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12 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w auli im.
prof. dr. hab. n. med. Witolda Zahorskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie odbyło się pożegnanie akademickie prof. dr hab. n. med. Anny DyaczyńskiejHerman.
Uroczystość poprowadziła Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna
Lewin-Kowalik, która przedstawiła sylwetkę
Pani Profesor. Następnie głos zabrał JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki: „Jako lekarz, który 35 lat temu
rozpoczynał pracę zawodową pod skrzydłami
Pani Profesor nie jestem w stanie wyobrazić
sobie, czym byłaby śląska i polska anestezjologia i intensywna terapia bez Anny Dyaczyńskiej-Herman, która od początku istnienia
Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie do roku 2003 kierowała stworzoną przez siebie jednostką. Przez wiele lat, jako
konsultant wojewódzki sprawowała opiekę i
czuwała nad działalnością kilkudziesięciu
oddziałów na terenie województwa śląskiego.
W gronie anestezjologów z uznaniem mówiliśmy o niej: „Matka”, „Mateczka” – bo taka
była i tak nas traktowała. Jej wiedza, doświadczenie i talent organizacyjny przyczyniały się
przez lata do podnoszenia poziomu anestezji i
intensywnej terapii oraz ratowania chorych w
stanach zagrożenia życia.” – wspominał prof.
Jałowiecki.
Następnie głos zabrali goście, dzieląc się swoimi wspomnieniami i żegnając śp. prof. Annę
Dyaczyńską-Herman: Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan

Zejda, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab.
n. med. Piotr Knapik, Konsultant Krajowy w
dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza,
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji prof. dr
hab. n. med. Janusz Andres, Przewodnicząca
Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr
hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i
Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med.
Hanna Misiołek, Przewodniczący Oddziału
Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc, Kierownik
Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i
Leczenia Bólu Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik,
Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem
Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach — Ireneusz Ryszkiel, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej — dr
Jacek Kozakiewicz, dr n. med. Alicja Macheta z Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
prof. dr hab. n. med.
Elżbieta SokółKobielska z Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy, prof. dr hab. n. med. Janina Suchorzewska emerytowana profesor
GUMed i wieloletni kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Gdańsku, prof. dr hab. n. med. Jolanta Dobosz —
emerytowany pracownik SUM oraz prof. dr
hab. n. med. Bogusław Okopień — kierownik
Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego
w Katowicach.
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Profesor Anna Dyaczyńska-Herman 1933-2014
Profesor Anna Dyaczyńska-Herman od początku swojej kariery naukowej i dydaktycznej
była związana ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Jej życiorys to przykład oddania pracy i ludziom.
Od ukończenia w 1959 roku studiów medycznych na Wydziale Lekarskim w Zabrzu
przeszła w naszej Uczelni wszystkie szczeble kariery, od wolontariusza do profesora
zwyczajnego. W centrum jej zainteresowań zawsze były chirurgia oraz anestezjologia, w
obu dziedzinach uzyskała specjalizację II stopnia.
Systematycznie pokonywała kolejne szczeble kariery, w 1968 roku uzyskała stopień
naukowy doktora nauk medycznych, a po kilku latach doktora habilitowanego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Zaledwie po 10 latach od ukończenia studiów
została kierownikiem Oddziału Anestezjologii w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej w
Katowicach, sprawując nadzór na działalnością anestezjologów w całej ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej.

Zdj. CDDMiF

Od roku 1974 do zakończenia swej pracy zawodowej Pani Profesor była kierownikiem
najpierw Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Reanimacji, przekształconego w
1981 roku w Katedrę i Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii posadowioną w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Katedra pod kierownictwem Profesor Anny Dyaczyńskiej-Herman prowadziła i koordynowała działalność naukową, dydaktyczną oraz diagnostyczno-leczniczą w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii, rea-

nimacji oraz pomocy doraźnej w stanach zagrożenia życia na terenie wielu klinik i oddziałów klinicznych Uczelni.
Dorobek naukowy Pani Profesor jest bogaty i obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych
oraz 60 streszczeń i doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Pani Profesor była autorką cenionych w kraju podręczników
oraz skryptów.
Przez wszystkie te lata Profesor Anna Dyaczyńska-Herman pełniła jednocześnie wiele istotnych funkcji zarówno w Uczelni, jak i poza
nią. Była miedzy innymi Prodziekanem Wydziału Pielęgniarskiego (w latach 1978-1980) oraz członkiem Senatu (od 1990 do 2003
roku) Śląskiej Akademii Medycznej. Przez wiele lat sprawowała funkcję konsultanta wojewódzkiego oraz regionalnego w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii. W latach 1996-2000 pełniła z wybory funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną była honorowana wieloma odznaczeniami i nagrodami.
Panią Profesor wyróżniał humanizm, otwarcie na potrzeby innych, oddanie młodzieży studenckiej oraz życzliwość i skromność. Żyła
dla innych, zawsze wyciągała swoją pomocną dłoń, zawsze można było liczyć na Jej wsparcie i bezinteresowność. Wraz ze swym mężem profesorem Zbigniewem S. Hermanem, wybitnym farmakologiem klinicznym, tworzyli niepowtarzalny duet, który w życiu cenił
prostotę i transparentność. Przykładem takiej Ich działalności dla innych i na rzecz innych było przekazanie w 2004 swojego majątku
Polskiej Akademii Umiejętności, celem założenia funduszu na zagraniczne stypendia w najlepszych na świecie ośrodkach naukowych
dla młodych lekarzy szkolących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz farmakologii klinicznej.
Kolejnym niezmiernie ważnym przykładem działalności Pani Profesor było wspieranie i promowanie aktywności naukowej anestezjologów. Najlepszym dowodem na wielką skuteczność w tej dziedzinie było promotorstwo około 50 przewodów doktorskich oraz imponująca liczba 9 wykształconych przez siebie samodzielnych pracowników nauki, w tym 4 obecnych profesorów tytularnych.
Olbrzymi szacunek i uznanie całego środowiska polskich anestezjologów zyskała Profesor Anna Dyaczyńska-Herman, która jako ówczesny Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii zaangażowała się czynnie w rozwiązanie problemu ogólnopolskich protestów anestezjologicznych w latach 1998-1999 i doprowadzenie do wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzeń w
sprawie tak zwanych standardów anestezjologicznych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa chorych znieczulanych i leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.
Pozostanie Pani Profesor na zawsze z nami, w pamięci naszej i naszych potomnych.
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Grand Prix targów Brussels Innova 2014 dla prof. Aleksandra Sieronia

Prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry
i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz firma FASER zostali laureatem
najważniejszej nagrody zakończonych 15
listopada 63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014 — Grand Prix
jury Innova 2014 za najlepszy europejski
wynalazek.

bakteriologicznej rany, a więc wpływa na
jej lepsze gojenie.

Prof. Aleksander Sieroń zaprezentował w
Brukseli nowatorskie urządzenie OXYBARIA S — służące do jednoczasowej hyperbarii tlenowej i ozonoterapii.

Niewielka waga oraz mobilność aparatury
umożliwiają jej zastosowanie także w
warunkach leczenia domowego, w domach opieki oraz w wielospecjalistycznych szpitalach obejmujących zwłaszcza
oddziały angiologii, diabetologii, chorób
wewnętrznych oraz geriatrię.

Oxybaria S to unikalne, do tej pory nigdy
nie zastosowane, połączenie jednoczasowego działania tlenu o podwyższonym
ciśnieniu i ozonu na otwartą, zwłaszcza
przewlekłą ranę. Umożliwia to uzyskanie zwiększonego stężenia tlenu w tkance, czyli lepsze gojenie przy równoczesnym
wykorzystaniu bakteriobójczego działania
ozonu, co sprzyja utrzymaniu czystości

Klasyczne leczenie hiperbaryczne ran
przewlekłych stosowane w komorze hiperbarycznej wymaga inwestycji w dużą komorę rzędu 5 mln złotych. Koszt Oxybarii
S to 50 tys. zł, co oznacza, że zakup aparatury jest bardziej dostępny dla szpitali,
przychodni, prywatnych praktyk lekarskich
czy lekarzy praktykujących ogólnie.

Szacuje się, że liczba chorych w Polsce z
ranami przewlekłymi, obejmująca pacjentów ze stopą cukrzycową, odleżynami oraz
tzw. owrzodzeniami goleni (podudzi), to
blisko pół miliona osób. W Europie chorych z tego powodu jest od 3 do 5 mln

ludzi. Każde zmniejszenie liczby amputacji
kończyn dolnych jest ważne i ten wynalazek może mieć na tę liczbę istotny wpływ.
Za swoje nowatorskie urządzenie prof.
Aleksander Sieroń został również nagrodzony Złotym Medalem Ministra Edukacji
Narodowej Rumunii oraz Złotym Medalem
z wyróżnieniem, grupy jurorów wystawy
Brussels Eureka 2014.
W tegorocznej edycji targi zgromadziły
rozwiązania z 14 krajów świata: Belgii,
Chorwacji, Francji, Iranu, Mołdawii, Malezji, Maroka, Malty, Polski, Rosji, Rumunii,
Tajwanu, Tajlandii, Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 96 wynalazków, które
mieli okazję zaprezentować m.in. Pani
Prezydentowej Annie Komorowskiej oraz
Panu Ambasadorowi Arturowi Harazimowi,
którzy odwiedzili polskie stoiska w drugim
dniu targów.

Śląski Uniwersytet Medyczny wyróżniony za awans o 22 miejsca w rankingu PRODOK 2014
14 listopada w Warszawie odbyła się Gala konkursu Prodok 2014,
którego celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz Instytutu PAN,
które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów
oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ciągu roku awansował w
rankingu aż o 22 miejsca, za co otrzymał wyróżnienie VII Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczenia — PRODOK 2014”.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości honorowych oraz
laureatów konkursu. Następnie głos zabrała Wiceminister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz.
Wyróżnienie dla SUM odebrała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz reprezentant Doktorantów SUM Wojciech Maruszczyk. W konkursie uczestniczyć mogły
polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w
rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Str. 4

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dwa projekty SUM wybrane w konkursie Uniwersytet Młodych Wynalazców

Dwa projekty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: „Od ucznia do
naukowca — wprowadzenie do technik
biologii molekularnej” oraz „Kuchnia molekularna, czyli nauka w gastronomii” otrzymały dofinansowanie w konkursie Uniwersytet Młodych Wynalazców zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
„Od ucznia do naukowca — wprowadzenie
do technik biologii molekularnej” — to projekt, którego celem jest umożliwienie zdolnym licealistom nawiązania kontaktu ze
środowiskiem akademickim, a także poznania kolejnych etapów procesu badawczego i zapoznania się ze specyfiką realnej
pracy w laboratorium, podczas realizacji
konkretnego projektu badawczego w obszarze biologii molekularnej. Uczestnicy
wspólnie zaplanują eksperyment polegający na określeniu cytotoksyczności wybranych chemioterapeutyków używanych w
onkologii na linie komórek nowotworowych, przeprowadzą własnoręcznie wszystkie etapy eksperymentu i dokonają analizy
uzyskanych danych, przy wykorzystaniu
poznanych metod badawczych, samodzielnie przygotują hodowlę komórkową i wykonają potrzebne analizy.
Praktyczne poznanie warsztatu badawczego stosowanego podczas realizacji badań
podstawowych umożliwi uczestnikom projektu dalszy rozwój naukowy oraz zrozumienie ograniczeń związanych z prowadzeniem badań i dostępną metodyką. Dzięki
programowi uczniowie zdobędą nową wiedzę, zgodną z ich zainteresowaniami, co
ułatwi im w przyszłości praktyczną realiza-

cję swoich pomysłów badawczych. Projekt realizowany będzie w Katedrze i
Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach-Ligocie.
W ramach zajęć warsztatowych „Kuchnia
molekularna, czyli nauka w gastronomii”
uczniowie będą mieli możliwość poznania nie tylko różnorodnych technik stosowanych w kuchni molekularnej, ale i
rozwijania swojej kreatywności w zakresie łączenia smaków i tekstur („food
designe”).
Kuchnia molekularna — (inaczej kuchnia
kreatywna) to taki rodzaj obróbki żywności, który wykorzystuje wiedzę naukową,
przede wszystkim z dziedziny chemii i
fizyki. Jest to nowy trend w światowej
gastronomii, którego założeniem jest
przygotowywanie potraw tylko ze składników najlepszej jakości i w nowej aranżacji. Do obróbki surowców używa się np.
ciekłego azotu, alginianów, soli wapnia,
agaru, gumy guar, karagenu. Kuchnia
molekularna stawia sobie za cel osiągnięcie idealnego, czystego i doskonałego smaku potraw, przy użyciu wyłącznie
świeżych i naturalnych składników, serwowanych często w zaskakujących formach, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność gotowych produktów. Pozwala na
tworzenie nowych kształtów, łączenie
różnych smaków i tekstur.
Uczniowie biorący udział w programie
będą mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe. W ramach kursu zapoznają
się z różnorodnymi technikami kuchni
molekularnej, metodyką prowadzenia
badań naukowych, metodami analizy

danych i opracowywaniem publikacji naukowych, tworzeniem i prowadzeniem strony internetowej o tematyce kulinarnej.
Ponadto uczniowie nabędą wiedzę na
temat dodatków do żywności, ich zastosowania, potencjalnej szkodliwości, nauczą
się interpretowania informacji zawartych
na etykietach produktów spożywczych
oraz wykształcą kompetencje związane z
wystąpieniami publicznymi, prowadzeniem eksperymentów kulinarnych i warsztatów kuchni molekularnej. Projekt realizowany będzie przez kadrę naukowodydaktyczną Zakładu Promocji Zdrowia
Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego SUM.
Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę
między szkołami i uczelniami. W ramach
programu uczniowie i ich nauczyciele
będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z
kadrą akademicką projekty naukowe,
korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz
laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.
Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego
maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z
czterdziestu wybranych w konkursie Uniwersytet Młodego Wynalazcy. Pieniądze
przeznaczone zostaną m.in. na zakup
drobnej aparatury naukowo-badawczej i
odczynników, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jedną z dwóch
uczelni medycznych (obok Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku), których projekty zostały wybrane w konkursie.
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Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę o współpracy
z Uniwersytetem Cambridge
Badania na styku prawa i medycyny mające na celu np. pomoc nieletnim ofiarom przestępstw będą możliwe dzięki podpisanej w sobotę w Białymstoku
umowy o współpracy uniwersytetów z Białegostoku i Katowic z prestiżowym
Uniwersytetem Cambridge w Wielkiej Brytanii.
Ze strony polskiej do międzynarodowej sieci badawczej, która będzie się zajmować rozwiązywaniem prawnych i medycznych aspektów zdrowia człowieka,
przystąpiły: lider konsorcjum — Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa)
oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach.
Umowę podpisali w Białymstoku Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) prof. Emil Pływaczewski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku prof. Adam Krętowski i Dziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Violetta
Skrzypulec-Plinta. Dokumenty podpisano na konferencji nt. ginekologii dziecięcej, która ma być jedną z dziedzin współpracy. Ze strony Uniwersytetu w
Cambridge umowę podpisał w Wielkiej Brytanii — a było to widać za pośrednictwem łącz internetowych — znany na świecie kryminolog prof. Lawrance W.
Sherman, dyrektor Instytutu Kryminologii Uniwersytetu Cambridge.
Naukowcy chcą prowadzić wspólne badania, wnioskować o ich finansowanie,
organizować konferencje naukowe i wydawać wspólne publikacje, bo prawo i
medycyna są ze sobą nierozerwalnie związane np. w takiej dziedzinie jak ginekologia dziecięca - mówiła Prodziekan Wydziału Prawa, profesor UwB Ewa
Guzik-Makaruk.
Wspólne badania mają dotyczyć m.in zjawisk na styku prawoznawstwa, kryminologii i medycyny. "Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną, nauką, która obala szereg mitów. Kryminologia wymaga wyjścia poza pewien schemat. Kryminologia łączy się z psychiatrią, socjologią, medycyną, naukami biologicznymi. Dlatego też nasza sieć będzie zajmowała się problemami o charakterze interdyscyplinarnym. Zdrowie człowieka jest pewną klamrą, która spaja te wszystkie nasze koncepcje badawcze" - wyjaśnił Dziekan Wydziału Prawa UwB prof. Emil Pływaczewski.
Już zapowiedział, że w 2015 r. w ramach utworzonej właśnie sieci planowana jest konferencja nt. problemu wykluczenia społecznego. Naukowcy chcą szukać diagnoz, sposobów na rozwiązywanie problemów do zastosowania w praktyce, np. w służbie zdrowia.
"Przede wszystkim chcemy się pochylić nad losami ofiar przestępstw, patologii społecznych i polepszyć ich sytuację" - mówił dziennikarzom Pływaczewski. Dodał, że na Wydziale Prawa powołano np. komisję zajmującą się takimi zagadnieniami jak przemoc czy rasizm. "Ofiary przestępstw wymagają głębokiego wsparcia, zarówno w procesie karnym, jak i w zakresie szeroko rozumianych aspektów związanych z administracją" - powiedział Pływaczewski i dodał, że czasami dopiero badania kryminalistyczne obnażają - jak mówił - słabości istniejących rozwiązań.
Na badanie takich zagadnień jak molestowanie czy gwałt stawia w ramach powstałej sieci badawczej Śląski Uniwersytet Medyczny.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. Violetta Skrzypulec-Plinta powiedziała PAP, że styk prawa i medycyny jest wciąż niedoskonały. "My się prawa nie uczymy, a prawnicy nie uczą się medycyny. W związku z tym jest wiele takich punktów, które muszą nas
połączyć" - powiedziała i dodała, że np. istotne jest zwracanie uwagi na sposób postępowania zgodny z zasadami etyki i w trosce,
żeby niczego nie pominąć w takich sytuacjach jak dziecko molestowane seksualnie czy też zgwałcona kobieta.
"Jak nam prawnicy mogą pomóc, żebyśmy mogli dokładnie dokonywać obdukcji kobiety zgwałconej, molestowanej? Jak nauczyć
medyków prawa, żeby zgodnie z tym prawem potrafili zgłosić właściwie podejrzenie o molestowaniu, bo my się ciągle boimy, prawda? My się boimy zapytać, a pacjentka nie mówi. A może jednak trzeba pytać, a może trzeba nas nauczyć trochę prawa, byśmy mogli więcej pomóc dzieciom, kobietom, chłopcom, mężczyznom. Będziemy walczyć mocno o edukację" – podkreśliła.
Zaznaczyła, że ważne jest na przykład wypracowanie systemu i edukowanie, by dzieci zaczepiane przez obcych o złych zamiarach,
umiały się obronić. Dlatego naukowcy liczą także na to, że w ramach wspólnych badań uda się znaleźć rozwiązania na temat skutecznej edukacji.

/Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl/
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Otwarcie Centrum Sportowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
spotkanie „Z innego poziomu …do rodziny”

23 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego
obiektu sportowego mieszczącego się na terenie kampusu
Uczelni w Katowicach-Ligocie.
Uroczystość otworzył dr hab. Ryszard Plinta, kierownik Zakładu
Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o
Zdrowiu SUM. Następnie głos zabrali JM Rektor SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta.
W uroczystości wzięli udział również: przedstawiciele władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydziałów
SUM, Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON — Anna Wandzel,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Katowice.
W budynku znajduje się wielofunkcyjna sala gimnastyczna wraz
z przestronnym zapleczem sanitarnym, sala fitness, pomieszczenia do aktywności ruchowej adaptowanej i sportu osób niepełnosprawnych, a także sale dydaktyczne.
W jednostce odbywają się zajęcia wychowania fizycznego dla
wszystkich kierunków na wydziałach: Nauk o Zdrowiu, Lekar-

skim w Katowicach, Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz
Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
W nowym budynku są prowadzone także zajęcia dla studentów fizjoterapii m.in. aktywność ruchowa adaptowana, sport
osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych oraz aktywna rehabilitacja.
W obiekcie odbywają się również treningi sekcji Akademickiego Związku Sportowego SUM takich jak: piłka koszykowa,
piłka ręczna, piłka siatkowa, fitness, tenisa stołowego oraz
treningi na siłowni.
Inwestycja kosztowała 5 mln zł. Pieniądze pochodziły ze środków własnych uczelni oraz PFRON-u.
Otwarcie nowego obiektu było połączone ze spotkaniem „Z
innego poziomu… do rodziny”. To kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM. W tym roku
zaproszenie przyjęli m.in. Elżbieta i Adam Kujawa oraz Joanna
Soworka-Wojniak, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami
związanymi z macierzyństwem i rodziną. Spotkaniu towarzyszył
pokaz tańca na wózkach w wykonaniu utytułowanej pary tanecznej Katarzyny Błoch i Marka Zaborowskiego.
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Pan Mahendra M. Patel odznaczony Medalem SUM
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, JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
odznaczył Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pana Mahendrę M. Patela - Dyrektora Generalnego Hope
Medical Institute, firmy rekrutującej kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Indii na studia w języku angielskim na Wydziale
Lekarskim SUM w Katowicach.
W uroczystości wręczenia Medalu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n.
med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów
prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. n. med. Jan Duława, a także bliscy, przyjaciele i współpracownicy Pana Mahendry M. Patela.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współpracuje z Firmą HMI od 1996 r. Dzięki podjętej współpracy, polegającej przede
wszystkim na rekrutacji kandydatów na studia, a także reklamowaniu i rozpowszechnianiu programu edukacyjnego realizowanego
w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła
kształcenie w tym języku.
Długoletnia współpraca z instytucją zarządzaną przez Pana Mahendrę M. Patela przyczyniła się m.in. do uzyskania przez SUM akredytacji Medical Board of New York oraz Medical Board of California. Stwarza to nie tylko ogromne szanse studentom na odbywanie
szkolenia poza granicami Polski, ale przede wszystkim daje absolwentom naszej uczelni możliwość aplikowania o rezydentury w
najlepszych i renomowanych ośrodkach w większości amerykańskich stanów.
Hope Medical Instutite odegrało ponadto bardzo ważną rolę w procesie uzyskania przez uczelnię akredytacji NY State Department
of Education (DOE), dzięki czemu studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji ze środków rządowych USA.

Przystąpienie do inicjatywy Joint Action

inactivity” w Priorytecie 1. Promoting health, preventing diseases and fostering supportive environments for healthy lifestyles taking into account the ”health in all policies” principle.
Celem Wspólnych Działań jest promowanie zdrowia w Europie
poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania
współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią
dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w
zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie.
7 listopada 2014 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie "Health Info Day" państw będących członkami Unii Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia była Consumers, Health and Food Executive Agency — European Comission
(CHAFEA).
Dzięki zaangażowaniu Pani Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego dr hab. n. farm. Elżbiety Grochowskiej-Niedworok,
w dniu 20 października 2014 r. Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach uzyskał mianowanie Ministra Zdrowia do udziału we Wspólnych Działaniach tzw. Joint Actions w ramach III
Programu Zdrowia UE w temacie: “Facilitating the sharing of
good practices between the EU Member States on national
policies related to unbalanced dietary habits and physical

Przedstawicielem Polski w temacie "Nutrition and Physical
Activity" była Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr
hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok.
W ramach przydzielonych tematów, uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do przygotowania propozycji działań, które
znalazłyby zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich
UE.
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Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego w Katowicach
W dniu 21 listopada 2014 r. w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowali: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski. W uroczystości udział wzięli również: Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezydent Katowic Marcin Krupa,
władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, absolwenci i ich rodziny.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono ponad 200 absolwentom, w
tym 9 kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim. Uroczysty wykład pt. „Kardiochirurgia w XXI wieku” wygłosił prof. dr
hab. n. med. Andrzej Bochenek. W trakcie uroczystości absolwenci
złożyli przysięgę lekarską.

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
W dniu 21 listopada 2014 r. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
odbyło się dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: JM Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata MańkaSzulik, Wiceprezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Rafał Kiełkowski, ks.
Andrzej Plaskowski — Duszpasterz Akademicki, władze Wydziału,
nauczyciele akademiccy oraz bliscy i rodziny absolwentów. Uroczysty wykład wygłosił prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała. Następnie absolwenci złożyli przysięgę lekarską i odebrali dyplomy.
Dyplomy ukończenia studiów wręczono 150 absolwentom kierunku
lekarskiego oraz 112 absolwentom kierunku lekarskodentystycznego.

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
W dniu 14 listopada 2014 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego z
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM odbyło się dyplomatorium absolwentów kierunków analityka medyczna, biotechnologia
medyczna i kosmetologia.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prodziekan prof. dr
hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień, prodziekan prof. dr
hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, prodziekan dr hab. n.
techn. Danuta Wiechuła oraz Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych dr n. med. Teresa Kurzawa, nauczyciele akademiccy oraz absolwenci i ich rodziny. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 53 absolwentów kierunku analityka medyczna, 33 kierunku
biotechnologia medyczna oraz 48 kierunku kosmetologia.
Po otrzymaniu dyplomów ukończenia studiów absolwenci kierunku
analityka medyczna złożyli ślubowanie i otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Str. 9

Newsletter Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dyplomatorium Wydziału Nauk o Zdrowiu
W dniu 27.10.2014 roku w Auli-A3 im. Prof. W. Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18,
odbyło się dyplomatorium absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom dokonała prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta —
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Na uroczystość została zaproszona Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
dr Mariola Bartusek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż absolwenci kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i fizjoterapia powinni być dumni z wykonywania swojego zawodu.
W uroczystości ponadto udział wzięli: Prodziekani WNoZ: prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz oraz dr hab. n. hum. Lesław Niebrój,
który wygłosił bardzo interesujący wykład pt.” Czy praca może (nie) być pasją”
Swoją obecnością uroczystość uświetnili promotorzy, recenzenci, pozostali nauczyciele akademiccy. Ponadto w uroczystości wzięli
udział członkowie rodzin absolwentów, przyjaciele, znajomi oraz pracownicy Dziekanatu.
W imieniu absolwentów podziękowania władzom Uczelni, Wydziału oraz wszystkim nauczycielom akademickim, za pomoc w zdobyciu
wiedzy, dzięki której mogą profesjonalnie wykonywać swój zawód, służąc pomocą i wsparciem w najtrudniejszych chwilach życia — w
obliczu choroby, rehabilitacji, cierpienia i śmierci, złożyła mgr Katarzyna Zborowska.
Następnie Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studenckiego Pani Agata Grzyb, podziękowała za dotychczasową działalność

Inauguracja Uniwersytetu Licealisty
23 października 2014 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej odbyła się inauguracja Uniwersytetu Licealisty. W uroczystości
wzięli udział: Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab.
n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
oraz Koordynator ds. Programu Uniwersytetu Licealisty dr hab. n.
med. Tomasz Francuz. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab.
n. med. Krzysztof Ziaja
Uniwersytet Licealisty jest prowadzony przez Wydział Lekarski
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a jego celem
jest popularyzacja studiów w obszarze medycznym, pogłębianie
wiedzy i zainteresowań licealistów w zakresie nauk ścisłych, a
także zainteresowanie najzdolniejszych z nich nauką w Śląskim
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
W projekcie edukacyjnym mogą brać udział uczniowie drugiej i trzeciej klasy liceum, które zawarło porozumienie z SUM w zakresie
sprawowania opieki merytorycznej. W tej chwili współpracę z Uczelnią podjęło już 26 placówek. Do projektu może dołączyć każde
liceum przeprowadzające egzamin maturalny z biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.
Uczniowie, którzy chcieli przystąpić do Uniwersytetu Licealisty musieli uzyskać w poprzednim roku szkolnym ocenę co najmniej dobrą, z przedmiotów biologia, chemia, matematyka i fizyka lub posiadać inne osiągnięcia np. uczestnictwo w olimpiadach (zawody II
lub III stopnia). O przyjęciu do programu decydował wynik przeprowadzonego testu. W ten sposób wyłoniono 40 najlepszych uczniów.
Po zakończeniu cyklu kształcenia licealiści biorący udział w projekcie będą mogli przystąpić do egzaminu końcowego organizowanego przez SUM w formie konkursu ogólnopolskiego dla uczestników Uniwersytetu Licealisty. Laureaci konkursu uzyskają dodatkowa
liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, co pozwoli im na uzyskanie wyższej lokaty na liście rankingowej.
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Prof. V. Skrzypulec-Plina Przewodniczącą Rady
Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta została po raz kolejny wybrana Przewodniczącą Rady
Programowej Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet. Misją Fundacji jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Polek i ich rodzin
oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości
opieki zdrowotnej dla kobiet. Fundacja zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa.

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM
27 października o godzinie 15.00 w Centrum Dydaktycznym
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku .
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizowany przez Wydział
Nauk o Zdrowiu SUM po raz pierwszy. W tym roku zajęcia
rozpocznie ok. 100 osób. Słuchacze odebrali legitymacje z rąk
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyny Olczyk oraz Prodziekana WNoZ prof. dr hab. n. med.
Czesława Marcisza, a także wysłuchali wykładu inauguracyjnego przygotowanego przez Prodziekana WNoZ dr hab. n.
hum. Lesława Niebroja pt. Humanizacja medycyny: czego
pacjent może oczekiwać od lekarza.
Na zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych
uczelni, słuchacze będą mieć możliwość poszerzenia wiedzy w
zakresie profilaktyki chorób, promocji zdrowia i zdrowego
stylu życia.

Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Wydziale Lekarskim z Oddziałem LekarskoDentystycznym SUM
29 października 2014 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu zainaugurowali rok akademicki 2014/2015.
Uroczystość otworzyła dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka,
kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie uczestników
powitali: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n.
med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym SUM prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek oraz zaproszeni goście: Prezydent Zabrza Małgorzata MańkaSzulik i Przewodniczący Rady Miasta Marian Czochara.
Na inauguracji obecni byli również Prodziekani: WLZ — dr hab. n.
med. Zenon Czuba i Wydziału Nauk o Zdrowiu — prof. dr hab. n.
med. Czesław Marcisz, a także prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner,
kierownik Katedry Biochemii oraz dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral, kierownik UTW Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Uczestnicy odebrali legitymacje
z rąk Pani Prorektor prof. Krystyny Olczyk , a następnie wysłuchali
wykładu inauguracyjnego prof. dr hab. Macieja Misiołka pt.:
„Schorzenia nowotworowe głowy i szyi — jak zapobiegać?”
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Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
w Sosnowcu
W dniach 23-24 października 2014 r. na Wydziale Farmaceutycznym
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM odbyły się
Dni Otwarte. Bogaty program warsztatów przygotowało ponad 20 katedr. Każdego dnia kampus odwiedziło ok. 400 osób, głównie młodzieży szkolnej. Dni Otwarte przygotowywane były głównie z myślą o
młodzieży, która niedługo stanie przed wyborem kierunku studiów,
dlatego wszyscy chętni mogli się także zapoznać z metodami prowadzenia ćwiczeń, wyposażeniem sal laboratoryjnych i przykładowymi
ćwiczeniami. Była to także okazja do spotkania z nauczycielami akademickimi oraz studentami z Samorządu Studenckiego i Kół Naukowych.
Więcej: Dni Otwarte WF w Sosnowcu

Dzień Otwarty Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym 13 listopada Dniu Otwartym
Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach.
Tegoroczny program przygotowany przez pracowników i studentów WNoZ
prezentował się wyjątkowo bogato. Warsztaty i wykłady odbywały się na
Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Centrum Dydaktycznym WNoZ, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz w Obiekcie Sportowym Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.
W programie znalazły się m.in. warsztaty z zakresu symulacji porodu przedstawione na fantomach położniczych, ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, pokaz iniekcji domięśniowych i pobierania krwi, podstawy
nauki jazdy na wózku inwalidzkim, praktyczny pokaz pracy położnej w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, techniki masażu klasycznego, prezentacja i pokaz samobadania piersi na fantomach, kinezyterapia bierna,
muzyczno-ruchowe formy aktywności i wiele innych.
Więcej: Dzień Otwarty WNoZ

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pierwszego Wieku

5 listopada w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej
i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM odbył się Dzień
Otwarty Uniwersytetu Pierwszego Wieku zorganizowany dla
dzieci w wieku 9-13 lat.
Wśród licznych, przygotowanych przez pracowników i studentów WNoZ, atrakcji znalazły się m.in.: wykład pt. „Nauka
nie tylko dla mola”, zajęcia warsztatowe: z zabawą za pan
brat, szkoła pleców dla dzieci — by ciało mnie nie bolało,
elementy nowoczesnej diagnostyki i terapii, nowoczesne
położnictwo, elektrogimnastyka, pokazy sztuk walki oraz
pokonywanie barier architektonicznych i pokaz jazdy na
wózku.
Więcej: Dzień Otwarty UPW
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Zespół Oddziału Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego
Lekarzem Rynku Zdrowia 2014
23 października 2014 r. w Warszawie odbyła się Gala wieńcząca pierwszy dzień X Forum Rynku Zdrowia, podczas której już po raz dziewiąty
wręczono Portrety Polskiej Medycyny.
Laureatem w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia 2014 został zespół lekarzy Oddziału Kardiochirurgii SPSK Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im.
prof. Leszka Gieca w składzie: prof. Marek Deja, dr Magdalena Mizia,
dr Marcin Malinowski, dr Wojciech Kruczak. Zespół lekarzy Oddziału
Kardiochirurgii Górnośląskiego Centrum Medycznego w KatowicachOchojcu przeprowadził 14 lipca 2014 roku operację naprawy zastawki
mitralnej w bijącym sercu. Nowatorski zabieg polegał na wszczepieniu
pacjentowi, cierpiącemu na niewydolność serca i towarzyszącą jej wadę zastawki mitralnej, specjalnego implantu — silikonowej opaski systemu BACE, oplatającej serce. Była to pierwsza implementacja systemu BACE w Polsce.
W kategorii Podmioty Niepubliczne laureatem została firma Enterprise Investors, jeden z ważniejszych inwestorów finansowych na
polskim rynku medycznym. W ostatnim czasie Enterprise Investors inwestuje poważne środki m.in. w sieć ośrodków diagnostyki onkologicznej, a także centra radioterapii, w tym nowoczesny ośrodek radioterapii, który działa na terenie Uniwersyteckiego Centrum
Okulistyki i Onkologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Złoty skalpel 2014
Dwa projekty zrealizowane w szpitalach klinicznych SUM: zabieg leczenia mózgu u 10letniej dziewczynki za pomocą Gamma Knife wykonany w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii oraz zabieg wszczepienia silikonowego implantu BACE przeprowadzony w
Górnośląskim Centrum Medycznym zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu redakcji Puls Medycyny — Złoty Skalpel 2014. Projekty zalazły się w gronie dziesięciu najlepszych z całej Polski. W tegorocznej edycji konkursu Złoty Skalpel zwyciężył Zespół Hemodynamiczny Kliniki Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych CMKP z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, kierowany przez prof. dr. hab. Adama Torbickiego.

Nagroda Państwowej Inspekcji Pracy dla Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii
Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach uplasowało się na III miejscu w konkursie organizowanym przez Państwową
Inspekcję Pracy pod nazwą "Pracodawca — organizator pracy bezpiecznej" w kategorii dużych firm województwa śląskiego
(zatrudniających powyżej 250 osób).
Założeniem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w
ich zakładach zagrożeń.
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Corocznie 14 listopada, w rocznicę urodzin
odkrywcy insuliny — Fredericka Bantinga,
na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy (World Diabetes Day).

śląskich miast dołączała do zamówień
ulotki z informacjami na temat cukrzycy
oraz serwetki z logo WDD (World Diabetes Day).

Podobnie jak w poprzednich latach, w obchody włączył się śląski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA - Poland. Tegoroczną edycję
World Diabetes Day zaplanowano z niespotykanym dotychczas rozmachem.

14 listopada o godz. 17.00 na dworcu
autobusowym w Tarnowskich Górach
studenci zorganizowali flash mob, mający
na celu zwrócenie uwagi na problematykę cukrzycy. Wieczorem katowicki Spodek i gliwicka Radiostacja, podobnie jak
tysiące innych budynków na całym świecie, zostały podświetlone na niebiesko.
Jest to kolor symbolizujący World Diabetes Day.

Cukrzyca jest chorobą, z którą może zetknąć się każdy — czy to jako pacjent, członek rodziny kogoś cierpiącego na cukrzycę
czy świadek zasłabnięcia osoby chorej na
ulicy. Dlatego chcieliśmy dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób w każdym wieku - tłumaczy Gniewko Więckiewicz
ze śląskiego oddziału IFMSA-Poland.
Z myślą o najmłodszych studenci przygotowali m.in. konkursy plastyczne w przedszkolach. Oprócz tego odbył się również
konkurs internetowy na najciekawsze zdjęcie osoby ubranej na niebiesko, a także
warsztaty diabetologiczne dla studentów
medycyny SUM. Dodatkowo między 10 a
16 listopada część restauracji na terenie

Dzień później odbyła się ogólnopolska
akcja IFMSA-Poland zorganizowana w
centrach handlowych, podczas której
członkowie Stowarzyszenia przeprowadzali badania profilaktyczne oraz udzielali
informacji na temat cukrzycy. Na Śląsku
akcja odbywała się w CH Platan w Zabrzu
i CH 3 Stawy w Katowicach. Po otrzymaniu wyników badań, każda osoba była
kierowana do punktu edukacyjnego wyposażonego w materiały informacyjne
dotyczące norm wysokości glikemii, ci-

śnienia tętniczego oraz ulotki na temat
zdrowego odżywiania i zalecanej aktywności fizycznej.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że
bardzo wielu przyczynom cukrzycy, takim
jak zła dieta, brak ruchu czy otyłość, jesteśmy w stanie zapobiegać - podkreśla
Gniewko Więckiewicz - Bardzo ważną
sprawą jest też szybkie rozpoznanie choroby. Staraliśmy się wyczulić pacjentów
na konieczność wczesnego zgłaszania się
do lekarza, co zmniejsza niebezpieczeństwo rozwoju niebezpiecznych powikłań.
Cukrzyca stanowi obecnie jedną z najczęstszych niezakaźnych chorób na świecie. Co 10 sekund diagnozuje się cukrzycę u kolejnej osoby, co 6 sekund ktoś
umiera z powodu jej powikłań. Według
statystyk Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) choruje już 382 mln
osób, a do 2035 roku liczba ta może
wzrosnąć do 592 mln. W Polsce na cukrzycę cierpi ok. 3 mln osób.

Cukrzyca - Twój styl Życia - konsultacje dietetyków, pomiar glukozy oraz degustacje potraw

SPSK nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum
Medyczne im. prof. L. Gieca wraz z Restauracją Patio
zorganizowało z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
wydarzenie medyczne „Cukrzyca — Twój styl Życia” które
odbyło się 14 listopada w siedzibie Szpitala w budynku
kardiologii. Uczestnicy mieli możliwość skonsultowania
się z dietetykiem, skorzystania z pomiaru glukozy oraz
degustacji smacznych potraw z niskim indeksem glikemicznym przygotowanych przez kucharzy z Restauracji
Patio.
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LX Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP
W dniach 23-26 października odbyła się jubileuszowa konferencja KWSM PSRP zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jednym z punktów spotkania była konferencja
„Półmetek reformy”, podczas której analizowano zmiany jakie
zaszły i jakie zajdą w związku z wprowadzeniem nowelizacji
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. W spotkaniu wzięła udział Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med.
Joanna Lewin-Kowalik oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr
Jacek Kozakiewicz.

Sukces studentów SUM w konkursie SAMO-RZĄDŹ
9 października w Łodzi Rektorzy Akademickich Uczelni Medycznych w II etapie konkursu Samo-Rządź wybrali najlepsze projekty
realizowane przez Samorządy Studenckie. W kategorii Akcja
promująca zdrowie I miejsce zdobyli ex aequo : Samorząd Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za akcję „Udar”,
nie dziękuję!” oraz Samorząd Studentów CM UJ „Pogotowie
Dietetyczne” . Studenci SUM zdobyli również wyróżnienie w kategorii Inicjatywa społeczna za akcję „Dzień Kobiet ze Zdrowiem”.

Inauguracja roku akademickiego w AWF Katowice

W dniu 24 października w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/015. Uroczystość przypadła dokładnie w 25. rocznicę śmierci Patrona Uczelni, jednego
z najwybitniejszych himalaistów świata, Jerzego Kukuczki.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach reprezentowała
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk. Podczas uroczystości
JM Rektor AWF Katowice prof. dr hab. Adam Zając złożył na
ręce prof. dr hab. n. med. Grzegorza Opali list gratulacyjny z
okazji nadania tytułu Profesora Honorowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
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"Udar? Nie, Dziękuję!"- akcja studentów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
Studenci Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach pomagają mieszkańcom Śląska poznać
przyczyny i objawy występowania udarów mózgu. W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej pod hasłem "Udar? Nie Dziękuję!" odbyło się
spotkanie z mieszkańcami Częstochowy, którego celem było zapoznanie mieszkańców z zagrożeniami występowania udarów. Wydarzenie
odbyło się dzięki zaproszeniu i organizacji Klubu Od Juniora Do Seniora. Studentki Marta Grabowska oraz Aleksandra Barylak podczas przeprowadzonego w dniu 25 października br. wykładu zapoznały uczestników spotkania z pierwszymi symptomami udaru mózgu, wyjaśniły przebieg leczenia takiego schorzenia, a także wyjaśniły w jaki sposób unikać wystąpienia udaru. Prelekcję zakończyła dyskusja z uczestnikami
spotkania, podczas której mogli rozwiać wszelkie swoje obawy uzyskując odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dodatkowym atutem zorganizowanego wydarzenia była możliwość zmierzenia podstawowych parametrów biochemicznych istotnych dla występowania zagrożenia udarem. Uczestnicy mogli poddać się analizie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi, masy ciała, wzrostu i ciśnienia krwi. Uczestnikom wręczono również materiały informacyjne mówiące o tym czym jest udar, jakie
są jego pierwsze objawy i co zrobić jeśli je u siebie zaobserwujemy, a
także jak prowadzić swoje życie, aby zdecydowanie zmniejszyć ryzyko
incydentu udarowego. Poza materiałami informacyjnymi uczestnicy
otrzymali upominki związane z prowadzoną kampanią informacyjną.
Przeprowadzona akcja ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu i skali występowania udaru mózgu, gdyż choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w
Polsce. Do udziału w planowanym wydarzeniu zaproszono również
przedstawicieli życia społecznego i politycznego miasta Częstochowy.
Zaproszenie przyjął dr Ryszard Majer — rzecznik praw osób starszych,
który uświetnił spotkanie swoją obecnością. Ponieważ spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, planowane są kolejne.
/Michał Kosowski
Przewodniczący WSS WLK /

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Okulistyczna
Stereopsja, czyli zdolność widzenia przestrzennego, możliwości jej poprawy,
a także profilaktyka niedowidzenia — to niektóre z tematów, jakie zostały zaprezentowane podczas odbywającej się 15 listopada w Katowicach IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Okulistycznej. Podczas konferencji zaprezentowano prace z dziedziny okulistyki, które zostały przeprowadzone przez studentów kół naukowych uczelni medycznych z całej Polski. Podobnie jak
w poprzednich latach nad wartością merytoryczną czuwała komisja ekspertów, którą w tym roku tworzyli : prof. Ewa Mrukwa-Kominek — kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz
członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, prof. Wanda Romaniuk — konsultant krajowy z dziedziny okulistyki, prof.
Bożena Romanowska-Dixon — kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki i Onkologii
Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz
dr hab. Dorota Pojda-Wilczek — opiekun Okulistycznego Koła Naukowego przy
Katedrze i Klinice Okulistyki SUM Katowicach. Panel dyskutantów odnosił się
do najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach. Udział w konferencji dał możliwość szerszego zapoznania się z wybraną problematyką z zakresu okulistyki.
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Jubileusz 25-lecia odrodzonej Śląskiej Izby Lekarskiej.
Urban. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: dr
Stanisław Borysławski, Józef Krupiński, Marek Potempa i Adam Tiszler. Wśród wyróżnionych znalazły się także najdłużej zatrudnione
pracownice biura ŚIL, odznaczone Złotymi
Medalami za Długoletnią Służbę: Krystyna
Pietryka, Jolanta Swoboda i Róża Wróbel.

W listopadzie minęło ćwierć wieku od reaktywacji Śląskiej Izby Lekarskiej. W 1989
roku I Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał swoich przedstawicieli, którzy od podstaw
zaczęli organizować oraz budować zręby
śląskiego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Aby uczcić to historyczne wydarzenie, 22 listopada w katowickim Domu Lekarza odbyło się spotkanie jubileuszowe,
adresowane przede wszystkim do członków samorządu, którzy przez ostatnie 25
lat uczestniczyli w jego pracach i przyczynili się do umacniania idei samorządności.
W auli zasiadła tylko część, spośród blisko
tysiąca pięciuset lekarzy i lekarzy dentystów, którzy przez te lata pracowali w organach ŚIL. „Każdy, kto mówi o jakiejś instytucji, mówi o ludziach, którzy ją tworzą. I
tak jest przy okazji 25-lecia izb lekarskich.
Słowa i określenia powtarzają się:
„zapaleni entuzjaści, zaangażowani działacze, pracowici, oddani samorządowcy”- ale
za każdym z tych określeń przecież jest
konkretny człowiek.” – mówił Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
dziękując wszystkim za lata oddanej i wytężonej pracy na rzecz samorządu lekarskiego.
Prezes podziękował także zaprzyjaźnionym
instytucjom, samorządom zawodowym i
środowiskom uniwersyteckim, za współpracę która pozwala na podejmowanie
przez ŚIL szerokiej gamy działań. Dzięki
pomocy i życzliwości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego od kilku lat udaje się organizować w Katowicach kursy atestacyjne
do specjalizacji z interny i pediatrii
(odbywające się wcześniej tylko w Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie), a przy dodatkowym wsparciu Uniwersytetu Śląskiego prowadzić studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.
W trakcie spotkania wicewojewoda śląski,
Piotr Spyra wręczył odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego
Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: dr Jan Cieślicki, Adam Dyrda, Krystian Frey, Grzegorz Góral, Janusz Heyda,
Jerzy Rdes, Krzysztof Ślaski i Tadeusz

Obecnie Śląska Izba Lekarska jest drugą co
do wielkości w kraju, należy do niej 16 526
lekarzy i lekarzy dentystów, w tym ponad
dwustu belwederskich profesorów, niewiele
mniej doktorów habilitowanych, ponad dwa
tysiące doktorów nauk medycznych oraz
11 893 lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje spośród 77 specjalizacji
lekarskich i 9 lekarsko-dentystycznych. ŚIL
jest właścicielem swojej siedziby „Domu
Lekarza” w Katowicach im. dr Andrzeja Mielęckiego (30 listopada mija 150 lat od Jego
urodzin), „Domu Lekarza Seniora” w Sosnowcu, Hotelu „Pro Medico” w Warszawie —
bazy noclegowej zakupionej z myślą o lekarzach i lekarzach dentystach, którzy np. z
powodów szkoleniowych muszą przebywać w
stolicy.
Jednak początki były skromne: jedna maszyna do pisania i użyczone półtora piętra w
starej kamienicy w centrum Katowic przy ul.
Pocztowej. Od tego czasu minęło siedem
kadencji samorządowych, w których Okręgowej Radzie Lekarskiej przewodziło czterech
prezesów: dr Zygfryd Wawrzynek (kadencja
w latach 1989-1993), dr Wojciech Marquardt (II i III kadencja 1993-2001), dr Maciej
Hamankiewicz (IV i V kadencja 2001-2009)
oraz piastujący funkcję prezesa od 2009 r.
dr Jacek Kozakiewicz. Wszyscy zasiedli
przed zgromadzonymi w Domu Lekarza
uczestnikami uroczystości oraz zaproszonymi gośćmi, by powspominać ludzi, niektóre
fakty, sukcesy i osiągnięcia, składające się
na najnowszą historię ŚIL.
Najnowszą, bo początki Śląskiej Izby Lekarskiej sięgają już 1934 roku, kiedy to została
ustanowiona rozporządzeniem ówczesnego
ministra opieki społecznej (pierwsze wybory
odbyły się w 1935 r.). Po drugiej wojnie światowej Izba wznowiła swoją działalność, lecz
w 1951 roku z mocy ustawy władz komunistycznych została rozwiązana, podobnie jak
samorząd lekarski i lekarsko-dentystyczny w
całej Polsce. Wraz z powstaniem
„Solidarności” i inicjatywami podejmowanymi przez lekarzy i stomatologów zrzeszonych
m.in. w Polskim Towarzystwie Lekarskim,
pojawiły się szanse na jej odrodzenie. Ostatecznie zrealizowane przez posłów na Sejm
IX kadencji. 17 maja 1989 r. uchwalili oni
ustawę o izbach lekarskich, która weszła w
życie z początkiem 1990 r. otwierając tym
samym nowy rozdział lekarskiej samorządności.

Wśród znakomitych gości uroczystości
jubileuszowej, obok wicewojewody śląskiego Piotra Spyry znaleźli się m.in.:
Michał Luty — Wiceprezydent Miasta
Katowice, prof. Jan Duława — Prorektor
ds. Nauki SUM, dr hab. Damian Czyżewski — Prorektor ds. Klinicznych SUM,
prof. Jan Zejda — Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, prof. Maciej Misiołek — Dziekan Wydziału Lekars k ieg o z O ddz i ał em Le ka rs ko Dentystycznym w Zabrzu, prof. Czesław
Marcisz — Prodziekan Wydziału Nauk o
Zdrowiu SUM, dr Maciej Hamankiewicz
— Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr
Jerzy Dosiak — Przewodniczący
O/Katowice PTL, dr Mariola Bartusek —
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, adw. Roman Kusz —
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, not. Jacek Wojdyło —
Prezes Rady Izby Notarialnej, radca
prawny Katarzyna Palka-Bartoszek —
Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Katowicach, dr Zofia Orzechowska — Prezes O/Śląskiego STOMOZ, Małgorzata Ziółkowska — Dyrektor
oddziału TU Inter Polska w Katowicach,
prof. Andrzej Matyja — Prezes ORL w
Krakowie, dr Klaudiusz Komor — Prezes
ORL w Bielsku Białej, dr Jarosław Wanecki — Prezes ORL w Płocku, dr Jerzy
Friediger — Wiceprezes ORL w Krakowie,
dr Mariusz Malicki — Wiceprezes ORL w
Częstochowie, dr Paweł Wróblewski —
Wiceprezes ORL we Wrocławiu, prof. UŚ
Zygmunt Woźniczka — z Zakładu Teorii i
Historii Kultury, propagator inicjatywy
prezesa ŚIL dla powstania na Śląsku
Muzeum Historii Medycyny, a także laureaci najwyższego wyróżnienia Śląskiej
Izby Lekarskiej „Wawrzynu Lekarskiego”
— dr Maria Trzeciak, prof. Szczepan
Łukasiewicz, prof. Kazimierz Marek,
prof. Władysław Nasiłowski.
Zwieńczeniem spotkania jubileuszowego
był recital Marii Meyer, artystki Teatru
Rozrywki w Chorzowie, która porwała
publiczność autorską interpretacją znanych piosenek musicalowych i kabaretowych. W ramach wydarzeń związanych
ze srebrnym jubileuszem, wiosną przyszłego roku wydana zostanie monografia
25-lecia odrodzonej Śląskiej Izby Lekarskiej, w której przypomniany zostanie
dorobek wszystkich siedmiu kadencji,
składy osobowe organów izbowych, najważniejsze daty i wydarzenia minionego
ćwierćwiecza. Na jej stronach znajdą się
także zdjęcia i relacja z uroczystości
jubileuszowej.
/na podst. tekstu Śląskiej Izby Lekarskiej, zdj. ŚIL/
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XI Konferencja „Profilaktyka w Medycynie” 2014

W dniach 24-25 października br. w Auli A3 im. Prof. Witolda
Zahorskiego odbyła się XI Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”, zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu SUM pod
Honorowym Patronatem JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był
prof. dr hab. Zbigniew Gąsior, kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach-Ochojcu.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Władz Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego: Jego Magnificencja Rektor Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach — prof. Przemysław
Jałowiecki, Prorektor ds. Nauki prof. Jan Duława, Prorektor ds.
Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds.
Klinicznych dr hab. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr Bernadeta Kuraszewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Violetta Skrzypulec-Plinta oraz prodziekani WNoZ prof. Czesław
Marcisz i dr hab. Lesław Niebrój, Prodziekani Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jerzy Wojnar i prof. Andrzej Witek,
Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu dr hab. Jacek Kasperski, Kierownik
Dziekanatu WNoZ mgr Maria Jachimczak oraz goście: Dyrektor
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ireneusz Ryszkiel, Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz oraz przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych w Katowicach.
Uroczystość otworzył prof. Zbigniew Gąsior przedstawiając rolę
profilaktyki w zmniejszeniu zachorowalności i chorobowości w
społeczeństwie. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał JM
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław
Jałowiecki.
Konferencja poświęcona była zagadnieniom profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Wykład
inauguracyjny wygłosił prof. Jan Duława. W czasie 5 Sesji wygłoszono 31 referatów. W pierwszym dniu Konferencji odbyła się
Sesja Chorób Układu Krążenia, Sesja Onkologiczna oraz Sesja

Studencka, w czasie której studenci oraz doktoranci Wydziału
Nauk o Zdrowiu wygłosili 16 prezentacji. W przygotowaniu Sesji
Studenckiej uczestniczyli studenci Kół STN, Samorząd Studencki oraz Prodziekan Grażyna Markiewicz-Łoskot, dr Grażyna Franek i dr Zofia Nowak-Kapusta. W czasie dwóch Sesji Multidyscyplinarnych w drugim dniu Konferencji przedstawiono zagadnienia z zakresu diabetologii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii,
dermatologii, pediatrii i geriatrii. Prezentowane referaty zawierały aktualne wytyczne postępowania służące poprawie skuteczności działań zapobiegawczych i leczniczych. Wykładowcami
byli: prof. Andrzej Pająk z Collegium Medicum UJ, prof. Józef
Drzewoski (UM Łódź) oraz z SUM prof. Anna Obuchowicz, dr
hab. Jan Szewieczek, prof. Zbigniew Gąsior, prof. Bogusław
Okopień, prof. Katarzyna Mizia-Stec, prof. Ligia BrzezińskaWcisło, prof. Irena Krupka-Matuszczyk, prof. Sergiusz Nawrocki,
prof. Andrzej Witek, dr hab. Zbigniew Lorenc, dr hab. Bogdan
Michalski, prof. Jerzy Sikora, prof. Czesław Marcisz. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników: lekarzy,
pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów, a także studentów.
Podczas Konferencji chętni mogli zwiedzić wystawę firm farmaceutycznych i sprzętowych.
/prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior/
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Postępy w arytmologii i elektroterapii - relacja z Konferencji
Dr hab. n. med. Tomasz Kukulski (Zabrze)
Tematyka konferencji prezentowana w trakcie siedmiu sesji
dydaktycznych i części praktycznej obejmowała nowości z zakresu elektrokardiograficznej diagnostyki nieinwazyjnej, inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca oraz metod obrazowania stosowanych w arytmologii i elektroterapii. W części dotyczącej farmakoterapii zaburzeń rytmu serca przedstawiono
zalety i ograniczenia stosowania leków przeciwarytmicznych,
zwłaszcza tych najnowszych. Ze względu na szczególne znaczenie problemu, oddzielną sesję poświęcono praktycznym aspektom prewencji udaru mózgu w migotaniu przedsionków.

W dniach 24-25.10.2014 odbyła się pierwsza edycja Konferencji
„Postępy w arytmologii i elektroterapii” przygotowanej przez zespół I
Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec. Spotkaniu patronował Jego Magnificencja Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Przemysław
Jałowiecki. Władze SUM podczas konferencji reprezentował Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski. Konferencja
uzyskała również patronaty trzech sekcji Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego: Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcji Echokardiografii oraz Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca.
Uczestnicy otrzymali punkty edukacyjne każdej z Sekcji, jak również
punkty edukacyjne Śląskiej Izby Lekarskiej.
W spotkaniu uczestniczyło 102 lekarzy — Konferencja dedykowana
była dla „lekarzy praktyków”, głównie kardiologów i internistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Wśród
wykładowców byli wybitni eksperci w zakresie arytmologii oraz elektrofizjologii, co pozwoliło na osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania.
Aktywny udział w Konferencji wzięli:
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin) - konsultant
krajowy z zakresu kardiologii, przewodniczący Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca PTK
Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza (Katowice)
Dr hab. n. med. Iwona Cygankiewicz prof. nadzw. (Łódź) - przewodnicząca Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
Dr n. med. Anetta Lasek-Bal (Katowice) - neurolog
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. med. Anetta Undas (Kraków) - redaktor naczelny Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Dr hab. n. med. Artur Fuglewicz (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior (Katowice) - były przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze) - przewodniczący Oddziału
Katowickiego PTK, przewodniczący elekt Sekcji Zaburzeń Rytmu
Serca PTK

Program Konferencji uwzględniał także prezentację ciekawych,
niejednokrotnie kontrowersyjnych przypadków klinicznych.
Takim właśnie sytuacjom, trudnym i niejednoznacznym, poświęcona była ostatnia sesja konferencji. Miała ona w pełni
interaktywny charakter, co pozwoliło na dyskusję na temat
kolejności podejmowania decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w prezentowanych przypadkach.
Ciekawym uzupełnieniem wykładów były zajęcia warsztatowe.
W mniejszych grupach, uczestnicy zapoznawali się z zasadami
odczytu kardiowertera-defibrylatora, brali udział w optymalizacji
terapii resynchronizującej z wykorzystaniem echokardiografii,
analizowali wyniki badań telemetrycznych. Jednym z elementów części warsztatowej była prezentacja filmu przygotowanego
przez organizatorów pokazującego „krok po kroku” zabieg ablacji migotania przedsionków.
Konferencja odbyła się w Hotelu Qubus, wsparcie organizacyjne dała firma Business Service Galop, zapewniło to profesjonalną obsługę, również, co przy takich wydarzeniach jest szczególnie ważne, multimedialną.
Warsztaty spotkały się z życzliwym przyjęciem uczestniczących
w nich lekarzy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Takie spotkania przyczyniają się do poszerzania wiedzy, służą wymianie
doświadczeń, są potrzebne. W przyszłym roku zaplanowano
kolejną edycję konferencji, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.
/tekst i zdjęcia: I Katedra i Klinika Kardiologii SUM /
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Sprawozdanie z XIV Konferencji „Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”

W dniach od 9 do 12 października 2014
roku w Ustroniu odbyła się XIV Konferencja
„Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”,
na której jak co roku, wykłady prezentowali
przedstawiciele środowiska medycznego
oraz inżynierowie. Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Inżynierii
Medycznej, Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa
Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Oddział Śląski. Komitetowi Naukowemu
przewodniczył prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, a członkami byli: prof. dr
hab. inż. Romuald Będziński, dr hab. inż.
Grzegorz Chladek, prof. dr hab. inż. Leszek
A. Dobrzański, prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak, prof. dr hab. n. med. Wiesław
Hędzelek, dr hab. n. med. Jacek Kasperski,
prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok, dr
hab. inż. Leszek Klimek prof. PŁ, prof. dr
hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, prof. dr
hab. n. med. Ryszard Koczorowski, prof. dr
hab. n. med. Stanisław Majewski, dr hab. n.
med. Piotr Malara prof. PŚl., dr hab. inż.
Jerzy Margielewicz, prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dr hab.
inż. Grzegorz Milewski prof. PK, dr hab. n.
med. Małgorzata Pihut, prof. dr hab. n.
med. Bogumił Płonka, dr hab. n. med. Lidia
Postek-Stefańska, dr hab. inż. Eugeniusz
Sajewicz prof. PB, prof. dr hab. n. med.
Aleksander Sieroń, dr hab. n. med. Jerzy
Sokołowski prof. UMŁ, prof. dr hab. n. med.
Stanisław Suliborski, prof. dr hab. n. med.
Marta Tanasiewicz, dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz prof. AM, dr hab. n. med.
Grażyna Wiśniewska, prof. dr hab. n. med.
Andrzej Wojtowicz, dr hab. inż. Jarosław
Żmudzki.
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył: Prodziekan Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w
Zabrzu dr hab. n. med. Jacek Kasperski
Kierownik Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i
dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski profesor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a w jego
skład weszli: sekretarz — dr n. med. Barbara Gierat-Kucharzewska, dr n. med. Magdalena Wyszyńska-Chłap oraz członkowie: dr
inż. Marek Plaza, dr hab. inż. Grzegorz Chladek, dr n. hum. Cezary Krawczyk, dr n. med.
Zbigniew Paluch, dr n. med. Aleksandra
Czelakowska, dr n. med. Przemysław Rosak, lek. dent. Rafał Rój, dr n. med. Hanna
Trzeciak, dr n. med. Anna Macura, lek.
stom. Magdalena Jaroszuk-Rogal, lek. dent.
Olaf Gruca, Wiesława Nowocień, Sewer
Kruczkowski.

Inauguracja XIV Konferencji „Biomateriały i
Mechanika w Stomatologii” rozpoczęła się
od uroczystego wręczenia, przyznanej przez
Kapitułę Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Medycznej, Honorowej Nagrody im. Prof.
Wiesława Chladka, w uznaniu wybitnych
zasług na rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej. Statuetki ufundowane
przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, wręczane przez prof. dr hab. n.
med. Stanisława Majewskiego i prof. zw. dr
hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego otrzymali prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. inż. Grzegorz
Milewski, profesor Politechniki Krakowskiej.
Pierwszej sesji przewodniczyli: prof. dr hab.
inż. Leszek A. Dobrzański, prof. dr hab. n.
med. Stanisław Majewski, dr hab. n. med.
Jacek Kasperski, a wykład inauguracyjny na
temat „Uśmierzanie bólu ostrego w stomatologii” wygłosiła prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek. Następnym sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, prof. dr hab. n. med.
Bogumiła Frączak, prof. dr hab. n. med.
Bronisław Kłaptocz; popołudniową pierwszą
sesję poprowadzili: dr hab. n. med. Grażyna
Wiśniewska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz
Milewski, dr hab. n. med. Dariusz Skaba, a
drugą dr hab. n. med. Halina EyChmielewska, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. dr hab. inż. Anna

Ryniewicz. W sobotę pierwszą sesję
poprowadzili: dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof. dr hab. n. med. Ryszard
Koczorowski, drugą sesję poprowadzili
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka, prof.
dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, dr
hab. inż. Jarosław Żmudzki. Kolejnym
sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. inż.
Leszek Klimek, dr hab. inż. Grzegorz
Chladek, dr hab. n. med. Jacek Kasperski oraz dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska, dr hab. inż. Jarosław
Żmudzki, dr hab. inż. Grzegorz Chladek.
Spotkania takie umożliwiają upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem
współpracy medycznych i politechnicznych ośrodków naukowych w zakresie:
technik wytwarzania i oceny właściwości
biomateriałów, zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku
żywego organizmu, biomechaniki układu
stomatognatycznego, oceny biologicznej
biomateriałów stomatologicznych i biotechnologii materiałów.
Zapraszamy na kolejną Konferencję
„Biomateriały i Mechanika w Stomatologii”, która odbędzie się również w Ustroniu w dniach 15-18 października
2015 r.
/Magdalena Wyszyńska-Chłap, Jacek Kasperski,
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki
i Materiałoznawstwa Stomatologicznego w Bytomiu
SUM w Katowicach/
Ryc. 1. Uroczyste wręczanie nagród „im. Prof. Wiesława Chladka” przez prof. dr hab. n. med. Stanisława Majewskiego i prof. zw. dr hab. inż. Leszka A.
Dobrzańskiego i laureaci prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz dr hab. inż.
Grzegorz Milewski prof. PK. oraz Przewodniczący
komitetu organizacyjnego Konferencji dr hab. n.
med. Jacek Kasperski.
Ryc. 2. Sesje naukowe, w których udział wzięli m.in.
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek i Dziekan
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem LekarskoDentystycznym w Zabrzu — prof. dr hab. n. med.
Maciej Misiołek.
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Otwarcie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu
28 października zostało otwarte Centrum Zdrowia Kobiety
i Dziecka w Zabrzu. To jeden z najnowocześniejszych na
południu Polski ośrodków medycznych, świadczących
kompleksowe usługi w dziedzinie ginekologii, położnictwa
i neonatologii. Centrum jest połączone z dotychczasowym
budynkiem Szpitala Miejskiego. Ma trzy kondygnacje.
Znajdują się tam : apteka szpitalna, szkoła rodzenia, kompleks poradni przyszpitalnych, izba przyjęć ginekologii,
trakt porodowy, oddział neonatologiczny oraz dwie sale
operacyjne w tym interaktywna sala do chirurgii laparoskopowej. W uroczystości otwarcia Centrum uczestniczył
JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian
Czyżewski
źródło: www.facebook.com/szpitalzabrze

Otwarcie lądowiska dla helikopterów
w Centrum Leczenia Oparzeń
7 listopada odbyły się uroczystości związane z otwarciem
lądowiska dla śmigłowców sanitarnych oraz nadaniem
CLO imienia dr Stanisława Sakiela. Lądowisko pełnić
będzie funkcje lądowiska sanitarnego dla śmigłowców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla lotów VFR
(według zasad dla lotów z widocznością) zarówno w
dzień jak i w nocy.

Otwarcie zmodernizowanej apteki w WSS nr
5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Wcześniej helikoptery dowożące chorych do
„oparzeniówki” musiały lądować w pobliskim parku, na
katowickim lotnisku Muchowiec lub przy sosnowieckim
Szpitalu im. św. Barbary.

Usprawnia pracę, zwiększa bezpieczeństwo, pozwala na oszczędności. To automatyczny system zarządzania jednostkową dawką leku,
który od listopada działa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Na uroczystym otwarciu zmodernizowanej Apteki Szpitalnej z systemem typu Unit Dose obecna
była Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med.
Krystyna Olczyk.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik,
Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz Prorektor ds. Klinicznych SUM dr hab. n. med. Damian Czyżewski.

X Zabrzańskie Warsztaty Kardiochirurgiczne

IX Polskie Dni Naczyniowe
15 listopada 2014 r. odbyły się kolejne Polskie Dni Naczyniowe zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii
Ogólnej i Naczyń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach. Tematem tegorocznego spotkania w Katowicach było przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych. Dynamiczny rozwój diagnostyki nieinwazyjnej wiąże się z
możliwością coraz dokładniejszej oceny drzewa naczyniowego i precyzyjnego zaplanowania leczenia inwazyjnego.
Istnieje nie tylko perspektywa rozległego zabiegu operacyjnego mającego na celu przywrócenie krążenia, ale także
możliwość małoinwazyjnego leczenia za pomocą PTA implantacji różnego rodzaju stentów, nawet w obszarach
często uprzednio niedostępnych dla chirurgów naczyniowych. Wszystkie te kwestie były omawiane podczas spotkania w Katowicach.

W dniach 6-7 listopada 2014 r. w Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu odbyły się X Międzynarodowe Warsztaty Kardiochirurgiczne i Endowaskularne ”CardioVascular team — postępy w diagnostyce i terapii”.
Warsztaty te mają już dobrą tradycję, wpisując się w system kursów
kształcenia podyplomowego organizowanych dla specjalistów
z kardiochirurgii, rezydentów oraz współpracujących z SCCS chirurgów naczyniowych i endowaskularnych, jak i anestezjologów.
Celem tegorocznych warsztatów było podzielenie się doświadczeniem przez ekspertów z kraju i zagranicy w zakresie strategii postępowania i operacyjnego leczenia rozległych tętniaków łuku aorty
i aorty piersiowo-brzusznej. To właśnie ta grupa chorych włącznie
z chorymi z Zespołem Marfana stanowi nadal zbyt wielki problem
w wielu polskich ośrodkach kardiochirurgicznych i naczyniowych.
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ExpoLAB 2014
29-30 października 2014 r. w Sosnowcu odbyły się 6. Targi
Analityki, Technik i Wyposażenia Laboratorium.
Po raz kolejny liderzy rynku zaprezentowali rozwiązania, techniki i produkty związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: naukowych, medycznych,
przemysłowych, kontrolnych oraz dotyczących ochrony środowiska. Targom towarzyszył cykl konferencji i seminariów dla specjalistów z branży. Drugi dzień uwieńczyło natomiast seminarium diagnostów laboratoryjnych, zorganizowane przez Polskie
Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, oddział w Katowicach.
Targi odbywały się pod patronatem JM Rektora SUM prof. dr
hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.
zdj.: www.exposilesia.pl

Spotkanie w Śląskiej Izbie Lekarskiej
23 października w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się
uroczyste spotkanie z udziałem wszystkich lekarzy i lekarzy
dentystów, którzy w sesji wiosennej 2014 r. uzyskali tytuł specjalisty. W spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego SUM prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, kierownicy specjalizacji, konsultanci wojewódzcy i przewodniczący
towarzystw naukowych. Ponowne spotkanie miało miejsce 5
listopada, również z udziałem Pani Prorektor prof. Krystyny
Olczyk.

Postępy medycyny laboratoryjnej
9 października w Hotelu Angelo w Katowicach odbyła się IV
Konferencja Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny
laboratoryjnej”. W uroczystości otwarcia, jako Gość Honorowy,
wzięła udział Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr
hab. n. med. Krystyna Olczyk. Konferencja ta była głównym
wydarzeniem obchodów 50-lecia PTDL w województwie śląskim. Jej celem było zapoznanie uczestników z najnowszymi
zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Spotkanie z ordynatorami oddziałów
kardiologicznych
Z inicjatywy dr hab. n. med. Marka Gierlotki, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii, 5 listopada odbyło się w
Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkanie
z ordynatorami oddziałów kardiologicznych. Podsumowano
dotychczasowe osiągnięcia śląskiej kardiologii i przedyskutowano problemy i perspektywy tej dziedziny medycyny na kolejne lata.
Przybyłych kardiologów w imieniu wojewody śląskiego Piotra
Litwy przywitał Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Wydziału Nadzoru
nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława.

Walne Zgromadzenie Doktorantów SUM
13 listopada 2014 r. w Sali Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Doktorantów SUM, podczas dokonano wyboru kandydatów do pełnienia następujących funkcji w Samorządzie Doktorantów Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
Przewodniczący Samorządu Doktorantów:



Michał Żorniak

Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów:



Aleksandra Antosz



Joanna Frąckiewicz

Sekretarz Samorządu Doktorantów:



Karol Wądołowski

A także przedstawicieli do Rad i Komisji na kadencję w latach
2014-2016.
Funkcje przedstawiciela Samorządu Doktorantów w Senacie
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz elektorów do Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego pełnią niniejsi doktoranci:
Senat:



Tomasz Janikowski – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Elektorzy do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego:



Michał Żorniak — Wydział Lekarski z Oddziałem LekarskoDentystycznym



Wojciech Maruszczyk — Wydział Lekarski w Katowicach

W spotkaniu uczestniczyła Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk.
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INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW

Szkolenie z symulacji medycznej
W dniu 5.12.2014, w Centrum Dydaktyki i Symulacji
Medycznej, ul. Medyków 8b w Katowicach odbędzie się
szkolenie z symulacji medycznej.
Zapraszamy nauczycieli prowadzących i planujących
prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej w roku
akademickim 2014/2015 na szkolenia z jej zakresu.
Szkolenie będzie polegało na aktywnym uczestnictwie
w symulacji medycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani
z przebiegiem symulacji, zasadami konstruowania
scenariusza symulacyjnego i przebiegiem debriefingu.
Chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres pszokalski@sum.edu.pl

Zasady rejestracji publikacji naukowych
Biblioteka SUM uprzejmie informuje, że ukazało się Zarządzenie 153/2014 z dnia 29.10.2014 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: rejestracji publikacji naukowych pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://
w w w. s u m . e du . p l /u c h wa l y - i - z a r z a d z e n i a - s u m ?
act=show&idp=977)
Kontakt: Dział Bibliografii i Dokumentacji BG,
mail bibinfo@sum.edu.pl nr tel. 32 208 3566

Nowe bazy w zbiorach Biblioteki SUM
Uprzejmie informujemy o dwóch nowych elektronicznych źródłach
informacji w zbiorach Biblioteki SUM.
I. Baza MedicinesComplete składająca się z następujących części:
Martindale: The complete drug reference — Autorstwa Royal Pharmaceutical Society zawieraja ponad 6.000 monografii leków.
Clarke's Analysis of Drugs and Poisons — Przeznaczona dla naukowców, zajmujących się identyfikacją przyczyn zatruć oraz kwalifikacją
leków, badaniami obecności szkodliwych substancji w organizmie
pacjenta, jak również analizą zawartości produktów farmaceutycznych i przemysłowych.
Dietary Supplements — Zawiera szczegółowe, sprawdzone w praktyce (evidence-based) informacje o efektywności, skutkach ubocznych
większości witamin, minerałów i suplementów diety.
Herbal Medicines — Zawiera naukowe, klinicznie potwierdzone
(evidence-based) informacje na temat leków pochodzenia roślinnego.
Pharmaceutical Excipients — Zawiera informacje na temat farmaceutycznych nośników i jest skierowana do osób zajmujących się
rozwojem, wytwarzaniem oraz kontrolą środków leczniczych.
Stockley's Drug Interactions — zawiera profesjonalne informacje
kliniczne z zakresu interakcji między lekami terapeutycznymi a lekami pochodzenia roślinnego, lekami a żywnością, pestycydami, narkotykami itd.
II. Interaktywny Atlas Anatomii Nettera

Ogłoszenie dotyczące płatności II raty za
karnety sportowe
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje: pracowników,
emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin, którzy już
korzystają z karnetów sportowych oferujących dostęp do
obiektów sportowych i chcieliby korzystać z nich również w
przyszłym roku, iż są zobowiązani uiścić opłatę za 2015 r.
Karnety będą obowiązywały w okresie: 01.01.201531.12.2015 r.
Wpłaty własne za karnety przyjmowane będą w kasach
Uczelni na poszczególnych Wydziałach do dnia 5 grudnia
2014 roku.

Oparty jest na rycinach ze znanego na całym świecie Atlasu Anatomii
F. Nettera. Ryciny zostały zdygitalizowane w taki sposób, aby stworzyć przestrzenny model anatomiczny człowieka.
Oba źródła dostępne są w ramach komputerowej sieci Uczelni jak
również przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych)
oraz przez serwer proxy (dla studentów).
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Biblioteki SUM http://
biblioteka.sum.edu.pl/
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ZAPROSZENIA

XII Międzynarodowa Konferencja Roboty Medyczne 2014
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XII konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical
Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.
W trakcie konferencji odbędzie się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę
publiczności „Strzała Robina”. Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin
Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart
przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne
2014 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart oraz wieloma innymi,
nie tylko z Polski.
Konferencja Roboty Medyczne 2014 odbędzie się 12-13 Grudnia 2014. Pierwszego dnia odbędzie się naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkania Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych – Akademia ISMR.
Szczegóły: http://conference.medicalrobots.eu/

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

