; Narodowe Centrum Nauki; Horyzont
2020 i inne. Poniżej przykładowe granty o pozyskanie ubiega się KMS razem ze swoim Partnerami naukowobiznesowymi:
MONITEL-HF — Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia. Projekt ten ma
na celu poprawę jakości życia chorych z niewydolnością
serca, których populacja w Polsce wynosi ok. 2 mln, a także
uzyskanie znaczących oszczędności finansowych z powodu
zmniejszenia ich hospitalizacji.

16 października na terenie budowy Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia odbyła się uroczystość symbolicznego zawieszenia "wiechy", w której uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Małgorzata Mańka-Szulik — Prezydent Zabrza, prof. dr hab.
n. med. Marian Zembala — Dyrektor SCCS, Adam Konka — Prezes
Zarządu Kardio-Med Silesia, Edward Szlęk — Prezes JSW KOKS oraz
przedstawiciele Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, a także
banku ING.
Celem działania spółki Kardio-Med Silesia Sp. z o.o jest zarządzanie i
prowadzenie działalności Śląskiego Parku Technologii Medycznych
KARDIO-MED SILESIA służącej realizacji prac badawczych, naukowych i transferu technologii związanych z branżą medyczną oraz
tworzeniu przestrzeni do rozwoju firm technologicznych i korzystnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Działalność badawczo-naukowa Kardio-Med Silesia zostanie zagwarantowana poprzez trwałą strategiczną współpracę ze znaczącymi
oraz doświadczonymi podmiotami naukowymi tj.: Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii i inne. Spółka Kardio-Med Silesia wspólnie z
wymienionymi partnerami oraz innymi podmiotami naukowymi działającymi w branży medycznej będzie realizować projekty badawcze i
wdrożeniowe w następujących obszarach badawczych:
Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów
Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Urządzeń
Medycznych
Laboratorium Genomiki
Laboratorium Robotyki i Symulacji Szkoleniowej
Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych
Platformy Transferu Wiedzy i Edukacji
Centrum Rozwoju Technologii TELEMEDYCZNYCH
Obecnie Kardio-Med Silesia aktywnie uczestniczy w przygotowaniu
grantów w ramach konkursów organizowanych przez: Narodowe Cen-

FITPOLKA — celem projektu „FitPolka” jest zwiększenie dostępności kobiet do edukacji i skutecznej profilaktyki chorób
cywilizacyjnych, a zwłaszcza schorzeń sercowo-naczyniowych
(CVD), a także wzrost świadomości zdrowotnej w tym zakresie
oraz poprawa jakości życia Polek poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego osobistego narzędzia zarządzania czynnikami ryzyka CVD, dostępnego w formie aplikacji mobilnej i
zintegrowanej z nią interaktywnej edukacyjnej platformy internetowej. To pierwsze w skali kraju tak nowatorskie wykorzystanie rozwiązań telemedycznych.
PHOENIX — celem jest zbadanie możliwości regeneracji serca
przy użyciu autologicznych stromalnych komórek mezynchemalnych (MSC), podawanych pacjentom z zaawansowaną
niewydolnością serca bezpośrednio do mięśnia sercowego lub
poprzez wzbogacone komórkowo rusztowanie (skafold). Projekt dedykowany jest pacjentom z ciężką, objawową, niedokrwienną niewydolnością serca, którzy wyczerpali zarówno
możliwości współczesnej farmakoterapii, jak i leczenia zabiegowego ("no-option patients").
RH ROT — Celami głównymi projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego polskiej wirowej pompy długoterminowego wspomagania serca ReligaHeart
ROT; Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej ogólnokrajowego systemu zdalnego monitorowania pacjentów na
wspomaganiu serca; opracowanie i wdrożenie do praktyki
klinicznej nowego modelu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, uwzględniającej rehabilitację szpitalną oraz zdalnie
monitorowaną rehabilitację w domu pacjenta
(telerehabilitacja).
NOMED–AF — opracowanie i wdrożenie do działania systemu
długoterminowego, nieinwazyjnego monitorowania rytmu serca, umożliwiającego wczesne rozpoznanie występowania migotania przedsionków (AF), zwłaszcza tzw. cichego, bezobjawowego AF.
Horyzont 2020 — ECMO — Zaawansowana terapia w końcowym stadium choroby płuc. Głównym celem projektu jest ewolucja obecnych strategii ECMO (tj. technik polegających na
utlenowaniu (oksygenacji) krwi i eliminacji z niej CO2 w oksygenatorze, z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego) pod
względem implementowalnych urządzeń, w celu umożliwienia
wsparcia płucnego i/lub krążeniowo płucnego dla okresów
dłuższych w warunkach ambulatoryjnych.
/ na podstawie informacji Kardio-Med. Silesia sp. z.o.o., skróty– redakcja/
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Zaproszenie na wykłady prof. Marka Radomskiego
Zapraszamy Państwa na wykłady Pana Profesora Marka Radomskiego Dyrektora Naukowo-Medycznego Kardio-Med Silesia.

Tematy Wykładów:

1.

GIANT STEPS OF TINY MATERIALS: NANOMEDICINE AND NANOPHARMACOLOGY OF NANOMATERIALS

Wykład odbędzie się 29 października 2014 r. o godzinie 13.00 w Auli im. Prof. Religi w Śląskim Centrum Chorób Serca

2.

LIVING THROUGH SCIENCE OR HOW TO BECOME RESEARCHER

Wykład odbędzie się 30 października 2014 r. o godzinie 15.00 w Auli kampusu w Zabrzu Rokitnicy przy ul. Jordana 19

Nota Biograficzna Pana Profesora Marka Radomskiego

Profesor dr hab. n. med. Marek Witold Radomski jest kierownikiem Katedry Farmakologii na Wydziale Farmacji Trinity College Dublin w Irlandii. Od kilku miesięcy prof. Radomski pełni też funkcje dyrektora naukowego Kardio-Med Silesia w Zabrzu.
Profesor Radomski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ. Stopień naukowy doktora medycyny otrzymał w 1983 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych otrzymał w 1990 roku decyzją Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. W roku 2002 uzyskał nominacje profesorską z rąk Prezydenta RP.

źródło: http://www.kmptm.pl

Profesor Radomski jest farmakologiem z wieloletnim i kierowniczym doświadczeniem akademickim i przemysłowym. Doświadczenia akademickie zdobywał w Polsce, Kanadzie, USA i Irlandii.
Profesor Radomski był profesorem farmakologii w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu Alberty
(Edmonton, Kanada), profesorem farmakologii w Zakładzie Fizjologii i Farmakologii Uniwersytetu

Teksas w Houston i przez ostatnie 9 lat profesorem farmakologii w Trinity College w Dublinie. Profesor Radomski ma doświadczenie w kierowaniu zespołami akademickimi zaczynając od własnego zespołu badawczego poprzez kierowanie Wydziałem Farmacji Trinity College do Centrum Badan nad Lekami o Działaniu Przeciwnowotworowym Trinity College Dublin. Profesor Radomski był promotorem, opiekunem i recenzentem więcej niż 60 prac doktorskich i postdoktorskich. Profesor Radomski kierował też
operacjami badawczymi i wdrożeniowymi w firmach farmaceutycznych takich jak Wellcome Research Laboratories (UK) i Lacer
(Hiszpania). Profesor Radomski jest laureatem nagród naukowych m.in. Alberta Heritage Foundation for Medical Research
Scholar, Canadian Institutes of Health Research Scientist, Doctor Honoris Causa Complutense Universidad Madrid i Fellow of
Trinity College Dublin.
Profesor Radomski przeprowadza również audyty jednostek akademickich w USA i w Europie i służy(ł), jako konsultant programów firm farmaceutycznych Eli Lilly, Schwarz Pharma, Merck i Phytopharm. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Solvotrin
Therapeutics.
Zainteresowania naukowe prof. Radomskiego dotyczą klasycznej farmakologii i nanofarmakologii. Szczegółowe kierunki badawcze dotyczą biologii i farmakologii płytki krwi, tlenku azotu, metaloproteinaz, krwiopochodnych mechanizmów karcinogenezy
oraz biokompatybilności nanocząstek i nanonośników. Prace prof. Radomskiego były cytowane w literaturze 18193 razy z
współczynnikiem Hirscha 59. Czterdzieści trzy prace cytowano > 100 razy (Google Scholar).
CV dostępne są na stronach:
http://healthsciences.tcd.ie/pls/pharmacy/staff.detail?uname=radomskm
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=wGSCyU4AAAAJ

Str. 8

SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
najlepszym ośrodkiem onkologicznym w kraju
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach to najlepiej oceniana placówka onkologiczna w Polsce
— wynika z danych projektu Onkomapa. Szpital w skali od 1 do 5 uzyskał notę 4,8.
Projekt "Onkomapa — przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych" skierowany jest do pacjentów chorych na nowotwory oraz ich rodzin. Można w nim
uzyskać informację o placówkach onkologicznych w kraju, które stale podnoszą
standardy i kładą szczególny nacisk na wysoki poziom satysfakcji pacjentów. W
internetowym głosowaniu Szpital został poddany ocenie między innymi w zakresie
organizacji leczenia i dostępnej infrastruktury. Działalność portalu Onkomapa
zainaugurowano 3 lutego br. Portal, który jest inicjatywą organizacji pacjentów
Alivia odwiedziło prawie 80 tysięcy osób. Ankietę wypełniło prawie 6300 osób.

Prof. Eugeniusz Kucharz prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

3 września, podczas odbywającego się w Katowicach XXII Kongresu PTR, prof. dr hab. n.
med. Eugeniusz Kucharz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został prezesem Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego. Obejmując funkcję Profesor podkreślił, że chce kontynuować pracę
dotychczasowego prezesa — prof. Piotra Wilanda oraz położyć nacisk na ustawiczne kształcenie lekarzy.
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz jest absolwentem SUM. Jest specjalistą I stopnia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz
specjalistą II stopnia z zakresu reumatologii.
W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących chorób tkanki
łącznej i narządu ruchu m.in.: metabolizmu kolagenu i innych składników tkanki łącznej w
procesie włóknienia wątroby oraz zmian tkanki łącznej u chorych na przewlekłe choroby
wątroby, metabolizmu tkanki łącznej u chorych na niektóre schorzenia układowe i w wybranych stanach fizjologicznych, mechanizmów zaburzeń immunologicznych u chorych na
toczeń rumieniowaty układowy, badań zmian w narządach wewnętrznych u chorych na twardzinę układową, roli angiogenezy w patogenezie chorób nienowotworowych, leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenia naczyń oraz chorób tarczycy i
toksykologii doświadczalnej.
Autor lub współautor 210 prac oryginalnych w większości ogłoszonych w czasopismach zagranicznych, 101 prac poglądowych, 120
prac z zakresu historii medycyny oraz 445 komunikatów zjazdowych, monografii The collagens: biochemistry and pathophysiology
(New York 1992), medycznego słownika wielojęzycznego Malgranda medicina vortaro (Katowice 1985), rozdziałów do podręczników:
Choroby wewnętrzne, red. A. Wojtczak (Warszawa 1995) i Interna, red. W. Januszewicz, F. Kokot (Warszawa 2002). Jest tłumaczem z
języka angielskiego i niemieckiego oraz redaktorem polskich przekładów podręczników: Współczesnej terapii chorób wewnętrznych,
red. G. A. Ewald, C. R. McKenzie (Warszawa 1997), Choroby wewnętrzne, red. J. Axford (Wrocław 1998), tłumaczem rozdziałów Biochemii Harpera (Warszawa 1994, 1995, 1998, 2001) i Diagnostyki laboratoryjnej z elementami biochemii klinicznej, (Wrocław 1998).
Autor wielu artykułów publicystycznych ogłoszonych m.in. „Nowym Medyku”, „World Student News” oraz „Heroldo de Esperanto”.
Od 2002 r. konsultant wojewódzki w zakresie reumatologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. International Society of Internal Medicine, European Federation of Internal Medicine, Czeskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, Słowackiego Towarzystwa
Medycyny Wewnętrznej, Mołdawskiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej, American College of Physicians oraz Towarzystwa Internistów Polskich, którego był prezesem w latach 2004-2008.
[Tekst na podstawie biogramu P. Bojko z bazy Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska ]
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16 studentów rozpoczęło studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w języku angielskim

Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu SUM w tym roku akademickim po
raz pierwszy uruchomiono kierunek lekarsko-dentystyczny
prowadzony w języku angielskim. Studia na tym kierunku
rozpoczęło 16 osób.
2 października w Sali Rady Wydziału odbyło się uroczyste
ślubowanie. Władze Wydziału reprezentowali Prodziekani:
dr hab. n. med. Zenon Czuba, dr hab. n. med. Jacek Kasperski i prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk.
Dzień wcześniej nowo przyjęci studenci zwiedzili kampus
w Zabrzu Rokitnicy oraz spotkali się z Samorządem Studenckim.

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM
14 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Zajęcia
rozpoczęło 230 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Poseł RP Witold Klepacz, Arkadiusz Chęciński — Członek Zarządu Województwa śląskiego, Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Wilhelm Zych, Monika
Zając — Dyrektor Sosnowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik , dr n. farm. Piotr Brukiewicz — Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej, przedstawiciele Rady Wydziału WFzOML
i Wydziałów SUM.
Uroczystość otwarła dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral,
kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie głos zabrali:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka oraz zaproszeni goście.
Podczas uroczystości Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk wręczyła także list gratulacyjny z okazji 91. urodzin Panu Józefowi Halembie — najstarszemu
słuchaczowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykład inauguracyjny pt.: „Rola żywności funkcjonalnej w racjonalnym żywieniu” wygłosiła dr hab. n. farm. Elżbieta GrochowskaNiedworok.
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Wywiad z Katarzyną Skowron – laureatką Diamentowego Grantu

rze komórek. Zobaczymy, czy komórki
nabłonka owodni hodowane na lamininie
332 chcą zostać macierzyste, czy raczej
skłaniają się do stworzenia np. tkanki
serca lub wątroby. Oczywiście, dla porównania będzie prowadzona hodowla na
podłożu pozbawionym rekombinowanej
lamininy 332, a także hodowla komórek
bardziej zróżnicowanych, np. nabłonka
oddechowego. Całości dopełni wykazanie,
iż w łożysku ludzkim obecne są receptory
dla badanej lamininy 332, specyficzne
integryny. Wszystkie te analizy prowadzone będą przy pomocy najnowocześniejszych metod, takich jak cytometria przepływowa czy mikromacierze Real Time
PCR.
Red. Zaangażowała się Pani w badania
nad komórkami macierzystymi. Co wpłynęło na decyzję, że to właśnie w tej dziedzinie chce się pani rozwijać?
Redakcja: Otrzymała Pani dofinansowanie
w III edycji konkursu Diamentowy Grant za
projekt Profile ekspresji genów w komórkach izolowa-nych z owodni łożyska ludzkiego, w warunkach hodowli na rekombinowanej lamininie 332. Na czym polega ten projekt i jakie mają być jego efekty?
Katarzyna Skowron: Projekt nagrodzony w
ministerialnym konkursie o "Diamentowy
Grant" ma na celu zbadanie wpływu konkretnego składnika podłoża hodowlanego,
lamininy 332, na funkcjonowanie komórek
macierzystych pozyskiwanych z nabłonka
owodni łożyska ludzkiego. Będziemy pobierać te komórki z łożysk urodzonych podczas
cięcia cesarskiego. Zwyczajowo łożysko po
porodzie jest utylizowane, jednak my, za
zgodą pacjentki, chcemy pochylić się nad
nadzwyczajnymi właściwościami komórek
ukrytych w tym narządzie. Komórki nabłonka owodni będą hodowane na rekombinowanej lamininie 332, cząsteczce naturalnie
występującej m.in. w łożysku i skórze. W
pięciu punktach czasowych analizowana
będzie żywotność tych komórek, a także
obecność na ich powierzchni markerów
świadczących o swoistych właściwościach
immunologicznych. Ważnym elementem
będzie ocena "przepisywania" konkretnych
genów odpowiedzialnych za tworzenie różnych tkanek, a także genów świadczących o
pierwotnym, czyli macierzystym, charakte-

KS: Badania nad komórkami macierzystymi fascynowały mnie od początku mojej
działalności w kole naukowym przy Katedrze Histologii i Embriologii. Zawsze zastanawiało mnie, jak to możliwe, że istnieją w organizmie takie komórki, z których
potencjalnie może powstać każdy organ,
każda tkanka. Jednocześnie, jako przyszły
lekarz, zdawałam sobie sprawę z ogromnej szansy wykorzystania tych właściwości
i zastosowania klinicznego komórek macierzystych. Rozpoczynając moją przygodę
naukową nie wiedziałam jeszcze, że istnieje wiele typów takich komórek, rozsianych w różnych częściach zarówno ludzkiego, jak i zwierzęcego organizmu. Żmudne poszukiwanie wiedzy w publikacjach
naukowych, czas spędzony przed komputerem i w laboratorium oraz nieoceniona
pomoc życzliwych pracowników Katedry
pozwoliły mi upewnić się w przekonaniu,
że komórki macierzyste są tematem godnym zainteresowania. W trakcie mojej
dotychczasowej działalności w kole miałam możliwość kilkakrotnie prezentować
swoje prace na różnych konferencjach,
m.in. w Katowicach czy Poznaniu, a także
udało mi się opublikować dwa pełno tekstowe artykuły związanie z tematyką komórek macierzystych, co niewątpliwie
dało mi poczucie, iż warto dalej inwestować swój czas i siły w badania na tym
polu.

Red. W jaki sposób zdobycie grantu pomoże w realizacji wytyczonych przez
Panią celów?
KS: Zdobycie "Diamentowego Grantu" to,
poza wyróżnieniem, przede wszystkim
szansa na realizację bardzo kosztownych
badań i dalszego rozwoju naukowego.
Przede mną wiele pracy, ale dzięki środkom pozyskanym z nagrody możliwy
będzie zakup wysoce specjalistycznego
sprzętu do laboratorium, który w przyszłości będzie służył wielu młodym naukowcom i pracownikom Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jestem pewna, że doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu bardzo wzbogaci nie tylko mój dorobek naukowy, ale
i moją osobowość. Wyniki badań przybliżą nas do szerszej i bardziej efektywnej
klinicznej aplikacji komórek macierzystych nabłonka owodni, pozwalając na
etyczne i humanitarne wykorzystanie
tego skarbu, jakim obdarzyła nas natura.

Katarzyna Skowron jest studentką VI
roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Należy do Studenckiego Koła
Naukowego przy Katedrze Histologii i
Embriologii, a także do SKN przy Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku.
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Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć? Pilotażowy projekt Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego doceniony przez MNiSW
telnego przekazywania potrzebnych pacjentowi informacji i instrukcji, w tym
informacji trudnych. Program skierowany
jest do studentów ostatniego semestru
jednolitych studiów magisterskich na
kierunku lekarskim prowadzonym na
Wydziale Lekarskim w Katowicach oraz
Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Projekt ma
charakter pilotażowy, planuje się, że w
warsztatach z zakresu komunikacji z
pacjentem udział weźmie 60 studentów,
a 30 odbędzie staż (m.in. w hospicjach
oraz na oddziałach onkologicznych i
Projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
pediatrycznych.)
w Katowicach pt. Jak rozmawiać, żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże Kształtowanie kompetencji miękkich w
dla przyszłych lekarzy, został zakwalifikowa- obszarze ochrony zdrowia jest koniecznych do dofinansowania w ramach Progra- ne, o czym świadczą m.in. ogólnopolskie
mu Rozwoju Kompetencji Ministerstwa badania prowadzone przez Naczelną
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Izbę Lekarską we współpracy z Polską
Akademią Nauk. Wyniki wskazują, iż
Celem projektu jest zwiększenie umiejętnowśród 1600 lekarzy do 35 roku życia
ści komunikacyjnych: efektywne słuchanie,
tylko 8% ankietowanych uważa, że ich
komunikacja niewerbalna, umiejętność
kompetencje w zakresie relacji z pacjenwspółpracy z pacjentem, umiejętność czy-

tami są wysokie. Zaledwie 3% badanych
ocenia wysoko swoje umiejętności przekazywania trudnych wiadomości i wspierania pacjentów i ich rodzin w traumatycznych sytuacjach. Aż 65% lekarzy
zgłasza potrzebę zwiększenia swoich
kompetencji w budowie relacji z pacjentami.
Pilotażowy Program Rozwoju Kompetencji jest finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opartej na wiedzy”, poddziałania 4.1.1
Na podstawie wniosków z pilotażu powstanie docelowa formuła programu,
finansowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) w perspektywie finansowej 20142020.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej po raz trzeci otrzymał Certyfikat
Akredytacyjny Ministra Zdrowia w zakresie szkolenia specjalizacyjnego.
W dniu 30.03.2014 r., Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. dr hab. Stanisław Boryczka wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o ponowne przyznanie
akredytacji, załączając do wniosku wymaganą dokumentację
wraz z harmonogramem szkoleń oraz kadrą dydaktyczną. W dniu
8 sierpnia 2014 r., po pozytywnym zaopiniowaniu przez niezależnych ekspertów, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny
Laboratoryjnej otrzymał po raz trzeci CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY Ministra Zdrowia nr 2/2014, na kolejne pięć lat działalności.
Należy nadmienić, że pierwszy certyfikat potwierdzający spełnienie wszystkich wymagań uzyskano w 2004 roku. W obrębie Wydziału koordynatorem kursów i szkoleń specjalizacyjnych dla
absolwentów kierunków: farmacja oraz analityka medyczna jest
Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Obecnie prowadzone są kursy i szkolenia specjalizacyjne z zakresu: farmacji aptecznej, laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz mikrobiologii medycznej. Na uwagę zasługuje oferta kursów w ramach szkoleń ciągłych z farmacji i laboratoryjnej diagnostyki medycznej, podana na stronie internetowej
www.sum.edu.pl, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Kolegium Kształcenia Podyplomowego współpracuje także
z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej i farmaceutycznej między innymi z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Okręgowymi Izbami Aptekarskimi, z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym i jego Oddziałami oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.
/Przesłane przez: Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu/
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Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala konsultantem krajowym w dziedzinie alergologii
Prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej SUM, została powołana na stanowisko
konsultanta krajowego w dziedzinie alergologii.
Pani Profesor Barbara Rogala jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, ordynatorem Oddziału Alergologii i Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.
Wśród licznych zainteresowań naukowych Pani Profesor najważniejsze to: postępowanie w astmie współistniejącej z innymi chorobami oraz alergie pokarmowe.
"Stanowisko konsultanta krajowego to przede wszystkim zobowiązanie i odpowiedzialność. Chcę skupić się na kontynuacji działań związanych z profilaktyką i leczeniem m.in. ciężkiej postaci astmy" - podkreśliła prof. Barbara Rogala.

Dr hab. Małgorzata Janas-Kozik konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci
i młodzieży

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach
w ochronie zdrowia, minister zdrowia powołał Panią dr hab. n. med. Małgorzatę JanasKozik do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik jest lekarzem pediatrą, psychiatrą dzieci i młodzieży, kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Katedry Psychiatrii i Psychoterapii na Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM.
Członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych (od 1991 r., w latach 1991–
1999 skarbnik Śląskiego Oddziału Regionalnego), Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 1999 przez dwie kadencje – z-ca przewodniczącego tej sekcji, od 2010 r. – przewodnicząca tejże sekcji),
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od 1994 r., od 2013 – członek Prezydium ZG)
oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od 1987).
Wyróżniona przez JM Rektora SUM nagrodami zespołowymi I stopnia za działalność naukową (2003/2004, 2008, 2010, 2012) oraz dydaktyczną (2009, 2011), nagrodą zespołową II stopnia za działalność dydaktyczną (2001/2002) oraz nagrodą zespołową III stopnia za działalność dydaktyczną (2007). W 2009 r. została uhonorowana statuetką Dobrego Anioła za całokształt pracy dydaktycznej przez Regionalny Ośrodek MetodycznoEdukacyjny „Metis” w Katowicach.
[Zdjęcie i tekst na podstawie biogramu J. Miozgi z bazy Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska]

Prof. Barbara Błońska-Fajfrowska członkiem zespołu ds. oceny wniosków o przyznanie
stypendiów naukowych
Na podstawie zarządzenia MNiSW z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych
młodych naukowców, minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska
powołała Panią prof. dr hab. n. med. Barbarę Błońską-Fajfrowską, kierownik Katedry i Zakładu
Podstawowych Nauk Biomedycznych SUM, na członka ww. zespołu.
Do jego zadań należą: ocena wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych
młodych naukowców i przedstawienie ministrowi listy wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium.
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Pionierska operacja w Górnośląskim Centrum
Medycznym
14 lipca 2014 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Medycznym im.
prof. Leszka Gieca przeprowadzono pionierski zabieg wszczepienia silikonowego
implantu choremu z niewydolnością serca i towarzyszącą jej wadą zastawki mitralnej.
Głównym operatorem był prof. dr hab. n. med. Marek Deja Kierownik Kliniki i Katedry Kardiochirurgii SUM, asystował dr n. med. Marcin Malinowski kardiochirurg, anestezjolog Wojciech Kruczak i dr n. med. Magdalena Mizia — kardiolog
(echokardiografista)
To pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Na cały świecie Implant Bace wszczepiony
został zaledwie 19 pacjentom.
Pacjenci do których adresowana jest ta metoda leczenia dotknięci są chorobą części serca — zastawki mitralnej. Choroba uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie zastawki mimo, iż jej budowa jest prawidłowa. W wyniku tej choroby część zastawki tzw. płatki rozchodzą się i nie zamykają w odpowiedni sposób. Zastawka mitralna jest jedną z czterech zastawek kontrolujących przepływ krwi do i z
serca. Jeśli zastawka nie domyka się w odpowiedni sposób podczas skurczu komór, krew może wpływać z powrotem do przedsionka
serca. Nazywamy to niedomykalnością zastawki mitralnej. Z tego powodu serce musi mocniej pracować, by móc wypompować ponownie tę samą ilość krwi, co w efekcie powoduje wzrost obciążenia komory serca. W rezultacie ściana mięśnia sercowego ulega
zgrubieniu i osłabieniu. Im dłużej ten proces się utrzymuje, tym słabsza staje się ściana serca, a to z kolei jeszcze bardziej odsuwa od
siebie płatki zastawki i serce zaczyna stawać się niewydolne.
Standardową praktyką w leczeniu niewydolności zastawki mitralnej jest operacja na otwartym sercu podczas której stosuje się krążenie pozaustrojowe i celowo zatrzymuje pracę serca. Alternatywą jest Implant BACE (zbudowany z silikonu medycznego) zakładany
podczas operacji kardiochirurgicznej na bijącym sercu i umieszczany wokół podstawy serca. Wypełnienie specjalnych komór w implancie uciska ścianę serca, co przywraca prawidłową geometrię płatków zastawki mitralnej przez co eliminuje lub znacząco redukuje
funkcjonalną niedomykalność zastawki mitralnej.
Dzięki tej metodzie nie tylko skraca się czas przeprowadzenia operacji, ale także okres rekonwalescencji, co nie pozostaje bez znaczenia dla pacjenta.

Wszczepienie implantu hybrydowego w Oddziale Laryngologii SPSK im. A. Mielęckiego SUM
w Katowicach
Po aktywacji procesora mowy i odpowiedniej rehabilitacji logopedycznej
chory ma szansę powrotu do świata dźwięków i odzyskania możliwości
swobodnej komunikacji. Wydarzenie to otwiera nowe możliwości leczenia coraz szerszej grupie chorych z niedosłuchem i głuchotą w naszym
regionie.
Metoda wszczepu implantu ślimakowego jest powszechnie uznanym
i stosowanym sposobem postępowania u chorych, zarówno dzieci, jak
i dorosłych z obustronną głuchotą. Śląski program implantów ślimakowych jest prowadzony w Oddziale Laryngologii SPSK im. A. Mielęckiego
SUM w Katowicach od 10 lat i jest jedynym ośrodkiem w południowej
Polsce przeprowadzającym powyższą procedurę medyczną.

30 lipca 2014 r. w Oddziale Laryngologii SPSK im.
A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach wykonano pierwszą w województwie
śląskim operację wszczepienia implantu hybrydowego
70-letniemu pacjentowi z częściową głuchotą.

Wprowadzenie nowych technologii w systemach implantów ślimakowych
spowodowało możliwość poszerzenia grupy pacjentów kwalifikowanych
do tej metody leczenia. Implant hybrydowy to urządzenie, które łączy
implant ślimakowy i aparat słuchowy. Tego typu implanty są przeznaczone dla pacjentów z częściową głuchotą, tzn. z progiem słuchu w audiometrii tonalnej dla niskich częstotliwości do 60dB, natomiast w zakresie
wysokich częstotliwości — powyżej 2000Hz — wyższym niż 80dB. Aparat
słuchowy daje wzmocnienie akustyczne dźwięków o niskich częstotliwościach, a system implantu ślimakowego pobudza komórki słuchowe
ślimaka, które odbierają częstotliwości wysokie.
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Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

15 października jest Europejskim Dniem Walki z Rakiem Piersi. Z tej okazji Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w
Katowicach zostało podświetlone na różowo.
Wszystko na znak solidarności z chorymi, którzy zmagają się z
tym nowotworem. To także nietypowy sposób przypomnienia o
badaniach profilaktycznych i roli wczesnego wykrywania raka
piersi. "Każda droga, którą docieramy do pacjentów przekazując jasny komunikat: wcześnie wykryty nowotwór daje szanse
na wyleczenie, jest właściwa. Jesteśmy ośrodkiem, w którym
taka kompleksowa diagnostyka jest przeprowadzana i czujemy się w obowiązku by o tym przypominać" - podkreślił onkolog, dr Michał Piątek.

Udana operacja małego Damianka z Ukrainy
Sukcesem zakończyła się operacja zaćmy wrodzonej u rocznego Damianka z Ukrainy, który 15 września 2014 roku trafił do
Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.
Dzięki zbiórce zorganizowanej przez Fundację Charytatywną
Pomoc Polakom na Kresach im. ks. dr Mosinga, udało się sfinansować operację chłopca, a koszty kontroli pooperacyjnej
pokryje Szpital. Damianek pochodzi ze wsi Krysowice w obwodzie lwowskim (rejon mościski). Jego rodzice, przerażeni chorobą chłopca, skierowali się najpierw do Odessy, potem do Rzeszowa. Dzięki wsparciu przedstawicieli Fundacji, Damianek
trafił do Katowic, gdzie został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. „Przed nami jeszcze długa droga, ale warto być dobrej myśli. Operacja odbyła się bez żadnych powikłań. Chcemy
też w przyszłości służyć pomocą innym małym pacjentom z
Ukrainy. Zdajemy sobie sprawę z ciężkiej sytuacji panującej w
tym kraju” – podkreśliła prof. Maria Formińska-Kapuścik, ordynator Oddziału Okulistyki Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum
Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Zdrowe Serce 2014
W niedzielę 28 września 2014 r. z okazji Światowego Dnia
Serca, w Centrum Handlowym 3 STAWY w Katowicach
odbyły się bezpłatne badania i konsultacje w zakresie
kardiologii, neurologii, diabetologii i rehabilitacji zorganizowane przez SPSK Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im.
prof. Leszka Gieca.
Jak co roku akcja spotkała się wielkim zainteresowaniem:
161 osobom wykonano podstawowe badania i udzielono
porad specjalistów, a ok 40 osobom wykonano badanie
echokardiograficzne serca.
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III Piknik Wiedzy
23 września 2014 r. w Sosnowieckim Parku NaukowoTechnologicznym odbył się Piknik Wiedzy zorganizowany
m.in. pod patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

Na Pikniku obecni byli przedstawiciele Wydziałów: Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału
Zdrowia Publicznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM.

Władze Uczelni reprezentowała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, będąca jednocześnie członkiem Rady Sosnowieckiego Parku NaukowoTechnologicznego. Gośćmi Pikniku Wiedzy byli przede wszystkim uczniowie oraz studenci sosnowieckich szkół.

Odwiedzający mogli zobaczyć pod mikroskopem jakie komórki
są we krwi zdrowego człowieka, a jakie we krwi i szpiku kostnym ludzi chorych, zobaczyć genetycznie modyfikowane rośliny, jak również hodowle promieniowców. Uczestnicy warsztatów korzystając z aparatu Tanita mogli także określić procentową zawartość tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała.

Zaprezentowano najnowsze badania nad komórkami macierzystymi oraz materiałami polimerowymi, sprzęt do hodowli komórkowych oraz przykładowe materiały polimerowe takie jak skafoldy czy gotowe matryce polimerowe do zastosowań medycznych.
Chętnym dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Przedstawiciele Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach badań profilaktycznych przekazali informacje na temat wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy i raka piersi. Zwiedzający na sztucznych fantomach uczyli się dokonywać samokontroli piersi. Przedstawiciele Wydziału Zdrowia Publicznego udzielali porad dietetycznych.
Piknik Wiedzy jak co roku cieszył się dużą popularnością.
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Campus Akademicki Solina 2014

Około 40 studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach Campusu Akademickiego Solina
2014 wyruszyło 1 września 2014 r. do
Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego
Jawor w samym sercu Bieszczad nad
Zalewem Solińskim. Tegoroczna edycja
Campusu była wyjątkowa, ponieważ
pierwszy raz udało się zorganizować
wspólny transport dla studentów SUM.
Autobus przewożący studentów wyruszył
o godzinie 1:30 w nocy sprzed Domów
Studenta w Katowicach-Ligocie. Przybyli
studenci SUM oraz goście z Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu mogli jeszcze przed rozpoczęciem podróży wspólnie pogrillować, zintegrować się ze sobą oraz odpocząć w
sali "Medyk" w trakcie 'Before party'.
Podczas całego Campusu atrakcji nie
brakowało , dużą rolę w tej kwestii odegrała nasza grupa — studentów z Samo-

rządu Studenckiego SUM, co zostało dostrzeżone przez głównych organizatorów
Campusu. Przykładem na to były m.in. bardzo udane warsztaty z pierwszej pomocy.
Zajęcia odbyły się dwukrotnie, a kursanci
po wysłuchaniu prowadzących mogli spróbować swoich sił na fantomach. Nie ograniczyliśmy się jednak do BLS — w przeprowadzonym kursie znalazły się także takie elementy jak ułożenie poszkodowanego w tzw.
pozycji bocznej ustalonej.
Dodatkowo już pierwszego dnia udało się
zorganizować spotkanie integracyjne dla
studentów SUM rozpoczynających naukę na
naszym Uniwersytecie od października
2014 r. Przywitano ich symbolicznymi upominkami z logo SUM, m.in. kubkami termicznymi i koszulkami.
Ze względu na to, że Campus jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów
pierwszego roku w programie ujęto otrzęsiny oraz nocny bieg na orientację, w którym

studenci SUM również brali udział z zaskakująco dobrymi rezultatami. Samorząd Studencki miał swój udział w organizacji tego przedsięwzięcia, w postaci
swoich "stacji".
W trakcie kolejnych dni odbyło się wiele
różnorodnych warsztatów i szkoleń uczelnianych. Ogromną liczbę osób zgromadziło tzw. Silent Party, na którym jednym z
trzech DJ-ów został student Wydziału
Lekarskiego w Katowicach SUM. Istotnym
elementem działalności Samorządu Studenckiego SUM na Campusie były również zupełnie spontaniczne działania, jak
nocne kino na tarasie jednego z pawilonów. Pokój Samorządowców z SUM pozostał gościnny przez cały campus, a samorzutnie odbywające się w nim wieczorki
pokerowe były okazją do nawiązywania
kolejnych znajomości.
Dodatkowym elementem dla studentów
SUM w campusie było wzięcie udziału w
popularnej w internecie akcji zwanej 'Ice
Bucket Challenge', której celem jest propagowanie działalności charytatywnej na
rzecz różnych fundacji otaczającej opieką
osoby z ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis). Zdarzenie to zostało uwiecznione
dzięki uprzejmości Campusowych Reporterów i znajduje się
na stronie :
https://www.youtube.com/watch?v=cp4
8xSYSPLo
/ Nadesłał Oskar Bożek/
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Szkoła Letnia 2014
W dniach 19-25 lipca br. dziesięcioro studentów kierunków
lekarskich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uczestniczyło w Szkole Letniej, która w tym roku obywała się w Nicei.
Wakacyjne wyjazdy studentów w ramach Szkoły Letniej odbywają się od 2008 r. na mocy trójstronnego porozumienia
o współpracy, które SUM podpisał z Uniwersytetem w Nicei
oraz Uniwersytetem Technicznym w Monachium. Każdego
roku jeden z Uniwersytetów organizuje szkołę letnią dla 10
studentów z każdej Uczelni.
Tematem przewodnim tegorocznych wykładów była neurologia. Wykłady i warsztaty poprowadzili wybitni specjaliści
m.in. prof. Jean Bréaud i prof. Sabrina Sacconi z Uniwersytetu w Nicei, prof. Bernhard Hemmer i dr Holger Poppert z
Uniwersytetu w Monachium. Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach reprezentowali: dr hab. n. med. Monika Rudzińska — kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach oraz dr n. med. Maciej Wawrzyńczyk z Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.
Wykłady dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: neuroborelioza, postępowanie w przypadkach udarów, choroby mięśniowo-nerwowe.
W trakcie pobytu studenci mieli okazję odwiedzić malownicze miasteczka Alp Francuskich, skosztować miejscowych
specjałów oraz zwiedzić największe miasta Lazurowego
Wybrzeża, wraz ze słynnym Monte Carlo.

Praktyki w Ministerstwie Zdrowia
W dniach od 22.09.2014 do 26.09.2014 odbyła się X edycja
praktyk w Ministerstwie Zdrowia organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSAPoland. 25 studentów z całej Polski miało okazję poznać działalność Ministerstwa Zdrowia od wewnątrz. Praktyki odbywały
się w sześciu departamentach — Departamencie Funduszy
Europejskich, Departamencie Zdrowia Publicznego, Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamencie Organizacji Ochrony
Zdrowia oraz Departamencie Analiz i Strategii. W trakcie praktyk Ministerstwo Zdrowia zorganizowało spotkanie z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, Wiceministrem Igorem Radziewiczem-Winnickim oraz Wiceministrem Piotrem
Warczyńskim. Praktyki w Ministerstwie Zdrowia to coroczny
projekt IFMSA-Poland dla najbardziej aktywnych członków z
całej Polski. W tym roku Oddział Śląsk był reprezentowany
przez Annę Szczegielniak oraz Gniewka Więckiewicza.
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Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych
konferencje poświęcone edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wykładowcy corocznie uczestniczą także w Śląskim Pikniku Integracyjnym organizowanym w Parku Śląskim. W tym roku warsztaty,
poprowadziły: dr n.med. Urszula Sioma-Markowska, dr n. med.
Katarzyna Leszczyńska, mgr Izabela Mężyk, mgr Agnieszka Kobiołka oraz lek. med. Agata Sidło-Stawowy. Konsultacje dotyczyły m.in.
profilaktyki raka szyjki macicy i piersi, zapobiegania i walki z otyłością, zdrowia seksualnego i ginekologicznego.

18 czerwca w Parku Śląskim odbył się Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, w tym możliwość uzyskania konsultacji
i porad, których udzielali wykładowcy i asystenci Katedry Zdrowia Kobiety oraz Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
w ramach programu edukacyjno-zdrowotnego „Wiem i nie
boję się”.
Program został zainicjowany przez Dziekan WNoZ SUM
w Katowicach prof. dr hab. n. med. Violettę SkrzypulecPlintę, dr hab. Ryszarda Plintę oraz mgr Izabelę Mężyk. W
ramach programu odbywały się spotkania, warsztaty oraz

„To właśnie dzięki życzliwej pomocy takich partnerów, jak Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach mogliśmy kolejny raz gościć w
Parku Śląskim ponad 1200 osób niepełnosprawnych, stworzyć im
warunki do aktywnego wypoczynku, wspólnej zabawy, prezentacji
dokonań oraz zdobywania potrzebnej wiedzy.” - napisali w liście
skierowanym do Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n.
med. Violetty Skrzypulec-Plinty, Prezes Zarządu Parku Śląskiego
Arkadiusz Godlewski i Prezes Fundacji Park Śląski Anna Poraj, dziękując za owocna współpracę.
Gośćmi Pikniku byli pracownicy zakładów aktywności zawodowej,
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie organizacji
działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby indywidualne.
Imprezę zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach oraz Fundacja „Park Śląski".

Fundacja ISKIERKA wyremontowała już szósty oddział szpitalny
W ramach projektu CSR-u /społecznej odpowiedzialności biznesu/ w pomoc zaangażowali się jako wolontariusze-pracownicy
Grupy KOPEX S.A., która jest też głównym partnerem projektu.
Po godzinach swojej pracy wiele popołudni i wieczorów spędzili
w szpitalu. Z zapałem zakasywali rękawy i nie straszne im były
żadne wyzwania malarsko-budowlane. Zadanie to niełatwe, bo
oddział funkcjonował własnym rytmem więc dokładali wszelkich
starań, aby zapewnić przy tym maksimum możliwego komfortu
małym pacjentom. Koszt remontu wyniósł ok. 200 tys.
i wiązał się z odnowieniem oraz doposażeniem całego oddziału:

16 października 2014 w Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach na Oddziale Onkologii, Hematologii
i Chemioterapii odbyło się spotkanie prezentujące efekty
remontu przeprowadzonego przez Fundację ISKIERKA.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Prorektor ds. Klinicznych SUM
dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Dyrektor Szpitala Marian
Kreis, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Kinga Poborska, Ordynator Oddziału dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska, przedstawiciele władz miasta oraz partnerów projektu, jak i osoby odpowiedzialne za realizację ze strony fundacji.
/ tekst na podstawie informacji Fundacji Iskierka. Zdjęcie: Fundacja Iskierka/
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Podziękowania za współpracę od gminy Radziechowy-Wieprz

Wójt gminy Radziechowy-Wieprz, Pan Grzegorz Figura skierował
do JM Rektora SUM list z podziękowaniami za okazaną pomoc
podczas przeprowadzenia I etapu badań kręgosłupa w klasach
pierwszych szkół podstawowych oraz zorganizowania Dni Gminy
Radziechowy-Wieprz. Całemu zespołowi Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, pod kierownictwem dr n. med. Jolanty Dąbrowskiej, kierownik Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych
WNoZ, który brał udział w ww. przedsięwzięciach, Wójt przekazał słowa uznania za rzetelność i profesjonalizm.
Współpraca pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu z przedstawicielami władz gminy Radziechowy-Wieprz rozpoczęła się 18
września 2013. Na spotkaniu ustalono harmonogram współpracy obejmujący edukację zdrowotną, badania dzieci pod kątem
otyłości, a także comiesięczne publikacje felietonów w Biuletynie Gminnym.
9 stycznia 2014 r. pracownicy Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o
Zdrowiu SUM w Katowicach (kierownik Zakładu dr hab. n. med.
Agnieszka Drosdzol-Cop) zorganizowali Akcję Profilaktyczną dla
Kobiet i Mężczyzn po 50 roku życia: ABC Zdrowia Kobiety oraz
ABC Zdrowia Mężczyzny. Na spotkaniu przedstawiono wykłady,
które połączone były z warsztatami dotyczącymi zagadnień
okresu menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn. Omówiono szczegółowo tematykę związaną z profilaktyką raka szyjki
macicy i raka piersi w grupie kobiet oraz raka jądra i raka stercza w grupie mężczyzn. Kobiety miały do dyspozycji fantomy,
przy pomocy których mogły nauczyć się w jaki sposób wykonać
samobadanie piersi; mężczyźni — samobadanie jąder. Każdy z
uczestników otrzymał certyfikat, na mocy którego zobowiązał
się do kontynuacji zaleceń w zakresie wykonywania badań profilaktycznych.
10.04.2014 r. Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego WNoZ
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kierownik
Zakładu dr n. med. Beata Hornik) wraz z przedstawicielami studenckiego koła naukowego działającego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego zorganizował akcję na temat ,,Zasad

zdrowego żywienia”. Na spotkaniu z mieszkańcami wygłoszono wykłady dotyczące czynników ryzyka i profilaktyki otyłości
oraz omówiono „Piramidę żywienia i zasady zdrowego odżywiania się”. Przeprowadzono warsztaty związane z żywieniem
dorosłych i dzieci, zwłaszcza w ramach żywienia zbiorowego w
stołówkach, przy placówkach oświatowo-wychowawczych.
W czerwcu 2014 pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod
Specjalnych (kierownik Zakładu dr n. med. Jolanta Dąbrowska) zorganizowali badania dzieci klas I mające na celu ocenę
masy ciała oraz składu masy ciała dzieci oraz poziomu aktywności fizycznej rodziców. Pierwszą częścią badania był kwestionariusz wypełniany przez rodziców obejmujący pytania
dotyczące aktywności fizycznej rodziców oraz nawyków żywieniowych i ruchowych dzieci. Druga część badania obejmowała
badanie dzieci przy użyciu nieinwazyjnego analizatora składu
masy ciała, za pomocą którego dokonany był pomiar wzrostu,
masy ciała, masy mięśni szkieletowych, BMI, procentowa
zawartość tkanki tłuszczowej.
W ostatni weekend września 2014 roku odbyły się Dni Gminy
Radziechowy-Wieprz z udziałem pracowników Wydziału Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych — dr n.
med. Jolanta Dąbrowska, mgr Magdalena Wodarska, mgr
Piotr Michalik, mgr Tomasz Król, Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa — mgr Agnieszka Tolarczyk, mgr Lucyna GieniuszWojczyk i Zakładu Propedeutyki Położnictwa — dr n. o zdr.
Mariola Czajkowska, mgr Celina Gogola zorganizowali warsztaty i pokazy dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej
oraz ergonomii pracy ucznia. Na odpowiednio przygotowanych
stanowiskach mieszkańcy z pomocą wykładowców SUM mogli
dokonać pomiaru masy ciała i jego składu, uzyskać informacje na temat prawidłowego żywienia, profilaktyki bólów kręgosłupa oraz problemów kobiet w okresie menopauzy.
/ na podst. raportu dr n. med. Jolanty Dąbrowskiej/
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Eksperci: odkrycie na miarę Nobla pomoże leczyć poważną chorobę oczu
Lek, który powstał dzięki odkryciu nagrodzonemu Noblem,
może pomóc osobom z tzw. neurotroficznym zapaleniem rogówki, chorobą oczu mogącą prowadzić do ślepoty — oceniają
eksperci w dziedzinie okulistyki. Badania kliniczne leku prowadzone są m.in. w dwóch ośrodkach w Polsce.
„Obecnie nie istnieje skuteczny schemat leczenia neurotroficznego zapalenia rogówki. Prowadzone aktualnie, również w
Polsce, badanie kliniczne jest szansą dla pacjentów na skuteczną terapię” – ocenił w rozmowie z PAP prof. Edward Wylęgała, kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Jest to jeden z dwóch ośrodków, który rekrutuje pacjentów do
badania o akronimie REPARO. Drugim jest Katedra i Klinika
Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowana przez prof. Jacka Szaflika.
W badaniu testowane są krople zawierające tzw. rekombinowany (uzyskany dzięki metodom inżynierii genetycznej) ludzki
nerwowy czynnik wzrostu – rhNGF. Jest to odpowiednik naturalnie występującego w organizmie NGF, który został odkryty w
latach 50. XX w. przez włoską badaczkę Ritę Levi Montalcini.
W 1986 r. Montalcini otrzymała za to Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny.
NGF jest obecny w naszym organizmie w centralnym i obwodowym układzie nerwowym, ale też we krwi, układzie odporności,
sercu, wątrobie, a także w oku, m.in. w rogówce i nerwie wzrokowym. Pobudza wzrost, rozwój i przeżycie neuronów.
Jak przypomniał prof. Wylęgała, neurotroficzne zapalenie rogówki jest chorobą spowodowaną zmniejszeniem lub zanikiem
unerwienia rogówki — najlepiej unerwionej tkanki w ludzkim
organizmie (400 razy bardziej od skóry). Nowa terapia działa

zatem bezpośrednio na przyczynę schorzenia.
Według prof. Stefano Bonini z Uniwersytetu Rzymskiego, który
koordynuje badanie REPARO, neurotroficzne zapalenie rogówki
jest chorobą niejednorodną, gdyż może rozwinąć się jako konsekwencja wielu problemów zdrowotnych.
Najczęściej jest skutkiem: zapalenia rogówki wywołanego
przez wirusy z rodziny Herpes (w tym przez wirusa, który jest
przyczyną opryszczki pospolitej lub wirusa powodującego ospę
wietrzną i półpaśca), oparzenia chemicznego powierzchni oka,
nadużywania lub nieprawidłowego dopasowania soczewek
kontaktowych, neuropatii cukrzycowej (uszkodzenie nerwów
związane z cukrzycą – PAP), AIDS, stwardnienia rozsianego
(SM), znacznego niedoboru witaminy A, a także niektórych
operacji chirurgicznych rogówki, operacji wewnątrzczaszkowych z powodu nowotworów oraz w związku ze stosowaniem
dużych ilości niektórych leków — miejscowych, jak np. krople
zawierające duże ilości konserwantów, krople znieczulające
lub ogólnych, jak leki antyhistaminowe czy przeciwpsychotyczne.
Czynniki te są przyczyną uszkodzenia lub zaburzenia funkcji
nerwu ocznego oraz jego odgałęzień, unerwiających rogówkę.
„Na początku choroba zazwyczaj przebiega bezobjawowo.
Ponieważ towarzyszy jej zaburzenie, a nawet całkowity brak
czucia rogówkowego, pacjent nie czuje bólu, a jedynym objawem, jaki może dostrzegać, jest obniżenie ostrości wzroku” –
wyjaśnił prof. Wylęgała. Z tego powodu choroba jest z reguły
wykrywana w stadiach zaawansowanym.
Szacuje się, że na jej ciężką postać cierpi jedna na 5 tys. osób.
więcej: PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

Dr Szymon Skoczyński wybrany do międzynarodowego zespołu akredytacyjnego
Dr n. med. Szymon Skoczyński Asystent w Katedrze i Klinice Pneumonologii SUM w Katowicach został wybrany do międzynarodowego
zespołu odpowiedzialnego za akredytację ośrodków kształcących
w dziedzinie chorób płuc dorosłych. Grupa została powołana przy
inicjatywie European Accreditation of Training Centres in Respiratory
Medicine i Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists powołanego w ramach European Respiratory Society. Celem zespołu jest próba zunifikowania kształcenia w zakresie
chorób płuc dorosłych, określenie wspólnych zasad szkolenia, identyfikacja obecnych niedociągnięć. Zasadniczym zadaniem zespołu jest
ocena ośrodków referencyjnych, które dzięki akredytacji będą mogły
zyskać przewagę podczas ubiegania się o stypendystów i granty międzynarodowe.
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Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach doktoranckich
Wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uroczyście zainaugurowały rok akademicki dla uczestników studiów
doktoranckich. W uroczystościach uczestniczyła Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
3 października uroczysta inauguracja studiów doktoranckich i
podyplomowych odbyła się na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Zajęcia na I roku rozpoczęło 20
doktorantów i aż 77 słuchaczy studiów podyplomowych.
Dzień później rok akademicki rozpoczęło 25 doktorantów na
Wydziale Zdrowia Publicznego. Podczas inauguracji władze SUM
reprezentował również Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med.
Damian Czyżewski. 7 października immatrykulacja 29 doktorantów odbyła się na Wydziale Nauk o Zdrowiu. 10 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla 37
uczestników I roku studiów doktoranckich Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, a 14 października
indeksy otrzymało 24 doktorantów Wydziału Lekarskiego w Katowicach.

V Forum Ochrony Zdrowia podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju
W Polsce liczba praktykujących lekarzy jest o około 1/3 niższa niż średnio w Europie. Jesteśmy obecnie szóstym najmłodszym społeczeństwem na Starym Kontynencie. W 2060
roku będziemy czwartym najstarszym. Do tego czasu system
ochrony zdrowia musi się zmierzyć z wyzwaniami w zakresie
zapotrzebowania, finansowania i zasobów ludzkich dostępnych w służbie zdrowia. O tym, w jakim kierunku powinny iść
zmiany dyskutowali uczestnicy debaty pt. Zasoby finansowe i
kapitału ludzkiego w systemie ochrony zdrowia w Polsce w
ramach V Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się podczas
XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. W spotkaniu
uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med.
Damian Czyżewski.
Obecnie liczba praktykujących lekarzy w relacji do populacji w
Polsce jest najniższa w grupie przebadanych krajów w Europie. W 2011 roku, w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypadało zaledwie ok. 219 lekarzy. Co więcej, relatywnie mała
liczba absolwentów kierunków lekarskich może sprawić, że
obserwowana obecnie luka może się w przyszłości jeszcze
bardziej pogłębić. Mała liczba osób zatrudnionych w służbie
zdrowia w połączeniu z brakiem stosownych regulacji prawnych sprawia, że lekarze pracują w kilku miejscach równocześnie. Zdarza się, że ich czas pracy przekracza 300 godzin
miesięcznie. W związku z tym najważniejsze wyzwania, przed
którymi będzie musiała stanąć służba zdrowia to braki kadrowe i niewystarczające finansowanie.
Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego wskazał, że obecnie w Polsce jest
11 uczelni medycznych. Liczba przyjęć nowych studentów jest

niezależna od rektorów. Zwiększenie liczby studentów z punktu
widzenia uczelni nie jest problemem. Problemem jest finansowanie. Roczny koszt kształcenia lekarza wynosi ok. 35 tys. złotych. W
sumie uniwersytet przyjmuje co roku 150 studentów, którzy płacą
za naukę. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w
Krakowie dodał, że co roku rośnie liczba absolwentów, także tych,
którzy kształcą się w języku angielskim. Zwłaszcza wśród tej grupy
poważnym problemem jest migracja. Aż 10 procent absolwentów
opuszcza kraj. W Polsce mamy aż 77 specjalizacji — najwięcej na
świecie.
Natomiast Igor Radziewicz-Winnicki, Wiceminister Zdrowia zwrócił
uwagę na różnice między systemami ochrony zdrowia. W Wielkiej
Brytanii czy Skandynawii większość porad udzielana jest bez konieczności kontaktu z lekarzem. Jego zdaniem rynek niepublicznych usług medycznych szybko się rozwija, natomiast w żaden sposób nie współfinansuje kształcenia lekarzy. Uczestnicy panelu zwrócili także uwagę na problem kształcenia w kierunku profilaktyki.
Poważnym wyzwaniem obecnie jest brak pracy dla dietetyków, czy
fizjoterapeutów. Według Beaty Małeckiej-Libery, Poseł na Sejm RP,
olbrzymim wyzwaniem jest starzejąca się populacja Polski. W
związku z tym należy szkolić pielęgniarki, czy opiekunki osób starszych. Jej zdaniem główny nacisk trzeba położyć na edukację lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dyskusję podsumował Jakub
Szulc odpowiedzialny za Sektor Ochrony Zdrowia w firmie EY, były
sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, którego zdaniem potrzebne jest szersze, ponadresortowe spojrzenie na problemy służby
zdrowia, które pozwoli kompleksowo przyjrzeć się wyzwaniom, jakie
przed nią stoją.
/na podstawie informacji prasowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju/
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Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Uczelni Medycznych
10 października w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi odbyła się Centralna Inauguracja
Roku Akademickiego Uczelni Medycznych, w której uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki. Wśród przybyłych na uroczystość gości obecni
byli m.in.: Prezydent RP — Bronisław Komorowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego — prof. Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia — Aleksander Sopliński, poseł do Parlamentu Europejskiego — Jacek Saryusz-Wolski, Główny
Inspektor Sanitarny — Marek Posobkiewicz. Uroczystość
Inauguracji poprzedziło spotkanie Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych. Podczas spotkania
dyskutowano między innymi o skutkach ewentualnej, obligatoryjnej konsolidacji szpitali klinicznych oraz o kształceniu praktycznym studentów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w związku z wprowadzeniem nowych
standardów kształcenia. Przeprowadzono również II turę
Konkursu „Samo Rządź” 2014 r. Po zakończeniu obrad
Rektor UM w Łodzi, prof. Paweł Górski zaprosił gości na
krótki spacer po Centrum Dydaktycznym i Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uczelni.

XLVII inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu Śląskiego
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się 1 października 2014 r. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. W
programie inauguracji przewidziano m.in. przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, immatrykulację studentów oraz wystąpienie przedstawicieli nowo
przyjętych studentów i doktorantów, nadanie tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego profesor Zlatici Plašienkowej z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, profesorowi Vladimirovi Leško z Uniwersytetu Pavla
Jozefa Šafárika w Koszycach, docentowi dr. Adamowi W.
Jaroszowi. Podczas inauguracji wręczona została także
nagroda „Pro Scientia et Arte”. Nagrodę przyznaną w
uznaniu wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych w
dziedzinie nauk humanistycznych i artystycznych otrzymał
prof. zw. dr hab. Krystyna Turek. W uznaniu wybitnych
osiągnięć naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych nagrodę
odebrał prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Czy Arktyka może rządzić światem?”.

źródło: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Inauguracja roku akademickiego w Akademii
Muzycznej w Katowicach
14 października 2014 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach odbyła się inauguracja jubileuszowego 85. roku akademickiego 2014/2015. W uroczystości
wziął udział JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Wykład inauguracyjny pt. „Cantare amantis est. Piękno, miłość, muzyka” wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. Wieczorem odbył się
Koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach towarzyszący inauguracji.

Inauguracja Roku Akademickiego w
Uniwersytecie Ekonomicznym
2 października br. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował rok akademicki 2014/2015. Śląski Uniwersytet Medyczny
reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski. W wystąpieniu inauguracyjnym JM Rektor UE prof. dr
hab. Leszek Żabiński nawiązał do półmetka kadencji, a także do
zmian, które dokonały i dokonują się na uniwersytecie oraz ogólnie
w szkolnictwie wyższym. Wykład inauguracyjny pt. „W kierunku nowoczesnej konsumpcji” wygłosił prof. dr hab. Sławomir Smyczek,
Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu.

Inauguracja roku na Politechnice Śląskiej
Rok akademicki 2014/2015 na Politechnice Śląskiej został uroczyście zainaugurowany w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul.
Konarskiego 18B w Gliwicach 1 października. Wykład inauguracyjny
wygłosił Metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała Prorektor ds. Studiów i
Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik.
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Posiedzenie Podkomisji ds. zdrowia
publicznego
9 października w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego
dotyczące stanu wiedzy na temat e-papierosów. W
posiedzeniu uczestniczył kierownik Zakładu Chemii
Ogólnej i Nieorganicznej SUM prof. dr hab. n. med.
Andrzej Sobczak. Profesor wraz z zespołem prowadzi
badania naukowe dotyczące oceny bezpieczeństwa
stosowania e-papierosów poprzez określenie dawek
nikotyny pobieranych przez ich użytkowników.
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Inauguracja roku akademickiego
Akademii Sztuk Pięknych
Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w dniu
10 października 2014 r. w auli Uczelni. SUM reprezentowała
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk.
Inauguracji towarzyszyła wystawa jubileuszowa Rektora
pierwszej kadencji ASP w Katowicach — prof. Michała Klisia.

Był też jednym z organizatorów Pierwszego Światowego
Forum Badań nad Nikotyną (Global Forum on Nicotine), które odbyło się w dniach 27-28 czerwca w Warszawie.

Otwarcie siedziby NOSPR w Katowicach
1 października nastąpiło otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, w którym
udział wziął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Podczas uroczystego koncertu wystąpił
światowej sławy wirtuoz fortepianu Krystian Zimerman
wraz z wieloma innymi znanymi artystami.
Sercem obiektu jest sala koncertowa z 1800 miejscami,
rozmieszczonymi na kilku poziomach, i estradą dla 120osobowej orkiestry oraz chóru. Nad jej akustyką czuwała
japońska Nagata Acoustics, jedna z dwóch najlepszych
pracowni akustycznych na świecie. Aby uzyskać odpowiednie warunki do wykonywania, odbioru i rejestracji
muzyki symfonicznej, stworzono — w skali 1:10 — model
akustyczny tej sali. Obiekt mieści również salę kameralną
dla mniejszych form muzycznych, która pomieści 300
widzów. Zadbano też o otoczenie obiektu; w jego otoczeniu powstał amfiteatr terenowy i „ogrody zmysłów". Autorem projektu architektonicznego jest Konior Studio.

Przebudowa Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii oraz Centralnej
Sterylizatorni WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
15 września 2014 r. Prorektor ds. Klinicznych SUM dr
hab. n. med. Damian Czyżewski wziął udział w prezentacji zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr
2 w Jastrzębiu Zdroju. W ramach przeprowadzonej inwestycji w piwnicy bloku zabiegowego przygotowano szatnie, magazyny i pomieszczenia techniczne. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmuje ponad 600 m2
parteru Bloku Zabiegowego. Zwiększono liczbę stanowisk intensywnej terapii z 8 do 12. Na pierwszym piętrze
budynku zlokalizowano Centralną Sterylizatornię.

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył
się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 r. Wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora
MŚP zainaugurowanego w 2011 roku — poprzednie trzy edycje
Kongresu dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Udział w pracach Rady Programowej
Kongresu wziął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. W kongresie uczestniczył Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

XII edycja konkursu grantowego Fundacji
Polpharma rozstrzygnięta
25 czerwca Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof.
dr hab. n. med. Krystyna Olczyk uczestniczyła w uroczystości wręczenia grantu Laureatce XII edycji konkursu na
finansowanie projektów badawczych oraz nagród Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych. Uroczystość zorganizowana
przez Zarząd i Radę Naukową Naukowej Fundacji Polpharmy odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
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Międzynarodowa Konferencja "Bądź Zdrów"
W dniach 7-8.10.2013 r. w Hucisku na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej, odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Bądź
Zdrów", organizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski. Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor
SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki i Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. W Konferencji wzięła
udział m.in. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab.
n. med. Krystyna Olczyk, która wygłosiła wykład pt. „Rola Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w kształceniu kadr Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. prof. Krystyna Olczyk otrzymała także statuetkę Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddział Śląsk.

Prof. Tadeusz Ceypek - lekarz i artysta
4 lipca 2014 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbył się
wernisaż wystawy Prof. Tadeusz Ceypek-lekarz i artysta. Otwarciu wystawy towarzyszyła sesja naukowa. Prof. Tadeusz Ceypek
urodził się w 1904 r. we Lwowie. 1946r. przyjechał na Górny
Śląsk, gdzie osiedlił się w Zabrzu. Ten wybitny otolaryngolog
prowadził długoletnie pionierskie badania m.in. w zakresie
audiologii przemysłowej, klinicznej i dziecięcej, urazów akustycznych słuchu u osób zatrudnionych w przemyśle, profilaktyki i ochrony słuchu, chirurgii onkologicznej w otolaryngologii,
rentgenologii otolaryngologicznej oraz rehabilitacji słuchu.
Zmarł w 1990 r., został pochowany w Katowicach. Pozostawił
po sobie ponad 170 kadrów, które znajdują się w zbiorach
„Działu Kresów i Kultur Pogranicza” Muzeum Górnośląskiego w
Bytomiu. Zachowane zdjęcia świadczą o zamiłowaniu do fotografii oraz poznawania ludzi wraz z otaczającą ich rzeczywistością. W otwarciu wystawy udział wziął Prorektor ds. Klinicznych
dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

VII Kongres Młodej Farmacji

W dniach 26-29 września 2014 r. w Krakowie odbył się VII
Kongres Młodej Farmacji, zorganizowany przez Zespół Sekcji
Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda
Farmacja. Zrzesza ona ponad 500 studentów i absolwentów
farmacji z dziewięciu ośrodków akademickich w Polsce. W
otwarciu Kongresu uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. Krystyna Olczyk, pełniąca funkcję Opiekuna Ogólnopolskiego Zespołu Sekcji Studenckich Młoda Farmacja, z ramienia Prezydium Zarządu Głównego PTFarm. Kongres Młodej Farmacji to jedno z największych wydarzeń skupiających przyszłych farmaceutów reprezentujących najważniejsze
ośrodki akademickie w Polsce.

Uroczystość wręczenia Wyróżnień im.
św. Kamila
12 lipca br. w Teatrze Nowym w Zabrzu, odbyła się uroczystość
wręczenia Wyróżnień im. św. Kamila. Wyróżnienie to ustanowione zostało Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2001 r.,
aby uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością
społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza. W tym roku Kapituła, po rozpatrzeniu wniosków, postanowiła przyznać Wyróżnienie im. św. Kamila: pani Elżbiecie
Godyń, panu Marianowi Nowakowi oraz Fundacji Śląskiego
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W uroczystości uczestniczył
Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Spotkanie w Śląskiej Izbie Lekarskiej
16 września w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem lekarzy, tegorocznych absolwentów, którym wręczono ograniczone prawa wykonywania zawodu. W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Szkolenia
Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk,
konsultanci wojewódzcy i inni zaproszeni goście.

95-lecie Polskiej Policji
24 lipca, z okazji 95. rocznicy powstania Polskiej Policji, w
Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” odbyła się uroczystość oraz cykl imprez towarzyszących z okazji Święta
Policji. Wśród przybyłych na Galę gości był m.in. Prorektor
ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu
kompanii reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w
Katowicach oraz koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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10-lecie Fundacji Śląskie Centrum Chorób
Serca

W dniach 10-13 września 2014 roku w Wiśle odbył się
XVIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Bogatemu programowi Zjazdu towarzyszyła urozmaicona oferta kursów i warsztatów. Patronat nad
Zjazdem objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki.

Uroczystość otwarcia Oddziału Rehabilitacji
Ogólnorozwojowej i Oddziału Rehabilitacji
Neurologicznej w Centrum Pediatrii im. Jana
Pawła II w Sosnowcu.
Otwarcie odbyło się 18 września br., z udziałem małżonki prezydenta RP Anny Komorowskiej. Za ok. 8,2 mln zł rozbudowano i
zmodernizowano budynek szpitalny. Uruchomiono dwa nowe oddziały — Rehabilitacji Ogólnorozwojowej oraz Rehabilitacji Neurologicznej. Oddział Rehabilitacji Ogólnorozwojowej zapewnia kompleksową rehabilitację dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi i
reumatologicznymi. Dysponuje 20 łóżkami. Oddział Rehabilitacji
Neurologicznej z 10 łóżkami prowadzi hospitalizację dzieci z
uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
W uroczystości otwarcia nowych oddziałów szpitala uczestniczyli:
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, przedstawiciele Zarządu Województwa
Śląskiego — Marszałek Mirosław Sekuła, Wicemarszałek Aleksandra Skowronek oraz Członek Zarządu, Arkadiusz Chęciński.

Porozumienie o współpracy Sosnowieckiego
Parku Naukowo-Technologicznego z
Politechniką Śląską w Gliwicach
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, koncesjonariusz
Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, w dniu 2
lipca podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Politechnikę Śląską reprezentował Prorektor
ds. Organizacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Leszek Blacha, natomiast Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu — Prezes
Zarządu Grzegorz Dąbrowski.
W spotkaniu wzięli udział również członkowie Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, m.in. Prorektor ds.
Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna
Olczyk.

Święto Miasta Zabrze
27 września 2014 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
odbyła się uroczystość z okazji 92. rocznicy nadania Zabrzu praw miejskich. W obchodach udział wzięła Prorektor
ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk.

10 października w auli im. profesora Zbigniewa Religi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, odbyła się uroczystość związana z 10. rocznicą działalności Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Prof. dr hab. n. med. Marian
Zembala, Przewodniczący Rady Fundacji oraz Agnieszka
Gucwa-Lukoszczyk, Prezes Zarządu Fundacji podsumowali
działalność. Podczas Jubileuszu uczestnicy wysłuchali wystąpienia prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Strojka, konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, który opowiedział
o cukrzycy, jako problemie społecznym. Z kolei Grzegorz
Hudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
przedstawił wykład pt. Epidemiologia wczoraj i dziś. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała statuetkę
"Dziękujemy za okazane serce...". Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentował dr hab. n. med. Damian
Czyżewski.

XI Spotkanie Klubu Chirurgów
Endokrynologicznych
W dniach 18-20 września 2014 r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie odbyło się XI Spotkanie Klubu Chirurgów Endokrynologicznych — Postępy w chirurgii
endokrynologicznej. W otwarciu spotkania uczestniczył Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

Od Makro do Nano
W dniach 3-6 września w Wiśle odbyło się XLVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików
i Cytochemików organizowane po raz pierwszy przez
Oddział Śląski PTHC. Sympozjum „Od makro do nano —
nowe horyzonty i nowe możliwości w naukach podstawowych i klinicznych” odbywało się pod honorowym
patronatem JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.

3rd International Seminar on Behavioral
Methods
W dniach 18-20 września br. w Szczyrku odbyła się konferencja „ 3rd International Seminar on Behvioral Methods”
zorganizowana przez Centrum Medycyny Doświadczalnej
SUM. Konferencja dotyczyła metod behawioralnych stosowanych w badaniach zwierząt. W spotkaniu uczestniczyło
grono zagranicznych prelegentów będących ekspertami w
swych dziedzinach. Patronat nad seminarium objął JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.
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Bezcenne wspomnienia
Biblioteka Główna SUM w ostatnich miesiącach wzbogaciła się o
kolejne wspomnienia profesorów opisujących początki działalności naszej uczelni. Profesor Waldemar Janiec w tekście
„Niezapisane w indeksie. Nasze studia w Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1954–1961” wspomina swoich mistrzów i nauczycieli w pięćdziesiątą rocznicę uzyskania dyplomu lekarza. Profesor Ryszard Brus przysłał trzy wspomnienia: w pierwszym, „Moje
pasje. Działalność dokumentacyjno-fotograficzna i filmowa”, opowiada o swoim hobby, dzięki któremu dziś dysponujemy unikatowymi zdjęciami i filmami przedstawiającymi osoby i wydarzenia
związane z ówczesną Śląską Akademią Medyczną. Drugie jest
barwną relacją okraszoną czarno-białymi zdjęciami z zajęć w Studium Wojskowym w latach 1954–1961. Trzecie wspomnienie
przywołuje „Obozy społeczno-wychowawcze studentów Śląskiej
Akademii Medycznej pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflarskiego (1961–1976)”, w których Profesor brał udział jako uczestnik,
współpracownik i dokumentalista, więc opis działalności naukowej, diagnostycznej i leczniczej jest szczegółowy, barwny, pełen
anegdot i spostrzeżeń bacznego obserwatora, a postać profesora
Szaflarskiego przedstawiona z szacunkiem i podziwem należnym
Jego dokonaniom.

Studencki ruch naukowy—
monografia

Wszystkie te relacje są dostępne on-line w prowadzonej przez
Bibliotekę Główną SUM bazie Centrum Dokumentacji Dziejów
Medycyny i Farmacji Górnego Śląska w module II „Śląski Uniwersytet Medyczny (baza pełnotekstowa)” w dziale Wspomnienia
(http://dokument.sum.edu.pl/baza_monograficzna_opis.asp ).
Tym z Państwa, którzy nie znają jeszcze naszej bazy, polecamy też
lekturę wcześniej zamieszczonych tam relacji profesorów Grzegorza Opali, Wojciecha Pluskiewicza, Andrzeja Bętkowskiego oraz
doktorów Zygfryda Wawrzynka i Antoniego Rybickiego.
Zapraszamy też do nadsyłania do Redakcji bazy
(dokument@sum.edu.pl ) swoich wspomnień, które pozwolą
uchronić od zapomnienia pionierskie czasy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Mgr Joanna Miozga
Dział Bibliografii i Dokumentacji
Biblioteki Głównej SUM
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